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Sammendrag 
Denne oppgaven tar for seg hvorfor kjønnsidealet mandighet ble fremhevet på den britiske 

misjonsskolen St. George’s School for gutter i Palestina fra 1920-1936. Etter første 

verdenskrig, ble det i 1920 opprettet et britisk mandatstyre i Palestina. Som en av krigens 

vinnere, entret britene det palestinske landskapet og fikk tildelt ansvaret av Folkeforbundet 

med å bygge opp det palestinske samfunnet. En av de britiske aktørene var St. George’s 

School, en skole som hadde både muslimske, jødiske og kristne elever. St. George’s School 

ønsket å forme unge gutter til fremtidige statsborgere, fylt med vestlige kjønnsidealer. Denne 

oppgaven undersøker derfor hva som var bakgrunnen for fokuset på mandighet ved skolen, 

hvilke tilknyttede idealer mannlige idealer som var tilstede i skolehverdagen og hva dette 

innebar i praksis. Målet er å vise hva som skjer i selve overføringsprosessen av mannlige 

kjønnsidealer fra Storbritannia til Palestina, og forske på om det forekommer en form for 

spenning når kjønnsidealer blir importert og implementert i en annen regional kontekst. Slike 

momenter blir sett i lys av større politiske utfordringer som var gjeldende under 

mandatperioden, og hvordan dette påvirket britenes mandige prosjekt.  
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Forord  
Ett og et halvt år med masterarbeid er unnagjort. Det hele har vært krevende, men også veldig 

spennende og lærerikt. Nå som hverdagen ved universitetet har kommet til veis ende, er det 

mange personer som fortjener en takk. 

 
Jeg vil først og fremst takke veilederen min, Toufoul Abou-Hodeib. Du har bidratt med 
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Kapittel 1: Innledning 
 
Da første verdenskrig var over, ble det i 1920 opprettet et britisk mandatstyre i Palestina. Som 

en av krigens vinnere, entret britene det palestinske landskapet og fikk tildelt ansvaret av 

Folkeforbundet med å bygge opp det palestinske samfunnet – et samfunn som lå nede etter 

krigens herjinger.1 Med etableringen av mandatet ble det innledet en ny tidsepoke i Palestinas 

historie. Det osmanske riket, som hadde eksistert i over fire århundrer, tok slutt.2 Samfunnet 

utgjorde et bredt nasjonalt og religiøst mangfold, hvor kristne, muslimer og jøder levde 

sammen side om side.3 Men mandatperioden ble en svært turbulent tid å styre i. Streiker, 

opptøyer og uroligheter preget Palestina på 1930-tallet, og førte til at hverdagen fikk innslag 

av nasjonale opptøyer og konflikter.4 

 

For å skape stabilitet og framskritt, måtte britene bruke store ressurser i sitt 

samfunnsreformerende prosjekt. Et område var knyttet til utdanning.5 Dette var bare ett av 

mange prosjekter britene hadde og som fant sted i Palestina i mellomkrigstiden. En sentral 

utdanningsinstitusjon i Palestinamandatet var den britiske anglikanske misjonsskolen St. 

George’s School i Jerusalem. Skolen ble opprettet allerede i 1899, men fikk en viktigere 

funksjon etter første verdenskrig siden mandatstyret trengte hjelp med å dekke det store 

behovet for utdanning. Den hadde en særegen posisjon og skulle vise seg å spille en 

banebrytende rolle i det palestinske samfunnet. St. George’s School representerte et 

multinasjonalt småsamfunn, og ble et viktig møtested for barn og unge med ulik religiøs, 

politisk og etnisk bakgrunn. Siden alle partene i Palestina kjempet for sin rettmessige plass på 

kartet, mente ledelsen ved St. George’s School at de måtte møte situasjonen ved å legge til 

rette for et sosialiserende miljø og en konstruktiv undervisning, hvor relasjoner kunne bygges. 

                                                
1 Inger Marie Okkenhaug, The Quality of Heroic Living, of High Endeavour and Adventure: Anglican Mission, 
Women and Education in Palestine, 1888-1948 (Leiden: Brill, 2002), 59-61; Maria Småberg, ”Ambivalent 
Friendship: Anglican Conflict Handling and Education for Peace in Jerusalem 1920-1948” (Ph.D.avhandling,  
Universitetet i Lund, 2005), 5-11, 104. 
2 Michelle U. Campos, Ottoman Brothers: Muslims, Christians, and Jews in Early Twentieth-Century Palestine 
(Stanford: Stanford University Press, 2011) 245. 
3 Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 16. 
4 J&EM Collection, GB165-0161, Box 50 File 2, MECA, St. Antony’s College, Oxford. 
5 Ami Ayalon, Reading Palestine: Printing and Literacy, 1900-1948 (Austin: University of Texas Press, 2004), 
23. 
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Inspirert av idealer som toleranse og nestekjærlighet, skulle barn og unge lære å arbeide og 

leke sammen, slik at grunnlaget for fred og felleskap kunne bli skapt.6  

 

Grunnstrukturen til St. George’s School hadde sitt utspring i Viktoriatidens England, hvor 

utdanningsinstitusjonene var preget av et mannsdominert klima og hvor mandighet ble 

beskrevet som en slags filosofi. Mandighet som begrep viser til et sett med diverse maskuline 

egenskaper, holdninger, verdier og ideer.7 Skoleledelsen ved St. George’s School hadde full 

tiltro til egne verdier og ønsket å videreføre disse tradisjonene. Målet var å forme unge gutter 

til statsborgere i en ønsket holdningsmessig retning, fylt med vestlige kjønnsidealer. St. 

George’s School la derfor stor vekt på å gi elevene sine en god og solid utdannelse i et 

maskulint klima, og skolen hadde et godt rykte i det palestinske samfunnet.8 Gjennom årene 

som oppgaven tar for seg, 1920-1936, hadde skolen tre britiske rektorer, hvor alle var med på 

å sette sitt personlige preg på skolen. I god britisk ånd, hadde St. George’s School ulike 

karakterbyggende og fysiske aktiviteter implementert i pensumet og skolehverdagen, som alle 

skulle bidra til det store mandighetsprosjektet. Gjennom skolemagasiner, rapporter og privat 

korrespondanse kan en danne seg et bilde av livet ved St. George’s School og hvordan skolen 

bidro til å forme barn til menn og samfunnsnyttige statsborgere.  

 

Det som gjør St. George’s School til et interessant forskningstema, er at prosjektet med å 

innføre mandighet ved skolen var noe nytt i Palestina. Det er derfor av stor betydning å 

undersøke hva som var bakgrunnen for fokuset på mandighet ved skolen, samt å se på hvilke 

tilknyttede mannlige idealer som var tilstede i skolehverdagen og hva dette innebar i praksis. 

Andre sentrale fokusområder er å prøve å forstå hva slags samfunn som blir framstilt på St. 

George’s School. Forekommer det for eksempel en form for spenning når kjønnsidealer blir 

importert og implementert i en annen regional kontekst? Videre er det av interesse å lete etter 

spor om hvorvidt det var tegn til friksjon mellom hva de britiske lærerne proklamerte og hva 

elevene tok til seg. Slike punkter må sees i lys av større politiske utfordringer, og om hvordan 

dette påvirket britenes mandige prosjekt. Denne oppgaven tar derfor til sikte å besvare 

                                                
6 Inger Marie Okkenhaug, “To Give the Boys Energy, Manliness, and Self-command in Temper: The Anglican 
Male Ideal and St. George’s School in Jerusalem c.1900-40,” i Gender, Religion and Change in the Middle East: 
Two Hundred Years of History, red. Inger Marie Okkenhaug og Ingvild Flaskerud (New York: Berg, 2005), 53-
54; Okkenhaug, Quality of Heroic Living, 87-88.	
7 J.A. Mangan og James Walvin, red., Manliness and Morality: Middle-Class Masculinity in Britain and 
America 1800-1940 (Manchester: Manchester University Press, 1987), 1-3. 
8 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.3 Easter term 1927; The St. 
George’s School Magazine, Vol.5 Christmas term 1928; Box 126A, Bible Lands III, 1908, 57.	
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følgende problemstilling: Hvorfor ble kjønnsidealet mandighet fremhevet på den britiske 

misjonsskolen St. George’s School for gutter i Palestina fra 1920-1936? 

 

Oppgaven er avgrenset i form av å kartlegge innførselen av mannlige kjønnsidealer og ulike 

tiltak som ble brukt for å fremme mandighet. På denne måten kan man få oversikt over den 

gjeldende situasjonen ved skolen og aktørene, slik at problemstillingen kan besvares. Den 

tidsmessige avgrensingen er forbeholdt perioden 1920-1936, som er valgt på bakgrunn av at 

Palestina var underlagt et britisk mandatstyre, samt at disse årene er veldokumentert. Året 

1936 er valgt som oppgavens sluttpunkt. Dette har to ulike årsaker. For det første markerte 

dette året starten på de store arabiske opptøyene i Palestina, som fikk ringvirkninger i det 

palestinske samfunnet.9 For det andre er kildematerialet knyttet til St. George’s School også 

litt mangelfullt i perioden etter 1936, og dermed fungerer dette året som en naturlig avrunding 

for oppgaven.  

 

Tidligere forskning og gjeldende teori 
Utgangspunktet for denne oppgaven er artikkelen ”To Give the Boys Energy, Manliness, and 

Self-Command in Temper: The Anglican Male Ideal and St. George’s School”10 av Inger 

Marie Okkenhaug. I artikkelen tar hun for seg kjønnsidealer som mandighet ved gutteskolen 

St. George’s School i perioden 1900-1940. Siden det er skrevet lite om mannlige 

kjønnsidealer i Midtøsten, vekket tematikken Okkenhaug belyser, min nysgjerrighet. Derimot 

er det blitt skrevet en rekke verk angående misjonsskoler og utdanning i Palestina. I denne 

sammenhengen er spesielt doktoravhandlingen til Maria Småberg, Ambivalent Friendship: 

Anglican Conflict Handling and Education for Peace in Jerusalem, 1920-1948,11 et vesentlig 

bidrag. Hun skriver om læringsprosjektet til de anglikanske misjonsskolene i sin helhet, og 

hvordan skolene, inkludert St. George’s School, promoterte fred og konflikthåndtering. 

Småberg diskuterer også om hvorvidt de anglikanske misjonsskolene kun var et instrument i 

en britisk utdannings - og imperialpolitikk, eller om de gav den flerkulturelle konteksten en 

ytterlige kvalitet.  

 

                                                
9 Ted Swedenburg, “The Role of the Palestinian Peasantry in the Great Revolt (1936-1939),” i Islam, Politics, 
and Social Movements, red. E. Burke III og I.M. Lapidus (London: I.B. Tauris, 1988), 169-203. For mer om de 
arabiske opptøyene, se Swedenburg. 
10 Okkenhaug, ”To Give the Boys”. 
11 Småberg, ”Ambivalent Friendship”. 
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Okkenhaug har også skrevet om britisk anglikansk misjonering, hvor det hovedsakelig 

fokuseres på jenteskolene innenfor misjonsorganisasjonen Jerusalem and the East Mission 

(J&EM).12 Denne boka har blitt brukt til å danne et bilde av holdningene og politikken til 

misjonærene, samt til å få et innblikk om livet ved misjonsskolene i Palestina. I tillegg tar 

Okkenhaug opp ulike sider ved St. George’s School, og snakker også i korte trekk om 

speiderbevegelsen. Dette har vært sentralt litteratur i begynnelsen av min forskningsprosess. 

Dessuten har selvbiografien til den palestinske litteraturhistorikeren Edward Said, Out of 

Place,13 bidratt til innsikt i klimaet ved St. George’s School. Ettersom Said selv var elev ved 

skolen fra 1947-1948, har hans erindringer vært med å gi et utvidet elevperspektiv i 

oppgaven. 

 

Av annen relevant forskning knyttet opp mot misjonsskoler og utdanning i Palestina, er Laura 

Robson sin bok Colonialism and Christianity in Mandate Palestine.14 Robson tar for seg 

arabiske kristne og sekterisme i mandatperioden, og hennes observasjoner kan hjelpe med å 

forstå lokale religiøse og politiske relasjoner, samt forholdet og bakgrunnen til det britiske 

mandatsystemet. Videre er Ami Ayalons Reading Palestine: Printing and Literacy, 1900-

194815, et sentral oppslagsverk. Den er med på å vise fremveksten av utdanning i Palestina 

både i tiden under Det osmanske riket og i mandatperioden. I denne sammenhengen har i 

tillegg forskningen til Michelle U. Campos og Abdul Latif Tibawi16 om utdanning, identitet 

og samfunnsforhold mellom religiøse grupperinger, bidratt til økt kunnskap og 

bakgrunnsinformasjon, og gitt verdifull statistikk til denne oppgaven. 

 

Denne masteroppgaven har til hensikt å ta forskningen og funnene til Okkenhaug og Småberg 

et skritt videre. Mens Okkenhaug også har fokus på mandighet i årene før første verdenskrig, 

vil denne oppgaven kun fokusere på mandatperioden. Målet er å gå dypere i innholdet knyttet 

til kjønnsidealet mandighet, som er et lite beskrevet og underforsket tema, og ramme det inn i 

en større kontekst. Ved å se dette i lys av forskning om utdanning i mandatperioden og 

kjønnsteori, vil oppgaven se på hva som skjer i selve overføringsprosessen av mandighet og 

mannlige kjønnsidealer fra Storbritannia til Palestina. Samtidig vil jeg gå inn i 

                                                
12 Okkenhaug, Quality of Heroic Living. 
13 Edward W. Said, Out of Place: A Memoir (New York: Knopf, 1999). 
14 Laura Robson, Colonialism and Christianity in Mandate Palestine (Austin: University of Texas Press, 2012). 
15 Ayalon, Reading Palestine. 
16 Campos, Ottoman Brothers; Abdul Latif Tibawi, Arab Education in Mandatory Palestine: A Study of Three 
Decades of British Administration (London: Luzac, 1956); Abdul Latif Tibawi, British Interests in Palestine 
1800-1901: A Study of Religious and Educational Enterprise (Oxford: Oxford University Press, 1961). 
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primærlitteraturen og undersøke hvordan mandighet ble brukt aktivt og kom fram i pensumet, 

strukturen og i skolehverdagen ved St. George’s School. Disse valgene er også tatt på 

bakgrunn av at det er forsket mest på anglikanske jenteskoler, i motsetning til gutteskolene, 

som er et mindre belyst fagfelt.  

 

Oppgavens teoretiske tilnærming har hentet inspirasjon fra mentalitetshistorie og Joan Scotts 

”Gender: A Useful Category of Historical Analysis”,17 hvor hun påpeker at kjønn er basert på 

den mening som tillegges kjønnsforskjellene, men at disse meningene ikke er gitt en gang for 

alle. Ifølge Scott er kjønn også et formende element i alle sosiale relasjoner, og er noe helt 

fundamentalt i vår måte å se og ordne verden på. Denne teorien kan brukes til å undersøke 

hvorfor mandige kjønnsidealer oppstod ved St. George’s School. Gjennom å studere hvorfor 

de mandige kjønnsidealene oppstod, kan vi også forstå hva slags samfunn skolen var. I og 

med at kjønnsidealer i dette studiets tilfelle også ble overført fra en kontekst til en annen, fra 

Storbritannia til Palestina, blir Scotts teori en tilnærming som er svært sentral. Hennes 

perspektiv er med å bidra til å se hvordan kjønn ikke bare er utformet gjennom diskursen, 

men også gjennom ulike aspekter og strukturer ved St. George’s School. 

 
Antologien Manliness and Morality: Middle-Class Masculinity in Britain and America 1800-

194018, som er redigert av J.A. Mangan og James Walvin, er også viktig i forbindelse med 

kjønnsforskning. Denne er et sosiohistorisk studie av begrepet ”mandighet” i senviktoriansk 

og edvardiansk tid, hvor en rekke bidragsytere undersøker den særegne karakteren av 

viktorianske maskuline stereotyper. Siden dette er kjernen i denne oppgaven, blir forskningen 

til Mangan og Walvin et utgangspunkt til refleksjoner rundt hvordan mandige konsepter ble 

formidlet og overført til spesifikke atferdskodekser ved St. George’s School. En lignende 

tematikk er også å finne i John Tosh sin A Man’s Place: Masculinity and the Middle-Class 

Home in Victorian England.19 Han skriver om framveksten av maskulinitet, mandighet og 

mannens rolle i ulike aspekter i samfunnet i 1800-tallets Storbritannia, noe som relevant siden 

de britiske misjonærene ved St. George’s School var produkter av denne tiden. Dessuten har 

Working Out Egypt: Effendi Masculinity and Subject Formation in Colonial Modernity, 

1870–194020 av Wilson Chacko Jacob og George L. Mosse sin bok The Image of Man: The 

                                                
17 Joan Scott, “Gender: A Useful Category of Historical Analysis,” The American Historical Review 91, no. 5, 
(1986): 1053-1075. 05.09.17. http://www.jstor.org/stable/1864376. 
18 Mangan og Walvin, Manliness and Morality. 
19 John Tosh, A Man’s Place: Masculinity and the Middle-Class Home in Victorian England (New Haven & 
London: Yale University Press, 1999). 
20 Wilson Chacko Jacob, Working Out Egypt: Effendi Masculinity and Subject Formation in Colonial Modernity, 
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Creation of Modern Masculinity,21 vært aktuelle bidrag. Chacko Jacob skriver om kjønn, 

mandighet, nasjonalisme og kolonialisme i Egypt, og er en av få forfattere som har skrevet 

om mannlige kjønnsidealer i Midtøsten. Mosse på sin side fokuserer på maskuline stereotyper 

i vestlig moderne kultur og utviklingen av mandige idealer. Disse to verkene har gitt en 

utvidet oppfatning av utviklingen av et vestlig syn på mannlige kjønnsidealer, og hvordan 

maskulinitet i Midtøsten blir fremstilt.  

 

Videre bruker jeg teori knyttet til sport, klasse og imperialisme i min tilnærming av 

arkivmaterialet. Disse teoretiske aspektene er viktige fordi strukturen og hverdagen ved St. 

George’s School var påvirket av idealer som ble hentet fra England. I denne sammenhengen 

har verkene til J.A. Mangan, henholdsvis The Games Ethic and Imperialism: Aspects of the 

Diffusion of an Ideal og Sport in Europe: Politics, Class, Gender22, gitt en økt forståelse. 

Mangan viser hvordan spill, som hadde sitt utspring fra det engelske privatskolesystemet, ble 

imperialistisk spredt. Ulike aspekter som omhandler ambisjonene og de pedagogiske verdiene 

som tilhørte den moralistiske ideologien tilknyttet idrett, er aktuelle temaer hos Mangan. Han 

tar også for seg utviklingen av den kulturelle, sosiale, politiske og økonomiske historien til 

sport i Europa, og undersøker forbindelsen mellom politikk, kjønn og klasse. Her er også teori 

av den franske sosiologen og antropologen Pierre Bourdieu relevant. I teksten ”Sport and 

Social Class”23 gir han et sosiologisk portrett av sport som et sosialt fe 

nomen, og ser på forbindelsen mellom sport, klasse og makt. Verkene til Mangan og 

Bourdieu, i likhet med Scott, har dermed vært med gi en verdifull innsikt og bidratt til 

refleksjon rundt forholdet mellom sport og fremveksten av mannlige kjønnsidealer.  

 

Kilder og metode 
For å få innblikk i hvorfor kjønnsidealet mandighet ble framhevet ved St. George’s School i 

perioden 1920-1936, har masteroppgaven benyttet seg av arkivmateriale fra Middle Eastern 

Centre Archive (MECA) ved St. Antony’s College i Oxford, hvor kolleksjonen Jerusalem and 

                                                
1870–1940 (Durham & London: Duke University Press, 2011). iBook. 17.02.17. 
21 George L. Mosse, The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity (Oxford: Oxford University Press, 
1996). 
22 J.A. Mangan, The Games Ethic and Imperialism: Aspects of the Diffusion of an Ideal (London: Frank Cass, 
1986); J.A. Mangan, red., Sport in Europe: Politics, Class, Gender (London: Frank Cass, 1999). 
23 Pierre Bourdieu, ”Sport and Social Class,” Social Science Information 17, no. 6 (1978): 819-840. 12.09.17. 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/053901847801700603. 
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the East Mission (J&EM) fungerer som oppgavens primærkilde. Okkenhaug og Småberg har 

begge benyttet seg av det samme kildematerialet. Arkivmaterialet har blitt anvendt for å se på 

innholdet av mandighetskonseptet og hvordan dette knyttes til skolens ledelse, struktur og 

hverdag. Basert på eget arbeid med kildene, er arkivmaterialet videre sortert i tre ulike 

kategorier som gir ulik type informasjon. Den første kategorien inneholder private brev, 

korrespondanse og rapporter som ble skrevet av lærere ved St. George’s School og andre 

ansatte i misjonsorganisasjonen J&EM. Her får man innblikk i gjeldende situasjonelle 

kontekster, hvem rektorene og lærerne var som personer, instrukser til lærerne og informasjon 

om organisasjonens agenda. Kategori to består av offentlige dokumenter i form av 

menighetsbladene Bible Lands og Church Times, samt artikler som ble publisert i ulike lokale 

aviser. Disse kildene var tilsiktet det britiske publikummet hjemme i England eller 

engelskspråklige i Palestina. Selv om kildeinnholdet i denne kategorien ikke nødvendigvis 

gjenspeilte virkeligheten, gir de et bilde av hvilke visjoner som var gjeldende. I kategori tre 

finner man skolemagasinet The St. George’s School Magazine, som var ment til å nå ut til 

skolens mange elever. Det er spesielt i skolemagasinene at idealer knyttet til mandighet 

kommer tydeligst fram i kildematerialet, og denne kategorien er dermed av stor verdi. Til 

tross for at skolemagasinene ikke alltid reflektere elevenes originale stemmer, kommer det 

frem hvilke aktiviteter, sportslige arrangementer, etiske temaer og utdanningsmessige råd som 

ble løftet frem og gitt til elevene i skolehverdagen. Begrunnelsen til denne sorteringen er at 

kildematerialet i realiteten består av dokumenter som hadde ulik stil, agenda og publikum – 

både til det offentlige og det private. De informerer om ulike aspekter, og hver kategori virker 

sammen ved å skape en helhet og et overordnet bilde av skolens bakgrunn, ledelse og 

struktur. Slik kan det undersøkes om det var spenning og friksjon i korrespondanse, brev og 

rapporter, og om denne friksjonen tilsvarte det som foregikk ved St. George’s School. 

 

Oppgaven vil basere seg på kvalitativ metode, hvor det vil foregå en analyse av 

arkivmaterialet. Det er viktig å se kildene som produkter av sin egen samtid. Historiker Knut 

Kjeldstadli hevder at alle rester fra fortiden kan brukes som levninger fra den situasjonen som 

de oppstod i. Kilder kan derfor benyttes som puslespillbiter, hvor vi prøver å rekonstruere 

situasjonen og gjenskape helheten som bitene var en del av.24 Oppgaven ser også på hvilke 

aktører som er nevnt og hvilke motiver de har, samt undersøker om det dukker opp noen 

synlige mønster. Her blir det aktuelt å se om budskapet mellom avsender og mottaker kom 

                                                
24 Knut Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var: en innføring i historiefaget, utg. 2 (Oslo: 
Universitetsforlaget, 1999), 170-171. 
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frem, eller om det oppstod uoverensstemmelser og misforståelser. Da det er det britiske 

perspektivet som i all hovedsak kommer fram i arkivmaterialet, får vi dermed sett ”historien” 

igjennom britiske øyne. Slik kan en se nærmere på hva avsender tenkte, ville og eventuelt 

forkastet.  

 

I forkant av arbeidet med kildene, hadde jeg til en viss grad bestemt meg for hva jeg ville lete 

etter i materialet. Jan Eivind Myhre påpeker at vi alle går til et materiale med fordommer.25 

Kjeldstadli argumenter for at: 
En begynner med et visst utgangspunkt, en viss horisont, en viss fordom. Vi begynner i vår verden 
– å tro at en begynner forutsetningsløst, er naivt. – fra denne forhåndsforståelsen av den helheten 
en vil undersøke, beveger en seg inn materialet, om det nå er en enkelttekst eller en omfattende 
mengde historiske kilder. En tolker materialet gjennom de begynnerspørsmålene, startkategoriene, 
ideene eller anelsene en har.26 

 

I denne oppgavens tilfelle har arkivkildene blitt analysert og systematisert på jakt etter spor i 

form av benyttede ord og nedskrevne tanker, som igjen kan relateres til begrepet og 

idealtypen mandighet. Underveis i arbeidet tolkes og dannes det egne forestillinger, og 

teksttolkning er derfor en kvalitativ tilnærming til forskning.27 Ut ifra arbeidet med disse 

kildene, får en innblikk i mentaliteten og tankene til organisasjonen og sentrale personer som 

var en del av St. George’s School. Dermed oppdages nye antakelser og fenomener som en 

ikke visste om i utgangspunktet. Kjeldstadli sier videre ”Opplysninger som først virket 

irrelevante, får mening ut fra det vi etter hvert vet om samfunnet. Fra de nye innsiktene går en 

tilbake, reformulerer problemstillingene, kler stoffet inn i nye begreper”.28 Etter å ha gått 

metodisk igjennom kildematerialet og alle utgavene av skolemagasinene som er bevarte og 

tilgjengelige, hvor siste utgave ble publisert i 1935, har det derfor blitt mulig å gi en tematisk 

fremstilling av hvorfor akkurat kjønnsidealer som mandighet ble fremhevet ved skolen.  

 
Gjennom arbeidet med tolkning av tekst framkommer det visse utfordringer, spesielt rettet 

mot det språklige. Dette er fordi begreper og uttrykk som vi bruker om historiske forhold i det 

daglige, har sin opprinnelse fra andre tider. Disse har videre utviklet seg og endret innhold 

opp igjennom historien.29 Ifølge den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer, eksisterer det  

en tradisjon og kultur i språket, og Myhre hevder at ”Vi er på et vis fanget av tradisjonen 

                                                
25 Jan E. Myhre, Historie: En Introduksjon til grunnlagsproblemer (Oslo: Pax Forlag A/S, 2014), 25. 
26 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var: en innføring i historiefaget, 123-124. 
27 Ibid., 184. 
28 Ibid., 123-124. 
29 Ibid., 217. 
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gjennom språket, men vi er ikke ett med den, fordi det er en avstand i tid”.30 Til tross for at 

det er en tidsmessig avstand mellom fortid og nåtid, så er det av stor betydning at vi må forstå 

vokabularet og språkbruken i en viss tid ut ifra dens egne kontekstuelle premisser.31  

 

En annen språklig utfordring som oppstod i forbindelse med kildearbeidet, var at kildenes 

opprinnelige språk var på engelsk. I oppgaven har det blitt tatt et bevisst valg om å skrive på 

norsk, og derfor kan man må forvente at det forekommer noe kontekstuelle tap i forbindelse 

med oversettingen. Målet har derfor vært å bearbeide kildene på en bærekraftig måte, hvor det 

har vært fokus på å anvende dem opp mot relevant teori, i stedet for bare å gjenfortelle deres 

innhold. Likevel har det blitt innlemmet en rekke sitater i sitt opprinnelige språk, slik at de 

originale ”stemmene” tidvis kan komme til overflaten.  

 

Det kan være en fare å dømme fortidens mennesker på bakgrunn av den tidsmessige 

avstanden. Oppgaven har derfor som formål å forstå dem, i stedet for å kritisere dem. Dette 

kan kobles opp mot perspektivet om den hermeneutiske sirkelen, hvor man må forstå og 

fortolke delene ut ifra helheten, og helheten i del av delene.32 Et mål blir dermed å trekke 

linjer mellom personene, tekstene og de ulike kontekstene som en møter i kildene, for så å 

forstå den større konteksten av mandighetsidealet som ble fremhevet ved St. George’s School. 

I den forbindelse er det også relevant å undersøke hvordan og hvorfor disse kjønnsidealene 

oppstod, altså i hvilket klima og med hvilken hensikt. Likevel kan det være utfordrende å 

konkludere og ta slutninger ut ifra primærkildene, siden synet på begreper som for eksempel 

kjønn, endres og tolkes ulikt.33  

 
Struktur og disponering av oppgaven 
Masteroppgaven er delt inn i seks ulike kapitler. Innledningskapittelet har som formål å 

beskrive og ramme inn sentrale deler av oppgavens struktur og veivalg. De påfølgende 

kapitlene er en utvidelse, konkretisering og nyansering av sentrale momenter i oppgaven. 

Teori av Mangan, Scott og Bourdieu, kombinert med funnene og innsiktene som hentes fra de 

ulike kapitlene, er med på å ramme inn mitt eget prosjekt og utgjør tilnærmingen i denne 

oppgaven. 

 

                                                
30 Myhre, Historie: En Introduksjon til grunnlagsproblemer, 25-26. 
31 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var: en innføring i historiefaget, 184-187. 
32 Myhre, Historie: En Introduksjon til grunnlagsproblemer, 19. 
33 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var: en innføring i historiefaget, 184-187. 
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Før selve diskusjonen om hvorfor mandighet ble framhevet på St. George’s School i perioden 

1920-1936, er det nødvendig å komme med relevant bakgrunnskontekst. Kapittel 2 redegjør 

derfor først for den historiske bakgrunnen i tiden under Det osmanske riket. Blikket vil bli 

rettet mot det gjeldende utdanningssystemet, samt etableringen av den britiske 

misjonsorganisasjonen Jerusalem and the East Mission som St. George’s School var 

underlagt. Deretter vil det fokuseres på opprettelsen og ansvarsfordelingen av 

utdanningssystemet i Palestinamandatet (1920-1948). Kapittelet er ment til å kaste lys over 

sentrale aktører og ideer, slik at det blir klarere å forstå hvilke sosiopolitiske forutsetninger og 

hvilke handlingsrom St. George’s School hadde.  

 

Etter å ha utredet bakenforliggende kontekster og strukturer som hadde innvirkninger for 

klimaet ved skolen, vil kapittel 3 ha som formål å gi en dypere innsikt av St. George’s School 

som helhet. I dette kapittelet diskuteres det ulike aspekter og sider, som for eksempel skolens 

historie og utenforstående politiske hendelser. Elever, lærere og rektorer vil bli analysert, og i 

denne sammenheng er faktorer som religion, økonomi og nasjonalitet av stor relevans. 

Intensjonen er å gi et bilde av de ulike aktørene ved St George’s School – hvem de var og 

hvilken bakgrunn de hadde. 

 

Mens kapittel 2 og 3 presenterer bakgrunn og aktører, vil kapittel 4 og 5 omhandle hva 

mandighet betød og hva det innebar. Her blir det vist at det eksisterte en sammenheng mellom 

kropp, sinn og ånd. I kapittel 4 diskuteres begrepet mandighet og mannlige kjønnsidealer. 

Først vil mandighet defineres ut ifra sentral kjønnsteori, slik at man bedre forstår dets 

bakgrunn og tilhørende karakteristikker. Deretter vil blikket rettes mot å undersøke og 

analysere hvilke mentale mannlige idealer som var tilstede i skolehverdagen ved St. George’s 

School, og med hvilken hensikt. Kapittelet har som mål å belyse at de mandige idealene som 

ble fremmet i praksis var abstrakte og tvetydige, og å sette fokus på hva slags utfordringer 

som kan oppstå når et vestlig mannssyn blir forsøkt implementert i en annen regional 

kontekst. Var det for eksempel tegn til friksjon mellom hva de britiske lærerne proklamerte og 

hva elevene tok til seg?  

 

Kapittel 5 har til hensikt å vise en annen side av mandighetsidealet: nemlig dets fysiske og 

kroppslige side. Fokuset vil rettes mot hva slags fysiske og maskuline egenskaper mandighet 

ble tillagt og forbundet med, samt hvordan dette konkret kom til syne ved St. George’s School 

og med hvilken hensikt. Kapittel 4 og 5 skiller seg fra hverandre ved at de abstrakte ideene 
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som kommer frem i kapittel 4, blir konkretisert i kapittel 5 gjennom ulike aktiviteter som ble 

vevd inn i selve skolestrukturen. På bakgrunn av relevant teori, vil det først granskes hvor 

disse tankene kom fra og i hvilken kontekst, for deretter å anvende denne teorien på St. 

George’s School. I denne sammenhengen vil temaer som fysisk aktivitet, helse, idrett og 

speiderbevegelsen bli viet stor plass. Gjennom disse aktivitetene kom et vestlig og maskulint 

mandighetssyn til utrykk i perioden som oppgaven omhandler. Kapittelet vil også fokusere på 

politiske omstendigheter i det palestinske samfunnet som utfordret skolens prosjekt, og 

undersøke om det mandige budskapet kom frem eller om det oppstod uoverensstemmelser og 

misforståelser mellom lærerne og elevene.  

 

Til slutt vil kapittel 6 fungere som et oppsummerings- og konklusjonskapittel. Her vil sentrale 

momenter, røde tråder og funn som har blitt drøftet, samles. Dessuten vil problemstillingen og 

komplementerende spørsmål besvares og drøftet avslutningsvis i dette kapittelet, slik at det 

blir skapt klarhet i de ulike aspektene knyttet til det britiske mandighetsprosjektet ved St. 

George’s School. 
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Kapittel 2: Bakgrunn 
Vestlige utdanningsinstitusjoner har hatt en lang forhistorie i det palestinske samfunnet. Deres 

tilstedeværelse og agendaer var ulike og komplekse. For å forstå ansvarsfordelingen av 

utdanningssystemet i Palestinamandatet 1920-1948, er det nødvendig å redegjøre for sentrale 

aktører. Hvordan kom de seg dit i utgangspunktet og under hvilke forhold? Før fokuset blir 

spisset inn på selve mandatperioden og ansvarsfordelingen av utdanning i denne perioden, vil 

dette kapittelet ta for seg en historisk bakgrunnskontekst i tiden under Det osmanske riket. 

Her vil det gjeldende utdanningssystemet, samt etableringen av den britiske 

misjonsorganisasjonen Jerusalem and the East Mission, belyses. Sistnevnte er en sentral aktør 

som er viktig for oppgaven videre, og må forklares nærmere. Kapittelet vil ha en kronologisk 

tilnærming, slik at det blir klarere å forstå hvilke sosiopolitiske forutsetninger som lå til rette, 

og hva slags handlingsrom St. George’s School hadde i årene mellom 1920-1936. 

 

Utdanning i Det sene Osmanske riket 
Allerede på 1800-tallet under Det osmanske riket var det en sterk europeisk tilstedeværelse og 

vestlig ekspansjon i Palestina.34 På dette tidspunktet var det ingen administrativ enhet som het 

”Palestina”. I Ambivalent Friendship, påpeker Maria Småberg at området var en del av Syria 

og provinsene (vilayet) Beirut og Damaskus.35 I Palestina dannet ulike stormakter såkalte 

religiøse protektorater, og kjempet for innflytelse blant de kristne samfunnene i ”Det hellige 

land”. Med religiøse protektorater, menes i denne sammenheng at europeiske stater hadde 

som intensjon å beskytte protestantiske, ortodokse og katolske minoriteter i Palestina.36
  

 

Det vestlige nærværet og deres agendaer kan tolkes på flere måter, og kan for det første 

knyttes opp mot det religiøse forkynnelsesaspektet. Dette er spesielt relevant med tanke på at 

Palestina på daværende tidspunkt befant seg under et muslimsk osmansk herredømme.37 Og 

den britiske historikeren Bernard Wasserstein hevder for det andre at misjonsorganisasjoner 

ble sendt til Palestina som en forlengelse av et stormaktsspill, hvor verdens ledende stater 

kjempet for økonomisk og politisk anseelse i et forfallende osmansk rike.38 Samtidig må 

denne konteksten sees i lys av at de osmanske styresmaktene hadde problemer med å 

                                                
34 Ayalon, Reading Palestine, 6. 
35 Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 5. 
36 Okkenhaug, Quality of Heroic Living, 2-3; Tibawi, Arab Education, 61. 
37 Robson, Colonialism and Christianity, 8. 
38 Bernard Wasserstein, Divided Jerusalem. The Struggle for the Holy City (London: 2011), 50-65, sitert i 
Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 47. 
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finansiere skoler i områdene i Palestina. Derfor fikk europeiske institusjoner lovlig 

godkjenning til å ta over deler av denne rollen.39
 På denne måten fikk ulike religiøse 

grupperinger og kirkesamfunn tillatelse til å starte opp egne private skoler, og i takt med 

moderniseringen av Midtøsten godtok de osmanske styresmaktene deres tilstedeværelse. Den 

amerikanske forfatteren Laura Robson fastslår i Colonialism and Christianity in Mandate 

Palestine at mange av de private skoleinstitusjonene som ble etablert i Palestina under Det 

osmanske riket hadde vokst ut fra det store nærværet av europeiske misjonærer, og var 

tilknyttet europeiske kirke –og samfunnsorganisasjoner.40  

 

Det økende nærværet av utenlandske skoleinstitusjoner bør i tillegg sees i sammenheng med 

det juridiske millet-systemet som ble praktisert under Det osmanske riket. Denne loven var 

med på å gi en viss grad av lokalt selvstyre og autonomi til religiøse grupperinger av ikke-

muslimsk tro, som befant seg innenfor rikets grenser. Slik ble minoriteter som kristne og jøder 

sett på som beskyttede folk (dhimmis). Det lokale selvstyret som ble tildelt disse minoritetene 

innebar også retten til å danne egne utdannelsesinstitusjoner, men på visse betingelser. 

Betingelsene var at kristne og jødiske trossamfunn ble lovet beskyttelse og fikk tillatelse å 

praktisere egen religion, mot at de betalte skatt og underkastet seg de muslimske 

styresmaktene.41 
 

Representanter fra de første europeiske statene som ankom Palestina i løpet av 1800-tallet, var 

ortodokse og katolske misjonærer fra henholdsvis Russland og Frankrike. Disse to 

stormaktene hadde derimot ikke monopol på å forkynne det kristne budskapet i ”Det hellige 

land”, for i samme tidsperiode kom også nasjoner som Italia og Storbritannia.42 Dette førte til 

en økende europeisk tilstedeværelse i Palestina, og de nyoppstartede europeiske kristne 

misjonsskolene var derfor et tydelig tegn på at området var i ferd med å bli preget av en stadig 

større vestlig innflytelse. Forekomsten av de mange misjonsskolene hadde i tillegg en 

kulturell og litterær effekt på det palestinske samfunnet. Dette var på grunn av at 

misjonsskolene, ifølge Ali Muhafazah,  “…inspired their pupils with novel ideas and taught 

them new skills”.43  

                                                
39 Campos, Ottoman Brothers, 69-70. 
40 Robson, Colonialism and Christianity, 24.  
41 Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 17-18. 
42 Robson, Colonialism and Christianity, 8. 
43 Ali Muhafazah, al-Harakat a-fikriyyah fi’asr al-nahdah fi filastin wa’l-urdunn (Beirut: al-ahliyyah li’l-nashr, 
1987), 19-26, sitert i Ayalon, Reading Palestine, 6. Sitatet er oversatt fra arabisk til engelsk av Ami Ayalon. 
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Etterhvert som skolene fikk fotfeste, ble det utover på 1800-tallet et stadig økende krav fra 

den lokale utdannede befolkningen om en europeisk skolegang for både gutter og jenter. 

Utdannelsen som misjonsskolene tilbydde kunne variere i stor grad, men Robson poengterer 

at misjonsskolene som regel hadde “a rather Europeanized curriculum and often included 

some vocational training as well as academic coursework”.44 Dessuten var det ikke uvanlig at 

skolehverdagen ved misjonsskolene også bestod av sport og fysiske fritidsaktiviteter av ymse 

slag, som var ideer misjonærene hadde tatt med seg fra Europa.45 

 

På grunn av at innslaget av europeiske misjonsskoler akselererte i et høyt tempo innenfor Det 

osmanske rikets grenser, følte styresmaktene i Istanbul at det var nødvendig å komme med en 

motreaksjon. Motreaksjonen kan sies å ha to ulike sider, en utdanningsrelatert og en 

nasjonalistisk, som igjen var sammenflettet. For i perioden som Palestina var en del av Det 

osmanske riket, var utdanning i stor grad sett på som en privat affære. Dette skulle endre seg i 

1869 da den osmanske regjeringen utarbeidet en ny utdanningsforskrift. Denne loven gjorde 

treårig skolegang påbudt for alle osmanske gutter, og i samme lov ble det krevd at ”primary 

schools [should] be established in every community and that the government-sponsored 

secondary education be made available in all the empire’s large cities…”.46  

 

Loven fra 1869 hadde også et nasjonalistisk innhold, hvor målet til de osmanske 

styresmaktene var at det statlige utdanningssystemet skulle komme på høyde og konkurrere 

med de utenlandske misjonsskolene. Som et resultat ble det rettet tiltak som hadde til hensikt i 

å promotere ”loyalty to empire and dynasty among the empire’s children, and to educate in 

secular subjects such as mathematics, geography and foreign languages…”.47 At Det 

osmanske riket fant det nødvendig å stramme opp utdanningssystemet sitt bør dessuten sees i 

sammenheng med framveksten av den moderne nasjonalstaten. Dette synet blir også fremmet 

i Ottoman Brothers av Michelle U. Campos. Hun siterer filosofen og sosialantropologen 

Ernest Gellner, som med sine tanker om nasjonalisme hevder at ”the establishment of a state 

education is one of the most important characteristics of the modern nation-state”.48  

                                                
44 Robson, Colonialism and Christianity, 25-26. 
45 Ibid., 25-26 
46 Ibid., 24-25. 
47 Benjamin C. Fortna, Imperial Classroom: Islam, the State, and Education in the Late Ottoman Empire (New 
York: Oxford University Press, 2002) sitert i Campos, Ottoman Brothers, 69. 
48 Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983) sitert i Campos, 
Ottoman Brothers, 69.	
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Som et direkte resultat av utdanningsloven fra 1869 ble det etablert nye statsstyrte skoler i 

ulike deler av Det osmanske riket. Spesielt fikk de statlige skolene i distriktene rundt 

Jerusalem og Beirut en særegen rolle, fordi det var i disse områdene de vestlige 

misjonsskolene i all hovedsak hadde sin hovedbase. Intensjonen var at de statsstyrte 

osmanske skolene skulle fungere som et slags botemiddel for misjonsskolenes økende 

innflytelse på den lokale ungdommen.49 Nye skoler ble derfor opprettet på statens regning, og 

i 1914 var det 95 statlige skoler i Palestina. Til tross for dette relativt høye antallet, 

innkvarterte disse skolene bare en tiendedel av palestinske barn mellom 7 og 11 år.50 

 

Det kan være flere grunner til at statsstyrte osmanske skoler hadde et lavt antall barn. En 

årsak var at en videregående opplæring ved statsstyrte skoler i Det osmanske riket kun var 

begrenset til menn, mens grunnutdanningen var gratis og obligatorisk for begge kjønn. Av 

den grunn ble jenter på mange måter underrepresentert i det statlige skolesystemet. Dette 

skyldes at osmanske styresmakter ikke hadde nok økonomiske midler selv. Det eksisterte 

også private muslimske barneskoler (kuttab) og islamske institusjoner (madrasa), som i 

tillegg til de vestlige misjonsskolene, tiltrakk seg store mengder barn og utgjorde et alternativt 

skoletilbud for både jenter og gutter. En annen forklaring for det lave antallet av barn ved de 

statsstyre skolene, kan ha bakgrunn i at de ulike skolenes elevmasse i realiteten ble ”fordelt” 

etter etnisk eller religiøs tilhørighet. Dette hevder Inger Marie Okkenhaug, som skriver at: 
While the pupils in missionary schools to large extent were Arab Christians, the Ottoman schools 
and Muslim private institutions provided for the Muslim majority. State schools were almost 
exclusively for Muslim children, even though in theory open to all Ottoman subjects.51  

 

Derfor forble den største delen av kristne arabere på misjonsskolene, mens de muslimske 

araberne var hovedsakelig representert ved enten statlige skoler eller muslimske private 

skoleinstitusjoner.  

 

Etableringen av ”Jerusalem and the East Mission” 
En gruppe som var sterk tilstede i Det osmanske riket var britene. Målet var at britisk prestisje 

i Palestina kunne skape et stort ønske om britisk utdanning, men de var ikke alene om å tilby 

skoleplasser. Britene hadde også en agenda om å danne ”den nye arabiske mannen”. Spesielt 

ble de kristne araberne sett på som framtidige samarbeidspartnere. Dette var fordi de kristne 

                                                
49 Campos, Ottoman Brothers, 70. 
50 Robson, Colonialism and Christianity, 25; Ayalon, Reading Palestine, 22-24. 
51 Okkenhaug, Quality of Heroic Living, 4-5; Robson, Colonialism and Christianity, 25.	
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arabere ofte tilhørte den øvre middelklassen og var representert i prominente embeter i 

samfunnet.52 De anglikanske misjonsskolene i Palestina fungerte nærmest som et 

multinasjonalt og religiøst småsamfunn, som var åpne for alle barn uavhengig av bakgrunn.  

 

Skolene var underlagt Jerusalem and the East Mission (J&EM), som ble etablert i 1887 av 

biskop George Francis Popham Blyth. Året etter ble St. George’s Cathedral reist, og 

katedralen er i dag senteret for anglikansk aktivitet i Jerusalem.53 Opprettelsen av J&EM var 

et resultat av en teologisk konflikt med The Anglican Church Missionary Society (CMS). 

CMS var den første britiske misjonsorganisasjonen som ble etablert i Palestina. 

Organisasjonen hadde helt siden oppstarten på 1820-tallet fokusert på å konvertere jøder og 

muslimer, men dette ville biskop Blyth ha en slutt på. Til forskjell fra sine forgjengere hadde 

Blyth en mer liberal utdannelse fra universitet i Oxford, og han mente i stedet at ”There was 

no need for separate missionary schools for Jews, Christians and Muslims as was the policy of 

the missionary societies”.54 Og ettersom J&EM sine misjonsskoler inneholdt en variert og 

heterogen gruppe med elever, inntok derfor skoleledelsen en sosialiserende rolle i 

hverdagen.55 

 

Siden de osmanske styresmaktene gjorde det forbudt å drive direkte misjonsarbeid og 

konvertering av muslimer og jøder, valgte J&EM og Blyth å operere i en slags 

”ambassaderolle”. Med dette menes at hensikten ikke var å konvertere elever, men å påvirke 

og innføre kristne idealer gjennom utdanning. Denne strategien ble på mange måter godtatt av 

befolkningen, siden konvertering for muslimer kunne medføre dødsstraff, samt at jødiske 

konvertitter ofte ble utvist fra jødiske lokalsamfunn. Utdanningen ved skolene foregikk 

dermed i et kristent klima, uavhengig av religiøs bakgrunn. Det er dog verdt å nevne at det var 

flest kristne arabere som var elever ved de anglikanske misjonsskolene, siden dette var en 

gruppe som var mer tilgjengelig for direkte misjonering.56 Disse tilhørte vanligvis Den østlige 

ortodokse kirke, men som et forsøk på å forbedre forholdet til Det ortodokse kirkesamfunnet, 

kom det anglikanske bispedømmet i Jerusalem utover på 1920-tallet med en offisiell uttalelse 

om å ikke konvertere fra ortodokse samfunn.57 Selve undervisningen ved skolene til J&EM 

                                                
52 Okkenhaug, ”To Give the Boys,” 53-54. 
53 Okkenhaug, Quality of Heroic Living, 8; Robson, Colonialism and Christianity, 129. 
54 Tibawi, British Interests, 260-61; Robson, Colonialism and Christianity, 128-129. 
55 Okkenhaug, Quality of Heroic Living, 150-151. 
56 Okkenhaug, Quality of Heroic Living, xix, 7, 92; Tibawi, British Interests, 228; Robson, Colonialism and 
Christianity, 196. 
57 Robson, Colonialism and Christianity, 130. 
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foregikk som regel på arabisk eller andre morsmål, men det foretrukne språket var engelsk. 

Dette var på grunn av at engelsk, ifølge Blyth, kunne fungere som et verktøy for å forhindre 

språkforskjeller mellom elevene og lærere.58  

 

Skolene til J&EM var kjønnsdelte, og hovedfokuset var å utdanne jenter. Bakgrunnen var at 

kvinner ifølge J&EM og flere, kunne påvirke hjemmet, sine menn og dermed samfunnet som 

helhet. Jenter og kvinner ble sett på som nøkkelen til religiøs forandring og sosial 

forbedring.59 Et annet aspekt var at det var viktig med utdannende og opplyste kvinner, da 

graden av modernitet i samfunnet ble målt opp mot kvinners rettigheter. Utdanningstilbudet 

gjaldt likevel ikke bare for jenter, men også gutter. I motsetning til jentene, skulle guttene 

opplæres og forberedes til et kommende liv i den offentlige sektoren av samfunnet.60  

 

Grunnen til at misjonsskolene var så populære blant den lokale befolkningen, var at en vestlig 

utdannelse ble selve symbolet på modernitet, og utdannelse ble nøkkelen til sosial mobilitet. 

Derimot var det ikke alle samfunnslag som hadde muligheten til en høyere utdanning, da 

enkelte misjonsskoler krevde skoleavgift og ikke var gratis. Derfor var det flest elever fra den 

palestinske eliten som hadde råd til å sende sine barn på utenlandske utdanningsinstitusjoner. 

Så selv om elevgruppen kunne være av ulik religiøs og etnisk opprinnelse, kom de derfor ofte 

fra samme kår.61 De fleste av disse elevene hadde bakgrunn fra det arabiske episkopale 

samfunnet, og var tidligere konvertitter fra den gresk-ortodokse kirke til den anglikanske 

kirke.62 Gruppen tilhørte det øvre sjiktet blant den utdannede palestinske eliten, og Ayalon 

hevder at elever som var innrullert på utenlandske utdannelsesinstitusjoner, slik som de 

kristne misjonsskolene, “… would be considered fully literate anywhere and by any standard, 

with unqualified ability to use texts of any kind independently, in their own language and 

more.”63 Dette førte til at de kristne arabiske elevene senere kom til å få en større tilgang til 

forretningsmessige – og faglige muligheter i arbeidslivet, som krevde kjennskap til vestlige 

språk.64 

 

 

                                                
58 Okkenhaug, Quality of Heroic Living, 11; Tibawi, British Interests, 261. 
59 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.5 Christmas term 1928. 
60 Okkenhaug, ”To Give the Boys,” 52-58. 
61 Okkenhaug, ”To Give the Boys,” 48-55; Ayalon, Reading Palestine, 40. 
62 Robson, Colonialism and Christianity, 128-131. 
63 Ayalon, Reading Palestine, 40. 
64 Robson, Colonialism and Christianity, 26. 
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Opprettelsen av Palestinamandatet 

På begynnelsen av 1900-tallet gikk Palestina inn i en fase preget av oppgang og vekst. Dette 

skyldtes at de osmanske styresmaktene begynte å bruke store midler på å modernisere og heve 

standarden i samfunnet. Ayalon nevner at allerede i årene før første verdenskrig var det tegn 

til forbedring, og flere byer ble bundet sammen i form av nye solide veier.65 Mens Palestina 

gjennomgikk en periode med fremgang og gode tider, begynte det å ulme på underflaten i 

store deler av Europa. I 1914 ble latente stormaktskonflikter intensivert som følge av 

skuddene i Sarajevo, og verden brøt ut i full krig. Fronten spredte seg, og i samme år gikk Det 

osmanske riket inn i krigen og allierte seg med Sentralmaktene Tyskland og Østerrike-

Ungarn. Dette skulle vise seg å få drastiske konsekvenser for Palestina. Krigen påførte den 

palestinske befolkningen store vanskeligheter i form av økonomisk nedgang, materielle tap og 

hungersnød. Som følge av at Storbritannia nå kjempet på motsatt side av de osmanske 

styrkene, ble britiske skoler stengt og britiske misjonærer sendt ut av landet.66  

 

Mot slutten av første verdenskrig kom de osmanske og tyske styrkene på defensiven i 

Palestina. De britiske styrkene rykket stadig fremover, og i 1917 ble Jerusalem okkupert av 

general Edmund Allenby. Slaget om Jerusalem var ikke bare en viktig og strategisk seier, men 

også en seier av stor symbolsk betydning. Overgivelsen av Jerusalem ble, passende nok, 

signert på biskop Blyth sitt kontor 9. desember 1918 av byens borgermester Hussein al-

Husseini. Dette betydde at fire århundrer med osmansk styre i Palestina var over. Britene så 

med stolthet på at en kristen nasjon hadde gjenerobret kontrollen over ”Den hellige byen”, og 

Estelle Blyth, datteren til biskop Blyth, uttalte at ”Turkish rule is like a cancer, and Palestine 

was saved only in time”.67 

 

Da overgivelsen var et faktum ble Palestina satt under en provisorisk britisk 

militæradministrasjon, og den britiske tilstedeværelsen bør ses i sammenheng med et 

europeisk stormaktsspill i regionen. Robson poengterer at “The European powers already had 

begun to divide up the Middle East among themselves, and Britain’s de facto possession of 

Palestine helped to assure that the ‘Holy Land’ would become part of the British Empire”.68  
 

                                                
65 Ayalon, Reading Palestine, 154; Okkenhaug, Quality of Heroic Living, 81. 
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”Ambivalent Friendship,” 219. 
67 Estelle Blyth, When We Lived in Jerusalem (London: John Murray, 1927), 88, sitert i Campos, Ottoman 
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I dønningene av den første verdenskrig ble det avholdt en storstilt konferanse i San Remo i 

1920, som var et ledd av fredskonferansen i Paris. Her skulle krigens seierherrer fatte et 

krigsoppgjør, samt oppdele Det osmanske riket seg imellom. Av det nyetablerte 

Folkeforbundet ble det bestemt at den militære okkupasjon av Palestina skulle endres til et 

internasjonalt godkjent britisk mandat. Meningen med mandatet var ikke at Palestina skulle 

koloniseres slik som India eller Egypt. I stedet skulle britene lede Palestina i overgangsfasen 

etter krigen, hvor målet var lokalt selvstyre.69 Med britene kom det en ny regjering med nye 

normer og som hadde en ny agenda. Dette understrekes av Ayalon: 
The disintegration of the Ottoman Empire and the British conquest that came in its wake 
meant more than the substitution of one yoke by another. It also marked the replacement 
of an Islamic order by a non-Islamic –and profoundly alien –one, making the changeover 
highly problematic.70  
 

Allerede før mandatperioden, kom britene med motstridene og vage løfter til de arabiske og 

jødiske innbyggerne.71 I 1917 hadde den britiske utenriksministeren Arthur Balfour støttet 

tanken om å etablere et jødisk nasjonalhjem i Palestina, og disse tankene ble videreført og 

inkludert i artikkel 2 i Folkeforbundet sin rapport om Palestinamandatet fra 1920. I samme 

artikkel kommer det frem at den britiske mandatsregjeringen også skulle legge til rette for 

”...the development of self-governing institutions, and also for safeguarding the civil and 

religious rights of all the inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion”.72 Denne 

politikken skulle være med på å vekke sekteriske krefter i samfunnet i form av nasjonalisme, 

opptøyer og agitasjon. Britene fikk dermed ingen lette arbeidsvilkår i oppgaven med å 

opprettholde fred i det pluraliserte mandatet.73 

 

Ansvarsfordeling av utdanning 
Basert på tall fra den britiske historikeren Malcolm Edward Yapp var det rundt 700 000 

fastboende innbyggere og rundt 50 000 nomader i Palestina ved slutten av første verdenskrig. 

Fordelt etter religion og sekterisk tilhørighet, var ”Four fifths […] Muslim, slightly more than 

10 % were Christians and a little less than 10% were Jewish”.74 Store deler av den jødiske 

befolkningen i Palestina, yishuven, hadde økt som følge av store immigrasjonsbølger i 
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perioden 1904-1914 og på grunn av den russiske revolusjonen som fant sted i 1917.75 Siden 

Palestinas samfunn var av en multikulturell og flerreligiøs karakter, valgte mandatets første 

høykommissær, Herbert Samuel, å videreføre det eksisterende millet-systemet. Den britiske 

mandatregjeringen så på millet-systemet som et stabiliserende element i samfunnet, og 

Samuel rapporterte i perioden mellom 1920-1925 at ”it has been the policy of the government 

not to change the laws which closely touched the lives of the people and to which they were 

accustomed, expect in cases of clear necessity”.76 Tidligere hadde millet-systemet vært 

forbeholdt jøder og kristne, som var minoriteter i Det osmanske riket, men nå ble også den 

muslimske befolkningen en del av denne ordningen. Sett i sammenheng med at Palestina ikke 

lenger var en islamsk-styrt stat, måtte den muslimske befolkningen nå ta fatt på oppgaven 

med å opprette egne institusjoner.77 

 
Som det ledende administrative organ ble én av oppgavene til den britiske Høykommissæren 

å forbedre de materielle forholdene i et krigspreget Palestina. Okkenhaug hevder at ”British 

rule made it important to show the difference between the ‘backward, tyrannical rule’ of the 

Ottomans, and the modern civilization that had replaced it”. Derfor ble tilbudet om en 

utdannelse etter vestlig standard brukt som et ledd på veien mot å skape et vestlig og moderne 

samfunn i Palestina.78 Noen utdanningsmessige fremskritt hadde allerede funnet sted i 

Palestina i tiden under osmansk herredømme, men britene var langt mer aktive på dette 

området. Sjefen for det nyetablerte britiske utdanningsdepartement i Palestinamandatet, 

Humphrey Bowman, sa noe overdrevet at “In Palestine, we were fortunate in beginning with a 

tabula rasa”.79 Arbeidet med utvikling av utdanning ble ansett som høyeste prioritet, og 

utdanningsdepartementet brukte store ressurser på å bygge opp et velfungerende system. 

Britene brukte sitt eget skolesystemet som modell og ansatte britiske lærere ved de 

nyoppstartede skolene. Dessuten tilførte britene store midler til skolene, importerte 

skolebøker fra Storbritannia og utarbeidet et nytt pensum.80 

 

I mandatperioden fungerte utdanningssystemet som et slags ”dual autonomy”. Dette betydde 
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at utenom utdanningen den britiske administrasjonen tilbudte, fantes det også egne private 

sionistiske og anglikanske skoleinstitusjoner som var i drift. I tillegg eksisterte det rene 

muslimske og nasjonalistiske skoler, så konkurransen mellom de ulike institusjonene var med 

andre ord stor.81 Friheten til å etablere egne skoleinstitusjoner hadde bakgrunn i artikkel 15 i 

Peel-kommisjonens rapport hvor det stod at: 
The right of each community to maintain its own schools for the education of its own members in 
its own language, while conforming to such educational requirements of a general nature as the 
Administration may impose, shall not be denied or impaired.82  
 

Dette var ikke noe Peel-kommisjonen selv hadde funnet på, men var en politikk som også 

eksisterte og ble praktisert allerede under Det osmanske riket. 

 

De jødiske skolene i Palestinamandatet var i stor grad selvstyrte og mottok et beskjedent 

bidrag fra det britiske utdanningsdepartementet. Dette skyldtes den lovbestemte stillingen den 

jødiske befolkningen hadde i samfunnet, men også at de hadde økonomiske midler til å 

finansiere seg selv, sier Småberg. Flertallet av de jødiske elevene gikk på skoler som var ledet 

av Det jødiske nasjonalrådet, og tilhørte det sionistiske samfunnet i Palestina. Utdannelsen 

ved disse skolene var regnet for å være av god kvalitet, og hadde nasjonalistiske trekk i form 

av hebraisk, historie og litteratur.83 

 

Siden de jødiske og sionistiske skolene for det meste utdannet kun jøder, fikk den britiske 

regjeringen i Jerusalem de facto ansvaret for å utdanne den store arabiske befolkningen i 

samfunnet.84 De arabiske skolene var kontrollert og finansiert av britene. Som tidligere nevnt, 

fantes det kun noen få private muslimske skoler (kuttab) som tilbydde utdanning for barn 

mellom fem og tolv år. De statsstyrte arabiske skolene hadde overvekt av muslimske 

elevgrupper, men kristne arabere var også representert. Kristne arabere ble ofte innrullert på 

utenlandske misjonsskoler, siden behovet for utdanning var større enn hva de arabiske 

skolene kunne tilby. De arabiske skolene ble ansett for å gi en begrenset utdanning, noe 

Småberg mener hadde bakgrunn i mangel på penger, gode utdannede lærere og fasiliteter. 

Pensumet var i all hovedsak preget av arabisk og arabiske tradisjoner, og betydde at læring 

av hebraisk og jødisk historie i praksis var ikke-eksisterende, til tross for at de arabiske 

                                                
81 Okkenhaug, Quality of Heroic Living, 61. 
82 Palestine Royal Commission, 36.	
83 Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 211-212. 
84 Okkenhaug, Quality of Heroic Living, 61, 149-150. 



 

 22 

skolene var statsstyrte.85 Dette var med på å skape grobunn for en økende nasjonalisme som 

stadig skulle bli mer synlig i samfunnet.86  

 

Som et resultat av at styresmaktene i Palestina la mest vekt på utdannelse av barn, fikk blant 

annet private institusjoner som anglikanske misjonsskoler i oppgave å tilby 

høyere utdanning for barn som fullførte barneskolen. Siden misjonsskolene var private og ofte 

fungerte som kostskoler, førte det til at den statlige finansieringen var minimal. Dette passet 

den britiske administrasjonen bra, siden de allerede hadde et begrenset budsjett på denne 

tiden.87 Dessuten anerkjente Ronald Storrs, guvernøren av Jerusalem, de anglikanske 

misjonærenes store kjennskap til det palestinske samfunnet. Okkenhaug skriver at den 

anglikanske kirkes 75-årige erfaringer i Jerusalem under osmansk styre, gav dem autoritet på 

lik linje med den britiske administrasjonen.88 Dette var med på å gi de anglikanske 

misjonærene store handlingsrom i mandatperioden. 

 

De anglikanske misjonsskolene og J&EM kommenterte i 1920 at “We, as missionary 

organisations, will not be able to compete with the Government either in number or size of the 

schools, and so we must concentrate on quality”.89 Det ble derfor utarbeidet en 

utdanningsstrategi som fokuserte på kvalitet foran kvantitet, og Ayalon hevder at de private 

kristne misjonsskolene var av høy standard og kunne ansees som eliteinstitusjoner. Dessuten 

hadde disse skolene fordelen av å være økonomisk støttet fra moderorganisasjoner i vestlige 

europeiske land.90   

 

I motsetning til de arabiske og jødiske skolene, hadde misjonsskolene elever med ulik 

kulturell, etnisk eller religiøs bakgrunn.91 På denne måten var misjonsskolene særegne i det 

palestinske samfunnet, siden de var et av få steder hvor muslimer, jøder og kristne var samlet 

på ett og samme sted. Selv om misjonsskolene hadde hvert sitt karakteristiske særpreg, 

konkluderte den britiske Peel-kommisjonen i 1937 at disse skolene hadde noen fellestrekk: 
They all contain secondary classes, and in most, if not all of them, a high standard of educational 
efficiency is maintained. Their curriculum is broader than that of the Jewish or the Arab schools; 
their educational ideals and methods are western, and, in most of them, a specifically Christian 
type of character is aimed at. No encouragement is given either to Jewish or to Arab nationalism, 
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not so much by suppression of these aspirations by diversion of interest into other channels. 
Personal relations are normally good. In all the schools friendships between children of different 
races are common, and they are often received in one another's homes. The unifying interests of 
school life have been found on the whole more powerful than the political antipathies of the 
parents.92  

 
 
Perioden under Det osmanske riket skapte et vakuum som gjorde det mulig for 

europeiske misjonsorganisasjoner, slik som J&EM, å kunne etablere seg og operere i 

det palestinske samfunnet. Dette skjedde på bakgrunn av et religiøst forkynnelsesaspekt 

og som en forlengelse av et stormaktsspill mellom europeiske stater. Samtidig må denne 

situasjonen sees i lys av det herskende millet-systemet, men også fordi osmanske 

styresmakter hadde problemer med å finansiere deler av utdanningssektoren innenfor 

sine egne grenser. Til tross for konkurransen mellom de europeiske skolene og de 

osmanske styresmaktene, klarte likevel ikke sistnevnte å sørge for at alle palestinske 

barn ble innrullert i deres skolesystemet. Siden J&EM og Blyth opererte i en 

”ambassaderolle” og unnlot å konverterte direkte, førte dette til at de i stor grad ble 

akseptert av befolkningen. Som en konsekvens av at europeiske misjonsskoler fikk 

fotfeste, ble det utover på 1800-tallet et økende krav om en europeisk skolegang for 

palestinske barn. Misjonsskolene, som var kjønnsdelte, utgjorde dermed et 

utdanningsmessig alternativ. De hadde en stor kulturell og litterær effekt på det 

palestinske samfunnet, noe som skyldtes at de europeiske skolene ofte hadde et fortrinn 

på grunn av tilgang til flere ressurser. Det kan derfor slås fast at en vestlig utdannelse 

representerte modernitet, og var et etterspurt gode. Kapittelet har også vist at 

majoriteten av kristne arabere forble på misjonsskolene, mens muslimske arabere for 

det meste gikk på statlige osmanske skoler eller muslimske private skoleinstitusjoner.  

 

Som følge av utfallet i første verdenskrig og det påfølgende etablerte britiske 

mandatstyret, har det kommet fram at det ble et økt fokus på å modernisere det 

palestinske samfunnet. På grunn av J&EM og de andre misjonsskolenes lange 

tilstedeværelse i landet, ble de tildelt ytterligere ansvarsområder i hverdagen. J&EM 

fortsatte derfor å spille en sentral rolle i forbindelse med å tilby utdanning til unge 

palestinere. Samtidig gjorde det britiske mandatstyret det mulig for de muslimske og 

jødiske grupperingene i Palestinamandatet å kunne fortsette å styre seg selv. Som en 

konsekvens av den store konkurransen om elever, ble det etterhvert et økende fokus for 
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misjonsskolene å tilby en kvalitetsmessig vestlig utdannelse. Siden disse skolene var 

åpne for alle barn uavhengig av nasjonalistisk eller religiøs bakgrunn, kan det til slutt 

også konkluderes med at misjonsskolene utgjorde et særegent samlingsted i det 

palestinske samfunnet.  
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Kapittel 3: St. George’s School 
Gutteskolen St. George’s School i Jerusalem var en eliteskole for de øvre klasselag, noe som 

skilte dem fra de andre skolene som eksisterte i Palestinamandatet. Meningen var å skape nye 

vestlige idealer ved skolen. Dette gjenspeilte seg ved at de knyttet til seg og rekrutterte elever, 

lærere og rektorer med en spesiell bakgrunn. Det er viktig å gi en beskrivelse av skolens 

bakgrunn for å forstå den videre diskusjonen i oppgaven. Kapittelet vil ha en tematisk 

tilnærming hvor ulike aspekter og sider vil bli diskutert og analysert, og hvor målet er å gi en 

dypere forståelse av St. George’s School som helhet. Først redegjøres det for skolens historie 

og bakgrunn, slik at vi forstår hvordan og ikke minst hvorfor skolen oppstod. Deretter vil 

elevene som var innrullert på skolen bli analysert og behandlet. Med fokus på faktorer som 

religion, økonomi og nasjonalitet, kan det dannes et bilde av hvilke type elever som var 

representert ved St. George’s School. Andre aktører ved skolen, som lærere og rektorer, vil bli 

drøftet –  hvem var de og hva var deres bakgrunn? I tillegg vil kapittelet ta for seg 

sosiopolitiske hendelser i Palestinamandatet, hvor dette måtte være relevant i forhold til 

skolen.  

 
Historie og bakgrunn før mandatperioden 
I 1887 etablerte grunnleggeren av J&EM, biskop George Francis Popham Blyth, St. George’s 

Cathedral i Jerusalem. St. George’s Cathedral var ment å fungere som selve hovedsetet for 

den anglikanske kirke i Midtøsten. Rundt katedralen ble det bygget en rekke innhegnende 

bygninger, som blant annet rommet biskopens bolig og et opplæringssenter for presteskapet, 

kateketer og lærere.93 Biskop Blyth var en pioner innen menighetsplanting, og hadde allerede 

hatt 25 års erfaring som misjonær i India og Burma før han ankom Palestina. Siden behovet 

for utdanning var stort i Palestina, noe som har blitt diskutert tidligere, opprettet Blyth 

jenteskolen St. Mary’s School i 1889. Grunnen til at en jenteskole ble prioritert, var ifølge 

hans datter, Estelle Blyth, at ”…the girls were the mothers of the future, that nothing could be 

done without the women, and that you cannot have good, upright, honourable men unless the 

mothers are good”.94 St. Mary’s School var en anglikansk kostskole som var styrt etter 

britiske prinsipper og åpen for alle jenter, uavhengig av religion. I skolens første leveår, i 

                                                
93 Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 49; Okkenhaug, Quality of Heroic Living, 22-27. 
94 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.5 Christmas term 1928. 
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1889, hadde skolen beskjedne 10 elever. Kun to år etter hadde derimot elevantallet økt til 30, 

og de neste årene fortsatte antallet elever å stige jevnt oppover.95  

 

I takt med at antall jenter som gikk på St. Mary’s School økte, ble det et ønske fra den lokale 

eliten i Jerusalem om å skape en gutteskole etter britisk standard. Målet var å gi guttene en 

vestlig utdannelse, samt å gjøre dem til gode statsborgere. Biskop Blyth, som var høyt 

respektert av alle de monoteistiske religionssamfunnene, ble kontaktet av en utnevnt 

deputasjon av ledende menn i Jerusalem. På et møte ble han og den anglikanske kirke 

oppfordret til å åpne nettopp en slik gutteskole. Denne deputasjonen skal ha bestått av både 

muslimer og representanter fra alle de kristne kirkesamfunnene.96 Den palestinske 

historikeren Abdul Latif Tibawi hevder at Blyth klarte å vinne tilliten til rike og 

betydningsfulle muslimske familier siden han bodde i samme kvartal som dem, samt at han 

aldri var fornærmende overfor islam eller nedsettende mot muslimene.97 Den lokale 

befolkningens ønske om en skole etter britisk modell var ikke unormalt i områder som hadde 

kommet under vestlig innflytelse. I likhet med overklasseforeldre i britisk-kontrollerte 

områder som India og i Afrika, var den palestinske arabiske eliten interesserte i styrke sin 

egen posisjon. På denne måten ble derfor en vestlig utdannelse sett på som et ledd av 

”manifestations of modernity".98   
 

Resultatet av møtet var at gutteskolen St. George’s School i Jerusalem så dagens lys i 1899, 

med mål om å tilby en utdannelse på lik linje med det engelske privatskolesystemet.99 Skolen 

var ”engelsk” i både tone, karakter, pensum og metode.100 Undervisningen skjedde i et 

kristent miljø hvor lærerne og skoleledelsen var praktiserende kristne, men evangeliseringen 

foregikk ikke direkte.101 I stedet ble det bibelske innholdet lært bort til elvene med foreldrenes 

tillatelse. Dessuten ble elevene oppmuntret til å lære seg og vise egenskaper som sannhet, 

ærlighet, mot, flid og energi.102 På St. George’s School sin første timeplan var det kun tre 

emner som stod på agendaen, musikk, fysiske drilleøvelser og tegning. Ifølge Estelle Blyth 

som var tett knyttet til miljøet rundt skolen, var dette fag som ingen andre misjonsskoler i 

                                                
95 Okkenhaug, Quality of Heroic Living, 22-23. 
96 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.5 Christmas term 1928. 
97 Abdul Latif Tibawi, ”English Education for Palestine Arabs. Part One: 1900-1914,” ORIENT, 4 (1981): 605-
613, sitert i Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 224. 
98 Mangan, Games Ethic and Imperialism, 108. 
99 J&EM, GB165-0161, Box 126B, Bible Lands VII, 1926, 648. 
100 J&EM, GB165-0161, Box 126A, Bible Lands III, 1908, 57. 
101 Okkenhaug, Quality of Heroic Living, 43. 
102 J&EM, GB165-0161, Box 126A, Bible Lands III, 1908, 57. 
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Palestina hadde inkludert i særlig grad i sitt pensum. Førstespråket på skolen var engelsk etter 

ønske fra den lokale befolkningen i Jerusalem. Arabisk ble mye brukt i 

undervisningshverdagen, men innslag av fransk og tyrkisk kunne også forekomme. Det 

sistnevnte språket ble innlemmet i skolepensumet i 1908, på bakgrunn av ordre fra osmanske 

myndigheter.103 

 

I begynnelsen opererte St. George’s School som en dagskole for barn, og skilte seg ut fra de 

eksisterende misjonsskolene i Palestina ved at elevene måtte betale skoleavgift. Det betydde 

at elevene selv måtte betale for bøker og skolesaker, og det resulterte i at elevene ofte kom fra 

familier med bedre råd.104 Årsaken til at St. George’s School valgte denne strategien, var for å 

unngå å konkurrere med misjonsskolene som allerede fantes. Selv uttalte biskop Blyth at St. 

George’s School var ment for gutter ”...of the better classes, who can pay fees”.105 Dette var 

med på å gi skolen et elitepreg og en særegen klasseprofil, påpeker Okkenhaug. Hun viser til 

at privatskoler i England rommet for det meste elever fra de øvrige klassene i samfunnet.106 

Det var derimot ingen restriksjoner på bakgrunn av elevenes religiøse eller nasjonale 

tilhørighet, og skolen rekrutterte både kristne, muslimske og jødiske elever.107  
 

I 1899 hadde St. George’s School kun 15 elever. Året etter hadde antall elever vokst til 43 

gutter, og i 1902 var det økt til 73 elever.108 Senere utviklet St. George’s School seg til også å 

bli en kostskole, og i en rapport kan man lese at ”In pre-war days the school [St. George’s 

School] consisted of some 36 boarders and some 50 day boys”.109 Før mandatperioden fikk 

muslimske elever opptak kun på dagskolen, siden det var vanskelig for muslimske gutter å 

leve og bo i et kristent klima. Som et alternativ ønsket biskop Blyth å opprette en egen 

sovesalseksjon kun ment for muslimske elever, noe som muslimske familier viste seg å være 

positive til.110 Denne tanken ble derimot aldri realisert, da planen ble hindret av de osmanske 

myndighetene.111 

 

                                                
103 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.5 Christmas term 1928. 
104 Ibid. 
105 J&EM, GB165-0161, Box 4 File 4. 
106 Okkenhaug, ”To Give the Boys,” 49. 
107 J&EM, GB165-0161, Box 126A, Bible Lands III, 1908, 57. 
108 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.5 Christmas term 1928. 
109 J&EM, GB165-0161, Box 126B, Bible Lands VII, 1926, 649. 
110 J&EM, GB165-0161, Box 126A, Bible Lands III, 1909, 199. 
111 Okkenhaug, ”To Give the Boys,” 48. 
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Elevene ved St. George’s School under Palestinamandatet  
St. George’s School var en av de ledende skolene i Palestina i årene før første verdenskrig, 

men også i perioden hvor Palestinamandatet eksisterte. Skolen var i det akademiske 

toppsjiktet og blant de beste kristne misjonsskolene i Jerusalem.112 Da første verdenskrig brøt 

ut, ble St. George’s School stengt av osmanske styresmakter, og de ansatte ved skolen fikk 

tillatelse til å forlate landet. Skolen ble gjenåpnet i 1919. Allerede under den britiske 

okkupasjonen av Palestina var utdannelsen som St. George’s School tilbydde, blitt såpass 

etterspurt at skolen så seg nødt til å flytte inn i nye lokaler.113 Misjonsskolen representerte en 

slags kontinuitet fra tiden før krigen. Okkenhaug mener at britenes høye status som en av 

krigens vinnere, ikke må undervurderes.114 Samtidig må denne situasjonen sees i lys av at 

behovet for utdanning var stort i etterkrigstiden i Palestina.115 

 

Guttene som var innrullert som elever i 1926 var i alderen 7-18 år, og var fordelt på totalt ni 

ulike klasser. Det var tre førskoleklasser, seks barneskole –og videregåendeklasser. Elevene 

var fordelt inn i fire ulike ”hus”. Både kostskolen og dagskolen hadde to hus hver, og hvert 

hus hadde sin egen ”housemaster”, ”assistant Housemaster” og prefekter. En ”housemaster” 

var en lærer som hadde ansvaret og tilsyn for et av internatene ved skolen, og det var vanlig at 

de fikk hjelp av en assistent. En prefekt var en elev som ble tildelt arbeids – og 

ansvarsoppgaver ved skolen. I tillegg til å opptre som gode rollemodeller, fungerte de også 

som et bindeledd mellom lærerne og de resterende elevene. Avgangselevene på det høyeste 

trinnet, kalt 6. Form, tok ”Palestine Matriculation Examination og ”Oxford and Cambridge 

School Certificate”. Disse eksamenene ble tatt på engelsk i Jerusalem. Hvis elevene sikret seg 

et godt resultat ved disse eksamenene, slapp de å ta opptaksprøver til høyere utdanning. 

Dessuten anerkjente deler av det britiske regjeringsdepartementet i Palestina de nevnte 

eksamenene som kvalifiserende for visse stillinger og profesjoner. Slike stillinger var som 

regel kontorister, sekretærer og oversettere. I tillegg var det en god del av St. George’s School 

sine elever som fortsatte med høyere studier, og majoriteten dro til Det amerikanske 

universitetet i Beirut.116 

 

                                                
112 Tibawi, British Interests, 228-230; Okkenhaug, ”To Give the Boys,” 47.	
113 J&EM, GB165-0161, Box 126B, Bible Lands VII, 1926, 648-649. 
114 Okkenhaug, ”To Give the Boys,” 55. 
115 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.3 Easter term 1927. 
116 J&EM, GB165-0161, Box 126B, Bible Lands VII, 1926, 649-650. 
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St. George’s School følte at de rettferdiggjorde sin utdanningsmessige posisjon i samfunnet 

ved å se på karrierene til sine ”Old Boys”. I tiden under Palestinamandatet var tidligere elever 

ved St. George’s School sterkt ettertraktet som tolker og assistenter for det britiske militæret 

og det britiske regjeringsdepartementet. I tillegg var det mange ”Old Boys” å finne i høye 

stillinger i andre statlige avdelinger, hvor flere arbeidet som leger, tannleger, arkitekter og 

ingeniører. Samtidig var det mange som reiste til USA og Sør-Amerika, for å fortsette sine 

karrierer der.117 

 

St. George’s School var en av de dyreste skolene i Palestina å studere ved, grunnet 

skoleavgift. Skoleavgiftene varierte og det var forskjeller mellom dagskolen og kostskolen. 

Elever ved dagskolen måtte betale avgifter fra L.E. 12 til 15, mens prisen per elev ved 

kostskolen var mellom L.E. 42 til 45.118 Ingen elever ble innrullert gratis, men i visse tilfeller 

ble det igangsatt forsøk på å etablere ulike stipend, for å hjelpe gutter som var foreldreløse 

eller som ikke hadde foreldre eller slektninger til å betale for dem. Dette gjaldt spesielt unge 

gutter som mistet familiene sine under Armenia-massakrene. Inntektene fra elevene var 

likevel ikke nok til å dekke alle utgiftene til skolen. I og med at St. George’s School var en 

privat misjonsskole, var den avhengig av ekstern støtte fra Storbritannia. Mangel på innkomne 

midler kunne derfor forhindre skolen i å bruke utgifter til oppdragering og vedlikehold av 

pulter, toaletter, dusj, vitenskapsapparater og skolelaboratorier.119 

 

St. George’s School hadde som mål å være av en flerreligiøs og multikulturell standard, hvor 

elevene var velkomne, uavhengig av bakgrunn. Ledelsen ved St. George’s School kalte 

skolen for ”Folkeforbundet i miniatyr”, og uttalte: 
we are pledged to respect all other religions. Our doors are open to boys of all Nationalities and 
Creeds…[who] work peaceably side by side in our Classrooms, and live together in our Boarding 
Houses. We rejoice in this League of Nations.120  

 

For å se om skolen virkelig hadde en heterogen elevsammensetning, har den svenske 

forskeren Maria Småberg utarbeidet en tabell som viser antall elever ved St. George’s School 

                                                
117 J&EM, GB165-0161, Box 50 File 1. 
118 Robert David Ottensooser, The Palestine Pound and the Israel Pound: Transition from a Colonial to an 
Independent Currency (E. Droz, 1955), 13. I 1917-18 ble egyptiske pund (L.E.) innført som valuta i Palestina av 
Lord Allenby, men i 1927 fikk Palestinamandatet sin egen valuta i form av palestinske pund (L.P). Det er 
dessverre ikke mulig å vite det nøyaktige kursen til tallene som fremgår i oppgaven. 
119 J&EM, GB165-0161, Box 126B, Bible Lands VII, 1926, 648-650. 
120 J&EM, GB165-0161, Box 50 File 2. 
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fra år til år og deres religiøse bakgrunn. Der hvor tall mangler, skyldes mangel på informasjon 

i kildematerialet.  

 

Tabell 1: Statistikk over elevsammensetningen ved St. George’s School i årene 1920-1948.121  

År  Jøder Kristne Muslimer Andre Totalt 
1920:     230 
1925:     192 
1928: 23 162 74  259 
1930:     242 
1931: 18 136 78 2 234 
1933: 32 157 53  242 
1934: 28 156 80  255 
1935: 27 160 80  267 
1936: 21 170 81  272 
1937: 20 171 82  275 
1938: 18 175 91  284 
1939: 16 147 88  251 
1940: 40 169 107  316 
1943: 50 176 122 1 349 
1948:     380 

 

Tabell 1 viser at St. George’s School hadde en jevn økning av innrullerte elever i perioden 

1920-1936, sett bort i fra en liten nedgang i 1925. Elevenes bakgrunn utover 1920-tallet er 

ikke angitt i tabellen. Registreringslister viser at majoriteten av elevene i all hovedsak hadde 

bakgrunn fra kristne trossamfunn, hvor mange var gresk-ortodokse kristne. Småberg nevner at 

listene ikke inneholder noen oppsummering av antall elever per år, men navnene på elevene 

røper at flertallet var kristne.122 Tabellen viser også at jøder og muslimer var representert ved 

St. George’s School, men at disse gruppene hele tiden forholdt seg som minoriteter i 

elevsammensetningen. De jødiske elevene ved skolen kom stort sett fra familier som ikke 

sympatiserte med den sionistiske bevegelsen, en bevegelse som i økende grad ble mer og mer 

synlig det i palestinske samfunnet.123 Naomi Shepherd nevner at mange jødiske foreldre så på 

                                                
121 Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 240-241. Maria Småberg har benyttet seg av de samme kildene i MEC 
Archive ved St. Antony’s College i Oxford. Tidsrammen i oppgaven min er 1920-1936, likevel velger jeg å ha 
med statistikk over elevsammensetningen helt opp til 1948. Dette er ment for å vise at 1930-tallet skilte seg ut, 
spesielt angående de jødiske elevene. Småberg nevner at dette mest sannsynlig skyldtes opptøyene som preget 
Palestinamandatet på 1930-tallet. Andelen av jødiske elever falt fra 13,8% i 1934 til 6,3% i 1938 og 1939. 
Derimot steg antall jødiske elever med 12% allerede i 1940, og kan ha vært et resultat av immigrasjonsbølger av 
europeiske jøder.  
122 Ibid., 240. 
123 J&EM, GB165-0161, Box 126B, Bible Lands VIII, 1933, 440; 1934, 470; Okkenhaug, ”To Give the Boys,” 
48, 55. 



 

 31 

kristne misjonsskoler som ”konverteringsinstitusjoner”, og var engstelige for å bli fordømt fra 

sine egne lokalsamfunn.124 

 

Mens antall jødiske elever ved St. George’s School varierte, tok antall muslimske elever en 

annen retning. I tabellen kan en se at antallet av muslimer vokste i en jevn og stigende kurve. 

I 1935 bestod totalt 30% av elevsammensetningen ved skolen av muslimer, flest på de laveste 

skoletrinnene.125 Med tanke på at St. George’s School tok høye skoleavgifter, søkte de fleste 

muslimer seg til skoler som var styrt av det britiske utdanningsdepartementet. De muslimske 

elevene ved St. George’s School kom derfor fra pengesterke familier. Ifølge skoleledelsen 

selv, gjaldt dette muslimer “…who had sold their land to the Jews and at the same time have 

awakened to the value of education. They can afford to send their boys where the Christians 

are not able to do so”.126 Det er likevel tvilsomt at hele formuen til disse muslimske familiene 

kun kom fra salg av eiendom til jødiske immigranter, da mange muslimer allerede hadde nok 

økonomisk kapital til å kunne sende deres barn til private misjonsskoler. Som en konsekvens 

av den store økningen blant muslimske elever ved St. George’s School, mente skoleledelsen 

det måtte bli økt fokus på å hjelpe de kristne araberne med å skaffe seg en utdannelse.127  

 

Mange av Palestinas mest ledende og fornemme muslimske familier, Husseini og Nashashibi, 

sendte deres sønner til St. George’s School.128 Dette blir også poengtert av Tibawi, som viser 

til at mange fremtidige arabiske ledere fikk sin skolegang og ble utdannet ved denne skolen. 

Blant annet nevner han Taufiq al-Husseini, som ble ordfører i Jerusalem, og broren hans 

Jamal al-Husseini, en av lederne i den arabisk-nasjonale bevegelsen i Palestina.129 Det var 

ikke bare muslimske arabiske familier som hadde flere generasjoner som var representert ved 

St. George’s School, det samme gjaldt også kristne arabere. Et kjent eksempel var den 

palestinske litteraturhistorikeren Edward Said, som selv var elev ved skolen fra 1947-1948. I 

selvbiografien, Out of Place, nevner Said at han fikk et positiv førsteinntrykk av skolen, og 

skriver det var “…the first time and last time in my school life I was among boys who were 

like me. Nearly every member of my class was known to my family”. Said vokste opp i en 

                                                
124 Naomi Shepherd, Ploughing Sand. British Rule in Palestine 1917-1948 (London: John Murray Publishers 
Ltd, 1999), 170, sitert i Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 226. 
125 Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 241. 
126 J&EM, GB165-0161, Box 50 File 1. Korrespondanse mellom rektor ved St. George’s School, J.P. Thornton-
Duesbery, og J.G. Matthew. 29. oktober 1935. 
127 Ibid. 
128 J&EM, GB165-0161, Box 37 File 4. 
129 Tibawi, ”English Education for Palestine Arabs,” 605-613, sitert i Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 224. 
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kristen-arabisk familie, og både hans far og bestefar hadde tidligere vært elever ved St. 

George’s School.130  

 

I registreringslistene blir det også gitt informasjon om navn til elevenes foreldre eller verger, 

og hvilket yrke de hadde. Småberg nevner at de vanligste arbeidstitlene som forekom var 

kontorist eller handelsmenn, og et tegn på at elevene ved St. George’s School hadde bakgrunn 

fra en voksende middelklasse. Med mål om å få en oversikt over elevenes familiebakgrunn, 

har hun analysert registreringslistene i sin helhet. I listene kommer det fram titler som konsul, 

ordfører, dommer, advokat og lege, som er yrker tilknyttet de øvrige klassene i samfunnet. 

Samtidig viser listene at elevenes foreldre og verger hadde yrker som tannlege, sekretær, 

bankansatt, handelsmenn, mekanisk ingeniør, restauranteier, servitør, urmaker, kjemiker, 

slakter, skredder, baker, entreprenør, handelsmann, apoteker, elektriker, utleier, rektor, 

misjonær, artist, fotograf, oversetter, turistguide, sjåfør, bonde og appelsindyrker. Siden 

variasjonen av yrkestitlene er stor, kan man derfor ikke konkludere med at elevene kom fra 

det samme samfunnslag.131 

 

Elevene ved St. George’s School kom hovedsakelig fra jødiske og arabiske nabolag i 

Jerusalem, men det var også elever fra byer som for eksempel Ramallah, Betlehem, Beer 

Sheva, Haifa, Jaffa, Nazareth og Tel Aviv m.fl. Det var ikke bare elever fra Palestinamandatet 

som var representert ved St. George’s School, da det i registreringslistene er en rekke andre 

nasjonaliteter som kommer til syne. I tillegg til palestinere, nevnes også jøder, armenere, 

egyptere, transjordanere, syrere, persere, irakere, tyrkere, briter, amerikanere, franskmenn, 

tyskere, østerrikere, svensker, polakker, russere, rumenere, ungarere og grekere. Småberg 

hevder nasjonalitetsbegrepet er problematisk i denne sammenhengen på grunn av at jødiske 

elever fra Midtøsten og Europa kun ble registrert som jøder, og ikke med nasjonaliteten fra 

sitt eget opprinnelsesland.132 Basert på registreringen kan man se at skolen hadde et bredt 

nasjonalt mangfold i sin elevsammensetning, og St. George’s School var et av få steder i 

Palestinamandatet hvor elever med ulik bakgrunn var samlet på ett og samme sted. Dette 

underbygges av Naomi Shepherd som sier St. George’s School og de anglikanske 

                                                
130 Said, Out of Place, 108. 
131 Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 241-242.  
132 Ibid., 241-242. 
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misjonsskolene realiserte det utopiske britiske idealet om å ”integrere” barn fra alle 

samfunn.133 

 

St. George’s School hadde som formål å tilby en utdannelse basert på det beste av hva det 

engelske privatskolesystemet hadde å tilby. Utover 1930-tallet ble den britiske offentligheten 

hjemme i Storbritannia fôret med nyheter om at skolen og dets kristne trekk hadde en stor 

effekt på den palestinske ungdommen.134 I praksis var konvertering i prinsippet umulig, men 

for misjonærene var det viktig å fokusere på misjonsaspektet når man skulle forsvare og 

rapportere til det britiske folket om sitt arbeid i Palestina.135 I arkivkildene er det som regel 

kun skoleledelsen og misjonsorganisasjonen J&EM sine synspunkter som blir belyst. Svært 

lite av materialet viser elevenes perspektiv på hvordan det var å være elev ved St. George’s 

School. Å være elev ved en privatskole kunne være hardt, og J.A. Mangan skriver at 

kostskolelivet i realiteten var en fysisk og psykologisk kamp for å overleve mot sult, kulde og 

urolighet.136 I et av få innslag i arkivmaterialet er det mulig å få et visst innblikk i hvordan en 

skolehverdag så ut på St. George’s School, sett igjennom øynene til en elev. I tekst kalt ”The 

Trials of a Small Boy at School”, kan man lese:  
Having been asked by one of my teachers to write a few lines under this title, just to fill a 

small space of this magazine, I am writing as best I can on it. 
 

The most interesting thing I can think of, is how I spend a cold day at school; how when 
the bell rings in the morning to wake me up from my warm bed to go out through the whistling 
wind to the washing room for a cold wash, which I hate so much. I remain in bed, pretending to be 
still asleep; when suddenly as I have been expecting, I feel the arms of the prefect holding me and 
throwing me out of bed, with a scolding, if not an order mark. 
 

After having washed I have only about twenty minutes to get ready before the breakfast 
bell, which I think, are not nearly enough for me in such cold weather. 
 

After breakfast, I have to go to the Choir practice. I like to go to the Choir on such a day 
because I get a bit warm when I put on my choir things.     
     

After lunch, I somehow spend my time by warming myself or playing some sort of game 
just to pass my time. At last the bell rings and then, I unwillingly enter into the classroom, and 
occupy myself by listening to the wind blowing against the windows till the bell rings again. 
 

At 4 o’clock, I have about two hours in which I can enjoy myself, so I quickly run 
upstairs and take the best place near the stove where I sit till it is time for me to go to the Choir 
again; so I carefully wrap myself with my overcoat, but not with a muffler because they are 
forbidden but I don’t know why. (Because they make your chest weak-Ed.) Then I go to the Choir 
room again. 

                                                
133 Shepherd, Ploughing Sand, 169, i Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 226. 
134 J&EM, GB165-0161, Box 37 File 2. The Church Times, 8. Februar 1935. 
135 Okkenhaug, ”To Give the Boys,” 56. 
136 J.A. Mangan, ”Social Darwinism and Upper Class Education in Late England,” i Manliness and Morality: 
Middle-Class Masculinity in Britain and America, red. J.A. Mangan og J. Walvin (Manchester: Manchester, 
University Press, 1987), 151-152	
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After the service we go to supper where I have my nice warm tea so as to enable me to 
study next day’s lesson, and then I once more, retire to bed.137 

 

Denne beskrivende selvbiografiske teksten ble publisert i St. George’s School sitt 

skolemagasin, hvor all tekst ifølge Okkenhaug, ble sensurert før det ble publisert.138 Teksten 

er skrevet av eleven George Kawar. Den ungen gutten gir uttrykk for at skolehverdagen var 

krevende og kald, og hvor prefektene viste en hardhendt oppførsel. Også i selvbiografien til 

Edward Said blir St. George’s School beskrevet som et ”kaldt og hardt miljø”, som både var 

fysisk og psykisk krevende.139 Dette kan skyldes at skolen krevde at guttene fulgte reglene 

blindt, og skulle føye seg etter ledelsen. Slike holdninger ble skolen faktisk kritisert for i 

samtiden, og det ble hevdet at de ikke fulgte den liberale utdanningsformen som var idealet i 

mandatperioden.140 Da engelske pedagoger skulle evaluere de anglikanske misjonsskolene i 

Palestina på 1930-tallet, kom det frem at St. George’s School sine elever var godt instruert og 

lærte godt. Samtidig ble skolen beskrevet som et lite barnevennlig miljø. Pedagogene 

kritiserte også skolen for å være underbemannet, gammeldags, med dårlig utrustede fasiliteter 

og kalde sovesaler, samt at klassene var for store.141 En årsak til disse manglene kan være at 

St. George’s School ikke hadde nok finanser og økonomisk støtte til å heve kvaliteten på 

skolen til en ønsket standard i denne perioden.142 

 

Det er som nevnt få spor i kildene som viser elevenes perspektiv, men det man kan si er 

følgende: St. George’s School var en kristen eliteskole som ble bygget opp etter en engelsk 

modell og prinsipper. Den skilte seg ut fra de andre skolene i Palestinamandatet ved at skolen 

tok skoleavgifter og var åpen for elever fra alle religiøse – og etniske samfunnsgrupper. 

Elevene hadde ulik nasjonalitetsbakgrunn, og skolen kan dermed sies å utgjøre et 

multinasjonalt småsamfunn. Til tross for at majoriteten av elevene hadde bakgrunn fra 

middelklassen, var hele rangstigen av samfunnet representert ved skolen. Dessuten opplevde 

skolen en jevn økning av nye elever, hvor størsteparten var muslimer og kristne. Selv om 

skolen ble ansett for å være en eliteskole i samtiden, ble skolen likevel anklaget for å mangle 

gode fasiliteter. I tillegg kunne skolemiljøet oppleves som strengt og hardt, hvor orden og 

disiplin var vanlige innslag i skolehverdagen. 

                                                
137 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.1 Summer term 1925. 
138 Okkenhaug, ”To Give the Boys,” 57. 
139 Said, Out of Place, 109. 
140 Okkenhaug, ”To Give the Boys,” 58. 
141 J&EM, GB165-0161, Box 37 File 5. 
142 Okkenhaug, ”To Give the Boys,” 58-59.	
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Lærerne ved St. George’s School under Palestinamandatet 
Lærerne ved anglikanske misjonsskoler ble enten ansatt permanent eller på en kortvarig 

avtale, kalt short-service system, som vanligvis varte i to til tre år. For å være med å gi økt 

prestisje til skolene, var det ønskelig at gjesteforelesere fra anerkjente universiteter kunne 

komme for en kort periode. Ansettelseskriteriene var at lærere måtte ha tatt en profesjonell 

grad eller ha tilfredsstillende kvalifikasjoner i hebraisk og arabisk.143 I tillegg var intensjonen 

at de europeiske lærerne skulle ha kunnskaper om lokale forhold og kultur, samt lære seg 

arabisk. Sistnevnte punkt ble stort sett aldri oppfylt, fordi de fleste europeiske lærerne bodde i 

Palestina kun i noen få år.144 Utover 1930-tallet ble det stadig mer fokus på å få lærere til å bli 

lengre enn to-tre år, da dette kunne være med å gi kontinuitet og forutsigbarhet overfor 

elevene. Derfor var det mange innad i misjonsorganisasjonen J&EM som kritiserte short-

service systemet.145  

 

For de europeiske lærene ved misjonsskolene, ventet hardt arbeid i et nytt arbeidsklima. Ved 

St. George’s School var det flere engelske menn som var ansatte i skolens lærerstab. Lærerne 

var godt utdannede, og flere av lærerne kom fra prestisjetunge universiteter og skoler i 

London, Cambridge og Oxford. I tillegg var de engelske ansatte også tilknyttet St. George’s 

Cathedral i Jerusalem, som i tiden hvor Palestinamandatet eksisterte var under ledelse av 

biskopene Rennie MacInnes (biskop fra 1914-1931) og George Francis Graham-Brown 

(biskop fra 1932-1942). Det var forventet at en engelsk lærer ved St. George’s School skulle 

være en ”Church of England Oxbridge gentleman”, og bourgeois-idealet ved skolen var 

derfor sterkt tilstede i skolehverdagen.146 Dessuten ble det nevnt at “The teacher must have a 

sense of vocation and high ideals of life and service”.147 Utenom undervisningen, bestod 

hovedsakelig arbeidsoppgavene til lærerne å utøve innflytelse på elevenes karakter og 

livssyn.148 Dette var på grunn av at ledelsen ved St. George’s School hadde som mål at deres 

ansatte kunne være med å videreføre det engelske privatskolesystemets stolte tradisjoner over 

til elevene.149  

 

                                                
143 J&EM, GB165-0161, Box 37 File 1. 
144 Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 249-250. 
145 J&EM, GB165-0161, Box 37 File 5. 
146 Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 36, 246-248. 
147 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.6 Summer term 1929. 
148 J&EM, GB165-0161, Box 37 File 1. 
149 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.3 Easter term 1927. 
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Selv om St. George’s School hadde et spesifikt klasseideal for sine engelske ansatte, var det 

ikke nødvendigvis alle i lærerstaben som var engelske. Ved skolen var det faktisk kun noen få 

engelske menn som underviste. I realiteten var de fleste lærerne kristne arabere eller hebraiske 

kristne, hvor sistnevnte var jøder som tidligere hadde konvertert til kristendommen. Det var 

dermed lærere ved skolen av ulike nasjonaliteter, men en britisk og kristen middelklassekultur 

ble fremmet blant dem. Ideen var at et multireligiøst –og nasjonalt personale skulle fremgå 

som et eksempel for elevene, hevder Småberg.150 I tabell 2 kommer det frem at kun fem av 

fjorten heltidsansatte ved St. George’s School i 1931, var engelske. Til gjengjeld var disse 

høyt utdannet ved prestisjefylte institusjoner som Cambridge og Oxford. I en annen rapport 

fra 1936, over de anglikanske skolene i Palestinamandatet, hadde antall personell ved St. 

George’s School sunket til fire engelske og ti palestinske lærere.151  

 

Tabell 2: Personaloversikt ved St. George’s School, skoleåret 1931.152 

Arbeidstittel/navn Utdanning/sted 
Headmaster: Rev. C.R.N. Blakiston M.A., Pembroke College, Cambridge 
Assistant master: Mr. L.D. Cooke M.A., Keble College, Oxford 
Assistant master: Mr. C.A. Richmond B.SC., London 
Assistant master: Mr. Alan Leeke B.A., Clare College, Cambridge 
Assistant master: Mr. H.E.R. Charles B.A., Trinity College, Cambridge 
Assistant master: Mr. Shukry Haramy B.A., Indianapolis 
Assistant master: Mr. Amin Saffoury B.A., Beirut 
Assistant master: Mr. Khalil Bedas Ikke oppgitt 
Assistant master: Mr. Najib Germanos Ikke oppgitt 
Assistant master: Mr. H. Boyadjian Ikke oppgitt 
Assistant master: Mr. Jamil Khoury Ikke oppgitt 
Assistant master: Mr. Fauzy Matuk Ikke oppgitt 
Assistant master: Miss Hannush Ikke oppgitt 
Assistant master: Miss Halaby Ikke oppgitt 

 

De lokale palestinske lærerne ble ansatt på både heltid og deltid. Arbeidsoppgavene deres var 

hovedsakelig å drive med språkundervisning på skolen, noe som er logisk i og med at 

majoriteten av elevene ved St. George’s School hadde arabisk som morsmål. 

Arabiskundervisning fikk også en stor plass i skolens timeplan. I St. George’s School sin fag 

–og timeplan fra 1922, ble fagene fordelt følgende: engelsk litteratur (2 perioder), engelsk 

språk (2 perioder), arabisk (7 perioder), historie (5 perioder), matematikk (9 perioder), 

                                                
150 Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 252-255. 
151 J&EM, GB165-0161, Box 63 File 3. 
152 J&EM, GB165-0161, Box 50 File 2; Box 63 File 3.  
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botanikk (3 perioder), fysikk (5 perioder), skriftlesing (1 periode) og fysiske drilleøvelser (1 

periode).153 Ut fra fag –og timeplanen kan man observere at det var flere undervisningstimer 

med arabisk enn engelsk i skolehverdagen. Dette kan forklares med at arabisk i all hovedsak 

ble foretrukket på de lavere trinnene ved skolen, mens engelsk ble foretrukket på det øverste 

trinnene blant de eldste elevene.154 
 

Misjonsskolene i Palestinamandatet skulle følge et britisk pensum på lik linje med de 

engelske privatskolene i Storbritannia, men innslaget av arabisk gjorde at St. George’s School 

gikk sin egen vei, hevder Småberg155 Samtidig er det verdt å legge merke til det store antallet 

av historietimer, og historie ble sett på som “an extremely valuable subject for Palestinians; 

they take to it, learn it well, and it is the vehicle for a wide and useful general instruction”.156 

Derimot kommer det ikke fram hva slags historie som ble foretrukket å undervise om.157 

 
Det var store forskjeller i lønnen mellom de palestinske og europeiske lærerne ved St. 

George’s School. For eksempel varierte de årlige lønningene til en lærer i 1928 alt fra 216 til 

72 L.P. Det var med andre ord en tredobbel forskjell i hva lærerne tjente.158 Grunnen til at de 

lokale palestinske lærerne fikk utbetalt mindre i lønn, var fordi at det engelske lærerpersonalet 

var mer kvalifiserte og hadde universitetsgrader fra ulike steder i Storbritannia. Likevel var 

gjennomsnittslønnen til mannlige misjonslærere svært lav.159 I noen tilfeller ble det foreslått 

lønnsøkning til en kristen arabisk lærer, som hadde gjort seg fortjent til det. I 1928 ble det for 

eksempel sterkt anbefalt at læreren Boyadjian skulle få økt sin månedlige lønning fra 9 til 12 

L.P. på grunn av hans ” outstanding ability and usefulness”. Derimot resulterte lønnsøkningen 

til Boyadjian at en annen lærer ved navn Nasr, måtte trekkes i lønn fra 13 til 12 L.P. Dette var 

fordi St. George’s School hadde et strengt budsjett og måtte spare penger og kutte der hvor 

det måtte være nødvendig.160  

 

Det var billigere å ansette en ugift lærer, siden dette medførte mindre kostutgifter for 

skoleledelsen. Det ble kommentert at det også fantes andre fordeler med å ansette en ugift 

lærer. Ungkarer var ”undistracted by feminine ties” og dermed kun fokusert på sine 

                                                
153 J&EM, GB165-0161, Box 37 File 1; Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 289-290. 
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arbeidsoppgaver.161 I rapporter kommer det frem at St. George’s School ikke kunne ta seg råd 

til å ha mer enn tre gifte engelske ansatte ved skolen.162 De var med andre ord dyre i drift, 

men til gjengjeld ble det krevd at de skulle være høyt utdannede og kvalifiserte. På denne 

måten ble skolens omdømme og standard sikret og vedlikeholdt, og det ble foreslått at 

”teachers in Christian Schools should reach a standard as high as that in Government 

Schools”.163 En slik tanke må sees i sammenheng med at St. George’s School konkurrerte 

med skolene som ble styrt av det britiske utdanningsdepartementet om å tilby skolegang for 

palestinske barn. De sistnevnte skolene representerte i tillegg et billigere alternativ til 

misjonsskolene.164 Så selv om St. George’s School hadde et godt rykte på seg i det palestinske 

samfunnet, måtte de fortsette å rettferdiggjøre seg selv i konkurransen mot andre skoler. 

Derfor hadde ikke St. George’s School råd til å bli rangert bak andre skoler i form av mangel 

på teknisk utstyr og kvalifisert personell.165 

 

I Palestinamandatet ble det utover 1930-tallet et stadig økende fokus på å utdanne og heve 

standarder av antall kvalifiserte palestinske lærere. Den anglikanske kirken i Jerusalem 

bestemte seg for å bruke en del midler til å lære opp egne lærere, og det ble rapportert om at 

“There is great need for a man to coordinate the studies of young men training to be 

teachers…and to train them to be teachers in Secondary Schools”.166 Det ble foreslått at 

misjonsskoler som St. George’s School skulle iverksette lærerkurs, og bruke et visst antall av 

sine mest begavede elever som medlærere i deler av undervisningen. Håpet var at disse 

elevene ble oppmuntret til å fortsette skolegangen sin og ta en universitetsgrad, for deretter å 

vende tilbake til misjonsskolene som en ansatt. På denne måten skulle misjonsskolene sørge å 

utdanne sin egne, og de britiske lærerne forventet også å ha en større innflytelse på fremtidig 

lokal politikk ved å bruke tidligere palestinske elever som lærere.167 Det ble også arrangert 

sommerskoler for lærere. Et eksempel på dette fant sted i 1935, hvor hele 60 kristne lærere fra 

ulike skoletrinn i både Palestina og Transjordan, møttes til en storstilt konferanse i Ramallah. 

Der ble det avholdt en rekke pedagogiske og utdanningsrelaterte kurs, samt instruksjoner i 

idrett, fysisk aktivitet og ledertrening i religion.168 

                                                
161 Tosh, A Man’s Place, 174-175. 
162 J&EM, GB165-0161, Box 50 File 1. 
163 J&EM, GB165-0161, Box 50 File 2. 
164 Ibid.  
165 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.3 Easter term 1927. 
166 J&EM, GB165-0161, Box 37 File 1. 
167 Ibid.	
168 J&EM, GB165-0161, Box 126B, Bible Lands IX, 1936, 661-663. 
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Misjonsskolelærerne hadde som mål å tilby en kristen utdanning, og mente at: 
The Christian school can only rightly justify its existence in a national system of education by 
being outstandingly Christian in content and methods of teaching, in practice of Christian 
relationships in the life of the school community, and, above all, through the influence of a 
contiguously Christian staff.169 

 

Undervisningsmetoden ble ansett å ha større betydning for utviklingen av ideer, enn selve 

innholdet i faget.170 Det var meningen at lærerne ved St. George’s School, engelske så vel 

som de palestinske, skulle være gode kristne rollemodeller i skolehverdagen. Livene deres 

burde med andre ord praktisere handlinger og holdninger, som toleranse og nestekjærlighet.171 

Målet til de ansatte ved St. George’s School var ikke å konvertere elevene, og 

skolegudstjenester ble gjort frivillig for muslimske og jødiske elever.172 Intensjonen var at 

lærerne skulle hjelpe alle elevene, uavhengig av religiøs og kulturell bakgrunn, til å bli ” an 

earnest, religious man, seeking truth”.173 Det ble også argumentert for at sekulære fag ikke 

skulle bli undervist på en forutinntatt og tvetydig måte, men at ”all subjects should be 

perfectly honest, not sheltering behind an unexamined scheme of dogma”.174 Likevel var det 

religiøse aspektet tilstede i skolehverdagen, og lærerne hadde som mål å praktisere en tolerant 

og ydmyk kristendom.175 

 

Det ble nevnt i rapporter at lærerne måtte vise en vilje til å leve med og for elevene, samt å 

vise elevene hjelpsomhet og tålmodighet. Dette var ifølge misjonærene selv, en av årsakene 

til elever fra andre religioner ønsket å komme til misjonsskoler som St. George’s School.176 

Derfor ble det anbefalt at klassene måtte være små nok til at samhandling mellom lærer og 

elev kunne finne sted.177 Samtidig var det ønskelig at lærerne skulle opprettholde og håndheve 

rutinemessig disiplin. Dette innebar at lærerne hadde ansvaret for å veilede undervisningen i 

klassen, oppfølge pensum, samt elevenes oppførsel, prestasjoner og orden.178 I tabell 3 vises 

det statistiske data over blant annet antall klasser, elever og undervisningstimer ved St. 

George’s School i skoleåret 1927-1928. Disse opplysningene kan være med å gi et bilde av 
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hvordan skolen opererte og ble driftet i praksis. Det hadde vært ønskelig å sammenligne disse 

skoledataene med andre år, men det er det dessverre ikke kildemateriale til. Derfor kan man 

ikke si om dette enkeltstående eksempelet er representativt for skolen i perioden 1920-1936. 

Av den informasjonen som er tilgjengelig, kan man ut ifra tabellen lese at det var elleve 

ansatte fordelt på totalt ni ulike klasser, og hvor det gjennomsnittlig var 24 elever i hver 

klasse. St. George’s School hadde dette skoleåret til sammen 220 elever, hvor 65 av elevene 

bodde på skolen. Dessuten viser tabellen at lærerne hadde rundt 26 undervisningstimer i uka i 

løpet av dette skoleåret, noe som ikke er et uvanlig antall i forhold til dagens skolesystem.179  

 

Tabell 3: Oversikt over antall klasser, elever, lærere og undervisningstimer ved St. George’s 

School, skoleåret 1927-1928.180 

 
 

St. George’s School hadde intensjoner om å ha lærere som hovedsakelig var kristne, og staben 

bestod av både europeiske og lokale ansatte. For å skape forutsigbarhet og kontinuitet for 

elevene, var det ønskelig at de europeiske lærerne skulle være der lengre. Derimot kommer 

det frem at de vanligvis kun oppholdt seg i Palestina i to til tre år. Lærerne underviste i språk, 

og arabisk og engelsk ble brukt i skolehverdagen. Selv om målet var at de europeiske lærerne 

skulle kunne hebraisk og arabisk, ble dette sjeldent oppfylt. Utenom undervisningen skulle de 

ansatte være rollemodeller, opprettholde orden og drive karaktertrening. De europeiske 

lærerne ved St. George’s School var høyt utdannede, og det var forventet at de skulle være en 

”Church of England Oxbridge gentleman”. I tillegg var det ønskelig at de skulle være ugifte, 

noe som betød at skoleledelsen måtte ut med mindre utgifter. Til tross for innslaget av høyt 

kvalifiserte europeiske lærere, var det i realiteten flest kristne arabiske lærere ved St. 

                                                
179 J&EM, GB165-0161, Box 37 File 1, Report from the J&EM Education Committee, 25.10.1928. 
180 Ibid.	

Totalt antall av gutter (parentes: gutter som var internatelever)  220 (65)  

Antall ansatte (fulltid): 11  

Forholdet mellom gutter og lærere:  20  

Antall klasser 9 

Gjennomsnittsnummeret i hver klasse: 24 

Antall timer per uke per lærer (ut av en på total på 35 uker): 26 



 

 41 

George’s School. Det var lønnsforskjeller mellom dem grunnet forskjeller i utdannelse, men 

etterhvert ble det et økt fokus på å utdanne og heve kompetansen til lokale palestinske lærere.  

 

Rektorene ved St. George’s School under Palestinamandatet 
En annen sentral aktørgruppe og drivende kraft bak St. George’s School sitt program, var 

rektorene. I perioden 1920-1936 var det tre ulike menn som fungerte som rektorer ved St. 

George’s School – Kenneth L. Reynolds, Cyril R.N. Blakiston og Julian P. Thornton-

Duesbery. I denne seksjonen skal vi bli bedre kjent med disse mennene. Hvem var de og hva 

var deres bakgrunn? Er det likheter eller forskjeller å finne dem imellom? Dette er spørsmål 

som er vesentlige i forhold til å forstå mentaliteten som var gjeldende ved skolen.  

 

Kenneth L. Reynolds (rektor 1904-1929) 

St. George’s School sin første rektor (oversatt fra det engelske ordet headmaster), var 

engelskmannen Kenneth L. Reynolds. Reynolds ankom Palestina i 1904, hvor han begynte 

som sekretær for den daværende biskop Blyth. Siden St. George’s School var helt i 

oppstartsfasen og ikke hadde noen rektor, ble Reynolds først ansatt som midlertidig rektor. Til 

tross for denne interimløsningen, endte han opp med å beholde stillingen som rektor i hele 25 

år.181 Sett bort fra tiden under første verdenskrig, så var det politiske landskapet i Palestina 

regjeringstiden til Reynolds relativt stabil. Dette betydde at skolen kunne operere i rolige 

sosiopolitiske omgivelser. Under Reynolds sin ledelse vokste St. George’s School til å bli en 

av de mest prestisjefylte skolene i Palestina, og tilegnet seg et rykte for å holde et høyt 

akademisk nivå.182 Skolens suksess ble derfor forbundet med rektoren sitt dedikerte arbeid.183 

 

Det var ikke bare Reynolds sin innsats som ble verdsatt, men også hans personlighet og 

karisma. I St. George’s School sitt skolemagasin ble han omtalt som en ekte gentleman og 

”the students’ friend”. Dette kan begrunnes med at Reynolds var opptatt av å skape et vennlig 

skoleklima og opprettholde båndet til tidligere elever.184 For eksempel arrangerte han Old 

Boys-samlinger hjemme hos seg selv, og ved en samling i 1928 ble det rapportert at opp mot 

70 tidligere St. George’s-elever deltok. En av de tilstedeværende kommenterte at ” the 

Camaraderie that was so evident was a happy tribute to the spirit of friendship that has 
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always existed between Mr. Reynolds and the boys under him”.185 Med andre ord viet 

Reynolds mye av sin tid og krefter på elevene, og ut ifra kildene kan det virke som om 

forholdet mellom han og elevene var preget av en gjensidig respekt. Denne påstanden blir 

også underbygget av Okkenhaug, som mener at selv om dette var den offisielle versjonen, så 

syntes St. George’s School å ha en medmenneskelig rektor som var respektert i alle de 

religiøse samfunnene i Jerusalem.186 

 

Ved opprettelsen av Palestinamandatet, begynte det britiske utdanningsdepartementet å stille 

strengere krav til skolenes utdanningstilbud og fasiliteter. Dette førte til at St. George’s 

School ble evaluert og inspisert, hvor utfallet var at standarden på skolens fasiliteter trengte å 

forbedres betraktelig.187 Omstendighetene som oppstod resulterte i en slags vekker for 

ledelsen i J&EM. I korrespondanse mellom biskop MacInnes og sekretæren i J&EM, E.M. 

Bickersteth, kommer det frem at de hadde: 
probably wasted a great deal of time in trying to masks the symptoms of the real trouble – which 
is, that we badly need the accession of new and experienced direction and control over the 
School’s affairs, and the stronger the better.188  

 

Til tross for at Reynolds var godt likt som person, ble han ansett som bløthjertet, samt å 

mangle sterke lederegenskaper til å kunne kontrollere situasjonen som skolen befant seg i.189 I 

tillegg hadde faktisk ikke Reynolds noen universitetsgrad og var derfor ingen ekte 

”educationalist”.190 For MacInnes og J&EM var det uakseptabelt at St. George’s School sin 

akademiske standard var fallende og at skolen i verste fall ikke kunne leve av sitt gode rykte. 

Tiden var dermed inne for et skifte.191 

 

Ifølge MacInnes hadde Reynolds selv gitt utrykk for at tiden var kommet for å gi seg, og i 

1929 ble Reynolds bedt om å si opp sin stilling.192 Det ble klart at det var behov for en ny 

mann som var akademisk kvalifisert, initiativrik, handlingssterk, ”schoolmasterish” og 

“bossy”. Dessuten mente Reynolds at den nye rektoren burde være i trettiårsalderen, ugift, og 

ikke minst ha gode skolastiske og atletiske oppnåelser. J&EM og Bickersteth tok kontakt med 

flere anerkjente britiske skoler og universiteter som King’s College (Cambridge) og St. 

                                                
185 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.4 Summer term 1928. 
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187 J&EM, GB165-0161, Box 50 File 1. 
188 J&EM, GB165-0161, Box 50 File 1, Bishop Rennie MacInnes to Mr. Bickersteth, 04.04.1929.	
189 Ibid. 
190 J&EM, GB165-0161, Box 50 File 1, Mr. Bickersteth to Harrow School, 12.04.1929. 
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Edmund’s Hall (Oxford), hvor målet var å finne en mann som kunne være egnet til stillingen 

som rektor ved St. George School.193 Selv om Reynolds i realiteten ble presset ut av sin 

stilling og posisjon ved skolen, betød det ikke at han forlot Palestina og vendte kursen hjem 

mot Storbritannia. I stedet ble han tilbudt stillingen som Director of Secondary Education of 

the Mission in Palestine and Syria.194 Reynolds ble også boende i Jerusalem og fortsatte å 

være tilknyttet miljøet rundt St. George’s School. I The St. George’s School Magazine fra 

1930 stod det at “Mr Reynolds…never fails to show his interest in everything Georgian”.195 

 
Cyril R.N. Blakiston (rektor 1929-1933) 

Erstatteren til Reynolds kom i form av nok en brite Cyril R.N. Blakiston. Han var ordinert 

prest og tok en mastergrad ved Pembroke College, Cambridge. Der fullførte han eksamener i 

naturvitenskap og teologi. Som nyutdannet lærer ble han faktisk ansatt ved St. George’s 

School i 1904, men var der kun i seks måneder. Dette var på grunn av at han ”found things 

very different from what he had expected”.196 Deretter ventet et toårig opphold i Delhi i India, 

før veien førte han tilbake til Storbritannia. I Storbritannia arbeidet Blakiston seksten år som 

rektor og assisterende skolemester ved diverse private –og offentlige skoler. Før han ble 

ansatt på nytt ved St. George’s School i 1929, hadde Blakiston arbeidet fire år som 

oppsynsmann ved St. Deniol’s Library i Wales. I tillegg ble det rapportert om at han hadde 

gode kunnskaper om arabisk, hebraisk og assyrisk, og var interessert i arabisk kultur.197 

Blakiston var 48 år gammel og ungkar. Hans høye alder ble i starten betraktet som en ulempe, 

men J&EM mente at Blakiston var av et kaliber “higher than is likely to be forthcoming in 

any other applicant”.198 Hans sivile status, utdanningsfaglige bakgrunn og arbeidserfaring, 

gjorde han derfor til det perfekte eksempelet på den typen rektor som var ønsket ved St. 

George’s School. 

 

I ansettelsesprosessen tok Bickersteth kontakt med Blakiston sin tidligere arbeidsgiver. J&EM 

hadde fått nyss om at Blakiston ble ansett som en streng og hardtarbeidende skolemester av 

den gamle skolen, og lurte på om dette stemte. Selv om dette var kvaliteter som i 
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utgangpunktet hadde talt i Blakiston sitt disfavør, var det nettopp slike egenskaper St. 

George’s School var ute etter i en potensiell rektor på daværende tidspunkt. Skolen trengte en 

reformator, og Bickersteth skrev at:  
it would not very much matter if he came out for three years and then left. On the other hand, 
we do not want a man who is going to fall out with people and who cannot carry his own way 
without a row. Whoever goes must be really a gentleman.199  

 

Som svar fikk J&EM vite at Blakiston var en ”schoolmaster at heart” og “ thoroughly of the 

Public School and University type”, som heller ville være lykkeligere av å arbeide med gutter. 

Samtidig ble det kommentert at selv om bibliotekoppholdet til Blakiston i Wales var 

tilfredsstillende, så kunne hans væremåte lett resultere i at han havnet på kant med folk. I 

korrespondansen kom det også fram at Blakiston mest sannsynlig ikke kom til å bli elsket av 

alle: ”There is a certain amount of hardness about him in the more superficial contacts of life. 

He can be autocratic and he can snap…Underneath what sometimes seems an overbearing 

exterior he is a really nice fellow”.200 Disse opplysningene som kommer fram i 

korrespondanseutvekslingen er veldig interessante. Dette er fordi, som vi senere skal komme 

inn på, at det var nettopp slike personlige trekk som skulle være med å prege hans periode 

som rektor ved St. George’s School, på både godt og vondt.  

 

Blakiston begynte umiddelbart å reorganisere og sette sitt preg St. George’s School. I løpet av 

den tiden hvor Blakiston var rektor, arbeidet han målrettet for å heve skolens standard, og han 

rapporterte at han jobbet 12 timer om dagen. For eksempel ble sovesalene forbedret og et nytt 

skolelaboratorium ble bygget. Dessuten ble det foretatt en utskiftning i personalet, hvor flere 

mer akademiske kvalifiserte lærene ble ansatt. Dette var fordi Blakiston mente at hvis St. 

George’s School skulle konkurrere med de andre skolene i Jerusalem, trengte de 

“schoolmasters” og ikke bare “gentlemen willing to teach”.201 Han endret på timeplanen og 

klassesammensetningen. Han kuttet i antall elever i klassene, og mente at de flinkere elevene 

som viste intellektuell progresjon, måtte prioriteres. Slik fikk skolen et mer elitepreg blant 

sine elever.202 
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Alt dette skjedde under en periode med svært begrensede midler, noe som gjorde at forholdet 

mellom Blakiston og J&EM ble anstrengt. Gjentatte ganger anklaget han misjonsledelsen for 

å ikke forstå hvilken økonomisk situasjonen skolen var i, og truet med å si opp. Ledelsen i 

J&EM på sin side beskyldte Blakiston for å være illojal overfor biskopens politikk. Likevel 

fikk han lov til å fortsette, noe som må tolkes dit hen at Blakiston fikk skolen i en riktig 

ønsket retning. I 1933 tok derimot arbeidsforholdet slutt og Blakiston forlot sin posisjon på 

grunn av fysiske årsaker. Hovedledelsen i J&EM mente det hele heller dreide seg om 

psykiske grunner, og at han ble for stresset av pliktene sine som rektor.203 

 

Ifølge Okkenhaug kan det virke som om Blakiston kom på kant med elevene. Mens 

forgjengeren Reynolds ble ansett som elevenes venn, klagde Blakiston på at nærmest ingen av 

hans tidligere elever fra St. George’s School hadde tatt kontakt med han.204 I skolemagasinet 

uttalte han at ”there must be a fair number living here now who were pupils of mine in 1904-

1905, but they don’t make themselves known to me. One only has been to visit me!”.205 

Blakiston hadde som mål å produsere elever som var lojale til skolen og gjøre dem til 

karakterfaste menn som var handlekraftige. Med andre ord produkter av det engelske 

privatskolesystemet.206 Den politiske konteksten utenfor skolens porter, gjorde tanker om 

lojalitet svært vanskelig. I 1929, året da Blakiston ble ansatt på ny, brøt det ut opptøyer ved 

Klagemuren mellom de arabiske og jødiske fraksjonene i Jerusalem. Dette var en konflikt 

som økte i størrelse utover 1930-tallet, og som førte til at Blakiston sine britiske mannsidealer 

om skolelojalitet og menn av karakter kom i skyggen av politiske omstendigheter.207 Denne 

diskusjonen vil fortsette i en mer utdypende skala i neste kapittel. 

 
Julian P. Thornton-Duesbery (rektor 1933-1941) 

Etter at det ble klart at Cyril R.N. Blakiston måtte slutte på grunn av sykdom, overtok Julian 

Percy Thornton-Duesbery stafettpinnen som rektor ved St. George’s School. Dette skjedde 

etter en invitasjonen fra Jerusalems daværende biskop, George Francis Graham-Brown. 

Thornton-Duesbery var i likhet med forgjengeren sin, ordinert prest og hadde 

universitetsbakgrunn fra Storbritannia. Da han ble ansatt, fungerte han som stipendiat, 

kapellan og bibliotekar ved Corpus Christi College i Oxford. I tillegg arbeidet han også som 
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fungerende Principal ved Wycliffe Hall. Thornton-Duesbery var utdannet ved Balliol College 

i Oxford, og var sønn av den tidligere biskopen i bispedømmet Sodor og Man i England.208  

 

På bakgrunn av denne informasjonen kan en konkludere med at den nye rektoren var en 

kompetent mann, og videreførte dermed eliteaspektet i personalet ved St. George’s School. 

Selv om det ikke kommer frem i kildene, så er det naturlig å anta at J&EM trengte en mann 

som kunne bygge videre på det viktige arbeidet som Blakiston hadde gjort ved skolen, men 

som var mer medgjørlig. I korrespondansen er det ikke noen tegn på amper stemning mellom 

Thornton-Duesbery og ledelsen i J&EM. Det kan derfor se ut til at arbeidsforholdet gikk fint, 

og Thornton-Duesbery beholdte stillingen som rektor helt fram til 1941. Han vendte da 

tilbake til Oxford for å bli ”Master” ved St. Peter’s College.209 

 
Da Thornton-Duesbery ankom St. George’s School, skrøt han av kvaliteten på lærerstaben og 

av elevenes eksamensresultater. Han mente selv at det var som følge av reorganiseringen til 

Blakiston.210 I 1933 var det flere streiker og uroligheter i Jerusalem, som følge av den 

voksende nasjonale konflikten. Dette så ikke ut til å påvirke skolehverdagen ved St. George’s 

School, og i stedet opplevde skolen å få flere søkere.211 Det ble meldt om at arabiske og 

jødiske elever samarbeidet godt ved skolen, og Thornton-Duesbery begynte å se på St. 

George’s School som et treningssenter for framtidige palestinske ledere.212 Dette synet 

uttrykte han også i misjonsbladet Bible Lands, hvor han sa at ”It is our deep conviction that 

the hope of the country’s future lies in the schools in Palestine to-day. We want leaders…and 

peace-makers. And these leaders of the future are the schoolboys and schoolgirls of to-

day”.213 På denne måten påtok St. George’s School seg en samfunnsbyggende rolle i 

Palestinamandatet.  

 

Thornton-Duesbery var opptatt av at skolemiljøet skulle være preget av ”a rich 

internationalism, where all the members contribute their special talents to the common body”, 

og skrøt av vennskapene som ble formet på skolen. Dette mente han var med å vise til at en 

skoleidentitet kom før rase og nasjon.214 Her mener Småberg at rase og nasjonalitet ikke ble 
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forsømt, men at lojalitet til skolen ble oppfordret til å bli hovedidentiteten.215 Slike tanker kan 

også spores tilbake til perioden hvor Blakiston var rektor. 

 

Ved et tilfelle i 1933 måtte flere av lærerne ved St. George’s School, inkludert Thornton-

Duesbery, fungere som ”Special Constables”. Meningen var at de skulle assistere politiet med 

å holde ro og orden. Av plikt så stilte de opp, men Thornton-Duesbery påstod at ”a 

schoolmaster’s first duty is to the boys who have been definitely put in his charge, and his 

absence causes loss of confidence in him on the part of both boys and parents”.216 Dessuten 

var barn av arabiske ledere innrullert på skolen, og det var ikke meningen at lærerne skulle ta 

del i det som kunne tolkes som politiske handlinger. Den offentlige holdningen til 

misjonsskolene var at de skulle fungere som ”ambassadører” i samfunnet.217 

 

Da den politiske sitasjonen i Palestina eskalerte i form av det arabiske opprøret i 1936, 

begynte jødiske og arabiske fraksjoner å danne egne streikeorganisasjoner. Av den Jaffa-

baserte og nasjonalistiske avisen, Ad Difah, som var en av de viktigste arabiske avisene i 

mandatperioden, ble den arabiske ungdommen oppfordret til å boikotte St. George’s School: 
Why should the students of St. George’s School be asleep, and why did they quit the nation in its 
trouble and return to their classrooms like sheep that are frightened? Where is that spirit which 
appeared to them and then died out before it had appeared for many hours? Where is the sense of 
sacrifice which they learned in their school? It is a shame for us to stand by and not express our 
feelings. The country is suffering while the students of St. George’s enjoy peace.218 

 

Det ble meldt om at St. George’s School opplevde systematisk trakassering i form av 

demonstrasjoner og trusler.219 Dette førte til at den tidligere rektoren Reynolds, sendte et brev 

til den arabiske nasjonallederen og muftien av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini.220 Reynolds 

minte han og resten av den øverste streikekomiteen på at mange av dem hadde selv gått på St. 

George’s School, og om hvilken negativ effekt de politiske omstendighetene hadde for 

palestinske barn.221 Til slutt ble det bestemt at St. George’s School skulle stenges, men kun i 

fire virkedager fra 28.april til 1.mai. I motsetning til skolene som var styrt av det britiske 

utdanningsdepartementet, holdt St. George’s School åpen så og si i hele denne perioden. 
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Dessuten ble det meldt at av de 271 elevene ved St. George’s School, så var det aldri mer enn 

50 % som var borte. Etter at skolen åpnet igjen, fungerte skolehverdagen som normalt. I 

tillegg kommer det fram i rapporter at relasjoner mellom elevene forble gode, og St. George’s 

School og Thornton-Duesbery fortsatte å tiltrekke seg elever.222 

 

Gjennom alle år var rektorene ved St. George’s School britiske menn og eksempler på britiske 

”gentlemen”. Sett bort ifra Reynolds, som var et særegent eksempel i denne konteksten, var 

rektorene høyt utdannede ved prestisjetunge britiske universiteter og var ordinerte prester. På 

denne måten var eliteaspektet synlig og ble opprettholdt i alle ledd ved skolen, alt fra elevene 

på bunnen, til lærerne i midten og rektorene på toppen. Dessuten er det viktig å påpeke det 

faktum at rektorene hadde ulike arbeidsklimaer, med skiftende sosiopolitiske forhold og 

spenning i samfunnet. Derimot måtte alle tre hele tiden forholde seg til et trangt økonomisk 

budsjett, noe som gjorde at arbeidshverdagen tidvis ble frustrerende og at handlingsrommet 

ble noe amputert. Når man sammenligner de ulike rektorene, kan det virke som om ledelsen 

ved St. George’s School så etter spesielle ønskede egenskaper hos en rektor, alt etter hvordan 

den økonomiske og politiske situasjonen var ved skolen. For eksempel ble den effektive, men 

hardføre Blakiston, ansatt i en tid hvor skolen trengte nye visjoner, mens den mer 

menneskelige Thornton-Duesbery ble valgt til å videreføre den retningen skolen hadde tatt. 

Likevel hadde alle rektorene til felles at de hadde ansvaret for å utøve og fremstå som 

mandige rollemodeller.  
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Kapittel 4: Mandighet og mannlige 

kjønnsidealer 
Den anglikanske skoleledelsen i Jerusalem så på mandighet som et universelt ideal og påtok 

seg et siviliserende oppdrag med å gjøre unge gutter til menn. St. George’s School var en 

sentral del av dette prosjektet. Siden rammene er blitt satt for deler av skolens struktur og 

innhold, vil det i dette kapittelet gå dypere i materien og rette blikket mot en annen side av 

skolen. For hvilke mannlige idealer var tilstede i skolehverdagen ved St. George’s School? 

Og hvilke holdninger og ideer var egentlig de dominerende? Var det tegn til friksjon mellom 

hva de britiske lærerne proklamerte og hva elevene tok til seg? I denne diskusjonen vil 

spesielt skolemagasinet The St. George’s School Magazine bli brukt til å se på hvilke etiske 

temaer og utdanningsmessige råd som ble løftet frem, videreført og gitt til elevene. Dette er 

fordi at det er spesielt i skolemagasinet hvor moraliserende temaer om mandighet og 

beslektede karakteristikker som lojalitet, plikt, tjeneste, karakterbygging, suksess og hardt 

arbeid, kommer tydeligst frem i kildematerialet. Samtidig vil dette kapittelet ha som mål å 

belyse hvor abstrakte de mandige idealene var i praksis, og sette fokus på hva slags 

utfordringer som kan oppstå når et vestlig mannssyn blir forsøkt implementert i en annen 

regional kontekst.  

 

Kort om kjønnsidealet mandighet 
Før man begynner å analysere begrepet og kjønnsidealet mandighet i detalj, så er det 

nødvendig å definere hvilke grunnegenskaper og attributter som tilegnes kjønn. I denne 

sammenheng står den amerikanske kjønnshistorikeren Joan Scott sentralt. I artikkelen 

”Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, hevder Scott at “gender is a constitutive 

element of social relationships based on perceived differences between the sexes…and is a 

primary way of signifying relationships of power”.223 Med andre ord så er kjønn et formende 

element i alle kontekstbaserte sosiale relasjoner, som igjen er basert på den meningen og 

språkbruken som tillegges kjønnsforskjellene. Dessuten mener Scott at kjønn har blitt en 

sentral måte å uttrykke makt på. Her er det viktig å presisere at ”gender” i denne konteksten 

betyr ”sosialt kjønn”, mens ”sex” betyr ”biologisk kjønn”.  
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I tillegg er kjønn noe helt fundamentalt i vår måte å se og ordne verden på. Samtidig er ikke 

den meningen som blir tillagt kjønn gitt en gang for alle. I stedet er den både historisk 

betinget, foranderlig og vedvarende på en og samme tid. Kjønn er derfor på mange måter et 

resultat av historien, og er med på å skape og forme historien. Av den grunn må kjønn, ifølge 

Joan Scott, sees på som en analytisk kategori, som åpner opp for det historiske foranderlige 

og det kontekstavhengige. Formålet med dette er å gjøre kjønn til noe mer enn en beskrivende 

og sosial kategori.224 Slike tanker er relevante i denne sammenhengen, siden det kan bidra til 

å forstå grunnlaget og oppkomsten av synet på mannlige kjønnsidealer som var rådende under 

mandatperioden.  

 

De mannlige kjønnsidealene som ble løftet frem og videreført ved St. George’s School, hadde 

sitt utspring i Viktoriatidens England (1837-1901). I denne perioden ble mandighet beskrevet 

som en slags filosofi, som gjennom den økende framveksten av prestisjetunge 

utdanningsinstitusjoner, utviklet en rask og tilstedeværende innflytelse rundt omkring i 

verden. Denne vestlige mandighetsfilosofien var spesielt rettet imot middelklassen og de 

øvrige samfunnslag. Ifølge historikerne James Walvin og J.A. Mangan var ikke mandighet et 

enhetlig konsept, men kan heller beskrives som et paraplybegrep med diverse tilhørende 

egenskaper, holdninger, verdier og ideer.225 For eksempel kunne mandighet omfatte og 

innebære kvaliteter som karakterfasthet, lojalitet, pliktfølelse, suksess gjennom hardt arbeid, 

fysisk mot, ridderlig dyd, uselviskhet, stoisisme, viril styrke og utholdenhet. Videre var 

mandighet en kult, og kan anses som en moralsk kodeks som hadde som mål å tilby et sett 

verdier som skulle være gjeldende i alle faser av både det personlige og det kollektive liv.226  

 

I det viktorianske Storbritannia var overføringen av maskuline egenskaper og status til den 

neste mannlige generasjonen, et tema som vakte stor bekymring blant fedre. Ved å forberede 

sine sønner til en plass i den voksne mannlige verden, satte fedrene sin egen manndom på 

spill. Hovedfokuset fra en generasjon til den neste, var å sørge for at sønnene fikk et givende 

og ærverdig yrke. Dette ble det lagt mye stolthet i. Den vanlige overgangen til voksenlivet var 

at en sønn gikk inn i sin fars eller en familiebekjents forretning eller yrke, en praksis som 

gradvis endret seg utover 1800-tallet. I stedet ble det på denne tiden, også ved St. George’s 

School, et stadig økende fokus og et mål om å utvikle personlige egenskaper og skaffe seg en 
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utdanning. Derfor ble fedre, spesielt de som tilhørte middelklassen, nødt til å tenke mindre på 

familiekontakter og heller sørge for at sønnene ble sikret en god skolegang.227 

 

Vektleggingen av mandighet må sees i sammenheng med både de romantiske ridderlige 

idealene som var tilstede i Viktoriatiden, men også på bakgrunn av en voksende bekymring 

for fremveksten av sosiale problemer i det engelske samfunnet. Av den grunn ble maskuline 

kjønnsidealer som mandighet sett på som et slags korrektiv mot sosiale vanskeligheter som 

urban fattigdom og rutinepreget industriarbeid, som var rådende i samfunnet.228 Dermed fikk 

mandighet en samfunnsreformerede funksjon. I denne konteksten skulle det engelske 

privatskolesystemet vise seg å spille en sentral og innflytelsesrik rolle, siden det hovedsakelig 

var ved skolene at mannlige kjønnsidealer ble overført til den neste generasjonen. Privatskoler 

i England ble også ansett som kristne småsamfunn, hvor elevene ble opplært og formet til å 

bli ”Christian gentlemen”, som skulle utvise gudfryktighet og mandig moral. Derimot var de 

engelske skolenes store fokus på å gjøre elevene til kristne herremenn, bare en fantasi som 

eksisterte i tankene til naive rektorer. Mangan hevder at skolehverdagen i virkeligheten var 

preget av sekularisme og materialisme.229 I denne konteksten er det viktig å påpeke at det 

hovedsakelig var ved middelklasseskoler at mandighetsidealet virkelig fikk en signifikant 

innflytelse. Som et resultat av at det engelske samfunnet var preget av store sosiale forskjeller, 

så kan det også settes spørsmålstegn om hvorvidt mannlige kjønnsidealer og dets innhold 

virkelig klarte å befeste seg i det nedre sosiale sjiktet.230 

 

Ifølge den britiske historieprofessoren John Tosh, fungerte den allmenne viktorianske 

privatskoleeleven som en tabula rasa: Elevene var som blanke ark, klare til å fylles med 

mentalt innhold. Skoleinstitusjoner, som var preget av et mannsdominert klima, kunne derfor 

være med å forme unge gutter i en ønsket holdningsmessig retning.231 I prosessen med å bli 

en ”mann”, var det viktig å frigjøre gutter fra husholdets komfortable rammer og ”feminine” 

trekk. Siden skolene var frie for ”kvinnelige distraksjoner”, kunne lærene uforstyrret formidle 

moraliserende mandige verdier og holdninger. Dette blir påpekt av Tosh, som hevder at 

”manliness was best instilled by proxy, under the care of a surrogate father who could set to 
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work without the distractions of home comfort and feminine charm”.232 Denne 

indoktrineringen foregikk også i et skolemiljø som var preget av både kameratskap og 

konkurranse. Skolene var med på å selvstendiggjøre unge menn og forberede dem til et liv i 

de voksnes rekker. De var med andre ord institusjoner som var ment til utruste gutter for en 

videre fremtidig akademisk utdannelse og et kommende liv som yrkesaktive. På mange måter 

ble elevene derfor gitt et slags ”crash course in manliness”. Ved å skape og forme gutter til 

menn, pekte guttenes fremtid i en retning som var vendt utad mot storsamfunnet. Kvinnenes 

retning var vendt innad mot hjemmet.233 

 

Det var ikke bare i Storbritannia at idealer som mandighet var gjeldende og fikk innpass. For 

etter å ha slått rot i det engelske privatskolesystemet, ble mandighetsidealet og dets tilhørende 

verdisett, spredt videre utover hele den engelsktalende verden. På denne måten utviklet synet 

på mandighet seg til å bli ansett som en helomfattende verdensvisjon (Weltansanschuung). 

Spredningen av de mannlige kjønnsidealene foregikk med en ureflektert og engelsk 

etnosentrisk selvtillit hevder Mangan and Walvin, og kan derfor sees som en form for 

kulturell imperialisme.234 Det er i denne konteksten at Scott sine tanker om kjønn blir 

relevant, siden et syn på kjønn blir overført til en annen kontekst. For eksempel var biskop 

Blyth, som etablerte St. George’s School etter engelsk modell i 1889, en del av en mannlig 

elite som bragte det engelske privatskolesystemets filosofi til ulike hjørner av verden på 

vegne av det britiske imperiet.235 Dette gjaldt også områder som Burma og India, hvor Biskop 

Blyth tidligere hadde hatt 25 års erfaring som misjonær.236 Her er det viktig å vise til at Blyth 

som person var et produkt av et utdanningssystemet som hadde full tiltro til sine egne verdier. 

Derfor tok denne gruppen av menn på seg det siviliserende og bevisste oppdraget med å sørge 

for at ulike grupperinger i det britiske imperiet fikk en stødig moralsk ryggrad.237 Det er 

nettopp i denne sammenheng at St. George’s School og hvilke mandighetsidealer som var 

gjeldende ved skolen, blir viktige og relevante.  
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Lojalitet 
Et ideal som kan plasseres inn under mandighetsparaplyen og som ble fremhevet ved St. 

George’s School, var lojalitet. Lojalitet ble av britene ansett å være et av de mest ærverdige 

moralske prinsippene i samfunnet, og det ble ment at lojalitet kunne spores tilbake til ”the 

instinct of co-operation found in the savage stage of human evolution”.238 Tosh mener at det 

engelske privatskolesystemet gjennomgikk en vesentlig modifikasjon av sitt tradisjonelle etos 

på 1870-tallet. Denne transformasjonen var knyttet opp mot en mer eksplisitt imperialistisk 

begrunnelse, hvor det ble lagt mer vekt på blant annet gruppelojalitet.239  

 
For skoleledelsen ved St. George’s School var det et mål å forme elever som var lojale og 

forble tilknyttet til miljøet rundt skolen. Lojalitet var en fremtredende mandig karakteristikk, 

og som spesielt ble fremhevet i perioden 1929-1933 hvor C.R.N. Blakiston var rektor ved 

skolen. Hans tid som rektor var kjennetegnet av et stort fokus på gjenopprette skolens 

posisjon. Dette var også i en tid hvor det politiske landskapet i Palestina var preget av 

nasjonale konflikter som stadig ble mer synlige utenfor skolens trygge rammer. Mens 

arabiske og jødiske fraksjoner proklamerte om å støtte sine egne grupperinger, bestemte 

Blakiston å spre budskapet om viktigheten av skolelojalitet og lojale statsborgere. Okkenhaug 

viser at Blakiston gjentatte ganger kom i klinsj med elevene angående dette punktet.240 For å 

forstå dette fokuset på lojalitet, er det derfor betydningsfullt å forstå mentaliteten til de 

anglikanske misjonslærerne og prøve å se hva de selv mente at lojalitet innebar.  

 

Skolemagasinet The St. George’s School Magazine ble hyppig brukt som et medium til å nå ut 

til skolens mange elever. Magasinet kom ut to til tre ganger i skoleåret, og var produsert av og 

for elevene. Redaktøren i perioden 1920-1936, var S. J. Haramy. Han var tidligere elev ved 

St. George’s School og var en del av personalet ved skolen. I et eksemplar av magasinet som 

ble utgitt i 1930, kommer det tydelig fram hvilken visjon rektor Blakiston hadde med sitt 

lojalitetsprosjekt ved skolen. Etter å ha hørt en tale fra en avgangselev som hevdet at 

kjennetegnet ved en St. George’s-elevs karakter var høflighet (oversatt fra politeness), 

bestemte en oppskaket Blakiston seg for å skrive en lengre tekst for å si sin mening angående 

denne saken. Han innledet med at ”politeness”, som hadde bakgrunn i det latinske ordet 
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”polire”, regelrett betydde ”å polere”. Med ”å polere” mente Blakiston en prosess hvor man 

fjernet alt av eksternt innhold, og hvor selve kjernen forble uberørt. Allerede her kan man se 

konturen av en uoverensstemmelse mellom sender og mottaker, som i denne konteksten var 

rektorens budskap og elevenes forståelse. Blakiston hevdet videre at høflighet var en viktig 

menneskelig dyd som kunne stamme fra en naturlig vilje til å utøve gode handlinger. Men 

høflighet kunne også ansees for å være en overfladisk og hyklersk karakteristikk, fordi lysten 

til å være høflig ikke nødvendigvis var basert på en indre driv og personlig motivasjon. Ifølge 

Blakiston var det derfor ikke akseptabelt at høflighet ble ansett som selve grunnpilaren i 

utdanningen ved St. George’s School, slik det framkom fra elevene. I stedet mente han at 

elevene heller burde fokusere på en annen og mer omfattende dyd, nemlig lojalitet.241  

 

I denne anledningen brukte han ironisk nok den kristne helgenen, St. George, som skolen 

også var oppkalt etter, som det mest fremtredende eksempelet på lojalitet. Selv om Blakiston 

gjorde det klart at St. George som en historisk person muligens bare var en fantasi, var det 

viktige i denne settingen å fremheve St. George som et foregående eksempel som elevene 

burde ta etter. Helgenen representerte ifølge Blakiston karaktertrekk som mot, lojalitet og 

besluttsomhet.242 Dette var dyder som var høyere ansett enn høflighet, og kan kobles opp mot 

idealer som var kjennetegnet på det vestlige viktorianske mannsidealet.243 At St. George var 

en kristen ridder og i tillegg er England sin nasjonalhelgen, kan hevdes å være tegn på en naiv 

kulturimperialistisk britisk tankegang. Dette blir påpekt av Okkenhaug, som påstår at dette er 

med på å vise at den anglikanske ledelsen ved St. George’s School manglet innsikt i den store 

andelen av de ikke-kristne elevene som var representert ved skolen.244 På en annen side var 

St. George også en muslimsk helgen, kjent som Khidr i Levanten.245 Oya Pancaroğlu hevder 

at ”The cult of Khidr was prominent particularly in Syria and Palestine, and in these regions 

his cult and identity overlapped with those of St. George. Khidr and George were jointly 

venerated at multiple locations”.246 Derfor kan det hende at Okkenhaug tar feil, og at det i 

stedet var en bevisst strategi fra skoleledelsen ved St. George’s School å bruke et eksempel 
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som ikke bare de kristne elevene kunne relatere seg til, men også de muslimske elevene ved 

skolen. 

 

Av skoleledelsen ved St. George’s School ble det argumentert at å søke etter helhjertet 

troskap til den gruppen av personer som en tilhører, burde være den første artikkelen i ens 

sosiale trosbekjennelse. I en persons liv var det familien som kom i første rekke og det var 

vesentlig at en mann holdt fast ved sin familie. Deretter ble det påstått at skolens rolle burde 

plasseres. Samtidig ble det lagt vekt på at altfor få av de palestinske elevene anerkjente 

skolens rolle og betydning i det daglige liv. Denne situasjonen mente Blakiston stod i sterk 

kontrast med hva som var tilfellet hjemme i Storbritannia, hvor store deler av hverdagen til en 

ung mann var sentrert rundt skolen.247 Ifølge Blakiston ville en engelsk privatskolegutt være 

trofast til skolen sin, og skolens tradisjoner og ulike foreninger ville følge eleven gjennom 

hele livet. Denne engelske skoleeleven ville ha ment at hans egen skole var den beste av dem 

alle, og han ville fortsette å vise sin interesse overfor sin Alma Mater selv etter endt 

skolegang. Dessuten ville han aldri gått glipp av anledningen til å besøke sin gamle skole, slik 

at en kunne mimre og gjenopplive de utallige minnene om en lykkelig fortid. I tillegg ville 

den samme skoleeleven holdt kontakten med sine gamle lærere og skolekamerater, og omgått 

disse med respekt. Til tross for at den allmenne palestinske skoleleven, ifølge Blakiston ikke 

hadde fattet konseptet og ideen rundt lojalitet, tok han dem i forsvar ved å si at skolene i 

Palestina ikke hadde de samme årelange tradisjonene slik som i Storbritannia.248  

 

Det store fokuset på lojalitet kom konkret til syne ved at St. George’s School forsøkte å 

opprettholde kontakten med tidligere elever, kalt Old Boys. Dette forsøket med å skape et 

nettverk av gamle og nye St. George’s-elever hadde to ansikter; en moralsk og en finansiell. 

Det har blitt nevnt tidligere at skolens finansielle posisjon ofte var utsatt, og siden flere av St. 

George’s School sine elever befant seg i gode stillinger i ulike posisjoner i samfunnet, kunne 

dette derfor være en god og trygg kilde til en fast innkomst for skolen. I og med at den 

økonomiske situasjonen, spesielt i perioden hvor Blakiston var rektor, tidvis var prekær, ble 

det finansielle ofte et tema som var med å prege tekstene i skolemagasinet. Der ble det 

argumentert med hard retorikk at skolens framtid var satt på spill, og ledelsen la ikke skjul på 

at skolens tilgjengelige midler var sparsommelige. Derfor ble tidligere elever oppfordret til å 

vise sin interesse overfor skolen, slik at St. George’s School kunne komme tilbake til gamle 
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høyder. I The St. George’s School Magazine fra 1931 kan vi lese følgende uttalelse fra 

Blakiston: 
Yes, I can assure every ‘old boy’ of the sincerest welcome if only he will show an interest in 
us. But don’t let him come expecting elaborate entertainment, for this we cannot afford. We 
are poor, and every mil we get we must turn to the advantage of our successive generations of 
students. In fact we want ‘old boys’ to stand by us in this matter: a thing which I feel they 
certainly would do to a larger extent than at present if only they would grasp the spirit of 
proprietorship –– St. George’s is your School! Its present prosperity, its fame, its future is 
your affair. Don’t look to the Old School for what you can still drain out of her; but rather 
seek to give her of your best, that each succeeding generation may bless your name. Some day 
we shall hope to have, as most English schools do, a Feast in honour of our Benefactors!249 

 

Et slikt ideal bød derimot på et problem for skolen, og kan tolkes som et tegn på friksjon. 

Dette var fordi at Blakiston, som det ble vist i det forrige kapittelet, ikke var spesielt populær 

blant flere av St. George’s Old Boys i Jerusalem. Han kritiserte at det var ytterst få som hadde 

kontaktet han og kommenterte at ”the majority of ‘old boys’ are unknown to me and appear to 

wish to remain so!”.250 Siden denne gruppen viste en manglende interesse overfor skolen, 

førte det til at Blakiston så seg nødt til å bruke en sterkere retorikk i skolemagasinet for å bli 

hørt. Der anklaget han blant annet flere av elevene å behandle skolen som en slags butikk: 
There are those who come to this School only for what they can get out of it. They give 
nothing in exchange. They take no interest in its games, institutions, or general activities. 
They are not concerned with its successes or failures, provided they individually can get what 
they want. They will not rejoice with the School in the days of prosperity, nor stand by it in 
the hour of need. They are loud in voicing their demands, and have no two opinions about 
what the School ought to do for them.251 

 

Denne gruppen av elever som blir referert til i sitatet, var ifølge Blakiston likevel de store 

taperne. For selv om elevene hadde blitt faglig flinke og bestått sine eksamener, manglet 

denne gruppen personlig karakter og ikke minst lojalitet. Blakiston påpekte at ”They may 

make useful clerks, but patriots never! If they have not learnt loyalty at school, they will never 

grow into loyal citizens of their country. And what could be a more urgent needs in these 

days?”.252 Her ser man at målet ikke bare var skolelojalitet, men også en ny generasjon av 

lojale statsborgere til det palestinske samfunnet, som ble skapt og formet i bildet til de 

anglikanske misjonslærerne. Kjernen i lojalitetsidealet var at unge palestinske menn, elever 

som var og hadde vært innrullert ved St. George’s School, satte landet sitt foran ulike 

fraksjoner, og felleskapet foran individet. Ifølge Blakiston var dette menn som hadde mye 

sympati og var i besittelse av uselviske idealer, som å tjene andre medmennesker. Som et 
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resultat, mente han at St. George’s School burde endre mottoet sitt til ”DEO, PATRIAE, 

AMICIS (For my God, my Country, and my Friends!)”.253 Derfor siktet skolen på å få både 

innrullerte og tidligere elever til å samarbeide, slik at de kunne fremstå som eksempler for 

resten av samfunnet.  

 

Blakiston mente at lojalitet ikke bare kunne gi fremtidig avkastning for det palestinske 

samfunnet som helhet, men også for den enkelte elev. I The St. George’s School Magazine fra 

1932 skisserte han et fiktiv scenario hvor to unge menn, som begge hadde gått på St. George’s 

School, søkte om den samme stillingen og ba rektoren om å gi dem deres anbefalinger. Mens 

Mr. A hadde vært lite delaktig i sin tid på skolen og kun hadde fullført deler av utdanningen 

sin ved St. George’s School, hadde Mr. B vært svært involvert i skolens mange ulike 

foreninger og besøkte skolen ved ulike anledninger. For Blakiston var valget enkelt og han 

påpekte at ”Those who remain true to their school will find that the school will be true to 

them”.254 Det virker derfor slik at skoleledelsen mente at elevene burde være imøtekommende 

overfor hele pakken som St. George’s School tilbød og presenterte i skolehverdagen. Selv 

hevdet Blakiston at den faglige delen kun var en liten del av hva skolens undervisning bestod 

av. Det hele handlet om å bli formet som menneske, hvor skolegangen fungerte som en slags 

modningsprosess. Som følge av dette, måtte elevene selv være mottagelige for skolens 

innhold og visjoner. Hvis skolen hadde betydd såpass mye for elevens liv og hjulpet han til å 

vokse som menneske, så mente Blakiston at elevene måtte vise lojalitet tilbake, som en form 

for takknemlighet.255  

 

I kildene er det for det meste Blakiston som fokuserte og la vekt på mannsidealet lojalitet, 

men dette må sees i sammenheng med den politiske konteksten i perioden hvor han fungerte 

som rektor ved St. George’s School. Siden tanken var at Palestina skulle bli en fremtidig 

nasjon med en multinasjonal karakter, var idealet om lojalitet veldig relevant og naturlig i 

tiden før 1936. Derimot kom denne tankegangen på defensiven og mistet kraft mot slutten av 

1930-tallet. Dette var et resultat av at det ble mer spenning i det palestinske samfunnet 

grunnet store immigrasjonsbølger og nasjonale opptøyer, hvor jødiske og arabiske fraksjoner 

begynte å samle seg. Den spente politiske situasjonen fikk som tidligere nevnt innvirkninger 

på skolen, og kan ha vært en medvirkende årsak til at skolemagasinets siste opplag fant sted i 
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1935. Lojalitetsidealet til skoleledelsen ved St. George’s School innebar en kompleks 

tankegang. Idealet kan nærmest ansees som en slags sammensatt hybrid, hvor ulike meninger 

ble tillagt begrepet. På den ene siden betød lojalitet til skolen som institusjon, i realiteten 

lojalitet til britene. Samtidig som det på den andre siden innebar å være en lojal patriotisk 

borger til det palestinske samfunnet. Det var med andre ord flere betydninger som elevene 

ved St. George’s School måtte balansere og forholde seg til på en og samme tid. Det er derfor 

forståelig at elevene kunne hatt vanskeligheter med å gripe fatt i alle deler av idealets 

angivelige meninger. 

 

Plikt og tjeneste 
To andre sentrale mannsidealer som var vevd inn i mandighetsprosjektet ved St. George 

School, var plikt (duty) og tjeneste (service).256 Dette var to fokusområder som gjentatte 

ganger dukket opp i skolemagasinet The St. George’s School Magazine, hvor flere av 

utgavene inneholdt artikler som omhandlet temaer som ”do your duty”.257 Idealene om plikt 

og tjeneste kan knyttes opp mot en kristen arbeidsetikk og – mentalitet som fant sted ved de 

anglikanske misjonsskolene i Palestina. Selv uttalte St. George’s School og dets lærere at de 

som institusjon var ment å gi ” a practical demonstration of what Christ means to us, and 

we…endeavour to the best of our ability to fulfil our duty as Christians”.258 Denne politikken 

hadde gehør i moderorganisasjonen J&EM, som allerede i en kirkekonferanse ved Lambeth 

Palace i 1908, hovedsetet til den anglikanske erkebiskopen av Canterbury, erklærte følgende: 
It is our duty as Christians to make it clear to the world that purely secular systems of education 
are educationally as well as morally unsound, since they fail to co-ordinate the training of the 
whole nature of the child, and necessarily leave many children deficient in a most important factor 
for that formation of character aim of education.259 

 

En slik tankegang og praksis må i tillegg sees i lys av at store deler av undervisningstilbudet 

som eksisterte i mandatperioden, slik som ved de regjeringsfinansierte skolene, var basert på 

en sekulær undervisningspolitikk og ikke hadde noe religiøst grunnlag. Derfor var det et dypt 

og underliggende behov for at undervisningen ved de anglikanske skolene i Palestina skulle 

ha bakgrunn i en kristen etikk. Undervisningen ved St. George’s School var med andre ord 

ment til å fungere som en slags veiledning i ønsket oppførsel, samt å forberede den 
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palestinske ungdommen for livets kommende realiteter.260 For i tillegg til å utspille rollen som 

den britiske okkupasjonsmaktens religiøse og åndelige representanter i Palestina, fikk de 

anglikanske misjonslærene også ansvaret for å gjennomføre et slags siviliserende oppdrag i 

samfunnet.261 Dette ble understreket av biskop MacInnes, som sa at  “the imperative duty of 

giving to Palestine that which is best and highest and most ennobling in British 

civilization”.262 De etiske artiklene i skolemagasinet, slik som temaene plikt og tjeneste, var 

derfor ment som selvforbedring og skulle være med å hjelpe og forberede elevene til et liv i 

den moderne vestlige verden.263 

 

I The St. George’s School Magazine ble elevene oppfordret til å forberede seg til å tjene 

medmennesker, land og verden. Og av alle de høye og edle idealene som ble formidlet ved St. 

George’s School, så ble det påstått at den største ambisjonen var å få elevene til å tjene andre. 

Det ble i skolemagasinet trukket lange historiske linjer for å vise at dette idealet på ingen måte 

var en ny tanke. I denne konteksten ble det referert til Bibelen og Romerne 14:7, hvor det står 

at ”None of us liveth to himself, and no man dieth to himself”.264 Samtidig ble det 

argumentert at idealene om tapperhet og å tjene andre, nærmest var det samme. Menn som 

brukte sin styrke til edle hensikter og tjente sine medmennesker, ble ansett for å være de mest 

tapre. Ifølge skolemagasinet kunne man i det historiske løp også finne noen 

bemerkelsesverdige konturer; nemlig at der hvor idealet om å tjene andre var fraværende, var 

også vekst og fremskritt fraværende. For å underbygge denne teorien ble det referert til blant 

annet Romerriket, Charles I av England og den franske revolusjonen. Eksempelvis var 

grunnen til at det mektige Romerriket falt, et resultat av at riket ble styrt av menn som var 

selvopptatte og egosentriske, noe som førte til at riket gradvis kollapset. Dessuten ble det 

fremholdt at Charles I av England og den franske adelen ble blendet av personlig ære og 

makt, hvor resultatet var at folket gjorde opprør. Derimot var historiens mest ærverdige menn 

aldri selvsentrerte. I stedet ble det hevdet at denne gruppen menn hadde dedikert sine liv til 

andre, uten hensyn til heder og ære. Mange av dem døde uten et takk for sitt arbeid, men fant 

sin belønning i bevisstgjøring av å utøve sin plikt.265 Her kan man se omrisset av hva skolen 
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ville til livs ved å fremme mannsidealene, nemlig å hindre kollaps, opprør og fragmentering i 

Palestina, og i stedet forsøke å skape samhold og en levedyktig stat.  

 

De unge mannlige elevene ved St. George’s School ble oppfordret til å se seg selv i speilet og 

spørre seg spørsmålet; vil de tjene andre eller vil de være opportunister? Det hele ble 

portrettert som et moralsk dilemma om hva slags type ungdom som kom til å bli den 

dominerende parten i fremtidens Palestina. St. George’s School prøvde å bevisstgjøre og 

påvirke elevene til å oppdage at utdanningen som de tilbød, var ment til å hjelpe dem til å bli 

gode innflytelsesrike statsborgere. Det ble argumentert for at dagens elever var morgendagens 

menn, og at framtiden til landet stod på spill. Som et resultat var det viktig at studentene tok 

det ”riktige” valget, som innebar å sette sin neste og samfunnet først. Et slikt synspunkt kan 

man finne i The St. George’s School Magazine fra 1927, hvor avgangsstudenten Nassib 

Nassar påpekte at: 
Are we, students, going to leave Palestine obscure and internationally unimportant? Or are we 
going to raise it up to the place it should hold among the nations of the world? If we are going to 
do so, we must be prepared to serve our country to the utmost without counting the cost of 
ourselves, and there are indeed many opportunities today, for each one of us to do his bit.266 

 

Derfor var det vesentlig at elevene ble formet etter idealet om å tjene andre, og fortsette med 

dette også etter at de forlot skolen. Sett med skoleledelsens øyne var de som ankom St. 

George’s School unge gutter med blanke ark, og som etter endt utdanning ble sendt ut i den 

store verden som modne menn og ferdige produkter, klare til å utføre sine plikter ved å tjene 

landet. Elevene skulle opplæres til å ta del i samfunnet, slik at skolens navn og omdømme 

kunne leve videre. Skolen la ned mye prestisje og stolthet i sine tidligere elever, og målet var 

at ”The St. George’s Boy” ble synlige statsborgere. Synlige i form av å være gode 

ambassadører for skolen, samt å innta innflytelsesrike posisjoner i samfunnet.267 Men St. 

George’s School hadde også en annen tanke; de ønsket at denne gruppen med unge menn ikke 

ville glemme skolen som var med å forme dem. I skolemagasinet ble skolen sammenliknet 

med foreldre som oppdro og utrustet barna sine til å stå på egne bein. Så ville barnet, som nå 

hadde nådd sin manndom, returnere og hjelpe sine gamle foreldre. Håpet var derfor at elevene 

ville utføre sin plikt til å hjelpe og vise sin interesse for skolen, som hadde betydd så mye for 

dem. Skoleledelsens forhåpninger var at tidligere elever ved St. George’s School ikke ville 

godta å se sin gamle skole og Alma Mater forfalle, men bidra slik at kommende generasjoner 
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kunne få glede av den samme utdanningen som de selv hadde fått. Slik kunne skolen fortsette 

å ha en betydningsfull rolle i samfunnet.268  

 

Ideen om å tjene andre kan også sees som et forsøk på å promotere sameksistens og 

solidaritet. Med tanke på at elevstrukturen ved St. George’s School var av en multikulturell 

karakter, så var det av stor betydning at elevene fikk respekt og kjennskap til hverandre. 

Samtidig var det et mål om at vennskap som ble etablert i løpet av skoletiden, kunne vedvare 

selv når de unge guttene ble voksne, slik at de også kunne leve i sameksistens i fremtiden. 

Siden ”å komme overens” ble ansett som en slags form for vitenskap med bestemte regler, ble 

det i The St. George’s School Magazine gitt en rekke generelle tips om hvordan man skulle 

behandle sin neste. Først og fremst handlet det om hvordan man selv ble behandlet av andre, i 

stor grad avhenger av vår egen oppførsel imot dem. Hvis du for eksempel kaller en annen 

mann en løgner, så svarer han mest sannsynlig på én spesiell måte. Men hvis du viser respekt, 

vil responsen se annerledes ut. Derfor ble elevene påminnet om at menneskelig adferd i de 

fleste tilfeller er forutsigbar, og elevene ble oppfordret til å bli bevisste på egen oppførsel mot 

andre.269 

 

Det ble hevdet i teksten ”On Saying and doing” i skolemagasinet at ”Until we begin to study 

human nature and the behaviour of our fellow creatures with real intelligence and sympathy, 

there is no hope of our being of much use in the world”.270 Siden en manns handlinger ofte 

reflekterte og var et resultat av hans indre personlighet, tro og holdninger, ville det 

bokstavelig talt være umulig for en god mann å ikke vise god oppførsel og respekt for andres 

følelser. Av den grunn var det viktig at elevene lærte å møte sin neste med interesse og fikk 

kjennskap til menneskets komplekse natur. Skoleledelsen argumenterte for at “one who has a 

working knowledge of psychology and a real love of human nature need never spend a dull or 

unprofitable moment”.271 På denne måten mente skoleledelsen ved St. George’s School at 

vedvarende og ekte vennskap ville finne sted. Selv om dette var tanker som kunne være 

vanskelig for elevene å gripe, så ble det påpekt at man burde starte i riktig retning. Det vil si, 

at man først burde begynne med å ha sympati for andre medmennesker. Denne 
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sinnsforandringen ville på sikt føre til en endring i ens oppførsel, og håpet var at hver og en 

av elevene ville bli sympatiske, høflige og respektfulle overfor hverandre.272 

 
Karakterbygging 
Privatskolene i England ble på mange måter sett på som ”nasjonens vugge”, hvor den 

kommende regjerende makten og neste generasjon av ledende rollemodeller ble formet og 

skapt. Disse utdanningsinstitusjonene fungerte i realiteten som små mikrokosmos, som 

omfavnet og gjenspeilet samfunnets gjeldende mannlige idealer og kvaliteter.273 I tillegg ble 

engelske privatskoler ansett av den britiske middelklassen som karakterbyggingsinstitusjoner, 

hvor de mandige avgangselevene ved disse skolene sørget for å opprettholde Storbritannia sin 

evne til administrere og forsvare sitt stadig voksende imperium.274 Siden disse privatskolene 

var med å promotere ”independence and manliness of character”, hentydet The Public 

Schools Commission Report fra 1864 til økt skolefrihet.275 Samtidig var det ikke bare skolene 

som fikk ansvaret med å bygge karakter hos unge britiske menn, det samme gjaldt for 

hjemmet. De eksisterende holdningene i 1800-tallets Storbritannia innebar at karakter ble 

formet av et godt moralisert hjem.276  

 

Karakter ble også ansett for å være en del av paraplybetegnelsen mandighet. I boken Advice to 

the Teens (1820) av Isaac Taylor, hvor det ble gitt praktiske tips om karakterbygging, stod det 

at “manliness is superiority and power certainly…but it is power and superiority of character, 

not of vociferation”.277 På denne måten fikk mandighetsprinsippet både en moraliserende og 

en fysisk dimensjon, hvor fokuset var å utøve fysisk styrke og gode handlinger på en og 

samme tid. Et slikt filosofisk syn på karakterbygging var sterkt tilstede ved britiske 

privatskoler. For eksempel ved Rugby School, en av Storbritannias eldste uavhengige 

privatskoler og som ble drevet av den engelske pedagogen og historikeren Thomas Arnold, 
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ble hovedvekten lagt på karakterbygging. Ved den samme skolen ble utdanning på sin side 

ansett som ”firstly an ethical and only secondly an intellectual process”.278 På denne måten 

kan en danne seg et bilde om hvilken sentral rolle etisk moral og karakterbygging utgjorde 

innad i det engelske skolesystemet.  

 

Siden St. George’s School i Jerusalem var inspirert og bygget opp etter en engelsk modell, ble 

en stor og viktig del av skolehverdagen viet karakterbygging. Bakgrunnen for dette var at 

misjonslærerne i Palestinamandatet, som var en forlengende arm av det britiske imperiet, selv 

var produkter av det engelske privatskolesystemet. Dessuten utgjorde lærerne en del av en 

kristen evangeliseringsbevegelse med maskuline trekk, hevder Okkenhaug.279 Dette må sees i 

lys av en religiøs oppvåkning som fikk større og større plass i det britiske samfunnet. Denne 

oppvåkningen kom som en moraliserende reaksjon mot liberale holdninger som hadde preget 

samfunnet, og var ment som et initierende forsøk på å opprettholde moralsk orden i en tid 

hvor individualismen truet viktige kollektive verdier.280 På denne måten ble derfor 

karaktertrekk som ærlighet, medfølelse, mot, flid og andre mandige dyder, ønskede 

egenskaper blant den kommende mannlige generasjonen ved St. George’s School.281 

 

Et av formålene med karakterbyggingen både i England og ved St. George’s School, var som 

sagt å forme unge menn til å bli ”Christian gentlemen” som kunne kjempe for rettferdighet og 

bekjempe “the ever watchful forces of evil”.282 Denne tankegangen var basert på en allmenn 

oppfatning av at sinnet og tankene var hovedsetet for viljen, og at viljen spilte en avgjørende 

rolle i dannelsen av en persons karakter. I tillegg foregikk en vesentlig del av 

karakterdannelsen og karakterbyggingen i sosiale situasjoner med andre mennesker. Dette kan 

relatertes til Charles Darwin sine tanker om miljøet som en prosess med repetisjoner av 

handlinger. På denne måten kunne repetisjoner av handlinger føre til en ønsket karakter eller 

moral.283 Man kan derfor si at elevene gjennomgikk en prosess, og fikk opplæring og 

leksjoner i hva som var god og ønsket moral. Alt dette foregikk i sosiale settinger hvor 

elevene og lærerne omgikk hverandre. En slik sosial form for karakterbygging ble også 
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vektlagt av rektoren ved St. George’s School, Kenneth L. Reynolds (1904-1929), og 

meningen var at lærerne ved skolen skulle fremtre som mandige rollemodeller og påvirke 

elevene i en ønsket moraliserende retning.  

 

I skolemagasinet The St. George’s School Magazine poengteres det at ingen annen institusjon 

enn skolen, med unntak av hjemmet, gjorde et så stort arbeid med å bestemme fremtidens 

karakter. I og med at skolene ble mer og mer offentlige, ble det hevdet at mindre 

oppmerksomhet ble viet til religion og moral. Ifølge skolemagasinet var utdanning først og 

fremst ment til å omforme unge menn til å tenke bredt, bli godhjertede og til å tenke 

langsiktig. Derfor ble det trykket en oppfordrende tekst til elevene, hvor det ble proklamert at 

moral kom før penger, karakter før læring, ens manndom før suksess og samfunnets beste før 

personlig vinning. Samtidig ble det argumentert for at visjonene var ubrukelige hvis det ikke 

det ble gjort praktiske tiltak for å realisere dem.284 

 

De britiske misjonslærerne i Palestinamandatet var fullt klar over den rollen de selv spilte 

med å forme fremtidens generasjon av unge palestinske menn. I en tale som ble holdt ved 

Jerusalem Men’s College av H.C. Luke, sjefssekretær for den britiske regjeringen i 

Palestinamandatet, og som også ble publisert i skolemagasinet ved St. George’s School, kom 

det frem at ved å videreføre kunnskaper og holdninger om god moral og mandig karakter, 

kunne en ny generasjon av opplyste og robuste utdannede menn fremgå som eksempler for 

resten av samfunnet. Det ble argumentert at: 
when Englishmen undertake the difficult and responsible task of guiding in knowledge and 
character the youth of a country with an old civilization such as this, they do so not in a sense 
of superiority, but with sympathy and the full knowledge that there is much which Asia has 
taught and can still teach Europe.285 

 

Selv om britene hevdet at denne karakterbyggingen ikke var gjort på bakgrunn av en 

europeisk kulturell overlegenhet, så er det av stor betydning å ha i mente at synet på en 

mandig karakter i denne konteksten ble sett gjennom britiske øyne. Derfor blir deres argument 

om at de ville hjelpe og veilede unge palestinere, nettopp et konkret eksempel på en europeisk 

kulturell overlegenhet. Dette blir da noe problematisk fordi britene tillot seg å definere hva 

mandighet innebar ut ifra sine egne premisser, og tok for gitt at disse mannsidealene var 

universelle idealer. 
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Kjønnsforskeren Roberta J. Park hevder at ved slutten av det nittende århundret var det 

dominerende kultursynet definert av en mann med karakter som satte sitt preg på verden.286 

Dette var holdninger som gjenspeilet det pedagogiske synet hos ledelsen ved St. George’s 

School. Det var vesentlig at elevene gikk ut av skolen med et vitnemål som en nøkkel til 

fremtidig suksess. Men det var også med et håp om at avgangselevene ved St. George’s 

School ville ta med seg noe mer enn bare ”book-learning”. I The St. George’s School 

Magazine kommer skolens langsiktige plan angående karakterbygging hos unge menn til 

syne: ”[There are] gifts more to be prized than mere book-learning – a love of truth, a 

steadfastness of character, a desire to serve, which will make them loyal patriots of their 

country, and patient and faithful labourers for the Common Good”.287 

 

Karakter ble derfor ansett som en svært betydningsfull faktor hvis unge menn skulle ha et håp 

om å lykkes i det fremtidige arbeidsmarkedet i det palestinske samfunnet. Her er det viktig å 

minne om at elevene ved St. George’s School stort sett kom fra middelklassen, og 

karakterbygging rettet mot arbeidsmarkedet var derfor veldig relevant. Blakiston, som satte 

sitt preg på skolen, brukte skolemagasinet hyppig til å komme med moraliserende og 

oppfordrende tekster. Også han la stor vekt på den avgjørende rollen en manns karakter 

hadde, og poengterte at ”if I have to employ anyone’s services I give 90% attention to 

character, and 10% to learning. And I am sure I am not alone in this”.288 Dessuten mente han 

at den sanne gentleman ikke ble bedømt ut fra sine ytre trekk, men av hans karakter, samt av 

hans evne og vilje til å tjene sine medmennesker.289 

 

Suksess og hardt arbeid 
I tillegg var det et ideal at elevene ved St. George’s School skulle forberedes til å bidra i 

samfunnet gjennom en fremtidig profesjonell karriere, og to relevante stikkord i denne 

konteksten kan oppsummeres med suksess og hardt arbeid. Som vi skal se var dette 

karakteristikker som befant seg innenfor det vestlige mandighetssynet, og som på mange 

måter hang sammen. Elevene ved St. George’s School, hvor mange hadde 

middelklassebakgrunn, fikk derfor opplæring om skikk og sedvane i ulike 

jobbsammenhenger. Idealene om hardt arbeid og suksess gjenspeiler seg spesielt i utgavene 
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av skolemagasinet, hvor flere av artiklene har treffende titler som ”On Success”, ”What is 

Success”, ”Hunting a job”, ”How to get along with people”, ”Efficiency” og ”Can a man 

foretell his own future?”.  

 

I artikkelen ”On Success” ble det hevdet at mennesket av natur er et lat vesen, hvor ethvert av 

hans instinkter oppfordrer ham til ikke å gjøre noe som han kan unngå å gjøre. Med andre ord 

vil mennesket som regel velge minste motstandsvei og ta raske snarveier. Det ble argumentert 

at det generelle mennesket også unngår å bruke energi til å reflektere over abstrakte temaer, 

og dermed godtar andres definisjoner av hva ulike termer innebærer.290 Et av disse abstrakte 

temaene var suksess, og intensjonen var at ordets sanne mening og innhold skulle overføres til 

elevene. En vanlig oppfatning av suksess var gjerne koblet opp mot rikdom, kunnskapsnivå, 

samt sosial –og utdanningsmessig status. Slike punkter hadde derimot ingenting med suksess 

å gjøre, mente skoleledelsen ved St. George’s School. Målet for skolen var snarere å få 

elevene deres til å innse og bli bevisste på at suksess heller burde bli vurdert opp mot hva 

elevene er, i forhold til hva de kanskje kunne ha vært. Derfor ble elvene oppfordret til å dyrke 

de gode, naturlige og iboende kvalitetene som hver og en av dem var i besittelse av. Suksess 

handlet derfor ikke å bare om bli bedre enn den andre, men i stedet å gjøre det beste ut av sine 

iboende egenskaper.291  

 

I og med at suksess kunne være et vanskelig abstrakt og filosofisk begrep for elevene å fatte, 

ble det gitt ytterlige kursing i begrepets ”rette mening”. Dermed fikk elevene generelle hint 

om hva suksess inneholdt, og ifølge skolemagasinet krevdes det en rekke kvaliteter. Dette ble 

oppsummert i diktet ”What is success?”, hvor det står følgende: 
It’s doing your job the best you can, And being just to your fellow man; 
It’s making money, but keeping friends, And staying true to our aims and ends; It’s figuring how, 
and learning why, And looking forward and thinking high, And dreaming a little and doing much; 
It’s always keeping in closet touch, With what is the finest in word and deed; It’s being thorough, 
yet making speed; It’s struggling on with a will to win, But taking loss with a cheerful grin; It’s 
sharing sorrow and work and mirth, And making better this good old earth; It’s serving and 
striving through strain and stress, It’s doing your noblest – that’s success!292 
 

Det ble også trykket en artikkel kalt ”Ten hints for success”. Der ble det nevnt at suksessfulle 

menn la en langsiktig plan for livet sitt, og hadde en tålmodig karakter. Samtidig foregikk den 

reelle suksessen på et mentalt plan. Elevene ble derfor oppfordret til å unngå negative tanker 
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og ikke synes synd på seg selv. Dette var fordi selvmedlidenhet stod i veien for positive og 

målrettede tanker. Elevene ble anmodet til å studere og finne et studieløp som de kunne tenke 

seg. Dessuten var det viktig at man alltid gjorde sitt beste, og angrep ulike arbeidsoppgaver 

med all sin entusiasme og dyktighet. Suksess forutsatte også å ha troen på seg selv, å ikke gi 

opp, samt å strebe etter sine mål. Dette var fordi det ble påstått at det ikke var noe som kunne 

kalles for flaks og tilfeldigheter. Det ble sitert at “Life is a grindstone, and whether it grinds a 

man down or polishes him up depends on the stuff he’s made of”.293 En ung mann måtte 

derfor ikke forvente noe av andre, men kun motivere og sette forventninger til seg selv. Ifølge 

skolemagasinet var fasiten å takle hverdagen og dets utfordringer, og det ble nevnt at ”The 

place to begin is here, and the time is now”.294 Meningen var at elevene ved St. George’s 

School skulle bli handlingens menn og ta kontroll over sine liv. 

 

Et hinder på veien for å bli mandig og suksessfull, var pessimisme. I St. George’s School sitt 

skolemagasin kommer det frem en holdning hvor pessimisme blir ansett som det samme som 

feighet. Dessuten ble det påpekt at pessimisme var det fine navnet på selvmedlidelse, 

vulgaritet og nederlag, og at denne formen for moral var en potensiell fiende. I og med at 

pessimister alltid vil finne og lete etter feil i stedet for å ha tro på seg selv og andre, kunne 

man fort havne i en negativ spiral. I teksten ”The Cowardice of pessimism” kommer det fram 

at pessimistiske mennesker er egoister og ofre for den mest ”motbydelige” sykdommen som 

ens sjel kan utsettes for, nemlig selvmedlidenhet. Denne gruppen ville som regel møte 

omverdenen med en overlegenhet, unngå å innse livets fakta og anse seg selv som ”superfine 

souls ill-used”.295 For å underbygge denne tesen ble det referert til den sveitsiske 

moralfilosofen Carl Hilty, som hevdet at ”Pessimists are those who have somehow fallen 

short and are incapable of struggling with courage for the highest thing of life and of gaining 

them by the power and endurance necessary”.296  

 

Som en slags motgift mot denne ”umandige” karakteristikken, ble elevene anbefalt å bli 

effektive vesener. Ettersom St. George’s School la mye prestisje i sitt karakterbyggende 

arbeid, samt at store deler av elevene ble forespeilet en fremtidig karriere i det offentlige 

palestinske samfunnet, var det svært avgjørende at ingen endte opp som unnasluntrere og lot 
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være å yte sitt beste. I stedet var det håp om at elevene tilegnet seg en arbeidsmentalitet med 

følgende oppskrift: ”Make good! Don’t explain! Do the thing you are expected to do! Don’t 

waste time giving reasons why you didn’t, or couldn’t, or wouldn’t, or shouldn’t!”.297 Derfor 

ble elevene tipset om ta grep og begynne å planlegge sin egen fremtid, slik at de ble kapable 

til å takle fremtidige arbeidsoppgaver med hell. Det handlet om å være tålmodig, samt å ikke 

ta raske løsninger. Dette var fordi målrettet, dedikert og hardt arbeid ble ansett som en garanti 

for suksess, og at ekte menn dermed alltid ville gjøre sine arbeidsoppgaver med intensjonen 

om å glede seg selv og andre.298 På denne måten ble hardt arbeid forbundet med det å ha en 

solid moralsk ryggrad.299 Synspunkter som å ha troen på seg selv, tenke positivt, være iherdig 

og å stå på, dominerte også artikkelen ”Hunting a job” i St. George’s School sitt 

skolemagasin. Der ble det gitt råd om at suksessformelen for den enkelte elev var å unngå 

tanker som stod i veien for egen suksess, men heller tenke at et sted er det ”en jobb for 

meg”.300 

 

Fokuset på hardt arbeid må også ses i sammenheng med at det var stor konkurranse om 

arbeidsplassene i Palestina. Landet ble fylt med jobbsøkende menn og kun et fåtall kunne 

forvente å trenge igjennom det trange nåløyet. Frykten for arbeidsledighet og mangel på 

framgang, kunne i verste fall omskape det palestinske samfunnet til å bli en slagmark, hvor 

hver og en kjempet for seg selv og anså sin neste som sin potensielle fiende. Dette vakte stor 

bekymring hos skoleledelsen.301 Dette synet ble utrykt av Blakiston, som mente at: 
The country is filled with men seeking jobs, and failing to find them. It is a case of the survival of 
the fittest; but what happens, or is going to happen, to the growing body of ‘educated unemployed’ 
well, one wonders! What has gone wrong? What is the root of the evil, and where are we to look 
for the cure?302 

 

At unge palestinske menn kunne bli omformet til selvsentrerte mennesker og uten en god 

arbeidsmoral, stod ikke i stil med mandighetsidealet som eksisterte ved St. George’s School. 

Av den britiske skoleledelsen ble det hevdet at gode kvaliteter lett kunne utvikle seg til 

dårlige. For eksempel kunne tålmodighet og tilfredshet bli til latskap og likegyldighet. Derfor 

var det viktig å sikre at elevene deres fikk et solid moralsk fundament i løpet av årene de var 
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ved St. George’s School, slik at de i framtiden ble til samvittighetsfulle menn med mål og 

mening. Samtidig var det også i ungdomstiden at fantasiens kraft overvant alle farer og 

vanskeligheter, og i skolemagasinet stod det oppfordrende: ”O youth of Palestine, don’t be 

like dead leaves blown by any chance wind; but be alive, with high ideals and great 

ambitions”.303 Siden det alltid ville være gutter som vokste opp til blivende menn og arbeid av 

ulik karakter alltid ville eksistere, var det av stor betydning at St. George’s School sine elever 

utviklet seg til å bli virile og prinsippfaste mennesker. Håpet var dermed at skolens tradisjoner 

fikk fotfeste i det palestinske samfunnet, og at den årlige gruppen av avgangselever ble 

utrustet med skolens mandige idealer.304  

Som vi har sett i dette kapittelet så kan det dukke opp en rekke utfordringer når et mannlig 

kjønnsideal blir overført til en annen kontekst, jamfør teorien til Scott. I England ble 

mandighet og kjønnsidealer videreført gjennom prestisjetunge utdanningsinstitusjoner som 

Oxford og Cambridge. En slik prestisjetung utdanningsinstitusjon var nettopp det St. 

George’s School hadde ambisjoner om å være, og til dels var i Palestinamandatet. Dermed 

kan en hevde at britene videreførte kjønsidealer ikke bare til den neste engelske generasjonen, 

men også til unge menn utenfor Englands grenser. Dette siviliserende oppdraget kan derfor 

være et eksempel på kulturell eksport, og britene viste en imperialistisk overlegenhet ved at 

de alene definerte hva mandighet innebar. St. George’s School var som misjonsskole, bærer 

av et åndelig ansvar, og de sekulære skolene i samfunnet kunne ikke tilby den åndelige 

helheten som de mente at karakter, lojalitet og plikt var en del av. I skolemagasinets artikler 

kan vi også se hvilke idealer misjonsskolen St. George’s School fremmet i praksis, nemlig 

lojalitet, pliktfølelse, karakterfasthet og syn på suksess gjennom hardt arbeid. Alle var svært 

abstrakte og tvetydige idealer, men fikk utløp i et konkret sted; Palestinamandatet og St. 

George’s School. 

St. George’s School fremmet systematisk mannsidealer i mandatperioden på bakgrunn av at 

skolen ville oppnå å skape patriotisme og sameksistens blant unge palestinske menn. 

Eksempelvis forsøkte Blakiston å bygge opp en skolelojalitet, som etter hans mening også 

innebar å være lojal mot samfunnet og borgerne. Etter skolens visjoner ønsket St. George’s 

School å spille en sentral rolle i det palestinske samfunnet, på lik linje med 

utdanningsinstitusjonene hjemme i England. Skolen hadde derfor som agenda å opparbeide 
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seg prestisje, hvor elevenes takknemlighet til skolen skulle sørge for skolens fortsatte 

eksistens og rolle i samfunnet. Denne dynamikken var ment å fungere som en god sirkel. 

Ifølge skoleledelsen ved St. George’s School var den tradisjonelle engelske 

privatskolemodellen nøkkelen til et stabilt samfunn, en stabilitet britene forsøkte å oppnå i 

Palestina. Derimot ble det britiske mandighetsprosjektet friksjonsfylt og vanskelig å 

gjennomføre i praksis. Dette viser seg ved at Blakiston spesielt, gjentatte ganger måtte minne 

elevene på om å oppføre seg, samt å følge idealene som skolen belyste og strevde etter. Til 

tross for at de vestlige mandighetsidealene var ment til å utruste de unge guttene for framtiden 

og å gjøre dem til handlingens menn, kan en finne spor og tegn som tyder på at elevene tok til 

seg det de mente var relevant for dem og avslo deler av det karakterdannende prosjektet til 

den britiske skoleledelsen. Dette er allikevel vanskelig å si sikkert, da denne teorien ikke kan 

utvikles videre på grunn av manglende bevarte kilder.  
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Kapittel 5: Mandighetsidealets fysiske og 

maskuline ansikt 
Ved St. George’s School hadde de abstrakte mentale attributtene og karaktertrekkene til 

mandighetsidealet, i tillegg en fysisk og kroppslig dimensjon. Hvilke fysiske og maskuline 

egenskaper ble mandighet tillagt og forbundet med, og hvordan kom mandighetens ulike 

fysiske aspekter konkret til syne? I denne sammenhengen er det av stor relevans å diskutere 

hvor ideene kom fra, i hvilken kontekst disse oppstod og om det var ytre politiske 

omstendigheter i det palestinske samfunnet som utfordret skolens prosjekt. Skolemagasinet 

The St. George’s School Magazine vil bli brukt til å se på hvordan mandige og fysiske 

egenskaper ble framhevet og promotert overfor elevene. Kapittelet har som mål å vise at de 

abstrakte ideene som kom fram i kapittel 4, ble praktisert i ulike aktiviteter og vevd inn i selve 

skolestrukturen. Ved hjelp av en drøftende tematisk inndeling, vil fysisk aktivitet, helse, sport 

og speiderbevegelsen bli viet plass for å vise hvordan et vestlig og maskulint mandighetssyn 

kom til utrykk ved skolen.  

 

Bakgrunn for kjønnsidealet mandighets fysiske dimensjon 
De mannlige kjønnsidealene som ble løftet frem og videreført ved St. George’s School, hadde 

som tidligere nevnt sitt utspring i Viktoriatidens England (1837-1901), hvor mandighet ble 

beskrevet som en filosofi. J.A. Mangan konkluderer med at denne ideelle maskuline typen var 

basert på idrettsrelaterte aktiviteter ved engelske privatskoler, og kan sees på som en form for 

sosialdarwinisme. Dette var fordi det i sport og idrett kun er de sterkeste som vinner eller blir 

stående øverst på podiet.305 Innen det kristne mandighetsidealet i Storbritannia og USA på 

1800-tallet, var fysisk trening og aktivitet for unge menn svært sentralt. Fysisk aktivitet, som 

innebar medfølelse, nestekjærlighet og godhet, endret sitt innhold og karakter mot slutten av 

århundreskiftet. Susan Kingsley Kent påpeker at mandige dyder gikk fra å være knyttet opp 

mot liberale holdninger og et syn om kristne herremenn, til en mer konservativ mentalitet som 

var preget av en pioner –og jegermentalitet. Den nye retningen innen britisk maskulinitet var 

sammenkoblet til samtidens imperialistiske tankegang. Retningen var preget av en rasemessig 

overlegenhet og fysisk styrke, som var ansett som nødvendige karakteristikker for at 
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Storbritannia skulle kunne fortsette å opprettholde sin posisjon på den internasjonale politiske 

scenen.306  

 

Dette synet blir også understreket av Wilson Chacko Jacob, som hevder at ”[it] was England’s 

virile and virtuous masculinity that made possible its imperial victories and guaranteed its 

future”.307 At den generelle engelske mandige karakteren skulle være en sammensetning av en 

moralsk og fysisk dimensjon, ble framhevet som selve hovedmodellen for individuell og 

nasjonal framgang. Et slikt syn oppstod i det engelske samfunnet på bakgrunn av en 

herskende følelse av at imperiet befant seg i en tilstand med tilbakegang. Det indiske opprøret 

og Boerkrigen hadde vært tegn på at det britiske imperiet hadde vist tendenser til svakhet. 

Slike tanker kom ironisk nok på et tidspunkt hvor det britiske imperiet var på sitt største, men 

ifølge Chacko Jacob var følelsen av en nasjonal degenerasjon med på å ”reaffirm the need for 

programs of masculine regeneration on an ever larger scale”. Spesielt blant borgerskapet i det 

senviktorianske England førte dette til en dyrkelse av en mandig kultur som omfavnet et 

maskulint og fysisk disiplinert mannsideal.308  
 
Sport, spill, fysiske idrettsaktiviteter og utvikling av en sterk og sunn kropp, hadde blitt en 

fremtredende del av utdannelsen som ble tilbudt unge menn ved engelske privatskoler. Det 

var en allmenn oppfatning at sport og spill var med å karakterbygge menn til å bli sunne både 

i kropp, sjel og ånd.309 Samtidig var sport et alternativ til det ”feminine” hjemmet, og hvor 

kvaliteter som mot, stoisk utholdenhet og å underordne egoet sitt til laget, kunne utvikles.310 

Etterhvert tok også statlige skoler i England etter, og den generelle skolehverdagen fikk et 

fysisk aspekt, hvor hensikten var å fremme disiplin blant elevene. De fysiske drilleøvelsene 

som ble inkludert i ulike undervisningsprogrammer ved skolene, var i stor grad basert på og 

inspirert av militære treningsmetoder.311 John M. MacKenzie hevder at “The new traditions of 

Christian militarism, militarist athleticism in the public schools, and a recreated and perverted 

‘medieval’ chivalry contributed readily to the national rituals and political progresses which 

were part of the British imperial cult”.312 Denne formen for militær-inspirert trening kan 
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spores tilbake til antikkens Hellas og Romerriket, hvor militærtrening var en utdannelse som 

var ansvarlig for manndom og utvikling av maskuline egenskaper. Dette var egenskaper som 

mot, utholdenhet, aktsomhet, selvkontroll, og det ble gitt opplæring i det å være fysisk og 

teknisk rustet for krig.313 Det ideelle mandighetsidealet var dermed sammensatt av en 

intellektuell og en fysisk dimensjon.314 

 

Fysisk trening med militære konnotasjoner fikk også utløp gjennom fremveksten av 

Guttebrigaden (The Boys Brigade). Organisasjonen ble etablert i Glasgow av skotten og eks-

soldaten William Alexander Smith på 1880-tallet, og ble formet etter en uniformert militær 

modell. Hensikten var å promotere “habits of Obedience, Reverence, Discipline, Self Respect 

and all that tends toward a true Christian Manliness”.315 Guttebrigaden var en forløper for 

speiderbevegelsen som så dagens lys i 1907, og hvor den britiske generalløytnanten Robert 

Baden-Powell spilte en sentral rolle med boken sin Scouting for Boys. Organisasjonens etos 

og Baden-Powells doktrine var kjennetegnet av både militære og sivile trekk. Aktiviteter i 

speiderbevegelsen innebar karaktetrening, utendørsaktiviteter som praktisk arbeid og 

opplæring i hvordan leve et sunt liv. De unge speiderguttene ble dessuten oppfordret til å 

opptre som ”ekte menn”, samt utøve sin plikt og vise lojalitet overfor konge og landsmenn.316  

 

I likhet med fysisk trening ble også speiderbevegelsen ansett å være en “form of training to 

reverse decadence in the coming generation by restoring manliness and character to the 

adolescent male”.317 På bakgrunn av en imperialistisk nasjonalisme ble medlemmene av 

speiderbevegelsen opplært til å bli ekte ”frontiersmen”, slik som Baden-Powell selv hadde 

vært under Boerkrigen. I denne sammenhengen ble populære fiksjonsbøker av Robert Louis 

Stevenson og Henry Rider Haggard benyttet, da bøkene inneholdt handlinger hvor heltene var 

dristige og oppfinnsomme krigere, jegere og nybyggere. Dermed ble den britiske allmuen 

fôret med heroiske, eksotiske og maskuline historier.318  
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Organisert lagsport og idrett var et middel som i starten var forbeholdt eliten ved 

privatskolene og de privilegerte i samfunnet.319 Her er det relevant å bringe inn tankene til den 

franske sosiologen og antropologen, Pierre Bourdieu, som mener at sport og klasse i stor grad 

er koblet opp mot hverandre. Ifølge han var:  
The school, the site of skhole, leisure, is the place where practices endowed with social functions 
and integrated into the collective calendar are converted into bodily exercises, activities which are 
are an end in themselves, a sort of physical art for art’s sake, governed by specific rules.320  

 

Dermed ble sport og fysiske aktiviteter på mange måter utført for kunstens skyld. Men i og 

med at privatskolene var ”totale institusjoner” og internatskoler, ble sport også sett på som et 

instrument og en økonomisk måte å kontrollere ungdommen på.321  

 

I likhet med de engelske skolene, var fysisk aktivitet en del av programmet og utdanningen til 

ulike kristne organisasjoner. En av de ledende kristne organisasjonene var Y.M.C.A., hvor 

amerikaneren Luther Halsey Gulick spilte en sentral rolle. Gulick var en av forkjemperne for 

det som ble kjent som muskulær kristendom.322 Muskulær kristendom var en filosofisk 

bevegelse som oppstod i Viktoriatiden i England, og som forsøkte å kombinere gudfryktighet 

med mandighet.323 George L. Mosse påpeker at muskulær kristendom stod for en aktivistisk, 

aggressiv og robust maskulinitet, hvor holdningene var at en robust kropp og sinn kunne være 

med å bekjempe synd og alt som måtte stå i veien for Englands storhet.324 Ved å være i 

besittelse av en kristen moral og fysisk styrke, ville en mann være forutbestemt til å lykkes i 

alle deler av hans liv – familie, nasjon og imperium.325 På mange måter skulle unge menn 

spille rollen som både en ”Masculine Achiever” og en ”Christian Gentleman”.326 Gulick og 

Y.M.C.A. derimot representerte et syn hvor formålet med all fysisk aktivitet var å utvikle 

selvkontroll, samarbeid og altruisme, og hvor åndelige mål ble oppnådd gjennom fysiske 

midler. Det ble argumentert for at fysisk trente kropper var et instrument som kunne være 

med å styrke viljen og ens maskuline karakter. Dessuten fungerte organiserte former for 

lagidrett innenfor det engelske skolesystemet som en slags kollektiv styrking av det britiske 
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imperiets fysiske og moralske verdensherredømme.327 Derfor ble fotball og cricket anbefalt av 

det britiske utdanningsdepartementet, siden slike lagidretter ifølge Pamela Horn var med på å 

legge grunnlaget for utvikling av disiplin og utholdenhet hos unge gutter.328  

 

Den voksende oppslutningen rundt idrett, fysisk og maskuline aktiviteter må knyttes opp mot 

at samfunnet i det viktorianske England i stor grad var opptatt av helse. Det vakte stor 

bekymring da den helsemessige tilstanden var på vei nedover, og derfor ble betydningen av 

fysisk aktivitet og idrett desto viktigere.329 Slik utviklet gymnastiske og fysiske aktiviteter seg 

til å bli ansett som vitale helsekilder, og en ny helseutdanning hadde som formål å styrke 

elevenes kropper og dannelse. Dermed ble ønsket om ny sosial kropp, også til et ønske om en 

ny fysisk kropp.330 

 

Likevel hadde det store fokuset på mandighet og fysisk aktivitet innenfor retningen av den 

muskulære kristendommen, en tendens til å gå på bekostning av det kristne aspektet. Mangan 

og Walvin hevder at det maskuline engasjementet tidvis tok overhånd.331 En slik tendens var 

spesielt synlig ved de ulike britiske koloniene, hvor de koloniserte, ifølge Okkenhaug, ble av 

britene ansett å være ”feminine” og ”emosjonelle”. Resultatet var at anglikanske misjonærer, 

som var en forlengende arm av det britiske imperiet, fikk et ekstra påskudd til å innføre 

mandighet, besluttsomhet og selvbeherskelse blant befolkninger i imperiets mange 

kolonier.332 Det vestlige perspektivet om at Europa var aktiv og viril, mens Østen var feminin 

og degenerert, førte til en selverklært europeisk politikk om å ”frelse” sine koloniale 

undersåtter. Til tross for at denne praksisen ble kritisert, så fungerte ”The narrative of 

salvation” ifølge Chacko Jacob som: 
a powerful ideological tool in the service of justifying empire at home to metropolitan populations 
that were beginning to identify as national subjects and were becoming increasingly active in the 
domain of politics carved out by liberalism.333  
 

Britene inntok derfor en posisjon hvor de så på seg selv som moralsk overlegne. Den 

europeiske overlegenheten gjaldt også for temaer knyttet opp mot kjønn og ønsket seksuell 

oppførsel. Det britiske kjønnsprosjektet i koloniene førte dermed til en ”perverted medieval 
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chivalry”.334 Perversjon kan i dette tilfellet ansees som en del av den autoriteten den 

imperialistiske maskulinitet hevdet å ha overfor det feminine, men Edward Said mener at det 

også kan leses som slags metafor for ”koloni”. Sett fra en annen side, var seksuell kontroll 

ikke bare en funksjon for sosiale hierarkier og rasemessige grenser, men også et 

konstituerende element i kolonial makt.335 

 

Samtidig var det britiske synet på kjønnsrollene, hvor kvinnene skulle utdannes til et liv i 

hjemmet og mennene forberedes til en offentlig jobb, et mønster som de anglikanske 

misjonærene mente kunne tilpasses i de mange koloniale settinger. I den forbindelse ble 

idretter som fotball og cricket anvendt, og var ment for å hjelpe og utruste unge menn til det 

kommende arbeidslivet. Idealer som uselviskhet og samarbeid var sentrale karakteristikker 

som ble dyrket i disse idrettene, og som i tillegg var viktige holdninger i sosiale situasjoner.336  

 
Muskulær kristendom, fysisk aktivitet og helse 
Som vi har sett var det et direkte forhold mellom muskulær kristendom, fysisk aktivitet og 

helse, hvor en sunn kropp og et sunt sinn skulle føre til visse ønskede mandige holdninger og 

handlinger. Mandighetens ulike fysiske aspekter kom konkret til syne ved St. George’s 

School, men med hvilken hensikt? Allerede i de første årene av skolens opprinnelse var det 

maskuline og kroppslige idealet integrert inn i St. George’s School sin målsetningsvisjon. 

Dette kommer frem i det aller første eksemplaret av skolemagasinet i 1907, hvor den 

anglikanske biskopen i Jerusalem, George Francis Popham Blyth delte sine forhåpninger om 

hvilken funksjon St. George’s School var ment til å spille i samfunnet: 
May it [St. George’s School] give clean and manly evidence of satisfactory growth of the “mens 
sana in corpore sano;” both in class-room, and play-ground. Let those who wish to rise in the 
world to positions of trust and honour, learn the great lessons of truthfulness and obedience at their 
School. Let St. George’s Boys be known for their gentleness, courtesy, and respect for women. To 
the Masters and Boys of St. George’s, let me propose as a motto that of my own famous School, 
St. Paul’s, of London, one of the oldest of English Grammar Schools, and now of the largest – 
“Doce, disce, ant discede”! (“teach, learn, or depart”!).337 
 

Med “mens sana in corpore sano”, menes det at et sunt sinn ikke kunne fungere uten en sunn 

kropp. Denne dualistiske tankegangen var sterkt tilstede i skolehverdagen. En årsak var at 

Kenneth L. Reynolds, St. George’s School sin første rektor, hadde et pedagogisk syn som tilsa 
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at bøker og undervisning i klasserommet ikke var de eneste utdanningsmessige midlene.338 

Han hadde derfor som agenda å sørge for at skolens elever fikk moralsk opplæring og fysisk 

trening. På denne måten ble klimaet ved St. George’s preget av en mandig tone, hvor elevenes 

følelsesmessige og kroppslige helse ble ivaretatt.339 Det var av stor betydningen at det hersket 

en sunn moralsk stemning blant elevene, og det maskuline aspektet ble koblet mot skolens 

suksess som utdanningsinstitusjon.340 

 

Formålet til skolen var å tilby en utdannelse på lik linje med det engelske privatskolesystemet. 

Ved å basere seg på velfungerende engelske erfaringer og tradisjoner, var det ideelle motivet 

å forme unge palestinske gutter til menn. Skoleledelsen siktet på å utvikle elever slik som 

privatskolene i England så stolt var med å utdanne. Meningen var at det mandige utkommet 

ved skolen var i besittelse av både moralske og maskuline karaktertrekk, preget av sannhet, 

ærlighet, mot, flid og energi.341 Det var videre et mål om at unge gutter som skulle formes til 

å bli fremtidige ledere, fikk en utdannelse som var gjennomsyret av britiske idealer og en 

kristen maskulin kultur.342 Skoleledelsen la derfor ned mye prestisje og stolthet i sitt arbeid, 

og de hevdet selv at ”Such an education as St. George’s seeks to give is one of the greatest 

contributions that the Mandatory Power can make to the future of the Holy Land”.343 Denne 

tankegangen må sees i sammenheng med at St. George’s School sine elever var høyt 

ettertraktede på arbeidsmarkedet grunnet skolens gode rykte i Palestina, og at det var nettopp 

gjennom sine elever at skolen rettferdiggjorde sitt arbeid i  ”Det hellige land”.344 

 

Ved St. George’s School ble ordet ”utdanning” brukt i sin videste forstand.345 Skolen hadde 

en plan om å gjøre mer enn bare å få guttene til å stå på de årlige slutteksamenene.346 

Skoleledelsen tok også sikte på å tilby en utdannelse som skulle være med å forberede 

elevene på den kommende hverdags harde realiteter og ”livets kamp”. Guttene ved St. 

George’s School skulle rustes til å bli fremtidige statsborgere som var selvstendige og 

ressurser for samfunnet. Som et mål på veien ble det derfor gitt instruksjoner som skulle sørge 

for at elevene ble både moralsk skikket og fysisk robuste til å stå på egne bein, slik at de 
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unngikk å bli en del av et ”machinery that is quite indifferent to their needs”.347 Med andre 

ord ble elevene formet etter et syn hvor et sunt sinn og en sunn kropp var av like stor relevans, 

jamfør synspunktet til Blyth. Disse karakterdannende instruksjonene innebar ulike former for 

fysisk aktivitet, noe som gjorde at skolehverdagen fikk et mandig og maskulint aspekt.348  

 

I skolereglementet til St. George’s School ble det også erklært at “Special care is taken with 

the moral training of the children, and the development of their bodies and minds”.349  

Skolen hevdet selv å være den første utdanningsinstitusjonen i Palestina som inkluderte fysisk 

trening og aktivitet i sin læreplan.350 Den første timeplanen ved St. George’s School bestod 

for eksempel av musikk, tegning og fysiske drilleøvelser. Elevenes fysiske framgang ble 

jevnlig testet og loggført. Hensikten var også å fremme disiplin blant elevene. Disse øvelsene 

var inspirert og modellert etter politi –og militærlignende øvelser som opprinnelig ble gitt ved 

Officer Training Camps (O.T.C) i England. Dette var ingen tilfeldighet. George L. Mosse 

påpeker at militære øvelser fikk en sentral plass i gymnastikkfaget også i det britiske 

skolesystemet, fordi gymnastikk ble ansett som en arena hvor mandighet og disiplin kunne bli 

skapt.351 I denne konteksten spilte sønnen til biskop Blyth, Regie, en sentral rolle. Dette 

kommer fram i The St. George’s School Magazine der det ble skrevet at: 
[Regie Blyth], when in Jerusalem on long leave, drilled the boys daily in the quadrangle; he also 
had special classed for the pupil teachers and any of the Masters who cared to join (and all did) so 
that they could carry on when he rejoined his regiment in India.352 

 

Det ble avholdt interne skolekonkurranser i drilleøvelser, og i den forbindelse ble det inngått 

et samarbeid med politiskolen og det britiske politiet i Palestina som stilte opp som 

instruktører og dommere. Det var vanlig at skoleledelsen inviterte selebre gjester for å kaste 

glans over konkurransene som ble avholdt ved skolen, og blant de besøkende var personer 

med viktige og sentrale stillinger i det palestinske samfunnet. For eksempel var personer som 

herr og fru Herbert Plumer, høykommissæren i det britiske Palestinamandatet, Stewart Symes, 

sjefsekretæren i den britiske regjeringen i Palestina, samt den anglikanske biskopen i 

Jerusalem, tilstede ved ulike mellomrom.353 I skolemagasinet ble de fysiske konkurransene 

skildret som et imponerende skue: ”Nobody who witnessed the display of the drill squad and 
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noticed the physique of its members, could doubt that the physical side of the boys’ training is 

being thoroughly looked after”.354 

 

I tillegg ble det satt i gang konkurranser hvor andre skoler i Palestina kjempet mot hverandre. 

Her deltok St. George’s School, Bishop Gobat School og en skole fra Ramallah den 16.april 

1935, i en felles skoleturnering i fysisk aktivitet – og drilleøvelser for første gang. Elevene fra 

St. George’s School endte opp som seierherrer: 
The maximum number of marks was 240; St. George’s obtained 217, Ramallah 197 1/2, Bishop 
Goat 197. This was the first time that the three schools had competition of this kind, and it was on 
the model of the P.T. competitions held each year in England at O.T.C. camps…The judges were 
Mr. Tomlinson and Mr. Cavalcanti, of the Education Department (an Old Georgian), and Mr. 
Auburn, of the Y.M.C.A. The Headmaster says that Mr. Tomlinson was very complimentary on 
the high standard reached, for which the credit should go to the Palestinian masters, Mr. Boyadjian 
and Ma’tuk.355 

 

Det lå mye prestisje i slike arrangementer og turneringer, og gjennom sine elever fikk St. 

George’s School status og økt omdømme i det palestinske samfunnet. Den store 

vektleggingen av fysisk aktivitet i undervisningshverdagen ga med andre ord avkastning, og 

slike fysiske konkurranser ble derfor tatt på alvor. Sett fra en annen side, er slike konkurranser 

også et eksempel på en muskulær form for kristendom med militære konnotasjoner. Ved at 

gjestene ved arrangementene ofte var britiske embetsmenn med militærbakgrunn, kan en 

hevde at en kulturimperialistisk form for maskulinitet var høyst tilstede ved skolemiljøet 

knyttet til St. George’s School. 
 
Det store fokuset på fysiske aktivitet må også sees i lys av at de britiske misjonslærerne ved 

St. George’s School følte et stort ansvar for den posisjonen de hadde tilegnet seg i samfunnet. 

Det ble uttalt at ”It is England’s Palestine, to-day – England’s trust, and Palestine is changing 

and progressing”.356 Derfor var det vesentlig at skolen var med å bidra til å heve 

levestandarden i landet.357 Samtidig ble det et mål å sørge for at barn og unge i 

Palestinamandatet ble gitt den beste moralske, mentale og fysiske treningen skolen maktet å 

gi dem.358 I denne konteksten er det relevant å trekke inn det vestlige perspektivet om at 

Europa ble fremstilt som aktiv og viril, mens Østen var feminin og degenerert. Den britiske 

skoleledelsen, som anså sine verdier som moralsk overlegne, innehadde et syn hvor unge 
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palestinske gutter ble sett på som utrente, hevder Okkenhaug.359 Det ble argumentert med at 

”The Arab, unlike the English boy, is disposed to think lightly of what he considers merely 

physical work, and such things as drill, games and gymnastics are even more necessary here 

than they are in England”.360 Resultatet ble at elevene skulle frelses gjennom fysisk aktivitet. I 

J&EM sitt offisielle misjonsblad, Bible Lands, som var ment for det britiske publikummet 

hjemme i England, ble det skildret om hvor stor innflytelse fysisk aktivitet hadde på elevene 

ved St. George’s School: “the boys who looked sickly, weak and pale; boys who at first were 

corpulent, clumsy and dull, have become thoroughly regenerated”.361 

 
Denne formen for muskulær kristendom fungerte som et triangel hvor kropp, sinn og ånd var 

tett sammenflettet. En slik tredeling var ment til å omfatte både det fysiske, intellektuelle og 

åndelige livet til et menneske.362 Fysiske aktiviteter var dermed ikke bare med på å forsterke 

skolens mandige tone, men også dets helsemessige uttrykk.363 I og med at helse var blitt et 

viktig tema i samtiden, ble gymnastiske og fysiske aktiviteter sett på som en måte å fremme 

elevenes sunnhetstilstand.364 Elevene ved St. George’s School ble derfor oppfordret til å ta 

hensyn til deres egen kroppslig utvikling.365 I artikkelen ”On right living”, som ble trykket i 

The St. George’s School Magazine allerede i 1907, stod det klart: 
Our body is our own- the managing, up-bringing and developing of it lie completely within our 
command. We can weaken or strengthen depress or enliven, burn or boil or break it; in fact, we 
can do with it exactly as we please. This being the case, it is man’s duty to develop his body, and 
bring it up to the highest pitch of usefulness and activity. To do so, there are certain things which 
Nature has so wisely provided him, free of charge. Among these are air, water and thought.366  

 

St. George’s School var under oppsyn av en engelsk lege, og det ble gitt undervisning i fag 

som omhandlet hygiene og fysiologi.367 I skolemagasinet kommer det frem et 

sosialdarwinistisk og en mer konservativ pioner – og jegermentalitet knyttet opp mot fysisk 

styrke. I en todelt artikkel kalt ”Prolong your lives” som ble skrevet av en viss Dr. I. George, 

blir menneskets fysiske utvikling omtalt nærmest i nedlatende termer. I artikkelen 

argumenterte Dr. George for at den sterke, robuste og sunne mannen fra det forrige årtusen, 

nærmest ikke fantes lengre. I stedet var det blitt utviklet en helt ny type mann, som muligens 
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var bedre mentalt utviklet, men som fysisk nesten var degenerert. Han hevdet at årsaken til 

dette var at de gamle naturlovene om ”survival of the fittest”, hadde blitt erstattet av 

medisinske oppfinnelser som vaksiner og antibiotika. Han forklarer seg videre med at: 
I do not intimate that the diseased should be left alone to die, but that they should at least be 
discouraged and prevented from producing a weak unhappy dependent and altogether miserable 
race.368 

 

Selv om dette er stemmen til kun én mann og ikke kan sies å representere det generelle synet 

til skoleledelsen ved St. George’s School, er det likevel spesielt at slike holdninger kom på 

trykk og ble videreformidlet til skolens mange elever. Dr. George mente det ikke bare var 

medisinske faktorer som stod i veien og undergravet menneskets fysiske fremgang. Dette 

gjaldt også for overbelastende industrielt arbeid og sosiale tidsfordriv, som gambling og 

barbesøk. Årsaken var ifølge Dr. George, at slike faktorer var med å tappe mennesket for 

energi, og forgiftet menneskets mentale og fysiske helse.369 Som en slags tiltaksmessig kur for 

å forlenge livet, hevdet han at kunsten var å balansere mellom å være i besittelse av et 

meningsfylt og appellerende yrke, samtidig som en fylte fritiden sin med fysiske og sunne 

utendørsaktiviteter. Disse nevnte faktorer var alle med på å skulle fornye og revitalisere en 

manns kropp og sjel.370  

 

Et nærmest lignende perspektiv ble også fremmet av Salem Husseini, en tidligere elev ved St. 

George’s School, som i skolemagasinet kommenterte: “Students, workers and employers may 

be saved from resort to alcohol, narcotics, drugs and other harmful habits if they are taught to 

employ their spare time in proper physical exercise”.371 I sitatet blir kombinasjonen trening og 

fysisk helse eksplisitt nevnt som korrigerende tiltak mot ulike substanser som kunne 

”forgifte” menneskets helse. Her ser man tydelig at målet for St. George’s School var å guide 

elevenes vaner i en sunn moralsk, maskulin og helsemessig retning, hvor det åndelige, fysiske 

og intellektuelle aspektet skulle være i en slags harmoni. Dette var i tråd med filosofien til 

Halsey Gulick og Y.M.C.A., som gikk ut på at den fysiske trente kroppen var et instrument 

som kunne være med å styrke viljen og ens maskuline karakter.372  
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At skoleledelsen ved St. George’s School kan ha vært inspirert av denne tankegangen, er ikke 

tilfeldig, for i 1933 innviet Y.M.C.A. nye lokaler i Jerusalem som blant annet rommet et 

svømmebasseng og en gymsal. Dette fikk store oppslag i misjonsbladet Bible Lands. Der ble 

det rapportert at ”The minds and spirits of men need to be fed as well as their bodies”, og det 

var knyttet forventninger til at de moderne fasilitetene til Y.M.C.A. kunne fungere som et 

alternativt treningssenter for unge menn i Jerusalem.373 I denne sammenhengen er det verdt å 

nevne at Y.M.C.A ikke bare var et samlingssted for trening, men også en sosial møteplass. 

Dette kommer fram i Peel-kommisjonens rapport fra 1937, som skrev at Y.M.C.A. i likhet 

med St. George’s School og de andre anglikanske misjonsskolene, var et av få steder hvor 

jøder, muslimer og kristne møttes i det daglige.374 

 

Det muskulære og kristne aspektet ved St. George’s School viste seg også igjennom lærerne 

og de ansatte. Ved en konferanse i 1935 for ledere av den kristne utdanningen i Palestina, ble 

det påpekt at misjonslærernes holdninger og undervisningsmetoder var av stor betydning i 

forhold til utvikling av ideer.375 Siden lærerne skulle være med på å karakterbygge og forme 

unge gutter til menn, var hensikten at lærerne fungerte som fysiske rollemodeller. 

Eksempelvis ble det påpekt i skolemagasinet at: ”A teacher should be young in mind in order 

to better understand his students. He should be able to join in their fun and their games, to mix 

with them, to feel with them and know them”.376  

 

På grunn av at de anglikanske skolene måtte konkurrere med skoler som var styrt av det 

britiske utdanningsdepartementet, ble det stilt høye krav til undervisningen og kvalifikasjoner 

hos lærerne.377 Lærerne ved St. George’s School ble derfor sendt på utdanningsrelaterte kurs 

både i inn –og utland, der ledertrening og karakterbygging, samt instruksjoner i fysisk 

aktivitet, stod på agendaen.378 Spesielt ble nymotens tanker om fysisk utdanning fra Europa 

og Amerika, høyt verdsatt.379 Skolen fikk også besøk av en instruktør i fysisk trening fra Det 

amerikanske universitetet i Beirut.380 I tillegg gjennomgikk unge lærere ledertrening i form av 

deltakelse på sommerskolen Daily Vacation Bible School. Dette var et samarbeidsprosjekt 
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mellom flere skoler i Palestina, hvor over 2000 barn i alderen 6-12 år deltok og lekte sammen. 

Formålet var at ”The joint training gives the youngsters an esprit de corps and welds them 

into a solid group”.381 Barna hadde ulik religiøs og nasjonal tilhørighet, og fikk trening i blant 

annet moral, helse, fysisk aktivitet, spill, sang og praktisk arbeid.382 

 

Sport og spill  
Mandighetsidealets fysiske og maskuline ansikt ved St. George’s School, kom også til uttrykk 

gjennom sport og spill. Dette skyldtes at både Blyth og Reynolds var av den oppfatning at slik 

som tilfellet var ved skoler hjemme i England, var ingen utdannelse komplett uten innslag av 

sportslig aktivitet i skolehverdagen.383 St. George’s School forsøkte å heve interessen og øke 

populariteten for engelske idretter som cricket og fotball, og i Bible Lands kommer det fram 

at ingen andre skoler i det nære Østen hadde gjort mer for sfæren rundt idrett enn St. George’s 

School.384 Elevene ble opplært til å ta sport seriøst, og Reynolds fikk æren av å være den som 

skapte en reell interesse for sport og spill i Jerusalem.385 Dette blir hevdet av Izzat Tannous 

som spilte fotball på St. George’s School sitt fotballag, og som senere i mandatperioden kom 

til å representere Palestine Arab Higher Committee i FN sin generalforsamling.386 Derimot 

påpeker den israelske historikeren Amir Ben-Porat, at det var europeiske jødiske immigranter, 

og ikke britene som innførte fotball til Palestina.387 Da spill ble introdusert som en sentral del 

av skolehverdagen, ble dette i begynnelsen møtt med stor motstand blant elevenes foreldre. 

De så ikke poenget i at barna deres holdt på med slike ”barnslige” aktiviteter:  
“My son is fifteen”, said the man, during a visit of protest, “I want him to walk slowly and soberly, 
holding a stick in his hand, and looking thoughtful. I do not want him to play games as if he were 
an infant or a fool!”388 

 

Denne politikken ble også kritisert fra eldre misjonærer, som anså det som fjollete å spille 

spill i ”Det hellige land”.389 For eksempel ble de anglikanske skolene anklaget av en prest 

som kom på besøk på 1920-tallet, for å modellere engelske privatskoler i så stor grad, at 
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elevene lærte mer om cricket enn korset.390 En slik påstand kan relateres tilbake til Mangan og 

Walvin som mener at det maskuline engasjementet tidvis tok overhånd, og hvor mandighet 

hadde en tendens til å gå på bekostning av det kristne aspektet.391 Til tross for at St. George’s 

School ble møtt med kritiske røster fra ulike hold, forble likevel sport og utendørsaktiviteter 

en fremtredende del av det sosiale livet, både innad ved skolen og i Jerusalem generelt.392 Og 

ironisk nok ble fotballkampene ved skolen i en periode spilt på et område hvor styrkene til 

Godfred av Bouillon, som deltok under det første korstoget i Jerusalem i 1099, slo leir.393  

 

Både i tiden før første verdenskrig og i begynnelsen av mandatperioden, beholdt St. George’s 

School posisjonen som en av de ledende skolene i Palestina, hevder Okkenhaug.394 Det store 

fokuset på sport hadde derimot gått utover det akademiske, og skoleledelsen uttalte selv at 

“Its [St. George’s School] prestige in games is still as high as it ever was; but it has fallen 

behind on the more purely academic side”.395 Dette kan skyldes både Reynolds sin interesse 

for sport, og Blakiston sitt pedagogiske syn om at 90% burde tilegnes karakter og 10% på 

læring.396  

 

Grunnen til at sport og spill ble så høyt ansett, var at mandige kvaliteter som lojalitet, hardt 

arbeid, suksess, karakterbygging, plikt og tjeneste kunne få utløp og dyrkes igjennom aktivitet 

på idrettsfeltet. Det er derfor tydelig at utvikling av personlighet og karaktertrekk var i fokus i 

alle delene av utdanningen ved St. George’s School. Dette mandige og sportslige synet på 

utdanning, kan oppsummeres i artikkelen ”Games as an educative force in the life of the 

student” i The St. George’s School Magazine, hvor Salem Husseini skrev følgende: 
Nowadays the Educative value of games has been almost universally realized by all who take 
active interest in boys. One would hardly find a school or a College which is not well 
equipped with playing grounds and gymnasiums. Games have become a necessary item on the 
programme of every school and it has a large place in the school activities from the 
Kindergarten to the University. The attitude which considered play as sinful and that the 
teacher‘s business was to keep the children from playing is withering away and becoming 
antiquated. The class-room, the library, and the laboratory are not by themselves sufficient to 
bring up real educated students of high character and ideals. Since there, the student is apt to 
be artificial and reserve his nature, because he knows that what ever he says or does is 
carefully watched and probably marked. Therefore, he tries to conceal his real self and 
refrains from expression as much as possible. While on the other hand when at play he is 
himself, and his inmost thoughts, feelings and attitude are apt to be revealed. For in games 
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there are many temptations which need a great deal of will power to resist. Thus games form 
character in varied and most effective ways. Self control, self reliance, cooperation, loyalty, 
capacity to lead and willingness to follow are necessary virtues, learned nowhere so readily 
and so surely as on the athletic field.397 

 

I dette sitatet ser man selve konturene av paraplybegrepet mandighet, og hvilken hensikt St. 

George’s School hadde ved å innføre maskuline og fysiske aktiviteter i skolehverdagen. Hva 

som tillegges alle disse begrepene skal det nå drøftes mer detaljert. Sport og spill ble først og 

fremst sett på som en måte å tilføre guttene moralske prinsipper som energi og mandighet, 

samt muligheten til å kontrollere sitt eget temperament.398 Ved å samarbeide kollektivt mot et 

felles mål, ville kvalitetene som uselviskhet og lederskap fremmes via sportslig aktivitet. I 

tillegg så er det å trene og spille sammen som et lag, langt viktigere enn individuelle 

ferdigheter.399 Skoleledelsen ved St. George’s School mente derfor at spill var noe av det 

viktigste som de kunne tilføre ungdommen i ”Østen”, og dette kommer frem under et årsmøte 

for moderorganisasjonen J&EM i 1929. Den daværende biskopen MacInnes kommenterte at 

de daglig så effekten av kvaliteter som blant annet uselviskhet og lederskap, og at dette skinte 

igjennom hos elevene: ”You may now find in the colleges and schools of Palestine, boys and 

girls who are imbued with the truest kind of English sporting spirit in the sense that you know 

what I mean”.400 

 

Da fotball ble innført på dagsordenen ved skolen, hadde de unge guttene ikke noe kunnskap 

om spillets regler. Ideen om å spille sammen som et lag var fremmed for dem, uttalte 

Reynolds. Hvis en gutt ville ha ballen, så gikk han bare bort og tok den, likegyldig om hans 

eget lag var i besittelse av den eller ei. Det var med andre ord ingen plan og regler. Fotball 

som aktivitet, var også med på å vanne ut klasseskiller mellom elevene. I og med at sosial 

status og bakgrunn ikke spilte noen rolle i lagidrett, kunne for eksempel ikke sønnen til en 

høytstående militærmann forvente å få særbehandling.401 Idrettsbanen fungerte dermed som 

en møteplass hvor elever av ulik religiøs, etnisk og politisk bakgrunn kunne danne en felles 

plattform, og utgjøre en virkelig enhet.402 St. George’s School hadde en langsiktig agenda 

som innebar at vennskap, samarbeid og kameratskap som oppstod gjennom sportslig aktivitet, 
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kunne være med å legge et fundament for sameksistens og fred i Palestina.403 Dette var 

derimot ingen enkel oppgave, og det ble rapportert om at ”High ideals of mutual forbearance, 

citizenship and serve must be kept constantly before them; they must become the practical 

maxims of everyday life”.404 Elevene måtte daglig bli opplært i og påminnet om 

sameksistenstanken. Det var hardt arbeid, hevder Småberg, som mener at hver nybegynner 

ved skolen måtte sosialiseres inn i et skoleklima som var preget av gjensidig toleranse.405  

 

Sport og spill fungerte også som en sivilisert form for konfliktløsning, samtidig som elevene 

kunne få utløp for ”aggresjon”.406 For eksempel fikk skolens elever fysisk opplæring i 

boksing. Der de ble trent i forsvars –og angrepsteknikk av læreren og kapellanen Mr. 

Parker.407 I stedet for å ty til kniven, som St. George’s School mente var den vanligste måten 

å avgjøre uenigheter på i lokalområdet, ble en idrett som boksing sett på som en bedre måte å 

håndtere konflikter på: 
A feature of the last two years has been the introduction of boxing contests. Here again Jews, 
Arabs, Armenians and English boys took part, and to say the least of it, in a country where the 
traditional way of settling disputes is by the means of the knife, it is a good thing that the boys 
should have an outlet for their inevitable differences with decent rules and supervision.408 

 

Hensikten var at elevene skulle utvikle og utvise mandige karakteristikker som selvkontroll, 

”fair play”, “gentlemanly spirit” og ”sportsmanship” igjennom deltakelse i idrett.409 

Bakgrunnen for en slik tankegang, var todelt. For det første var disse nevnte trekkene med på 

å gjøre at elevene reserverte seg mot uønskede negative holdninger på banen, som for 

eksempel egenrådighet og usportslig oppførsel, og for det andre at meningen bak ”fair play” 

kunne overføres til daglige sosiale settinger. Dette må sees i lys av at St. George’s School 

ønsket å skape fremtidige ledere og forberede elevene sine til et kommende liv i 

arbeidslivet.410 På denne måten ville elevene videreføre skolens tradisjoner og idealer, selv 

etter endt skolegang.411 Denne tankegangen kom eksplisitt frem i skolemagasinet, hvor 

Blakiston poengterte at målet til skolen var følgende: 
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[To create] A generation of young men who will put the Country before the Faction, the 
Community before the Individual: men of wide sympathies and unselfish ideals: men who are out 
to serve their fellow-men, and in all things to ‘play the game’.412 

 

Ifølge Bourdieu kan ”fair play” innebære en form for å spille ett spill der man ikke blir for 

involvert, men heller inntar en ”rôle distance”, en egenskap som ofte tilegnes ledere. Han 

påpeker at ideen om ”mandighet” og ”fair play” har en helt annen betydning og funksjon i 

ulike sosiale og regionale settinger.413 En form for kulturell misforståelse kan ha vært tilfelle 

ved St. George’s School. For eksempel så skriver Edward Said, som både gikk på St. 

George’s School og en annen britisk skole i Kairo, at han tolket ”fair play” og 

”sportsmanship” som kun ytre egenskaper: 
I did learn something about “fair play” and “sportsmanship”…I understood that both were about 
appearances; “fair play” meant complaining loudly to an adult that something your opponent did 
was “not fair”, and sportsmanship meant never revealing your real feelings of anger and hatred.414 

 

En slik tankegang stod i kontrast til det anglikanske stoiske idealet om selvkontroll og å 

aldri vise følelser.415 Dette kan anses som et tegn til friksjon mellom hva den britiske 

skoleledelsen annonserte og hva elevene tok til seg. Siden slike mandige idealer skulle 

være med å hjelpe elevene i et fremtidig ”offentlig” liv, så er det viktig å huske at dette 

var basert på en britisk tankegang om hva et offentlig liv innebar.  

 

Mandighetsaspektet knyttet til sport og idrett ble også framhevet på et annet plan, nemlig 

igjennom The St. George’s School Magazine. Bladets struktur var bygd opp etter engelsk 

modell og sport ble viet stor spalteplass.416 For eksempel omhandlet flere av artiklene 

sportslige arrangementer og aktiviteter som foregikk i skolehverdagen.417 Dette kommer til 

uttrykk via klingende titler som “Football season”, “Cricket season”, “Jerusalem Inter-School 

Sports”, “Games report”, “Athletic Sports” og “Characters in the team”.418 I de ulike 

magasinene ble elevene oppdatert om skolens suksesser og triumfer på idrettsbanen, hvor 

suksess på banen var med å gi St. George’s School prestisje, økt selvbilde og status i 

samfunnet.419 Eksempelvis lyktes skolens elever å vinne idrettsturneringen Bowman Cup, som 
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var oppkalt etter utdanningsministeren i Palestinamandatet, Humphrey Bowman.420 

Skoleledelsen uttalte selv at ”Our boys out there are famous for their games”, og at “we are 

perfectly sure that they will maintain the prestige of St. George’s in Lecture-room, Laboratory 

and playing-fields”.421 Med andre ord hadde skolen til hensikt at elevene deres skulle ha 

suksess i alle de ulike delene av skolehverdagen. De atletiske skoleelevene ble videre omtalt i 

maskuline termer i skolemagasinet som energiske, vigorøse, stabile, hardtarbeidende, 

fryktløse, ivrige og sterke. Alle disse nevnte termene er også egenskaper som kan betegnes 

som mandige, og som er med på å forsterke det store fokuset på mandighet ved skolen.422  

 

Idrett ble flettet inn i selve skolens struktur og var ikke bare et separat aspekt ved 

skolehverdagen. Ved St. George’s School ble elevene i forbindelse med sport, spill og disiplin 

innlosjert på fire ulike internater, kalt Star, School House, Ivy og St. Mary’s.423 Guttene ble så 

delt inn i seniorer og juniorer, alt etter alder og høyde, og hvert ”hus” stilte med både et senior 

- og juniorlag. Disse lagene konkurrerte innad mot hverandre i idretter som cricket, fotball, 

basketball og friidrett. Dessuten hadde hvert lag sin egen farge og emblem.424 I det forrige 

kapittelet ble nevnt at St. George’s School hadde som hensikt å skape en skolelojalitet. Det 

kan også argumenteres for at skolen gjennom mandige aktiviteter som sport og spill, forsøkte 

å frembringe ny gruppeidentitet blant elevene. Dette kommer til syne i Bible Lands, hvor 

rektoren ved St. George’s School, Julian Thornton-Duesbery, skrev følgende: 
I have been struck and gladdened over and over again by the way in which School or House comes 
first, and race or nation is only an afterthought, if thought about at all…It seemed a happy accident 
the other day when a purely chance photograph of a First Eleven match contained six figures – a 
Moslem and a Jew from Jaffa, a Christian from Bethlehem, and three British Police. And, best of 
all, most of us are too young to be self-conscious about it, and therefore the results are far more 
likely to be permanent, because it is all natural.425 

 

Småberg hevder at de anglikanske lærerne brukte en ”re-categorisation”-metode, hvor målet 

var å skape en overordnet skoleidentitet som kunne overvinne etniske og religiøse forskjeller, 

og som også kunne være med å bryte ned negative og stereotypiske fordommer.426 Denne 

identitetstanken må sees i lys av den gjeldende regionale konteksten i 1930-tallets Jerusalem, 
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som var preget av en økende arabisk- og jødisk nasjonalisme. Å være et aktivt medlem i en 

Old Boys-organisasjon, kan derfor ha vært problematisk for enkelte i og med at Storbritannia 

og britiske institusjoner ble sett på som det største hinderet for uavhengighet.427 Likevel 

beholdt enkelte av de tidligere elevene ved St. George’s School kontakten i form av 

gjenforeninger og utveksling av korrespondanse gjennom skolemagasinet.   

 

Videre ble idrett ansett som en aktivitet som kunne tilpasses ulike sosiale forhold.428 Derfor 

ble ”arbeiderklasseidretter” som fotball, tillagt en rekke ”overlegenhetsidealer”. For eksempel 

nevner R.W. Lewis at siviliserte konsepter som voldskontroll, mandig oppførsel, 

gruppelojalitet, ”fair play” og rettferdig lek kom til syne gjennom idrett ved privatskoler.429 

Hele denne prosessen fungerte som en symbolsk erobring av ungdommen.430 Slike tanker kan 

også relateres tilbake til St. George’s School, hvor sportslig aktivitet ble en slags 

avpolitiserende agent i skolehverdagen. Dette er fordi idrettsutøvere, ifølge Chacko Jacob, 

generelt vil agitere mindre mot lov og orden.431 Dessuten foregår det en autonomisering på 

idrettsområder som følge av en rasjonaliseringsprosess, som Max Weber sier; er ment for å 

sikre forutsigbarhet utover lokale og regionale forskjeller. Et eksempel på dette er regler som 

tilegnes sport og spill.432 

 

Chacko Jacob poengterer at idrettsutøveres atletiske kropper på mange måter ble brukt som 

virkemidler i kampen for å anskaffe et land symbolsk valuta.433 Det samme gjaldt for St. 

George’s School, ved at elevenes prestasjoner på idrettsmarkedet sørget for å opprettholde 

skolens status og omdømme. Synlige og suksessfulle elever i samfunnet var det som St. 

George’s School livnærte seg av. I tillegg var også skolen med på å tilby sport – og 

hygienevarer via sitt skolemagasin.434 Dette blir påpekt av Ela Greenberg, som hevder at: 
St. George's School Magazine… carried advertisements for the latest western products such as 
'Palmolive soap and shaving cream', or 'Williams Tennis rackets', or technology such as 'Columbia 
Gramophones, records, and radios', or 'Zeiss Ikon cameras', or 'Opel' cars. One advertisement even 
read to 'Buy British', in reference to Selochrome rolls of film.435 

                                                
427 Okkenhaug, ”To Give the Boys,” 61. 
428 Mangan og Hickey, “English Elementary Education Revisited and Revised,” 74. 
429 R.W. Lewis, ”’Touched Pitch and Been Shockingly Defiled’: Football, Class, Social Darwinism and 
Decadence in England, 1880-1914,” i Sport in Europe: Politics, Class, Gender, red. J.A. Mangan (London: 
Frank Cass, 1999), 120-123. 
430 Ian Weinberg, The English public schools (New York: Atherton Press, 1967), 69-70, sitert i Bourdieu, ”Sport 
and Social Class,” 831. 
431 Chacko Jacob, Working Out Egypt, 319-320. 
432 Bourdieu, ”Sport and Social Class,” 824. 
433 Chacko Jacob, Working Out Egypt, 312-313. 
434 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.4 Easter term 1928. 
435 Ela Greenberg, ”’Majallat Rawdat Al-Ma'Arif’: Constructing Identities Within a Boys' School Journal in 



 

 90 

Hvorfor mandighet ble innført og framhevet ved St. George’s School, kan også sees ut ifra et 

sosialantropologisk perspektiv. De ulike aspektene som er nevnt til nå, kan derfor 

oppsummeres og analyseres slik: Ifølge Bourdieu, som hovedsakelig er opptatt av 

klasseaspektet, må man vurdere ”the historical and social conditions of possibility of a social 

phenomenon”.436 Han mener det er vesentlig å se på hvordan offentlige eller private 

”sportsforeninger” representerer og forsvarer utøvernes interesser, samt utarbeider og legger 

til rette for aktiviteten. Dessuten er det viktig å se på hvilke varer (treningsutstyr og klær) som 

blir produsert, samt tjenester (lærere og sportsinstruktører) som kreves for å følge opp en 

sport.437 Slike tanker kan også være relevante i denne konteksten. I dette tilfelle oppstod 

mandige lagsporter som nevnt ved engelske privatskoler som følge av skolenes frihet. En 

rektor ved en engelsk privatskole hadde med andre ord mulighet til å legge mer vekt på sport 

og spill hvis han hadde lyst til det.438 I tillegg må det store fokuset på muskulær aktivitet sees 

i sammenheng med at det var en herskende følelse av fysisk dekadens i det engelske 

samfunnet, og at sport og spill oppstod som følge av et overskudd av mer fritid blant 

borgerskapet.439 Sport ble dermed sett på som et instrument og en økonomisk måte å 

kontrollere ungdommen på. Når de unge elevene ved privatskolene var i aktivitet på 

idrettsbanen, var de lette å overvåke. Samtidig som de var engasjerte i sunn aktivitet, kunne 

de få utløp for aggresjon på banen i stedet for i klasserommet.440 Dette er også momenter som 

er relevante i forhold til hva som var tilfellet ved St. George’s School. 

 

Skolen promoterte produkter som skulle representere det ”moderne”, og gjenspeiler skolens 

rolle som eksportør av vestlig kultur.441 Samtidig var ulike høytstående personer i det britiske 

miljøet i Palestinamandatet, som Bowman, Plumer og Symes, i kontakt med de ulike 

idrettslagene og sportsbegivenhetene ved St. George’s School, noe som også var med på å 

forsterke den vestlige kulturen rundt skolen. For å skaffe tjenester som sørget for at de ulike 

formene for sport og spill ble fulgt opp, ansatte skolen flere europeiske lærere og instruktører 

som hadde bakgrunn i de forskjellige idrettene. Derfor kan det tolkes som om at St. George’s 

School hadde både økonomiske og sosiale hensikter med sitt mandighetsprosjekt. 
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Speiderbevegelsen 
Ett siste eksempel på hvordan mandighetsidealets fysiske og maskuline ansikt kom til syne i 

undervisningshverdagen ved skolen, var speiderbevegelsen. Den første speiderbevegelsen 

som ble utformet etter britisk modell i Palestina, ble dannet på St. George’s School i 1913. 

Denne speidergruppen ble kalt for ”1st Troop of Jerusalem”, og i skolemagasinet ble det stolt 

proklamert at ”The St. George’s Troop is really the Mother of all the other Troops in 

Palestine”.442 Speiderbevegelsen var derimot ikke et helt nytt konsept i Palestina, for allerede 

i tiden hvor Palestina var underlagt Det osmanske riket, eksisterte det en lignende bevegelse. 

Denne fungerte i realiteten som en paramilitær gruppe, hvor unge uniformerte gutter fikk 

militærtrening og opplæring i våpenbruk.443 I løpet av mandatperioden ble fokuset på 

speiderbevegelsen sterkt økende, og speideraktiviteter utviklet seg til å bli en sentral del av 

utdanningen ved de britiske skolene i Palestina.444  

 

De britiskinspirerte speidergruppene i Palestina var tilknyttet organisasjonen Palestine Boy 

Scouts Association (PBSA), hvor Plumer og Bowman, henholdsvis høykommissær og 

utdanningsminister i Palestinamandatet, hadde sentrale lederroller. Det britiske nærværet var 

med andre ord sterkt tilstede ved at Plumer eksempelvis fungerte som ”Chief Scout” for alle 

speidergruppene som var underlagt PBSA.445 I 1932 bestod PBSA av totalt 2515 speidere, 

som igjen var fordelt i 75 ulike speidergrupper. Blant disse var 1428 speidere, 365 rovere og 

615 ulveunger.446 Speiderbevegelsen fungerte som en alternativ møteplass for unge menn i 

Palestina. Dette var på grunn av at PBSA hadde en horisontal struktur, der deltakelse var åpen 

for alle, uavhengig av nasjonalitet, religion og sosial klasse.447 Speiderbevegelsen, som også 

var politiske uavhengige, var derfor ifølge J&EM en plattform hvor vennskap kunne dannes: 
There is nothing that does more good to young men in Oriental countries than sports and athletic 
exercises. ‘Scouting’ is of the most wonderful help to the boys…which experience shows to be a 
most valuable aid to all the qualities we wish to teach – especially to a feeling of friendliness and 
brotherhood among men of different races and religions.448 
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Hensikten med innslaget av speideraktivitet i utdanningen, var fordi de britiske 

misjonslærerne mente at mandighet og karakterbygging kunne finne sted nettopp gjennom 

speideraktivitet.449 Dessuten ble speiding ansett å være et rasjonelt og sunt innslag i elevenes 

fritid, der unge gutter kunne formes til å bli energiske og besluttsomme.450 Her ser man 

tydelig at også speiderbevegelsen hadde tanker om å flette sammen karakterbygging med 

kroppslig aktivitet. Dette må sees i sammenhengen med at speiderbevegelsens opprinnelige 

doktrine fungerte som en alternativ tilnærming til livet. Med vestlige øyne ble 

speiderbevegelsen ansett som et medium for å implementere moderne oppfatninger om 

barndom og manndom hos ungdom.451 Ifølge en artikkel som ble trykket i The St. George’s 

Magazine i 1929, var målet til speiderbevegelsens grunnlegger, Robert Baden-Powell, 

følgende: 
To instil into their minds a proper desire for their own bodily development, a desire for 
cleanliness, physical and moral, and more important still, habits or obedience and self-discipline, a 
sense of duty, self sacrifice, loyalty and patriotism, a spirit of friendliness to man and beast, and a 
knightly code of kindness, courtesy, thrift, honour, courage, cheerfulness and general 
helpfulness.452  

 

I og med at speidergruppene ved St. George’s School var bygd opp etter en britisk modell, var 

alle speideraktivitetene tilsvarende det som ble gjennomført for speidergrupper i England.453 

Ifølge Reynolds innebar dette en rekke former for utendørsaktiviteter og praktisk arbeid. 

Dette gjaldt alt fra å synge rundt et bål, til å vaske klær og reparere elektriske klokker, samt at 

de unge speiderguttene måtte ta flere ferdighetsmerker i ulike temaer som førstehjelp, 

matlaging og naturkunnskap. Speidertroppene ved St. George’s School ble også drevet etter 

en ”court of honour”, som bestod av lærerne som hadde ansvaret for speiderne, samt fem 

andre patruljeledere.454 Speiderbevegelsens aktiviteter var med andre ord med på å 

karakterbygge unge gutter, og Michael Sadler, en ledende pedagog innen det engelske 

privatskolesystemet, mente at speiderbevegelsen var det største bidraget som Storbritannia 

hadde gitt til utdanning.455 I tillegg kan de ulike formene for speideraktiviteter ved St. 

George’s School, knyttes til handlingene i fiksjonsbøkene til Stevenson og Rider Haggard.456 

 

                                                
449 J&EM, GB165-0161, Box 37 File 1; Springhall, “Building Character in the British Boy,” 53. 
450 J&EM, GB165-0161, Box 126B, Bible Lands VII, 1929, 1001. 
451 Degani, ”They Were Prepared,” 203. 
452 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.6 Christmas term 1929. 
453 Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 317. 
454 J&EM, GB165-0161, Box 126A, Bible Lands VI, 1923, 301-303. 
455 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.6 Christmas term 1929. 
456 Chacko Jacob, Working Out Egypt, 85; Tosh, A Man’s Place, 174. 
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Speiderbevegelsen ved skolen fikk også et ”mandig” utseende i form av at fysiske aktiviteter 

utgjorde en sentral del av speiderprogrammet.457 Den fysiske aktiviteten bestod som regel av 

fot –og teltturer til ulike steder i Palestina. Turer foregikk ikke bare rundt omkring i 

Jerusalem, men det ble også arrangert turer til Nablus, Tulkarem, Tiberias og Jaffa.458 Ved 

flere av disse turene møtte speiderne fra St. George’s School, som blant annet bestod av 

armenere, arabere og europeere, andre speidergrupper. I 1933, ved en speidertur til Tel-Aviv, 

møtte speiderne fra St. George’s School for eksempel en jødisk speidergruppe og introduserte 

dem for cricket. I skolemagasinet står det beskrevet at: ”At night we had a campfire! We sang 

and danced till ten…That day we introduced a new game to Tel-Aviv, cricket”.459  

 

Ulike former for fysisk aktivitet og praktisk arbeid ble også i visse sammenhenger koblet opp 

mot idealet om å tjene andre, og dette var som tidligere nevnt et annet sentral aspekt innen 

mandighetsprosjektet ved St. George’s School. Ved ett tilfelle i 1920 var det matmangel i 

Jerusalem som følge av en kraftig snøstorm. Da stilte speiderne fra skolen seg til disposisjon 

og var med på å redde folk ut fra nedsnødde hus. I tillegg var de med å dele ut mat til 

fattige.460 Dessuten utførte speidertroppene fra skolen en samfunnstjeneste da de i 1928 var 

med å assistere politiet ved en brann i Mea-Shearim.461 Speiderbevegelsens tanke om å ”alltid 

være beredt” og å tjene andre, mente St. George’s School kunne være av relevans for elevene 

også etter endt skolegang. Dette kommer for eksempel tydelig frem i en avgangstale som ble 

holdt av eleven Nassib Nassar i 1927: 
For those of us who are leaving School, this is a very stirring occasion. We have lived up till now, 
a life sheltered and guided by the experience of others. We are now going out into the world, and 
the road which we must tread stretches out into the distance before us. I wish that we may all keep 
in mind, my fellows and my-self, the motto which we learned as Scouts “BE PREPARED”. I hope 
that we shall always be prepared when called upon, to serve our fellow-creatures, our country, and 
the world.462 

 

Dette perspektivet må sees i sammenhengen med at St. George’s School ønsket å forme 

fremtidige lojale statsborgere. Speiderne skulle først og fremst være lojale mot deres egen 

tropp eller patrulje, men Allen Warren påpeker at unge speidergutter ble oppfordret til å 

                                                
457 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.1 Christmas term 1924; Box 
126A, Bible Lands VI, 1921, 102. 
458 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.1 Christmas term 1924; Vol.6 
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461 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.4 Summer term 1928.	
462 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.3 Christmas term 1927. 
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opptre som ”ekte menn”, samt utøve sin plikt og vise lojalitet overfor konge og landsmenn.463 

En slik imperialistisk tankegang fremkommer i de ulike oppgavene som speidergruppene ved 

St. George’s School deltok i. Eksempler på dette var blant annet da speiderne fra skolen var 

tilstede da gravplassen for falne britiske soldater ble innviet i Jerusalem i 1927, samt deltok i 

en parade i forbindelse med den engelske kongens bursdag.464 I tillegg fikk de unge 

speiderguttene ved skolen opplæring av en brite som var tilknyttet det britiske luftforsvaret i 

Jerusalem.465  

 

På bakgrunn av en imperialistisk nasjonalisme, ble medlemmene av speiderbevegelsen 

opplært i å bli ekte ”frontiersmen”, slik som Baden-Powell selv hadde vært i løpet av sin 

militære karriere.466 I The St. George’s School Magazine ble det derfor trykket en rekke 

eksotiske og maskuline historier om tidligere Georgians som befant seg i ulike hjørner av 

verden. En historie kom blant annet fra den tidligere speideren, Mr. O’Ferrall, som i 1925 

befant seg i Nord-Rhodesia i Afrika. Der forteller han om sitt eventyrlige liv og nevner at 

“My scouting has come in useful at every turn” og ”Best wishes to all at St. George’s, and 

especially any of them who ever become pioneers”.467 Et annet eksempel var en historie som 

omhandlet en detaljert beskrivelse av den første speiderleiren til Baden-Powell, som fant sted 

under slaget ved Mafeking under Boerkrigen.468 

 

Det ble avholdt en rekke store regionale speiderparader (Scout Rally) i Jerusalem, i regi av 

PBSA og dets leder Plumer. I 1926 ble det arrangert en speiderleir på St. George’s School sitt 

eget område, og skolens speidere stilte med en rekke tropper og patruljer. Ifølge 

skolemagasinet var arrangementet en stor suksess, og det ble rapportert at det var over 1000 

tilskuere til stede. I tillegg hadde en speidergruppe bestående av 30 armenske speidere gått 

nesten hele veien fra Beirut til fots i ens ærend for å delta på paraden.469 Et lignende 

arrangement fant sted også i 1928, der St. George’s School nok en gang spilte en sentral rolle. 

De unge speidernes fysiske egenskaper og ferdigheter var med på å gi St. George’s School 

symbolsk status i lokalsamfunnet, noe som kommer fram i følgende sitat:  

                                                
463 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, no.1 Christmas term 1924; Warren, 
”Popular Manliness,” 201-203. 
464 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.3 Easter term 1927: Vol.4 
Summer term 1928. 
465 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.6 Summer term 1930. 
466 Chacko Jacob, Working Out Egypt, 85; Tosh, A Man’s Place, 174. 
467 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.1 Summer term 1925. 
468 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.4 Summer term 1928. 
469 J&EM, GB165-0161, Box 51 File 4, The St. George’s School Magazine, Vol.2 Summer term 1926. 
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Once again this year St. George’s School playing ground was the arena in which the Boy Scout of 
Jerusalem displayed their prowess in many and varied forms of Scouting ‘games’ and ‘activities’. 
The Third Jerusalem Scout Rally…was from a spectacular point of view as successful – perhaps 
even more so – than any of the preceding ones, though financially it did not yield so big a profit. 
That however was in this case only a secondary consideration, the main object being to let the 
Jerusalem Public see something of what the Scout Movement is doing for its boys, and to stimulate 
their interest in its behalf. The latter object we hope will be, and the former we know certainly was 
attained – no one could doubt this who saw the vast crowds that witnessed the display.470 

 

Speiderne ved St. George’s School deltok også på en internasjonal speiderleir (Jamboree) i 

Birkenhead i England i 1929 i forbindelse med markeringen av speiderbevegelsens 21-årsdag. 

PBSA seilte til England med en kontingent på 24 speidere, hvor 7 av dem var fra St. George’s 

School. I skolemagasinet står det at ”Mr Bowman, the County Commissioner, gave us an 

enthusiastic speech, explaining how it was up to us to show the people of England what true 

Palestinians are”.471 Hele arrangementet kan ansees som et britisk prestisjeprosjekt, der over 

50 000 ulike speidere fra totalt 41 nasjoner hadde tatt turen. Den totale forsamlingen av unge 

gutter med ulik nasjonal, religiøs og sosial bakgrunn, ble fremstilt som et internasjonalt 

brorskap. Formålet var at mandige idealer som kameratskap og lojalitet kunne føre til fred, 

noe som også var sammenfallende med mandighetsprosjektet til St. George’ School: 
Even in Palestine the movement has spread very rapidly. In 1913 there was one Troop, St. 
George’s 1st Jerusalem Troop. Now there are??...The earliest Boy Scouts are now only in their 
thirties, and have not yet begun to influence public opinion, but during the next few years there 
will be a rapidly increasing number of men whose early years were influenced by the Scout 
movement, and if they have not forgotten what they learnt as Scouts, the world is going to be a 
better and more comfortable place to live in.472 
 

Speiderbevegelsen ble derfor sett på som et middel i prosessen med å skape lojale 

statsborgere av mandatet. Målet til britene og PBSA var å innlemme alle ungdommer i 

Palestina, på tvers av religiøs og nasjonal tilhørighet, i den store internasjonale 

speiderbevegelsen. Dette ble derimot møtt med motstand fra ulike hold, og arabiske 

nasjonalister og sionister dannet i stedet sine egne uavhengige grupperinger utover 1920-

tallet. Disse gruppene utviklet seg til å ligne på paramilitære grupper, bestående av 

uniformerte medlemmer og med politisk-nasjonalistiske agendaer. Det ble gjennomført 

parader, og speiderne begynte å utføre politilignende oppgaver. Britene var primus motor i 

prosessen med å danne nye lokallag etter britisk speidermodell også i Egypt, Libanon, Irak og 

Syria. Disse speidergruppene, i likhet med de palestinske, endte derimot opp med å kjempe 
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mot det britiske kolonistyret.473 Ifølge Peel-kommisjonens rapport fra 1936-1937, var ulike 

arabiske ”Youth Movements” en kilde til arabisk nasjonalisme, og som tiltrakk seg store 

mengder med unge arabere.474 Dette blir også påpekt av Chacko Jacob og Arnon Degani, som 

hevder at britenes opprinnelige plan for speiding slo tilbake i form av at speiderbevegelsen ble 

et arnested for antikolonial nasjonalisme i Midtøsten.475   
 
 

I 1936 nevner Tibawi at det var rundt 100 ulike speidergrupper i Palestina, med totalt 3344 

medlemmer.476 Da det arabiske opprøret begynte, gjorde det britiske politiet i Palestina det 

forbudt å bære uniform offentlig for alle speiderne som var tilknyttet PBSA. De arabisk-

nasjonalistiske speiderne som var uavhengige ble bannlyst av myndighetene, og deres 

medlemmer kunne risikere å bli arrestert.477 Nasjonalistiske og uavhengige speidere spilte 

også en sentral rolle under det arabiske opprøret i form av streiker, boikotter og hærverk. 

Dette kom fram i The Palestine Post, som var den eneste engelskspråklige dagsavisen i 

Palestina, Transjordan og Syria, og hvor det ble rapportert om at ”påståtte speidere” 

misbrukte speiderbevegelsens idealer: 
A constant menace of security, a steady irritant, and permanent hindrance to the restoration of 
normality, are the alleged Boy Scout who are abusing a name which stands for kindliness and 
good will, and are a disgrace to the uniform which should clothe these qualities. Even if the most 
charitable of constructions is put upon reports of incitement and vandalism by middle-ages men 
lending nothing but corruption to the Boy Scout name and uniform, it is sufficient that they are in 
the vanguard of every illegal mob to stamp them as unfit to be affiliated to the Baden-Powell 
Scouts. If some summary action is not taken by those concerned to dissociate Scouting from 
hooliganism, Palestine will know, indeed the whole world will know, that another good cause was 
allowed to become defiled in the process of indulging the mischief-maker and in the process of 
allowing young-bloods “to let off stream”.478 

 

At speiderbevegelsen lignet på paramilitære grupper, var ingen tilfeldighet. Som tidligere 

nevnt, hadde speiderbevegelsen og forgjengeren Guttebrigaden militære konnotasjoner 

allerede fra starten av. Dette gjaldt både dets struktur og innhold. Den opprinnelige hensikten 

var å promotere “habits of Obedience, Reverence, Discipline, Self Respect and all that tends 

toward a true Christian Manliness”.479 Britiske privatskoler, slik som St. George’s School, 

anså speiderbevegelsen som en politisk uavhengig og karakterbyggende aktivitet. 

Oppfatningen var at hvis folk oppførte seg i henhold til den kristne moralske kodeksen, som 
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ifølge Okkenhaug i realiteten innebar britiske imperialistiske dyder, så ville selv Palestina 

være mulig å lede. Det motsatte av dette idealet var politikk i form av en ekskluderende 

nasjonalisme, slik som radikal sionisme og arabisk nasjonalisme var eksempler på.480 Selv 

uttalte J&EM i 1937, da Jerusalem var preget av uro og opptøyer, at: 
If Nationalism becomes a religion, it is a false religion. If it remains a passion within the spiritual 
order, and a man loves that other order more, then it has a place no less enduring in human life 
than love of kindred. Those who set their nation first lose their nation: to them who seek first the 
Kingdom of God this also is added - the love of fatherland.481 

 

Det kan derfor sies at det var tegn til friksjon mellom hva som var britenes opprinnelige 

speiderprosjekt, kontra det som fant sted i praksis. Ytre politiske omstendigheter i det 

palestinske samfunnet utfordret dermed skolens mandighetsprosjekt, og satte elevenes 

skolelojalitet på prøve. I tillegg til at mange potensielle motstridende kvaliteter ble samlet 

under paraplybegrepet mandighet, ble derfor speiderbevegelsen aldri det mandige idealet som 

Baden-Powell opprinnelig hadde ønsket.482 
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Kapittel 6: Oppsummering og konklusjon 
St. George’s School hadde en sentral rolle og stor innflytelse i mandatperioden. Dette skyldtes 

det britiske mandatstyrets tilstedeværelse, men også fordi skolen hadde opparbeidet seg et 

godt rykte i samfunnet helt siden årene under Det osmanske riket. Den rådende situasjonen 

tillot derfor skolen å operere med relativt frie tøyler, og de anså seg selv som hjelpere av 

mandatsstyret. Det vesentlige og sentrale fokusområdet i denne oppgaven har vært å studere 

hvorfor kjønnsidealet mandighet ble fremhevet på St. George’s School i perioden 1920-1936. 

I løpet av arbeidet med kildene har det samtidig vært en agenda å se på hva slags samfunn 

som ble framstilt ved skolen, hva mandighet var og hva dets tilknyttede idealer innebar i 

praksis. Det har blitt lett etter spor som kan vise hvorvidt det har oppstått en spenning når 

kjønnsidealer blir importert og implementert i en annen regional kontekst. Ved hjelp av 

kjønnsteori og tidligere forskning, har fokuset dermed vært å se på hva som skjer i selve 

overføringsprosessen av mandighet. I denne sammenhengen har hovedvekten blitt lagt på 

britene selv, deres bakgrunn og verdisett. For å se om det var tegn på friksjon mellom hva de 

britiske aktørene proklamerte og hva elevene tok til seg, har det også vært relevant å rette 

blikket på elevenes møte med vestlige mandige idealer, samt hvordan større politiske 

utfordringer påvirket britenes prosjekt. Dette kapittelet vil derfor fungere som et 

oppsummerings- og konklusjonskapittel, hvor sentrale momenter, røde tråder og funn samles, 

med intensjon om å skape klarhet i de ulike aspektene knyttet til det britiske 

mandighetsprosjektet ved skolen. 

 

Personalet ved St. George’s School hadde full tiltro til sitt eget prosjekt og verdiene av de 

ulike aktivitetene som ble fremmet i skolehverdagen. Dette foregikk på bakgrunn av et bevisst 

og siviliserende oppdrag, som gikk ut på å sørge for at ulike grupperinger i det britiske 

imperiet fikk en moralsk ryggrad. Etter skolens visjoner ønsket St. George’s School å spille 

en sentral rolle i det palestinske samfunnet, slik som utdanningsinstitusjonene hjemme i 

England. Målet var å skape en ny generasjon av lojale unge menn og gode ambassadører for 

skolen. ”Synlige” og vellykkede elever i samfunnet var med å gi skolen prestisje, noe som de 

profilerte på. Det var nettopp igjennom sine elever at skolen rettferdiggjorde sitt arbeid i 

Palestina, og på grunn av skolens gode navn og rykte i det palestinske samfunnet, var elevene 

ved St. George’s School høyt ettertraktede på arbeidsmarkedet. Prosjektet hadde også et 

økonomisk aspekt. Skolen var nemlig avhengig av en trygg og sikker inntektskilde, og håpet 
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var at tidligere elever ville gi noe tilbake til skolen, slik at St. George’s School kunne fortsette 

å spille denne rollen. 

 

Man kan undres om hvorvidt mandighetsidealene ved St. George’s School var en kopi av et 

britisk mannssyn. I dette tilfellet kan en argumentere for nettopp dette. De engelske lærerne 

ved skolen, hvor majoriteten var såkalte ”Church of England Oxbridge gentlemen”, var selv 

produkter av det engelske utdanningssystemet og dets tilhørende mandige verdier. Lærerne 

dro til St. George’s School med disse holdningene og verdiene i bagasjen, hvor de påvirket 

elevene ved skolen og dermed Palestina som helhet. Kildene viser også at alle rektorene ved 

St. George’s School i perioden 1920-1936 var britiske menn og eksempler på britiske 

”gentlemen”. Bortsett fra Reynolds, som var et særegent eksempel i denne konteksten, var 

rektorene høyt utdannede fra prestisjetunge britiske universiteter, og var ordinerte prester. På 

denne måten var eliteaspektet godt synlig og ble opprettholdt i alle administrative ledd ved 

skolen. Dermed var ikke bare St. George’s School preget og gjennomsyret av britiske 

mandige idealer, men også av en kristen maskulin kultur. Samtidig er det enkelte aspekter av 

mandighetskonseptet som viser en bevissthet fra skoleledelsen om at disse idealene ble 

anvendt i en spesifikk kontekst. Dette er spesielt fremtredende i tanken om en multikulturell 

og flerreligiøs palestinsk stat.  

De ulike periodene ved skolen var forskjellige, og rektorenes personlige egenskaper og 

væremåte var avgjørende for trivsel og progresjon. For eksempel ble Reynolds ansett som 

studentenes venn, mens Blakistons karakter og personlighet gjorde at han ble upopulær, noe 

som gikk utover skolens mandighetsprosjekt. Dette var momenter som må sees i lys av at de 

ulike rektorperiodene varierte ut fra de rådende økonomiske og politiske situasjoner, og som 

gjorde at de fikk ulike arbeidsforhold. Samtidig kan det virke som om ledelsen ved St. 

George’s School så etter ulike ønskede egenskaper hos rektorene, alt etter hvilken situasjonen 

skolen var i. Den effektive, men hardføre Blakiston, ble ansatt som rektor i en tid hvor skolen 

trengte handlingskraft og nye visjoner. Dette stod i kontrast til hans etterfølger, Thornton-

Duesbery, som viste en mer menneskelig karakter, og som ble ansatt til å videreføre den 

retningen skolen ønsket. Derimot måtte alle tre rektorene hele tiden forholde seg til et trangt 

økonomisk budsjett, noe som gjorde at handlingsrommet ble svekket og arbeidshverdagen 

tidvis ble fylt av frustrasjon. 
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Mange av lærerne ved skolen var kristne arabere og det ble lagt vekt på å lære opp egne 

lærere ut fra vestlige pedagogiske ideer. Utenom undervisningen skulle lærerne være 

rollemodeller og drive karakterbygging overfor elevene. De britiske misjonslærerne i 

Palestinamandatet var fullt klar over den rollen de selv spilte med å forme fremtidens 

generasjon av unge palestinske menn. Sett med skoleledelsens øyne var elevene som ankom 

St. George’s School unge gutter med ”blanke ark”, som senere skulle bli sendt ut i den store 

verden som modne menn og ”ferdige produkter”. Skolen hadde som agenda å omforme 

elevene til fremtidige ledere. Meningen var ikke bare å skape ledere, men også produktive 

medlemmer av en fremtidig flerkulturell palestinsk stat. Elevene ved St. George’s School 

skulle bli handlingens menn og ta kontroll over sine liv, fylt med idealer som lojalitet, 

pliktfølelse, karakterfasthet og suksess gjennom hardt arbeid. Ved å videreføre kunnskaper og 

holdninger om god moral og mandig karakter, kunne en ny generasjon av opplyste og robuste 

utdannede menn fremgå som eksempler for resten av samfunnet. Skoleledelsen siktet dermed 

på å produsere elever slik som privatskolene i England så stolt var med å utdanne, og de la 

ned mye prestisje og stolthet i dette arbeidet.  

Oppgaven viser at de britiske mandighetsidealene også ble ansett som en abstrakt modell for å 

løse Palestinas problemer. Det kan argumenteres for at disse problemene oppstod som et 

resultat av at Palestina, ifølge britene, var et ”usivilisert” samfunn. Teori har vist at britene så 

på de koloniserte som ”feminine”, og som måtte gjøres til menn. Scott har påpekt at kjønn er 

basert på den mening som tillegges kjønnsforskjellene, men at disse meningene ikke er gitt en 

gang for alle. De gjeldende omstendighetene og de herskende politiske problemene, skyldtes 

ironisk nok britene selv. Britenes og mandatstyrets tilstedeværelse resulterte i en økende 

nasjonalisme som preget det palestinske samfunnet, og hvor arabiske og jødiske fraksjoner 

kjempet for uavhengighet. Dette viser funn i oppgaven. St. George’s School, som en britisk 

institusjon og som et symbol på det britiske nærværet, ble dermed møtt med motstand fra 

ulike hold. Ut fra et britisk perspektiv var nasjonalisme ansett som en falsk religion, og som et 

hinder for lojalitetstanken som skoleledelsen ved St. George’s School forsøkte å 

implementere hos elevene sine. Frykten var at elevene ville bli mer lojale til sine egne 

nasjonale grupper, og ekskluderende overfor andre. Her kan man tydelig se konturene av 

skolens intensjoner om å fremme mannsidealene, nemlig å hindre kollaps, opprør og 

fragmentering i Palestina, og heller skape samhold og en levedyktig stat.  
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I skolemagasinets artikler kan vi se hvilke mannsidealer St. George’s School fremhevet i 

praksis. Dette innebar idealer som lojalitet, karakterfasthet, plikt og tjeneste, suksess og hardt 

arbeid. Alle var svært abstrakte og tvetydige idealer. Det finnes grunner til å hevde at britene 

mislykkes med mandighetsidealene på lang sikt, og man kan argumentere for at mandighet i 

seg selv var et vanskelig begrep for elevene å forstå. Dette skyldtes at en hel rekke med 

idealer ble samlet under en og samme betegnelse, noe som førte til en rekke misforståelser og 

friksjonsfylte situasjoner. Spesielt ser vi dette i perioden da Blakiston var rektor. Hans syn på 

mandighet var sterkt knyttet opp mot lojalitetstanken som innebar å være lojal både til St. 

George’s School og det palestinske samfunnet. Lojalitet til skolen som institusjon betød i 

realiteten lojalitet til britene, samtidig som elevene skulle formes til å bli lojale og patriotiske 

statsborgere. Det var med andre ord flere roller elevene måtte forholde seg til, og for mange 

kan dette ha opplevdes som et dilemma. Hvem skulle man være lojal mot, familie eller skole? 

Her er det viktig å påpeke at idealet om lojalitet var relevant i tiden før 1936. Årsaken og 

tanken bak dette var at Palestina skulle bli en fremtidig nasjon, med en multinasjonal karakter. 

Derimot ble tanken om skolelojalitet spesielt en utfordring da det mot slutten av 1930-tallet 

skjedde endringer i det palestinske samfunnet. Nasjonale opptøyer og store 

immigrasjonsbølger preget samtiden. Den økte spenningen førte til at lojalitetstanken mistet 

sin kraft og kom på defensiven.  

 

På tross av dilemmaer knyttet til mandighet og hva som lå i begrepet, virker det ikke som om 

palestinske foreldre hadde problemer med å sende barna sine til skolen. Vestlig utdanning var 

etterspurt og tegn til modernitet, men likevel ”forlot” mange dets idealer etter endt skolegang. 

Holdningene til skolen kan sies å være ”utdaterte”, siden mange av mannsidealene som ble 

fremmet ved skolen hadde sin storhetstid i 1800-tallets England. Dette er sammenfallende 

med det Okkenhaug har påpekt; at elevene brukte skolen til egen vinning og at de avslo det de 

ikke fant nyttig for dem selv.483 Selv om mange av elevene holdt kontakten med skolen i form 

av arrangementer for Old Boys og gjennom skolemagasinene, går ofte de samme navnene 

igjen. Dette sees spesielt i publiserte leserbrev i magasinene fra tidligere elever. Okkenhaug 

sin påstand kan derimot ikke utvikles videre på grunn av mangel på kilder som viser elevenes 

perspektiv på dette punktet. Det er derfor vanskelig å vite omfanget av tidligere elever som 

forble tilknyttet og lojale til skolen.  

 

                                                
483 Okkenhaug, ”To Give the Boys,” 62-63. 
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Et annet mål for St. George’s School var å skape ønskede mandige holdninger gjennom 

aktivitet i undervisningshverdagen. På bakgrunn av et maskulint kristendomssyn, utviklet 

idrett, helsefremmende fysisk aktivitet og deltakelse i speiderbevegelsen seg til å bli sentrale 

deler i det store mandighetsprosjektet ved skolen. Dette var arenaer hvor lojalitetstanken ble 

videreført og praktisert. I tillegg var spesielt idrett og speiderbevegelsen steder hvor samspill 

og lederskap kunne utvikles blant elevene, noe som kunne motvirke selvmedlidelse, 

individualisme, og egenrådighet. Speiderne skulle først og fremst være lojale mot deres egne 

tropper, og på fotballbanen skulle de unge guttene kjempe mot et felles mål. Det kan 

konkluderes med at sport og speiderbevegelsen med sine samarbeidsaktiviteter hadde en 

sentral plass, og var tilstede i skolehverdagen i alle årene oppgaven omhandler. På denne 

måten ble St. George’s School framstilt som et mandig samfunn. Politikk virker også å ha 

blitt ”glemt” på idrettsfeltet i skolehverdagen. Dermed kan idrettsrelaterte aktiviteter ansees 

som velfungerende møteplasser, hvor forskjeller ble utvisket og hvor elevene forble lojale til 

lagkameratene sine. Det har også blitt vist at speidergruppene i Palestina på lang sikt utviklet 

seg til å bli paramilitære grupper som utgjorde en politisk plattform. Dette var motstridende 

med Baden-Powells opprinnelige tanke. 

 

Et annet aspekt ved aktivitetene ved St. George’s School, var at det britiske nærværet var godt 

synlig. Eksempler på dette var at høytstående personer fra mandatstyret var tilstede ved 

skoleturneringer og idrettsrelaterte arrangementer. I anledningen den engelske kongens 

bursdag deltok ulike speidergrupper ved skolen i parader, samt at de dro til Storbritannia på 

en internasjonal speiderleir. For å sørge for at de fysiske skoleaktivitetene ble fulgt opp, 

ansatte St. George’s School flere europeiske lærere og instruktører. Elevenes prestasjoner på 

idrettsbanen og ved ulike arrangementer gav skolen prestisje og sosial kapital. St. George’s 

School var også med på å tilby sport – og hygienevarer via skolemagasinene. Her promoterte 

de produkter som skulle representere det ”moderne”, noe som igjen gjenspeilte skolens rolle 

som eksportør av vestlig kultur. St. George’s School hadde derfor både økonomiske og 

sosiale hensikter med sitt mandighetsprosjekt. 

 

Det var forskjeller mellom 1920-tallet og 1930-tallet. I førstnevnte periode var den rådende 

situasjonen ved skolen, ut ifra diskursen og kildene, preget av toleranse mot andre religioner, 

samt å skape gode relasjoner til foreldre og elever. St. George’s School var dessuten opptatt å 

opprettholde en god utdanningsmessig standard, og å skape likhet blant elevene. Skolen ble 

framstilt som et multinasjonal småsamfunn, og de politiske omstendighetene var stabile i 
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oppstartsårene i mandatperioden. Dette endret seg noe utover 1930-tallet. Småberg hevder at 

skoleidealene ble satt på prøve grunnet konflikter som fant sted utenfor skolens trygge 

rammer, og var preget av at skolen måtte respondere på disse utfordringene. De forsøkte også 

å opprettholde et åpent og vennskapelig klima.484 Det finnes grunner til å anta at skolen 

lykkes med en slik politikk i perioden hvor de unge guttene var elever ved skolen. Til tross for 

utenforstående utfordringer som skolen måtte ta stilling til, så fortsatte St. George’s School å 

ha en jevn strøm av nye elever. Sett bort ifra fire virkedager fra 28.april til 1.mai i 1936, altså 

i starten av de store arabiske opptøyene, var skolen åpent i nærmest hele perioden hvor 

konfliktene i det palestinske samfunnet var på sitt verste. Skolen ble møtt med streiker og 

forsøk på boikott, men det var kun en liten andel som unnlot å gå på skolen. St. George’s 

School forsøkte også å skape en overordnet skoleidentitet og et eget skoleunivers, og som 

oppgaven har vist fungerte dette nærmest som en slags hybrid. Målet var å skape en 

overordnet skoleidentitet som kunne overvinne etniske og religiøse forskjeller, og som kunne 

være med å bryte ned negative og stereotypiske fordommer. 

 

Det er tegn på at elevene jevnlig måtte bli påminnet om de mandige idealene, og at nye elever 

måtte sosialiseres inn i miljøet på skolen. Tanken om mandighet var et vanskelig og 

friksjonsfylt prosjekt. Dette viser seg ved at spesielt Blakiston, gjentatte ganger måtte minne 

elevene på å oppføre seg og følge idealene som skolen vektla. Selv om man ut ifra kildene 

ofte får inntrykk av at skolehverdagen var preget av harmoni, toleranse og vennskapsbygging, 

så finnes det også tegn på at skolemiljøet var preget av hardhet og streng disiplin. Dette 

kommer frem både i en elevtekst publisert i skolemagasinet og i Edward Saids egne 

opplevelser ved skolen. St. George’s School ble dessuten ansett som å være underbemannet 

og gammeldags i en rapport utarbeidet av engelske pedagoger som evaluerte skolen på 1930-

tallet. Fokus på mandig karakterbygging ser dermed ut til å ha gått utover det pedagogiske 

aspektet. Skoleledelsen selv uttalte at karakterbygging var av stor prioritert, og utgjorde en 

viktig del av utdanningen som de tilbød.  

 

St. George’s School hadde et håp om at deres avgangselever ville ta med seg noe mer enn 

bare ”boklig” lærdom. Intensjonen var at elevene skulle opplæres til å bli lojale menn av 

karakter, preget av nestekjærlighet og med en vilje til å tjene andre. Som vist i oppgaven 

prøvde derfor skolen å bevisstgjøre og påvirke elevene til å oppdage at utdanningen som de 

                                                
484 Småberg, ”Ambivalent Friendship,” 387.	
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tilbød, var ment til å hjelpe dem til å bli gode innflytelsesrike statsborgere. Mine funn viser at 

elevene i denne sammenhengen ble utsatt for en rekke moralske dilemmaer om hvorvidt de 

ville være egenrådige eller tjene andre. Det er dermed tydelig at målet var et en ny generasjon 

med unge St. George’s School-formede elever ville bli den dominerende parten i fremtidens 

Palestina. Håpet var at skolens stolte tradisjoner fikk fotfeste i det palestinske samfunnet, og 

at den årlige gruppen av avgangselever ble utrustet med mandige idealer.  

 

Temaet som er gjennomgående ved St. George’s School, og som kommer frem i private brev, 

korrespondanse og rapporter, er framhevelsen og dyrkingen av evnen til å være lojal. Det har 

blitt vist at lojalitet kom til uttrykk gjennom alle de ulike aktivitetene som fant sted ved 

skolen, og lojalitet kan dermed hevdes å utgjøre selve essensen i mandighetsprosjektet ved St. 

George’s School. Siden skolen som institusjon var et sted som formet fremtidige statsborgere, 

var de framhevede mandighetsidealene også med på å vise hva slags nasjon skoleledelsen 

ønsket seg. Et annet tema i oppgaven er at St. George’s School hadde som agenda å sivilisere 

det palestinske samfunnet og ”the natives”, samt oppbygningen av et bestemt samfunn 

kjennetegnet av lojale og lydige statsborgere. Dette skulle finne sted igjennom å skape 

sameksistens og samhold, altså en ”nasjon”, blant den multinasjonale elevsammensetningen 

ved skolen. Den tradisjonelle engelske privatskolemodellen ble derfor sett på som nøkkelen til 

et stabilt palestinsk samfunn. Men utfordringen med St. George’s School sitt 

mandighetsprosjekt, var at synet på kjønn og de mandige idealene ble definert ut ifra britenes 

eget perspektiv og premisser. Dette mener jeg kan sies å være en form for europeisk 

kulturimperialisme, og kan ansees som en form for makt. Med andre ord tillot britene ved St. 

George’s School seg å definere hva mandighet innebar ut ifra sine egne premisser, og tok for 

gitt at mannsidealene de kom med var universelle. Argumentet britene brukte, om å skulle 

hjelpe og veilede unge palestinere ved å forme elever til gode statsborgere, synes heller som 

et forkledd eksempel på en idé om europeisk kulturell overlegenhet. 
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