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Sammendrag 
Masteroppgaven tar utgangspunkt i artikkelserien Tvungen husmorskole eller kvinnelig 

verneplikt. Et forslag, publisert i Nylænde i 1919 og skrevet av den ukjente skribenten M. Hj. 

Artikkelen tar til orde for en obligatorisk husstellundervisning for unge kvinner. Nylænde var 

Norsk kvindesagsforenings tidsskrift med Fredrikke Mørch som redaktør. 

 

Artikkelen går ut fra et arbeide av Smaabrukerforeningen med et forslag om en lignende 

ordning vedrørende husmorundervisning. Samme år som artikkelen ble publisert, ble 

Komiteen til utredning av spørsmålet om obligatorisk husstellundervisning nedsatt ved 

kongelig resolusjon. Denne masteroppgaven er om artikkelen om forslaget, ikke selve 

forslaget, men som en del av den diskusjonen forslaget skapte. Forslaget ble ikke vedtatt. Jeg 

har i stor grad vektlagt den kulturhistoriske konteksten.  

 

Analysen av artikkelen er todelt. Metoden er en gjennomgående retorisk nærlesning med et 

overhengende kjønnsperspektiv. Den første analysen tar for seg ulike retoriske elementer og 

de tre punktene plikt, verneplikt og statsborgerskap. Den andre analysen tar for seg husmoren 

som en sosial konstruksjon, med artikler av Joan W. Scott og Judith Butler som 

utgangspunkt. 

 

I den retoriske analysen, har jeg operert med følgende logiske slutning: (Premiss major 

(PM¹); landet trenger husmødre. Premiss minor (PM²); de fleste unge piker vil gifte seg og bli 

husmødre. Konklusjon/Conclusio (C): alle unge piker bør få en obligatorisk 

husmorutdannelse på statens bekostning. Det for å kunne se hele artikkelen som både en del 

av et større debatt, men også som et eget argument. Det har også vært et godt utgangspunkt i 

begge analysedelene. 

 

Artikkelens tre punkter, bygger på hver sin måte, inn under kvinnens stilling i datidens 

samfunn. Det er den unge kvinnens plikt å bli husmor. Plikten sklir over i verneplikten og 

kvinnens verneplikt blir å forstå som en borgerplikt der man utøver omsorgsrelatert arbeide. 

Statsborgerskapet utfylles ved innføringen av en kvinnelig verneplikt. Stemmeretten er 

allerede tilstede. Alle tre punkter bygger opp under en særlig forventning til kvinnen og 

bidrar til å danne en sosial kjønnskonstruksjon. Som retoriske punkter, appellerer de til både 

publikums emosjoner og fornuft (representert ved den logiske slutningen).  



	VIII	

 

 



		 IX	

  



	X	

Forord 
 

Det har vært en utrolig spennende og lærerik prosess å skrive en masteroppgave. Jeg er stor 

takk skyldig til flere. Først og fremst, tusen takk til veilederen min Ane Ohrvik! Tusen takk 
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Kapittel 1. Innledende ord.  
For noen år siden, foregikk en større diskusjon vedrørende husmorrolle, mamma-bloggere, 

cupcakes og feminisme. Den kulminerte i Martha Breens essay Den nye husmorskolen som 

tok et oppgjør med den stadige glorifiseringen av husmorrollen. Breen påpekte at den 

tradisjonelle kvinnerollen var på full vei inn igjen i samfunnet. Husmorrollen, hevdet hun, ble 

portrettert som den reneste idyll der det kun handlet om et estetisk tiltalende hjem, nystrøkne 

klær selv til hverdags og ikke minst cupcakes.1 Breen viste til en økende husmorblogging, der 

unge kvinner flørtet med en gammeldags husmorrolle. Blogger som Fotballfrue og Pilotfrue 

er begge arenaer der det flørtes med husmorrollen eller lekes med tittelen.23 Cupcaken i 

essayet ble et symbol på en sukkerglasering av en tradisjonell kvinnerolle. Kritikken mot 

Breen resulterte i tilsvaret Å bryte inn i jentefesten hvor hun tok til orde mot kritikerne. Her 

påpeker hun at de kvinnelige interessene (som å bake cupcakes) er tillært. Samt hvordan 

samfunnet fremmer en kvinnerolle der feminiteten kobles opp til denne tillærte væremåten.4 

Denne debatten inngår i en større feministisk debatt; å verdsette det tradisjonelt kvinnelige 

eller sette spørsmålstegn ved begrepet ''kvinnelig''.  

 

Denne masteroppgaven handler om en artikkel om et forslag om tvungen husmorskole i 1919. 

Artikkelen Tvungen husmorskole eller kvindelig vernepligt, Et forslag tar til orde for en 

ordning der unge piker skal tillæres husmorrollen og husmoryrket. Artikkelen er publisert i 

tidsskriftet Nylænde i 1919 og er skrevet av den ukjente skribenten M. Hj. Utgangspunktet for 

artikkelen er et forslag om at tvungen husmorskole burde bli innført i Norge. Forslaget ble 

først fremsatt av Smaabrukerforbundet. Siden ble Komiteen til utredning av spørsmålet om 

obligatorisk husstellundervisning nedsatt ved kongelig resolusjon 19. 12. 1919 for å utrede 

forslaget. Denne masteroppgaven tar for seg artikkelen, altså ikke forslaget, om tvungen 

husmorundervisning.  

 

Problemstillingen min er hvordan de tre punktene plikt, verneplikt og statsborgerskap bygger 

opp om den sosiale kjønnskonstruksjonen som skjer i artikkelen og hva slags sosial 

kjønnskonstruksjon som faktisk skjer i artikkelen? For å best svare på problemstillingen, har 

fremgangsmåten vært en retorisk analyse av punktene. I tillegg har jeg lest artikkelen med et 

overordnet kjønnsperspektiv, ettersom det omhandler både kjønn og bestemte oppfattelser av 

																																																								
1Breen, ''Den nye husmorskolen''. 
2Eriksen, ''Husmor Caroline''. 
3Nygård, ''En ny verden''.  
4Breen, ''Å bryte inn i jentefesten''.  
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kjønn. Jeg har vektlagt den historiske konteksten spesielt. 

 

Da jeg våren 2015, skrev bacheloroppgave om elektrifisering av hjemmene i 

mellomkrigstiden, arbeidet jeg tett på primærkilder, såkalte ''dameblader'' fra denne perioden. 

Det gav mersmak og masteroppgaven ble en ny mulighet til å arbeide tett opp mot 

primærkilder. Jeg endte opp på Universitetsbiblioteket og med kvinnetidsskriftet Nylænde. 

Der fant jeg flere interessante artikler, men denne om tvungen husmorskole var den som fikk 

frem de største reaksjonene hos andre og var dessuten også en ytterst interessant artikkel. Det 

er spennende å se hvordan artikkelen har endret seg i egne øyne. Fra en trang og sneversynt 

kvinnerolle til en spennende, sosial kjønnskonstruksjon! 

 

Det er plutselig blitt sexy å være husmor.5 Unge kvinner som har vokst opp i likestillingens 

æra, velger å være hjemmeværende. Skjønt jeg ikke tror en obligatorisk husmorundervisning 

for alle jenter anno 2018 ville blitt tatt særlig godt i mot, er det interessant å observere en 

trend der man higer etter en tradisjonell husmorrolle. Vi lever tross alt i en tidsalder da 

individet pålegges en stor valgfrihet og kjønnsrollene er i endring. Samtidig, i en tid da 

nettopp individet og individualisering står sterkt, hvordan ville en tvungen husmorskole blitt 

oppfattet? Som ren og skjær arkaisk tvang?  

 

Det blir et kontrafaktisk historiespørsmål, men hva hadde forslaget betydd for oppfatningen 

av kvinnen som kjønn, individ og hennes plass i samfunnet, om ordningen ble gjennomført? 

Hva ville vi ha tenkt om ordet ''verneplikt'' om vi fikk en kvinnelig verneplikt som innebar 

fem måneders husmorskole for alle konfirmerte piker? Når vi nå snakker om kvinnelig 

verneplikt er det med innføringen av allmenn verneplikt in mente, i 2014.6 

  

Et sammensurium av kjønn, kjønnskonstruksjon, tvang, husmorskoler og 2018, kan virke 

milelangt fra hverandre. Jeg vil likevel argumentere for at særlig i disse tider, da kjønn blir 

diskutert i lys av ny forståelse av nettopp hva kjønn er, kan denne masteroppgaven bidra til å 

vise hvordan samfunnet bidrar til en type sosial kjønnskonstruksjon. Mye av 

kjønnsforståelsen i artikkelen er implisitt. Datidens kvinnerolle var i endring. 

Mellomkrigstidens kvinnerolle står i en slags spagat når det kommer til kjønnsroller. Det igjen 

gjør selvfølgelig 1919 til et interessant år. Det er inngangsport for La Garçonne (guttejenta) 

																																																								
5Stokka og Oppedal, ''- Det er blitt sexy å vere husmor''. 
6Grunnloven, § 119, 2014. 
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og en frigjøring i løpet av 20-tallet da det gjaldt sosiale normer.7 Samtidig er 1919 ikke en 

gang to decennier fra det viktorianske idealet om ''engelen i hjemmet''. Denne spenningen 

bærer også artikkelen preg av. Derfor har særlig nærlesning i en kombinasjon med retorikk 

vært til hjelp. 

 

''Ingen maa slippe fri'' skriver den ukjente artikkelforfatteren M. Hj.8 De det siktes til, er unge 

kvinner som i følge forfatteren behøver en obligatorisk husstellundervisning. Slik setningen er 

formulert og det å lese den nesten 100 år senere, byr på enkelte utfordringer. Man må ikke 

lese artikkelen som en klam hånd om den moderne kvinne, hun som senere blir en garçonne. 

Det handler heller om å lese artikkelen slik den da ble oppfattet i samtiden for å forstå den så 

nært opp til hvordan artikkelen ble forstått da den ble skrevet. Samtidig vil jeg ta for meg 

hvordan artikkelen kan fortolkes med tanke på kjønn og konstruksjonen av en husmoderlig, 

ung kvinne.  

 

Mitt utgangspunkt er de tre allerede nevnte elementene; plikt, verneplikt og statsborgerskap 

samt en konstruksjon av kvinnen som et sosialt kjønn. Jeg har derfor valgt å dele analysen i to 

deler. Den første analysedelen er en retorisk analyse av elementer i teksten jeg mener er 

signifikante for forståelsen av kvinnens plass i samfunnet og den sosiale konstruksjonen jeg 

mener finner sted. Den andre vil ta for seg konstrueringen av et kjønn. Jeg vil også se på den 

generelle husmorideologien som en medvirkende årsak til mellomkrigstidens glorifisering av 

husmoren. I den andre analysedelen, vil jeg ta for meg hvordan det sosiale kjønnet kvinnen 

konstrueres i artikkelen. Min nærlesning er gjennomgående retorisk. 

 

Retorikken er først og fremst talekunst. Det gjelder å overtale tilhøreren, men for å gjøre det, 

må man kunne overtalelsens kunst. Jeg valgte retorikk ettersom elementet av overtalelse var 

noe vanskelig å avkle i første omgang. En retorisk analyse tar for seg elementer i teksten som 

kan analyseres. Hvem er avsender og hvem er publikum? Hvor ligger troverdigheten hos 

forfatter? Hvor ligger overtalelsen? Man tar for seg retorikkens tre grunnleggende søyler; 

ethos, logos og pathos. Om det gjelder en tale vil talens oppsett være grunnleggende for selve 

analysen. Finnes talen på film, kan man se eller høre hvordan actio, fremførelsen ser eller 

høres ut. Det igjen forteller noe om oppfattelse av og om selve budskapet. Retorikken har fått 

																																																								
7 Guttepike, Blom, Ida, Sogner, Sogner, Sølvi og Rosenbeck, Bente. Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til 

i dag, 321. 
8 M. Hj, Tvungen husmorskole eller kvindelig verneplikt, 191. 
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et oppsving de siste decenniene ved skandinaviske universiteter, men for så vidt også i 

politiske valgkamper der sosiale medier benyttes flittig.9 Retorikken er evig aktuell. 

 

Hva er det å være kvinne i dag? Hva var det i 1919? Hvilke paralleller kan vi fremdeles 

trekke? Hva som oppfattes ''kvinnelig'' i dag er i alle fall diskutabelt. Enkelte vil kanskje 

hevde det dreier seg om typisk feminitet, som i morsrollen og omsorgsrelaterte yrker. Andre 

vil heller se på hvilke forventninger og normer samfunnet av i dag setter til kvinner fra 

fødselen av. Man ser på det sosiale kjønnet som en konstruksjon (og ikke det biologiske – så 

det er klart!). Med et slik blikk, er husmoren en sosial konstruksjon. Det er hva jeg har brukt 

som utgangspunkt for denne oppgaven; på den ene siden være klar over at å være husmor i 

1919 var noe langt flere kvinner forholdt seg til enn i dag. På den annen side, hva det er som 

skjer i teksten som bidrar til en særegen kjønnskonstruksjon. 

 

 

 

																																																								
9Hietanen, Retoriken vid Finlands Universitet, 525. 
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Kapittel 2. Ad fontes! Presentasjon av kilder.  
Tvungen husmorskole eller kvindelig vernepligt, Et forslag er tittelen på en artikkelserie i 

Nylænde, Tidsskrift for Kvindernes Sak av 1919, 33. årgang. Artikkelserien er delt over tre 

magasiner; numrene 11, 12 og 13 i fire sammenhengende artikler av Mj. H. Undertitlene på 

disse er; Et forslag, II. Hvad vi kan gjøre, III. Oplærelsen i hjemmene og IV. Fremtidens 

vernepligt for mænd og kvinder. Artikkelforfatteren skriver enten under egne initialer eller 

under pseudonym. Sannsynligvis er det en kvinnelig artikkelforfatter ettersom vedkommende 

bruker flertallsformen ''vi'' opptil flere ganger. I tillegg uttaler M. Hj seg på mer enn kun egne 

vegne som f. eks: ''Og da maa vi – skolekjøkkenlærerinderne ibergnet – ikke glemme, at noget 

er bedre end intet, og at det gjælder at faa døren paa klem.''10 Tidsskriftregisteret av 1919 

avslører ikke hvem som skjuler seg bak initialene ''M. HJ'' og det har heller ikke lyktes å spore 

denne opp. 

 

Nylænde, Tidsskrift for Kvindernes Sak ble utgitt mellom 1887 og 1927 av Norsk 

Kvindesaksforening. Gina Krog var primus motor, utgiver og redaktør frem til hun gikk bort i 

1916.11 Fredrikke Mørch overtok etter Krogs død, inntil magasinet av økonomiske årsaker, 

ble lagt ned i 1927.12 Tidsskriftet gir et godt innblikk i datidens kvinnesak og hvilke emner 

som var særlig fremtredende. For å nevne noe; i 1919-årgangen rapporteres det Fra 

rösträttsfesten i Stockholm og Hilsen fra kvindekongressen for varig fred.13 Begge tyder på et 

større internasjonalt perspektiv. Fredsarbeid har vært særlig viktig innenfor kvinnebevegelsen. 

De to artiklene nevnt ovenfor viser både interesse av hvor langt andre land var kommet i 

forhold til stemmerett og fredsarbeid.  

 

Jeg har benyttet meg av samtidige aviser. De har hatt to funksjoner. For det første har jeg 

ønsket å tegne opp hvilken debatt artikkelen har vært en del av. For det andre referer de til 

foredrag og komitéarbeid. Jeg har benyttet meg av Stortingsforhandlinger fra 1919 og 1922 

som kildegrunnlag samt valgprogram fra respektive Venstre og Høire. Både 

Stortingsforhandlinger og valgprogrammene viser hvor reelt arbeidet med å få til en slik 

undervisning faktisk var. 

																																																								
10M. Hj, Tvungen husmor, 189. 
11Moksnes, Likestilling eller særstilling?: Norsk kvinnesagsforening 1884-1913, 61. 
12Det er noe usikkert om siste utgivelse av Nylænde var i 1927 eller 1928. Lønnå oppgir i Stolthet og kvinnekamp 

at nedleggelsen skjedde i 1928. Lønnå, Stolthet og kvinnekamp, 83. Ida Blom og Gro Hagemann (red) oppgir 
1927 i Kvinner selv-: sju bidrag til norsk kvinnehistorie. Blom m.fl.: Kvinner selv-: sju bidrag til norsk 
kvinnehistorie, 191. 

13M. Hj, Tvungen husmor, 171 og 191. 
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Kildegrunnlaget er tidsskriftet Nylænde, samtidige aviser, Stortingsforhandlinger, 

valgprogram i henholdsvis 1918 og 1922. Det for å gi en bredest mulig kontekstualisering.  

 

Det rent praktiske som foreslås i artikkelen, er fem måneders obligatorisk undervisning i 

husstell for unge piker. Det skal ikke være mulig å sno seg unna ordningen, de som ønsker 

fritagelse fra undervisningen, kan isteden få den over to år; 

''Herav mindsa 1 aar paa samme sted henved 2 aar med kjøkkenarbeide og likeledes med 

anledning til barnestel, vask og lapning – paa landsbygden ogsaa kreaturstel.''14 Altså er 

kjøkkenarbeid, barnepleie, vask (sannsynligvis hygiene, men ikke usannsynlig at det dreier 

seg om hus- og klesvask) og lapping av klær noe av hva timeplanen kan eller skal inneholde. 

Det skal utgjøre et godt grunnlag for den moderne husmor. Opplegget tar høyde for at pikene 

kan gifte seg eller få undervisning i privat regi og dermed unndra seg undervisningen. I tillegg 

skal det gis dispensasjon for de som allerede utfører husarbeid, uten at forfatteren (som 

forfatteren selv påpeker) har noe statistikk på feltet.15 Det kan by på byråkrati som ser ut til å 

være en hemsko fra før av. 

 

Undervisningen av vordende husmødre hadde fra 1900 begynt på en institusjonalisering; 

Norsk Kvindesagsforenings fagskole i huslig økonomi åpnet i 1900. Deretter fulgte Statens 

Lærerindeskole i husstell på Stabekk i 1909.16 Det fremgår likevel av Stortingsforhandlinger 

fra 1915 at man ønsker en forbedret husmorundervisning. I følge Katti Anker Møller, i hennes 

brev til Kirkedepartementet i 1915, er ordningen rettet mot de uten midler og uten 

tilstrekkelig utdannelse. På grunn av dette er kvinnene dårligere stilt til sin oppgave som 

husmødre. Ettersom man da (1915) hadde fått i gang dypere fagutdannelse på en rekke 

områder, stod hjemmene så for tur.17 Det er forøvrig en argumentasjon som går igjen i 

artikkelen. 

 

Artikkelserien tar utgangspunkt i et forslag om tvungen husmorundervisning som motstykke 

til mennenes militære verneplikt. Artikkelen tar i de fire delene for seg bakgrunnen til 

forslaget, så smått det praktiske omkring eventuelle skoler, eventuell privatundervisning hos 

																																																								
14M. Hj, Tvungen husmor, 203. 
15Ibid, 202. 
16Moksnes, Likestilling eller særstilling, 105. 
17Stortingsforhandlinger, 1915, Vol. 64, Nr.5 Dokument nr. 35, 25-26. 
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andre husmødre, hvilke kvinner som særlig vil få nytte av året (som studerende og 

fabrikkarbeidersker), selve opplegget, verneplikt og hvordan denne ordningen vil komme 

såvel de unge kvinnene som samfunnet, til nytte.18 

 

Av artikkelen fremgår det at man etter Norske Kvinners Nasjonalråd (N.K.N) nedsatte en 

komité i 1910. Denne kom i 1913 med et ''motivert forslag til sakens fremme''. Meningen var 

så at arbeidet skulle tas opp påny i 1916, men da var krigen kommet i veien.19 Året etter 

hadde Smaabrukerforeningen (også kalt Smaabrukerforbundet) nedsatt en komité for å 

utarbeide spørsmålet om ''tvungen husmorundervisning på landsbygden''. Komiteen bestod av 

Katti Anker Møller, Karl Hagerup, fru Kleve og frk. Gjelen.20 Det fremgår av M. Hjs artikkel 

at forslaget har vært en del av Venstres program, men det gjøres også klart i første del av 

artikkelen at forslaget ikke bør være en partisak.21 På Venstres valgprogram, vedtatt på 

landsmøtet 20.-21. juni 1918, står det under punkt 10:  

 

Utredning av spørsmaalene om tvungen husmorskoler med mødrefag, om større 

omsorg for barselkvinder og barn, og om videre statsstøtte ved folkesykdomme(n)s særlig 

tuberkulosens forebyggelse og behandling, herunder spørsmaalet om statsbidrag til oprettelse 

av kommunale rekonvalescenthjem i forbindelse med arbeidsrum.22 

 

Høire har også et punkt vedrørende forslaget i sitt valgprogram for 1921 under punkt 10: 

''Arbeide for videre utvikling av [...] husmor- og fagskoler.''23 Forslaget var da under 

utredning. Landbruksdepartementet nedsatte i 19. desember 1919 med kongelig resolusjon, en 

komité for å utrede om en eventuell obligatorisk undervisning for unge piker. Komiteen til 

utredning av spørsmaalet om obligatorisk husstellundervisning bestod av formann var O. 

Islandsmoen, frk. Brita Nesheim, fru Nico Hambro, fru Aagot Jensen, frøken Gunlaug 

Torkildsen, frøken Marie Bye, fru Katti Anker Møller og fru Charlotte Moe.24 Svaret kom tre 

år senere og lød positivt for fem måneders pliktig husmorskole.25 Mindretallet som bestod av 

Islandsmoen, Næsheim og Hambro gikk i mot majoritetens innstilling om obligatorisk 

																																																								
18M. Hj, Tvungen husmor, 204. 
19Ibid, 172. 
20Indhereds-posten, Den tvungne husmorundervisning, 1918. 12. 02, 2. 
21M. Hj, Tvungen husmorplikt, 172. 
22Venstres program 1918, punkt 10. 
23Høires valgprogram 1921, punkt 10. 
24Stortingsforhandlinger 1922, Vol 71. nr 6all, under bilag 3 innst. XXXVI 1922. 
25Tenfjord, I arbeid for Norges hjem, 102. 
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undervisning. Dagbladet har av 25.2.1922 en sammenfatning av komiteens innstilling: de 

allerede nevnte 5 månedene eller 1000 timer. ''Fagene skal være: Matstell og husstell, 

haandarbeid og sykepleie, havestell og husdyrstell, ''Kostlære'' og helselære med mødrefag, 

morsmaal og samfundslære''26 De gikk inn for en obligatorisk skolekjøkkenundervisning. 

Majoriteten gikk inn for tvungen husmorundervisning for unge kvinner. Av disse to, var det 

første alternativet det billigste rent økonomisk.27 

 

Alt lå altså an til at forslaget skulle gå igjennom, men det ble i midlertidig med det. En 

tvungen husmorundervisning ble ikke innført. Man satset heller på den mer økonomisk 

gunstige løsningen med skolekjøkken. Den økonomiske nedgangstiden må ta størsteparten av 

skylden, mener Jo Tenfjord i I arbeid for Norges hjem: Statens lærerskole i husstell, Stabekk, 

1909-1959: trekk fra husstellopplæringens utvikling i Norge. Samtidig har graden av 

gjennomførbarhet også en andel i skylden. Bare å få i gang en tvungen 

skolekjøkkenundervisning, viste seg å være vanskelig med skral økonomi, lite tid, ingen 

lærere og lokaler. Sistnevnte mangler ble påpekt av skoleautoriteter på landet, da de ble spurt 

om en slik eventuell ordning. Tenfjord påpeker at myndighetene ville ha vært mer velvillig 

innstilt til et prosjekt om fem måneders obligatorisk husstellundervisning, hadde det altså ikke 

vært for den økonomiske nedgangstiden som preget Norge etter første verdenskrig.28 Om det 

ikke var for nedgangstiden ville man ikke gått av veien for innføring av obligatorisk, tvungen 

husmorundervisning.  

 

Det M. Hj legger frem er husmorskole i fem måneder, minimum, eller hjemme hos en dyktig 

husmor/gårdskone for å lære huslig stell og matlaging i en periode som er triplet den som 

foregår på en skole. For piker som vil begynne på universitetet, må året være gjennomført før 

de får begynne på universitetet. Av Stortingsforhandlinger i 1919 fremgår det et ønske om en 

mer fullstendig husmorskole i hvert fylke. Det fremkommer dessuten at departementet er enig 

i at smaabrukerforeninger skal ha rett til å drive egne husmorkurs.29 

 

Det fantes kritiske røster. Av reell kritikk og diskusjon, trer konservative Sigrid Undset 

sterkest frem. Hun skriver følgende i Kvinner i politikken av 1921 at: 

																																																								
26Dagbladet, 25.2.1922, 6. 
27Tenfjord, I arbeid for Norges hjem, 102. 
28 Ibid, 102. 
29 Stortingsforhandlinger, 1919, Vol. 68 Nr. 6Al, 14. 
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 En lov som skulle tilplikte kvinnen tvungen hustjeneste eller innføre 

husstellundervisning for piker utover barneskolen, ville forekomme meg like uhyrlig som en 

lov som forpliktet alle kvinner til å opptre efter tur på Nathionaltheateret eller påbød at 

kvinner innen en viss alder, også når de ikke har ordnet seg privat med en mann, allikevel 

skulle føde barn til staten og underkaste seg at staten ordnet med den fornødne innledning.30 

 

Undsets artikkel handler om kvinnens rolle i politikken og kan leses som et svar på en 

ordutveksling med fru Floer. Motstanden mot forslaget om tvungen husmorskole kan deles i 

to leire. Sigrid Undset fremsetter et ideologisk motargument. Helga Helgesen fremsetter et 

praktisk motargument. Mindretallet av komiteen går inn for en økonomisk billigere ordning.  

I Norsk skoletidende av 1919 skriver Helga Helgesen for tvungent skolekjøkken istedenfor 

tvungen husmorskole.31 I Norsk skoletidende av 1922, fremgår det dessuten at tvang er et 

dårlig virkemiddel; ''Hun hadde arbeidet meget for husstellsaken frivillig. Ved tvang ville hun 

ikke gjøre det.''32 Tvangen i seg selv er problematisk, men problematiseres overhodet ikke i 

artikkelen om tvungen husstellundervisning. Det brukes heller såpass åpenbart at det gir et 

inntrykk av at tvang var langt mer hverdagslig i 1919 

																																																								
30 Undset, Essays og artikler 1920 - 1929, 97 
31Helgesen, Tvungen skolekjøkkenundervisning. Ikke tvugne husmorskoler. Norsk skoletidende, 1919, Vol. 51, nr. 

12, 182-183. 
32Arbeidslivet og skolen, Norsk skoletidende, 1922, Vol. 54, 31. 
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Kapittel 3. Teori og metode 
I denne masteroppgaven har jeg benyttet meg av nærlesning som analytisk verktøy. Det har 

vært den foretrukne metoden i denne masteroppgaven, ettersom metoden avdekker flere 

elementer i en tekst. Jeg har benyttet meg av retorisk analyse. Neste avsnitt vil gå nærmere 

inn på den. I tillegg har jeg et overordnet kjønnsperspektiv. Det vil som en analytisk inngang 

kunne avdekke de implisitte eller eksplisitte kjønnsaspektene Tvungen husmorskole eller 

kvindelig vernepligt, Et forslag., inneholder. Det kan virke noe selvsagt å innlemme 

kjønnsperspektiv i masteroppgaven, men ettersom teksten er så eksplisitt i sitt 

kjønnsperspektiv, krever det et overordnet perspektiv på nettopp kjønn. Siden Nylænde regnes 

som et feministisk tidsskrift, kan artikkelen også forstås som et innlegg i en feministisk 

debatt. Jeg har også vektlagt den kulturhistoriske konteksten i stor grad. Det for å kunne gi et 

så tidsriktig bilde som mulig.   

 

Jeg har benyttet meg av retorisk analyse. Den vil være med på å ''avkle'' teksten og vise hva 

den skjuler av argumentasjon, overtalelse, men også kjønnsforståelse. Det vil kunne etablere 

hvem som er å forstå som avsender og hvem budskapet skal appellere til. Hvordan M. Hj 

appellerer til sitt lesende publikum er av særlig interesse, ettersom det er her overtalelsen 

ligger. Retorikken er derfor viktig. Det kan virke noe selvsagt å etterspørre publikum, men 

ettersom Tvungen husmorskole er utgitt i Nylænde som siden er kjent som kvinnebevegelsens 

viktigste tidsskrift er spørsmålet av særlig interesse. Nøyaktig hvem er det som skal overtales 

til at obligatorisk husstellundervisning er en god idé og går forfatteren frem på en 

overbevisende måte? 

 

Jeg har benyttet meg av Georg Johannessens lærebok Rhetorica Norvegica, Øivind Andersens 

I retorikkens have og Reidar Kjeldsens Retorikk i vår tid. De har vært gode verktøy i arbeidet 

med analysen. Bøkene har en praktisk tilnærming til stoffet og har derfor vært gode å benytte 

seg av. Det har utgjort grunnlaget for den retoriske analysen. I tillegg har jeg benyttet meg noe 

av Fafners Retorik, Klassisk og moderne. Der Fafner har en mer klassisk, konservativ 

tilnærming til retorikk som den nestoren han er i faget, har f. eks Kjeldsen en noe mer 

moderne vri, han benytter seg av gjerne populærkulturelle eksempler.33 Kjeldsen 

operasjonelle tilnærming til retorikken, har gitt meg konkrete metoder, som den logiske 

slutningen vedrørende husmødre i nasjonens tjeneste.  

																																																								
33Som når han knytter opp Larssons gale verden til visuell og verbal forankring, Kjeldsen, Retorikk i vår tid, 

302-303. 



	 11	

 

Skjønt det er en artikkel og ikke en tale, er det et overtalelseselement i artikkelen. Det har jeg 

identifisert til en logisk slutning. Logos får altså en stor betydning for oppgaven.34 Det er også 

interessant å se på selve språket og de språklige bildene, med overtalelse -  persuasio - i 

bakhodet.35 I tillegg er selve forankringen og posisjoneringen fra artikkelforfatters side, 

viktige elementer i en retorisk analyse. 

 

Av teoretisk litteratur, har Derridas The Violence of the Letter i Of Grammatology, vært til 

inspirasjon i arbeidet mitt. Som i Derridas kritikk av Lévy-Strauss’ ordbruk i møte med en 

urbefolkningsstamme.36 Nærlesning vektlegger setningsoppbygningen, hva som kan direkte 

og indirekte forstås av setningen, kontraster, paradokser og spenning. Enkelt forklart; hva som 

skjuler seg under overflaten av selve setningen. En enkel setning som ramser opp hva en god 

husmor burde kunne, sier mer enn bare noe om faglige forutsetninger og datidens kvinnerolle. 

''Husstell, sykepleie og barnestell blev de felter, hvor den kvindelige værnepligt særlig skulde 

øves'', viser til at enkelte elementer av husmorutdannelsen er mer ''verdt'' enn 

blomsterdekorasjoner og menyforslag, hvilket preger den borgerlige husmorens hverdag.37 

Det igjen forteller noe om hvilke faglige forutsetninger som er knyttet til hjemmestellet. Det 

viser også hvilke verdier norske kvinner skulle ivareta. I tillegg er begrepet ''verneplikten'' et 

ladet begrep. Slik kan man altså forstå hver enkel setning som enkeltstående eller som en del 

av en større tekst. Det kan virke noe selvsagt, men vil være givende for å finne blant annet 

paradokser i selve teksten. Et av paradoksene som kan nevnes, er hvordan husmoren 

fremstilles som jevngodt med en mer karriererettet yrkesvei, samtidig som det fremstilles som 

noe i nærheten av en nasjonal plikt. 

  

Kjært barn har mange navn: forskjellsfeminisme, særartsfeminisme, 

kjønnsforskjelssfeminisme eller livmorsfeminisme. Sistnevnte går ut fra ideen om at kvinner 

og menn er fundamentalt ulike med ulike, men likeverdige egenskaper.38 Man ønsker da at 

samfunnet skal verdsette de tradisjonelle kvinnelige egenskapene som omsorg, mykhet og 

varme verdier. Det sosiale kjønnet spiller sterkt inn. Nyfeminismen på 70-tallet kan anses som 

en forskjellsfeministisk bevegelse der man nettopp ønsket å fremme kvinnelige egenskaper og 

																																																								
34Kjeldsen, Retorikk i vår tid, 136. 
35Ibid, 18. 
36 Derrida, Of Grammatology, 126. 
37M. Hj, Tvungen husmor, 172. 
38Owesen, Kjønnsforskjellsfeminisme – eksemplifisert ved Luce Irigarays tenkning, 37. 
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kvinnen skulle være i fokus.39 Motsatt er likhetsfeminismens grunnlag som går ut på at menn 

og kvinner er to ulike kjønn biologisk, men ikke to ulike sosiale kjønn. Den tradisjonelle 

kvinnerollen er noe man sosialiseres inn i. Her settes spørsmålstegnet ved om man skal kalle 

en egenskap for ''kvinnelig'', bare fordi den er blitt oppfattet som typisk kvinnelig i en lengre 

periode. Det finnes andre retninger innenfor feminismen, f. eks liberal eller marxistisk 

feminisme, men forskjells- og likhetsfeminisme regnes som de to store hovedskillene.40 

 

Artikkelen kan lese ut fra et forskjellsfeministisk utgangspunkt. Den ønsker å fremme en 

tradisjonell kvinnerolle der de tradisjonelt kvinnelige egenskapene fremheves og verdsettes. 

Husmoren som ideal kan ses på som en oppvurdering av kvinnens innsats i hjemmet. 1950-

tallet er gjerne sett på som husmorens gyldne æra. Med samskatten, tjente man på at kvinnen 

var hjemme.41 Når husmoren profesjonaliseres og hennes kunnskap blir ekspertise, blir hun 

som proff og ekspert å regne og husstellet oppvurderes fra en ''kvinnesyssel'' til noe som 

samfunnet avhenger av. 

 

Masteroppgaven handler om en viss forståelse av kjønn. Måten vi ser kjønn på, har endret seg 

opp gjennom historien. På 1700-tallet gikk man fra én-kjønnsmodellen til to-kjønnsmodellen, 

i følge den amerikanske idéhistorikeren Thomas Laqueur. Førstnevnte modell gikk ut fra at 

kvinnen var en dårligere utgave enn mannen. Utover på 1700-tallet oppdaget man eggcellens 

betydning i forplantningen og med den, den store biologiske kjønnsforskjellen mellom menn 

og kvinner.42 Dermed fikk kvinnens underordning til mannen en biologisk forklaring.  

 

Jeg har benyttet jeg meg av Joan W. Scott og hennes tekst fra 1986 om kjønn og historisk 

analyse. Hun skriver om kjønn og makt, men også om hvordan det sosiale kjønnet er formet 

av politisk og sosial historie. I tillegg har jeg brukt performansperspektivet, for å vise hvordan 

kvinnerollen sementeres gjennom enkelte handlinger. Judith Butler er opptatt av performans i 

forhold til kjønn. Hun viser til hvordan handlinger skaper kjønnet.43 Om handlingen som blir 

utført er husarbeid, som er en handling som assosieres til det kvinnelige kjønnet, blir da en 

obligatorisk husstellundervisning det samme som å sementere kvinnerollen? Begge forfattere 

																																																								
39Lønnå, Stolthet og kvinnekamp, 233. 
40Mühleisen, Wencke, Silikonpupper, skjønnhetens demokratsering og det naturliges terror: om feministiske 

muligheter på nittitallet, 12. 
41Lønna, Stolthet og kvinnekamp, 162. 
42Eriksen, Anne (red), Rønning, Anne Birgitte (red) og Krefting, Ellen (red), Eksemplets makt, Kjønn, 

representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  24-25. 
43Butler, Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory, 254. 
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er benyttet med kjønnsperspektivet i øyemed og da med tanke på konstrueringen av en 

kvinnerolle gjennom sosiale, politiske årsaker.44 Om forslaget var blitt gjennomført, ville 

husmor vært synonymt med en kvinne. Da får man en helt bestemt definisjon av kvinnen. 

 

Ved å anlegge et kjønnsperspektiv, benytter man seg av en positiv diskriminering. Positiv i 

den forstand at man bevisst systematiserer og ensretter seg etter å skrive om f. eks franske 

kvinners innsats under første verdenskrig og ikke ''alle franskmenn''. Man får frem andre sider 

av historien som tidligere ikke er blitt vektlagt eller fortalt. Synliggjøring av en marginalisert 

eller en undervurdert gruppe, i dette tilfellet kvinner, er nettopp noe kjønnsperspektivet tar 

høyde for. Det får frem momenter og historiske elementer som ellers ikke ville ha blitt skrevet 

om. Jeg sier meg enig med Ida Blom og Sølvi Sogner som innledningsvis i Med 

kjønnsperspektiv på norsk historie, skriver at ''Historie handler egentlig om å se nye 

sammenhenger. Slike nye sammenhenger springer en i øynene når vi utvider synsfeltet til 

også å omfatte kvinnene.''45 Tar man ikke høyde for norske kvinners innsats under annen 

verdenskrig, mister man en del av det samtidige bildet. Ved nettopp å inkludere kvinner, vil vi 

belyse andre sider ved historien. Samtidig er det klart at et kjønnsperspektiv ikke er 

uproblematisk. Som tidligere nevnt, regnes det som positiv diskriminering, men denne 

diskrimneringen må ikke oppfattes som uproblematisk. På den ene siden er det bra at det 

skrives spesifikt om kvinner i historien. På den annen side, hvorfor må de ha en egen historie, 

er det ikke mer optimalt om man regner det som helt på sin plass at kvinner får være med i 

historiske verk? Kanskje kan konklusjonen være at man trenger de som går foran og skriver 

ned kvinners historie i første omgang. 

 

Jeg har valgt å vektlegge den kulturhistoriske konteksten i stor grad. Jeg har et fyldig 

kontekstkapittel, det for å gi en bred kontekst. Det igjen fordi artikkelen må forstås som en del 

av en større debatt.  

 

Tvungen husmorskole eller kvindelig vernepligt, Et forslag inneholder som nevnt, en bestemt 

oppfattelse av hva som er typisk kvinnelig. Det kvinnelige kan da enten leses som noe sosialt 

eller biologisk gitt. Her gir kjønnsperspektivet mulighet for å tolke i begge retninger. Hvordan 

det skal gjøres i et fremdeles mannsdominert samfunn, blir da gjennom å opphøye den 

kvinnelige situerte kunnskapen. Den situerte kunnskapen har frem til 1900-tallet vært 

																																																								
44Scott, Gender a useful category of historical analysis, 1068. 
45Blom og Sogner, Med kjønnsperspektiv på norsk historie, 9. 
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representert i husmødrene, men i 1919 virker den til å være på vei bort. Det er kommet et 

behov for å oppføre husmorskoler. Dermed får man et spennende paradoks, der den tidligere 

situerte kunnskapen ikke lenger er situert, men må læres bort gjennom en institusjon. 

Mitt utgangspunkt er dermed å lese teksten ut fra et feministisk perspektiv, der jeg 

posisjonerer meg med Scott og Butlers tilnærming til kjønn som noe sosialt konstruert. Det 

ettersom artikkelen kan anses som en forskjellsfeministisk tekst og ved kritisk forholde seg til 

en slik kjønnsforståelse av kvinnen, håper jeg å kunne påpeke hvordan forslaget kan forstås i 

debatt om kvinnerolle og som et forsøk vil være med på å sementere kvinnerollen. 
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Kapittel 4. Kvinnebevegelsen. 
1800-tallet er en interessant periode. Nasjoner gjenoppstår; som Polen, smelter sammen; som 

personalunionen Norge-Sverige og dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn. Det Ottomanske 

riket; ''Europas syke mann'' svekkes mot århundres slutt, mens Storbritannia i sannhet er 

Imperiet hvor solen aldri går ned. Samtidig er 1800-tallet interessant av rent demografiske 

årsaker; slaveriet avskaffes og kvinner begynner sakte, men sikkert å kreve rettigheter. I 

Skandinavia blomstret nasjonalromantikken, samtidig med politiske tumulter. 

 

Norge var i annen halvdel av 1800-tallet godt i gang med en større nasjonsbygging; 

industrialiseringen kommer for alvor i gang i 1870-årene, kulturlivet blomstret og 

kvinneemansipasjonen begynte så smått å ta form.46 Christiania var sentrum for Christiania-

bohemen og flere av de ledende skikkelsene innad i kvinnebevegelsen. Christiania utgjør på 

mange måter kjernen i kvinneemansipasjonen. Her bodde og møttes de tidlige pionerene 

innenfor kvinnesaken, etterhvert ble de sluppet til i det offentlige ordsskiftet og Nylænde, 

tidsskriftet som denne masteroppgaven legger til grunn, ble utgitt i Christiania.47 Det er ikke 

ensbetydene med at resten av landets kvinner ikke spilte noen rolle i kvinnebevegelsen på 

1800- og 1900-tallet, men at hovedstaden hadde en fremtredende rolle. 

 

1880-årene markerer begynnelsen på en bølge av kvinneemansipasjon. Så vel Ibsens kvinner 

og Bjørnsons angrep på den seksuelle dobbeltmoralen samt Christian Kroghs roman 

Albertine, viser til et tiår preget av nye tanker omkring kvinnens stilling.48 Det handlet ikke 

bare om kvinnen som hustru og mor, men som et individ med etterhvert ekspanderende 

borgerrettigheter. Det var viktig for emansipasjonen, at man hadde en støtte hos mennene. 

Som Elisabeth Aasen i Driftige damer påpeker, måtte det progressive menn til i 

kvinneemansipasjonens begynnelse.49 Selv om det fantes strømninger før 1880-årene, var 

dette en periode da kvinnebevegelsen for alvor kom i gang.50 

 

En rekke nye muligheter åpnet seg for kvinner på 1880-tallet. Fra 1884, hadde de adgang til 

																																																								
46Aasen, Driftige damer, 244. 
47Moksnes oppgir at 1/3-del av NKFs stiftere oppgav Christiania som adresse. Moksnes, Likestilling eller 

særstilling?, 36. 
 Nylænde utgis i Christiania. Hvert tidsskrift har denne opplysningen på tittelbladet. 
48Albertine utkom i 1886 og ble da som kjent beslaglagt. Gina Krog var blant bokens forsvarere og 

Kvindesagsforeningen arbeidet tidlig av, i mot offentlig prostitusjon. Aasen, 1800-tallets kvinner, 274. 
49Aasen, Driftige damer, 252. 
50Elisabeth Aasen mener Camilla Collets Amtmandens Døtre fra 1854-55, var en milepæl for norsk 

kvinnehistorie, Driftige damer, 244. 
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høyere utdannelse. I 1882 fikk kvinner lov til å avlegge Examen artium og Examen 

philosphicum.51 Gifte kvinner ble myndiggjort i 1888, 25 år etter at ugifte kvinner var blitt 

myndiggjort. Frem til 1888, var det en rett de mistet ved inngåelse av ekteskap.52 Først og 

fremst markerer 80-årene, en organisering av kvinner i foreninger som Skuld, Norsk 

Kvindesagsforening og Kvindestemmeretsforeningen. 

 

Skuld var de kvinnelige pionerenes private diskusjonsklubb.53 Selve navnet kommer av de 

norrøne skjebnegudinnene.54 Klubben ble stiftet 2. 11. 1883 og medlemmene ble valgt inn i 

klubben.55 Deriblant Cecilie Thoresen; første kvinne til å bli immatrikulert ved Universitetet i 

Christiania og Betzy Børresen, siden gift Kjeldsberg og Norges første kvinnelige 

fabrikkinspektør. Medlemmene var ressurssterke og fikk stor betydning for kvinnesaken helt 

inn i mellomkrigstiden.56 Den britiske filosofen John Stuarts Mills The Subjection of Women 

var det litterære utgangspunktet til klubben (utgitt i 1869).57 Boken hadde fått stor betydning i 

Europa, hvilket ikke skjedde i Norge, men for flere av kvinnene ble det et personlig 

vendepunkt. Mange følte ikke lenger misnøye over å være kvinne, men heller over vilkårene 

de hadde som kvinner.58 De kom sammen om Skuld som var et regelrett kvinneforum. Skuld 

varte frem til desember 1885, men var i stor grad betydningsfull på tross av sin korte levetid.59 

Det direkte resultatet av Skuld var Norsk Kvindesagsforenig, NKF. 

 

Norsk Kvindesagsforening ble stiftet 28. juni 1884 med venstremannen Hagbart Berner som 

formann.60 Ikke helt uventet, var man avhengige av progressive stortingsmenn som kunne 

arbeide for foreningens interesser fra et Storting der kvinner ennå ikke kunne velges inn.61 

NKF hadde som formål: ''[...] at skaffe kvinden den hende tilkommende ret og plads i 

samfundet.''62 Det er som Aslaug Moksnes i Likestilling eller særstilling påpeker, et noe vagt, 

tvetydig formål. Nøyaktig hvor fantes kvinnens rette plass? I hjemmet lune rede eller utenfor i 

																																																								
51Bjørgum, (red.), Vogt, (red.), Lie (red.) og Gundersen (red), Kvinnenes kulturhistorie, 41. 
52Aasen, Driftige damer, 245. 
53Lønnå, Stolthet og kvinnekamp, 16. 
54Aasen, Driftige damer, 250. 
55Moksnes, Likestilling, 21. 
56Lønnå, Stolthet og kvinnekamp, 17. 
57Aasen, Driftige damer, 247. 
58Moksnes, Likestilling, 39. 
59Aasen, 1800-tallets kvinner, 253. 
60Moksnes, Likestilling, 9. Aasen, Driftige damer, 252. 
61Første norske kvinne på Stortinget, var Anna Rogstad for Høire i 1911. Altså to år før almen stemmerett ble 

innført. Aasen, 1800-tallets kvinner, 257. 
62Moksnes, Likestilling, 45. 
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arbeidslivet? Samtidig var det et formål flere kunne støtte opp om, kanskje litt tamt og 

tannløst, men ukontroversielt. Det viste seg midlertidig raskt at stemmeretten skulle bli et 

stridsspørsmål, også innenfor NKF. 

 

Helt sentralt i kvinneemansipasjonen, står Gina Krog. Det er ingen overdrivelse å betegne 

henne som en høvding og bauta i kvinnebevegelsen. Hun var pioner i kvinnesaken fra siste 

halvdel av 1800-tallet, forkvinne i Kvindestemmeretsforeningen fra 1885 og redaktør og 

utgiver for Nylænde.63 Med andre ord; primus motor i kvinnebevegelsen. Hun fikk sin 

feministiske vekkelse i England, da hun under sin studietid ved Bedford College kontaktet 

National Union of Women's Suffrage Socities.64 I motsetning til de andre i Skuld, la hun ikke 

like stor vekt på The Subjection of Women, men heller amerikansk og britisk engasjement i 

kvinnesaken.65 Hun var klart inspirert av den hardere linjen de førte, f. eks når det kom til å 

kjempe for stemmerett på lik linje med mennenes stemmerett. Hun stiftet etter forespørsel fra 

International Council of Women, Norske Kvinners Nasjonalråd i 1904.66 Da hun døde i 1916, 

ble hun som første norske kvinne bisatt på statens bekostning.67 Det sier mye om hvilken 

posisjon hun hadde opparbeidet seg. 

 

I uenigheten omkring stemmerett stod Berner mot Krog. Berner hadde ikke tatt med 

stemmerett i programmet til Norsk Kvindesagsforening. Krog var kritisk og ville ha 

stemmerett på lik linje med menn.68 Berner gikk av i 1885 som formann for NKF, etterfulgt 

av Anna Stang.69 Uenigheten mellom Berner og Krog resulterte dessuten i at 

Kvindestemmeretsforeningen ble stiftet med Krog som forkvinne samme år.70 De to synene 

som ble ført av henholdsvis Berner og Krog, representerer de to ulike tilnærmingene man i 

NKF hadde til stemmerett. Enten arbeide for en gradvis tilnærming og utvidelse av 

stemmeretten eller arbeide direkte for full stemmerett på lik linje med mennene. 

 

Hagbart Berner var venstrepolitiker og stortingsmann. Han tilhørte den klart progressive 

fløyen i norsk politikk på feltet, men det kan tyde på at Gina Krogh i artikkelserien Nogle ord 

																																																								
63 Aasen, Driftige damer, 253. 
64 Moksnens, Likestilling, 30. 
65 Ibid, 39-40. 
66 Benkow, Hundre år med Konge og folk, 74. 
67 Aasen, 1800-tallets kvinner, 256. 
68Moksnes, Likestilling, 48.. 
69Aasen, Driftige damer, 252-253. 
70Aasen, 1800-tallets kvinner, 253 & 255. 
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om kvindesagens udvikling og nærmeste opgaver i vort land, i Nyt Tidsskrift fra 1884 synes 

han kommer lovlig sent inn på banen.71 Ikke bare var de uenige om stemmerett, men det kan 

tyde på at Berner snappet organiseringen av en kvinnebevegelse rett foran nesen på Krog. I 

hans øyne var full stemmerett på lik linje med menn, for kontroversielt.72 

 

Historikeren Ernst Sars, utgav mellom 1882 til 1887 Nyt Tidsskrift med Olaf Skavlan.73 Det 

var her Gina Krog skrev nevnte artikkel om kvinnesak. Av medier, fikk Nyt Tidsskrift 

betydning for kvinnebevegelsen, ettersom artikkelen var et frampek på kvinnesakens 

ekspandering i Norge. Av andre medier, var den nyvunne tilgangen til talerstolen viktig. 

Høyremannen Francis Hagerup ordnet til to møter i Studentersamfunnet, høsten 1884.74 De to 

møtene ble viktige i form av at kvinner for første gang fikk delta i den ''offentlige debatten''. 

To kvinner tok faktisk ordet.75 

 

Kvindestemmeretsforeningen, var barn av NKF. Foreningen ble stiftet i 1885 med ett mål for 

øye; stemmerett for kvinnene på lik linje med menn, med Gina Krog som leder. De ønsket å 

endre Grunnlovens §50 som gav borgere, underforstått menn, stemmerett. De ønsket å utvide 

paragrafen til også å gjelde kvinner. Allerede et år etter stiftelsen av 

Kvindestemmeretsforeningen, ble det innsendt forslag om dette til Stortinget som ble stemt 

over fire år senere, men ikke vedtatt. Etter at Stortinget så innførte allmenn stemmerett for 

menn, i 1898, førte det til en intern deling i to leire. De som var for en gradvis tilnærming til 

stemmeretten og de som ville ha stemmerett på lik linje med mennene.76 For første nevnte 

gruppe, kan innføring av begrenset stemmerett for kvinner anses som en seier i 1907. For den 

andre grupperingen, ledet av Gina Krog, var det ikke en ønskelig linje. Hun trakk seg som 

leder. Resultatet var en ny forening; Landskvinnestemmerettsforeningen; LSKF. 

 

Landskvinnestemmerettsforeningen ble stiftet i 12. 1. 1898 som resultat av nevnte splittelse. 

Leder for den nye foreningen, ble Fredrikke Marie Qvam.77 Hun var fra før av også stifter av 

Norske Kvinners Sanitetsforening.78 Fra 1904 av, var de medlemmer av International Alliance 
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of Woman Suffrage. Dette var en moderat kvinnebevegelse i motsetning til Women's Social 

and Political Union som under ledelse av Emmeline Pankhurst førte en nærmest militant 

kamp for stemmerett.79 I motsetning til Kvinnestemmerettsforeningen, fortsatte LSKF å 

eksistere også etter at stemmerett ble allment.80   

 

Av medier som ble benyttet av kvinnebevegelsen, står Nylænde helt sentralt. Tidsskriftet tok 

opp samtidige temaer og var internasjonalt orientert.81 Det ser man ved at de korresponderte 

med andre kvinnebevegelser og svarene fra disse ble publisert i Nylænde. Ser man på 

årgangen av 1919, er stemmerett og internasjonalt samhold fremtredende. Artikkelen 

Kvindestemmerettens fremgang og seier siden krigen begynte forteller om hvilke land som har 

innført allmenn stemmerett.82 

 

Mot den første verdenskrig. 

Det (kvinne)politiske klimaet fra unionsoppløsningen til utbruddet av første verdenskrig, er 

preget av kamp for stemmerett og de Castbergske barnelover. Johan Castberg og Katti Anker 

Møller, svoger og svigerinne, arbeidet sammen om lovforslaget.83 Lovforslaget gjorde faren 

ansvarlig for også sine utenomekteskapelige barn. De skulle ha rett til hans navn og motta 

økonomisk støtte. Motstanden mot forslaget gikk ut på at det kunne oppfordre til umoralsk 

oppførsel ettersom det tjente seg å få barn utenfor ekteskapet og at man ved å gjøre mannen 

ansvarlig – ikke kvinnen han fikk barn med – rev i stykker mannens familie. Det til tross, 

lovforslaget ble innført i 1915.84 

 

Tiden frem mot 1913 bærer preg av en nasjon i klar endring. I 1905 ble personalunionen med 

Sverige oppløst og Norge valgte Prins Carl av Danmark til monark. Norske kvinner fikk ikke 

lov til å stemme ved valget om unionsoppløsning eller kongevalg, men kvinnene mobiliserte 

og viste stort politisk engasjement og teft. På to uker fikk man inn 244 756 underskrifter til 

fordel for nasjonens selvstendighet, administrert av LSKF.85 Hvem sa at kvinner ikke fantes 

politisk interessert? 
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''Skuddene i Sarajevo'' ble den utløsende årsak for en storkrig verdensmaktene i mellom. 

Stridsdyktige menn dro ut og kvinnene måtte ta over arbeidsplassene. For kvinnesaken, byr 

tiden etter krigen på andre problemstillinger enn i 80-årene. Først og fremst gjennom en 

stadig større oppslutning og idyllisering av husmoren, men også ved at flere av 

kvinnesakspionerene nå enten falt fra eller gikk bort. Mellomkrigstiden bød på en langt mer 

tradisjonell kvinnerolle enn den som hadde fått stemmeretten gjennom. Selv om stemmeretten 

enten var på vei – eller allerede var innført i en rekke europeiske land, med Sveits som et av 

de aller siste i 1971, var mellomkrigstiden utfordrende for kvinnebevegelsen.86 Det kan se ut 

som at man etter innføringen av stemmerett – det store målet – ikke hadde et like stort uttalt, 

felles mål. Først på 70-tallet kom kampen om selvbestemt abort for alvor i gang.  

Kvindestemmeretsforeningen la ned sitt arbeide. LSKF fortsatte midlertidig sitt arbeide inntil 

Qvam døde i 1938.87 

 

Første bølge av kvinnesak, handlet altså først og fremst om stemmeretten som man fikk 

igjennom i 1913. Deretter har man allment ment at neste bølge av feministisk aktivisme var 

kampen for selvbestemt abort på 70-tallet. Det var en langt mer utfordrende sak og enes om. 

Tiden etter 1913 er preget av å stadfeste kvinnens stilling som en borger i samfunnet. Et 

frampek er at Tvungen husmorskole eller kvindelig vernepligt nevner mennenes innsats under 

krigen, men hvor er kvinnens? Der mannen har en verneplikt, står hun helt fri. Her må det sies 

at på særlig en arena vektlegges kvinnene stor betydning under krigen; innenfor hjem og 

husstell, som husmødre. Det var husmoren som så til at maten strakk til i dyrtiden. I denne 

konteksten, får husmoren altså en nasjonal betydning. 

 

Et parti som dukker opp i 1924 er Kvindernes Enhetsfront. Partiet var tverrpolitisk utenom 

kommunister og arbeidet for å ''fremme kvindernes fælles interesser indenfor de forskjellige 

politiske partier.''88 Under punkt 5 leses følgende ''Hussteloplæring gjøres tvungen for 

barneskolen i alle byer og for barneskolen eller fortsættelsesskolen på landet. Videre utvikling 

av husmorskoler med mødrefag – og andre fagskoler for kvinder.''89 Anna Sethne var formann 

med Ella Anker som generalsekretær. I styret satt blant andre Olga Bjoner, senere landsleder 
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for Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon og Kvinnehirden.9091 Støtten til Enhetsfronten ser 

ut til å ha hatt en bred utslagsflate. Både Betzy Kjeldsberg, Helga Helgesen og Katti Anker 

Møller er listet opp, enten som medlemmer eller som rene støttespillere.92  

 

Perioden fra Skuld ble opprettet til Kvindernes Enhetsfront, preges av store samfunnsmessige 

endringer. Neste kapittel vil ta for seg nettopp tidspunktet for artikkelen og om det var heldig 

eller ei. 
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Kapittel 5. Analyse del 1.  
 

5.1 Saksfremstilling, Dispositio og Kairos: 

Problemstillingen min er hvordan de tre punktene plikt, verneplikt og statsborgerskap bygger 

opp om den sosiale kjønnskonstruksjonen som skjer i artikkelen og hva slags sosial 

kjønnskonstruksjon som faktisk skjer i artikkelen? I første omgang vil jeg foreta en retorisk 

analyse av punktene i teksten. Jeg begynner med saksfremstilling, disposisjon og tidspunkt for 

artikkelen. 

 

Artikkelen er delt inn i fire deler som tar for seg det historiske bakteppet for forslaget, de 

praktiske løsningene, opplæring og hvorfor forslaget kunne gå under betegnelsen kvinnelig 

verneplikt. Saksfremstillingen er den historiske bakgrunnen som presenterer fakta: ''Den skal 

tjene som bakgrunn for argumentasjon og stillingstagen.''93 Man har jobbet for å få en komité 

og har fått en denne og dermed er arbeidet med forslaget i gang. Stillingen forfatteren tar, er at 

det har gått tregt, men av forståelige grunner (som krigen). Argumentasjonen er tydelig for 

forslaget, men også tydelig på at arbeidet foregår i et lite tilfredsstillende tempo. 

 

Det hele er mer prosaisk enn et eventuelt politisk forslag, men disposisjonen, dispositio, er 

interessant. Som Kjeldsen påpeker, skal taleren ha ordnet innholdet på en hensiktsmessig og 

overbevisende måte.94 Det historiske bakteppet for forslaget fungerer som posisjonering både 

politisk og ideologisk. Det rent praktiske som foreslås, har som funksjon å vise til 

gjennomførbarhet, men også en emosjonell appell; dette kan vi få til! Særlig den emosjonelle 

appellen fungerer som en kamptale. Det ser man tydelig med konklusjonen, conclusio; 

''Kunde en saadan ordning bli rigtig igangsat og ledet, tror jeg den muligens kunde komme til 

å fortjene navn av kvindernes vernepligt.''95 Setningen har utvilsomt den oppsummerende 

funksjonen en god konklusjon bør ha. Samtidig vitner ''muligens'' om en forsiktighet. Ved 

først å ta for seg bakteppet, deretter det man behøver å gjøre for at ordningen skal fungere, før 

selve ordningen og avslutningsvis konklusjonen, får artikkelen både et appellerende og 

informativt innhold. Det igjen går tilbake til troverdighet, som jeg straks vil komme inn på. 

 

Kairos er i retorikkfaget det ''rette øyeblikket'' for en ytring.96 I dette tilfellet er det ikke snakk 
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om et øyeblikk, men heller tidspunkt for selve artikkelen. Tidspunktet virker ikke å ha vært 

helt heldig. På den ene siden har kvinner akkurat vist at de kan ta over arbeidet til mennene 

som kjempet under den forrige krigen og man opplevde en ny frigjøring gjennom nettopp 

arbeidet.97 På den annen side, virker det som om forslaget kommer noe sent. Det ville ha vært 

mer i samtiden noen decennier tidligere. Ut fra dette, er det usikkert om tidspunktet for 

artikkelen er beleilig eller ikke. Det er vanskelig å si om artikkelen er kommet ut på et godt 

tidspunkt eller ikke og dermed ligger det en latent spenning i artikkelen. 

 

Husmoren er i klar kontrast til den liberaliserte kvinnerollen som kommer i mellomkrigstiden 

jamføres La garçonne. Det er rett etter første verdenskrig og seks år etter at allmenn 

stemmerett ble innført i Norge. Den mest direkte konsekvensen av krigen, har i følge 

artikkelen vært at man måtte stanse komitearbeidet med tanke på forslaget om tvungen 

husmorskole. Mot slutten av artikkelen, kommer forfatteren innpå verdensfreden og 

avskaffelse av mannlig verneplikt. Både krigen og verdensfreden, gjør at artikkelen oppleves 

som både relevant og aktuell i samtiden nettopp fordi forfatteren knytter verneplikten opp mot 

den nylig avsluttede verdenskrigen. Samtidig viser det også at etter revolusjonen kommer 

reaksjonen; stemmeretten er innført, kvinnen er en anerkjent borger av samfunnet, tiden er 

inne for å gå tilbake til kjøkkenet. 

 

5.2 Ethos, pathos og logos: 

Logos, pathos og ethos anses populært som retorikkens tre søyler. Logos er 

fornuftsargumentet. Pathos; følelsesargumentet og ethos; talerens karakter, eller person.98 Det 

siste er altså noe problematisk i artikkelen ettersom M. Hj forblir ukjent. Ved at forfatteren 

bruker ''jeg'' og ''vi'', får artikkelen en intim og overtalende karakter samtidig som 

artikkelforfatteren gjør seg til en klar talsperson for undervisningen. ''Vi faar imidlertid ikke gi 

tapt for det, men fremholde vor mening og vor fordring ufortrødent i tillid til det godes 

seier.''99 Her spiller M. Hj klart på et pathos, ved å spille på pliktfølelse hos publikum. 

Troverdigheten; credibilis ligger mest i posisjoneringen og ordvalget, ettersom det mangler 

informasjon om forfatteren i artikkelen.100 Dermed blir det selve teksten, argumentasjonen og 

ordvalget som blir viktig for å kunne identifisere ethos. Dessuten har Nylænde en funksjon 
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som ethos, ettersom artikkelen er publisert i tidsskriftet. Kjeldsen viser til et eksempel av 

kildebruk og hvordan den oppgitte kilden virker inn på mottageren som mer eller mindre 

troverdig.101 Troverdigheten til M. Hj forsterkes av å være publisert i Nylænde, hvilket igjen 

gir artikkelen autoritet. 

 

Artikkelen har et klart appellerende språk, hvilket utgjør både ethos og pathos. Det vil her 

tradisjonelt legges vekt på actio; altså selve fremførelsen av talen.102 I dette tilfellet, vil den 

stadige henvendelsen til publikum, være det nærmeste actio man kommer. Av Aristoteles' tre 

talegenre, er artikkelen nærmest en deliberativ retorikk, altså en rådgivende tale.103 Artikkelen 

er en informativ tekst med tanke på bakgrunnshistorie og en mulig måte å gjennomføre 

undervisningen på, men først og fremst appellativ. Intensjonen er klar fra begynnelsen av; det 

gjelder å overbevise målgruppen om at det er et godt forslag. Andersen påpeker at pathos ofte 

opptrer mot slutten av en tale og i vår sammenheng ser vi at den siste setningen i artikkelen; 

''Kunde en saadan ordning bli rigtig igangsat og ledet, tror jeg den muligens kunde komme til 

å fortjene navn av kvindernes vernepligt.'' så absolutt har en tilstedeværende, noe nøktern 

pathos i denne siste, nesten fortrolige henvendelsen til leseren.104105 

 

Pathos er viktig i forhold til selve publikummet, man skal appellere til følelsene hos dem. 

Motsatt, går logos heller inn for en såkalt ''fornuftig'' argumentasjon. Logos, her i form av en 

logisk slutning, vil være viktig for argumentasjonen og derfor overtalelsen av det samme 

publikummet. Det gjelder å finne ut om forslaget er bygget på et logisk eller retorisk 

argument, ettersom det vil kunne fortelle noe om hvordan det i sin helhet skal oppfattes. 

Forskjellen mellom et logisk og et retorisk argument, er i følge Kjeldsen, at førstnevnte må ha 

en korrekt logisk form og gyldighet.106 Det behøver ikke det retoriske argumentet å ha. For å 

være et gyldig argument er det overbevisende elementet viktigst i et retorisk argument.107 

Kjelden presenter selv en modell for hvordan man kan sette opp et gyldig argument: 

 

Oversetning (Premiss major) Alle mennesker er dødelige. Undersetning (Premiss minor) 
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Konger er mennesker. Konklusjon (Conclusio) Konger er dødelige.108 Som Kjeldsen påpeker, 

må oversetning og undersetning aksepteres for å kunne akseptere konklusjonen. Hvis ikke, 

skaper man en selvmotsigelse og premisset feiler i sin funksjon.109 

 

Ved å ta utgangspunkt i Kjeldsens modell ovenfor, vil vi kunne sette opp premisset i vår 

sammenheng på følgende måte: (Premiss major (PM¹); landet trenger husmødre. Premiss 

minor (PM²) de fleste unge piker vil gifte seg og bli husmødre. Konklusjon/Conclusio (C): 

alle unge piker bør få en obligatorisk husmorutdannelse på statens bekostning.  

 

Jeg har gått ut fra det implisitte i teksten om at unge piker helst bør ha kunnskaper om husstell 

og det nasjonale, ideologiske bakteppet som dannes av M. Hj. Konklusjonen har hele tiden 

vært klar. Premissene måtte derfor dannes, for at det skulle utgjøre en logisk slutning. Hva 

undertegnede måtte mene om husmor som en mer eller mindre gyldig karriere, må 

selvfølgelig holdes utenfor. PM¹, PM² og C utgjør et gyldig premiss for argumentasjon i 

artikkelen og holder vann som en logisk slutning.   

 

5.3 Konsensus og målgruppe: 

Forfatteren benytter seg av ''vi'' i artikkelen og bygger opp under eget ethos. Det er ikke 

eksplisitt om M. Hj er kvinne, men overveiende sannsynlig med tanke på denne 

posisjoneringen i en såpass kjønnsladet artikkel. Forfatteren posisjonerer seg som en klar 

pådriver for saken. I tillegg fungerer bruken av ''vi'' som en befestning av forfatterens dygd og 

ved at M. Hj posisjonerer seg med husmødrene og fremsnakker deres innsats i hjemmene. 

Som Andersen påpeker må tilhørerne først tro på taleren for så tro på saken.110 Ethos er altså 

avgjørende for hvordan leseren oppfatter artikkelen og budskapet i den. Om artikkelen var 

skrevet av en som ikke posisjonerte seg med husmødrene, kunne det i verste fall ha fått en 

belærende tone. Det ville oppleves annerledes om det var komiteen bak forslaget som samlet 

hadde skrevet en artikkelserie. Da ville budskapet fått en klar persuasiv appell. Ved at 

forfatteren posisjonerer seg med leserskaren, kan forfatteren skrive setninger som: ''Vi kan 

ikke sætte os ned og slaa os til ro med den tanke at en eventuel komite i tidens fylde skal faa 

besørget alt mulig for os.'' uten at det virker negativt.111 Dessuten vil troverdigheten til 
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forslaget også styrkes, ettersom M. Hj skriver til målgruppen som også inkluderer forfatteren 

gjennom den hyppige bruken av ''vi''. Nettopp hyppigheten av ordet, sørger for at man ikke 

glemmer denne posisjoneringen. 

 

To ting taler sterkt for at forfatteren henvender seg til kvinner. Én, er den hyppige bruken av 

konsensus. ''Vi'' dukker flere ganger opp, som om forfatteren taler på vegne av flere kvinner. 

To, Nylænde, Tidsskrift for Kvindernes Sak indikerer sterkt at leserne først og fremst er 

kvinner og at deres døtre igjen er målgruppen for forslaget. Dette indikerer at det er kvinnene 

som er den målrettede gruppen for overbevisning fra forfatterens side. De skal så igjen 

overbevise sine døtre om at det er en god utdannelse. Husmødrene trenger også å bli påminnet 

om deres viktige plass i hjemmet. Forfatteren gjør det på et snedig vis, ved direkte appellere 

til dem: ''Eller har vi noget, som delvis kan erstatte de manglende lærerinder og skoler? - Jeg 

mener vi har det i vore husmødre og hjem.''112 Undergruppen i selve målgruppen, er husmødre 

som fungerer som gode forbilder for både forslaget og målgruppen for forslaget. Denne 

undergruppen får en skyts av eunoia – velvilje mot tilhørerne– rettet mot seg.113 Et annet 

retorisk virkemiddel, er hvordan forfatteren får det til og høres ut som en kamp;  

''Vi faar imidlertid ikke gi tapt for det, men fremholde vor mening og vor fordring ufortrødent 

i tillid til det godes seier. Men til at kjæmpe og seire hører som bekjendt tre ting: penge, penge 

og atter penge.''114 M. Hj skaper en kamp som forener leseren med artikkelforfatteren i front 

mot byråkratiet.  

 

Den retoriske betydningen av vi'et i teksten er todelt, men henger sammen. Det kan oppfattes 

som samfunnets oppfatning av hva unge kvinner bør bruke sine formative år på. Eller som en 

identitetsmarkør som skal bevisstgjøre målgruppen over et potensielt (obligatorisk) ansvar. 

Vi'et markerer derfor en appell mot de unge kvinnene som er sitt ansvar bevisst. Forfatter og 

leserskaren får et eierskap til selve forslaget gjennom språkdrakten. Forslaget omtales som 

''vort''. Det skaper en samhørighet og et fellesskap i selve teksten, appellerer til det 

emosjonelle og til et felles ansvar overfor den kvinnelige ungdommen:  

 

''Der forestaar nu bygning av nye skoler næsten allesteds i landet, og vi (min 

uthevelse) maa forlange – hver paa vort (min uthevelse) sted – at de bygges med en fremtidig 

																																																								
112 M. Hj, Tvungen husmor, 191. 
113 Kjeldsen, Retorikk i vår tid, 115. 
114 M. Hj, Tvungen husmor, 190. 
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sterk utvidelse av husstelundervisningen for øie, saa meget mere som de ældre skoler som 

oftest er utilstrækkelig utrustet paa dette felt.''115 

 

Artikkelen henvender seg til tidsskriftets målgruppe som tidligere er identifisert som kvinner. 

Dermed får 'vi'et også en retorisk, overtalende og identifiserende funksjon. Forfatteren 

plasserer seg på leserens side, ved å appellere til et felles prosjekt der den kvinnelige situerte 

kunnskapen nå skal opphøyes til pensum.  

 

Forfatteren vil ikke binde forslaget til hverken høyre eller venstre, til det er saken ''for god''.116 

Det er kvinnenes felles plikt å få den frem, ettersom ''det er blandt os, at den største 

sakkyndighet findes, og det er den kvindelige ungdom det gjælder.''117 Det er interessant med 

tanke på det politiske aspektet, der Venstre i 1918 og siden Høire i 1921 i sine valgprogram 

går inn for å støtte husmorskolene. Forfatteren appellerer til å ikke gjøre forslaget til en 

partipolitisk sak og viser til hvordan Høire- og Venstrekvinner har forsvart eller angrepet 

forslaget. M. Hj skriver:  

 

''Jeg tviler ikke om vedkommendes gode mening: men jeg kan ikke tilbakeholde den 

bemerkning, at det vilde været mere loyalt mot kvindernes sak og mot N.K.N., om enkelte av 

venstres kvinder ikke under valgkampen hadde søkt at gjøre dette til en partisak.''118  

 

M. Hj posisjonerer publikum ved å identifisere motstanden i ''vedkommende''. Det er dessuten 

et smart ordvalg å benytte ''loyalt''. Dermed identifiseres forslagets ''motstanderene'' til de som 

vil gjøre saken til en partisak. Det gjør det til et kvinnepolitisk forslag til det beste for alle 

kvinner, uavhengig av politisk tilhørighet. Samtidig blir enigheten ute blant samfunnets topper 

og alle landets husmødre (for å sette det på spissen) til det konsensus M. Hj benytter seg av. 

 

5.4 Enthymemet, det retoriske beviset: 

Finnes det et enthymem i artikkelen? Dreier det seg om sannsynlige premisser når det 

kommer til den unge kvinnens fremtid? Enthymemet er en av to intellektuelle 

overbevisningsmidler i følge Fafner. Det andre er forøvrig paradigmet.119  

																																																								
115 M. Hj, Tvungen husmor, 190. 
116 Ibid, 173. 
117 Ibid, 173. 
118 Ibid, 172-173. 
119 Fafner, Retorik. Klassisk og moderne, 35. 
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I Rhetorica Norvegica står følgende å lese om enthymemene: ''De består av sannsynlige 

premisser, dvs. fordommer i en nøytral betydning, en tidligere felt dom, en presedens, en 

topos, et ordtak.''120 Det er med på å overbevise leseren, ettersom de uansett vil ende opp med 

å dra nytte av denne kunnskapen i løpet av livet. Premissene var sannsynlige for å få til denne 

undervisningen på det tidspunktet da forslaget ble foreslått. Komiteen til utredning av 

spørsmålet om obligatorisk husstellundervisning sluttet opp om forslaget og til sist var det 

økonomien det falt på. Problemet er at den logiske slutningen i 1919, heller var noe man 

faktisk forventet at skulle skje, enn at det var sannsynlig at det skulle skje. Samtidig 

forutsetter enthymemet at lesere og forfatter deler de samme verdiene. I og med at lesernes 

reaksjoner er fraværende i dette tilfellet, må man gå ut i fra at det var (og er) et ethymem i 

teksten. Det ettersom forfatteren i artikkelen, tar det som en selvfølge at publikum deler 

forfatterens verdier vedrørende kvinnerollen og kun behøver og overtales med tanke på selve 

ordningen, ikke selve kvinnerollen. 

 

Det fastslås flere steder i teksten at de unge kvinnene trenger denne typen undervisning, men 

ikke hvorfor de trenger den annet enn at de vil ha nytte av undervisningen. Bortsett fra at det 

gir fordeler med tanke på selvhjulpenhet, virker det å være så implisitt, at det må ha vært en 

selvfølge i samtiden at unge piker hadde bruk for en slik undervisning. Ved å gå tilbake til den 

logiske slutningen, ser man hvilken holdning som var såpass implisitt i leseskaren at det ikke 

behøves en større forklaring; alle kvinner vil tjene på et obligatorisk husstellkurs. Det er en 

såpass viktig del av kvinnelig allmenndannelse, at det bør pålegges de unge pikene fra et 

statlig hold. Den tyske filosofen Friedrich Engels ser ut til å dele bekymringen noen decennier 

tidligere; de unge pikene i det industrielle samfunnet arbeider ute istedenfor i hjemmet og blir 

husmødre uten kjennskap til hverken barnestell eller husarbeid.121 

 

De som trenger forslaget mest, i følge artikkelforfatteren, er studiner og arbeidersker.122 Hva 

kan statistikken fortelle om samtidens arbeidende kvinner? I 1920, var 31,5% av kvinner over 

15 år yrkesaktive. De fleste innen ''Personlig tjenesteyting'' (som tjenestepike, e. l.) med 

11,6 %. Det er en svak nedgang fra 1910, da det var 14,1%. Industri (6,2%) og jordbruk 

(6,1%) kommer som de to neste store yrkesgruppene. Hele 68,5% av kvinner over 15 år er 

																																																								
120 Johannesen, Rhetorica Norvegica, 191. 
121 Blom m. fl., Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag, 264. 
122 M. Hj, Tvungen husmor, 204. 
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oppført under ''Ikke yrkesaktive''.123 Det utgjør en stor del av befolkningen. Til 

sammenligning var 9,9% menn ''Ikke yrkesaktive'' i 1920.124 

 

Det er ingen rettferdig sammenligning, i og med at kvinner kun nylig er sluppet til på 

arbeidsmarkedet og gifte kvinner først og fremst hadde hjemmet som sin arbeidsplass. 

Likevel viser det at en stor del av den kvinnelige befolkningen ikke hadde et arbeid å gå til. 

Hvis man så anslår at de fleste da er hjemmeværende, kan husmorundervisningen nesten 

fungere som et sysselsettingstiltak. Da får også utsagnet som ''Bare den ting at kunne et saa 

uundværlig fag som husstel ved indtrædende arbeidsløshet!'' en mye mer realistisk klang over 

seg når man også vet om den økonomiske nedgangstiden som ventet. Av de 943 093 kvinnene 

i 1920, vil trolig mesteparten måtte forholde seg til mangel på arbeid.125 Et tegn på at det kan 

være et mulig sysselsettingstiltak, er hvordan artikkelforfatteren tenker seg ordningen: 

''Derimot bør kvinderne under denne tjenestetid, saavelsom mændene, kunne faa det 

nødvendige til klær og ophold.''126 Det som taler i mot, er at det først og fremst er en ordning 

som skal gjelde unge kvinner som eventuelt kan gifte seg unna ordningen. Altså ser det 

snarere ut til at man ønsker å oppvurdere husmødrene som en ny yrkesgruppe, ideologisk enn 

økonomisk. 

 

Rent samfunnsøkonomisk, kan man spørre seg om nøyaktig hva samfunnet kan tjene på å 

holde ca. halve befolkningen utenfor arbeidsmarkedet, bevisst eller ubevisst. 

Landsorganisasjonen gikk i 1926 mot lønnet arbeid for gifte kvinner.127 Frem til 1927 ble 

gifte kvinner aktivt diskriminert i arbeidslivet, da man ikke skulle ta mennenes arbeidsplass. 

Hovedargumentet for en slik diskriminering, var at mannen tross alt var hovedforsørgeren i 

familien. 

 

5.6 Plikt, verneplikt og statsborgerskap: 

M. Hj avslutter den første delen av artikkelserien med følgende appell: ''Uten at foregripe 

nogetsomhelst komitearbeide, maa vi forsøke at finde ut, hvad enhver av os kan gjøre for at 

sætte kvinderne istand til at opfylde sine pligter mot hjem og samfund og mot sig selv. ''128 

																																																								
123 Http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/9-4.html, sist besøkt 3.4, kl. 10:50. 
124 https://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/9-3.html, sist besøkt 3.4, kl. 10:45. 
125 https://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/9-4.html, sist besøkt 3.4, kl. 10:50. 
126 M. Hj, Tvungen husmor, 207. 
127 Roll-Hansen, Hege, Arbeid og forsørgelse, 161. 
128 M. Hj, Tvungen husmor, 173. 
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Kvinnens plikt mot seg selv, er et interessant utgangspunkt både for selve artikkelen, men 

også som argument for undervisningen. Det indikerer at husmoryrket er den ultimate 

''selvrealiseringen'' for datidens kvinner. Selve undervisningen får en høyere dimensjon: 

plikten mot meg selv er å bli en god husmor. Det betyr ikke nødvendigvis plikten mot 

familien, selv om den er representert i setningen. Plikten mot en selv, klinger Ibsensk. 

''Pliktene i mot meg selv'' sier Nora til Torvald, før hun går i siste akt av Et dukkehjem.129 

Plikten mot en selv, er viktige i husstellundervisningens øyemed. Skjønt det skal innvendes at 

de plikter Nora snakker om, er av en helt annen karakter enn de M. Hj skisser opp, kan 

samtidig kjernen identifiseres som lik; det handler om plikten mot en selv, ikke bare plikt til å 

tjene et høyere formål. 

 

Plikten får en dobbelfunksjon. Den fungerer både som en individuell og felles markør: ''Det er 

vor, kvindernes, fælles pligt at føre den frem, det er blandt os, at den største sakkyndighet 

findes, og det er den kvindelige ungdom det gjælder.''130 I dette utdraget, posisjonerer 

forfatteren seg med leserskaren og får dermed en ekstra tyngde i overtalelsen av målgruppen 

samt ved å dra frem husmødrenes sakkyndighet. Ved å poengtere at man har en plikt overfor 

den kvinnelige ungdommen, gir forfatteren husarbeidet en større betydning. Da fungerer det 

som en oppvurdering av husmødrene og husarbeidet. Det igjen skaper både den emosjonelle 

pathos hos den ansvarsbevisste leser og bygger opp under den logiske slutningsrekken om 

landets behov for husmødre. 

 

Samme utdrag viser også et logos-argument. Om det er hos kvinnene at kunnskapen om 

husstell finnes, plikter de å videreføre denne kunnskapen til nye husmødre. Den logiske 

argumentasjonen blir da at kunnskapen skal kunne komme andre til gode og at man følgelig 

trenger en videreføring av den. Det igjen faller inn under den logiske slutningen. Plikten 

handler altså ikke utelukkende om pathos, men også logos. 

 

Plikt gir assosiasjoner til å tjene en høyere institusjon, som kirke eller stat, men også til mer 

hverdagslige formål (det er en forsørgers plikt å forsørge sin familie, e. l.). Ettersom 

forfatteren både innleder og avslutter artikkelserien om plikten mot husmødrene selv og 

mannlig versus kvinnelig verneplikt, bygger M. Hj opp under pliktens betydning i artikkelen. 

Kvinnen har funksjonen som hjemmets bærende bjelke i samfunnet og derfor er det også 
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hennes plikt å utføre sine oppgaver på best mulig måte. Ved å poengtere at det er hennes plikt 

i mot samfunnet, får husstellet en større betydning, enn om det kun var for familiens skyld. I 

det tilfellet, er det også ''[...] baade en pligt og en æressak for os at ta fat [på 

komitearbeidet].''131   

 

Plikten fungerer både som et emosjonelt og et overtalende, persuasivt element i teksten. 

Emosjonelt, ettersom det appellerer til et samhold på tvers av klasser med kjønn som 

fellesnevner. Overtalende, ettersom den gjøres et poeng ut av at det er din plikt mot deg selv å 

bli den beste husmor. Det får et individualistisk tilsnitt, det er ikke kun et høyere formål som 

skal tjenes. At den heller ikke er en tvungen plikt, lyder langt mer leservennlig, enn hva 

lederen for Hjemmenes Vels Landsforbund; Marie Michelet i 1914 skriver om husmorens 

plikt: ''Paa dette området er det en hustrus pligt at følge sin mand som sin overordnede, thi det 

er hans penge som anvendes i hjemmet og hjemmet maa være saaledes ordnet, at han der kan 

hente kræfter og livsmot til sin livsgjerning.''132   

 

M. Hj. begynner artikkelen med en prosaisk redegjørelse av hvordan forslaget om en 

kvinnelig verneplikt, har skapt misforståelser nettopp ved at det er blitt kalt for ''vernepligt''. 

Forfatteren beklager denne misforståelsen og påpeker at det ikke er en militær verneplikt som 

den mannlige verneplikten: ''[...] at de fleste ved kvinders vernepligt forstod kvinders pligt og 

evne til at verge hjemmene og derigjennem fædrelandet paa kvindelig vis.''133 Det ser ut til å 

være et husmoderlig vis, men nøyaktig hva som betyr med ''paa kvindelig vis'' er opp til 

fortolkning. Det er å verne om hjemmene som er å forstå som en kvinnes plikt mot samfunnet 

og nasjonen. Interessant nok, i Stemmeret for kvinder: foredrag i Norsk kvindesags-forening 

den 27de november 1885, kommer Gina Krog inn på verneplikt og kvinner: ''Jeg skal nu først 

minde om, at det ikke er overladt kvinderne selv at vælge, om de vil udøve værnepligt, ud fra 

et vist synspunkt kan dette endog opfattes som en ret, som er berøvet de enkelte kvinder''.134 

Det vitner om et progressivt syn på den kvinnelige verneplikten. Riktignok kan det se ut som 

Krog her heller snakker om den militære verneplikten, der M. Hj ikke er interessert i å gjøre 

den kvinnelige verneplikten til en militær. Nettopp det, gjør også M. Hjs verneplikt så 

interessant. Forfatteren skaper et klart skille mot den mannlige verneplikten, men benytter seg 
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også av en lettere ''kampmoral''-pathos. M. Hj skriver inn verneplikten i et større, nasjonalt 

perspektiv. 

 

Bruken av begrepet ''vernepligt'' er interessant, ettersom ''plikt'' gir assosiasjoner til å tjene noe 

høyere. At det også er benyttet like etter første verdenskrig, er interessant ettersom det havner 

i en samtidig kontekst der Europa nyss er kommet seg gjennom fire år med krig hvor 

kvinnene måtte overta mennenes arbeid i de krigførende nasjonene. Det indikerer at deres 

verneplikt som vordende husmødre kan tillegges en mulig innsats i en ny væpnet konflikt.135 

Da brukes det både som en emosjonell, men også logisk appell til leserne. 

 

Følgende skriver artikkelforfatteren om den mannlige verneplikten som står i fare for å bli 

nedlagt: ''Maa det ikke være overmaade sundt baade for bondegutter og bygutter saaledes at 

rives ut fra sin avkrok og sine vaner, til et friskt liv i natuuren sammen med kamerater av alle 

stænder, - og allikevel et liv med regelmæssighet og disiplin!''136  

 

Som artikkelforfatteren poengterer, er den mannlige verneplikten av en demokratisk karakter. 

En slik demokratisk karakter vil også den kvinnelige verneplikten få. Den kvinnelige 

verneplikten skal altså omfatte barnestell, husstell og lapping, med mulig praksisperiode ved 

barnekrybbe (barnehage), asyl eller eldrehjem. Det skal være til nytte både for dem og for 

samfunnet: ''De erfaringer de unge piker vil faa ved saadant arbeide, kan bli til stor nytte for 

dem selv i paakommende tilfælde og de vil gi dem et rigtigere syn på livet og paaa vore 

pligter mot hverandre og mot samfundet.''137 

 

Det ''rigtigere'' synet på livet, kan se ut til å handle om en viss demokratisering. Mye tyder på 

at det er et forslag med en egalitær klangbunn. Forfatteren påpeker videre i avsnitt 4, om 

Fremtidens vernepligt for mænd og kvinder, at ''Det demokratiske ved institutionen vilde 

forsvinde i det øieblik vernepligten blev frivillig hos os.''138 M. Hj viser også til hvor 

''overmaade sundt'' det er for bygutter og bondegutter og treffes i militærtjenesten. Kan det 

være tilfellet for kvinnene også? At de skal bli mer egalitære og slik få et riktigere syn på livet 

																																																								
135 Et arbeid som tas opp igjen av Kronprinsesse Märtha i 1939 i arbeid med Kvinnenes Arbeidshjelp, hvor 

kvinner eventuelt skulle ta over mennenes samfunnsoppgaver i tilfelle krigsutbrudd. Møller, Arvid, 
Kronprinsesse Märtha: hustru, mor og medmenneske, 191. 

136 M. Hj, Tvungen husmor, 206. 
137 Ibid, 207. 
138 Ibid, 206. 
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(som at ikke alle er født på solsiden) eller er det heller at husarbeidet adler kvinnen? 

 

Forskjellen på den mannlige og den kvinnelige verneplikten blir understreket nøye mot slutten 

av artikkelserien. Mens den mannlige handler om fysisk arbeide (og å forsvare landet) med alt 

fra plante skog til grøftegraving, skal den kvinnelige skille seg fullstendig fra den. De skal 

være like i navnet, men ikke i gavnet. Her er det sosialt arbeide som skal stå i sentrum; ''Den 

bør gaa ut paa hvad vi kalder socialt arbeide, og muligens – indtil videre – medregnes i tiden 

for den før nævnte husstellundervisning.''139 Det er heller en borgerplikt som blir foreslått. 

Samtidig er det som forfatteren påpeker, ingen likhet mellom den mannlige og den kvinnelige 

verneplikten, bortsett fra at den er obligatorisk.140 Fortrinn og fordeler er det flust av; den kan 

tas tidligere enn den mannlige verneplikten og den kan vil gi økt selvhjulpenhet senere i livet. 

 

I Norge, pliktet man i 1919 som mann, å avtjene verneplikt. Den militære verneplikten ble 

innført i 1799 ved lov.141 Siden ble den fastslått i Grunnloven, under paragraf 109 (nåværende 

§119).142 Alle menn måtte i en tid tjene landet og det uten hensyn til formue. Det viser en klar 

egalitær holdning i tiden. Først i 2014 ble det innført allmenn verneplikt for begge kjønn.143 

Da kvinner omsider fikk tilgang til stemmeurnene i 1913, skulle det gå over 100 år før 

kvinner ble lovpålagt å avtjene militær tjeneste. Det var neppe et stort ønske i tiden omkring 

1913 å utføre verneplikten sammen med menn, til det var kvinnens rolle for tett knyttet opp til 

hjemmet og egne pike- og gutteskoler var en høyst eksisterende ordning. Det var heller ingen 

klar kampsak i tiden etter 1913, hvilket heller pasifisme var. Det har vært (og er) en viktig del 

av kvinnebevegelsen. På samme side som artikkelserien Tvungen husmorskole begynner i 

Nylænde, er det trykket en hilsen til kvinnekongressen i Zürich for varig fred.144 

 

Mannens statsborgerskap var allerede formet. Han har verneplikten å forholde seg til. 

Kvinnens statsborgerskap lå ennå i støpeskjeen. Pionerkvinnene gjorde stemmerett til en 

samlet kampsak, men myndiggjøring var også viktig (rett til særeie og rett til egen person). 

Spekulasjonen dreier seg da om at man tenker seg at et kvinnelig statsborgerskap skal skille 

seg fra mannens, så hennes innsats skal vektlegges på et annet sted, men være jevnbyrdig med 
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det mannlige statsborgerskapet. 

 

Statsborgerskap er unektelig viktig for menneskeverdet. Det er listet opp i 

Verdenserklæringen for menneskerettigheter under Artikkel 15, første punkt: ''Enhver har rett 

til et statsborgerskap''.145 Statsborgerskapet må også vært viktig for kvinnebevegelsen med de 

rettigheter som hører statsborgerskapet til (som nevnte stemmerett og myndiggjøring), derfor 

er det ikke et ulogisk tankeeksperiment, at man anså plikter for å være minst like viktig i 

statsborgerskapet. Og derfor støttet opp under en utforming av et kvinnelig statsborgerskap, 

der kvinnen deltar i samfunnet gjennom en egen verneplikt.  

 

Sigrid Undset er inne på borgerplikt i essayet Kvinnen og politikken.  

''Kvinners vesentlige innsats i nasjonens fortsatte liv er så intimt og uløselig bundet til hennes 

personlige menneskeliv at jeg synes enhver kvinne må føle at staten kan ikke kontrollere 

hvordan hun utfører sin borgerplikt.''146 Her er borgerplikten tolket dit hen at det dreier seg om 

kvinnens evne til reproduksjon. Selv om hun litt senere påpeker at ikke alle ekteskap 

resulterer i barn, er altså barna et viktig element i kvinnens borgerplikt, i følge Undset. (Og 

det er en logisk slutning i seg selv, at enhver nasjon som ønsker å fortsette, må ha tilflytning 

av arvtagere.) 

 

Samtidig indikerer en slik utforming av et statsborgerskap, et skarpt skille mellom kjønnene. 

Mannens plikt er offisiell. Kvinnens plikt er privat. Man er tilbake i en todelt sfære der 

kjønnene ut fra sitt biologiske kjønn, har en definert funksjon i samfunnet og hvor skillet 

mellom privat og offentlig blir tydelig. Her spiller altså to-kjønnsmodellen inn med all sin 

kraft, der kvinnen ut fra biologien er ulik mannen og hører til hjemmet.147 Ved å legge til rette 

for et statlig finansiert husmorprogram, vil man indirekte og direkte være med på å sementere 

kvinnens rolle i hjemmet. Husmødrene får en oppjustering og oppvurdering, Staten finner det 

verdt å bruke en del av statsbudsjettet på, men samtidig kan det leses dithen hvor kvinner 

helst skal innskrenkes til hus og hjem. Menn pliktet som tidligere nevnt å avlegge verneplikt i 

1919. Kvinner hadde ingen tilsvarende ordning. Det nærmeste man da kom, var som Undset 

påpekte, at kvinnens plikt var så nært knyttet reproduksjon. Hvis man går ut fra at forbedring 

av husstellet (herunder hygiene, kosthold, sunne barn) er i nasjonens interesse og dermed et 

																																																								
145 Verdenserklæringen for menneskerettigheter, artikkel 15, pkt 1. 
146 Undset, Kvinnene og politikken, 96. 
147 Eriksen, Anne et al., Eksemplets makt, 24. 
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nasjonalt anliggende, vil det i seg selv være grunn god nok for utforming av statsborgerskap 

der hjemmet særlig vektlegges. Her kommer da også den logiske slutningen til gode, med 

logos fra Statens side, om alle unge kvinner først og fremst skal tjene nasjonens interesse som 

fremtidige husmødre. 

 

I Om fortsettelsesskoler og fagskoler: innstilling fra den av Kirke- og 

undervisningsdepartementet den 31. januar 1919 nedsatte komite leses følgende om den 

kvinnelige ungdommen:  

 

''de har fått samfundsborgerlige rettigheter, de er i stor utstrekning med i erhvervslivet 

– og de skal dog utfylle kvinnens plass i hjemmet, som husmor og mor. Livet i hjemmet gir 

ikke den huslige oplæring for småpiken som før, den unge kvinne må ut i arbeide straks hun 

er ferdig med skolen. Hun får ikke tid og anledning til å forberede sig for det viktigste av alle 

de gjøremål hun skal ha: hjemmets og barnenes skjøtsel og pleie.''148  

 

Kvinnens oppgave er først og fremst å være mor og husmor. Det er et syn artikkelen tildels 

deler. Barnestell er en del av husmorundervisningen som blir spesifikt nevnt i artikkelen. 

Samtidig er artikkelforfatteren klar over at en del av leserskaren ikke vil bli mødre eller gift 

og tar høyde for det. Kvinnens plass i hjemmet og som mor, virker likevel å være det 

foretrukne og forventede. Statsborgerskapet og kvinnen som en likeverdig samfunnsborger 

var blitt realitet i 1919. Stemmeretten var vunnet og dermed også statsborgerskapet. 

 

Gjennom de tre punktene plikt, verneplikt og statsborgerskap, oppleves budskapet som en 

ansvarliggjøring. De eldre har et ansvar i den forstand at de skal videreføre 

husmorkunnskapen. De unge kvinnene skal være seg sitt ansvar og sin plikt bevisst. På den 

ene siden appelleres det sterkt til lesernes emosjoner ved å poengtere at plikten mot en selv og 

samfunnet er å bli husmor. Det underbygger den logiske slutningen. På den annen side, 

plasseres kvinnen i hjemmet – bokstavelig talt. Hennes verneplikt får en nasjonal og 

ideologisk karakter, samtidig som den gjenspeiler de normer og forventninger samtiden har til 

henne. Hele veien er det en todelt argumentasjon. Enten bør kvinnene bli husmødre utfra 

deres eget beste. Eller så bør de bli husmødre for samfunnets fordel. Dermed får man en 

spenning i teksten. 

																																																								
148 Om fortsettelsesskoler og fagskoler: innstilling fra den av Kirke- og undervisningsdepartementet den 31. 

januar 1919 nedsatte komite, 161. 
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Det er den unge kvinnens plikt å bli husmor. Kvinnens verneplikt blir å forstå som en 

borgerplikt der man utøver omsorgsrelatert arbeide og verger hjemmene. Statsborgerskapet 

utfylles ved innføringen av en kvinnelig verneplikt.  
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Kapittel 6. Analyse del 2, med kjønnsperspektiv 
6.1 

Den andre delen av problemstillingen min etterspør hva artikkelen går ut på og hvilken sosial 

konstruksjon som skjer i teksten. Jeg spør videre om hvilken kjønnsmessig konstruksjon disse 

begrepene er med på bidrar til å skape. Den påfølgende analysen går ut fra Joan W. Scotts 

Gender: A Useful Category of Historical Analysis samt Butlers performanseperspektiv. Jeg 

har i stor grad vektlagt den kulturhistoriske konteksten og vil først ta for meg kvinnerollen i 

1919, for siden komme inn på en videre analyse. Problemstillingen min er hvordan de tre 

punktene plikt, verneplikt og statsborgerskap bygger opp om den sosiale 

kjønnskonstruksjonen som skjer i artikkelen og hva slags sosial kjønnskonstruksjon som 

faktisk skjer i artikkelen? 

 

6.2 Om kvinnerollen i 1919. 

Mellomkrigstiden er uhyre interessant med tanke på kjønnsroller. På den ene siden legaliserte 

Sovjetunionen i 1920, abort.149 På den annen side, innfører Frankrike samme år en 

familiemedalje for å få opp fødselstallet, 19 år før det nazistiske Tyskland innfører 

mødremedalje.150 Sovjetiske Alexandra Kollontaj ble i 1922 utnevnt til ambassadør til Norge, 

som verdens første kvinnelige ambassadør.151 Kvinner kunne stemme, studere og innta en 

rekke yrker som de tidligere var blitt nektet, kvinnerollen anno 1919 var definitivt i endring. 

Utviklingen gikk i retning av en mer frigjort kvinne med mulighet til å tjene selv til livets 

opphold. De var ikke lenger kun knyttet til hus og hjem. Det er også artikkelforfatteren klar 

over. Forslaget retter seg spesifikt til de kvinnene som ikke oppfattes som vordende 

husmødre.  

 

Kan det være en løsning på et problem? Mye tyder på en underliggende bekymring om at de 

unge pikene anno 1919, ikke har det rette grunnlaget for å bli gode husmødre. Hva skiller den 

unge kvinnen i 1919 fra å bli en god husmor enn i tidligere tider? Det er mulig at 

industrialiseringen og med den påfølgende urbaniseringen må ta på seg skylden. Begge var 

årsaker til at kvinnene fikk mindre tid til husarbeid og at klasseskillene økte. Ved å flytte fra 

landsbygda der man hadde kunnet gi sine døtre en bred opplæring i husstell, flyttet man inn i 

små husvær i Christiania som ikke ga samme spillerom. Den situerte kunnskapen om husstell 

																																																								
149 Blom, m. fl.: Kvinner i den vestlige verden, 325. 
150 Ibid, 263. 
151 Ibid, 299. 
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var ikke lenger situert på samme måte. Det er interessant hvordan privat undervisning dras 

frem som et jevngodt alternativ, nesten bedre til den institusjonaliserte. Det er langt mer likt 

tidligere tiders overlevering av kunnskap i husholdet og fremstår som en overlevning av 

situert kunnskap. 

 

Det er åpenbart viktig at de unge pikene ikke går ut i livet uten en reell husmorutdannelse. I 

verste fall vil de mangle vitale kunnskaper om det de uansett livssituasjon, vil komme til å 

gjøre resten av livet. Viktigheten av å inneha kunnskapen, blir understreket flere ganger i 

løpet av teksten. M. Hj understreker viktigheten med en slik kunnskap ved mulig 

arbeidsledighet, i hjemmet og i livet (ekteskap eller singeltilværelse). Det må ha vært en reell 

bekymring i samtiden, at de unge pikene ikke lenger hadde et godt grunnlag for husarbeid. 

Samtidig kan det også anses som et fullgodt alternativ til universitetsutdannelsen.152 

 

Selve problemet er klart nok: de unge har ikke det riktige utgangspunktet lenger. Den situerte 

kunnskapen er ikke lenger situert. Løsningen er å innføre en ordning som sikrer de unge 

kvinnene en utdannelse innenfor husstell. Derimot er årsakene til problemet ikke klart. Heller 

ikke om det faktisk er et større problem. Ser man på tallene, er det et moderne 

samfunnsproblem at så mange (68, 5%) kvinner ikke hadde et arbeid å gå til. Dermed 

fremstår tvungen husstellundervisning som et forslag til en mulig sysselsetting av kvinnene, 

samtidig med en profesjonalisering av husmorrollen og husarbeidet. 

 

Tidligere tiders husmødre hadde ikke et teoretisk grunnlag, men lærte mens veien ble til. 

Forfatteren viser til dyktige husmødre som ''uten spor av teori.'' har bedrevet husstell i 

århundrer.153 Man vil ha gratis undervisning for de unge jentene: ''med hus, mat og klær paa 

kjøpet''.154 Det dras paralleller til de unge mennenes lærlingtid, for på mange måter er de unge 

jentene også lærlinger. Ved å dra denne parallellen, fremstår husstell og den fremtidige rollen 

som husmor, som et seriøst og på alle måter ordentlig yrke. Man får et samme utgangspunkt 

som guttene, i den forstand at det dreier seg om en lærlingtid, men selvsagt med et helt ulikt 

løp og resultat, m.m. Samtidig, ved å trekke denne parallellen, får forslaget en mer yrkesrettet 

klang. Man skal faktisk ''ut'' i hjemmene og arbeide som husmødre. 

 

																																																								
152 Blom, m. fl.: Med kjønnsperspektiv, 287. 
153 M. Hj, Tvungen husmor, 202. 
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At forfatteren understreker viktigheten av husmorkunnskap, kan enten handle om at 

kunnskapen blir mindre verdsatt eller holder på å bli mindre verdsatt. Eller motsatt; den 

holder på å bli mer verdsatt og krever spalteplass. På den ene siden kan organiseringen av 

kvinner i Hjemmenes Vels Landsforbund og selve forslaget om tvungen husstellundervisning, 

tyde på at kunnskapen blir mer verdsatt. På den annen side, taler den samtidige utviklingen 

ikke ensidig for at kvinnebevegelsen (eller samfunnet forøvrig) har husstellundervisning som 

topp-prioritet og må derfor overtales til at saken fortjener førsteprioritet. Kvinner har tross alt 

i 1919 fått langt flere muligheter i løpet av kort tid. 

 

Artikkelen viser til hvilke forventninger man hadde til unge piker i 1919: gifte seg, arbeide 

eller studere (de trenger flere lærerinner til de foreslåtte husmorskolene), verge om hjemmet 

(og gjennom det; Fedrelandet), bedrive et bredt spekter av husstell og ha god kunnskap på 

områdene (sykepleie, barnestell, husstell), være sunn, selvhjulpen, ha praktisk evne og være 

økonomisk bevisst. Hun skal være en samfunnsnyttig husmor, med andre ord. Viktigheten av 

at hun besitter denne kunnskapen blir nøye understreket. Forventningene retter seg mest inn 

mot et selvstendig husmorliv. 

 

Det tegnes ikke et altfor optimistisk bilde av den unge kvinnen i artikkelen. Hun er en 

skrøpelig vare, som har godt av litt forpliktelser.155 Hun er også en ustadig skikkelse: ''Vi maa 

nu som før bygge paa husmødrenes undervisning, som tilmed gives gratis – med hus, mat og 

klær paa kjøpet og uten det vederlag som en haandverksmester har i fastsat lærlingtid – en 

pike kan jo gaa sin vei, saasnart hun har lært noget.''156 Det gjøres også poeng ut av at kvinner 

kan gifte seg unna tjenestetiden.157 Igjen, er spenningen i teksten et interessant element. På 

den ene side taler M. Hj for de unge pikenes interesse. Samtidig som forfatteren holder en 

rekke fordommer i mot de unge. Det skaper en interessant dynamikk i teksten. Det speiler 

også en todelt forventning til de unge pikene; de er forventet å bli husmødre, men det virker 

ikke som om tilliten til de unge pikene er spesielt sterk.   

 

6.3 Om husmorideologi 

En debatt som bør nevnes, er den famøse Hanskedebatten, eller sedelighetsdebatten fra 1880-

årene. Den kan illustrere husmorens opphøyde, moralske rolle innenfor hjemmets fire vegger. 
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Da Bjørnstjerne Bjørnson i 1883 kom ut med skuespillet En hanske, gikk han i strupen på 

dobbeltmoralen til mennene. Protagonisten Svava kaster en hanske i ansiktet på forloveden da 

hun skjønner at han ikke er helt uerfaren foran bryllupet, slik hun er og er forventet å være. 

Man forventet at kvinnene ikke hadde noen erfaring av seksuell karakter, men oppfordret 

mennene til å besitte slike erfaringer før inngåelse av ekteskap. Bjørnson argumenterte for 

avståelse for begge, inntil ekteskapet var inngått. Resultatet var at han ble latterliggjort av 

Christiania-bohemen for å være i mot fri kjærlighet. Samtidig mottok han kritikk fra August 

Strindberg for et moraliserende prippent syn. Kvinnen skulle heller ikke dras ned til mannen 

(som gjennom fri kjærlighet), men være den som utgjorde det moralske skipet som styrte ham 

i riktig retning.158 Det gjenspeiler den moralske tyngden husmoren fikk frem mot annen 

verdenskrig, hun skulle være hjemmets vandrende moral. Som det blir påpekt i Kvinner i den 

vestlige verden; ''I følge dette idealet arbeidet ikke kvinnen, og husmorens oppgave var å 

danne et hjem som ramme om moral og skjønnhet.''159 Hun skal være moralens vokterske i 

hjemmet. 

 

Denne forventningen om at kvinnen er av høyere moralsk kaliber finner vi igjen i artikkelen: 

''Og hvormange økonomiske og aandelige værdier vil gaa tilspilde i denne ventetid paa grund 

av kvinders mangel paa indsigt i de ting, som dog hver eneste av dem – ogsaa de ugifte – vil 

faa bruk for, før eller senere i livet?'' spør forfatteren mot slutten av del to i artikkelserien.160 

Mye ligger nok i den allerede uttalte pathoset; husmødrene har en felles, nesten ideologisk 

plikt mot seg selv og mot nasjonen, til å være gode i faget sitt. De skal være hjemmets og 

sånn sett, storsamfunnets moralkompass. Et godt hjem er dessuten å foretrekke fremfor en 

husholdningsskole: ''Mon ikke den praktiske oplærelse i et riktig godt hjem staar ved siden av, 

ja endog er at foretrekke for en husholdningsskole – hvis man først skal vælge mellem dem?'' 

spør M. Hj.161 Fallgruven i argumentet, er at M. Hj her argumenter på sin måte i mot en 

institusjonalisert undervisning. Setningen viser dessuten en spenning i artikkelen der de unge, 

skrøpelige pikene kanskje helst bør holde seg hjemme. Samtidig som de jo egentlig burde 

komme seg ut i samfunnet for å få et riktigere syn på livet. Spenningen speiler enten 

holdningen ute i samfunnet eller holdninger som forfatteren forventer hos sitt publikum. Det 

rent konkrete denne spenningen gjør med teksten, er å få den til å fremstå som noe 
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selvmotsigende. M. Hj argumenterer i mot egne argumenter.  

 

Frem mot 1919, skjedde en samlet oppvurdering av husarbeidet gjennom en 

profesjonalisering av husmoren. Norsk Kvindesagsforenings Fagskole i huslig økonomi ble 

grunnlagt i 1900. Dermed ble, som Moksnes trekker frem, NKF en frontfigur for denne 

profesjonaliseringen.162 Dina Larsen ble i 1916, inspektør for husstellundervisningen, hvilket i 

følge Jo Tenfjord var en oppvurdering fra Statens side.163 Et annet tegn i samtiden, på at 

husmoren ble anerkjent, var opprettelsen av Hjemmens Vels Landsforbund, siden Norges 

Husmorforbund, i 1915. Grunnleggeren Marie Michelet, la til grunn betydningen av å 

respektere hjemmearbeidet som fag.164 I Kvinnenes Kulturhistorie viser Kari Melby til alt det 

husmoren måtte kunne for å bli en profesjonell. Hun måtte beherske en god familieøkonomi, 

støtte norsk næringsliv ved å kjøpe norskproduserte varer, være familiens egen 

ernæringsfysiolog og vite hva for hvitevarer som egnet seg best til hjemmet.165 Altså inngår 

husmoren i nasjonsbygging så vel som bygging av hjemmet. Hun fikk en indirekte makt ved å 

bli en forbruker av hvitevarer og en profesjonell i sitt fag. Først og fremst handler det likevel 

om en ulønnet stilling i hjemmet, skjønt man etter ekteskapsloven av 1927, i det minste fikk 

en verbal anerkjennelse av husmoren.166 

 

Som Melby påpeker, var husmororganisasjonene ikke tilhenger av at husarbeid var en 

medfødt kvinnelig syssel. Det som var viktig, var at husarbeidet ble respektert som fag og 

måtte tillæres. Det igjen var med på å profesjonalisere husmoren.167 Marie Michelet var 

forkvinne i Hjemmenes Vels Landsforbund frem til 1934. Michelet uttalte: ''Vor første og 

største opgave er at være hjemmets sjæl, - dernest dets haand, fot og arbeidsmaskine.''168 Et 

slikt syn passer godt inn i det viktorianske idealet om ''engelen i hjemmet'', skjønt 

mellomkrigstidens husmødre heller skulle være eksperter på sitt felt, enn kun selvoppofrende 

mødre og hustruer. Det ser ut til å være det verdigrunnlaget Tvungen husmorskole eller 

kvindelig verneplikt lener seg mot. Der skal nettopp forslaget virke som et jevngodt alternativ 

med universitetet for de unge pikene. 
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Skjønt Hjemmens Vels Landsforbund først og fremst var forankret blant medlemmer av 

middel- og overklassen, fikk forbundet i mellomkrigstiden et tydelig egalitært tilsnitt. 

Husmoren skulle riktignok lede hushjelpen i hennes arbeid, men man befant seg på samme 

plan. Samtidig, som Melby påpeker at det at en husmor hadde en hushjelp, sier mye om 

Hjemmenes Vels Landsforbunds medlemsmasse. Hun viser videre til hvordan denne 

foreningen brøt med mye av det kvinnepionerene på 1880-tallet hadde arbeidet for: rett til 

utdannelse, arbeid og likestilling med mennene. Den kvinnerollen Hjemmenes Vels 

Landsforbund arbeidet ut fra, var langt mer tradisjonell.169 

 

Både i Melbys tekst og i Bente Rosenbecks Husmoren i Kvinner i den vestlige verden, 

fremheves husmoren som produkt av urbaniseringen. I byene var skillet mellom arbeid og 

hjem sterkere enn på landsbygden. Kanskje ikke så underlig, da bonden og bondekona måtte 

utfylle hverandre for å få gården til å gå rundt. I byene, ble selve hjemmet den moderne 

husmorens arbeidsplass. Man gikk fra husholdning til husarbeid.170 Byfruen skulle ikke slakte 

middagen selv. Skillet mellom by og land trer sterkt frem i mellomkrigstiden, ettersom 

byhusholdningen ikke er selvberget som på landet, men heller preges av konsum og bruk av 

elektriske hjelpemidler. Byhusmorens rolle er langt mer betinget, enn den praktiske 

bondekonen, hvilket artikkelen også er inne på; på landet skal man lære kreaturstell. 

Husmoren er altså mellomkrigstidens byfenomen. 

 

By og land var én faktor som skilte befolkningen. Klasse var en annen. Samtidig som man 

utover i mellomkrigstiden, ble mer egalitære med hushjelpen, var det store 

klasseforskjeller.171 Anna Avdem skriver i avhandlingen Oppe først og sist i seng: husarbeid i 

Norge fra 1850 til i dag, om hvordan en middelklassefrue fra Trondhjem bodde i to etasjer, 

begge på 160 m², mens en mindre heldigstilt mor med åtte barn delte på ett værelse.172 Det 

teoretiske hadde en egalitær tilnærming, men rent praktisk, var klasseforskjellene sementert 

og til de grader tilstedeværende. 

 

Økonomien spiller følgelig inn også når det kommer til selve forslaget.  

																																																								
169 Bjørgum et al, Kvinnenes kulturhistorie, 211. 
170 Blom m. fl., Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag, 265. 
171 Bjørgum et al, Kvinnenes kulturhistorie, 211. 
172 Avdem, Husarbeid, 133. 



	 43	

''Hvad stat og kommuner hittil har git os, er at betragte som draaper i havet, særlig naar man 

sammeligner det med, hvad der bevilges til mandlige fagskoler.''173 Det rent økonomiske, er 

altså langt fra tilfredsstillende, i følge forfatteren. Det var også av økonomiske årsaker at 

husstellundervisningen aldri ble noe av. Samtidig er det interessant at forfatteren trekker 

paralleller til mannlige fagskoler og mannlige lærlinger (i et annet eksempel i artikkelen) 

ettersom det bygger opp under en viss likhet. Mennene satses det på, så hvorfor ikke også 

kvinnene? Det kan leses inn i et feministisk perspektiv, uansett om det er forskjellsfeministisk 

eller likhetsfeministisk, hvilket også styrker forfatterens appell.174 

 

Allegorien om hvordan ''Mens gresset gror, dør koen'', omtalen av Venstres ''sterkt 

specialiserte valgprogram'' og den lakoniske kommentaren ''Saa nu faar vi vel endelig vor 

komite.'' viser alle til resignasjon når det kommer til byråkratiet.175 Særlig er den døende 

''koen'' et elegant bilde på et tungkjørt byråkrati. Det er heller ingen større optimisme på 

komiteens vegne, her er det mer av en hands-on-holdning, der damene selv må brette opp 

ermene og forsøke å bli gode husmødre på egenhånd, i påvente på statlig hjelp. Samtidig er 

det tydelig at det er en interesse for saken. Forfatteren påpeker at husmødrene og hjemmene 

kan erstatte lærerinneskolene og undervisningsrommene. Dermed får man et spennende 

paradoks i teksten. På den ene side, vil man ha husmorskoler og tvungen husstellundervisning 

over hele landet. På den annen side, alt ligger til rette (eller mer til rette for, kan man 

argumentere) for at de unge jentene sover hjemme og mottar undervisning i privat regi. ''[...] 

at de fleste husmorskoleelever i byerne vil kunne ligge i sine hjem, saa at der ikke skulde 

behøves kostbare internater.''176 Det er altså et økonomiserende grep, men svekker forslaget 

ved at det virker mindre seriøst. Det virker som forfatteren forsøker å få to motstridene syn til 

og møtes. Man må satse økonomisk på undervisningen som man gjør med den mannlige 

ungdommen, samtidig som man kan spare inn på kreative måter. 

 

Selve hjemmet, er et bærende element i artikkelserien. Både som et grunnleggende element i 

selve forslaget, men også som et element i forhold til den sosiale kjønnskonstruksjonen.  

''- idethele bør alle bestemmelser som paa nogen maate berører hjemmene gjøres elastiske, 
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særlig i begyndelsen.''177 Det sier også noe om hvor tett opp forfatteren vil knytte den unge 

kvinnen til hjemmet og hvor viktig hjemmet er som en bærebjelke i samfunnet. 

 

6.4 Kjønnsperspektiver: 

Den amerikanske historikeren Joan W. Scott har en todelt definisjon av det sosiale kjønnet 

(gender) som henger sammen, men;  

 

''They are interrelated but most be analytically distinct. The core of the definition rests 

on an integral connection beetween two propostioons: gender is a constructive element of 

social relationship based on perceived difference between the sexes, and gender is a primarily 

way of signyfying relationships of power.''178  

 

Scott forstår forholdet mellom mann og kvinne og maktrelasjonen dem i mellom, som 

foranderlig opp gjennom historien. Forholdet mellom mann og kvinne er ikke et tema i M. 

Hjs artikkel. I den, er det heller forholdet mellom kvinne og hjem. Det nærmeste M. Hj 

kommer et kritisk blikk på forholdet mellom mann og kvinne, er når økonomien til de 

mannlige fagskolene sammenlignes med bevilgninger til husmorskolene. Samt ved å 

sammenligne den mannlige militære verneplikten mot en feminin borgerplikt. 

 

Det er likevel en forenkling å kun forstå det sosiale kjønnet utfra at det er konstruert;  

''Instead, gender becomes a way of denoting ''cultural constructions'' – the entirely social 

creation of ideas about appropriate roles for women and men.''179 Scott sier seg ikke 

fullstendig enig i det, men binder makt opp mot kjønn som i forrige avsnitt. Likevel er det et 

godt utgangspunkt for å forstå konstruksjonen av det sosiale kjønnet. For artikkelforfatter M. 

Hj, synes kvinnens rette plass å være i hjemmet. Samtidig er det en grov forenkling, M. Hj vil 

jo ha profesjonelle husmødre med faglig tyngde som blir yrkesaktive i sitt eget hjem. 

Husmorens plikter mot seg selv, minner om karrierekvinnen og brukes kanskje for å virke mer 

attraktiv hos de yngre kvinnene. Det er likevel en tradisjonell forståelse av kvinnekjønnet, 

skjønt husmoren som sådan heller er et fenomen fra industrialiseringen enn fra ''naturens 

side''. 

 

																																																								
177 M. Hj, Tvungen husmor, 205. 
178 Scott, Gender: A Useful Category of Historical Analysis,1067. 
179 Ibid, 1056. 
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Fra 1880-årene og utover opplevde kvinner at deres tilstedeværelse litt etter litt ble anerkjent 

med innlemmelse i lover og i rettigheter. Kvinnerollen endret seg fra å være tett knyttet opp 

mot hjemmet til å bli borger i samfunnet. Det var resultater av en hard kamp ført av 

kvinnebevegelsens pionerer. Derfor blir det et så radikalt brudd når det fra statens eller 

komiteens side, skal lovbestemmes en utdanning som vil forme synet på kvinnen. Kvinnen 

som sosialt kjønn blir å forstå som en profesjonell husmor. Den nye sosialt konstruerte 

kvinnerollen bygger på tanken om at kvinnen er den fødte husfrue med en egen evne til 

omsorg. Man kan argumentere for at det ikke var noe nytt i samtiden, men det bryter også 

med en utvikling der kvinnene først og fremst har fått utvidede rettigheter, ikke blitt tildelt en 

spesifik rolle. For det er det som skjer i artikkelen; en bestemt måte å oppfatte kvinnen på. 

 

Kvinner hadde i 1919 langt flere muligheter, enn da kvinnepionerene startet Skuld. Kan det 

speiles i teksten at maktrelasjonen er annerledes da enn bare noen decennier tidligere? Det 

fremgår at kvinnene nå har flere muligheter enn før, som at de kan studere og arbeide utenfor 

hjemmene, men ikke nøyaktig hvordan det påvirket kvinnenes forhold til egen, nyvunnet 

påvirkningskraft. Gjennom stemmeretten kan de påvirke styresettet og gjennom rett til arbeid 

og utdannelse, påvirke andres syn på kvinnekjønnet. En obligatorisk undervisning i husstell 

vil både binde dem opp til en viss oppfatning av hva kvinner er født til, men kan det også 

påvirke maktrelasjonen mellom kjønnene og kvinnen i et mannsdominert samfunn? 

 

På den ene siden, er artikkelforfatteren ute etter at kvinnene tar saken (om manglende 

undervisning) i egne hender og at husarbeid er viktig for samfunnet. På den måten kan 

kvinnene påvirke samfunnet indirekte gjennom barneoppdragelse og ''gode'' hjem. På den 

annen side, er dette neppe en ordning som vil styrke kvinnens posisjon ute i samfunnet på 

noen andre områder, enn som husmor. Da svekkes maktrelasjonen for kvinnenes del. 

 

Går man ut fra et forskjellsfeministisk utgangspunkt, er det derimot lett å peke på de klare 

fordelene ved forslaget. Det oppvurderer den tradisjonelle kvinnerollen ved å definere hennes 

oppgaver innenfor hjemmet som så viktig at det bør bli obligatorisk pensum for unge piker. 

Det vil profesjonalisere husmoren og det vil igjen gi henne en faglig tyngde og ekspertise. De 

tradisjonelt kvinnelige egenskapene blir ivaretatt, sett og anerkjent. Ved å gjøre husstellet til et 

profesjonelt arbeid, har man oppvurdert kvinnens ''usynlige'' samfunnsinnsats, gitt både det og 

kvinnene en egenverdi. Det må ha vært betydningsfullt for datidens husmødre. 
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Et problematisk element ved teksten, er hvor lite problematisk det er å miste et helt år ved 

universitetet.180 Det er kun 37 år siden kvinner fikk adgang til høyere utdannelse. Det vil ikke 

sende ut de beste signaler, om alle kvinnelige studentene var nødt til å gjennomgå 

husstellundervisning før de kunne komme seg inn på universitet. Det kan minne om hvordan 

Rosseau oppmuntrer til forstyrrelse av vesle Sophie, så hun aldri får konsentrert seg nok om 

arbeidet sitt. Da vil hun heller ikke klage ved fremtidige forstyrrelser, men blid og glad og 

underdanig gå og gjøre hva som kreves av henne181. Det kan også vitne om at man ennå ikke 

har forstått eller verdsatt kvinnens inntog i akademia. 

 

Performans er særlig interessant med tanke på hva den tvungne husmorundervisningen bygger 

opp om. For Judith Butler, er kjønn knyttet opp mot performans, altså handling.182 

Handlingene man gjør, knyttes opp mot kjønn. ''My suggestion is that the body becomes its 

gender through a series of acts which are renewed, revised, and consolidated through time.''183 

Etterhvert blir de gjentatte handlingene sementerte i forhold til kjønnsrollen. I artikkelens 

tilfelle, gjør kvinnene husarbeid, mens mennene graver grøfter.184 Kvinnene forventes å gjøre 

en viss type omsorgsrelatert arbeide enten, innenfor hjemmet eller utenfor. Da i form av 

arbeide i barnekrybbe, eldrehjem og asyl. Mannens arbeid er å bygge opp infrastrukturen, 

mens kvinnen blir en nasjonal omsorgsarbeider uansett hvor hun befinner seg. Mannen 

knyttes opp til kroppsarbeidet, kvinnen til omsorgsarbeid. Holdningen kan overføres til at 

kvinnens rolle fremdeles er tett knyttet opp til det moralske flaggskipet hun skal være 

innenfor hjemmets fire vegger. 

 

Barnestell, husstell og sykepleie, da særlig de to første, er handlinger som gjennom århundrer 

først og fremst har tilhørt den kvinnelige sfære. Rollen som mor ble særlig viktig i 

viktoriatiden. I tiden frem mot 1919, ble familien idealisert, idyllisert og skulle først og fremst 

handle om den intime kjernefamilien.185 En del av kjønnsidentiteten og kjønnskonstruksjonen 

som skjer i artikkelen, er terpingen på hvor viktig hjemmearbeidet er for den unge kvinnen 

uansett hva fremtiden måtte bringe. Slik sett er artikkelen med på å sementere kjønn i forhold 

																																																								
180 ''Og det aar som f. eks. en kvindelig student vil tape i anciennitet, vil hun ha mange gange igjen i øket 

sundhet, selvhjulpenhet og praktisk evne og i sin økonomi.'', M. Hj, Tvungen husmor, 205. 
181 Aasen, Driftige damer, 157-158. 
182 ''Gender reality is performative which means, quite simply, that it is real only to the extent that it is 

performed.''. Butler, Performance Acts and Gender Constitution, 527. 
183 Butler, Performance Acts and Gender Constitution, 523. 
184 M. Hj, Tvungen husmor, 206. 
185 Blom, m. fl.: Kvinner i den vestlig verden, 260. 
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til handlinger. Skjønt selve kjernefamilien er en (fremdeles) nokså ny, sosial oppfinnelse, 

virker de gjentatte, performative kjønnsrollene inn i ''gamle mønstre''. Man oppfatter 

kjernefamilien som en naturlig ''sannhet'' der far og mor og barn har klare roller og klare 

relasjoner seg i mellom. 

 

Det nevnes spesifikt i artikkelen, at man setter kvinnene i en særstilling i forhold til deres 

arbeid ved ikke å avkreve en læretid.186 Det bygger opp under profesjonalisering og 

anerkjennelse av husstellet og husmødrene, nettopp fordi det er såpass vanskelig at man bør 

ha en læretid. I tillegg er det noe som tidligere har foregått i det private, fra mor til datter, som 

nå skal over til offentlige institusjoner. Samtidig som man ønsker å videreføre den situerte 

kunnskapen, får man et paradoks ved å institusjonalisere kunnskapen og dermed fjerne den fra 

''situasjonen'' der kunnskapen tidligere er blitt til. Med det menes at selv om forfatteren legger 

til grunn at hjemmet er den beste læreplass, vil forslaget gå ut fra at den kvinnelige 

ungdommen trenger en obligatorisk opplæring i husarbeid som man flytter til en institusjon. 

Det står i skarp til hvordan denne kunnskapen tidligere er blitt videreført. Handlinger som 

gjentas gjør det sosiale kjønnet, argumenterer Butler. Tar man utgangspunkt i dette, vil 

husarbeid som handling være med på å gjøre det sosiale kjønnet kvinne til en sementering av 

relasjonen kvinne og husmor. 

 

Ved å fastslå at den logiske slutningsrekken ligger til bunn for artikkelen og ta utgangspunkt i 

de forventninger man da har til unge piker, sementeres konstruksjonen av det sosiale kjønnet.  

Artikkelen poengterer som tidligere nevnt, den viktige forskjellen i mennenes militære 

verneplikt og kvinnens sosiale verneplikt. Begge tjener de samfunnet, men på to ulike 

områder. Den kvinnelige situerte kunnskapen opphøyes til pensumnivå, men den vil også låse 

kvinnene i en bestemt rolle. Da skjer det også en konstruksjon med hensyn til dannelse av et 

sosialt kjønn. Ved å gjøre husstellundervisningen obligatorisk og gå ut fra at alle som er født 

kvinner, har en fremtidig rolle som husmor (uansett hvor sannsynlig det var i samtiden) 

konstruerer det en kvinnerolle der hun først og fremst skal bedrive husstell, barnepleie og 

sykestell. Med andre ord; om det ble gjennomført, ville ''kvinne'' vært synonymt med 

''husmor''. Om forslaget hadde gått gjennom, ville man altså fra både statlig og personlig side 

forventet at alle kvinner skulle bli husmødre som voksne uansett evt. yrkesvei. 

 

																																																								
186 M. Hj, Tvungen husmor, 203. 
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Scott og Butler representerer to ulike kjønnsperspektiver. Ved å benytte seg av begge, ser man 

hvor klart konstruert husmoren blir i artikkelen. De gjentatte handlingene som vil utgjøre 

husmorens performans. Og en relasjon der hun vil være klart definert i relasjonen mellom 

kjønnene.  
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Kapittel 7. Oppsummering og konklusjon. 
Problemstillingen min har vært hvordan de tre punktene plikt, verneplikt og statsborgerskap 

bygger opp om den sosiale kjønnskonstruksjonen som skjer i artikkelen og hva slags sosial 

kjønnskonstruksjon som faktisk skjer i artikkelen. Den todelte analysen har tatt for seg de tre 

punktene og det sosiale kjønnet jeg mener skapes i artikkelen. M. Hj maner til en pliktfølelse 

hos publikummet sitt, det er kvinnens plikt mot seg selv å bli husmor. Artikkelen fremmer den 

tvungne husstellundervisningen som et slags alternativ til annen utdannelse, men også en viss 

''selvrealisering'' som det seg heter i 2018. Verneplikten gir artikkelen og forslaget et uttrykk 

av å være nasjonalt betinget. Statsborgerskapet, som man har fått med stemmeretten, utvides 

med denne mulige borgerplikten. Samlet utgir de et logisk grunnlag der man bør utdanne 

nasjonens unge kvinner til husmødre. Den retoriske virkningen de har på artikkelen i sin 

helhet er både logos- og pathosrelatert. Kvinnens rolle sementeres i hjemmet samtidig som 

hun gjennom en obligatorisk ordning blir som profesjonell husmor å regne. Det betyr en 

oppvurdering og anerkjennelse av husmoren, men også en dannelse av et sosialt kjønn. 

Kvinne vil bli synonymt med husmor og husarbeid som handling vil være med på å gjøre det 

sosiale kjønnet kvinne til en sementering av relasjonen kvinne og husmor. 

 

Den kvinnelige verneplikten som fremmes i Tvungen husmorskole eller kvindelig vernepligt, 

kan forstås som utforming av en egen kvinnelig verneplikt, da dette ikke har vært tilfellet 

tidligere. Det kan dessuten forstås som en utforming av statsborgerskap, da en eventuell 

verneplikt vil være avgjørende for hvordan kvinners innsats for nasjonen, anses. I tillegg, 

appellerer forfatteren til en pliktfølelse hos leserskaren. Det er i både nasjonens og kvinnenes 

egeninteresse at flest mulig får denne undervisningen. Husmorutdannelsen blir et jevngodt 

alternativ med andre yrkes- og utdannelsesveier. I artikkelen trumfer det gjennom som et 

obligatorisk ''alternativ'' til annet arbeide og høyere utdannelse. 

 

Kvinnens plikter mot samfunnet er en del av hvorfor forslaget bør utformes. Der mennene 

hadde verneplikten, hadde ikke kvinnene noe lignende. Ved å delta i en fem måneders 

obligatorisk husstellundervisning og senere bruke denne kunnskapen i hjemmet sitt, får 

kvinnene en klart definert rolle i samfunnet. De er ''home-makers'' med hjemmet som 

arbeidsplass. Og det drysser tilbake på samfunnet i form av veloppdragne, friske barn og gode 

hjem som lim i samfunnet. Den sosiale kjønnskonstruksjonen som skjer, skaper et sosialt 

kjønn der kvinnens rolle klart defineres som husmor.  
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Den nye husmorrollen i mellomkrigstiden er et spennende paradoks. Det ettersom hun på den 

ene siden representerer en komplementær kvinnerolle, der hjemmet er hennes domene og 

moralen så vel som sunnheten til hjemmet, ligger på hennes skuldre. På den annen side, er 

hun som ekspert å regne på feltet sitt. Hennes arbeid er av en profesjonell karakter. 

Husmorskolene er med på å bygge opp om en profesjonalisering av husmoren, som gir henne 

faglig tyngde. Slik sett ville en tvungen husmorundervisning bygge opp under 

profesjonaliseringen av husmoren, men også en sementering av kvinnerollen. Husmorrollen er 

slik todelt. Den kan forstås som en sementering av kvinnens rolle som hjemmeværende og 

som mor. Samtidig som den gjennom profesjonalisering, blir et yrke på lik linje med yrket til 

husets herre. 

 

Selve forslaget ville ha vært med på å skape en ny sosial kjønnsrolle, selv om den bygget på 

en tradisjonell kvinnerolle, om det var blitt vedtatt. Altså en tilsiktet endring av kjønnsrollen, 

til tross for en viss historisk forankring. Samtidig som det er en sementering av en kjønnsrolle 

er det også en sosial konstruksjon. Det utgjør et radikalt brudd på kontinuiteten der kvinner 

har fått utvidede rettigheter og en plass i samfunnet på (nesten) lik linje med mennene i 1919. 

Bruddet skjer ved den sosiale konstruksjonen som faktisk kan skje. Det er tilsiktet. 

 

Artikkelen er både en kommentar til forslaget og en uavhengig tekst i Nylænde. Den oppleves 

som aktuell i samtiden. Forslaget ble ikke gjennomført, til tross for en positiv innstilling fra 

Komiteen til utredning av spørsmålet om obligatorisk husstellundervisning, grunnet 

økonomien. Skolekjøkkenordningen ser ut til å ha vært en mer gunstig ordning. 

 

Samtidig må det innvendes at når det kommer til gjennomføring av ordningen, slik 

artikkelforfatteren ser det, nevnes ikke kvinner eksplisitt; ''Og vort foreløbige maal maa være: 

Husstel enten i barneskolen eller i fortsættelsesskolen eller i fagskolen – ingen maa slippe 

fri''.187 Skjønt det nok er overveiende sannsynlig at det først og fremst er unge jenter 

forfatteren sikter til, er det ikke til å unngå at ''ingen maa slippe fri'' også kan tyde på at man 

med tiden vil ta med guttene også. 

 

Hvilken relevans kan denne masteroppgaven by på? I en tid da det som tidligere så 

selvfølgelig ble betegnet som ''mannlig'' og ''kvinnelig'' nå problematiseres i en større, 

																																																								
187 M. Hj, Tvungen husmor, 191. 



	 51	

samfunnsmessig kontekst, mener jeg denne masteroppgaven kan vise hvordan en kjønnsrolle 

blir formet av en ordning eller forventning i samtiden. I disse hektiske tider med nyheter 

døgnet rundt, virker 2011 som en hel liten evighet unna. Nå er det noen år siden cupcakes-

debatten, men diskusjoner og debatter omkring kjønn og oppfattelse av kjønn, har fortsatt. 

Pronomenet ''hen'', kjønnsnøytral barndom og transeksualitet, er noe av det man den siste 

tiden for alvor har begynt å diskutere i Norge. Samtidig som en ny interesse for kvinner i 

historien og feminisme generelt er blitt vekket med så vel tegneseriebøker som TV-serier. Det 

skrives biografier om unike kvinner opp gjennom historien. Kanskje er vi inne i en fjerde, 

feministiske bølge? Mye tyder på en interesse for felt som tidligere ikke har vært utforsket, 

innenfor kvinnehistorien eller den mer generelle Norgeshistorien. Noe av det som vil være 

interessant å se nærmere på er husmødres innsats under krigen, husmoren som kvinneideal før 

og nå, samt flust av andre husmorrelaterte forskningsprosjekter! 

 

Det er interessant å se på hva som forstås med kvinnelig i både 1919 og nå nesten hundre år 

senere. Det er som nevnt ikke mange år siden cupcake-debatten. Her anses rosabloggerne som 

representanter for det ultimate ''kvinnelige''. I 1919, ser det ut til at det var det rent 

husmoderlige. Parallellen mellom de to, er det stadig tilbakevendende dilemma; hvorfor 

knyttes kvinnen stadig opp mot hjemmet som om det er hennes naturlige habitat? Det kan 

virke som et banalt spørsmål. Det er en rolle man har forholdt seg til opp gjennom hele forrige 

århundre. Den sosiale kjønnskonstruksjonen som skjer ute i samfunnet og i selve teksten, tar 

utgangspunkt i denne tanken om at det er noe særegent som er kvinnelig, og at det står i 

kontrast til det særegne mannlige. 

 

Om cupcaken skal stå som symbol for en romantiserende og historieløs fremstilling av 

husmoren, tror jeg vi har mer å hente fra solsikken. Den var de amerikanske 

kvinnesakskvinnenes symbol; solblomsten. Siden ble det trykket til hjertet av de norske 

kvinnesakskvinnene.188 Kanskje er vi inne i solblomstrenessanse? 

 

 

 

 

 

																																																								
188 Aasen, 1800-tallets kvinner, 239. 
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