
 
 

Hvordan forme gutter og jenter til helstøpte 

menn og kvinner? 

 

En undersøkelse av manns- og kvinneidealer i 

mellomkrigstidens norske speiderbevegelse 

 

Martin Marciuch 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i idéhistorie 

 

Veiledet av professor Espen Schaanning 

 

UNIVERSITETET I OSLO 

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 

 

Vår 2019 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

Hvordan forme gutter og jenter til helstøpte 

menn og kvinner? 

 

En undersøkelse av manns- og kvinneidealer i 

mellomkrigstidens norske speiderbevegelse 

 

Av 

 

Martin Marciuch 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Martin Marciuch 

2019 

Hvordan forme gutter og jenter til helstøpte menn og kvinner? En undersøkelse av manns- og 

kvinneidealer i mellomkrigstidens norske speiderbevegelse 

Martin Marciuch 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

 

http://www.duo.uio.no/


V 
 

Sammendrag 
Speiderbevegelsen har siden dens etablering på tidlig 1900-tallet, ofte blitt regnet som den 

største og mest innflytelsesrike oppdragelsesinstitusjonen i verden. Denne masteroppgaven er 

en diskursanalytisk undersøkelse av den norske speiderbevegelsens syn på kjønn i 

mellomkrigstiden. Med utgangspunkt i speiderbevegelsen vil jeg med denne oppgaven 

forhåpentligvis kunne bidra til forståelsen av kjønn i mellomkrigstidens norske samfunn.  

Jeg kommer først til å forsøke å tegne et bilde av manns- og kvinneidealet som rådet i 

mellomkrigstidens norske samfunn. Deretter kommer jeg til å undersøke kjønnsidealene som 

de offisielle håndbøkene til Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk Speiderpikeforbund 

promoterte i mellomkrigstiden. Ved å sette speiderbevegelsens idealer opp mot idealene som 

tilsynelatende rådet i det norske samfunnet på samme tid, vil denne masteroppgaven illustrere 

at synet på kjønn i mellomkrigstidens Norge langt fra var så konfliktfritt og ensidig som en 

stor andel av forskningslitteraturen om kjønn i mellomkrigstiden ofte kan gi uttrykk for. Et 

sentralt funn i oppgaven er at den norske speiderbevegelsens oppdragelse og idealer i 

mellomkrigstiden på noen områder skilte seg fra forestillingene om kjønn som synes å ha 

dominert i det norske samfunnet på samme tid. Samtidig var allikevel de tradisjonelle 

forestillingene om kjønn i stor grad til stede også i speiderbevegelsen. Selv om 

speiderbevegelsens oppdragelse til en viss grad åpnet for at både jenter og gutter kunne lære 

det som vanligvis var forbeholdt det andre kjønnet, og selv om idealene for speiderpiker til en 

viss grad skilte seg fra det rådende kvinneidealet i samfunnet, så var allikevel målet med 

oppdragelsen hovedsakelig å oppdra gutter og jenter til å best mulig kunne tre inn i 

tradisjonelle kjønnsroller som voksne menn og kvinner. Denne ambivalensen i 

mellomkrigstidens speiderbevegelse kan muligens sees som en parallell til 

kjønnsforestillingene i dagens samfunn. Selv om man i vår samtid ofte ønsker å distansere seg 

fra den rigide kjønnsdelingen som særlig blir forbundet med mellomkrigstiden, fortsetter 

allikevel kjønnsidealer og kjønnsforestillinger som preget fortiden også å være til stede i 

samfunnet i dag. Derfor kan en undersøkelse av mellomkrigstidens kjønnsidealer bidra til å 

kaste lys over samtidens idealer og forestillinger. 
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1 Innledning 

Det har ofte blitt hevdet at mellomkrigstiden var en tid med rigide kjønnsroller, der en streng 

oppdragelsespraksis rådet.1 Speiderbevegelsen har samtidig ofte blitt fremstilt som en svært 

konservativ oppdragelsesinstitusjon.2 I denne masteroppgaven skal jeg undersøke 

kjønnsforestillinger i pedagogikken til mellomkrigstidens norske speiderbevegelse. Ved å se 

nærmere på den norske speiderbevegelsens oppdragelsesidealer for speidergutter og 

speiderpiker mener jeg at man vil kunne si noe om denne institusjonens syn på kjønn. Selv om 

speiderbevegelsen hovedsakelig var (og er) for barn og ungdom, kan man anta at de verdiene 

en institusjon eller et samfunn ønsker å videreføre til neste generasjon, tegner et bilde av de 

verdiene og idealene som rådet i institusjonen eller samfunnet. Oppgaven analyserer 

speiderbevegelsens tekstkultur, dermed er fokuset på idealer og ikke på konkret praksis. 

Idealene er i seg selv interessante, da selv om praksisen kunne variere, gir tekstene uttrykk for 

hvordan ting burde ha vært i speiderbevegelsen, ifølge blant annet speiderforbundene.3 Idealer 

er heller aldri helt adskilt fra praksis, siden forestillinger som oftest preger det som blir 

praktisert. Man kan muligens hevde at speiderbevegelsen i større grad enn andre 

oppdragelsesinstitusjoner, oppfordret sine medlemmer til å faktisk leve opp til fastsatte 

idealer.4  

 Det er interessant å undersøke den norske speiderbevegelsens kjønnsidealer fordi dette 

vil kunne belyse i hvilken grad denne institusjonen representerte noe særskilt med tanke på 

forestillinger om kjønn og oppdragelse. Jeg vil i denne oppgaven forsøke å vise at 

speiderbevegelsen til en viss grad brøt med de utbredte oppfatningene om menn og kvinner i 

mellomkrigstidens Norge. Med denne oppgaven ønsker jeg dermed å nyansere en del av 

forskningslitteraturen om kjønn i mellomkrigstiden, som hevder at denne tiden var preget av 

svært klare og rigide kjønnsroller. Jeg vil med min undersøkelse av speiderbevegelsen forsøke 

å vise at det i mellomkrigstiden til en viss grad var mulig for alternative diskurser om kjønn å 

eksistere side om side med den rådende diskursen i samfunnet. Jeg mener det er særlig 

interessant at en institusjon som av mange blir regnet som konservativ, kan bidra til å 

                                                           
1 Hilde Danielsen, «Den Kjønnsdelte arbeidsdagen 1913-1960», i Norsk likestillingshistorie, 122-153, red. av Hilde Danielsen, Ingeborg W. 
Owesen og Eirinn Larsen (Bergen: Fagbokforlaget, 2015), 122. ; Jørgen Lorentzen, Fra farskapets historie i Norge: 1850-2012 (Oslo: 

Universitetsforlaget, 2012), 79-81. ; Kari Melby, «Husmortid. 1900-1950», i Med kjønnsperspektiv på norsk historie: Fra viking tid til 2000-

årsskiftet, 255-331, red. av Ida Bloom og Sølvi Sogner (Oslo: Cappelen Akademisk forlag, 2005), 257-258. ; George L. Mosse, The Image of 
Man: The Creation of Modern Masculinity (New York: Oxford University Press, 1996), 126.  

2 Espen Schaanning, Barneridderne: Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen (Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2015), 40.  

3 Norsk Speidergutt-Forbund (NSF) etablert 1911 og Norsk Speiderpikeforbund (NSPF) etablert 1921. 
4 Schaanning, Barneridderne, 581-582. 
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nyansere bildet av mellomkrigstiden som en tid med svært separate og dualistiske kjønnsroller 

og kjønnsidealer. 

 En annen grunn til at det også kan være relevant å undersøke speiderbevegelsens 

særegenhet med tanke på kjønnsidealer i mellomkrigstiden, er at denne bevegelsen trolig 

hadde innflytelse på samtiden og ettertiden. Idealer endrer seg historisk, slik som også 

diskurser er betinget historisk. Selv om oppgaven er begrenset til et synkront fokus på 

mellomkrigstiden er det viktig å merke seg at kjønnsidealene i mellomkrigstidens norske 

speiderbevegelse også har (og tar del i) en lang og kompleks historie. Kanskje vil man med 

forbehold også kunne si at ved å fremme en mindre differensiert og dualistisk oppdragelse for 

gutter og jenter, bidro speiderbevegelsen til en viss grad å endre kjønnsidealene i samfunnet. 

De kjønnsidealene man finner i den norske speiderbevegelsen på 1920- og 1930-tallet var 

ikke bare preget av fortiden og samtiden, men sannsynligvis preget også den norske 

speiderbevegelsen i mellomkrigstiden sin samtid og ettertid, også utenfor bevegelsens 

rammer. Speiderbevegelsen kan ikke forstås som et isolert fenomen, men bør heller bli forstått 

som en organisasjon som tok del i et nettverk av kompliserte samfunnsprosesser som 

etablerte, opprettholdt, preget og endret idealer i samfunnet. Man kan si at speiderbevegelsen 

siden tidlig 1900-tallet har vært den største og mest innflytelsesrike ungdomsorganisasjonen i 

verden.5 Speiderbevegelsen hadde enorm innflytelse og dens metoder og organisering var et 

forbilde for de fleste andre ungdomsbevegelser i mellomkrigstiden. For eksempel har det blitt 

hevdet at ved å dyrke ungdommelighet, idrett, eventyr og friluftsliv, utfordret 

speiderbevegelsens pedagogikk de etablerte kjønnsidealene som blant annet opphøyet 

modenhet og seriøsitet.6 Speiderbevegelsens makt til å forme ungdommens forestillingsverden 

kan derfor ikke overses. Ungdommenes tid i speiderbevegelsen fortsatte sannsynligvis å prege 

dem videre i voksen alder.7 Dette gjør at man vanskelig kan overvurdere speiderbevegelsens 

innflytelse på samfunnet. Derfor er en undersøkelse av speiderbevegelsen svært relevant for å 

forstå forestillinger og idealer om kjønn som dominerte i det forrige århundre, og som også 

fortsetter å prege vår tid. Med fokus på den norske speiderbevegelsen, forsøker denne 

oppgaven å gi et nyansert og idéhistorisk bidrag til forståelsen av kjønn i mellomkrigstiden.  

 

 

                                                           
5 Eduard Vallory, World Scouting: Educating for Global Citizenship (New York: Palgrave Macmillan, 2012), 1-2. 

6 Arnaud Baubérot, «One is Not Born Virile, One Becomes So», i A History of Virility, 467-490, red. av Alain Corbin, Jean-Jacques 

Courtine, og Georges Vigarello, overs. av Keith Cohen (New York: Columbia University Press, 2016), 474. 
7 På midten av 1920-tallet var det over ti tusen speidergutter i Norge. Schaanning, Barneridderne, 633. 
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1.1 Problemstilling 

Denne oppgaven vil undersøke hvordan speiderbevegelsen fremstilte den ideelle mannen og 

kvinnen i mellomkrigstidens Norge. Ved å undersøke dette blir det deretter mulig å se om 

idealer om oppdragelse og kjønn i den norske speiderbevegelsen på 1920- og 1930- tallet, 

skilte seg fra idealer som tilsynelatende rådet i det norske samfunnet på samme tid.  

Konkret vil mine forskningsspørsmål være: Hva slags oppdragelsesidealer for 

speidergutter og speiderpiker kan man finne i den norske speiderbevegelsen i 

mellomkrigstiden? Hvordan skilte den ideelle speidergutten og ideelle speiderpiken seg fra de 

idealene om menn og kvinner som tilsynelatende dominerte i resten av det norske samfunnet i 

mellomkrigstiden? I hvilken grad representerte mellomkrigstidens norske speiderbevegelse 

særskilte idealer om menn og kvinner?  

 

1.2 Presentasjon av kilder og litteratur 

Jeg kommer til å benytte meg av to offisielle håndbøker utgitt av Norsk Speidergutt-Forbund 

(NSF) og Norsk Speiderpikeforbund (NSPF) i mellomkrigstiden. Jeg velger å gå ut fra 7. 

utgave av Speiderguttboken fra 1928 da denne er tidsmessig nærmest til 1. utgaven av 

Speiderpikeboken som ble utgitt i 1930. Speiderhåndbøkene har en didaktisk og eksemplarisk 

natur og uttrykker dermed idealene til den norske speiderbevegelsens i mellomkrigstiden. Jeg 

kommer til å benytte meg av sekundærlitteratur for å kunne danne en oversikt over hva som 

var de dominerende idealene om menn og kvinner (ifølge tidligere forskning) i 

mellomkrigstidens norske samfunn. For enkelhetens skyld vil jeg forsøke å fremstille ett 

enhetlig «mannsideal» og ett enhetlig «kvinneideal», selv om dette til tider kan være 

problematisk ut fra et mangfold av litteratur med forskjellige perspektiver. 

 

Primærkilder 

Speiderguttboken fra 1928 var en håndbok ment for speidergutter utgitt av Norsk Speidergutt-

Forbund (NSF). Denne håndboken skulle blant annet gjøre rede for hva slags lover og regler 

som gjaldt for speidergutter. Håndboken var også en innføring i speiderbevegelsen, og 

forsøkte å vise hva det ifølge NSF ville si å være en ekte speidergutt, og dermed indirekte 

også hva det ville si å være en ekte mann. Det var også viet stor plass til praktiske ferdigheter 

en speidergutt burde kunne. Speiderguttboken fra 1928 er skrevet av teologen og læreren Hans 

Møller Gasmann (1872-1961), som var en av stifterne til NSF.8 I 1920 tiltrådte også Gasmann 

                                                           
8 Sondre Ljoså, Alltid beredt til hva? Etableringen av norsk speiderbevegelse 1909-1913 (Masteroppgave, Universitet i Oslo, 2007), 60-64. 
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som «speiderchef» i NSF. Siden første utgaven fra 1912,9 har det kommet rundt 100 sider med 

tillegg.10 Det at det stadig ble skrevet nye utgaver vitner om Speiderguttbokens popularitet. 

Sondre Ljoså viser i sin masteroppgave at Gasman sannsynligvis hadde tilgang til og baserte 

sine håndbøker på amerikanske, svenske og danske speiderhåndbøker, og også Scouting for 

boys skrevet av speiderbevegelsens grunnlegger Robert Stephenson Smyth Baden-Powell 

(1857-1941).11 Dermed kan man hevde at denne håndboken i stor grad forholdt seg til den 

internasjonale speiderbevegelsen, og var tro mot Baden-Powells lære.  

Speiderpikeboken fra 1930 var speiderpikenes første håndbok utgitt av Norsk 

Speiderpikeforbund (NSPF). Tilsvarende Speiderguttboken gjør denne håndboken rede for 

hva det vil si å være en speiderpike, samt hva slags ferdigheter speiderpiker skulle kunne. 

Dermed kan man ut fra Speiderpikeboken identifisere hva slags kvinneideal NSPF formidlet. 

Speiderpikeboken fra 1930 var skrevet av lærerinnen Kari Aas (1886-1978) som ble sjef for 

Norsk Speiderpikeforbund i 1927.12 Slik som med Speiderguttboken har det også kommet 

flere utgaver med tillegg etter denne første utgaven, noe som vitner om også denne 

håndbokens popularitet.13 Det er for øvrig tydelig at Speiderpikeboken fra 1930 brukte 

Speiderguttboken som inspirasjonskilde.  

 

Bakgrunnslitteratur og forskningsstatus 

Denne oppgaven kan plasseres i krysningspunktet mellom tre forskningsfelt: 

speiderbevegelsens historie, barndomshistorie og kjønnshistorie. Ved å forene disse 

forskningsfeltene med et idéhistorisk perspektiv, håper jeg å kunne bidra med noen nyanser til 

alle tre. 

 Det som finnes av historisk forskningslitteratur om speiderbevegelsen i Norge 

fokuserer hovedsakelig på gutter. Blant annet har Sondre Ljoså skrevet en masteroppgave om 

den norske speiderbevegelsens etablering og første år, mens Espen Schaanning har skrevet en 

omfattende bok om speiderbevegelsen og dens ideologi, samt hvordan den kom til uttrykk i 

Norge.14 Litteraturen om tidlig 1900-tallets barndom tenderer også ofte til å bare fokusere på 

gutter. To eksempler kan være Hugh Cunninghams verk om barndommen fra 1500-tallet til i 

dag, og Harald Thuens historiske undersøkelse av barndom i Norge, som begge i liten grad 

                                                           
9 Første utgaven fra 1912 var også skrevet av Hans Møller Gasman. 

10 Speiderhistorisk leksikon, s.v. «Speiderguttboken». Besøkt: 03.10.2018. http://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Speiderguttboken 
11 Ljoså, Alltid beredt til hva? 17.  

12 Speiderhistorisk leksikon, s.v. «Kari Aas». Besøkt: 25.02.2019. http://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Kari_Aas 

13 Speiderhistorisk leksikon, s.v. «Speiderpikeboken». Besøkt: 25.02.2019. http://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Speiderpikeboken 
14 Ljoså, Alltid beredt til hva? ; Schaanning, Barneridderne. 
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berører oppdragelsen av jenter i denne perioden.15 Dette henger trolig sammen med at den 

tidligere pedagogikken hovedsakelig var myntet på gutter, og at guttebarnet var sett på som 

standarden.16 I andre land finnes det derimot noe litteratur om speiderbevegelsen og kjønn i 

historisk perspektiv. For eksempel skrev Bodil Formark en doktoravhandling om svenske 

speiderpiker på tidlig 1900-tallet, men denne avhandlingen fokuserer bare på jenter.17 Tammy 

M. Proctors bok om speiderbevegelsen i mellomkrigstidens Storbritannia tar med både gutter 

og jenter og er dermed også verdt å nevne.18 Harriet Bjerrum Nielsen undersøker 

interaksjonen mellom jente- og guttespeideres fra forskjellige land i sin forskningsrapport for 

World Organization of the Scout Movement (WOSM), men rapporten har som formål å 

undersøke samtidige forhold, og har derfor ikke et fremtredende historisk perspektiv.19 Det er 

så vidt jeg vet ingen forskningslitteratur med historisk perspektiv som undersøker kjønn i den 

tidlige norske speiderbevegelsens oppdragelse.  

 Litteraturen om kjønn er derimot svært mangfoldig. Tidligere var kjønnsforskning ofte 

synonymt med kvinneforskning,20 men i nyere tid har historisk mannsforskning også blitt et 

etablert forskningsfelt. For å kunne tegne et bilde av mannsidealet som rådet i 

mellomkrigstidens Europa kommer jeg til å benytte meg av blant annet George L. Mosses 

idéhistoriske fremstilling av fremveksten til det moderne mannsidealet i den vestlige verden.21 

I norsk sammenheng er Jørgen Lorentzens historiske undersøkelse av farskapet i Norge også 

verdt å nevne, selv om denne boken har hovedfokus på mannens rolle i familien. 22 For å 

kunne tegne et bilde av mellomkrigstidens norske kvinneideal, kommer jeg til å benytte meg 

av blant annet kapitler i Med kjønnsperspektiv på norsk historie: Fra viking tid til 2000-

årsskiftet redigert av Ida Bloom og Sølvi Sogner, samt Norsk likestillingshistorie redigert av 

Hilde Danielsen, Ingeborg W. Owesen og Eirinn Larsen.23 Det meste av den historiske 

kvinneforskningen i Norge som omhandler tidlig 1900-tallet fokuserer hovedsakelig på 

kvinnens rolle i samfunnet, heller enn kvinneidealer. Jeg mener det allikevel er mulig, ut fra 

kvinnens tiltenkte samfunnsrolle, å ane hva slags idealer som lå bak. Birgitte Søland har i 

tillegg skrevet om kvinneidealer og kvinners selvforståelse i mellomkrigstidens Danmark, og 

siden Norge og Danmark var nært forbundet kulturelt, kan man hevde at forholdene i disse 

                                                           
15 Harald Thuen, Om Barnet: Oppdragelse, opplæring og omsorg gjennom historien (Oslo: Abstrakt Forlag, 2008). ; Hugh Cunningham, 
Children and Childhood in Western Society Since 1500, 2.utg. (New York: Routledge, 2005). 

16 Monica Rudberg, Dydige, sterke, lykkelige barn: Ideer om oppdragelse i borgerlig tradisjon (Oslo: Universitetsforlaget, 1983), 15. 
17 Bodil Formark, Den välsituerade Flickan: Om den svenska flickscoutrörelsens historia 1910-1940 (Fil.Dr.-avhandling, Umeå universitet, 
2010). 

18 Tammy M. Proctor, On My Honour: Guides and Scouts in Interwar Britain (Philadelphia: American Philosophical Society, 2002). 

19 Harriet Bjerrum Nielsen, One of the Boys? Doing Gender in Scouting (Geneva: World Organization of the Scout Movement, 2002). 
20 Joan W. Scott, «Gender: A Useful Category of Historical Analysis», The American Historical Review 91, nr. 5, (1986): 1053-1075, 1056. 

21 Mosse, The Image of Man. 

22 Lorentzen, Fra farskapets historie i Norge. 
23 Danielsen, Den Kjønnsdelte arbeidsdagen 1913-1960. ; Melby, Husmortid 1900-1950. 
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landene var nokså like.24 Selv om det finnes et mangfold av litteratur om kjønn er historien 

om menn og kvinner ofte skrevet adskilt fra hverandre. Min undersøkelse av 

mellomkrigstidens norske speiderbevegelse vil forsøke å legge like mye vekt på begge kjønn. 

Forhåpentligvis vil denne oppgaven vise at det kan være gavnlig å undersøke manns- og 

kvinneidealer sammen, for å kunne danne et nyansert bilde av fortidens forståelse av kjønn.  

 

1.3 Presentasjon av metode: diskursanalyse med kjønnsperspektiv 

I denne oppgaven kommer jeg til å ha en diskursanalytisk tilnærming med kjønnsperspektiv. 

Jeg kommer ikke til å systematisk følge en bestemt metode gjennom masteroppgaven, men 

jeg vil blant annet la meg inspirere av Ernesto Laclaus og Chantal Mouffes teorier.25 I 

Diskursanalyse som teori og metode viser Marianne Winther Jørgensens og Louise Phillips 

hvordan man kan anvende Laclau og Mouffe sine begreper på en konkret tekst. Jeg kommer 

først og fremst til å benytte meg av deres begrep om «knutetegn» for å identifisere hva som 

ilegges identiteter slik som «mann» eller «kvinne» i diskursen til den norske 

speiderbevegelsen i mellomkrigstiden. Ifølge Jørgensen og Phillips er knutetegn som «mann» 

eller «kvinne» i utgangspunktet tomme og flytende begreper som får sin betydning ved å bli 

koblet sammen med betydningsbærende begreper eller tegn (som i utgangspunktet også var 

tomme og flytende). Man kan forestille seg at en diskurs er som et nett med flere 

knutepunkter (knutetegn), som får betydning i forhold til hverandre. Prosessene som forsøker 

å fylle og fastlåse betydningen til et knutetegn innen en bestemt diskurs kalles 

ekvivalenskjeder. Det kjempes dermed både innen diskursen og mellom diskurser, om å fylle 

et tomt knutetegn som for eksempel «mann» eller «kvinne», med en spesifikk mening eller 

med spesifikke verdier. Gjennom ekvivalenskjeder søker diskurser å opprette hegemoni ved å 

fastlåse sin betydning av begreper. Ved å identifisere og studere disse ekvivalenskjedene vil 

man kunne se hvordan et begrep får sin mening i en bestemt diskurs på en bestemt tid. 

Knutetegn etableres alltid relasjonelt, og betegner seg ut fra noe de ikke er. Det at knutetegn 

defineres ved å utelukke og stå i motsetning til noe, kan sees som en sentral del av all 

identitetsdannelse. Knutetegn er heller ikke stabile, og står alltid i fare for å inkorporere 

elementer og verdier som tidligere var utelukket av den bestemte diskursen.26 For eksempel 

kunne identiteten og knutetegnet «mann», gjennom ekvivalenskjeder i en bestemt diskurs, 

                                                           
24 Birgitte Søland, Becoming Modern: Young Women and the Reconstruction of Womanhood in the 1920s (Princeton: Princeton University 

Press, 2000). 
25 Ernesto Laclau og Chantal Mouffe. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, 2. utg. (London: Verso, 

2014).  

26 Marianne Jørgensen Winther og Louise Phillips, Diskursanalyse som teori og metode (Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, 1999) 62-
64. 
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inkorporere verdier den tidligere hadde utelukket. Et eksempel på dette kan være at på et 

tidspunkt kunne «følsomhet» bli sett på som en motsetning til «manndom», mens på et senere 

tidspunkt kunne knutetegnet «manndom» og egenskapen «følsomhet» bli knyttet sammen i 

den samme diskursen.27 Poenget er at diskurser er kontingente, og at vår forståelse av verden 

og betydningen av våre begreper i teorien alltid kunne ha vært annerledes. Dette betyr ikke at 

den materielle (og biologiske) realiteten er uten betydning, men snarere at virkeligheten først 

får sin fullstendige mening innen en diskurs når det blir skrevet og snakket om den.  

 Laclau og Mouffes diskursteori har blitt kritisert for å være for løsrevet fra den 

materielle virkeligheten, og for å overvurdere foranderligheten til idealer, begreper og 

diskurser.28 Likevel kan det være nyttig å ta i bruk noe av deres begrepsapparat for å 

undersøke synet på kjønn i mellomkrigstidens speiderbevegelse. Selv om ikke alt kan 

forandres like lett, er det åpenbart at idealer er gjenstand for historisk endring, og det bør være 

mulig å spore idealers innhold i språket. Det jeg skal undersøke er knutetegnene «mann» og 

«kvinne», og hva slags verdier og betydning disse knutetegnene ble forsøkt fylt (og fastlåst) 

med i mellomkrigstidens norske speiderbevegelse. Samtidig skal jeg undersøke i hvor stor 

grad speiderbevegelsens diskurs om kjønn var i konflikt med de dominerende forestillinger 

om menn og kvinner i mellomkrigstidens norske samfunn. Laclau og Mouffes diskursteori 

egner seg til dette formålet, da deres teorier åpner for at det eksisterer flere diskurser som 

kjemper om «sannheten» i samfunnet samtidig. Dette kan sees i kontrast til for eksempel flere 

Foucault-inspirerte diskursanalyser som i større grad har forsøkt å identifisere et dominerende 

«vitensregime» (episteme), som gjennomsyret hver historiske epoke.29 Et diskursteoretisk 

perspektiv, inspirert av Laclau og Mouffe, kan dermed bidra til å utfordre en monolittisk og 

konfliktfri forståelse av mellomkrigstidens kjønnsidealer og kjønnsroller i Norge.  

 Begrepet om countertypes som George L. Mosse benyttet i sin historiske fremstilling 

av Vestens mannsideal, kan også bidra med et nyttig perspektiv til denne oppgaven. I The 

Image of Man hevder Mosse at det moderne mannsidealet ble konstruert og styrket ved å bli 

satt i motsetning til negative stereotypier om menn som ikke levde opp til dette idealet. Mosse 

kaller altså disse negative stereotypiene countertypes. Blant annet ble marginaliserte grupper i 

samfunnet brukt for å danne disse negative stereotypiene som representerte det motsatte av 

«ekte maskulinitet», ifølge Mosse.30 For eksempel var det flere i Europa på tidlig 1900-tallet 

som mente at den typiske jøden eller typiske homofile var svak, umoralsk, feig, viljesvak, 

                                                           
27 Jørgensen og Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 59. 
28 Jørgensen og Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 67-68. 

29 Jørgensen og Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 22. 
30 Mosse, The Image of Man, 6-9. 
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passiv og feminin.31 De negative stereotypiene var ofte eksakte motsetninger til den ideelle 

mannen, både med tanke på indre og fysiske kvaliteter. Mosses teori om at mannsidealer ble 

dannet ved hjelp av countertypes skal utnyttes som et metodisk grep i denne oppgaven. For 

Mosse formet ideene om mannlighet, umannlighet, kvinnelighet og ukvinnelighet hverandre i 

kontinuerlige prosesser. Mosses påstand om at negative stereotypier ble skapt for å forme og 

opprettholde manns- og kvinneidealet i samfunnet, støtter slik forestillingen om at knutetegnet 

«mann» og «kvinne» fikk sin betydning relasjonelt. Det er verdt å nevne at selv om kvinnen 

kunne ha noen av kvalitetene til mannens countertype, var hun ikke sett på som en direkte 

motsetning til mannen. Det var den «avvikende» mannen eller kvinnen, som ble oppfattet som 

en trussel mot samfunnsordenen og de etablerte kjønnsidealene. Likevel var skillet mellom 

kjønnene også viktig for konstruksjonen av det moderne manns- og kvinneidealet, da kvinner 

og menn skulle utfylle hverandre. For eksempel styrket og fremhevet en feminin kvinne 

maskuliniteten til menn, ifølge Mosse.32  

 Selv om speidere stort sett var barn og ungdom, mener jeg at den norske 

speiderbevegelsens idealer om menn og kvinner kommer til syne i deres fremstillinger av 

idealspeidere. Dette fordi speiderbevegelsen var en oppdragelsesinstitusjon som hadde som 

sitt høyeste mål å oppdra gode menn og kvinner til samfunnets tjeneste. Derfor kan det til og 

med virke som om manns- og kvinneidealene blir uttrykt mer eksplisitt i speiderbevegelsen 

enn ellers i samfunnet. En diskursanalytisk undersøkelse av den norske speiderbevegelsens 

idealer i mellomkrigstiden vil derfor kunne bidra til forståelsen av kjønn i mellomkrigstidens 

Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Mosse, The Image of Man, 68-70. 
32 Mosse, The Image of Man, 74-76. 
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2 Kontekst og bakgrunn 

2.1 Introduksjon til speiderbevegelsen og dens inntog til Norge 

Speiderbevegelsen ble startet av briten Robert Stephenson Smyth Baden-Powell i 1907. 

Baden-Powell hadde militær bakgrunn, og var i Storbritannia hyllet som en krigshelt etter sin 

innsats for det britiske imperiet i Sør-Afrika under boerkrigen. Hans spesialitet i militæret var 

speiding, som gikk ut på å blant annet kunne være selvstendig i villmarken for å kunne 

oppspore og samle informasjon om fienden. Baden-Powell skrev først håndbøker for soldater, 

men etterhvert ble han ledet til tanken om at speiding også kunne egne seg til oppdragelsen av 

unge gutter. I 1907 ble Baden-Powells ideer om speiding for gutter satt ut i praksis i den første 

speiderleiren som fant sted på Brownsea Island. Denne leiren ble regnet som en stor suksess, 

og i 1908 utga Baden-Powell Scouting for Boys, som la det ideologiske grunnlaget for 

speiderbevegelsen. Denne boken ble en internasjonal bestselger og satte i gang 

speiderbevegelsens inntog til alle verdens hjørner.33  

Speiderbevegelsen fremstod som en utdannelsesinstitusjon som søkte å skape gode 

borgere, gjennom blant annet militarisme, patriotisme og religion. Samtidig var Baden- 

Powells pedagogikk regnet som svært progressiv på tidlig 1900-tallet. Dette fordi 

speiderbevegelsen blant annet la vekt på individuell selvutvikling, og praktisk læring heller 

enn bare teori.34 På tidlig 1900-tallet var det viet mer oppmerksomhet til gutters oppdragelse 

enn jenters. Det var en økende bekymring over mangelen på kontroll over gutter, særlig i 

pubertetsalderen. Speiderbevegelsen ble på denne tiden ofte hyllet for å kunne sette gutter på 

rett spor. Det er mulig å forstå speiderbevegelsen som et svar på den borgerlige oppdragelsens 

problematiske spenning mellom det å hemme, og det å tillate utfoldelse. Det ble for eksempel 

hevdet at speiderbevegelsen disiplinerte gutter uten at de mister sin «gutteaktighet».35  

Opprinnelig var speiderbevegelsen myntet på gutter i alderen 12-15 år, men jentene og 

andre aldersgrupper fulgte raskt etter, og det ble skrevet modifiserte håndbøker for også disse 

grupperingene. Jentene ble organisert separat fra guttene, først under ledelse av Baden-

Powells søster Agnes i 1910. I 1912 ble det utgitt en tilpasset håndbok for jentene, men den 

ble aldri en suksess. Det var uenighet mellom Baden-Powell og søsteren, som mente at 

speiderbevegelsens oppdragelse i stor grad måtte endres for å kunne benyttes for jenter. I 1918 

tok Baden-Powells kone Olave over som leder for jentene, og en ny håndbok for speiderpiker 

                                                           
33 Schaanning, Barneridderne, 24-28, 31. 

34 Vallory, World Scouting, 15. 
35 Rudberg, Dydige, sterke, lykkelige barn, 153-155. 
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ble utgitt. Baden-Powells ideer fikk stort gjennomslag og på kort tid ble speiderbevegelsen en 

internasjonal og svært innflytelsesrik oppdragelsesinstitusjon for begge kjønn, selv om den 

møtte større motstand når det gjaldt jentenes deltagelse.36  

Ideen om speiding nådde Norge relativt raskt. Tidlig ute med å organisere seg var blant 

annet Norske gutters speiderkorps (NGS), men denne organisasjonen fikk ikke lang levetid. 

Grunnleggerne av Norsk Speidergutt-Forbund (NSF) så behovet for å stifte en alternativ 

organisasjon til NGS, som de mente i for stor grad var preget av militære idealer (selv om 

NSF også inkorporerte militære aspekter), samtidig som de ikke videreførte Baden-Powells 

vekt på det religiøse. NSF ble derfor stiftet i 1911 av Christian Dons og Hans Møller 

Gasmann.37 Etter at Baden-Powell besøkte Norge sommeren 1911 og godkjente NSFs 

program, ble NGS relativt raskt utkonkurrert, mens NSF ble den eneste levedyktige norske 

speiderorganisasjonen for gutter.38 
 

Allerede i 1913 fantes det noen løse speidertropper for jenter i Norge. De som 

etterhvert ble organisert var underlagt Norges Kristelige Ungdomsforbund, og hadde gjort 

endringer på blant annet speiderloven og speiderløftet. Grunnleggerne av Norsk 

Speiderpikeforbund (NSPF) ønsket å følge Baden-Powells retningslinjer i større grad enn 

disse troppene. Dermed så de det som nødvendig å etablere et selvstendig forbund. NSPF ble 

godkjent av den britiske komité for internasjonalt arbeide i 1921, med Brit Taraldset som 

første landssjef.39
 

Speiderbevegelsens fremvekst og internasjonale suksess bør forstås i kontekst av sin 

tid. På tidlig 1900-tallet var det en økende interesse for pedagogikk og barnet som vitensfelt. 

Det 20.århundret har til og med blitt oppkalt «barnets århundre» etter Ellen Keys kjente 

reformpedagogiske verk.40 Det er mulig å se speiderbevegelsens pedagogikk i lys av disse 

reformpedagogiske strømningene, som blant annet plasserte barnets individuelle utvikling i 

sentrum. Speiderbevegelsens fremvekst må også sees i sammenheng med at ideen om fritid 

var relativt ny på 1800- og 1900-tallet. Tidligere definerte mennesker seg ut fra sin stand, 

samfunnsposisjon eller yrke. Det var ingen klare grenser mellom arbeidstid og fritid. Etter den 

industrielle revolusjonen, ble arbeid for mange i økende grad noe som var klart avgrenset til et 

bestemt tidsrom. Sammen med dette ble det også et klarere skille mellom den offentlige 

(arbeidet ute) og private (hjemmet) sfæren. Med fremveksten av obligatorisk skolegang i flere 

                                                           
36 Vallory, World Scouting, 14-16. 

37 Erling Hauger, Norske Speidere: Norsk Speidergutt-Forbund gjennem 25 år 1911-1936 (Oslo: Norsk Speidergutt-Forbund, 1936), 13-14. 

38 Hauger, Norske Speidere, 49-50. 
39 Norsk Speiderpikeforbund, Norsk Speiderpikeforbund gjennom 25 år, red. av Maren-Sofie Røstvig (Oslo: Norsk Speiderpike-Forbunds 

forlag, 1946), 14-16, 42. 

40 Thuen, Om Barnet, 128-129. ; Cunningham, Children and Childhood in Western Society Since 1500, 171-173. ; Lorentzen, Fra farskapets 
historie i Norge, 72. 
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europeiske land på 1800-tallet, ble ideen om barns fritid ytterligere sementert, og barnas liv 

ble i større grad enn tidligere adskilt fra de voksnes verden. Denne fritiden for barn og 

ungdom ble samtidig regnet som problematisk, da fritid uten mål og uten gode innflytelser lett 

kunne føre til at særlig unge gutter kom på avveie i det moderne samfunnet. 

Speiderbevegelsen kan forstås som et svar på dette samfunnsproblemet, og det var rundt 

denne tiden at flere ungdomsorganisasjoner fikk grobunn i Europa.41 Speiderbevegelsen ville 

forhindre at ungdommen kom på avveie, og søkte å forme alle aspekter av deres liv for å 

skape gode fremtidige borgere. For eksempel står det i 25 års jubileumsboken til NSF at 

Baden-Powell henvendte seg til fedre som ikke hadde tid til å lære sønnene sine det som 

trengs for å at de skulle bli «lykkelige» og «dugelige» menn. Baden-Powell rådet fedrene til å 

melde sine sønner inn i speiderbevegelsen, siden man ikke fikk den nødvendige fysiske, 

praktiske, og moralske opplæringen fra skolen eller andre steder.42 Slik er det mulig å hevde at 

speiderbevegelsen forsøkte å dekke et behov i samfunnet som var blitt skapt av skillet mellom 

«den offentlige sfæren» og «den private sfæren». Speiderbevegelsen skulle stå for den 

oppdragelsen som blant annet fedrene tidligere hadde vært ansvarlige for, før de ble tvunget ut 

i det offentlige arbeidsmarkedet. Det at jentene raskt ble med i en bevegelse som opprinnelig 

var ment for gutter, kan kanskje tyde på at tidlig 1900-tallet var en tid der det tradisjonelle 

kjønnsmønstret var under press. 

 

2.2 Manns- og kvinneidealer i mellomkrigstiden 

Idealer om mannen og kvinnen har alltid vært gjenstand for historisk endring. Det moderne 

manns- og kvinneidealet kan forstås som positive stereotyper alle menn og kvinner var 

forventet å leve opp til. Det moderne manns- og kvinneidealet man finner i mellomkrigstidens 

Norge har røtter som strekker seg langt tilbake, men det kan særlig spores til 1700- og 1800-

tallet. I The Image of Man skisserer Mosse utviklingen til den vestlige verdens mannsideal. 

Mosse hevder at borgerskapets idealer etter 1700-tallet gradvis ble til standarden for alle 

samfunnslag.43 Det moderne mannsidealet i Europa må også bli sett i sammenheng med 

fremveksten av de moderne nasjonalstatene på 1800-tallet. Med moderniteten og utviklingen 

av borgerskapet, ble mannsidealet i større grad universelt, i kontrast til tidlige tiders mer 

lokale og standsavhengige mannsidealer.44 Man kan tolke behovet for å etablere klarere 

                                                           
41 Schaanning, Barneridderne, 52-57. 
42 Hauger, Norske Speidere, 30-31. 

43 Mosse, The Image of Man, 3-4. 
44 John H Arnold og Sean Brady, «Introduction», i What is Masculinity? Historical Dynamics from Antiquity to the Contemporary World, 1-
14, red. av John H. Arnold og Sean Brady (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011), 3-4. 
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grenser mellom blant annet nasjoner, raser og kjønnene, som et delvis moderne fenomen. 

Universalismen og opprøret mot nedarvede autoriteter som kjennetegnet opplysningstiden, 

åpnet for at mennesker selv kunne skape sine identiteter. Det ble i større grad opp til 

mennesker selv å rense sin selvforståelse for tvetydighet og fremmedelementer, fremfor at 

samfunnsordenen var forutbestemt og gitt av naturen eller Gud.45 Mosse beskriver 

mellomkrigstiden som den moderne maskulinitetens klimaks, og mener at første verdenskrig 

sammen med trusselen fra kvinnebevegelsen økte bevissthet om mannsidealet. Blant annet 

fikk militære dygder større betydning enn tidligere i Vestens mannsideal.46
 

Som mannsidealet, har også kvinneidealet trolig vært preget av nasjonalstatenes og 

borgerskapets fremvekst. Selv om også mellomkrigstidens kvinneideal hadde røtter som 

strakk seg langt tilbake, har det blitt hevdet at det nettopp i mellomkrigstiden fant sted en 

endring i den vestlige verdens kvinneideal. I Becoming Modern undersøkte Birgitte Søland 

kvinners selvforståelse i Danmark på 1920-tallet. Hun hevder at selv om det i 

mellomkrigstiden var et svært rigid kjønnsskille, ble det på denne tiden også introdusert en ny 

type «kvinnelighet». Flere kvinner så på seg selv som «moderne», og ønsket et annet liv enn 

sine mødre og tidligere generasjoner. For eksempel ønsket flere kvinner å arbeide ute, og til 

en viss grad å bryte med det kjønnssegregerte samfunnet. Første verdenskrig har ofte blitt sett 

på som en sentral årsak til disse endringene i kvinners selvforståelse. Det at et stort antall 

menn gikk ut i krig, førte til at arbeidsmarkedet flere steder i større grad åpnet seg for kvinner. 

Kvinnebevegelsen blir også ofte fremstilt som en drivkraft bak disse endringene. Søland 

skriver at Danmark ikke hadde noen særlig sterk kvinnebevegelse. Danmark (slik som Norge) 

var også nøytral i første verdenskrig. Derfor legger Søland større vekt på at hovedårsakene til 

endringene i kvinners selvforståelse var kulturelle strømninger.47 Det at Norge og Danmark 

var nært forbundet kulturelt, gjør det rimelig å hevde at de samme strømningene var til stede 

også i Norge. 

Både indre og ytre kvaliteter var av sentral betydning for idealmannen og idealkvinnen 

i mellomkrigstiden. Ifølge Mosse reflekterte kropp og sjel hverandre, og sammen dannet de en 

helhet. For eksempel var en forfallen kropp et tegn på manglende moral og viljestyrke for 

mannen.48 Ifølge Søland ble det også hevdet på 1920-tallet at kvinnens indre ble reflektert i 

det ytre: «While ill humor would inevitably ‘reduce one’s beauty,’ cultivating one’s 

                                                           
45 Irene Iversen, «Innledning», i Kjønnenes møte med det moderne, 1-39, red. av Kari Melby (Dragvoll: Senter for kvinneforskning NTNU, 
1999), 38-39. 

46 Mosse, The Image of Man, 104-105, 109. 

47 Søland, Becoming Modern, 13-17. 
48 Mosse, The Image of Man, 5-6. 
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personality would automatically improve one’s appearance.»49 Slik som mannens sterke og 

sunne kropp var avhengig av hans moral og viljestyrke, var kvinnens skjønnhet avhengig av 

hennes gode humør og positivitet. Helse og dygd ble av leger siden 1800-tallet nært forbundet 

med hverandre, slik som også umoralsk adferd ble forbundet med sykdom. For eksempel 

mente mange at årsakene til «hysteri» og nervøsitet kunne være manglende selvkontroll eller 

alkoholisme.50 Monica Rudberg skriver at en sentral del av den borgerlige 

oppdragelsestradisjonen var at begge kjønn lærte å sette bånd på kroppslige lyster.51 I det 

følgende skal jeg forsøke å tegne en skisse av manns- og kvinneidealet i mellomkrigstidens 

Norge. Jeg kommer først til å forsøke å kartlegge de ytre kvalitetene, for deretter å rette 

fokuset mot indre kvaliteter. Avslutningsvis kommer jeg til å skissere mellomkrigstidens 

norske menn og kvinners ideelle samfunnsrolle. 

 

Idealer om kropp og helse 

Fra slutten av 1800-tallet, i kjølvannet av Darwins evolusjonsteori, var det i den vestlige 

verden økende bekymring for menneskets degenering grunnet blant annet det moderne 

samfunnets livsstil. Det var en frykt for at mannen skulle bli feminisert og kvinnen 

maskulinisert. Denne frykten for degenerasjon, sammen med at den «hvite rasen» var 

standarden og idealet, tyder på at mellomkrigstidens kroppsidealer i Vesten var preget av 

datidens teorier om rasehygiene. Sport og trening for menn var ofte sett på som en kur mot 

samfunnets degenerasjon.52 Det var gjennom idrett og trening at menn skulle forme kroppen. 

Inspirasjon til den ideelle mannskroppen i moderne tid ble blant annet hentet fra klassiske 

greske skulpturer. Mannskroppen skulle være viril, sterk, kraftfull, robust og dynamisk; 

samtidig som den også skulle være harmonisk og kontrollert.53 Fram mot mellomkrigstiden 

ble det gradvis lagt større vekt enn tidligere på kroppen i manns- og kvinneidealet. For 

eksempel ble trening for å utvikle muskler og styrke svært viktig for menn fra alle 

samfunnslag. Både menn og kvinner skulle være fysisk vakre, men på forskjellige måter.54  

Konkurranse, fysisk trening og idrett var nært forbundet med den moderne 

idealmannen, ifølge Mosse. Det tok hard trening og viljestyrke til for å skape den robuste, 

sterke, dynamiske og utholdende mannskroppen. Derfor var den ideelle kroppen blant annet et 

                                                           
49 Søland, Becoming Modern, 62. 

50 Mosse, The Image of Man, 79-82. 

51 Rudberg, Dydige, sterke, lykkelige barn, 127. 
52 Christopher E. Forth, Masculinity in the Modern West: Gender, Civilization and the Body (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008), 142-

146 ; Schaanning, Barneridderne, 257, 271. 

53 Mosse, The Image of Man, 29, 38-39, 47. 
54 Mosse, The Image of Man, 137. 
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symbol på mannens dygd.55 Organisert idrett vokste raskt i popularitet blant alle 

samfunnsklassene i mellomkrigstidens Norge.56 Derimot ble det etablert et klart skille mellom 

mannsidrett og kvinneidrett. I forhold til flere andre land var norske kvinner i større grad 

utestengt fra aktiv idrett. Det var på 1920-tallet bare noen få idrettsgrener der kvinner kunne 

delta i konkurranser, slik som menn. Det «ukvinnelige» ble forsøkt renset fra kvinneidretten, 

da den skulle være av en helt annen art enn mannsidretten.57 Blant annet mente Helge 

Løvland, sekretær i Norges Landsforbund for Idrett fra 1930, at kvinnen var helt forskjellig 

fra mannen både fysisk og psykisk. Menn var harde og robuste, mens kvinner var skjørere enn 

menn, og måtte passes på. På grunn av dette skulle idretten for kvinner være fri fra det som 

kunne være skadelig for kvinners helse. Samtidig var det viktig at kvinnen bevarte sin 

femininitet. Derfor skulle ikke kvinner drive med systematisk trening, eller fostre 

konkurranseinstinkt. Styrkeøvelser som bygde på kraft eller utholdenhet skulle bare være for 

menn, da kvinnens utholdenhet var av en annen art enn mannens. Løvland tok til orde for å 

bannlyse kvinner fra flere idrettsgrener slik som vektløfting, drakamp, bryting, boksing, 

fotball, ishockey, vannpolo, langdistanseløp, langrenn, og sykling. Kvinneutvalget i 

Landsforbundet, delte ofte de mannlige ledernes syn på kvinner i idretten. For eksempel ble 

det besluttet enstemmig på 1930-tallet at kvinner ikke burde ta del i sykkelritt, da sykling 

både fysisk og estetisk ikke egnet seg for kvinner. 1920-årenes nye kvinnegymnastikk som 

var preget av myke og danselignende bevegelser, passet i større grad med mellomkrigstidens 

kvinneideal.58 Det at konkurranseinstinkt, styrkeøvelser, og målbevisst trening ble utelukket 

for kvinner, viser at aggressivitet, robusthet, styrke, viljestyrke og utholdenhet ble utelukket 

og satt i motsetning til knutetegnet «kvinne» i mellomkrigstidens diskurs om idealkvinnen. 

Derimot ble disse egenskapene knyttet til idealmannen. 

Kvinners utelukkelse fra idrett i mellomkrigstiden kan man finne grunnlag for i 

legevitenskapen. Rudberg skriver at legene tok over den ledende rollen som autoriteter i 

barneoppdragelse fra tidlig 1900-tallet. Det kroppslige ble mer fremtredende, mens blant 

annet det religiøse ble nedtonet. Kyskhet og hygiene ble sentralt for både gutter og jenter.59 

Kerstin Bornholdt undersøker i Sann Opplysning? hvordan Carl Schiøtz (en av 

mellomkrigstidens mest innflytelsesfulle leger) fremstilte den ideelle kvinnekroppen.60 Ut fra 
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antropometriske målinger av skolebarn, og en studie av jenters idrettsprestasjoner i Kristiania 

i 1922, konkluderer Schiøtz med at det var unaturlig for jenter å delta i konkurranser. Dette 

blant annet fordi hans forskning viste at jenters idrettsprestasjon stagnerte etter puberteten i 

13-års alderen. Bornholdt skriver videre at når Schiøtz skulle fremstille den ideelle 

jentekroppen, var de kroppene som presterte best i idrett sett på som avvikende fra 

idealkvinnen. For jenter var heller den gjennomsnittlige kroppen det «sunne idealet», ikke de 

ekstraordinære kroppene som også presterte best. Hos guttene ble idealet fremsatt annerledes, 

da Schiøtz presiserte at de guttene som presterte best, også hadde de beste kroppene. De 

guttene som overskred det som var normalt i idrettsprestasjoner ble sett på som idealet, mens 

jentene som overskred normalen ble sett på som avvikere.61 Slik ser man hvordan idealer om 

manns- og kvinnekroppen ble konstruert på forskjellige premisser. Man kan konkludere med 

at kvinner som drev med idrett risikerte å bli sett på som «ukvinnelig» i mellomkrigstidens 

Norge. På bakgrunn av dette kan man hevde at systematisk styrke- og utholdenhets trening, 

samt konkurranseidrett var sett på som «mannlig». 

Selv om aktiv idrett ikke ble sett på som «kvinnelig», ble det i mellomkrigstidens 

kvinneideal lagt større vekt på kroppen enn tidligere. For eksempel hevder Joan Jacobs 

Brumberg at det først var på tidlig 1900-tallet at kroppen ble en sentral del av kvinners 

identitet og selvuttrykkelse i USA.62 Søland skriver at det i mellomkrigstidens Danmark ble 

lagt vekt på at kvinner skulle være fysisk aktive, men på en annen måte enn menn. Kvinner 

skulle ikke være muskuløse eller ta del i sport som fremmet konkurranseinstinkt eller 

aggressiv adferd. Kvinners kroppsideal la vekt på at kvinnen skulle være myk og delikat, i 

kontrast til mannen som skulle være hard og robust.63 Slik kan man se at knutetegnet 

«kvinne» utelukket kvaliteter som blant annet styrke og utholdenhet i mellomkrigstidens 

Norge. En sterk, utholdende, aktiv og robust kvinne, kunne dermed bli oppfattet som en 

countertype til idealkvinnen. På samme måte som en svak, skjør, passiv og delikat mann var 

en countertype til idealmannen.  

I et forsøk på å oppsummere idealkroppen til menn og kvinner i mellomkrigstidens 

Norge, kan man kanskje si at kroppen til idealmannen og idealkvinnen til en viss grad stod i 

motsetning til hverandre. I grove trekk kan man hevde at den robuste, harde, utholdende, 

dynamiske, aktive, kontrollerte og sterke kroppen til idealmannen stod i motsetning til den 

delikate, myke, skjøre, runde, passive, sensuelle og svakere kroppen til idealkvinnen.64 
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Samtidig var sunnhet, kyskhet og kroppslig renhet, gjeldende dygder for begge kjønn. Selv 

om idealkvinnen manglet mange av de fysiske egenskapene til mannen, og det for eksempel 

ble hevdet at hun var skjørere og mer utsatt for sykdom og «hysteri» enn menn, var hun ikke 

en direkte motsetning til mannen. Idealkvinnens ytre og indre kvaliteter skulle samspille med 

mannens kvaliteter. Det var først når menn og kvinner utfordret de etablerte kjønnsidealene, at 

samfunnsordenen kunne bli oppfattet som truet.65 

 

Idealer om karakter og indre kvaliteter 

Ifølge Mosse holdt maskulinitetsidealet seg svært stabilt fra andre halvdel av 1700-tallet, og 

helt fram til nyere tid. Dette skyldes borgerskapets gradvise overtagelse av definisjonsmakten 

over mannsidealet. Mosse skriver at de typiske dygdene i den moderne tids mannsideal var 

viljestyrke, robusthet, mot og moral.66 På hvilken måte idealer om menn og kvinner kom til 

uttrykk kunne derimot variere. Variasjonene kunne for eksempel være avhengig av land eller 

rådende politiske ideologier. For eksempel ble den fascistiske idealkvinnen slik som mannen 

ofte presentert som sterk og robust, da hun skulle oppdra sterke og robuste barn.67 I noen 

tilfeller kunne kvinner også bli fremstilt med typisk mannlige dygder som viljestyrke og 

mot.68 Michael Kimmel skriver at det amerikanske mannsidealet la særlig stor vekt på 

selvstendighet og konkurranseinstinkt, med ideen om «the Self-Made Man».69 Ifølge E. 

Anthony Rotundo var verdsettelsen av borgerskapets selvkontroll og viljestyrke i USA 

svekket på slutten av 1800-tallet. For eksempel ble ikke kvaliteter som aggressivitet og 

lidenskap lenger sett på som utelukkende negative, og noe som nødvendigvis måtte temmes.70 

Ifølge Mosse kunne mellomkrigstidens tyske (og senere nazistiske) mannsideal i større grad 

legge vekt på aggressivitet og militarisme, mens det engelske mannsidealet kunne tidvis legge 

større vekt på ridderlighet og ærlighet. Likevel mente Mosse at de samme egenskapene i 

Vestens moderne mannsideal alltid var til stede på tvers av grenser og ideologier. Avhengig av 

tid og sted kunne noen egenskaper ligge latent, mens andre i større grad kunne bli fremhevet. 

Egenskapene kunne også være i delvis konflikt, og regulere hverandre på forskjellige måter. 

For eksempel var en aggressiv og lidenskapelig soldat i krig aldri helt uten selvbeherskelse. 

Selv om mannsidealet i forskjellige land og ideologier tidvis la vekt på forskjellige 
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egenskaper, var kjernen i Vestens moderne mannsideal nokså lik i de ulike land, og 

borgerskapets idealer spilte alltid en sentral rolle, ifølge Mosse. 71
 

På samme måte var også kjernen til kvinneidealet ganske lik på tvers av grenser og 

ideologier, da det var først og fremst gjennom å være mor at kvinnen ble ansett for å realisere 

sin kvinnelighet. Siden det å være mor var en sentral del av å være kvinne, var moderlighet og 

omsorgsfullhet helt sentrale kvinnelige dygder. Den borgerlige idealkvinnen skulle ikke bare 

pleie barna, men også ektemannen.72
 

Det at idealmannen skulle være viljesterk, robust, modig og moralsk stemmer også 

godt med hva blant annet David Tjeder har funnet iboende i det moderne mannsidealet som 

preget Norden. Man kan dermed med rimelighet hevde at en karakterfast og viljesterk mann i 

en sunn og sterk kropp, også var det gjeldende mannsidealet i mellomkrigstidens Norge.73 

Vekten på borgerskapets selvkontroll og viljestyrke, temmet de tidligere krigerske idealene til 

aristokratiet, ifølge Mosse.74 Med borgerskapets fremvekst ble moralske kvaliteter som blant 

annet ærlighet sentrale. Dette er mulig å forklare med at kvaliteter som ærlighet i større grad 

ble nødvendige i samfunn med utviklet økonomi, der løgn og bedrag lett kunne undergrave 

samfunnsordenen. Det var også helt sentralt at både menn og kvinner var kristne i Vestens 

manns- og kvinneideal.75 Samtidig skulle den ideelle mannen være selvstendig, i motsetning 

til den ideelle kvinnen som i større grad skulle være sårbar og avhengig.76
 

Søland skriver at 1920-tallets kvinneideal brøt med det tidligere viktorianske 

kvinneidealet, som vektla eleganse, modenhet og seriøsitet. På 1920-tallet i Danmark ble 

feminitet koblet sammen med ungdommelighet, munterhet, optimisme, uskyldighet og 

enkelhet.77 Den moderne kvinnens muntre og ungdommelige feminitet skilte seg også fra den 

seriøse og konfronterende tonen til de tidlige feministene.78 I motsetning til menn skulle 

1920-tallets idealkvinne ikke være selvsikker eller aggressiv, men heller passiv, beskjeden og 

tilbaketrukken. I mellomkrigstiden var det nye motetrender på fremmarsj. Noen kvinner 

begynte å kle seg i korte skjørt og ha kort hår. Den «nye kvinnen» kjent som «flapperen», 

utfordret det borgerlige samfunnet med sin «gutteaktighet». Selv om mange mente disse nye 

trendene brøt med de kvinnelige dygdene som beskjedenhet og passivitet, så førte de ikke til 
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at kvinner ønsket å bryte med det som ble regnet som feminint.79 På tross av at 

mellomkrigstiden var en tid preget av nye kulturelle strømninger, og at kvinner nylig hadde 

ervervet nye rettigheter, forble idealet om kvinnen i stor grad tradisjonelt.80 Ut fra Sølands 

intervjuer med kvinner som giftet seg på 1920-tallet, kommer det klart fram at 

ekteskapsinngåelser var fullstendig avhengig av mannens initiativ.81 Det å være politisk 

bevisst eller politisk aktiv i mellomkrigstidens Norge, var heller ikke regnet som kvinnelig, 

ifølge blant annet Harriet Bjerrum Nielsen og Monica Rudbergs studie av norske jenter i tre 

generasjoner.82 Mosse skriver at slik som mannsidealet forble stabilt, ble også idealet om den 

passive kvinnen dominerende langt etter første verdenskrig, selv etter at kvinnerettighetene 

ble utvidet på tidlig 1900-tallet.83 Mannen ble slik forstått som aktiv (subjekt), mens kvinnen i 

større grad skulle være passiv (objekt). Det at idealkvinnen først og fremst skulle være en 

omsorgsfull hustru og mor, kan muligens forklare hvorfor kvinnelighet ble koblet til hjemmet, 

og satt i opposisjon til det offentlige. Med fremveksten av kvinnebevegelsen økte også 

idealisering av moren som en motreaksjon.84
 

Selv om det kunne være variasjoner i manns- og kvinneidealet, vil jeg forsøke å 

oppsummere idealmannen og idealkvinnen i mellomkrigstidens norske samfunn. Idealmannen 

kan muligens oppsummeres slik: selvstendig, aktiv, viljesterk, disiplinert, robust, modig, 

kristen, kysk og moralsk. Samtidig kom disse kvalitetene til syne i en sunn og sterk kropp. 

Likeledes kan kanskje idealkvinnen i mellomkrigstidens Norge oppsummeres slik: avhengig, 

passiv, delikat, munter, uskyldig, enkel, kristen, kysk og omsorgsfull. Idealkvinnens myke og 

omsorgsfulle natur, skulle reflekteres i hennes myke kropp, og idealkvinnens optimisme og 

gode humør ble reflektert i hennes vakkerhet. Man kan dermed se at ikke alle egenskapene til 

idealmannen og idealkvinnen var direkte motsetninger, men de la heller opp til at kvinnen og 

mannen skulle utfylle hverandre. Dermed kan man hevde at idealene om mannen og kvinnen 

ble sentrale for opprettholdelsen av det kjønnsdelte samfunnet som kjennetegnet 

mellomkrigstiden. Det ble tenkt at de mannlige dygdene passet bedre til arbeidsmarkedet, 

mens de kvinnelige egnet seg til arbeid i husstanden.  
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Idealer om kjønnsroller 

I Norsk likestillingshistorie hevder Hilde Danielsen at det i overgangen fra bondesamfunnet til 

industrisamfunnet i Norge, ble skapt et klart skille mellom hjem og arbeidsplass. Husholdet 

gikk fra å være hovedsakelig produserende til å være forbrukende. Med dette hamskiftet ble 

det også gradvis etablert en klarere arbeidsdeling mellom kjønnene. Som regel ble kvinners 

jobb å ta seg av hjemmet, barn og pleietrengende, mens mannen skulle arbeide ute. Mannen 

skulle forsørge, og kvinnen skulle ta vare på husholdet og forvalte pengene mannen brakte inn. 

Dette gjorde at kvinnen i stor grad ble økonomisk avhengig av mannen.85 Det at hjem og 

arbeidsplass ble skilt, samtidig som det ikke var utviklet velferdstiltak som frigjorde kvinner 

fra morsarbeid, førte til at arbeidsskillet mellom menn og kvinner i stor grad var nødvendig for 

familiers stabilitet.86 Det å være i fast arbeid vekk fra hjemmet ble nært forbundet med å være 

mann i mellomkrigstidens Norge. Gutter ble fra tidlig alder forberedt på at de skulle være 

forsørgere. På skolen fikk gutter opplæring i realfag og sløyd, mens jentene i større grad fikk 

opplæring i håndarbeid eller husstell. 87 Dermed kan man se at typiske mannlige yrker kunne 

være alt fra håndverksyrker til yrker som krevde høyere utdanning. Yrker der maskiner ble 

benyttet var også regnet som mannlige i mellomkrigstidens Norge.88 Dette viser at praktiske, 

teoretiske og tekniske ferdigheter forbundet med arbeid utenfor hjemmet, ble knyttet til 

mannen, mens yrker forbundet til hjemmet ble knyttet til kvinnen i mellomkrigstidens norske 

samfunn. 

Kvinner på tidlig 1900-tallet hadde fått flere av de samme politiske og økonomiske 

rettighetene som menn, men det tok lang tid før flere av disse rettighetene ble tatt i bruk, 

ifølge Danielsen. I mellomkrigstiden var en større andel norske kvinner husmødre, enn noen 

gang tidligere. Dette skyldes ikke bare det kulturelle klima, men også mellomkrigstidens 

økonomiske krise som bidro til å presse kvinner fra alle klasser ut av arbeidsmarkedet. 89  

Unge og ugifte kvinner på 1920-tallet i Danmark hadde i større grad frihet enn 

tidligere i det offentlige rom, ifølge Søland. Flere arbeidet ute for å hjelpe foreldrene 

økonomisk, og de fikk i større grad enn tidligere gå ut og more seg, skriver hun. Likevel giftet 

de aller fleste seg tidlig, og forlot arbeidsmarkedet for godt etter dette.90 Danielsen skriver at 

selv om mange ugifte kvinner på tidlig 1900-tallet arbeidet utenfor hjemmet for å hjelpe 

familien, så var det fortsatt et klart skille mellom kvinnelige og mannlige yrker i Norge og 
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Vesten. De fleste kvinner som var sysselsatte hadde husmorlignende arbeid. Tjenestepike og 

hushjelp var den største yrkesgruppen for kvinner tidlig 1900-tallet i Norge. Først etter andre 

verdenskrig begynte et større antall kvinner å arbeide i andre yrker, selv om det fortsatt var en 

klar kjønnsdeling til stede.91 Det ble forsøkt å institusjonalisere husmoryrket. Husmorskolene 

som særlig vokste fram i første halvdel av 1900-tallet vitner om dette. Husmorskolene lærte 

kvinner både teori og praksis. De lærte om kosthold, kjemi, regnskap, kjøkkenstell, matlaging, 

slakting, sylting, safting, hermetisering, klesvask, stryking, sying, veving, rengjøring, 

oppvask, vedlikehold, arbeid i hagen, husdyrlære, sykestell, og barnestell. I husmorskolene 

ble husmoren idealisert, og det ble lagt vekt på at arbeidsoppgavene husmødre skulle lære 

hang sammen med utviklingen av en selvoppofrende personlighet.92  

I Fra farskapets historie i Norge: 1850-2012 undersøkte Jørgen Lorentzen norsk 

skjønnlitteratur og sakprosa som omhandlet familierelasjoner. Ut fra hans materiale hevder 

han blant annet at skillet mellom den «kvinnelige» og «mannlige» sfæren i Norge økte etter 

tidlig 1900-tallet. Han skriver at dette skyldes fremveksten av det moderne og borgerlige 

samfunnet som var preget av blant annet profesjonalisering, institusjonalisering, og 

urbanisering. Ideen om at kjønnene skulle utfylle og komplementere hverandre, sammen med 

idealisering av husmoren, spilte en sentral rolle i å styrke dette skillet, ifølge Lorentzen.93 Det 

kan tenkes at det voksende skillet også kan ha hatt en sammenheng med kvinnebevegelsen 

rundt århundreskiftet, og den økende interessen for kjønn i medisinen, som framhevet skillet 

mellom mannen og kvinnen.94  

Norge gjennomgikk på 1900-tallet store sosiale endringer, ifølge Lorentzen. Fedrene 

ble forvist hjemmefra og tvunget til å arbeide ute for å forsørge familien, mens kvinners plass 

som husmødre ble sementert. Det ble slik gradvis etablert et klart skille mellom den private 

(kvinnelige) sfæren, og den offentlige (mannlige) sfæren. Tiden fra 1920- til 1970-tallet blir 

av Lorentzen presentert som et unntak i familierelasjonenes historie, da han hevder at både 

tiden før og etter denne perioden var preget av mindre rigide grenser mellom den 

«kvinnelige» og «mannlige» sfæren. Det var først i mellomkrigstiden at det klare ideologiske 

skillet mellom den «fraværende faren» og den «hjemmeværende husmoren» ble tydelig 

etablert i Norge.95 Ifølge Lorentzen var hjemmet og det offentlige i utgangspunktet ikke noe 

som ble knyttet til kjønn. På 1800-tallet samarbeidet kvinner og menn i større grad om å 
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oppdra barna, noe som ble regnet som deres viktigste oppgave i det norske samfunnet. 

Gradvis mot 1920-tallet ble denne fellesskapsfølelsen mellom kjønnene svekket, og mannen 

forlot hjemmet, og overlot husholdets oppgaver til kvinnen. Dette kan sees som et større 

brudd for mannen enn for kvinnen. Dette fordi mannen ble forvist fra hjemmet, mens kvinnen 

fortsatte som før å være sentral i hjemmet og det private.96 Med sin tese motsetter Lorentzen 

seg flere andre forskere som daterer kulmineringen av disse sosiale prosessene til 1800-tallet, 

i blant annet USA.97 For eksempel skriver Rotundo at ideen om de separate sfærene i USAs 

samfunn hadde sin storhetstid på 1800-tallet, og begynte å bli svekket på slutten av 1800-tallet 

og tidlig 1900-tallet (selv om kjønnsdelingen fortsatt var til stede), blant annet fordi 

kvinnebevegelsen krevde større plass for kvinner i offentligheten.98 Lorentzen kritiserer denne 

dateringen ved å legge større vekt på sosiale forhold i Norge, da industrialiseringen og 

urbaniseringen (i stor skala) skjedde senere. Han mener Norge trolig hadde en motsatt sosial 

utvikling på tidlig 1900-tallet, da det var nettopp på denne tiden at ideen om det kjønnsdelte 

samfunnet for alvor oppstod. Dette skjedde paradoksalt nok sammen med fremveksten av 

kvinnebevegelsen på slutten av 1800-tallet og de nye ervervede kvinnerettighetene i Norge på 

tidlig 1900-tallet. Selv om Lorentzen argumenterte for at det gradvis ble utviklet et rigid 

kjønnsskille på tidlig 1900-tallet i Norge, er det også viktig å huske på at dette bildet ikke er 

helt entydig. For eksempel fortsatte både menn og kvinner å arbeide rundt gården og 

husholdet på landsbygda (slik som i det tradisjonelle bondesamfunnet), også utover 1900-

tallet.99  

Institusjonaliseringen av den kjønnsdelte tilværelsen på tidlig 1900-tallets Norge, kan 

man finne i ekteskapsloven fra 1927 § 1. Der står det at mannen og hustruen var pliktig til å 

bidra til husstandens velstand, enten gjennom: «tilskudd av penger, gjennem virksomhet i 

hjemmet eller på annen måte å bidra, hver efter sin evne [...]».100 Denne loven var et uttrykk 

for den klare arbeidsdelingen mellom kjønnene, som var forstått som naturgitt på denne 

tiden.101 Målet med denne paragrafen var å likestille kjønnene i ekteskapet ved hjelp av en 

komplementær kjønnstenkning. Mannens lønnsarbeid utenfor hjemmet ble likestilt med 

kvinnens arbeid i hjemmet. Denne loven lovfestet den nye borgerlige familien, der kvinnen 

ikke behøvde å arbeide utenfor hjemmet, mens mannen ikke behøvde å arbeide i hjemmet. 

Med dette fulgte det at mannens innflytelse i den private sfæren ble svekket, mens kvinnens 
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makt over husholdet og barneoppdragelsen økte. Mannen var ikke lenger til stede i hjemmet 

som en synlig autoritet.102 Ved å oppfordre mannen til å dele økonomien med kvinnen var 

ekteskapsloven et forsøk på å etablere likestilling i ekteskapet. Paradoksalt nok bidro denne 

loven til å sementere den kjønnsdelte tilstanden og fremheve ulikhetene mellom kjønnene. 

Dette fordi likestillingen var begrunnet med at kjønnene var forskjellige.103 Menn ble i senere 

tid til og med fremstilt som komisk inkompetente når det for eksempel gjaldt barnestell og 

arbeid som tilhørte hjemmet, noe etterkrigstidens husmorfilmer vitner om.104  

Med dette er det mulig å hevde at et sted på tidlig 1900-tallet i Norge, ble knutetegnet 

«mann» gjennom ekvivalenskjeder koblet sammen med det betydningsbærende begrepet «den 

offentlige sfæren» (og rollen som bortearbeidende forsørger), og satt i motsetning til «den 

private sfæren» (og de arbeidsoppgavene som tilhørte hjemmet). Samtidig ble knutetegnet 

«kvinne» koblet sammen med «den private sfæren» og satt i motsetning til «den offentlige 

sfæren». Slik ble knutetegnene «mann» og «kvinne» motsetninger i større grad enn tidligere. 

Det at arbeid og ferdigheter vekk fra hjemme ble sett på som mannlige, mens arbeidsoppgaver 

og ferdigheter forbundet med hjemmet ble forstått som kvinnelige, bidro til en økt bevissthet 

om forskjellene mellom kjønnene. 

Når det gjelder kjønnsroller kan man kanskje oppsummerende hevde at 

mellomkrigstidens norske idealmann sin plass i samfunnet var borte fra hjemmet, og ute i 

«den offentlige sfæren». Det betydde at idealmannen normalt ikke skulle pleie syke, vaske 

hus, sy, stryke, lage mat, planlegge innkjøp av forbruksvarer, stelle barn eller annet arbeid 

forbundet med hjemmet. Han skulle være en pliktoppfyllende arbeider og forsørger, og skulle 

for eksempel aktivt delta i ulike organisasjoner, foreninger, partier eller andre offentlige verv. 

I motsetning til dette var mellomkrigstidens norske idealkvinnes plass i hjemmet, og i «den 

private sfæren». Det betydde at hun normalt ikke skulle arbeide ute eller tjene penger, og 

heller ikke delta aktivt i det offentlige (selv om hun i teorien kunne). Idealkvinnen skulle 

hovedsakelig ta vare på familien, og hun skulle ta seg av arbeidsoppgavene som var forbundet 

med hjemmet, slik som for eksempel renhold, innkjøp, matlaging og stell av barn. 

 

Utfordringer forbundet med undersøkelser av idealer 

Historiske undersøkelser som fokuserer på idealer har med rimelighet blitt kritisert. For 

eksempel har Mosses tilnærming blitt kritisert for å være generaliserende, og for at forholdet 
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mellom idealer og realitet forblir uklart i hans fremstilling.105 Idealtypiske fremstillinger har 

også blitt beskyldt for å være for ensidige, da slike fremstillinger ofte overser at det kan 

eksisterte flere idealer om mannen eller kvinnen samtidig. For eksempel kunne borgerskapets 

mannsideal i stor grad skille seg fra idealet om menn hos arbeidere eller bønder. 

Kjønnsidealer innen forskjellige aldersgrupper kunne også skille seg fra hverandre. Et slikt 

perspektiv legger vekt på at flere manns- og kvinneidealer skaper og preger hverandre 

gjensidig i komplekse prosesser, heller enn at det til enhver tid eksisterer ett stabilt ideal om 

mannen og ett stabilt ideal om kvinnen.106 For eksempel viser Liv Emma Thorsens 

etnologiske studie av norske bondekvinner at styrke og utholdenhet ble betonet framfor 

skjønnhet hos den ideelle bondekvinnen i mellomkrigstiden. Dermed skilte kvinneidealet i det 

norske bondesamfunnet seg fra borgerskapets kvinneideal.107 Slik sett kan man kanskje til og 

med hevde at det fantes like mange manns- og kvinneidealer som det fantes menn og kvinner, 

noe som ville gjøre det en umulig oppgave å kartlegge disse idealene. Derfor er det heller 

fruktbart å forsøke å tegne et bilde av manns- og kvinneidealet i forskjellige grupper og 

bevegelser (som for eksempel speiderbevegelsen). Slike undersøkelser vil bidra til en bredere 

forståelse av menn og kvinner i historien, da gjeldende idealer for en gruppe eller bevegelse 

kan ha stor innflytelse på resten av samfunnets forestillinger.  

Til tross for denne kritikken av å operere med et kjønnsideal, er det bred enighet blant 

kjønnsforskere om at borgerskapets idealer var diskursivt styrende på 1800- og 1900-tallet i 

den vestlige verden.108 Med Laclau og Mouffes terminologi kunne man si at borgerskapet 

hadde oppnådd kulturelt hegemoni (begrepet hentet de fra Antonio Gramsci).109 Det kan 

derfor gi mening å operere med borgerskapets idealmann og idealkvinne som målestokk, i en 

analyse av synet på menn og kvinner i mellomkrigstidens Norge. Men det er viktig å være 

klar over de moderne kjønnsidealenes nyanser og kompleksitet, og at idealer er stiliserte og 

generaliserende bilder. Når jeg ovenfor har forsøkt å tegne mellomkrigstidens bilde av 

kjønnenes kropp, sjel og rolle, så må vi være bevisst på at det er en idealisert og stereotypisk 

skisse. Forhåpentligvis kan denne skissen allikevel være egnet til å få fram spesifikke 

kjennetegn ved speiderbevegelsens syn på kjønn.  
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3 Analyse av Speiderguttboken fra 1928 

3.1 Idealer om mannen i Speiderguttboken fra 1928 

I Speiderguttboken fra 1928 kommer det klart frem hva som var hensikten med 

speiderbevegelsen i Norge: «Norsk Speidergutt-Forbund vil virke i tilslutning til den 

internasjonale speiderbevegelse, for å utvikle norske gutter fysisk, praktisk, moralsk og 

religiøst»110 Ut fra de første sidene i Speiderguttboken kan man hevde at målet til NSF var å 

utdanne gutter til å bli gode og helstøpte menn. En ekte mann ifølge NSF i mellomkrigstiden 

skulle være i fysisk god form, selvstendig, moralsk, og religiøs. Særlig fremheves det at 

karakterdannelse og moral skulle samspille med en sunn og sterk kropp.111 Det blir i stor grad 

lagt vekt på religion, da det står at en sentral del av å være menneske er å ha et forhold til 

Gud. Det står også at gutter skulle av speiderbevegelsen bli lokket vekk fra «ugagn» og mot 

arbeid som interesserte dem.112 Samtidig var ikke speidersakens mål bare å sysselsette gutter: 

«Den vil ha tak i gutten selv og ikke bare i hans interesser. Utdannelsen av rettlinjede 

karakterer, av gutter som er sig sitt ansvar bevisst overfor Gud og verden, og som handler i 

overensstemmelse hermed — dette er sakens egentlige kjerne og mål.»113 Dette illustrer at 

NSF var en oppdragelsesinstitusjon som forsøkte å oppdra og forme gutter til å bli gode menn 

i alle aspekter. Det at guttene alltid skulle være ansvarlige og pliktoppfyllende, kan sees som 

en kontrast til synet på «det frie barnet», som ofte blir forbundet med romantikken. I 

speiderbevegelsen ble barnet i større grad en liten voksen med plikter og ansvar for egen 

adferd.114 Ut fra innledningen i Speiderguttboken kan man hevde at NSF i mellomkrigstiden la 

vekt på ytre kvaliteter, indre kvaliteter og praktisk opplæring. Jeg skal først ut fra 

Speiderguttboken fra 1928 forsøke å skissere mellomkrigstidens norske idealspeidergutts ytre 

kvaliteter, for deretter å fokusere på indre kvaliteter. Avslutningsvis kommer jeg til å 

undersøke hva slags ferdigheter en speidergutt burde ha hatt kjennskap til, og hva slags tenkt 

kjønnsrolle disse ferdighetene indikerte. 

 

Idealer om kropp og helse 

Om speidersakens mål i Speiderguttboken fra 1928 står det blant annet at:  

 

Fysisk søker den å utvikle guttene ved friluftsliv i skog og mark sommer og vinter, ved leirliv, herdning, 

 opøvelse av utholdenhet legemlig motstandskraft og evne til å finne sig tilrette under alle forhold, ved 
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 allslags idrett og ved kjennskap til de viktigste sundhetsregler, særlig legges an på å skjerpe sansene, 

opøve orienteringsevnen og evnen til å iaktta og til å dra slutninger.115 

 

Med dette sitatet ser man at NSF i mellomkrigstiden søkte å forme speiderguttenes 

kroppshelse. De skulle være herdet, utholdende, tilpasningsdyktige, sunne, og årvåkne. Det 

står at: «Daglig gymnastikkøvelse burde bli en vane, ikke nettopp med det mål å få svære 

muskler, men for å holde dem du har vedlike.»116 Med dette ser man at en speidergutt skulle 

være balansert, og drive med allsidig trening, heller enn å trene med et spesifikt mål for øyet. 

Det er beskrevet flere forskjellige leker, og det står at lek skal ha et formål fremfor bare å 

være en aktivitet som skulle få tiden til å gå. Med lek skulle speidere blant annet trene styrke, 

smidighet og samarbeidsevne. Speidergutter skulle også være aktsomme og nøyaktige, samt 

lære å spille på lag. 117 Man kan slik hevde at NSF i mellomkrigstiden ville forme 

speiderguttenes kropper til å være robuste, utholdende, spreke, sunne, dynamiske, balanserte, 

sterke, smidige og årvåkne gjennom blant annet friluftsliv, gymnastikk, idrett og lek. 

Speiderguttboken oppfordret speidere til å delta i idrett av fullt hjerte, men samtidig ble 

speidergutter under 16 år advart mot å anstrenge seg for mye med trening.118 Denne 

advarselen mot at speidergutter skulle anstrenge seg kan sees som uttrykk for at legene ble 

hentet inn som autoriteter i mellomkrigstidens NSF. Legene ble av NSF i mellomkrigstiden i 

økende grad brukt for å legitimere alle slags hygiene- og helseråd. Espen Schaanning viser 

blant annet at NSF konsulterte med legen Carl Schiøtz, som mente at speidergutter under 16 

år ikke burde drive med anstrengende aktiviteter slik som for eksempel marsjkonkurranser, 

langrenn og fotball da dette kunne være skadelig i vekstalderen.119 På tross av dette økende 

presset fra legevitenskapen ser man også i Speiderguttboken fra 1928 at den enkelte speideren 

skulle ha et personlig ansvar for sin egen helse: «[...] og det er for en stor del avhengig av dig 

selv om du skal bli sund og frisk.»120 Slik sett kan man hevde at selv om legene hadde fått 

betydelig autoritet, så beholdt NSF sin autonomi, og holdt fast på sine idealer om at helsen 

var forbundet med selvhjulpenhet, den enkelte speiders allsidighet og ansvar for fellesskapet 

(speidere skulle blant annet være i god form for å kunne tjene nasjonen).121
 

Man kan også se at NSF la vekt på ytre kvaliteter i kravene til de forskjellige gradene 

(aspirant, 3dje, 2nen og 1ste- grads speidere) i Speiderguttboken fra 1928.122 For å kunne 
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rykke opp fra aspirant til 3. grads speider, krevdes det blant annet at man kunne diverse 

knuter, og armsignaler som ble benyttet under marsjering. For å rykke opp til 2. grad måtte 

man blant annet kunne svømme, eller om man av stedlige forhold ikke kunne svømme, bestå 

en prøve i en annen form for idrett. Speidergutten måtte også kjenne til de viktigste 

sunnhetsreglene, samt demonstrere sin iakttagelsesevne ved å kunne sende og motta signaler. 

For å nå 1. grad skulle speidergutten ha «svømmemerket» (om forholdene tillot det). 

Speidergutten skulle også blant annet gå en mil med fem kilo last på under tre timer, eller tre 

mil med sykkel på under to og en halv time. Dermed ser man at det allerede var visse fysiske 

krav for å nå 2. grad. For å nå 1.grad krevdes det at speidergutten demonstrerte sin gode 

fysiske form og utholdenhet. Det var først 2. grads speidere som kunne erverve 

dyktighetsmerker, som kan sees som en betydelig del av speiderlivet.123 Schaanning hevder at 

idretten og friluftslivet bar et særlig sterkt militært preg i mellomkrigstidens NSF. Dette kan 

sees med vekten på blant annet marsjering, parader, signalering og leirliv. Gradssystemet i 

NSF kan også forstås som et uttrykk for at fysiske aktiviteter foregikk innenfor militære 

rammer.124 Med kravene til de forskjellige gradene i Speiderguttboken ser man at det var 

vanskelig å være en speidergutt uten å være i god fysisk form. Ut fra disse kravene blir det 

gjort tydelig at idealmannen ifølge mellomkrigstidens NSF skulle være atletisk og utholdende.  

Ut fra Speiderguttboken kan man se at hygiene stod sentralt i mellomkrigstidens NSF. 

For eksempel står det hvordan man skal forholde seg til smittede av blant annet tuberkulose, 

kolera, tyfus og dysenteri.125 Renslighet var svært viktig. «Vask dig ofte og godt, ikke bare 

hender og ansikt; børst håret omhyggelig, puss dine tenner daglig, helst morgen og aften.»126 

En speidergutt skulle heller ikke gå rundt med hendene i bukselommen, da dette ifølge 

Speiderguttboken både var uskjønt og usunt.127 Slik ser man at idealspeidergutten skulle være 

ren og velstelt, og han skulle se presentabel ut. Beskrivelser av gymnastikkøvelser får også sin 

plass i Speiderguttboken, og det blir fremhevet at en speidergutt skulle ha en sunn sjel i et sunt 

legeme.128 Sammen med dette finnes det en rekke detaljerte sunnhetsråd som blant annet 

redegjør for hvordan en speider skal sove, puste og kle seg for å være sunn og frisk. Det å 

røyke er også noe Speiderguttboken fraråder, da dette er usunt og skader gutters kropp og 

viljestyrke. Idealspeidergutten skulle være herre over naturen, seg selv og kroppen sin.129 Det 

å drikke alkohol blir særlig frarådet, da det skader mer enn bare kroppen ved at «alkoholen 
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omtåker ens tanker og sløver ens vilje, [...]».130 Denne vekten på avhold fra rusmidler kan 

muligens forklares med speiderbevegelsens sterke kristne (i norsk sammenheng: evangelisk-

lutherske) preg.131 En speidergutt skulle være aktiv og årvåken: «En doven eller likegyldig 

deltager ødelegger leken både for sig selv og andre.»132 Med dette ser man at en slapp og 

doven gutt som blant annet røyker og drikker, fungerer som en countertype til mannsidealet i 

mellomkrigstidens NSF. 

 

 
Fig.1. Bildet er hentet fra side 114 i Speiderguttboken fra 1928. 

 

Hvis vi forutsetter at framstillingen av den ideelle speidergutten samtidig representerer 

den ideelle mannen han skal oppdras til å bli, kan dette bildet (se fig. 1) illustrere hvordan 

NSF i mellomkrigstiden konstruerte en countertype ikke bare til idealspeidergutten, men også 

til idealmannen. Denne illustrasjonen kan dermed forstås som en del av NSFs 

ekvivalenskjeder, som forsøker å fylle og fastlåse betydning til knutetegnet «mann» i NSFs 

diskurs i mellomkrigstiden. Idealspeidergutten blir fremstilt med en fotball ved foten, og blir 

dermed knyttet til idrett og sunnhet, mens hans motstykke har en røyk i munnen, og blir slik 

knyttet til ugagn og usunnhet. Mannsidealet blir tydeliggjort av NSF ved å sette den spreke, 

årvåkne, robuste, utholdende, aktive, kontrollerte, sterke, sunne, rene og velstelte gutten opp 

mot den slappe, dovne, myke, viljesvake, passive, hemningsløse, svake, usunne, urene og 

dårlig stelte gutten. Ved å benytte slike kontrasterende illustrasjoner blir mannsidealet til NSF 

sementert og fastlåst, da det blir tydelig hvilken gutt som er å foretrekke. Dermed blir gutter 

som deler trekk med den røykende gutten i konflikt med mannsidealet til NSF slik det 

kommer til uttrykk i Speiderguttboken fra 1928. Ved å latterliggjøre de som ikke var 

«speideraktige» tjener denne karikaturen også som et eksempel på hvordan humor ble brukt i 

speiderbevegelsen og NSFs disiplineringsprosjekt.133 Schaanning hevder speiderbevegelsen 
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benyttet en form for psykologisk press for å disiplinere speidergutter. Det var ikke trussel om 

straff som skulle motivere speiderguttene, men det var deres samvittighet (da en speider 

representerte hele speiderbevegelsen), behov for anerkjennelse og frykt for å bli hengt ut som 

en dårlig speider, som skulle få speidergutter til å strebe etter å leve opp til NSFs mannsideal. 

Disse strategiene viste speiderbevegelsens forakt for svakhet, da de som ikke klarte å leve opp 

til idealene ble sett på som annenrangs speidere, ifølge Schaanning.134 Samtidig er det tydelig 

at mannsidealet til mellomkrigstidens NSF hadde flere likhetstrekk med mannsidealet som 

dominerte i resten av det norske samfunnet på samme tid. 

 

Idealer om karakter og indre kvaliteter 

Speiderloven i Speiderguttboken fra 1928 setter klare mål som speiderguttene skulle streve 

etter i sin karakterdannelse. Om vi går ut fra at idealspeidergutten representerer knutetegnet 

«mann», kommer det tydelig fram i speiderloven hva slags mannsideal NSF promoterer.  

 

 § 1. En speider er sanndru. Hans æresord skal alle speidere ubetinget stole på.  

 § 2. En speider er trofast (lojal) mot alle foresatte. Han utfører hvert opdrag villig og rask. 

§ 3. En speider er hjelpsom, også når det koster ham personlig offer — og han tar aldri mot penger for 

det. Han gjør hver dag sin «gode tørn». 

§ 4. En speider er alles venn, og enhver annen speiders bror. Han er høflig, vennlig og ridderlig mot alle 

— fattige og rike, høie og lave. En speider er aldri snobbet. Han tar forholdene som de er. Han prøver 

alltid å finne ut de beste sider hos sin kamerat. 

 § 5. En speider er dyrenes venn. 

 § 6. En speider er lydig. Også når han får en ordre han ikke liker, utfører han den. Det er disiplin.  

 § 7. En speider er glad og vinner over alt vanskelig og leit med lyst sinn — med en frisk melodi driver 

 han det onde lune og alt mismot vekk. Han bruker aldri grov munn, rå snakk eller banning.  

§ 8. En speider er selvhjulpen, så han minst mulig faller andre til byrde. Han er sparsom på en forstandig 

måte, uten å være gjerrig.  

 § 9. En speider er ren i tanker, ord og gjerning. 135  
 

I speiderloven fra 1928 kobles den ideelle speidergutten med flere indre og moralske 

kvaliteter. Denne speiderloven kan forstås som et ledd i NSFs ekvivalenskjeder som forsøker 

å fylle og fastlåse karakteren til den «ideelle speidergutten» (og dermed indirekte også til den 

«ideelle mannen») med bestemte verdier i NSFs diskurs. I første paragraf blir for eksempel 

knutetegnet «mann» (han) koblet sammen med betydningsbæreren «ærlighet». Det å være 

uærlig ble derfor sett på som umandig i diskursen til NSF i mellomkrigstiden. Dette fordi en 

identitet alltid blir definert ut fra noe den ikke er, ved at noe blir ekskludert. Samtidig er det 

verdt å nevne at dette ikke utelukker at den ideelle kvinnen også skulle være ærlig. Som nevnt 

tidligere så ble ikke nødvendigvis knutetegnet «mann» definert som et motstykke til 

«kvinne», men ble heller satt opp mot en konstruert motsatt stereotypi. Videre i speiderloven 
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ser man at en speidergutt skulle være trofast, hjelpsom, vennlig, ridderlig, snill mot dyr, lydig, 

optimistisk, motstandsdyktig, viljesterk, selvstendig, kontrollert og ren. Slik ser man hvordan 

flere moralske egenskaper kobles til NSFs mannsideal. Flere av disse egenskapene reflekterer 

kristendommens sentrale plass i NSF. Særlig siste paragraf som legger vekt på at speidergutter 

skulle være fri fra synd og kyske, illustrerer kristendommens fremtredenhet. Vekten på det å 

være lojal, lydig, disiplinert, kameratslig og selvhjulpen i speiderloven vitner om NSFs 

militære preg i mellomkrigstiden. Noe som også viser at NSF i stor grad fulgte Baden-

Powells oppskrift og eksempel.136  

Det kristne preget ved NSF kan man også gjenfinne mange andre steder i 

Speiderguttboken, blant annet ved at speidergutter blir oppfordret til bønn ved flere 

anledninger. Et eksempel på dette er beskrivelsen av hvordan livet i en speiderleir artet seg. 

Speiderguttene blir oppfordret til å avslutte kvelden rundt leirbålet med fedrelandssanger, 

speidersanger, aftensalmer, speiderbønn og Fadervår.137 Likevel var det ikke religiøs 

undervisning som stod i sentrum, men praktisk religiøs utøvelse som skulle læres. 

Speidergutter skulle alltid streve etter å ære Gud ved å gjøre gode gjerninger, og de skulle 

alltid være moralske forbilder. Det står for eksempel i Speiderguttboken at det å plage dyr er 

feigt og at arbeidet er en gave fra Gud.138 Dermed ser man også at motsetningen til 

idealspeidergutten er en mann som blant annet er irreligiøs, feig og lat. Sammen med kristne 

idealer ser man ut fra Speiderguttboken at militære dygder i stor grad også var fremtredende.  

Man kan se på NSFs organisering i patruljer, tropper og med troppsførere som militært 

inspirert.139 Det militære ser man også komme til uttrykk i at speidergutter rådes til å kle seg i 

uniform for å fremheve likhet og disiplin.140 Beskrivelsen av den offisielle speiderhilsenen 

kan også sees som militært inspirert, da den ligner på en militær honnør med tre fingre. 

Teltinspeksjon sammen med vekten på orden og rutine i speiderleirer ser også ut til å 

etterligne militær praksis.141 NSF militære strukturer kan også muligens anes med de 

forskjellige utmerkelsene en speidergutt kunne tildeles. En speidergutt kunne blant annet få 

tildelt en svastikamedalje eller en sølvulv, etter særlig tjeneste for speidersaken.142 Dette 

illustrerer at handlekraft og mot var til stede i NSFs mannsideal. Speiderguttene skulle også 

kunne marsjere og holde flaggparader, og det er detaljerte beskrivelser om hvordan slike 
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parader skal holdes i Speiderguttboken. Sammen med dette skulle en speidergutt kunne 

detaljer om det norske flagget, og dets historie, som illustrer patriotismens sentrale plass.143 
 

Det patriotiske gjennomsyrer Speiderguttboken fra 1928, noe man for eksempel ser i 

første del av speiderløftet hvor det står at en speidergutt skal: «gjøre min plikt mot Gud og 

fedrelandet».144 En norsk speidergutt skulle kjenne, ære og elske fedrelandet Norge. «For en 

norsk speidergutt er Norge det herligste land i verden.»145 Selv med militære og patriotiske 

elementer er Speiderguttboken samtidig klar på at målet ikke er å skikke gutter til krig, men 

speiderbevegelsen som internasjonal organisasjon skulle alltid arbeide for fred.146 På tross av 

at beskrivelsene av speiderleirer i Speiderguttboken var preget av at det skulle være orden og 

disiplin, som kunne minne om militæret, kommer det samtidig også klart frem at speidergutter 

ikke var soldater, men barn. Dette sees blant annet med oppfordring om å være kreativ i 

oppsette av telt i speiderleiren: «Og sett ikke teltene ‘på linje’ som soldater, finn på morsom 

og avvekslende oppstilling.»147 Avslutningsvis i Speiderguttboken er det som nevnt 

beskrivelser av forskjellige leker, noe som også støtter at det var en bevissthet om at 

speiderguttene ikke var voksne, men barn.148 Man kan slik hevde at oppdragelsen i NSF i stor 

grad var preget av kristne og militære idealer, selv om det var en bevissthet om at 

speidergutter var barn og ikke soldater. 

Idealmannen ifølge NSF skulle blant annet være kristen, kysk, moralsk, ærlig, aktiv, 

viljesterk, disiplinert, robust, modig og selvstendig. Mellomkrigstidens NSF utelukket derfor 

menn som var irreligiøse, urene, umoralske, uærlige, late, hemningsløse, udisiplinerte, myke, 

feige og avhengige. Man kan slik se at NSFs mannsideal i mellomkrigstiden ikke skilte seg i 

særlig grad fra mannsidealet i det norske samfunnet på samme tid. Likevel kan man kanskje 

hevde at vekten på det militære idealet som gikk ut på å være selvhjulpen og selvstendig, 

bidro til at NSFs mannsideal i mellomkrigstiden, til en viss grad skilte seg fra mannsidealet i 

den dominerende diskursen i det norske samfunnet på samme tid. Idealspeidergutten skulle 

være helt selvstendig og ikke være til bry for andre: «Plag ikke mor, en snild søster eller piken 

med hvad du bør kunne gjøre selv.»149 Det at en speidergutt skulle være selvhjulpen førte 

blant annet til at han måtte lære seg ferdigheter som ofte var sett på som tilhørende den 

«kvinnelige» sfæren. I neste del skal vi se nærmere på disse ferdighetene. 
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Idealer om ferdigheter 

Det blir gjort klart i Speiderguttboken fra 1928 at målet til NSF var å utdanne speidergutter i 

alle aspekter. Ved å undersøke hva slags ferdigheter en idealspeidergutt bør kunne, vil man 

derfor kunne danne seg et bilde av hva slags tenkt samfunnsrolle idealmannen skulle ha, 

ifølge NSF. I Speiderguttboken er det beskrivelser av flere praktiske og militære ferdigheter 

som hadde et klart maskulint preg. Man kan muligens hevde at NSF oppfordret speidergutter 

til å lære ferdigheter som gjorde dem i større grad skikket til militæret. Da Baden-Powell 

utviklet ideen om speiderbevegelsen var det egne erfaringer som militær scout (speider) han 

trakk inspirasjon fra. Speidere i militæret hadde blant annet som oppgave å speide landskapet 

og samle informasjon om fienden i villmarken. Derfor måtte en militær speider være 

selvstendig og svært dreven i villmarksferdigheter for å kunne overleve i naturen.150 Dette kan 

forklare hvorfor villmark og friluftsliv ble en sentral del av speiderbevegelsen også i Norge. 

Det å være en friluftsmann var et grunnleggende aspekt av å være speidergutt ifølge NSF. En 

stor del av Speiderguttboken fra 1928 er nettopp viet skildringer av friluftslivet. Det blir lagt 

stor vekt på å være glad i og kjenne naturen. Man finner alt fra beskrivelse av sopparter, dyr 

til steinsorter. En speidergutt skulle for eksempel kunne studere dyrespor, kjenne stjerner og 

planter.151 Det er også viet elleve sider til de knutene en speidergutt skulle kunne knyte.152 

Videre står det i Speiderguttboken at en speidergutt skal kunne lese kart og bruke kompass, og 

det er forklaringer på alle vanlige karttegn som brukes. En speidergutt skulle i tillegg vite 

hvordan å orientere seg, selv uten kart og kompass. Sammen med dette blir det gitt råd for 

hvordan man kan overleve i villmarken om man har gått seg bort.153 Videre er det flere råd for 

hvordan man skal måle avstander, og hvordan man sender signaler med blant annet flagg og 

lys. En speidergutt burde også kunne lage skisser.154 Det finnes i tillegg flere instrukser til 

livredning i vann, redning fra under is, eller redning fra brann.155 Med dette ser man at en 

speidergutt skulle være selvstendig og skulle kunne flere typiske militære og praktiske 

villmarksferdigheter, som da vanligvis ble sett på som maskuline. Slik blir det tydelig at 

selvstendighet og handlekraft var sentrale egenskaper i NSFs mannsideal i mellomkrigstiden.  

En sentral del av å være speider gikk ut på å erverve dyktighetsmerker. I 

Speiderguttboken fra 1928 finner man en oversikt over hva slags dyktighetsmerker en 

speidergutt i mellomkrigstiden kunne erverve, og hva som var kravene for å få disse merkene. 
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Det finnes åtte merker av «høyere klasse». Ut fra disse merkene blir det klart hva slags 

konkrete ferdigheter en idealmann burde kunne ifølge NSF. Flere av disse merkene hadde 

krav som ofte regnes som typisk mannlige. Det første merket heter «altmuligmannsmerket» 

og gikk ut på at en speidergutt skulle kunne diverse håndverksferdigheter som for eksempel å 

installere vinduer, lodde en lekkasje, oljemale et bord eller reparere tekniske apparater. Det 

andre dyktighetsmerket heter «båtmannsmerket», og gikk blant annet ut på å kunne seile med 

robåt og seilbåt. Det tredje merket av høyere klasse er «brandmannsmerket» som blant annet 

krevde at en speidergutt skulle ha kjennskap til brannårsaker og kunne bruke diverse 

redningsutstyr. Femte dyktighetsmerket heter «leirmerket», og krevde blant annet at 

speidergutter kunne sove i telt flere dager. Sjette merket er «livredningsmerket» og krevde for 

eksempel at en speidergutt skulle kunne svømme med klær, og behandle en person som 

behøvde livredning. Deretter kommer «ordonnansmerket» som blant annet krevde at en 

speidergutt kunne sykle, utføre punkteringsreperasjoner, og kunne overbringe en muntlig 

melding. Det åttende merket heter «signalørmerket» og gikk ut på at en speidergutt skulle 

kunne sende og motta beskjeder med flagg, lyder og lys.156 Slik ser man at flere av de åtte 

hovedmerkene krevde at speidergutter skulle erverve seg ferdigheter som ofte ble regnet som 

typisk mannlige. Blant annet skulle speiderguttene lære typiske maskuline håndverksyrker, å 

seile, å være handlekraftig i nødssituasjoner, å være ute i villmarken, å utføre reparasjoner, og 

typiske militære ferdigheter som for eksempel å sende signaler.  

Utenom de åtte merkene av «høyere klasse» var det også et bredt spekter av 

dyktighetsmerker som la vekt på typiske mannlige ferdigheter. Noen eksempler på disse 

merkene kan være: elektrikermerket, fotografmerket, jordbruksmerket, maskinistmerket, 

mekanikermerket, mineralogmerket, motormerket, radiomerket, sjømannsmerket, 

skogbrukermerket, smedmerket, snekkermerket, stifinnermerket, og telegrafistmerket.157 Flere 

av disse ferdighetene krevdes i yrker som vanligvis var regnet som mannlige i 

mellomkrigstiden (for eksempel mekaniker, snekker eller smed). Slik ser man at flere av 

dyktighetsmerkene i Speiderguttboken fra 1928 krevde at speiderguttene lærte seg tekniske, 

mekaniske og praktiske ferdigheter, som var sett på som maskuline. Mange av disse merkene 

oppfordret speiderguttene til å lære seg ferdigheter til konkrete yrker. Dette illustrer at målet 

til NSF i stor grad var å utdanne gutter til å bli arbeidere og forsørgere ute i «den offentlige 

sfæren». Man kan derfor hevde at idealmannen i mellomkrigstidens NSF var en 

pliktoppfyllende forsørger og arbeider, som aktivt deltok i offentligheten. 
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Det er også verdt å nevne at en stor del av merkene i Speiderguttboken kan regnes som 

kjønnsnøytrale, som for eksempel dyrebeskyttelsesmerket, fjærfeavlermerket, 

hornblåsermerket, soppmerket og tolkemerket (bare for å nevne noen få). Selv om flere av 

dyktighetsmerkene har krav som kan regnes typisk «mannlige» eller kjønnsnøytrale, er det 

imidlertid også flere merker som har krav om at speiderguttene skulle kunne ferdigheter som 

typisk tilhørte den «kvinnelige» og private sfæren i mellomkrigstidens norske samfunn. Blant 

annet hadde mange av de mindre merkene krav om å kunne utføre hagearbeid, stelle dyr, 

melke husdyr, sy, lappe klær, stryke klær og vaske.158 Flere av de åtte merkene av «høyere 

klasse» hadde sammen med typisk «mannlige» krav, også krav om at speiderguttene skulle 

kunne utføre typisk «kvinnelige» sysler. For å få «båtmannsmerket» skulle speiderguttene 

ikke bare kunne seile, men også kunne planlegge måltider for 3 mann i 3 dager, samt kunne 

koke te og kaffe, lage enkle retter og vaske opp. «Leirmerket» krevde mer enn at 

speiderguttene skulle kunne sove i telt i flere dager. Speiderguttene skulle også kunne sette 

opp en plan for minst tre dager, og kunne tilberede minst fem retter, samt også kunne vaske 

ordentlig opp. For å få «ordonnansmerket» krevdes det for eksempel at speiderguttene skulle 

stå for innkjøp av varer for en hel patrulje for et døgn.  

Det fjerde merket av høyere klasse var «Førstehjelpsmerket», og krevde at en 

speidergutt blant annet hadde kjennskap til kroppen, kunne utføre førstehjelp og kunne 

behandle diverse skader og sykdommer.159 Det er viet stor plass i Speiderguttboken til 

hvordan man kan yte førstehjelp og pleie syke, da det står at førstehjelpsmerket er et av de 

viktigste merkene i speiderbevegelsen.160 Det har blitt hevdet at speiderbevegelsen var den 

første ungdomsbevegelsen som systematisk lærte gutter førstehjelp. Selv om speiderguttene 

skulle lære å være handlekraftige ved ulykker, innebar også førstehjelpsopplæringen blant 

annet anatomi, fysiologi og sykdomslære (som var forbundet med pleie i hjemmet).161  

Slik ser man at flere av merkene ikke bare krevde at speidergutter skulle kunne typiske 

«mannlige» ferdigheter, men også ferdigheter som ofte ble regnet som typisk «kvinnelige». 

Som hevdet tidligere i oppgaven kan det å stelle hagen, sy, lappe, stryke, vaske, planlegge 

innkjøp av forbruksvarer, tilberede mat, og pleie syke forstås som «kvinnelige» 

arbeidsoppgave i mellomkrigstidens Norge. Dette fordi disse oppgavene vanligvis hørte til 

hjemmet og var forbundet med husmoryrket. Selv om det er vanskelig å vite med sikkerhet i 
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hvor stor grad speidergutter faktisk lærte disse oppgavene, er det i seg selv interessant at 

Speiderguttboken fra 1928 oppfordrer gutter til å lære seg ferdigheter som tilsynelatende 

tilhørte den «kvinnelige» og private sfæren. Dermed bryter Speiderguttboken og den 

oppdragelsen den fremmer, med den kjønnsdualistiske arbeidsdelingen som vanligvis 

forbindes med mellomkrigstiden. En av grunnene til at speidergutter skulle lære «kvinnelige» 

ferdigheter var for å være selvstendige. Det å være selvhjulpen i villmarken var sett på som 

maskulint. Derfor kunne mange av disse arbeidsoppgavene muligens regnes som 

kjønnsnøytrale når de ble utført utenfor hjemmet. Dermed kan man se hvordan NSF 

inkorporerte kvinnelige ferdigheter i sin «mannlige» sfære blant annet ved å flytte 

ferdighetene vekk fra hjemmet. 

Man skal allikevel ikke overdrive denne tendensen til å overskride kjønnsrollene. Selv 

om speiderguttene ble oppfordret til å lære det som vanligvis var forstått som «kvinnelige» 

sysler, ble det i Speiderguttboken fra 1928 klart uttrykt en bevissthet om skillet mellom 

mannlige og kvinnelige ferdigheter flere steder.  

 

Så skal du kunne reparere drakten din for de mest synlige mangler. Det får du be mor å hjelpe dig med. 

 Det kan ikke læres ved beskrivelse i bok. Ja for den saks skyld, kan ingenting læres bare ved 

 beskrivelse, husk det. Du må i praksis utføre det. Svømmetakene kan du lære på land, men å svømme 

 lærer du bare i vannet. Å koke poteter lærer du bare ved øvelse, selv om det er forholdsvis lett o.s.v. Når 

du så lærer å lappe og sy, så lær å vaske litt tøi også med det samme.162 
 

 

Med dette sitatet ser man NSFs vekt på praktisk læring istedenfor bare teori. Samtidig ser man 

også at speiderguttene blir rådet til å gå til sine mødre for å blant annet lære å sy og vaske 

klær. Dermed kan man med rimelighet anta at det var en bevissthet om arbeidsdeling mellom 

kjønnene i NSF, da det å sy blir omtalt som mødrenes område. Likevel ble speidergutter også 

oppfordret til å lære seg det som var regnet som kvinnesysler. En speidergutt måtte blant 

annet kunne vaske og sy, fordi han alltid skulle se skikkelig og presentabel ut. Med dette ser 

man at det er en spenning i mellomkrigstidens NSF. Noen oppgaver ble kjønnet og sett på 

som kvinnelige, men allikevel skulle speidergutter lære disse ferdighetene. Først og fremst var 

det selvhjulpenhet og selvstendighet som var målet. I den forbindelse kan det være viktig å 

huske på at idealmannen ifølge NSF skulle være selvstendig ute i naturen, og ikke i hjemmet. 

De kjønnsoverskridende praksisene synes dermed å foregå ut fra en tradisjonell kjønnsdeling 

som lå i bunnen.  

 Selv om speidergutter skulle lære flere ferdigheter som var sett på som «kvinnelige» i 

mellomkrigstidens Norge, så er det allikevel tydelig at den tradisjonelle kjønnsdelingen også 
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er til stede i NSF. Speiderguttene ble oppfordret til å tre inn i den «kvinnelig» sfæren for å 

lære å lage mat, men målet var at de skulle kunne være selvstendige ute i villmarken:  

 

En speider er selvhjulpen. Han lager sin mat selv. Så greier han sig flott når han er på tur uten å bry mor 

 eller å være avhengig av hermetikk.[...] Får du lov til det hjemme, så ta et kokekursus i kjøkkenet dér; 

men da må du ikke bare se på. Men også lage maten, iallfall slike retter som du kan få bruk for ute.163  

 

Speiderguttene skulle kunne lage mat selv, siden fersk mat er å foretrekke fremfor hermetikk. 

Men det at speiderguttene i dette sitatet ble oppfordret til å lære å lage mat av mor hjemme i 

«den private sfæren», støtter igjen påstanden om at det var en bevissthet om det klare skillet 

mellom den «kvinnelige» (private) sfæren og den «mannlige» (offentlige) sfæren i 

mellomkrigstidens NSF. 

Selv med denne bevisstheten om skillet mellom de to sfærene i Speiderguttboken fra 

1928, kan man samtidig se at grensen mellom «mannlige» og «kvinnelige» sysler til en viss 

grad var flytende i diskursen til NSF i mellomkrigstiden. Speidergutter skulle lære ferdigheter 

av mor i hjemmet, for å bruke dem ute. Siden målet blant annet var å være selvstendig i 

villmarken, ble ferdigheter som ble regnet som «feminine» inkorporert i speiderguttenes 

«maskuline» sfære. Dette førte til at «kvinnelige» sysler gjennom ekvivalenskjeder ble knyttet 

sammen med idealspeidergutten, og dermed også indirekte til knutetegnet «mann» i 

mellomkrigstidens NSF. Speidergutter skulle ifølge Speiderguttboken fra 1928 ikke bare 

oppdras til å kunne typiske «maskuline» ferdigheter, men de skulle også lære å utføre arbeid 

som vanligvis var forbeholdt kvinner i mellomkrigstidens Norge. Dermed kan man si at NSFs 

idealmann ikke entydig bare skulle opparbeide seg ferdigheter som var knyttet til rollen som 

bortearbeidende forsørger i den «mannlige» og offentlige sfæren, men han skulle samtidig 

også være dreven i flere oppgaver som var forbundet med den «kvinnelige» og private sfæren. 
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4 Analyse av Speiderpikeboken fra 1930 

4.1 Idealer om kvinnen i Speiderpikeboken fra 1930 

Det er tydelig at Speiderpikeboken fra 1930 er blitt skrevet med Speiderguttboken som 

inspirasjonskilde. Håndbøkene følger flere steder den samme strukturen, og det blir til og med 

noen steder henvist til Gasmanns håndbok.164 I forhold til Speiderguttboken fra 1928 kan det 

religiøse virke mer nedtonet i Speiderpikeboken, selv om det er langt fra fraværende. Dette 

kan muligens forklares med at Gasmann hadde teologisk bakgrunn, mens Aas, forfatteren av 

Speiderpikeboken, var lærerinne. I Speiderpikeboken fra 1930 finnes det ikke noen klare 

illustrasjoner på idealkvinnes countertype, tilsvarende som man kan finne til idealmannen i 

Speiderguttboken fra 1928. Likevel kan man også i Speiderpikeboken se at negative og 

positive stereotypier blir skapt og satt opp mot hverandre indirekte. Det at det ikke er noen 

klare bilder av speiderpikers countertype kan muligens forklares med at det ikke var et stort 

samfunnsproblem med «uoppdragne» jenter, slik som det hevdes at det var med guttene på 

tidlig 1900-tallet. Opprinnelig var det oppdragelse av gutter som hadde «kommet på avveie», 

som var hensikten med speiderbevegelsen. Det blir tydeliggjort i Speiderpikeboken at 

speidersaken først og fremst hadde som mål å oppdra gutter, men at en lignende oppdragelse 

også kunne være tjenlig for jenter.165 Om speiderpikesaken og dens mål står det:  

 

Man vil gjennem den opdra pikene til å bli gode borgere ved å utvikle deres karakter. Man vil trene dem 

til en større iakttagelsesevne enn man i almindelighet er vant til å finne blandt piker. Man vil lære dem 

disiplin  og selvtillit, innprente dem plikttroskap og omtanke for andre, lære dem samfundsnyttig 

arbeide og virksomhet, og til å beskjeftige sig med ting som er til nytte og glede for dem selv. Man vil 

hjelpe dem til å utvikle sin fysikk, så de kan bli kraftige, sunde kvinner som kan møte alle livets 

vanskeligheter med styrke og ro. Man vil lære dem hvorledes de skal kunne skape gode hjem og opdra 

barn på den rette måte, og til å gi andre mennesker en håndsrekning.166 

 

Ut fra dette sitatet ser man at det er oppdragelse, utdannelse og forming av unge kvinner i alle 

aspekter som står sentralt. Jentene (slik som guttene) skulle utvikles karaktermessig, moralsk, 

og fysisk, samtidig som de også skulle lære praktiske ferdigheter. Det blir lagt vekt på at en 

speiderpikes kvaliteter skulle skille seg fra det som var å finne blant alminnelige piker. 

Samtidig er det også tydelig ut fra dette sitatet, at NSPF i mellomkrigstiden var preget av 

samtidens arbeidsdeling mellom kjønnene. Det blir klart at speiderpikene skulle oppdras til å 

hovedsakelig være i hjemmet som husmødre, ettersom de skulle lære hvordan man kunne: 

«skape gode hjem og opdra barn». Ut fra redegjørelsen for speiderpikesakens mål i 
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Speiderpikeboken, kan man hevde at NSPF i mellomkrigstidens Norge la vekt på 

speiderpikers ytre kvaliteter, indre kvaliteter og praktisk opplæring. Jeg skal først ut fra 

Speiderpikeboken fra 1930 forsøke å skissere mellomkrigstidens norske idealspeiderpikes ytre 

kvaliteter, for deretter å fokusere på indre kvaliteter. Avslutningsvis kommer jeg til å 

undersøke hva slags ferdigheter en speiderpike burde ha hatt kjennskap til, og hva slags 

kjønnsrolle disse ferdighetene indikerte. Det at Speiderpikeboken fra 1930 i stor grad benyttet 

Speiderguttboken som inspirasjonskilde, gjør at det noen steder i den følgende analysen gir 

mening å peke på likheter og forskjeller mellom disse to håndbøkene, for å illustrere det 

særegne med Speiderpikeboken. 

 

Idealer om kropp og helse 

Speiderpikeboken fra 1930 legger stor vekt på at et sunt sinn skulle samspille med en sunn 

kropp. «En av speidersakens idealer det er å være frisk, frisk i kroppen og frisk i sinnet. Og en 

speiderpike må derfor lære hvordan hun skal pleie sin sundhet. Hun skal være mest mulig 

selvhjulpen i dette som i alt annet, både selvhjulpen og istand til å hjelpe andre.»167
 Ut fra 

dette sitatet blir det tydelig at speiderpiker skulle lære å ta vare på kroppen sin. En speiderpike 

var selv ansvarlig for å være frisk (både i sinn og kropp). Hun skulle sette «viljen inn» for å 

utvikle seg til å bli: «[...] sund og sterk og harmonisk»168 Slik kan man hevde at 

speiderpikenes idealkropp ifølge NSPF skulle være sunn, sterk og robust, men samtidig også 

harmonisk og balansert. I Speiderpikeboken er det flere råd om hvordan speiderpikene skal 

pleie sine kropper for å være sunne og friske. For eksempel er det flere råd om søvn, kosthold 

og renslighet. Blant annet var det å drikke alkohol sterkt frarådet for speiderpiker.169 

Speiderpiker ble også rådet til å drikke tran for å se vakre og sunne ut: «Å se kjernesund og 

blomstrende ut er vel også idealet for enhver speiderpike»170 Med dette blir det tydelig at selv 

om speiderpiker ble oppfordret til å være sunne, sterke og robuste, så var skjønnhet og 

«kvinnelighet» også framhevet i NSPFs kvinneideal.  

Som nevnt tidligere i oppgaven så har det blitt hevdet at det i mellomkrigstiden i større 

grad enn tidligere ble fokusert på kroppene til både menn og kvinner. Muligens bidro NSPFs 

til denne utviklingen. For eksempel mener Brumberg at speiderbevegelsen var en av de første 

institusjonene i Amerika som snakket åpent om kvinnekroppen og menstruasjonen på tidlig 

1900-tallet.171 Selv om menstruasjon ikke tematiseres i Speiderpikeboken fra 1930, er det 
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allikevel lagt stor vekt på det kroppslige. Speiderpikene skulle selv være ansvarlig for 

kroppens utvikling, og skulle aktivt ta opp kampen mot sykdom og svakhet: «‘Vil du bli 

frisk?’ var en gang kampsignalet i krigen mot fiendene: sykdom og svakhet. Speiderpikene vil 

også ta op denne kamp.»172 Om vi forutsetter at framstillingen av den ideelle speiderpiken 

samtidig representerer den ideelle kvinnen hun skulle oppdras til å bli, kan vi ut fra dette 

sitatet se at det blir skapt en countertype til idealkvinnen. Man kan slik se at passivitet, 

skjørhet, sykdom og svakhet indirekte blir satt som motsetninger til knutetegnet «kvinne», i 

NSPFs diskurs. Det blir i Speiderpikeboken lagt stor vekt på sunnhet og hygiene. «Sundhet og 

hygiene fremmes og læres ved friluftsliv, leirer, gymnastikk, lek o.s.v.»173 Renslighetens 

sentrale plass i speiderbevegelsen unnslapp heller ikke speiderpikene i mellomkrigstidens 

Norge: «Nei, vi vil være nøie med at alt skal være rent, vår person, våre klær og sengeklær, 

våre spiseredskaper, våre værelser og husets omgivelser.»174 Speiderpiken skulle være 

velstelt, og ren både i det indre og det ytre. Man kan derfor hevde at i diskursen til 

mellomkrigstidens speiderbevegelse ble knutetegnet «kvinne» koblet sammen med kvaliteter 

som styrke, robusthet, sunnhet, selvstendighet, aktivitet, renhet, kyskhet og vakkerhet.  

I Speiderpikeboken fra 1930 kan man også se vektleggingen på ytre kvaliteter i 

kravene til de forskjellige gradene. Kravene er svært like de man finner i Speiderguttboken fra 

1928, men det finnes også noen små forskjeller.175 For å nå 3. grad krevdes det for eksempel 

at speiderpikene skulle kunne knyte de samme knutene som speiderguttene, men det var ingen 

krav om at speiderpiker skulle kunne armsignaler som benyttes under marsjering (dette ble 

først et krav i 2. grad for speiderpikene). Speiderpiker skulle heller kunne stoppe, lappe og sy 

knapphull (dette var først et krav for 2.grad hos guttene), sammen med dette skulle også 

speiderpikene ha redd opp sengen sin i en uke for å bli speidere av 3.grad.176 Kravene til 2. 

grad for speiderpiker var også i stor grad like 2.grads kravene for speidergutter. For eksempel 

skulle både gutter og piker kunne gi førstehjelp, signalere morsealfabetet og tilberede noen 

måltider ute. Begge kjønn skulle også kunne de viktigste sunnhetsreglene. Slik som hos 

guttene er det også prøven til 2.grad som introduserer visse fysiske krav hos jentene. For å nå 

2. grad måtte speiderpikene blant annet kunne utføre, forklare og kommandere fem 

forskjellige gymnastikkøvelser. Speiderpiker skulle også bestå en iakttagelsesprøve som gikk 

ut på å kunne marsjere (og benytte tegn til marsjering), samt bestå en terrengøvelse.177 
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Kravene til 1.grad i Speiderpikeboken fra 1930 har også flere likhetstrekk med kravene til 

1.grad i Speiderguttboken fra 1928, men det er samtidig noen forskjeller. For å nå 1.grad 

skulle en speiderpike blant annet kunne svømme.178 For 1. grad var det også krav om at en 

speiderpike skulle kunne lede gymnastikkøvelser og kaste et redningstau, heller enn å kunne 

tilbakelegge lange strekninger.179
 

Slik ser man at det var helt sentralt for en speiderpike å være i god fysisk form. 

Likevel kan det ut fra kravene til de forskjellige gradene i Speiderpikeboken fra 1930 se ut 

som om det er mindre vekt på at speiderpikene skulle være utholdende og sterke, i forhold til 

kravene man finner i Speiderguttboken fra 1928. Det at speiderpikene skulle lære 

gymnastikkøvelser heller enn å demonstrere utholdenhet og styrke, kan slik gi uttrykk for at 

NSPFs idealkvinne var svakere, skjørere, mykere og mer delikat enn idealmannen. Samtidig 

ser man også se at fysiske aktiviteter foregikk innen en militær ramme (gradssystemet), og at 

det ble lagt vekt på aktiviteter som marsjering, parader, signalering og leirliv. Slik ser man at 

det militæret aspektet som blant annet Schaanning hevder var et av særtrekkene til idretten og 

friluftslivet i NSF, også ble videreført av NSPF i mellomkrigstiden. 

Selv om kravene til de forskjellige gradene ikke legger særlig vekt på utholdenhet og 

styrke i Speiderpikeboken fra 1930, kommer det klart fram flere andre steder i håndboken at 

speiderpiker også skulle være utholdende og sterke. Det finnes flere dyktighetsmerker som 

har idrettskrav, slik som fri-idrettsmerket, gymnastikkmerket, skimerket, skøitemerket, 

svømmemerket, sykkelmerket og tennismerket. For eksempel er kravene til «fri-

idrettsmerket» at speiderpiker blant annet skulle kunne løpe 50 meter på 12 sekunder, kaste 

ball 40 meter, og kunne hoppe 2,5 meter.180 Speiderpikene blir oppfordret til å trene daglig, og 

det er detaljerte beskrivelser av en rekke gymnastikkøvelser for å trene utholdenhet og styrke i 

Speiderpikeboken.181  

 

En av de viktigste opgaver for oss speiderpiker er jo å tjene andre. Men skal vi kunne hjelpe så er en av 

 hovedbetingelsene den at vi selv er friske og sterke, at vi har et sundt legeme og at vi vet hvordan vi kan 

 bevare det. Vi gjør også vår plikt mot Gud når vi stadig søker å holde vårt legeme i den beste orden. 

Gud har gitt oss legemet og vi plikter å vise ham vår takknemlighet ved å passe omhyggelig på denne 

gaven og herde og styrke oss slik at vi kan tåle en liten påkjenning.182 

 

                                                           
178 Om det ikke var mulig å svømme, måtte speiderpiken ha «husmorsmerket», mens ifølge Speiderguttboken måtte guttene bestå en prøve i 

en annen idrettsøvelse om det ikke var mulig for dem å svømme. 
179 Aas, Speiderpikeboken, 22. 
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Dette sitatet gir uttrykk for at Speiderpikeboken fra 1930 oppfordret speiderpiker til å herdes 

og styrkes i like stor grad som Speiderguttboken fra 1928 oppfordret guttene.183 Det at en 

speiderpike skulle være selvstendig og også skulle kunne hjelpe andre, bidro til at den ideelle 

speiderpiken måtte være i utmerket form. Selv om legenes økende autoritet på tidlig 1900-

tallet også er gjort tydelig i NSPF (blant annet med mangfoldet av råd om hygiene og helse), 

kan det allikevel se ut som om Speiderpikeboken fra 1930 i mindre grad lot seg korrigere av 

legevitenskapen enn Speiderguttboken fra 1928. Som vi har sett blir det i Speiderpikeboken 

flere steder særlig fremhevet at speiderpiker selv skulle være ansvarlige i sin kroppsutvikling, 

og at formålet med å være i god fysisk form først og fremst var å kunne tjene fellesskapet.184 

Schaanning hevder at ideene om allsidighet, selvhjulpenhet og ansvar for fellesskapets, var 

sentrale elementer i Baden-Powells pedagogikk og sunnhetslære.185 Denne særlige vekten på 

selvstendighet og ansvar overfor fellesskapet i speiderpikers kroppsutvikling, kan tyde på at 

Speiderpikeboken fra 1930 (på noen områder) i større grad enn Speiderguttboken fra 1928, 

trakk inspirasjon fra Baden-Powells ideer, på bekostning av legevitenskapen.  

Det var gjennom blant annet friluftsliv at speiderpikene ble oppfordret av NSPF til å 

trene og herde kroppene sine. 

 

Ved stillesittende inneliv blir man slapp og kraftløs. Innestengt stueluft og uren byluft er ikke til å leve i; 

bare ute i naturen får du den friske, solfylte luft som gir livskrefter. Og kjenn hvor dine krefter vokser 

når du er ute på ski og skøiter eller bader og svømmer eller går på tur! Du styrkes og herdes og får 

motstandskraft overfor sykdom og annen skrøpelighet. Du trener også viljen, øver dig til aldri å gi tapt. 

Når du farer på ski nedover bakken, hver muskel er spent og lyster din vilje, da kjenner du

 seiersgleden.186  

 

Med dette sitatet blir det tydelig at speiderpiker ikke skulle være hjemmesittende og passive. 

De ble oppfordret til å gå ut i naturen og aktivt delta i forskjellige former for idrett. 

Speiderpikene skulle også trene sin viljestyrke og motstandskraft, samt lære seg til å ikke gi 

opp. Slik ser man at konkurranseinstinkt, styrkeøvelser og målbevisst trening ikke ble satt 

som motsetning til kvinneidealet som NSPF fremstiller i Speiderpikeboken fra 1930. Samtidig 

blir blant annet passivitet, dovenhet, slapphet, svakhet, sykdom, skrøpelighet og viljessvakhet 

satt i motsetning til knutetegnet «kvinne». Ut fra dette sitatet kan man derfor hevde at den 

ideelle speiderpiken ifølge NSPF skulle være sterk, robust, utholdende, dynamisk, kontrollert, 

viljesterk og aktiv. Dermed kan man hevde at kroppsidealet for kvinner i mellomkrigstidens 

NSPF hadde flere likhetstrekk med NSFs kroppsideal for menn på samme tid. Kanskje er det 

                                                           
183 Det kan til og med virke som om det er viet mer plass til fysisk utvikling i Speiderpikeboken fra 1930 enn i Speiderguttboken fra 1928. 
Muligens er dette fordi idealmannens gode fysiske form i større grad var en selvfølge i mellomkrigstidens Norge.  

184 Slik vi har sett er disse ideene også til stede i Speiderguttboken fra 1928, men de blir tilsynelatende uttrykt mindre eksplisitt.  

185 Schaanning, Om å komme i form i uniform, 42-45. 
186 Aas, Speiderpikeboken, 51. 
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også mulig å hevde at idealkvinnen til mellomkrigstidens NSPFs ble oppfattet som ukvinnelig 

av samfunnet for øvrig, da NSPFs kvinneideal delte flere likhetstrekk med den tradisjonelle 

idealkvinnens countertype. Slik vi har sett tidligere i oppgaven risikerte blant annet sterke, 

robuste og aktive kvinner å bli merket som «ukvinnelige» i mellomkrigstidens Norge. 

 

Idealer om karakter og indre kvaliteter 

Speiderpikenes karakter skulle blant annet formes gjennom å følge speiderloven. Om vi går ut 

fra at den ideelle speiderpiken representerte den ideelle kvinnen, kan man ved å se på 

speiderloven i Speiderpikeboken fra 1930 danne seg et bilde av hva slags kvaliteter 

idealkvinnen skulle besitte, ifølge NSPF i mellomkrigstiden. 

 
 § 1. En speiderpikes ord står til troende.  

 § 2. En speiderpike er trofast mot sitt land og sine foresatte.  

 § 3. En speiderpike er hjelpsom. 

 § 4. En speiderpike er vennlig mot alle og kamerat med alle andre speiderpiker.  

 § 5. En speiderpike er høflig og taktfull.  

 § 6. En speiderpike er dyrenes venn.  

 § 7. En speiderpike adlyder ordre.  

 § 8. En speiderpike søker alltid å være glad, selv under motgang og vanskeligheter. 

 § 9. En speiderpike er sparsom. 

 § 10. En speiderpike er ren i tanker, ord og gjerninger. 187 
 

I speiderpikeloven kan man se hvordan flere indre kvaliteter ble koblet sammen med den 

ideelle speiderpiken og dermed indirekte til idealkvinnen. For eksempel skulle 

idealspeiderpiken være ærlig, trofast, hjelpsom, vennlig, høflig, taktfull, snill mot dyr, lydig, 

optimistisk, motstandsdyktig sparsom, ren og kysk. Gjennom denne ekvivalenskjeden som 

knytter knutetegnet «kvinne» (speiderpike) til flere egenskaper, blir samtidig en negativ 

stereotypi til idealkvinnen implisitt skapt, da det er klart at speiderpiker som mangler disse 

kvalitetene ikke var gode kvinner. Man kan se at speiderpikeloven i stor grad baserer seg på 

speiderloven for gutter. Noen av paragrafene er forkortet i Speiderpikeboken, men 

hovedinnholdet er for det meste likt. Det finnes noen subtile forskjeller, slik som at 

Speiderpikeboken har en ekstra paragraf som går ut på at en speiderpike må være høflig og 

taktfull, og at det i loven for speiderpiker ikke nevnes at en speiderpike må være selvhjulpen. 

Selv om det ikke blir uttrykt i loven at speiderpiker skulle være selvstendige og selvhjulpne, 

blir speiderpikers selvstendighet fremhevet flere andre steder i Speiderpikeboken.188 Det står 

blant annet i kommentaren til niende paragraf at en speiderpike ikke skal «ligge andre til 
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byrde».189 Dermed kan man hevde at karakteren til idealkvinnen og idealmannen i 

speiderbevegelsens diskurs i mellomkrigstiden, ikke skilte seg fra hverandre på en essensiell 

måte. Speiderloven i Speiderpikeboken fra 1930 (slik som Speiderguttboken fra 1928) er klart 

preget av kristne og militære idealer. Speiderlovens vekt på ærlighet, nestekjærlighet, 

taktfullhet, renhet og kyskhet kan forstås som kristne dygder, mens vekten på lojalitet, 

lydighet, disiplin, kameratslighet og selvhjulpenhet kan sees som militære dygder.  

Kristne idealer finner man også flere andre steder i Speiderpikeboken fra 1930. For 

eksempel skulle speiderpikene gjennom daglige gode gjerninger (minst en hver dag) lære 

nestekjærlighet.190 Speiderpiker skulle også avslutte hvert patruljemøte med å synge 

«speiderbønnen».191 Man kan også finne henvisninger til salmer, og det står at speiderpiker 

bør strebe for at «[...]Kristus blir vårt livscentrum.»192 På bakgrunn av dette kan man hevde at 

det å være kristen var en sentral del av å være en god kvinne, ifølge mellomkrigstidens NSPF. 

Kommentaren til tiende paragraf i speiderloven kan også tjene som eksempel på 

kristendommens sentrale plass. Der står det blant annet at speiderpiker ikke skal «[...] foreta 

sig noe som ikke er forenlig med hennes kvinnelighet. Hun skal holde sig selv ren i sinn og 

skinn, og skal forsøke å være eksemplarisk og kvinnelig i all sin ferd.»193 Dermed ser man at 

selv om det tilsynelatende var de samme kvalitetene i NSPFs kvinneideal, som også var til 

stede i NSFs mannsideal i mellomkrigstiden, blir allikevel «kvinnelighet» fremhevet i 

Speiderpikeboken. Man kan se at knutetegnet «kvinne» blir knyttet til flere av de samme 

kvalitetene speidergutter skulle ha (kristenhet, ærlighet, nestekjærlighet, høflighet, renhet og 

kyskhet), samtidig som «kvinnelighet» blir fremhevet. Fremhevelsen av «kvinnelighet» kan 

muligens sees som et uttrykk for at knutetegnet «kvinne» indirekte ble satt i motsetning til 

knutetegnet «mann» i NSPFs diskurs i mellomkrigstiden. 

I Speiderpikeboken blir det særlig lagt vekt på at speiderpiker skulle være hjelpsomme 

og omsorgsfulle. Disse egenskapene var ifølge Speiderpikeboken en naturlig del av å være 

kvinne: «Det ligger i din natur å ville verne om alt som skal vokse og alt som er svakt og 

hjelpeløst.» Vekten på at speiderpiker skulle være omsorgsfulle og hjelpsomme av natur, 

illustrer at moderlighet var en sentral dygd i NSPFs kvinneideal. Det at moderlighet er en 

sentral dygd i NSPF kommer også blant annet fram ved at det er dedikert omfattende plass til 

barnestell i Speiderpikeboken.194 Det står også skrevet at patruljeførere skulle opptre som 
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mødre for sine speiderpiker, og de skulle skape «[...] gode kvinner av alle pikene i 

troppen.»195 Patruljeførere skulle først og fremst være gode eksempler for speiderpikene, og 

med dette oppdra dem til å bli gode kvinner.196 Man kan slik se at det å være en omsorgsfull 

mor var en sentral del av å være kvinne, ifølge Speiderpikeboken. Dermed ser man at 

moderlighet og omsorgsfullhet ble knyttet til idealkvinnen i NSPFs diskurs i 

mellomkrigstiden.  

Selv med klare «feminine» trekk i Speiderpikeboken fra 1930, ser man at militær 

praksis også er fremtredende. For eksempel vitner organiseringen i tropper og patruljer om 

NSPFs militære preg.197 Speiderpikene skulle være organisert i små grupper for å fremme 

kameratslighet, som kan regnes som en militær dygd. Samtidig blir speiderpikene i 

Speiderpikeboken oppfordret til å oppkalle patruljene sine etter blomster og fugler (heller enn 

større rovdyr slik som guttene).198 Med dette kan man kanskje hevde at Speiderpikeboken 

forsøkte å gi militære og «maskuline» aspekter et mer «feminint» preg. Ifølge Schaanning 

mente Baden-Powell at speiderbevegelsens militære oppdragelse hadde en nøytral kjerne som 

kunne benyttes til å bygge karakteren til både jenter og gutter i alle aldre.199 Man kan tydelig 

se at denne forestillingen også er til stede i mellomkrigstidens NSPF. I Speiderpikeboken blir 

speiderpiker oppfordret til regelmessige marsjer og til å holde flaggparader, noe som også kan 

sees som inspirert av militæret.200 De militæret tendensene kan også sees i at speiderpikene 

skulle lære å hilse hverandre med den offisielle speiderhilsenen (som lignet en militær 

honnør). Under flaggparader skulle speiderpiker hilse på en måte som minnet om saluto 

romano (blant annet benyttet fascister og nazister denne hilsenen).201 Militære dygder var også 

sentrale. En god speiderpike skulle alltid adlyde ordre:  

 

Selv om hun får en ordre som hun ikke liker, så må hun gjøre som soldater og sjømenn gjør: Hun må 

utføre den allikevel, fordi det er hennes plikt. Først efterat hun har utført den, kan hun få lov til å uttale 

sig om hvorfor hun ikke likte ordren. Men hun må utføre ordren straks. Det er disiplin.202  

 

Med dette ser man klart at speiderbevegelsens vekt på militære dygder også ble videreført av 

NSPF i mellomkrigstiden. Speiderpiker ble til og med oppfordret til å etterligne soldater og 

sjømenns lydighet og disiplin. Speiderpiker skulle også være selvstendige, og skulle kunne ta 

vare på seg selv i villmarken, som alle rådene om friluftsliv vitner om.203 Det patriotiske er 

                                                           
195 Aas, Speiderpikeboken, 33. 

196 Aas, Speiderpikeboken, 38. 
197 Aas, Speiderpikeboken, 32-39. 

198 Aas, Speiderpikeboken, 89 ; Gasmann, Speiderguttboken, 21. 

199 Schaanning, Barneridderne, 237-238. 
200 Aas, Speiderpikeboken, 161-164. 

201 Aas, Speiderpikeboken, 19. 
202 Aas, Speiderpikeboken, 15. 
203 Aas, Speiderpikeboken, 92-113. 



44 
 

også svært fremtredende i Speiderpikeboken. For eksempel skulle speiderpikene slik som 

guttene lære detaljene til det norske flagget.204 «En speiderpike er glad i sitt land, setter det 

over alle andre land i verden, og vil gjøre alt hvad hun kan for å gagne det så at landet må ha 

ære av henne.»205 Slik kan man se at selv om Speiderpikeboken forsøkte å tilpasse 

speiderbevegelsens idealer for kvinner, ble militære dygder inkorporert i deres feminine 

sfære. Dermed ser man hvordan knutetegnet «kvinne» i NSPFs diskurs, ble knyttet sammen 

med militære kvaliteter som kameratslighet, motstandsdyktighet, lojalitet, lydighet, 

pliktoppfyllenhet, disiplin, viljestyrke, selvstendighet og patriotisme. Bodil Formark hevder i 

sin doktoravhandling om den svenske speiderpikebevegelsen på tidlig 1900-tallet, at den nylig 

etablerte svenske speiderpikebevegelsen dannet et eget kvinneideal som representerte en ny 

og forbedret «kvinnelighet». Speiderpiker kunne slik forme en alternativ identitet med flere 

«maskuline» trekk, uten at deres «kvinnelighet» nødvendigvis ble kompromittert. 206 Dette ser 

ut til å stemme med hvordan NSPF fremstilte sin idealkvinne i mellomkrigstiden. Særlig 

vekten på at en speiderpike skulle være selvstendig, førte til at speiderpiker skulle lære 

ferdigheter som ofte var forbeholdt menn. I neste del skal vi se nærmere på disse ferdighetene. 

 

Idealer om ferdigheter 

Det blir klart ut fra Speiderpikeboken fra 1930 at NSPF søkte å gi speiderpiker opplæring i 

ferdigheter som skal forberede dem til livet som voksne kvinner. Det blir vektlagt at 

speiderpiker skulle være arbeidsomme, og ikke være late eller forsøke å vri seg unna arbeid. 

«Alt arbeide hun får å utføre, er æresstillinger som alle, hver på sin måte, er med å danne 

henne til en god kvinne.»207 I Speiderpikeboken står det at arbeid er nødvendig for 

speiderpikers helse. Det står at en speiderpike bør finne ut hva slags arbeid hun passer godt til 

for å være lykkelig, og nyttig for samfunnet. Selv med denne vekten på at speiderpikene selv 

skulle finne og utvikle sine talenter, blir det klart at de særlig ble oppfordret til å utvikle de 

ferdighetene som vanligvis var tilhørende hjemmet i mellomkrigstiden.208 

 
Mest tilfreds vil du bli om du finner et arbeide hvor du får bruk for de spesielt kvinnelige anlegg, som f. 

 eks. husarbeide, barnepleie, lærergjerning, sykepleie; dette utvikler dig også best til den største 

livsoppgave du kan få: arbeidet i eget hjem.209 
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Med dette kan man klart se at NSPF i stor grad ønsket å utdanne kvinner til å ta på seg rollen 

som husmødre. I Speiderpikeboken finnes det flere instruksjoner til flere typiske «kvinnelige» 

arbeidsoppgaver som hørte til hjemmet. Det er dedikert omfattende plass til svært detaljerte 

beskrivelser og råd til sykepleie i hjemmet. Blant annet er det råd om tilberedelse av 

sykesengen, oppvarming av sykeværelse, rengjøring av sykeværelse, tilbedelse av mat for den 

syke, medisinering og desinfisering.210 Speiderpiker skal ifølge Speiderpikeboken også hjelpe 

og avlaste sine mødre. Det står skrevet at det å hjelpe andre er noe av det mest verdifulle og 

betydningsfulle man kan gjøre i livet. «En av de gildeste opgaver som kan betroes dig, er å få 

stelle godt om en slitt og overarbeidet syk»211 I Speiderpikeboken er det også lagt vekt på at 

speiderpiken skal kunne stelle barn. Det finnes detaljerte beskrivelser av spedbarns 

utviklingsforløp, og man finner informasjon om alt fra oppdragelse til amming.212 Videre er 

det flere råd til matlaging. Også her blir det lagt vekt på renslighet: «Renslighet er en dyd for 

alle, men især en nødvendighet for kokken [...].»213 Man finner et bredt mangfold 

matoppskrifter, og råd for effektiv oppvask.214 Sammen med dette skulle speiderpiker kunne 

planlegge innkjøp av mat for flere dager.215 Dermed ser man at Speiderpikeboken i stor grad 

oppfordret speiderpiker til å lære seg «kvinnelige» sysler som tilhørte hjemmet, slik som blant 

annet pleiing av syke, barnestell, matlaging, vasking og innkjøp av forbruksvarer. Ifølge 

Speiderguttboken fra 1928 skulle speiderguttene også lære flere av disse ferdighetene. 

Derimot er arbeidsoppgaver forbundet med hjemmet mer fremtredende i Speiderpikeboken fra 

1930 enn i Speiderguttboken fra 1928. Mens speiderguttene skulle lære disse ferdighetene for 

å blant annet være selvstendige i villmarken, kan det virke som om det å kunne disse 

ferdighetene i større grad var sett på som en kjønnsbestemt livsoppgave for speiderpikene. 

Slik kan man hevde at selv om begge kjønn skulle lære mye av det samme, var 

arbeidsoppgavene samtidig kjønnet.  

I Speiderpikeboken fra 1930 slik som i Speiderguttboken fra 1928 finnes det en 

oversikt over de forskjellige dyktighetsmerkene en speiderpike kunne erverve. Likevel skiller 

merkene i Speiderpikeboken seg fra merkene i Speiderguttboken betydelig, selv om man også 

kan gjenfinne mange av de samme merkene i disse to håndbøkene. Ut fra disse 

dyktighetsmerkene blir den tenkte samfunnsrollen for speiderpiker gjort tydelig. Man finner et 

bredt mangfold av merker som legger vekt på at speiderpiker skulle kunne typisk 
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«kvinnelige» sysler. Merkene som kunne regnes som typisk «kvinnelige» er: sykepleiemerket, 

barnepleiemerket, bakermerket, broderimerket, budeiemerket, folkevisedansmerket, 

gartnermerket, heklemerket, hushjelpmerket, husmormerket, kokemerket, motepyntmerket, 

strikkemerket, symerket, vaskemerket, vevemerket og vertinnemerket. For å erverve disse 

merkene krevdes det at speiderpikene skulle kunne pleie syke, stelle barn, oppdra barn, bake, 

stelle husdyr, stelle hager, rydde, stelle hus, stå for innkjøp av forbruksvarer, lage mat, vaske 

klær, ta imot gjester samt lage og reparere tøy.216 Selv om speidergutter skulle kunne flere av 

disse ferdighetene, er ingen av disse merkene (i samme form) til stede i Speiderguttboken fra 

1928. Med disse merkene kan man se hvordan idealkvinnen i NSPFs diskurs, blir knyttet til 

flere ferdigheter som vanligvis tilhørte den «kvinnelige» og private sfæren. Det er tydelig at 

det i Speiderpikeboken fra 1930 er langt flere dyktighetsmerker med krav om «kvinnelige» 

ferdigheter forbundet med hjemmet, enn det man finner i Speiderguttboken fra 1928. Et klart 

eksempel på dette er at barnestell er helt fraværende i Speiderguttboken fra 1928. Dette 

illustrer at målet til mellomkrigstidens NSPF i stor grad var å oppdra og forberede 

speiderpiker til å bli husmødre i «den private sfæren». Man kan derfor hevde at idealkvinnen i 

mellomkrigstidens NSPF hovedsakelig skulle ta vare på familien, og hun skulle ta seg av 

arbeidsoppgavene som var forbundet med hjemmet, slik som for eksempel renhold, innkjøp, 

matlaging, håndarbeid i hjemmet og stell av barn.  

Det er også verdt å nevne at en stor del av merkene i Speiderpikeboken kan regnes som 

kjønnsnøytrale, som for eksempel dyrebeskyttelsesmerket, litteraturmerket, musikkmerket, 

småfuglemerket og tolkemerket (bare for å nevne noen få). Selv om flere av 

dyktighetsmerkene har krav som kan regnes som typisk kvinnelige eller kjønnsnøytrale, er det 

også flere merker som har krav om at speiderpiker skulle kunne ferdigheter som ofte ble 

regnet som typisk tilhørende den «mannlige» og offentlige sfæren. For å få 

«altmuligmannsmerket» måtte en speiderpike blant annet kunne bruke hammer, tang og 

skrujern samt kunne skifte sikringer. «Leirmerket» hadde for eksempel krav om at 

speiderpiken hadde deltatt i minst to leirer, kunne lage bål og kunne kommandere en 

flagghilsen. For å erverve «livredningsmerket» krevdes det blant annet at speiderpiken skulle 

kunne redde druknende. «Signalørmerket» hadde som krav at speiderpiker skulle kunne sende 

og motta signaler med flagg, lys og lyd. For å få «sjømannsmerket» krevdes det at 

speiderpiker skulle kunne styre en båt og kunne gjeldende regler for ferdsel på sjøen. 

«Sparemerket» krevde at en speiderpike skulle ha tjent og spart opp minst 10 kroner gjennom 
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eget arbeid. For å erverve «sykkelmerket» måtte en speiderpike blant annet kunne utføre 

sykkelreparasjoner.217 Disse kravene illustrer at speiderpiker blant annet skulle kunne 

ferdigheter som ofte forbindes med typiske «mannlige» håndverksyrker, villmarksferdigheter, 

militære ferdigheter, mekaniske ferdigheter, og at speiderpiker skulle kunne arbeide utenfor 

hjemmet. Disse merkene bidrar også til å illustrere at idealkvinnen i NSPF i stor grad skulle 

være selvstendig, samt også kunne innta en lederskapsrolle og vise handlekraft. Dette viser at 

selv om ferdigheter tilhørende «den private sfæren» dominerte i Speiderpikeboken fra 1930, 

var det også noen merker som altså la vekt på at speiderpiker skulle lære ferdigheter som 

kunne tilhøre «den offentlige sfæren». Derfor kan man ikke helt entydig hevde at NSPF støttet 

en rigid arbeidsdeling mellom kjønnene. Tammy M. Proctor hevder at selv om 

speiderbevegelsen i mellomkrigstidens Storbritannia lærte speiderpiker ferdigheter som 

skikket dem til å være husmødre, så tilbød samtidig speiderbevegelsen en frihet fra sosiale 

konvensjoner som gjorde at speiderpiker blant annet kunne lære selvstendighet, og utvikle seg 

selv som individer.218 Dette ser ut til å stemme med NSPF som tilbød speiderpiker flere 

aktiviteter som kvinner til vanlig ikke fikk praktisere. Blant annet bidro vekten på at 

speiderpiker skulle være ute i villmarken til at NSPFs idealkvinne skulle lære flere typiske 

«mannlige» ferdigheter.  

I Speiderpikeboken fra 1930 blir det klart at friluftsliv var en sentral del av det å være 

speiderpike i mellomkrigstiden. Blant annet fokuserer delen som omhandler matlaging i stor 

grad på å kunne lage mat utendørs. Speiderpiker blir oppfordret til å bruke det som finnes ute 

i naturen som redskaper for matlagingen, og det er flere råd spesifisert til matlaging og 

oppvask utendørs.219 Matlaging forbindes ofte med hjemmet, og ble derfor ofte forstått som 

typisk «kvinnelig», men når matlaging blir flyttet fra hjemmet, kan denne arbeidsoppgaven i 

større grad virke kjønnsnøytral. Det at speiderpiker skulle lære å lage mat utendørs, gjør at 

matlagingen får et mer «maskulint» preg, da det er selvstendighet i villmarken som var målet. 

En speiderpike skulle kunne flere praktiske villmarksferdigheter. Blant annet kan man finne 

råd om hvordan man kan måle avstander ute i naturen. Speiderpiker skulle også lære å 

gjenkjenne spor og avtrykk, og det er dedikert stor plass til instruksjoner i å knyte forskjellige 

knuter.220 Med dette ser man at Speiderpikeboken legger stor vekt på at speiderpiker skulle 

være selvhjulpne i villmarken. Speiderpiker måtte også kjenne sitt hjemsted svært godt, for å 

blant annet kunne vise fremmede rundt til de mest sentrale lokasjonene i nærområdet; de 
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skulle også kunne lage detaljerte kart selv. En speiderpike skulle også kunne benytte rutebok 

for offentlige transportmidler, og finne avganger samt kunne beregne billettpriser ut fra 

fastsatte takster.221 Dette illustrer at idealkvinnen ifølge NSPF i stor grad skulle være orientert 

og selvstendig.  

Førstehjelp er helt sentralt i NSPF, og tar opp betydelig plass i Speiderpikeboken.222 

Det er også instruksjoner til blant annet brannslukning, kasting av redningstau, livredning og 

sending av nødsignaler.223 Speiderpikeboken har også flere sider dedikert til instruksjoner i 

hvordan en speiderpike kan bruke speiderpiketørklet sitt til bandasjering av sår og skader, i 

tilfellet man ikke har annet utstyr for hånden.224 Dette viser at NSPF la stor vekt på at en 

speiderpike skulle være handlekraftig, og skulle kunne handtere nødssituasjoner. 

Instruksjonene til blant annet marsjering og flaggparader vitner om at speiderpiker skulle 

kunne typiske militære ferdigheter.225 Gjennom organisering i patruljer og tropper åpnet NSPF 

for at speiderpiker skulle strebe etter å lære seg lederskapsferdigheter. Hver patrulje skulle 

ideelt sett ha fem til åtte medlemmer, og blant disse en patruljefører og en assistent.226 

Speiderpiker skulle også kunne kommandere gymnastikkøvelser og flaggparader.227 På 

bakgrunn av dette ser man at NSPFs idealkvinne skulle kunne militære ferdigheter, samt 

kunne innta lederskapsroller. I Speiderpikeboken blir også speiderpikene oppfordret til å: 

«[...]organisere offentlig hjelp av samfundsgagnlig art.»228 Med dette ser man at speiderpiker 

skulle bli vant til å ferdes utenfor hjemmet og ta del i det offentlige rom. Slik kan man se at 

ifølge Speiderpikeboken fra 1930 skulle speiderpiker være selvstendige, handlekraftige samt 

ta på seg lederskapsroller og være i det offentlige rom. Dermed kan man se at idealkvinnen i 

NSPFs diskurs i mellomkrigstiden ble koblet til flere ferdigheter som var forbundet med «den 

offentlige sfæren» og vanligvis forbeholdt menn.  
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5 Avsluttende drøfting og konklusjon 

5.1 Mine Funn 

I Speiderguttboken fra 1928 kan man se hvordan knutepunktet «mann» blir koblet til bestemte 

kvaliteter og verdier. Idealmannen skulle blant annet være sterk, sunn, robust, viljesterk, 

moralsk og selvstendig. Samtidig som NSF etablerte dette mannsidealet, ble en negativ 

stereotypi også konstruert. Mannsidealet ble styrket og sementert ved å bli satt opp mot en 

svak, usunn, skrøpelig, viljesvak, umoralsk og avhengig countertype. Man kan si at NSFs 

mannsideal slik det kom til uttrykk i Speiderguttboken fra 1928 ikke skilte seg merkbart fra 

det rådende mannsidealet i mellomkrigstiden, slik det ble skissert tidligere i oppgaven.  

Man kan se at NSF la vekt på at mannens indre og ytre kvaliteter skulle reflektere 

hverandre, og sammen danne en helhet. En manns fysiske form reflekterte hans viljestyrke og 

moral, mens fysisk forfall var uttrykk for moralsk svakhet. Det at NSF i mellomkrigstiden la 

stor vekt på fysisk fostring og idrett kan sees i kontekst av sin tid. Som vi har sett, økte 

friluftsliv og idrett i popularitet for alle samfunnslag på tidlig 1900-tallet. Blant annet var 

sport og fysisk trening sett på som en mulig kur mot samfunnets degenerasjon, som var en 

bekymring flere delte på denne tiden. Det at hygiene, renslighet og diverse sunnhetsråd er 

fremtredende i Speiderguttboken fra 1928, kan sees som et uttrykk for at legene fikk større 

autoritet enn tidligere på 1900-tallet, også innen NSF. Det kan derimot virke som om det 

særegne med NSFs idealer om kropp og helse var at fysisk aktivitet hadde et sterkt militært 

preg, og ofte foregikk innen militære rammer, slik Schaanning hevder.  

 De indre kvalitetene til idealmannen ifølge mellomkrigstidens NSF, skilte seg heller 

ikke merkbart fra idealene som rådet i det norske samfunnet på samme tid. Blant annet var 

både militære og kristne dygder helt sentrale i mellomkrigstidens NSF, slik de også ofte var i 

Vestens moderne mannsideal. Man kan si at NSF i større grad oppfordret speidergutter til å 

faktisk leve opp til et mannsideal som ikke ble tatt særlig seriøst i samfunnet ellers. Ifølge 

Schaanning var det særegne med NSF i mellomkrigstiden at idealene ble trukket ut i det 

ekstreme. Speidere skulle fremstå som forbilder og tydelig skille seg fra annen ungdom.229  

 Når det gjelder idealer om ferdigheter i Speiderguttboken fra 1928 kan vi 

oppsummerende si at det er viet mye plass til praktiske, nyttige og militære ferdigheter som 

vanligvis ble regnet som «mannlige» i mellomkrigstidens Norge. Speidergutter skulle 

hovedsakelig oppdras til å være i arbeid borte fra hjemmet i «den offentlige sfæren». De 
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skulle oppdras til å bli pliktoppfyllende forsørgere og arbeidere, og skulle aktivt delta i 

offentligheten. Siden det flere steder blir uttrykt en klar bevissthet om arbeidsdelingen mellom 

kjønnene, er det derfor tydelig at mellomkrigstidens kjønnsrollemønster også er til stede i 

Speiderguttboken fra 1928. Samtidig ser man en spenning i Speiderguttboken ved at 

idealspeidergutten også skulle lære flere «kvinnelige» ferdigheter som tilhørte «den private 

sfæren». Vekten på selvstendighet bidro til at «kvinnelige» ferdigheter ble inkorporert i 

speiderguttenes «maskuline» sfære. Det blir derfor klart at NSF i mellomkrigstiden langt fra 

var en oppdragelsesinstitusjon som støttet en rigid og klar kjønnsdeling av arbeidsoppgaver. 

Speiderguttene ble til og med oppfordret til å lære «kvinnelige» sysler av sine mødre i 

hjemmet. Knutetegnet «mann» ble ikke satt i motsetning til «den private sfæren» i 

mellomkrigstidens NSF, men tvert imot blir idealspeidergutten gjennom ekvivalenskjeder 

koblet sammen med flere «kvinnelige» ferdigheter. Med dette kan man hevde at idealmannen 

slik han fremkommer i diskursen til NSF i mellomkrigstiden, skiller seg fra idealmannen slik 

han fremkommer i den dominerende diskursen i det norske samfunnet på samme tid. 

Selv om NSF tilbød en mer mangfoldig oppdragelse, var det allikevel begrensinger 

også på dette området. Det er et fullstendig fravær av instruksjoner til barnestell og 

barneoppdragelse i Speiderguttboken fra 1928, mens dette er en fremtredende del av 

Speiderpikeboken fra 1930. Dette tyder på at forestillingen om at kvinnen skulle være 

fullstendig ansvarlig for små barns oppdragelse, ikke ble utfordret av den norske 

speiderbevegelsen i mellomkrigstiden. Likevel er det mulig å hevde at NSF til en viss grad 

brøt med de tradisjonelle forestillingene om kjønn i mellomkrigstidens Norge. Dette fordi 

NSFs vekt på militære idealer og selvstendighet gjorde at norske speidergutter lærte flere 

ferdigheter som var forbundet med hjemmet og den «kvinnelige sfæren», noe som muligens 

førte til at de ikke nedvurderte disse ferdighetene etter sin tid i speiderbevegelsen. Selv etter å 

ha forlatt speiderbevegelsen, kom trolig oppdragelsen gutter hadde fått fra NSF også til å 

prege deres liv som voksne menn. Ved å tilby en mer mangfoldig oppdragelse kan man 

kanskje si at NSF tilførte noe særegent til det norske samfunnet på tidlig 1900-tallet.  

I Speiderpikeboken fra 1930 kan man (tilsvarende Speiderguttboken fra 1928) se 

hvordan knutepunktet «kvinne» ble koblet sammen med flere verdier og kvaliteter. 

Idealkvinnen ifølge NSPF skulle blant annet være robust, sterk, aktiv, disiplinert, moralsk og 

selvstendig. Man kan slik se at flere av de ytre og indre kvalitetene til NSPFs idealkvinne 

synes å bryte med kvinneidealet som rådet i resten av det norske samfunnet i 

mellomkrigstiden. Likevel ble «kvinnelighet» fremhevet flere steder i Speiderpikeboken. Selv 

om NSPF i mellomkrigstiden ikke direkte ønsket å utfordre tradisjonelle idealer om 
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«kvinnelighet», er det tydelig at NSPFs kvinneideal i mellomkrigstiden skilte seg fra idealene 

som tilsynelatende dominerte i det norske samfunnet på samme tid.  

Ifølge Speiderpikeboken fra 1930 var speiderpiker selv ansvarlige for utviklingen av 

kroppen sin og ble oppfordret til å delta aktivt i idrett for å blant annet herdes og styrkes. Slik 

vi har sett la kvinneidealet i mellomkrigstidens norske samfunn blant annet vekt på kvinners 

skjørhet og passivitet. Dermed kan det virke som om NSPFs diskurs i mellomkrigstiden var i 

konflikt med de dominerende idealene om kvinnekroppen i det norske samfunnets diskurs på 

samme tid. Man kan muligens se NSPFs kroppsideal for kvinner i sammenheng med andre 

kulturelle motstrømninger som var til stede i mellomkrigstidens norske samfunn. Som nevnt 

var 1920-tallet en tid der nye trender (som for eksempel kom til syne med den gutteaktige og 

selvsikre «flapperen»), utfordret den tradisjonelle og dominerende ideen om «kvinnelighet». 

Man kan i NSPFs kroppsideal for kvinner identifisere flere likhetstrekk med kroppsidealet for 

menn som tilsynelatende dominerte i mellomkrigstidens norske samfunn, og også i NSFs 

diskurs. NSPFs kroppsideal delte slik også noen likhetstrekk med den tradisjonelle 

idealkvinnens countertype. Det er derfor tydelig at mellomkrigstidens NSPFs idealer om 

kvinnekroppen på flere måter skilte seg fra kvinneidealet som preget samfunnet. Idealet om 

en sunn, kysk, ren og frisk kropp som samspilte med et sunt, kyskt, rent og friskt sinn, var 

derimot gjeldene for begge kjønn både i speiderbevegelsen og i samfunnet ellers. 

 Ut fra Speiderpikeboken fra 1930 kan man hevde at idealkvinnen i mellomkrigstidens 

NSPF hadde flere av de samme indre kvalitetene som idealmannen i NSF. Både kristne og 

militære dygder preget kvinneidealet i NSPF. Selv om man kan gjenkjenne mange av de 

samme kvalitetene hos idealmannen i NSFs diskurs, fikk flere av egenskapene et mer 

«feminint» preg i Speiderpikeboken. «Kvinnelighet» blir flere steder særlig fremhevet, og det 

kommer klart fram at blant annet taktfullhet, omsorgsfullhet og moderlighet var helt sentrale 

kvaliteter for idealkvinnen. Slik sett ser idealkvinnen i NSPFs diskurs i mellomkrigstiden ut 

til å samstemme med idealkvinnen i det norske samfunnet på samme tid. Samtidig er det 

tydelig at selv om NSPF la vekt på «kvinnelighet», så videreførte Speiderpikeboken flere 

«maskuline» elementer som var sentrale i speiderbevegelsen og NSF. Vekten på blant annet 

militære kvaliteter i kvinneidealet til NSPF, kan se ut til å være i konflikt med kvinneidealet 

som tilsynelatende dominerte i resten av mellomkrigstidens norske samfunn. 

 For å oppsummere NSPFs idealer om ferdigheter kan man si at det i Speiderpikeboken 

fra 1930 (slik som i Speiderguttboken fra 1928) er en klar bevissthet om skillet mellom 

«mannlige» og «kvinnelige» ferdigheter. Speiderpiker ble særlig oppfordret til å lære 

ferdigheter som i mellomkrigstiden vanligvis var forstått som tilhørende den «kvinnelige» og 
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private sfæren. Man kan derfor hevde at NSPF hovedsakelig søkte å oppdra speiderpiker til å 

være husmødre. På bakgrunn av dette kan man si at idealkvinnens samfunnsrolle ifølge NSPF 

i mellomkrigstiden ikke skilte seg merkbart fra samfunnsrollen til idealkvinnen i det norske 

samfunnet på samme tid. Samtidig er det en spenning i Speiderpikeboken fra 1930. Sammen 

med ferdigheter forbundet med hjemmet, skulle speiderpikene også lære flere praktiske, 

nyttige og militære ferdigheter, som vanligvis var tilhørende den «mannlige» og offentlige 

sfæren. Man kan hevde at selv om mellomkrigstidens kjønnsrollemønster lå i bunnen, så ble 

også speiderpiker i Speiderpikeboken fra 1930 oppfordret til å lære ferdigheter som kunne 

skikke dem til å innta roller i den «mannlige» og offentlige sfæren.  

Idealkvinnen ifølge Speiderpikeboken fra 1930 skulle blant annet være selvstendig, 

handlekraftig samt kunne ta på seg lederskapsroller og være aktiv i det offentlige rom. 

Dermed kan man se at knutetegnet «kvinne» ikke direkte ble satt i motsetning til «den 

offentlige sfæren» i NSPFs diskurs i mellomkrigstiden; tvert imot ble idealspeiderpiken 

gjennom ekvivalenskjeder flere steder knyttet til flere typisk «mannlige» ferdigheter. Man kan 

slik hevde at mellomkrigstidens NSPF på flere punkter brøt med det rådende kvinneidealet, 

og var en oppdragelsesinstitusjon som ikke entydig støttet en klar og rigid kjønnsdeling av 

arbeidsoppgaver. Slik kan man ut fra både Speiderguttboken fra 1928 og Speiderpikeboken fra 

1930, bidra med noen nyanser til en del av forskningslitteraturen som blant annet presenterer 

mellomkrigstiden som en tid med klart definerte kjønnsroller og en klar og rigid kjønnsdeling. 

 

5.2 Noen perspektiver på speiderbevegelsens kjønnsidealer 

Bruddet med de tradisjonelle kjønnsidealene og det tradisjonelle kjønnsrollemønstret kommer 

tydeligst til syne i NSPF. Det at speiderbevegelsen først og fremst var ment for gutter, førte til 

at mange «maskuline» elementer og idealer også ble videreført i jentenes oppdragelse. De 

tidlige speiderpikene ble derfor ofte møtt med kritikk for at de hermet etter guttene. Denne 

kritikken hadde et reelt grunnlag, da speiderpikene ikke hadde noen annen veiledning enn den 

som var ment for speidergutter, de første årene.230 Speiderbevegelsen ble allikevel svært 

populær blant jenter i mellomkrigstiden, og det var jentene selv som tok initiativ og krevde å 

få lov til å bli speidere.231 Muligens kan man se speiderbevegelsens popularitet for jenter i 

sammenheng med flere kulturelle strømninger som preget den vestlige verden i 

mellomkrigstiden. Selv om denne tiden ofte har blitt presentert som en tid med svært rigide 

kjønnsroller, var det (som vi har sett) samtidig også en tid der flere unge kvinner ønsket seg 

                                                           
230 Norsk Speiderpikeforbund, Norsk Speiderpikeforbund gjennom 25 år, 13. 
231 Norsk Speiderpikeforbund, Norsk Speiderpikeforbund gjennom 25 år, 65-66. 
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mer frihet, og ønsket til en viss grad å utfordre den tradisjonelle og kjønnssegregerte 

samfunnsordenen. Det er mulig at slike motstrømninger som allerede var til stede i samfunnet 

ble plukket opp av speiderbevegelsen og fikk sitt utløp blant annet innen NSPFs rammer. Slik 

sett kan man kanskje forklare speiderbevegelsens popularitet blant jenter med samtidens 

behov for et alternativ til det etablerte kjønnsrollemønstret.  

 Samtidig som NSPF i mellomkrigstiden kan sees i kontekst av sin tid, er det også klart 

at speiderpikene satte sitt preg på det norske samfunnet. Blant annet står det i 25 års 

jubileumsboken til NSPF fra 1946 at de første speiderpikene ofte ble møtt med skepsis, da en 

speiderpike var et uvant syn for de fleste på tidlig 1900-tallet. Etterhvert ble speiderpiker en 

del av «ungdomsbildet», som man vanskelig kunne tenke seg foruten.232 Slik kan man hevde 

at NSPF bidro med «noe nytt» til det norske samfunnet. Det står også skrevet i denne boken at 

i orientalske land og i Syd- Amerika har speiderbevegelsen for piker «vært et ledd i kvinne-

emansipasjonen, og direkte bidradd til å frigjøre pikene og heve den alminnelige mening om 

kvinnen som medlem av samfunnet.»233 Denne påstanden viser at NSPF var bevisst på 

kvinnekampen, og selv definerte seg som en institusjon som fremmet kvinneemansipasjon.  

 Det har flere steder blitt hevdet at speiderbevegelsen var svært revolusjonerende og 

progressiv når det gjaldt oppdragelsen av jenter. Blant annet konkluderer Formark i sin 

doktoravhandling om svenske speiderpiker, at speiderbevegelsen tidlig på 1900-tallet gjorde 

det mulig for svenske speiderpiker å innta en aktiv subjektposisjon overfor omverdenen i kraft 

av at de tok del i en internasjonal bevegelse. Dette gjorde at speiderbevegelsen spilte en 

sentral rolle i «kvinnehistorien», ifølge Formark.234 Helle Romme mener at speiderbevegelsen 

for piker i Danmark fra første stund bevisst prøvde å fremme større likestilling mellom 

kjønnene. Speiderlederne fremmet likestilling, men gjorde dette på en moderert måte som 

ikke skulle virke provoserende for utenforstående.235 Ørnulf Hodne skriver at det var først når 

Norges Kristelige Ungdomsforbund introduserte speiding, at den tradisjonelle kristne 

kvinnerollen for alvor ble utfordret i forbundet. Han hevder at selv om det ble passet på at 

speiderpikene ikke skulle opptre som gutter, bidro selve speiderideen til å oppløse 

kjønnsbestemte adferdsmønstre.236 Alt dette kan man også hevde om NSPF, som klart 

oppfordret speiderpiker til å blant annet være mer robuste, og til å lære ferdigheter som 

vanligvis var forbeholdt gutter, samtidig som «feminine» idealer ble ivaretatt og fremhevet. 

                                                           
232 Norsk Speiderpikeforbund, Norsk Speiderpikeforbund gjennom 25 år, 16-17. 
233 Norsk Speiderpikeforbund, Norsk Speiderpikeforbund gjennom 25 år, 80. 

234 Formark, Den välsituerade Flickan, 323-324. 
235 Helle Romme, «Pigespejderliv», i Ungdommens historie, 180-205, red. av Claus Clausen (København: Tiderne Skrifter, 1985), 190-194. 
236 Ørnulf Hodne, Kirke og fritid: En studie i norsk mellomkrigskultur (Oslo: Novus forlag, 1993), 138-141. 
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Speiderpiker i mellomkrigstidens NSPF fikk opplæring i ferdigheter som vanligvis var stengt 

for kvinner, slik som blant annet praktiske ferdigheter, fysiske ferdigheter, 

organiseringsferdigheter og lederskap. Det at speiderpiker ble vant til å ferdes utenfor 

hjemmet, hjalp dem å bygge et nettverk, og bidro til å gi dem selvtillit, som muligens gjorde 

det lettere å senere få utdannelse og jobb utenfor hjemmet.237  

 Speiderbevegelsen i mellomkrigstidens Norge kan dermed sees som en arena der både 

gutter og jenter fikk muligheten til å lære det som vanligvis var forbeholdt det andre kjønnet. 

Dette hadde særlig stor betydning for jentene, som på den tiden ellers hadde få slike arenaer 

og muligheter. Man kan dermed hevde at speiderbevegelsen ikke bare tok del i, men også 

bidro til prosessene som endret kvinners samfunnsrolle i den vestlige verden på 1900-tallet. 

Selv om speiderbevegelsen i mellomkrigstidens Norge brøt med en klar kjønnsdeling 

kan det allikevel argumenteres for at siden guttene og jentene var organisert separat, så vitner 

dette om at også speiderbevegelsen var preget av det kjønnsdelte samfunnet som var å finne 

på 1920- og 1930-tallet i Norge. Det var ikke før 1978 at Norsk Speidergutt-Forbund og 

Norsk Speiderpikeforbund ble avviklet av Norges speiderforbund, som samlet begge kjønn 

under samme organisasjon.238 Paradoksalt nok kan det virke som om det først var da gutter og 

jenter ble satt i samme gruppe, at flere av oppgavene i større grad ble kjønnet. Nielsen skriver 

i sin forskningsrapport for World Organization of the Scout Movement (WOSM) at 

arbeidsoppgaver som for eksempel matlaging eller vedhogging, ofte var kjønnsnøytrale i 

kjønnshomogene grupper. Disse oppgavene ble først maskuline eller feminine når både gutter 

og jenter var til stede. For eksempel kunne en gutt som lagde mat i en kjønnsblandet gruppe 

risikere å bli gjort narr av, mens dette ikke hadde vært tilfellet i en gruppe med bare gutter. 

Tilsvarende kunne en jente som hogget ved i en kjønnsblandet gruppe risikere å bli sett på 

som en amasone, mens dette ikke hadde vært noe merkbart i en gruppe med bare jenter til 

stede. Samtidig kunne en gutt som ikke hogget ved i en kjønnsblandet gruppe bli merket som 

en pingle. I kjønnsblandede grupper var det også som regel gutter som tok på seg 

lederskapsroller.239 Dette støtter ideen om at forestillinger om menn og kvinner ble til 

relasjonelt i forhold til hverandre.  

 Man kan således kanskje påstå at det var kjønnsdelingen i mellomkrigstidens norske 

speiderbevegelse som paradoksalt nok førte til en mer likestilt oppdragelse mellom kjønnene. 

Det at speidergutter og speiderpiker var adskilt, førte til at jentene ble trent i flere ferdigheter 

                                                           
237 Nielsen, One of the Boys? 160-161. 
238 Speiderhistorisk leksikon, s.v. «Norges speiderforbunds historie». Besøkt: 17.04.2019. 

http://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Norges_speiderforbunds_historie 
239 Nielsen, One of the Boys? 19, 151. 
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som vanligvis var stengt for kvinner (for eksempel lederskap og organiseringsferdigheter), 

mens guttene fikk opplæring i ferdigheter som til vanlig tilhørte jentenes oppdragelse (for 

eksempel hjemmeorienterte arbeidsoppgaver). Hadde det vært kjønnsblandede grupper i 

mellomkrigstidens speiderbevegelse, ville sannsynligvis det vanlige kjønnsmønstret som var å 

finne ellers i samfunnet dominere også der.240 Med dette kan man hevde at mellomkrigstidens 

norske speiderbevegelse bare tilsynelatende var radikal i sin oppdragelse, da det er tydelig at 

det tradisjonelle kjønnsmønstret alltid lå i bunnen. Slik kan mellomkrigstidens norske 

speiderbevegelse både bli forstått som konservativ så vel som ukonvensjonell. 

  

5.3 Konkluderende bemerkninger 

Med fokus på kjønn har jeg i denne oppgaven vist hvordan en internasjonal bevegelse med 

opphav i England kom til uttrykk i Norge i mellomkrigstiden. Speiderbevegelsen var ikke 

bare preget av sin tid og landet den etablerte seg i, men bidro sannsynligvis også til å prege 

sin samtid og ettertid, der den ble etablert. Speiderbevegelsens pedagogikk fikk raskt 

omfattende innflytelse, og bidro derfor trolig til å endre forestillinger om barndom og kjønn 

over hele verden. Slik er speiderbevegelsen et utmerket eksempel på ikke bare det europeiske, 

men også det verdensomspennende kunnskapsfelleskapet i det 20ende århundret.  

 Denne oppgaven bidrar til å illustrere at historien sjeldent er uten motsetninger. Det er 

nettopp ved å synliggjøre nyanser at man kan danne seg en rikere forståelse av en periode. 

Ved å fokusere på mellomkrigstidens norske speiderbevegelse, har jeg forsøkt å vise at 

mellomkrigstiden i Norge ikke var så ensidig kjønnsdelt som det ofte har blitt hevdet. 

Speiderbevegelsens idealer i mellomkrigstidens Norge brøt på ulike punkter med den rigide 

kjønnsdelingen som tilsynelatende dominerte i det norske samfunnet på samme tid; samtidig 

som tradisjonelle kjønnsforestillinger også lå i bunn i speiderbevegelsens idealer. 

Forhåpentligvis har denne oppgaven gitt noen nye perspektiver på mellomkrigstiden, som kan 

bidra til en rikere forståelse av denne perioden. Ved å fokusere på begge kjønn, og ved å sette 

manns- og kvinneidealer opp mot hverandre, har denne oppgaven samtidig forsøkt å danne et 

mer nyansert bilde av fortidens kjønnsulikheter. Mellomkrigstidens rigide kjønnsdeling førte 

til at både kvinner og menn tapte innflytelse på noen områder og vant på andre. Et feministisk 

perspektiv som bare legger vekt på mannens undertrykkelse av kvinnen kan lett overse at også 

menn mistet innflytelse noen steder. Slik Lorentzen viser, førte det kjønnsdelte 

samfunnsmønstret ikke bare til at kvinnene ble holdt vekk fra offentligheten og den 
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56 
 

«mannlige» sfæren, men dette samfunnsmønstret forviste også i stor grad mannen fra 

hjemmet og familien, som var regnet som den «kvinnelige» sfæren. En nyansert forståelse av 

mellomkrigstiden og dens virkningshistorie kan være nyttig for å bedre kunne gripe vår 

samtid, da likestilling er et svært aktuelt tema i dagens samfunnsdebatter.  

 Kvinners kamp om likestilling har pågått lenge, og har hatt stor suksess med å åpne 

den offentlige sfæren for kvinner, mens det inntil nylig har vært lite fokus på å likestille 

kjønnene med tanke på rettigheter i hjemmet og familien. Nå i nyere tid har det i flere land 

også dukket opp organisasjoner som kjemper for «menns rettigheter» i nettopp den sfæren 

som tidligere ble ansett som privat og kvinnelig.241 For eksempel legger disse organisasjonene 

vekt på at menn ofte blir urettferdig behandlet i saker som omhandler omsorgsrett til barn ved 

samlivsbrudd. Disse likestillingskampene for både kvinner og i nyere tid også menn, bør sees 

i lys av den rigide kjønnsdelingen som særlig kjennetegnet mellomkrigstidens samfunn. Ikke 

en gang mellomkrigstidens norske speiderbevegelse, som i denne oppgaven blir presentert 

som en institusjon der jenter og gutter til en viss grad kunne bryte med tradisjonelle 

kjønnsmønster, muliggjorde at for eksempel gutter kunne lære om barnepleie. Dermed ser 

man at selv om tiden etter andre verdenskrig var preget av store ideologiske forskyvninger i 

den vestlige verden, så er det samtidig tydelig at forestillinger om kjønn som var til stede i 

mellomkrigstidens Norge, fortsetter å prege samfunnet i dag. 

 Denne oppgavens undersøkelse av speiderbevegelsen har vist at mellomkrigstidens 

norske samfunn (slik som dagens samfunn), langt fra hadde en monolittisk og konfliktfri 

forståelse av kjønnene. Selv om dagens samfunn ofte prøver å distansere seg fra 

mellomkrigstidens kjønnsdeling, er det rimelig å hevde at samtiden fortsetter å bli preget av 

fortidens forestillinger og idealer. Det norske samfunnet er ikke lenger kjønnsdelt på samme 

måte som tidligere, men flere aspekter av manns- og kvinneidealet fra mellomkrigstiden 

fortsetter allikevel å spille en sentral rolle i dagens forestillinger om kjønnene. Videre 

idéhistorisk forskning på både menn og kvinner i mellomkrigstiden, vil i større grad kunne 

synliggjøre innflytelsene fra fortiden, som preger vår egen samtids forståelse av kjønn. 

Hvordan de biologiske forskjellene mellom kjønnene blir tolket og forstått i samfunnet er av 

sentral betydning for individers identitet og selvforståelse. Det er derfor viktig å undersøke 

røttene til våre forestillinger om kjønn, heller enn å ukritisk forkaste alt fra fortiden i 

likestillingens navn. Mye tyder på at selv om samtiden er preget av økende individualisme, så 

vil kjønn fortsette å være en viktig kategori for menneskers selvforståelse. 

                                                           
241 Et eksempel på en slik organisasjon i Norge kan være: www.mannsforum.org. 
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