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1. Indledning 
 

1950’erne er en periode i moderne historie som er relativt overset. Kim Salomon tolker det 

som en periode der ”tenderar att uppfattas som transportsträcka mellan de två mytiska årstalen 

1945 och 1968.”1 At 50’erne således kan siges at begynde i 1945 og slutte engang i midten af 

60’erne, siger noget om at 1950’erne for eftertiden er blevet opfattet som mere end et faktisk 

årti: Det er også en symbolsk periode som strækker sig længere på begge sider i tiden og er 

derfor blevet kaldt ”de lange 50’ere” i koldkrigsforskningen2.  

 

Det er en almindelig opfattelse at ligestillingen af mænd og kvinders har fulgt en støt stigende 

kurve siden de første kvindebevægelser krævede kvinden på dagsordenen omkring det forrige 

århundredeskifte. Den første kvindebevægelse fik succes med at gøre kvinden til borger. Hun 

fik stemmeret og adgang til uddannelse. De brølende 20’ere og depressionens 30’ere bød på 

kvinder der klippede håret kort, dansede moderne og fik lønarbejde og vi kender til historien 

om de kvinder der trådte til i mandens sted på fabrikkerne i de krigsførende nationer under 

anden verdenskrig. Vi kender til kvindeoprøret i slutningen af 1960’erne og som handlede om 

ligeløn, seksualitet og frigørelse. Hvis man sætter den udvikling op på en tidslinie vil det 

fremgå at der er en lang parentes mellem anden verdenskrigs afslutning og ungdomsoprørets 

udbrud også i det man kunne kalde historien om ligestillingsdebatten. Under en periode på 

cirka 20 år overlod kvinden ”det store samfund” til manden og hele den vestlige verden 

hyldede den hjemmegående husmor. De lange 1950’erne blev perioden hvor historien om  

kernefamilien, husmoderen og ”the breadwinner” udspillede sig i det trygge hjem samtidigt 

med at truslen om kernevåben, åben krig og angst for kommunismen udgjorde den diametrale 

modsætning. Spørgsmålet er så om man ved at læse et af periodens dameblade, oven i købet 

et dameblad der henvender sig eksplicit til husmoderen, udelukkende vil få bekræftet den 

almene opfattelse af 1950’ernes kønsopfattelse og arbejdsfordeling, eller om det trods alt vil 

være muligt at finde eksempler på holdninger eller understrømme der går imod den gængse 

norm? 

 

                                                
1Salomon, Kim: En femtiotalsberättelse. Populärkulturens kalla krig i folkhemssverige. 2007, s. 19. 
2Cronqvist, Marie: Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur. 2004, s. 14. 
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Formål og problemformulering 
 

Formålet med min opgave er at undersøge hvordan 1950’ernes svenske familie fremstilles i 

ugebladet Husmodern. Husmodern er som titlen antyder et dameblad og henvender sig til 

først og fremmest til kvinder. Hvor den kolde krigs storpolitik er et område der er forsket i  

både i ind- og udland, er kvindens og hverdagskulturens rolle i den kolde krig er et relativt nyt 

og uudforsket område. At jeg vælger et dameblad som kildemateriale betyder dog ikke at jeg 

er uden interesse for et bredere kønsperspektiv. Jeg vil i forlængelse af kvinden undersøge 

aspekter som familie, samliv og reproduktion hvori manden spiller en oplagt rolle. Jeg er 

desuden interesseret i undersøge hvilke paralleller der eventuelt kan drages mellem 

hverdagskultur og det der kan kaldes koldkrigskultur og jeg vil forsøge at vise hvorledes de 

tre områder køn, hverdagskultur og kold krig hænger sammen. Mit problemfelt er således: 

 

• Hvilke feminiteter og maskuliniteter kan udskilles i 1950’ernes Husmodern? 

• Hvilke betydninger og funktioner tildeles familien og hjemmet? 

• Kan man koble ovenstående hverdagskulturelle aspekter til en 

koldkrigskultur/koldkrigsmentalitet?  

 

Tidligere forskning 
 

I dette afsnit vil jeg formulere det teoretiske udgangspunkt for min opgave samt redegøre for 

de dele af forskningen der er mest relevante for min undersøgelse. Jeg har ikke fundet 

forskning som specifikt undersøger eventuelle sammenhænge mellem koldkrigskultur, genus 

og repræsentationer i populærpressen. Jeg har derfor valgt at gøre en opdeling mellem den 

forskning der fokuserer på den kolde krig og køn, forskning om svensk populærpresse og 

forskning der kombinerer svenske koldkrigsstudier med studiet af populærkultur. Såvel 

koldkrigskultur som populærpresse er relativt nye områder at forske i. Hvor de politiske 

aspekter af den kolde krig er et vel undersøgt emne, er  der langt mindre forskning om den 

kolde krig som kulturelt fænomen. På Nordisk Historikermøde i 2001 blev der sagt at ”[i] alle 

de nordiske lande er det ’high-politics” dimensionen af koldkrigshistorien som er bedst   
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undersøgt. Det er traditionelle udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske emner, som hidtil er 

ofret mest opmærksomhed, og som i dag fremstår bedst belyst.”3  

 

Alligevel er der sket noget på det kulturhistoriske område, ikke mindst i Sverige hvor 

forskningsprojektet ”Det kalla krigets berättelser” gennem de seneste år har bidraget med nye 

vinkler. I Danmark blev der desuden for nyligt oprettet hele to centre for koldkrigsforskning, 

men endnu foreligger der kun én udgivelse om den kolde krig som kulturelt fænomen, Den 

kolde krig på hjemmefronten.4   

 

Forskning om den kolde krig og køn 

 

Som nævnt ovenfor er det kulturhistoriske perspektiv på den kolde krig en relativt ny 

foreteelse og den tidligere forskning på området er derfor ret sparsom. Der findes først og 

fremmest en del amerikansk forskning, og den amerikanske historiker Elaine Tyler May har 

skrevet Homeward Bound. American Families in the Cold War Era hvori hun anlægger et 

genusperspektiv på hvordan storpolitiske koldkrigshændelser havde afsmitning på 

hverdagslivet – og omvendt. May viser eksempelvis hvorledes et topmøde mellem 

visepræsident Richard Nixon og premiereminister Nikita Krustjov i 1959 fik øgenavnet ”The 

Kitchen Debate” hvor ”the commodity gap rather than the missile gap”5 blev diskuteret. 

Mødet blev et fremstød for idéen om den hjemmegående husmor som sand emancipation og 

hvor ideologien omkring ægteskab, kernefamilie og hjemmet konstrueredes som et bolværk 

mod kommunismen.6  

 

Mays hovedformål er at undersøge hvorfor unge mennesker kastede sig over ægteskab og 

kernefamilie med så stor entusiasme efter 2. Verdenskrig. May understreger at 1950’erne ikke 

var kulminationen på et familiemønster, men nærmere en reaktionær udvikling efter første 

halvdel af 1900-tallet med kvindens landvindinger som stemmeret, adgang til uddannelse og 

lønarbejde. Naturligvis kan man ikke uden videre overføre Mays amerikanske studie til 

svenske forhold. USA var, sammen med Sovjet, hovedaktør i en konflikt som Sverige på 

mange måder lå i periferien af. Alligevel mener jeg, og det vil jeg argumentere yderligere for 

                                                
3 http://aarhus2001.hum.au.dk/rundborde/rundbord10 motivation.html#f2, 2007-10-10 (udskrift hos forfatteren). 
4 Petersen, Klaus & Sørensen, Nils Arne (red.): Den kolde krig på hjemmefronten. 2004. 
5 May, Elaine Tyler: Homeward Bound: American Families in the Cold War Era. 1988, s. 11. 
6 May, s. 14. 



5  

senere, at Sverige på visse områder var så meget på linie med USA at visse af Mays teoretiske 

begreber kan bruges i en svensk kontekst.  

 

Forskning om svensk populærpresse i svensk historieforskning 

 

”Enligt ett ofta citerat yttrande av en känd förlagsman skall veckotidningen vara den tröst 

husmor köper i kiosken.”7 Citatet stammer fra nationaløkonomen Göran Albinssons 

kvantitative undersøgelse Svensk populärpress 1931 – 1961 som udkom i 1962. 

Undersøgelsen var den første af sin slags i Sverige og på trods af at den først og fremmest 

beskæftiger sig med statistik, aner Albinsson et mere kvalitativt potentiale for sit 

kildemateriale. Det var dog først omkring ti år senere at sådanne studier begyndte at indfinde 

sig indenfor de humanistiske videnskaber.8 

 

I 1974 udkom bogen Fruar och Damer som er skrevet af journalisten Margareta Berger. Her 

laver hun en sammenlignende analyse af de to ugeblade Idun og Husmodern. Bogen er 

interessant fordi den beskæftiger sig med kvindens (dog ikke mandens) skiftende kønsroller 

med nedslag i årene 1930, 1945, 1961 og 1971. Bergers udgangspunkt er en analyse af 

redaktioner og læserkredse, og selvom mit fokus ikke kommer til at dreje sig om 

afsender/modtager på samme måde, kan jeg bruge en del af den historik om Husmodern som 

findes med i bogen. 

 

I 1989 udkom professor i litteraturvidenskab Lisbeth Larsson med værket En annan historia – 

om kvinnors läsning och svensk veckopress. Larsson er en af pionererne indenfor svensk 

forskning omkring populærlitteratur med fokus på kvinden som læser af ugeblade. Larssons 

studie indeholder en grundig historik af populærpressens udvikling fra slutningen af 1700-

tallet til nutiden. Larsson beskriver ugebladspressen som først og fremmest en del af et 

kvindeligt univers og er som sådan værd at undersøge for at komme nærmere de forestillinger 

som har floreret i dette univers i en given periode. Larsson kommer også ind på 

populærpressens ringe status som kildemateriale i forskerkredse. Larsson undersøger fire 

”traditioner” af populærpressen og sporer en udvikling fra familiemagasiner til 

kvindemagasiner og analyserer på nedslag i materiale fra 1897, 1937 og1967.  

 
                                                
7 Albinsson, Göran: Svensk populärpress 1931 – 1961. 1962, s. 47. 
8 Se Ulrika Holgersson, Populärkulturen och Klasssamhället. 2005, s. 127 – 135. 
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Larssons studie af Året Runt 1967 har særlig relevans for min undersøgelse selvom nedslaget 

ligger nogle år senere end hvor min analyse slutter, idet den tager udgangspunkt i hvordan 

kvinden og husholdningsarbejde fremstilles i ugebladet. Larsson kalder afsnittet ”Askungen” 

og gør litteraturanalytiske sammenligninger med eventyret af samme navn, men forklarer 

også hvordan husmoderens arbejde på den ene side fremstilles som noget legende let, sjovt og 

inspirerende (nemlig i reklamer og ”fag-artikler”) mens der på den anden side synes 

konflikter i de reportager der handler om ”almindelige mennesker”  og i fiktionsmaterialet.9  

Således er der udtalt tilfredshed med kvindens situation men også en uudtalt utilfredshed.  

 

Journalisten Gullan Sköld disputerede i 1998 med afhandlingen Från moder till 

samhällsvarelse – vardagskvinnor och kvinnovardag från femtiotal till nittiotal i familje-

tidningen Året Runt. Sköld har udskilt nogle problemfelter i hvilke hendes analyse tager 

udgangspunkt: kvinden som moder, husmoder, hustru, hjemmegående, erhvervskvinde og 

kønsvæsen. Hun laver en interessant distinktion mellem begreberne ”hemmafru” og 

”husmoder” og forklarer at husmoderarbejde er noget som tilfalder alle kvinder, gift som 

ugift, hvorimod den hjemmegående opnåede sin ”glansperiod under 30-40- och större delen 

av 50-talet. Under denna period hyllades hemmafrun som en idealkvinna som ställde upp för 

man och barn [...] . Hennes arbete med städning, matlagning, klädvård och inte minst 

barnuppfostring fick närmast en yrkesframtoning”.10 Sköld viser hvordan 1950’er-kvinden 

næsten udelukkende omtales som moder og husmoder og hun har, i modsætning til Lisbet 

Larsson ovenfor, ikke fundet eksempler på ”kvinnor som satt hemma och längtade ut i 

förvärvslivet, där ju de flesta varit sysselsatta som unga flickor före giftemålet.”11 I Skölds 

kildemateriale eksisterer kvindeligt lønarbejde således ikke som et ønskværdigt alternativ til 

tilværelsen som hjemmegående husmor. Distinktionen husmoder/hemmafru er interessant og 

kan være brugbar for min opgave, men jeg håber samtidigt at det vil være muligt at kunne 

finde eksempler på den type kvinde der glimrer ved sit fravær i Skölds materiale. 

 

I teksten ”Mannen i fåtöljen – om mannen, kvinnan och hemmet i svensk veckopress mellan 

1950 och 1970” undersøger konsumtionsforskeren Ulrika Torell familien fremstilledes i et 

udvalg af svenske ugeblades reklamer. Hun finder at det er et tilbagevendende tema at 

mandens plads i hjemmet er i lænestolen, hjemmet er hans refugium fra det store liv og 
                                                
9 Larsson, Lisbeth: En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress. 1989, s. 60. 
10 Sköld, Gullan: Från moder till samhällsvarelse. Vardagskvinnor och kvinnovardag från femtiotal till nittiotal i 
familje-tidningen Året Runt. 1998, s. 75. 
11 Sköld, s.121. 
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kvindens funktion er at gøre det til en rar og afkoblende plads. Torell kalder manden og 

lænestolen for en ”näst intill institutionaliserad form av visualiserad maskulinitet.”12 Det er 

normalt ikke den dovne ”couch potato” man ser, men billeder af manden på en fredet plads 

efter at han har udført sin pligt i det store liv som familieforsørger. Torell sammenligner 

lænestolen med en trone hvorfra magt manifesteres – men derfor også som et sted hvor magt 

kan udfordres, hvilket hun finder eksempler på for eksempel i vittighedstegninger. Jeg synes 

at Torells tekst er interessant af mange årsager, men en af dem er at hun kigger på manden og 

kvinden i relation til hinanden – og ikke som to isolerede fænomener. Hendes studie er som 

udgangspunkt et studie i maskulinitet, men ved at bruge manden som optik siger hun meget 

om kvinden og omvendt. Det er i en lignende ramme at jeg placere min kønsanalyse. 

 

Indenfor historisk forskning er området populærpresse relativt uudforsket. I 2005 udkom en 

mindre antologi, Veckovis: En antologi om svensk veckopress, og i forordet taler redaktørerne 

for ugebladenes historiske værdi: ”Alla har vi en relation till veckotidningar. Oavsett om vi är 

regelbundna läsare eller inte, är det [...] ett samhällsfenomen vi har åsikter om. [...] Märkligt 

nog har veckotidningarna varit en styvmoderligt behandlad del av vårt svenska kulturarv.”13 

Antologien indeholder en række analyser af nyere og ældre ugebladsmateriale, men det er 

først og fremmest Kim Salomons indlæg der er af interesse for min opgave. Den vender jeg 

tilbage til senere. 

 

Historikeren Ulrika Holgersson disputerede for nyligt med afhandlingen Populärkulturen och 

klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet. Holgersson 

undersøger blandt andet hvorledes arbejderklassens kvinder blev beskrevet i magasinet Svensk 

Damtidning og væver genus- og klasseperspektiv sammen. Hun forklarer at populærpressen 

(ligesom det meste med fortegnet populær-) tidligere har haft et dårligt ry, men at der i nyere 

forskning omkring populærpressen er ”en tydlig tendens att ifrågasätta en äldre syn på 

populärkulturen som enbart manipulerande och förtryckande.”14 Dermed mener hun ikke at 

den nyere forskning stiller sig rendyrket positivt til populærpressen, men at der indenfor de 

senere år er kommet et mere nuanceret syn på materialet. Da Holgerssons afhandling drejer 

sig om en helt anden periode end min er det først og fremmest hendes historik hvad gælder 
                                                
12 Torell, Ulrika ”Mannen i fåtöljen – om mannen, kvinnan och hemmet i svensk veckopress mellan 1950 och 
1970.” I : Visuella spår. Bilder i kultur- och samhällsanalys. 2003, s. 79 – 95.  
13 Carelli, Peter och Dahlström, Ulf, red., Veckovis. En antologi om svensk veckopress. 2005, s. 7. 
14 Holgersson, Ulrika: Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 
1900-talet.  2005, s. 134. 
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tidligere forskning samt hendes diskussion om metode og kildekritik der er anvendeligt for 

min opgave. Hvad gælder metode og kildekritik peger Holgersson på at dette er noget af en 

mangelvare for historikere som ønsker at arbejde med populærpressen som kildemateriale. 

Jeg vender tilbage til denne diskussion i mit metodeafsnit.  

 

Forskning der kombinerer svenske koldkrigsstudier med studiet af populærkultur 

 
Herhjemme har en gruppe historikere og litteratur-forskere sat fokus på 1950’ernes og 

1960’ernes Sverige i antologien Hotad Idyll. Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig. 

Her er den kolde krigs ”kulturella, ideologiska och politiska tänkandet”15 i fokus: hverdagens 

meningsskabende fortællinger. Jeg har fokuseret på Lotta Johanssons bidrag ”Husmodern och 

herrväldet” som har lagt et kønsperspektiv på hændelser omkring TVs indtog i de svenske 

hjem i slutningen af 1950’erne. Johansson har undersøgt en af svensk TVs første serier, Greta 

och Albert, som helt i tidens ånd handlede om en hjemmegående husmor, hendes mand og 

deres indbyrdes forhold. Serien modtog dog meget hård kritik i øvrige medier og blev nedlagt 

efter kort tid, og Johansson konkluderer at det provokerende i serien bestod i at Gretas 

karakter var for selvstændig, for dårlig til at lave mad og for ligeglad med husligt arbejde 

mens Albert fremstilles som tøffelhelt. Dette billede af ægteskabet står i skærende kontrast til 

tidens idealer og den kolde krigs kvindebillede hvor husmoderen fremstod ”som folkhemmets 

och nationens nav”16 og var således ikke et ønskværdigt indslag i folkhemmets nyetablerede 

TV-stuer. 

 

I den tidligere nævnte antologi, Veckovis: en antologi om svensk veckopress, granskes 

forskellige epoker af ugepressen. 1950’erne er repræsenteret af historieprofessor Kim 

Salomon som tager udgangspunkt i epokens Coca-Cola reklamer og laver en analysere af 

læskedrikkens indtog i Sverige. Han forklarer at der er stor forskel på den måde Coca Cola 

omtales på i ugebladenes artikler og den måde den fremstilles på i reklamerne: I artiklerne 

anses drikken for at være fordærvende og syndig (sandsynligvis fordi den havde været forbudt 

frem til 1953 på grund af koffeinindeholdet). I løbet af 1950’erne reklameres der hyppigt for 

Coca Cola, men helt uden associationer til dens amerikanske rødder. Dette på trods af at tiden 

                                                
15 Arvidsson, Håkan; Larsson, Lisbeth; Salomon. Kim, red., Hotad Idyll. Berättelser om svenskt folkhem och 
kallt krig. 2004, s. 7. 
16 Johansson, Lotta ”Husmodern och herreväldet 1958.” I: Hotad idyll: Berättelser om svenskt folkhem och kallt 
krig. (red. Kim Salomon, Lisbeth Larsson, Håkan Arvidsson). 2004, s. 155. 



9  

var ”en tid där ’Made in USA’ är en andvändbar logo och en produkts popularitet i USA 

liksom amerikansk kvalitet och teknologi utgör försäljningsargument.” 17 I stedet 

markedsføres Coca Cola som en folkhemsdryck for hele familien og alle samfundsklasser kan 

samles om ved enhver lejlighed. 

 

Marie Cronqvist har skrevet afhandlingen Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk 

kallakrigskultur hvori hun analyserer ”mediala gemensamhetskonstruktioner” med spionens 

rolle i centrum for den kolde krigs svenske hverdagskultur. Cronqvist forklarer endvidere at 

selvom den kolde krig rummer mange modsigende ”fortællinger” og at man ikke kan 

fastsætte én fortælling som dækker alt, kan man dog ”läsa kalla krigets föreställningsvärld 

[som] en värld [...] djupt präglat av en trygghetssträvan med totala anspråk.”18 I afsnittet 

”Veckopressen som kulturhistorisk fönster” redegør Cronqvist for hvordan populærpressen 

kan anvendes til at undersøge ”samhällets tysta kunskap [som] i 50-talets Sverige ansågs 

normalt, sant och oantastligt.”19  

 

For nylig udgav historieprofessor Kim Salomons bogen  En femtiotalsberättelse. 

Populärkulturens kalla krig i folkhemssverige. Bogens udgangspunkt er at svenskerne først og 

fremmest kom i kontakt med den kolde krig gennem medierne, og at populærkulturens medier 

var gennemsyret af en koldkrigstankegang. Salomon har undersøgt en række af 

populærpressens aviser og ugeblade (dog ikke Husmodern). Han mener at ”[m]änniskor 

konfronteras med en ideologiskt färgad verklighet i populärkulturens berättelser och deras 

föreställningsvärld om öst och väst påverkas medvetet eller omedvetet.”20 Salomon 

undersøger hvordan svensk selvforståelse konstrueres i medierne og ”det svenske” holdes 

jævnligt op mod ”det andet” som under den kolde krig ikke bare var Sovjet og kommunismen, 

men også USA og kapitalismen.21  

 

Det ”svenske” konstrueres således i relation til noget ”andet”, og Salomon viser at der er stor 

forskel på hvordan dette ”andet” fremstilles. Sovjet er det fremmede, skræmmende og truende 

hvor USA er det moderne, mulighedernes land og en utopi man stræber efter. Fremstillingen 

                                                
17 Salomon, Kim ”Coca-Cola – den läskande folkhemsdrycken.” I: Veckovis – antologi om svensk veckopress. 
(Red. Peter Carelli och Ulf Dahlström). 2005, s. 23 – 27. 
18 Cronqvist, s.17. 
19 Cronqvist, s.181. 
20 Salomon, En femtiotalsberättelse, s.32. 
21 Salomon, En femtiotalsberättelse, s. 12. 
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af USA indeholder flere nuancer end fremstillingen af Sovjetunionen, men er overvejende 

positive.  ”Populärkulturens ikoner som John Wayne og Walt Disney betraktas som 

synonyma med amerikansk livsstil. Mer eller mindre omedvetet kommer dessa symboler att 

ingå i västvärldens föreställningar om frihet och demokrati [...]. USA:s inflytande i 

efterkrigstidens Europa handlar i hög grad om livsstil, värderingar och konsumtion.”22  

Sverige placeres i et ”triangeldrama”23 mellem to poler hvor den ene fremhæves som ond og 

den anden som god.   

 

Det er altså i dette område jeg placerer min undersøgelse. Jeg undersøger køn og 

hverdagskultur med en videre forankring i det der kan kaldes koldkrigskultur. Hvor køn og 

hverdag er rigt repræsenteret i Husmodern er jeg samtidigt bevidst om at den kolde krig ikke 

er et tema man vil finde direkte omtalt. Alligevel mener jeg at koldkrigskultur er en form for 

mentalitet som jeg kan bruge som udgangspunkt eller platform for min undersøgelse af køn. 

 

                                                
22 Salomon, En femtiotalsberättelse, s. 121. 
23 Salomon, En femtiotalsberättelse, s.12. 
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Teori 
 

Som jeg tidligere har været inde på vil jeg undersøge hvilke femininiteter og maskuliniteter 

der kan udledes af mit kildemateriale. Jeg har søgt efter et begreb der er brugbart for en 

analyse af konstruktioner om manden og kvinden i relation til hinanden frem for teorier der 

har tendens til at enten placere kvinden i en statisk underordnet position eller at ensidigt 

fokusere på kvinden eller manden uafhængigt af hinanden. Ligeledes har jeg søgt efter 

begreber som kan bruges til at tolke hjemmet og familiens betydninger. Da jeg anvender den 

kolde krig som empirisk ramme er jeg desuden interesseret i at undersøge om det er muligt at 

koble et af de begreber der står centralt i den amerikanske kulturhistoriske koldkrigsforskning 

til et svensk kildemateriale. 

 

R. W. Connell har været fremtrædende i den del af kønsforskningen som beskæftiger sig med 

maskulinitetsforskning. Frem for alt er R.W. Connell kendt for sin teori om hegemonisk 

maskulinitet. Connell har siden 1987 udviklet begrebet hegemonisk maskulinitet, som har 

været anvendt flittigt men som også har fået megen kritik. I sin bog Masculinities forklarer 

Connell:  
[a]t any given time, one form of masculinity rather than others is culturally exalted. Hegemonic 
masculinity can be defined as the configuration of gender practice which embodies the currently 
accepted answer to the problem of the legitimacy of patriarchy, which guarantees (or is taken to 
guarantee) the dominant position of men and the subordination of women. 24 

 
Connell forklarer videre at der ikke nødvendigvis at de mest magtfulde mænd er bærere af 

hegemonisk maskulinitet, eller at de mest synlige bærere af hegemonisk maskulinitet er de 

mest magtfulde. Der er altså tale om idealer som ikke er konstante men snarere under konstant 

forandring gennem historien.  

 

En del af den kritik der er blevet rettet mod Connell handler om at begrebet hegemonisk 

maskulinitet behandler normative mandsidealer frem for historiske aktører, mænds 

virkelighed og praksis. Flere svenske forskere, heriblandt Andreas Marklund25, har 

argumenteret for at praktisere en mere individorienteret form for mandeforskning. Jeg har 

også indvendinger mod Connells begreb, men de handler ikke så meget om struktur versus 

                                                
24 Connell, R.W.: Masculinities. 1995, s. 77. 
25 Marklund, Andreas ”Gossen & husbonden. Ideal, individ och äktenskap i 1700-talets Sverige.” I: Bedrägliga 
begrepp. Kön och genus i humanistisk forskning. (red. Gudrun Andersson). 2000, s. 177 – 194.  
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individ - jeg mener i øvrigt at begge kan have sine ulemper hvis man dyrker dem for isoleret. 

Min indvending er at hegemonisk maskulinitet oftest fokuserer ganske ensidigt på mænd 

(alene benævnelsen gør det svært at placere kvinder i den analyse). Min tanke er, at der bør 

kunne findes en form for hegemonisk femininitet, altså en form for kvindelighed som 

belønnes eller hyldes mere end andre former for kvindelighed. Jeg har fundet to 

videnskabelige tekster som støtter den idé, og den ene kommer spændende nok fra Connell 

selv. I en nyere artikel møder Connell, i samarbejde med James W. Messerschmidt, 

forskellige kritikpunkter som er blevet rejst af andre forskere. Connell og Messerschmidt 

foreslår en omformulering af fire specifikke områder, herunder området ”gender hierachy”: 
The concept of hegemonic masculinity was originally formulated in tandem with a concept of 
hegemonic femininity – soon renamed ”emphasized feminity” to acknowledge the assymetrical 
position of masculinities and feminities in a patriarchal gender order. In the development of 
research on men and masculinities, this relationship has dropped out of focus. This is regrettable 
for more than one reason. Gender is always relational [and] we consider that research on 
hegemonic masculinity now needs to give much closer attention to the practices on women and 
to the historical interplay of femininities and masculinities.26 

 
 
Connell og Messerschmidt åbner således op for at inddrage femininitet som en større faktor i 

maskulinitetsforskningen, men de giver ikke yderligere forslag til hvordan dette skal foregå. 

Desuden fastholder de en at man ikke kan tale om femininitet som hegemonisk på grund af 

den skæve fordeling af magt mellem kønnene, og anvender derfor i stedet termen forstærket 

(emphasized) feminitet. Konklusionen er at mandeforskningen kan beriges og gøres bredere 

ved at inkludere kvinden i forskning der handler om konstruktioner af mandlighed, hvilket jeg 

er enig i, men jeg mener samtidig at det er uhensigtsmæssigt at fastlåse femininitet på et 

niveau som konstant er lavere end maskulinitet. Derfor har jeg valgt ikke at bruge Connells 

begreb om forstærket femininitet, men i stedet at kigge på en teoretiker der har videreudviklet 

Connells begreb. 

 

Sociologen Mimi Schippers har i 2007 publiceret en teori som omfatter hegemonisk 

maskulinitet såvel som hegemonisk feminitet samt noget hun kalder paria femininiteter og 

mandlige femininiteter (disse begreber uddybes senere i dette afsnit). Schippers ønsker netop 

at flytte fokus fra mænds indbyrdes relationer til relationen mellem mænd og kvinder. Hun 

henviser til Judith Butler’s teori om heterosexual matrix hvor fokus er flyttet til hvordan 

forestillinger om maskulinitet og femininitet opstår i indbyrdes relation. Således defineres 

”det maskuline” i forhold til ”det feminine” og omvendt. Det heterosexuelle begær står 

                                                
26 Connell, R.W; Messerschmidt, James W. ”Hegemonic Masculinity – Rethinking the Concept” I: Gender & 
Society, Vol. 19, No. 6, December 2005, s. 848. 
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centralt og defineres som ”an erotic attachment to difference, and as such it does the 

hegemonic work of fusing masculinity and femininity together as complementary 

opposites.”27  

 

Schippers fokuserer på det hun kalder et idealiseret ”quality content” af kategorierne ”kvinde” 

og ”mand” og mener at det er i dette idealiserede indhold man kan udskille hegemonisk 

maskulinitet og feminitet.28 Schippers mener at det er for snævert at reducere maskulinitet til 

et sæt af praksiser der udøves af mænd og femininitet til et sæt af praksiser der udøves af 

kvinder. Hun mener i stedet at maskulinitet og femininitet er symbolske konstruktioner som i 

princip kan udøves af hvem som helst (og understreger at hverken maskulinitet eller 

femininitet er statiske roller eller måder at opføre sig på som mænd og kvinder blot tager til 

sig).29 Således vil Schippers undgå at binde maskulinitet til manden og femininitet til kvinden 

samtidig med at hun forklarer at kønshegemoni opstår når det der er formuleret som mandlige 

og kvindelige kvaliteter holdes adskilt: 
If hegemonic gender relations depend on the symbolic construction of desire for the feminine object, 
physical strength, and authority as the characteristics that differentiate men from women and define and 
legitimate their superiority and social dominance over women, then those characteristics must remain 
unavailable to women. To guarantee men’s exclusive access to these characteristics, other configurations of 
feminine characteristics must be defined as deviant and stigmatized. This is needed to define the ideals for 
femininity, but also to ensure swift and severe social sanction for women who take on or enact hegemonic 
masculinity. [...] It is precisely because women often embody and practice these features of hegemonic 
masculinity, and because this challenges the hegemonic relationship between masculinity and femininity, 
that these characteristics, when embodied by women, are stigmatized and sanctioned. 30 
 
 

Ovenstående citat nævner stigmatisering og sanktion af kønsoverskridende praksis. Hvis en 

kvinde udøver en praksis der opfattes som en form af hegemonisk maskulinitet omkonstrueres 

denne praksis som en form for negativ femininitet – i Schippers terminologi pariah 

femininities31. En magtfuld, seksuelt udadvendt eller voldelig kvinde (i et samfund hvor magt, 

seksuel udadvendthed eller vold har mandlige konnotationer) er ikke en maskulin kvinde men 

en ikke-kvindelig kvinde en paria feminitet. Hvis en mand udøver en praksis der opfattes som 

hegemonisk feminin bliver han ligeledes påduttet etiketter der spiller på det feminine: 

tøsedreng, at tude/løbe/spille fodbold som en tøs, slapsvans og så videre.  

 

                                                
27Schippers, Mimi ”Recovering the feminine other: masculinity, femininity, and gender hegemony” I: Theory 
and Society Vol. 36, No. 1, March 2007, s. 90. 
28 Schippers, s.90. 
29 Schippers, s. 93. 
30 Schippers, s. 94 – 95. 
31 Schippers, s. 95. 
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Schippers mener ikke at man kan tale om ”pariah masculinities” netop fordi mænd som 

udøver hegemonisk femininitet bliver placeret i en feminin boks. Hvis værdien af femininitet 

er lavere end værdien af maskulinitet, vil maskulinitet kunne opretholde og legitimere sin 

overordnede position i forhold til femininitet uanset hvem der forkropsliger femininitet eller 

maskulinitet. Den mandlige pendant til paria femininiteter (af Connell kaldet subordinate 

masculinities) kaldes slet og ret for mandlige femininiteter og udlægges som ”hegemonisk 

femininitet forkropsliget eller udøvet af mænd. [min oversættelse]”32  

 

Essensen er at det kan synes svært at udskille maskuliniteter eller femininiteter ved 

udelukkende at kigge på den ene eller den anden. Schippers mener at man kan identificere 

hegemonisk maskulinitet og femininitet ved først at identificere hvad der opfattes som 

mandlig respektive kvindelig karakteristika eller praksis og siden udrede hvilke af disse 

karakteristika eller praksisser der placerer femininitet som komplementær eller inferiør i 

forhold til maskulinitet. Således skulle det også være muligt at udskille hvilke maskuliniteter 

og femininiteter der ikke er hegemoniske og som ikke ”naturaliseres” og knyttes til det 

biologiske køn.33  

 

Mit teoretiske fundament tager således afsæt i Schippers’ videreudvikling af Connells teori. 

Mine analyseredskaber er Schippers’ definitioner af hegemonisk femininitet, paria 

femininiteter, hegemonisk maskulinitet og mandlige femininiteter. Årsagen til at jeg finder 

teorien om hegemonisk femininitet og maskulinitet interessant i forhold til min undersøgelse 

er at jeg undersøger en periode hvor disse tendenser er meget tydelige. 1950’erne var en tid 

hvor der var en meget tydelig opdeling af mænd og kvinder og ofte med meget tydelige 

sanktioner for at afvige fra denne opdeling. Jeg vender tilbage til dette i mit baggrundsafsnit.  

 

Metode, materiale, afgrænsninger og disposition 
 

De kilder jeg har anvendt er trykte eksemplarer af ugebladet Husmodern som findes 

tilgængelige på Universitetsbiblioteket i Lund. I 1950 var Husmodern det næststørste ugeblad 

med et oplag på 227.000 i Sverige, mens det i 1960 var nede på en sjetteplads med et oplag på 

                                                
32 Schippers, s. 96. 
33 Schippers, s. 100. 
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199.00034. Det vil altså sige at der findes ugeblade med større oplag, og disse ugeblade har jeg 

naturligvis undersøgt da jeg skulle vælge kildemateriale. Hemmets Veckotidning og Hela 

Världen, som begge er ugeblade med større oplag, består dog overvejende af noveller og 

romanføljetoner, og en analyse af disse ville umiddelbart egne sig bedre til en  

litteraturhistorisk end en historisk fortolkning. Husmodern har også et antal noveller og 

føljetoner, men har samtidigt et godt udvalg af tekster som berør emner af mere faktuel 

karakter. Derudover er Husmodern så vidt jeg har kunnet se uudforsket område i faget 

historie, og selvom bladet ikke ligger nummer et i oplagstal er det ikke noget lille blad. Tager 

man cirkulation af bladet i betragtning kan man regne med, at bladet er blevet læst af op mod 

en million svenskere. 

 

Hver årgang er på 52 numre og hvert nummer er på mellem 60 og 80 sider. Det er således et 

ganske omfattende materiale at gennemgå, hvorfor jeg har valgt at begrænse mig til at 

undersøge årgangene 1950, 1955 og 1960. Som jeg allerede har nævnt har jeg ikke medtaget 

tekster af skønlitterær karakter. Dermed ikke sagt at sådanne tekster ikke kunne være 

spændende og givende at analysere, men da materialet er så stort har jeg valgt denne del bort. 

Fordi mit fokus er køn, har jeg valgt tekster, herunder artikler, læserbreve og annoncer, som 

direkte diskuterer køn og som enten er repræsentative for tidens norm eller som på en eller 

anden måde er atypiske. 

 

Kildekritikken er naturligvis ikke overstået ved at skære åbenlyst fiktive tekster væk. Som 

tidligere nævnt gennemgår Ulrika Holgersson hvilke kildekritiske overvejelser hun har gjort 

sig. Holgersson forholder sig skeptisk til den klassiske kildekritik og tillemper i stedet en 

levningekritik (kvarlevekritik) hvor kilderne læses som levninger: 
källkritiskt är dampressmediet ingen enkel spegel av, eller mentalitetshistoria om, kvinnors liv 
[...]. Inte heller var det en gång ett tillförlitligt hjälpmedel för ideologisk manipulation och 
indoktrinering. Snarare är det en kvarleva av dåtidens förhandlande kring diskurser och 
erfarenheter [...]. Därigennom visar det även hur gränserna för olika identiteter bestämdes i ett 
visst historisk sammanhang, vilka möjligheter som stod till buds att tänka om sig själv och 
andra.35 

 
 
Begrebet förhandlande, forhandling, er interessant og kan også anvendes i analysen af de 

diskurser om køn, hjem og familie som findes i Husmodern. Som jeg var inde på i afsnittet 

om tidligere forskning, har Lisbet Larsson foreslået at der findes en dobbelt diskurs om 

                                                
34 Albinsson, Göran: Svensk populärpress 1931 – 1961. 1962, s. 179. 
35 Holgersson s.156 
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husmoderrollen i det materiale hun har undersøgt – en eksplicit som er overvejende positiv, 

og en implicit som kan forholde sig kritisk.  Det er disse forhandlende diskurser jeg vil 

analysere i min undersøgelse. 

 

Det er ikke umiddelbart så ligetil at lave koblinger mellem mit kildemateriale, mit fokus på 

køn, familie og hjem og den kolde krig. Motiveringen kunne være at det er en måde at 

forankre undersøgelsen i tiden på så at den valgte periode ikke blot ”hænger i luften”. Et 

andet argument kommer fra Kim Salomon i  bogen En femtiotalsberättelse. Populärkulturens 

kalla krig i folkhemssverige. Salomon argumenterer for at man udover at bruge den kolde krig 

som empirisk begreb, kan læse meninger om den kolde krig i ugebladene:  
Berättelserna om det kalla kriget finns i veckotidningarnas spalter. De kan avläsas i artiklarnas 
och reportagens faktiska innehåll men också i deras underströmmar och undertextar. Båda 
läsningarna är väsentliga för att analysera berättelsernas meningsskapande betydelse, även om 
kopplingen till det kalla kriget ibland måste lirkas fram. 
 

Selvom den kolde krig ikke ofte findes omtalt på siderne i Husmodern kan det altså alligevel 

lade sig gøre at læse nogle meningsskabende fortællinger om perioden den kolde krig. I mit 

tilfælde er det de meningsskabende fortællinger om køn, hjem og familie jeg vil undersøge. 

 

Jeg har disponeret min opgave således at den består af fire afsnit. Det første præsenterer 

tidligere forskning samt behandler opgavens teoretiske og metodiske fundament. Andet afsnit 

giver en introduktion til 1950’ernes vestlige koldkrigskultur hvorefter opgavens hoveddel, 

analysen, følger i tredje afsnit. Det fjerde og sidste afsnit er en sammenfatning af mine 

resultater samt en refleksion over hvad der yderligere skulle kunne forskes i indenfor mit 

emne. 
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2. Historisk kontekst 

 

Selvom min undersøgelse forholder sig til genus i et svensk, populærkulturelt ugeblad 1950 –

1960 vil jeg i dette afsnit skitsere Sveriges position i den kolde krigs storpolitik samt de 

kulturelle strømninger der var mainstream i vestblokken og i Sverige. 

 

1950’erne ude og hjemme: Kold krig og køn 
 

Perioden var først og fremmest præget af isnende kulde i den kolde krig. Efter anden 

verdenskrig opstod en ny situation af ”ufred” med de to stormagter USA og Sovjetunionen 

som hovedaktører i et politisk drama i det der skulle blive en meget lang konflikt. Konflikten 

cirklede først og fremmest om de to stormagters politiske systemer og ideologier, og det var 

en periode hvor de fleste af verdens nationer meget hurtigt blev placeret på den ene eller den 

anden side af jerntæppet. Selvom Sverige med sin neutrale position adskiller sig fra både 

USA, Sovjetunionen og de lande der tilhørte enten vest- eller østblokken, har nyere forskning 

fastslået at Sverige mellem 1949 og 1969 var i beredskab for et militært samarbejde med 

vestblokken i tilfælde af at den kolde krig skulle udvikle sig.36 Den militære neutralitet var 

således temmelig overfladisk da den kolde krig var som koldest.  

 

Hvordan passer så et kønsperspektiv ind i denne politiske konflikt?  de forskelle der var på 

vestlige og østlige kvindeidealer. Over hele den vestlige verden var det husmoderidealet der 

var det fremherskende. Husmoderidealet som stod i kontrast til det sovjetiske kvindeideal, 

hvor den arbejdende og ligestillede kvinde var norm. Her er det dog vigtigt at nævne at 

russiske forskere siden Sovjetunionens kollaps har tilbagevist at sovjetiske kvinder var mere 

ligestillede end deres vestlige kønsfæller.37 Også Elaine Tyler May tager den konstruerede 

forskellighed mellem sovjetiske og amerikanske kvinder op, og forklarer at der selvfølgelig, 

husmoderidealet til trods, fandtes udearbejdende amerikanske kvinder og at det var kvinderne 

i begge lande der havde hovedansvaret for de huslige pligter.38 Den sovjetiske ligestilling var 

således i høj grad et paradenummer, men kontrasten mellem de to ideologiers kvindeideal er 

interessant.  

                                                
36 Cronqvist, s. 26. 
37 Connell, R.W.: Gender. 2002, s.23. 
38 May, s. 13. 
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Husmoderidealet stod stærkt, ikke bare i USA, men i hele den vestlige verden. Sverige var 

ingen undtagelse. I 1940’erne oprettedes Hemmens forskningsinstitut, hvis formål var at 

omforme hjemmearbejdet så det kunne måle sig med ”rigtigt” arbejde. Det var eksperternes 

tid, og hjemmearbejdet blev rationaliseret og effektiviseret. Det blev en sagkundskab med 

skemaer for rengøring, madlavning og håndarbejde. Et velstruktureret og rationaliseret 

hjemmearbejde var fundamentet for et godt hjem med trivsel for familien. Idealet var så 

stærkt at selv de kvinder som alligevel arbejdede blev kaldt ”förvärvsarbetande husmödrar” – 

som der faktisk var en del af og som steg støt i antal op gennem halvtredserne.39 Næsten fyrre 

procent af alle kvinder havde arbejde i 1960,40 men det var stadig det ulønnede, huslige 

arbejde der ansås for at være kvindens egentlige arbejde. Men idealet om den hjemmegående 

husmor var stadig altoverskyggende, kvindens plads var i hjemmet. 

 

Containment er et begreb som er blevet brugt i kulturhistoriske analyser af den kolde krig, og 

som udgår fra at der skete en ”opdæmning” af accepteret adfærd for mænd og kvinder under 

denne periode. Elaine Tyler May anvender containment-begrebet i forbindelse med hjemmet 

og familiens rolle og kalder det containment at home. 
Within the protective walls of the modern home, worrisome developments like sexual liberalism, women’s 
emancipation, and affluence would lead not to decadence but to a wholesome family life. Sex would 
enhance marriage, emancipated women would professionalize homemaking, and affluence would put an end 
to material deprivation. Suburbia would serve as a bulwark against communism and class conflict.  

 
Med andre ord, hvis man kunne holde kvinden i hjemmet, manden på arbejdsmarkedet og 

holde familien forsynet med materiel velstand – så var der kun lille risiko for at 

kommunismen ville snige sig ind ad bagdøren. De der gik udenfor normen og var 

homoseksuelle eller blot boede alene, blev stemplet som samfundsfarlige og ”perverts” som 

ansås at være næsten lige så farlige som kommunister. ”Sexual ’deviants’ were allegedly 

security risks because they could be easily seduced, blackmailed, or tempted to join 

subversive organizations since they lacked the will and moral stamina to resist.”41 

 

Idéen med begrebet contaiment idé er således at man dæmmede op for alt uønsket – 

kommunisme, homoseksuelle, afvigere – ved at styrke idealet omkring kernefamilien. Den 

heteroseksuelle kernefamilie stod for national styrke hvorimod afvigelse fra denne norm var 

lig med national svaghed og således potentielt undergravende for den nationale sikkerhed i en 

                                                
39 Hirdman, Yvonne ”Kvinnor i välfärdsstaten”. I: Kvinnohistoria. Om kvinnors villkor från antiken till våra 
dagar. (red. Yvonne Hirdman m.fl.). 2004, s. 212. 
40 Hirdman s. 214. 
41 May, s. 83. 
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tid med kold krig. Oftest var det manden der sattes under sådanne mistanker, men bag ved den 

perverterede mand stod oftest en kvinde – enten i form af en alt for pylret mor (hvilket gjorde 

at drengen ville blive en svag mand) eller i form af forførerske der lokkede manden i uføre – 

begge typer kvinde var med til at skabe mænd der kunne blive potentielle farer for samfundet: 

”Behind every subversive, it seemed, lurked a woman’s misplaced sexuality.”42  

 

Tyler May mener at 1930’ernes økonomiske depression og ustabilitet sammen med 2. 

Verdenskrig lagde grunden til idealet om det trygge hjem som ramme for et lykkeligt 

ægteskab og en lykkelig familie. På trods af at muligheden for prævention var bedre end 

nogensinde før, boomede antallet af nyfødte, ikke bare i USA men i hele den vestlige verden.  

Kvinden så det som sin opgave at få børn og passe dem i eget hjem. Ironisk nok var det de 

traditionelle kønsroller der blev det centrale omdrejningspunkt i det ”moderne” 

middelklassehjem. 

 

Boel Berner har også undersøgt hvordan teknisk sagkundskab ser ud i et kønsperspektiv. 

Referencerammen er den brede middelklasse og Berner har blandt andet valgt at undersøge 

materiale som oplysningsfilm til husmødre – de såkaldte husmorsfilm (som blev udgivet af 

Hemmens forskningsinstitut), men også en lang række ugeblade og tidsskrifter. Berner lægger 

et kønsperspektiv på dikotomien husmoder/ingeniør og kigger på hvordan den mandligt 

konnoterede teknik-optimisme smitter af på husmoderens sfære, hjemmet. Undersøgelsen 

forholder sig til hvordan husmoderen på den ene side udelukkedes fra ”det store liv” men 

også hvordan det der blev opfattet som ”kvindelig viden”, altså husarbejde, børnepasning og 

madlavning, rationaliseredes og blev konstrueret som en sagkundskab: 
Kvinnornas sakkunniga arbete skulle skapa harmoniska människor och bidra till en till en 
fridfull samhällsutveckling. [...] Men hon måste också lära sig använda teknikens många nya 
underverk, rationalisera och förnya sitt hem. Syftet med hennes sakkunskap var således 
motsägelsefullt: skulle den hålla henne kvar i hushållet som en sorts hemmets yrkeskvinna – 
eller skulle dun föra henne ut därifrån till betalt arbete i en mansdominerad offentlighet?43 

 

Kim Salomon laver to koblinger mellem kvinden og den kolde krig. Den første kobling 

handler om periodens renhedsideal samt lidt om kvindens rolle for dette ideal. Hygiejne var 

ikke blot lig med modernitet, sundhed og endda lykke – det var også et symbol på den 

vestlige verden. Salomon finder eksempler på at snavs sidestilles med kommunisme og at 

rejsebeskrivelser fra Sovjet indeholder detaljerede beskrivelser af hvor beskidt der er. 

                                                
42 May, s. 84. 
43 Berner, Boel: Sakernas tillstånd. Kön, klass, teknisk expertis. 1996, s.15. 
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”Kvinnans plikt är att skapa en ren och lycklig omgivning för man och barn”44 og det er 

derfor muligt at den hjemmegående, svenske husmoder i overført betydning kom til at spille 

den rolle som Tyler May taler om når hun fremhæver den kolde krigs hjem og familie som 

bolværk mod kommunismen. 

 

Den anden kobling mellem kvinden og den kolde krig handler om skønhed. Salomon finder at 

manden i 1950’ernes ugeblad er præget af traditionelle kønsrollemønstre og at manden 

fremstilles som værende overlegen kvinden på alle områder – skønhed undtaget. Den svenske 

kvinde anses desuden at være skønnest i verden, og ”[s]könhet och utstrålning fungerar som 

en nationell markör.”45 Den svenske kvindes udseende falder desuden i amerikanernes smag. 

Stjerner som Anita Ekberg, Ingrid Goude og Ingrid Bergman fremhæves sammen med mindre 

kendte kvinder, og det nationale går hånd i hånd med fortællingerne om den smukke svenske 

kvinde. 
Den svenska kvinnas attraktionskraft i USA fungerar här som en indikator på svensk 
förträfflighet. Hennes skönhet vittnar om Sveriges särställning och ingår i självförståelsen. 
Hennes popularitet på andra sidan atlanten bekräfter dessutom likheter mellan Sverige och USA. 
Skönhetsidealen är identiska. Däremot förväntas mindre moderna länder knappast begripa den 
svenska kvinnans skönhet.46  
 

På den måde placeres Sverige på linie med – eller endda som noget bedre end – USA, 

samtidig med at det placeres som noget andet og absolut bedre end lande der ikke er lige så 

moderne som Sverige. Salomon mener at fortællingerne om den svenske kvindes overlegne 

skønhed indirekte var med til at placere Sverige i relation til øst og vest.  

 

Om ugebladet Husmodern  
 

Husmodern blev grundlagt i 1917 af ”hemkonsulenten Thora Holm och journalisten fru Elsa 

Nyblom [...]. Urspr. Tilkommen i afsikt att läre de svenska kvinnorna hushållning under 

kristiden”.47 Bladet overtogs i 1920 af forlaget Åhlén & Åkerlund, hvilket dog blev opkøbt af 

Bonniers i 1929. Bladet udkom frem til 1988 og havde sin glansperiode i 1940’erne og 

1950’erne. Oplaget toppede i 1953 med 240.000 solgte eksemplarer. Bladet havde kvindelige 

chefredaktører fra det blev grundlagt og så længe min undersøgelse strækker sig. Målgruppen 

                                                
44 Salomon, En femtiotalsberättelse, s. 214. 
45 Salomon, En femtiotalsberättelse, s. 230. 
46 Salomon, En femtiotalsberättelse, s. 231. 
47 Westrin, Th.; Fahlstedt, F.; Söderberg, V., red.: Nordisk familjebok. Konversationslexicon och 
realencyklopedi. Trettiosjätte Bandet.1924, s.511. 
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var middelklassen48 som voksede netop i efterkrigstiden. Husmodern var kendt for at 

interagere med sine læsere. Redaktionen var lille og havde ikke mulighed for at udgive et 

relativ stort antal sider hver uge hvis ikke det var for læsernes indslag. Jeg har forsøgt at finde 

ud af om der fandtes klausuler eller regler for hvad det var tilladt at skrive om i Husmodern, 

altså om der var visse emner man af princip ikke tog op. Jeg har henvendt mig hos Bonnier, 

men eftersom Husmodern nedlagdes i 1988 har de ikke umiddelbart kunne hjælpe mig. Efter 

at have læst kildematerialet tror jeg dog ikke at der har fundets sådanne klausuler. Der findes 

heller ikke antydninger af noget sådant hos Berger, som jo har gransket redaktionen ganske 

nøje. Således læser jeg mit kildemateriale udfra en forudsætning om at der ikke fandtes 

redaktionelle restriktioner om stoffet. 

 

                                                
48 Berger, Margareta: Fruar och damer, 1974, s. 12. 
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3. Analyse 
 

I dette afsnit følger en analyse af mit kildemateriale. Jeg vil forsøge at svare på mine 

spørgsmål om femininiteter og maskuliniteter ved at koble min analyse til Schippers teori om 

hegemonisk kvindelighed og mandlighed, paria femininiteter og mandlige femininiteter. 

Desuden vil jeg undersøge hvilke betydninger og funktioner familien og hjemmet tildeles. Jeg 

vil undersøge om det er muligt at koble disse aspekter til en koldkrigsmentalitet og her støtte 

mig til Elaine Tyler Mays amerikanske undersøgelse om familien specifikt og Kim Salomons 

svenske undersøgelse om koldkrigsmentalitet i populærkultur generelt. Desuden vil jeg 

undersøge hvilke forandringer der eventuelt kan spores når det gælder diskursen om køn i 

perioden. I det baggrundsmateriale jeg har gennemgået i ovenstående afsnit fremtræder 

forskellige aspekter af den kolde krigs kvinde, både når det gælder et større, vestligt 

perspektiv samt et mindre, svensk perspektiv.  

 

Koldt ude, varmt hjemme 
 

Der er naturligvis mange artikler og reportager i mit kildemateriale der hylder 

husmoderidealet. Jeg har valgt at analysere tekster som jeg anser at være repræsentative. 

Husmodern har i hele min periode en fast reportageserie hvor de bringer indslag fra svenske 

hjem, såvel kendte som ukendte familier. I 1950 er det en redaktør for Dagens Nyheter, Erik 

Lundegård, kaldet Eld, samt hans kone og deres tre sønner. Eld får besøg i anledning af at han 

har udgivet bogen Den goda modern. Overskriften på reportagen er ”Det finns inga verkligt 

onda kvinnor – det skulle strida mot naturlagerna”. Reportagen indledes med en længere 

beskrivelse af familiens hjem: faderen læser en historie for sin søn der ligger i sengen med 

feber, ilden knitrer i pejsen, blomsterne blomstrer i vindueskarmen, hunden leger og ”den 

goda modern sitter söt, silverlockig och glitterögd i sin stol med handarbetet”.49 Hjemmet er 

”den yttre ramen kring hans jordiska lycka [...] ty förvisso är det en lycklig människa [...]. En 

lycklig far och lyckliga ungar. En sällsynt lycklig äkta man och en lycklig hustru”. Her går 

hjem, familie og lykke virkelig op i en højere enhed. Hjemmet fungerer nærmest som aktør på 

linie med de mennesker der bor i det. 

 

                                                
49 Det finns inga verkligt onda kvinnor, Husmodern 1/1950, s. 8. 



23  

Journalisten spørger til en historie Eld engang har bragt i avisen, hvor han skrev om 

”överjordiskt sköna internationella flygvärdinnor, som han bjudar hem till Norrviken på tama 

isbjörnar.” Eld fortæller om hendes slående skønhed, men det bedste var at han kunne give 

hende alverdens komplimenter fordi han vidste at de ”gick in genom det ena av hennes söta 

öron och ut genom det andra. Att hon aldrig drömde om att ta en på orden och dyka upp här 

hemma för att klappa isbjörnar.” Journalisten bemærker at Elds kone tager det hele med 

tålmodighed og overbærende humor.  

 

To kvindeidealer skimter således frem i passagen om den skønne stewardesse: Et 

husmoderideal og et ideal der handler om den unge, smukke, søde og lidt dumme pige som 

endnu er ugift og arbejder i et feminint område og som inviterer til en ufarlig flirt. En flirt hun 

aldrig skulle agere på. Husmoderidealet handler derimod om overblik. Husmoderen kender 

sin mand ud og ind. Hun kan bære over med hans fascination af søde stewardesser - og hvis 

han påstår at han foretrækker et skrivebord i ”systematisk oordning” så kender hun ham 

bedre: ”han skulle aldrig kunna arbeta vid ett slarvigt skrivbord.” Både som mor og som 

hustru beskrives konen med nærmest formynderisk moderlighed: ”Enda sättet för henne att 

umgås med sin fantasifulla familj måtte väl vara att inte ta dem på orden, så många underliga 

förslag som hennes fyra pojkar debatterer ibland”50. Husmoderns kølige overblik krakelerer 

dog lidt mod slutningen af reportagen. Eld og sønnerne sidder og drømmer om at familien 

kunne få en lille bil. ”’Det kommer ingen bil i huset’ säger fru Karin lamt. ’Det sa mor om 

tuppen och hunn och sköldpaddan också [...]. Mor skulle säkert lära sig att tycka om bilen 

också.’ Då ler mor Karin mot den väldiga övermakt som representeras av hennes fyra karlar, 

allihop utrustade med det klassiska kännetecknet hos ett oövervinneligt släkte. Gosselynne, 

hoppfull håg och fantasi.”51 Selvom der er forskel i kvalitetsindholdet af disse to idealer 

mener jeg at de begge er hegemoniske femininiteter. At stewardessen ikke agerer på flirten 

gør hendes feminitet hegemonisk. Hendes seksualitet er ufarlig.  

 

Journalisten og Eld diskuterer også kvinderne i Elds bog Den goda modern.” Eld fortæller at 

at han ikke rigtigt tror på at der findes onde mennesker, og da slet ikke onde kvinder. Det 

”skulle strida mot de eviga livslagarna.”52 Det er interessant at Eld udtaler sig så 

grundlæggende positivt om menneskeslægten, og specielt kvinden, kun fem år efter anden 

                                                
50 Det finns inga verkligt onda kvinnor, Husmodern 1/1950, s. 9. 
51 Det finns inga verkligt onda kvinnor, Husmodern 1/1950, s. 32. 
52 Det finns inga verkligt onda kvinnor, Husmodern 1/1950, s. 32. 
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verdenskrigs afslutning og således så tæt, både i tid og geografisk, på de grusomheder der der 

blev begået. Det kan på den ene side have noget at gøre med den fremtidstro der herskede i 

perioden efter krigen, men det siger i høj grad også noget om kvindeidealet og dermed 

hegemoniske egenskaber. For Eld er ondskab en tvivlsom del af maskulinitet og absolut ikke 

en del af feminitet i 1950.  

 

Ligesom i 1950 fortsætter Husmodern med at tage på hjemmebesøg i 1955. I en af disse 

reportager besøges Christine og Ockie Bernadotte som ”pratar äktenskapspsykologi i sitt 

uppsalahem, ett duvslag på tre rum och kök kärleksfullt inrett med gamla praktpjäser och 

ultramoderna möbler.”53 Parret er nygifte og studerer – han til læge, hun til sygeplejerske. 

Reportagen indledes med en beskrivelse af den unge kvinde som tilbereder et stykke natmad. 

Det syder og dufter og et sted i baggrunden udbryder hendes mand . ”Ääää... hmmmm.... 

ÄNTLIGEN gifta...”54 da han kan dufte maden. Man fornemmer klart Torells mand i 

lænestolen som nyder sin nye status som ægtemand.   

 

Som nævnt er begge er i gang med uddannelse, men det mandens situation som fremhæves. 

”Ockie Bernadotte kan tydligen konsten att arbeta och planera på lång sikt”55 fastslås det da 

han har præsenteret sit studie. Christine behøver ikke at kunne arbejde eller planlægge 

langsigtet, for ”[f]lickan tänker på full allvar att bli husmor. Diska laga mat, jaga dammkorn. 

Och tvätta och stryka.” Husmodern lader til at synes at det er bemærkelsesværdigt at denne 

kvinde har planer om at blive husmor. Om det er på grund af at kvinderne i den slægt hun har 

giftet sig ind i ikke havde tradition for at blive husmødre eller om det er på grund af at hun så 

lader sin uddannelse gå til spilde (set med vore dages øjne) fremgår ikke klart i artiklen. Jeg er 

tilbøjelig til at tro det første – at Husmoderns stille undren bunder i at den unge kvinde 

troligvis ikke behøver at blive husmor, men ønsker at blive det. Hendes mand lader til at være 

ganske tilfreds med planen, hvilket tyder på at husmoderidealet i 1955 stod så stærkt, at selv 

overklassen havde ønsker om at få del i det.  

 

Han udtaler sig om parrets fælles drømme med ”myndig iver”56 Da samtalen om parrets 

drømme slår ind på den unge kvindes ønske om en hund afviser Ockie, igen myndigt, det med 

at de jo blev enige om at de ikke skulle have hund så længe de boede i byen. ”Christine 
                                                
53 Och skulle vi gräla... Husmodern 29/1955, s. 20. 
54 Och skulle vi gräla... Husmodern 29/1955, s. 20. 
55 Och skulle vi gräla... Husmodern 29/1955, s. 38. 
56 Och skulle vi gräla... Husmodern 29/1955, s. 38. 
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småler hult. Hon är en fredlig natur. Tycker bara om att vara lite envis ibland. Eller att låtsas 

vara envis. Det är ett lekfullt retsamt drag som Ockie är mycket road av.”57 Her er det tydeligt 

at mandens autoritet over kvinden er en del af hegemonisk mandlighed. Hvis kvinden er uenig 

med sin mand er hun det kun for sjov. Ockie taler med noget der ligner husfaderlig 

myndighed, mens Christine må nøjes med at drille (modsat Elds kone i artiklen ”Det finns 

inga verkligt onda kvinnor” fra 1950 som konstrueredes som alma mater), måske i kraft af at 

hun endnu ikke har fået børn. Selvom artiklen afsluttes med at fastslå at ”[h]an har vuxit från 

studentens valpighet och blivit man. Hon har mognat till kvinna”58, så omtales hun 

udelukkende som ”flickebarnet” og ”flickan” i artiklen. 

 

Det med børn er dog noget parret drømmer om at få – ”ett hem med ett riktigt familjeliv. Ett 

liv där man kan sitta hemma med benen uppslängda över fåtöljkarmen och läsa en deckare 

eller en reseskildring en kväll. Ett liv där man kan bjuda hem vänner på en enkel smörgås. Ett 

hem med en hel skock glada, stojande ungar.”59 Selvom det er muligt at identificere former af 

hegemonisk mandlighed og kvindelighed i reportagen, virker det unge par i reportagen ind 

imellem næsten som om de leger med rollerne, at de skal prøve dem og smage på dem for at 

finde sig til rette i dem. Det er en lille smule som om de leger far, mor og børn. 

 

I 1960 indfører Husmodern en ny serie under navnet: ”Vad min fru har lärt mig”. I seriens 

første afsnit fortæller Sune Waldimir om hvordan han tidligere var ”en glad speleman, slarvig 

med klockslagen men ambitiös i arbetet. Hemmet spelade ingen större roll i hans liv. [...] Men 

så mötte han Lolita, flickan som blev hans fru och lärde honom vad hemlängtan vill säga.”60 

Fortællingen starter med en ”før versus efter” refleksion som handler om at Waldimir 

tidligere ikke forstod hvor vigtigt både ægteskabet og hjemmet i virkeligheden er. Parret har 

ingen børn, og hustruen arbejder derfor på kontor. Waldimir er derfor ofte alene i lejligheden 

og under en pause i nodeskriveriet kommer spillemanden på ”allvarliga, självrannsakande 

tankar [...]. Jag tänkte som så, att jag tills nu bara hade tänkt på mig själv, aldrig på hemmet 

och den kvinna som för mig personificerade hemmet.”61 Waldimir fortæller siden hvordan 

han afbrød en rejse til Wien som han ellers havde glædet sig meget til. ”[N]är jag åter satt i 

                                                
57 Och skulle vi gräla... Husmodern 29/1955, s. 38. 
58 Och skulle vi gräla... Husmodern 29/1955, s. 39. 
59 Och skulle vi gräla... Husmodern 29/1955, s. 39. 
60 Hon fick honom att längta hem, Husmodern 31/1960., s. 49. 
61 Hon fick honom att längta hem, Husmodern 31/1960, s. 49. 
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min älsklingsfåtölj med Lolita bredvid mig, då kunde jag inte låta bli att tänka högt: - Det här 

var i alla fall det bästa på hela resan”62.  

 

For Waldimir går hjemmet og kvinden op i en højere enhed. Den rette kvinde kan få en mand 

til at slå sig til ro, for manden formår ikke selv at skabe sig et hjem – er han alene må han 

nøjes med en rodløs og omflakkende tilværelse. Det drengede og ansvarsfrie liv er en mandlig 

attribut og kan siges at være en del af hegemonisk maskulinitet. Men det er i ægteskabet og 

med det rigtige hjem som ramme at han finder sin identitet som tidens mand, familiefaderen. 

Det er i følgeskab med (den rigtige – for Waldimir forklarer at han har været gift før) kvinde 

at brikkerne falder på plads.  

 

Ovenstående artikler er eksempler på hvordan hjemmet fremhæves som noget væsentligt og 

vigtigt - som arbejdsplads for kvinden, og en fristed for hendes mand og børn. Ifølge Tyler 

May er dette en central del af den koldkrigskultur der prægede første halvdel af den kolde 

krig. Der er ingen eksplicitte referencer til hverken øst eller vest eller den øvrige verden 

udenfor det trygge hjem i reportagerne, men hjemmet forekommer som en boble i 

virkeligheden, et sted hvor den svenske kvinden er ”contained” og skaber tryghed i en usikker 

verden ligesom hendes øvrige vestlige medsøstre. 

 

Pariaen 
 

Der findes en del artikler som åbent diskuterer mænd og kvinders ”væsen”. I en artikel fra 

1950 handler det om Mans kärlek och kvinnas – är de väsenskilda? hvor tre unge (mandlige) 

forfattere diskuterer mænd og kvinders kærlighed på baggrund af to skønlitterære bøger der 

handler om opofrende kvinder og uforstående mænd. En af de unge forfattere, Owe Husáhr, 

bliver udråbt til ”en kärlekens och äktenskapets psykolog”63 og lægger ud med at erklære at 

han tror at der findes en meget stor forskel på mænd og kvinders kærlighed. Han mener at 

forskellen mellem mænd og kvinders kærlighed er forudsætningen for at kærlighed 

overhovedet skal eksistere. Han går let hen over bøgernes skildring af kærlighed og vil hellere 

”försöka spekulera över ’normala’ fall – kärlek mot kärlek”. Han karakteriserer kvindens 

kærlighed som dybere, mere lidende (passioneret), mere tolerant, mere vidsynet og mere 

                                                
62 Hon fick honom att längta hem, Husmodern 31/1960, s. 52. 
63 Mans kärlek och kvinnas – är de väsensskilda?, Husmodern 8/1950, s. I. 
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objektiv. Sådan er den når den er bedst. Men han fortæller også at han frygter kvindens 

kærlighed når den ”begär allt”. Kvinden har egoistiske ejerfornemmelser og et ømhedsbehov 

som er katte-agtigt og ”ofta osunt”. Kvinden er et offer for sine egne irrationelle følelser fordi 

hun giver op for let – men skaden stopper ikke her. Også manden skades af kvindens egoisme. 

”Hur många kvinnor har inte rest murar mot mannes karriär? Det är inte alltid kvinnan bakom 

verket. Kvinnans egoism har ofta hindrat mannens ärelystnad – hennes önskan om att få ta 

hand om – har säkerligen spolierat många målsättningar.” Hvis kvindens katte-agtige behov 

for kærlighed negligeres bliver hun endnu mere farlig. ”Kvinnans sårade kärlek är alltid 

grymmare än mannens [...].  Uttrycket sårad tigrinna eller lejoinna är inte ett tomt talesätt.” 

 

Også mandens kærlighed karakteriseres, om end knap så detaljeret. Den beskrives som 

værende oftest køligere, mere eftertænksom, og mere ræsonnerende. Det understreges at der 

er tale om den svenske mand, som er ”obenägen för passionsdramer” (underforstået i forhold 

til mænd andre steder i verden). Forfatteren mener desuden at mandens beskytterinstinkt og 

beskytterfølelse ofte er overvurderede. Mandens kærlighed ”fordrar på ett självklart, 

självmedvetet sätt, som står i skarpaste kontrast till hennes behov av ömhet. Hans kärlek är en 

motsägelse mot hans övervärderade lust att skydda”. Mandens kærlighed beskrives som en 

retfærdig og fornuftig form for kærlighed i modsætning til kvindens egoistiske, farlige og til 

tider dyriske eller usunde form for kærlighed. Alligevel mener den unge forfatter at disse 

skarpe kontraster er selve udgangspunktet for den (normative, som er den eneste der 

diskuteres) kærlighed. ”Det finns en skillnad och det måste finnas en skillnad [...]. Vore det 

inte nödvändigt  skulle skillnaden inte finnas. Jag har fullt förtroende för denna detalj i 

skapelsesprogrammet.” 64 

 

Den unge forfatters kakarteristikker af mandens og kvindens kærlighed fungerer i en klassisk 

kønsdikotomi: Kvinden er styret af følelse, manden af fornuft. Kvinden er natur, manden er 

kultur. Manden og kvinden fremstilles som hinandens modsætninger men også hinandens 

komplementer.  Modsætningerne ses som sande og som noget der indgår i naturens orden. I 

karakteristikkerne indgår hegemoniske femininiteter: Kvindens kærlighed beskrives som 

tolerant, dyb og favnende. Hegemoni optræder også når kvindens kærlighed konstrueres i 

termer af natur, men da naturen er noget utæmmet og utæmmeligt kan den også være farlig. 

Aggressivitet hører til et mandligt ideal, og hvis det udtrykkes af en kvinde får det en anden 

                                                
64 Mans kärlek och kvinnas – är de väsensskilda?, Husmodern 8/1950, s. II. 
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værdi. I artiklen diskuteres det ikke hvordan en mands sårede kærlighed eventuelt kommer til 

udtryk. Det konstateres blot at kvindens altid er grummere, som en såret løvindes (i overført 

betydning dødeligt farlig). Når en kvinde udøver hegemonisk mandlighed bliver hendes 

handlinger ifølge Schippers omkonstrueret for ikke at skulle konkurrere med en mandlig 

hegemonisk mandlighed. I dette tilfælde bliver beskrivelsen af kvindens sårede aggressivitet 

således sammenlignet med et dyrs. Analogien med den sårede løvinde er således ikke blot en 

”negativ” hegemonisk feminitet, men en paria feminitet.  

 

Artiklen kan ses som et udtryk for containment, en opdæmning af (først og fremmest) 

kvinders væsen. Til koldkrigskulturens ægteskabspolitik hørte at mand og kvinde havde en 

aftale om hvem der gjorde hvad. Det er meget tydeligt hvad det ønskes af kvinden. 

Artiklens opdeling af mænds og kvinders væsen beskrives på måder som passer i tidens 

rollefordeling: Kvinden bør gå derhjemme og beskytte afkommet, noget som manden hverken 

har trang til eller talent for. Det er overtydeligt at parterne i ægteskabet skal prioritere 

mandens succes og at kvinden skal holde sig tilbage og ikke ødelægge det for ham.  

 

I 1950 kan man læse om en artikel der debatterer forskellen i accepteret adfærd for unge 

mænd og kvinder. Den første artikel tager udgangspunkt i en amerikansk bog der konstaterer 

at piger og drenge opdrages til helt forskellig adfærd som senere viser sig ved at drenge får én 

form for seksualmoral og piger en anden. Drengene opmuntres til at tage let på sine 

forelskelser (og seksuelle relationer) og pigerne opmuntres til det modsatte. Spørgsmålet om 

det kun er i USA at disse forhold gør sig gældende (og ikke i Sverige – ”efter alla rop om 

flickors frihet vore det ju underligt, om det vore tillämpligt även här.”65) stilles, og siden 

sammenfattes en række svar givet af begge køn. De fleste er enige om at der findes forskellige 

spilleregler for unge mænd og kvinder, men det varierer hvad de adspurgte mener om denne 

forskel.  

 

En ung mand, Lars Forsell, mener at ”[d]en moderna inställningen att man skall unna båda 

könen samma rättigheter eller samma brist på rättigheter har inte alls gått så långt in i allmäna 

mentaliteten som man skulle tro”66 og kritiserer den forskel der er på forventningerne til 

mænds og kvinders adfærd. En kvindelig forfatter, Edith Unnerstad, revser mødrenes rolle i 

dobbeltmoralen: ”Även om  har både söner och döttrar själva, tycks de aldrig kunna tänka på 
                                                
65 Dubbelmoralen. Husmodern 23/1950, s. 6. 
66 Dubbelmoralen, Husmodern, 23/1950, s. 6 
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de andra flickorna som kvinnor, som några de borde vara solidariska med, utan bara vara 

inställda på att rädda sönerna ur alla följder av deras ansvarslöshet.”67 Redaktøren Frans 

Arnheim udtaler, at dobbeltmoralen eksisterer men at den har overlevet sig selv. Arnheim 

retter kritik mod tidligere tider hvor ”[m]anssamhället skrev lagar för män.”68 Han mener at 

samfundet er på vej mod den absolutte ligestilling mellem kønnene, men at seksualmoralen er 

en undtagelse og at dette er forkert. Han synes dog samtidigt at ungdommen anno 1950 er for 

letsindige med deres erotiske bekendtskaber. Han efterlyser mere ægte kærlighed og mere 

ansvar, men mener at det skal gælde for begge køn. Disse udtalelser viser dels, og måske lidet 

overraskende, at en restringeret seksualitet var del af en hegemonisk feminitet mens der er 

større spillerum for maskulin seksualitet. Hvad er mere overraskende er, at der findes en kritik 

af dette system som kommer fra både mænd og kvinder og at begreber som solidaritet og 

ligestilling bruges i diskussionen. 

 

Der er dog også de, der mener at dobbeltmoralen er god. Eng ung kvinde, som ønsker at være 

anonym (”så brännbart som ämnet är”69), mener at det er til alles bedste at bevare en 

dobbeltmoral. ”De som försöker ändra den på något sätt, antingen så att pojkarna skall leva 

lika anständigt som sina systrar eller flickorna lika fritt som sina bröder [...], de råkar genast 

ut för så många praktiska svårigheter och obehagliga konsekvenser att man undrar om inte det 

nuvarande förhållandet trots allt ändå är det bästa.”70 Hun er således enig i at der findes en 

dobbeltmoral og forklarer derefter at hun mener at unge mænd går ud fra at der findes to slags 

piger – ”en sort som man har ’äventyr’ med och eventuellt ingår nödgifte med, när man bliver 

tvungen, och en sort som man gifter sig frivilligt med och som man vänter sig skall vara 

oskuld.”71 Kvinden mener i øvrigt at en pige selv vælger hvilken af de kategorier hun vil 

tilhøre, og at man ikke skal have ondt af hverken den ene eller den andens slags. Kvinden her 

kommer således ind på en parallel til de to kvindeidealer der kom frem i reportagen med Eld. 

Men hvor Eld romantiserer omkring såvel husmoder- som ”bimboideal” sker der noget andet i 

denne udlægning. Selvom kvinden udtrykkeligt siger at man ikke skal have ondt af hverken 

den ene eller den anden slags kvinde, siger hun også at den ene type er langt mindre attraktiv 

end den anden. Det er altså den pæne pige som manden frivilligt gifter sig med – og som 

                                                
67 Dubbelmoralen, Husmodern 23/1950, s. 6. 
68 Dubbelmoralen. Husmodern 23/1950, s. 46. 
69 Dubbelmoralen. Husmodern 23/1950, s. 45. 
70 Dubbelmoralen, Husmodern 23/1950, s. 45. 
71 Dubbelmoralen. Husmodern 23/1950, s. 45. 
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sikkert folder sig ud som husmoder efter ægteskabet – og så er der den letfærdige pige, hende 

der tager sig de samme friheder som sine jævnaldrende fæller af det modsatte køn. Hende 

gifter man sig kun med af nød.  

 

Hvor Elds to kvindeidealer begge var hegemoniske femininiteter, sker der her noget andet. 

Elds ”bimboideal” var ikke koblet til sex, men var holdt på et platonisk niveau og således 

ufarligt. Stewardessen i Elds artikel fungerede som en form for levende pin-up, sød at se på, 

stof til fantasier, ufarlig at småsnakke med. Den type kvinde der stilles op som den gode 

kvindes modsætning i ”Dubbelmoralen” er nødvendigtvis koblet til sex, da det er det artiklen 

handler om. Her sker der intressant nok noget andet. Den pæne pige er stadig en del af 

hegemoniske feminitet, men hendes modsætning tilhører en paria feminitet. En aktiv 

seksualitet er i 1950 en klar del af hegemonisk maskulinitet, det viser samtlige af artiklens 

debattører. At der findes sociale sanktioner for kvinder der udøver denne praksis er tydelig – 

men det er meget spændende at ud af de seks personer der udtaler sig om emnet, er det 

udelukkende den der åbent forsvarer dobbeltmoralen der ser sig nødsaget til at tale under 

anonymitet. Dobbeltmoralens kritikere taler åbent og med navns nævnelse.  

 

Noget tyder på at det trods alt knagede i fugerne på de gamle idealer, men selvom 

dobbeltmoralen hovedsageligt kritiseres i artiklen må svaret på om de amerikanske forhold 

kan tillempes svenske være positivt, da samtlige debattører svarer ja til at det er forskel på 

tilladt adfærd for mænd og kvinder. Selvom artiklen overvejende er kritisk og ikke ligefrem 

nogen reklame for at kvinden bør være seksuelt ”contained” er den dog først og fremmest en 

konstatering af, at ”sådan er det og sådan har det altid været” og kommer således ikke med 

emancipatoriske opskrifter. Skal dette ses i lyset af en koldkrigskultur, er det interessant at 

Tyler May forklarer at det faktisk er meget svært at fastslå hvad 1950’ernes normer for 

seksuel adfærd var. Vidt udbredte værdier repræsenterede idealet, mens seksuel adfærd 

(blandt andet dokumenteret af zoologen Alfred Kinsey) viste noget andet i praksis.  
during the postwar years, sexual values as well as sexual behavior were in flux. [...] These years 
marked the widespread acceptance of ’sexual liberalism’, which included tolerance for non-
coital forms of premarital sex. [...] At the same time, the taboos against premarital intercourse, 
homosexuality, and other forms of nonprocreative sex remained central tenets of sexual 
morality.72    
                

Bogen, som diskussionen i artiklen tager sit udgangspunkt i, er som nævnt amerikansk, men 

bogens tema viser sig at være fuldt gennemførlig i Sverige. Det er således også muligt at 

                                                
72 Tyler May, s. 102. 
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spejle den svenske ambivalens omkring mænds, og især kvinders, tilladte seksualitet i en 

koldkrigskontekst. Strenge krav om den gode kvindes dydighed følges ad med en relativt 

progressiv diskurs om rimeligheden i dette på samme måde som Tyler May forklarer var 

tilfældet i USA. 

 

 

Husmoderen som ekspert   
 

Berner forankrer dyrkelsen af ekspertise i 1950’erne men ikke i den kolde krig. Det gør 

derimod Tyler May og Kim Salomon, som begge peger på at en diskurser om modernitet også 

er en måde at positionere sig i en øst-vest konflikt på. ”Bilar, höghus och nya kök bidrar till 

att inringa den svenska självförståelsen. Sverige er modernt, amerikanskt och behärskar ny 

teknologi.”73 Tyler May taler om at periodens eksperter havde så stor gennemslagskraft fordi 

det var usikre tider. Eksperterne var ”participants in the cold war consensus [and] they offered 

solutions to the difficulties of the age that would not disrupt status quo.”74  

 

Denne dyrkelse af modernitet og ekspertise spredte sig også til kvinden som husmoder, og 

Berners professionelle husmoder findes rigt repræsenteret i Husmodern. I 1950 kan man finde 

en helsides annonce fra firmaet Hemmets Brevskola – Moderna kvinnors egen skola. Her 

gøres der, under overskriften Vad en duktig husmor bör kunna, reklame for fem brevkurser 

som er ”billiga, enkla, klara och lättfattliga”. Man kunne så vælge mellem kurserne 

barnavård, barnuppfostran, sömnad, sömnad av barnkläder og skönhetsvård. I rubrikken om 

sömnad kan man læse at ”[h]usmor er hemmets ´finansminister´- det är henne det beror på hur 

mycket man skall få för pengarne.”75 En praktisk og sparsommelig kvinde som selv kan sy 

familiens eget tøj kan altså få lov at bryste sig af en titel som ellers er forbeholdt manden og 

det store samfund. Kvinden bidrager ganske vist ikke med sin kunnen i finansministeriet, men 

Sverige er fuldt af små finansministre som på mikro-niveau får pengene til at række.  

 

Læser man videre i rubrikken skönhetsvård kan man se at den dygtige husmor også bør lære 

sig at pleje sit udseende. Ifølge reklamen, som viser et lille billede af en kvinde der pudrer sig, 

hører det med til hvad en ordentlig husmor bør kunne at kunne sminke sig endnu mere 
                                                
73 Salomon, En femtiotalsberättelse, s. 211. 
74 May, s. 22. 
75 Vad en duktig husmor bör kunna, Husmodern 3/1950, s. 43. 
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kvindelig. ”Varje kvinna är skyldig sig själv – och sin man! – att göra det bästa av sitt 

utseende!” Her skinner der en tydelig hegemonisk kvindelighed og mandlighed igennem. 

Politik er en del af en hegemonisk mandlighed. Hjemmet, evnen til at sy og kvindelig 

skønhed er en del af en hegemonisk kvindelighed. Den dygtige kvinde kan ”låne” en 

hegemonisk mandlig attribut, minister, men hun kan udelukkende udfolde den i det lille 

samfund, hjemmet. Det er dog ligeså vigtigt for kvinden at være ekspert på skønhed for sin 

egen og mandens skyld. Salomon fremhæver jo netop fokus på kvindens udseende som et 

væsentligt træk ved den vestlige koldkrigskultur, noget jeg kommer mere ind på i afsnittet om 

den udearbejdende husmoder. 

 

I 1955 fortæller ”Veckans husmor” i spalten af samme navn om, hvor sjovt det er med 

husmodersyslerne. I denne spalte er det igen husmoderen som ekspert der træder frem – hun 

har sin arbejdsplads i hjemmet og anser det for at være stimulerende og sjovt arbejde. På et 

spørgsmål om hvad der er sjovest i husholdningsarbejdet svarer husmoren at det er 

rengøringen: ”Faktisk för själva städandet – inte bara för att det är trevligt att få snyggt. Sen 

hör väl allting med barnen ihop med hushållsarbetet och bliver förstås det ojämförligt mest 

stimulerande.”76 Resten af artiklen handler om hvordan husmoren laver sund og velsmagende 

mad til mad og børn, men også lidt om hvilke teknologiske redskaber hun drømmer om og 

som kunne gøre hendes husmodergerning endnu bedre og mere effektiv. På et spørgsmål om 

hvad der bekymrer hende mest er det pladsen med det ”trånga utrymme. Vi skulle vilja ha en 

större lägenhet.”77 Læseren bliver ikke oplyst nærmere om størrelsen på lejligheden og 

problemet berøres ikke yderligere, men pladsen i hjemmet spiller naturligvis en rolle når den 

både skal fungere som ramme for kvindens arbejde (og hvor hun således skal opholde sig i de 

fleste af døgnets timer) samt leve op til det idealiserede familieliv.  

 

Der findes dog også kritik af den professionaliserede husmor i Husmoderns spalter. I 

klummen ”Från kvinna till kvinna” fra 1960 skriver Astrid Larsson om hvor træt hun er af at 

hendes arbejde som husmoder skal rationaliseres. Hun fortæller att  
En gång i tiden hade jag ett yrke. Nu är jag bara hemmafru. [...] Plötsligt ska vi ta hand om en 
liten son [...], trösta och koka cholad. Och mitt i allt detta begär man av oss att vi skall vara 
’yrkeskvinnor’. Vi ska känna att vi har ett yrke, där vi går hemma i förorten var och en i sin 
krets av vardagliga känslor och omsorger. När vi läser en broschyr om en eller annan nyhet som 

                                                
76 Torka och damma – det är roligt! Husmodern 12/1955, s. 6. 
77 Torka och damma – det är roligt! Husmodern 12/1955, s. 6. 
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tillför oss kunskaper om tingen, då ska vi känna att vi studerar för vår yrkesgärning som är att 
vara hemma och ta hand om våra barn och vår man. 78 
 

Ironien er ikke til at tage fejl af. Men kritikken er ikke rettet mod husmodertilværelsen som 

sådan, kun mod professionaliseringen af den. Hun fortsætter: ”Det här är inget yrke. [...] Det 

här är helt enkelt ett sätt att leva. Och ett mycket bra sätt. Vi hemmafruar har egentligen den 

naturligaste livsformen av alla kategorier i dagens storstadssamhälle. Varför kan vi inte få 

vara nöjde med det?” Således afsløres den professionelle husmoder som konstruktion, men 

kritikken af husmoderprofessionaliseringen er ligeså meget et forsvar for en ”ægte” husmor, 

hende der ser det som sit kald og noget naturligt at være hjemmegående.  

 

Den udearbejdende husmoder 
 

Ovenstående eksempler på husmoderen som ekspert ligger indenfor rammerne af Boel 

Berners definition på samme. Derudover beskriver Elaine Tyler May, at amerikanske kvinder, 

ligesom svenske, levede en balancegang mellem ideal og virkelighed når det kom til arbejde. I 

begge lande var idealet at være hjemmegående husmor, og begge steder var der mange 

kvinder der i realiteten arbejdede. Men Tyler May siger at alle hendes kilder peger på at selv 

veluddannede kvinder ikke følte at et fravalg af en eventuel karriere var et offer, men det 

bedste af to valg. Hverken Berner eller Tyler May har fundet eksempler på kvinder der udtalt 

savnede et liv udenfor hjemmets fire vægge. I deres materiale er idealet så stærkt at det 

overskygger såvel eventuelle længsler som virkelighedens udearbejdende kvinder, helt i tråd 

med den vestlige koldkrigskultur. 

 

Der er derimod overraskende meget materiale i Husmodern der beskriver kvinder som 

arbejder. Måske ikke så meget en længsel, men som en realitet. I 1950 er der en længere 

artikel om fordelene ved at bo i kollektivhus. Juristen Märta Liljegren, som ifølge artiklen  var 

aktiv i den kvindelige fagbevægelse og selv bosat i et kollektivhus, taler varmt for denne 

boligform som en mulighed for de udearbejdende husmødre. Hun ræsonnerer således at  
även om det för många kvinnor vore bäst att få arbete endast inom hemmet sedan de väl gifte sig 
och bildat familj, så måste vi räkna med att allt fler husmödrar också kommer att ha arbete utom 
hemmet, och vi måste därför också se till att vårt samhälle bliver så ordnat att dessa inte ska 
behöva slita ut sig genom att ha dubbelarbete. Dubbelarbetet måste avskaffas helt enkelt, ja 
själva termen som sådan.79 

 

                                                
78 Måste jag vara yrkeskvinna? Husmodern 5/1960, s. 3. 
79 Dubbelarbetet måste avskaffas, Husmodern 13/1950, s. 53-54. 
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Selvom husmoderidealet skinner igennem og her som i andre tekster fremstår som en 

hegemonisk femininitet, skinner der også en anden virkelighed igennem, nemlig den at mange 

kvinder arbejder samtidigt med at de er husmødre. Alligevel fremgår det af artiklen at  

hverken svenske husmødre i almindelighed eller et statsligt udvalg som nedsattes for at 

vurdere kollektivhusene forholdt sig positivt til idéen. Liljegren mener ikke at udvalget (og 

hermed det offentlige) tager kvindernes situation som hjemme- og udearbejdende alvorligt da 

de foreslår at udearbejdende husmødre bør skaffe hjemmehjælp. Det nævnes flere gange i 

artiklen at der ikke kan sås tvivl om at det er bedst hvis kvinden kan nøjes med at arbejde i sit 

eget hjem, men at der alligevel bør tages hensyn til de kvinder som arbejder. Husmoderidealet 

var sandsynligvis for stærkt til at man kunne acceptere tanken om kollektivhuse som løsning 

på problemet med kvinders dobbeltarbejde. Man kan se det som en form for containment: 

Ved at underkende et problem (som trods alt vedrørte op mod fyrre procent af de svenske 

kvinder80) var det muligt at bevare idealet om hjemmet – det individuelle hjem som ramme 

om kernefamilien –  som eneste rigtige arbejdsplads for kvinden. 

 

I en anden artikel fra 1950 diskuteres det om kvindens udearbejde er god eller dårlig for 

ægteskabet. Flere gange understreges det at kvindens arbejde i hjemmet skam er et rigtigt 

arbejde. Psykologen Gustaf Lundgren opfordrer læseren til ikke at ”glömma att det är ett yrke 

också att vara hemmafru, och att många kvinnor uppfattar hemmet som sin rätta och egentliga 

verksamhetsplats. Att skapa ett hem med den rätta atmosfären är sannerligen inte det 

minsta!”81 Forfatteren Margit Palmær Waldén istemmer, men mener dog også at en kvinde 

bør have mulighed for at arbejde så længe hun trives med arbejdet og ikke gør det af nød. 

Samtidig mener hun, at ”[d]et er glädjande att frågan kommit upp till debatt. Än mer 

glädjande vore det om vi mer helhjärtat ville stödja de gifta (min kursivering) yrkeskvinnorna 

med praktiska rationaliseringsåtgärder, så hon inte stupar på försöket att att med både hem 

och yrke som bakgrund bygga upp idealäktenskapet.”82 Her efterlyses, ligesom i artiklen om 

kollektivhusene, en hjælp til den udearbejdende, gifte kvinde. Det er bemærkelsesværdigt at 

der her trækkes en linie mellem gifte og ugifte kvinder og kvinder der arbejder af lyst i 

modsætning til de der arbejder af nød. Man konstituerer en hegemonisk femininitet der 

omfatter den gifte kvinde. Hun skal ikke arbejde af nød, i modsætning til sin mindre heldige, 

ugifte medsøster der naturligvis er tvunget til at arbejde af nød, som måske hvis hun er heldig 

                                                
80 Hirdman, s. 212. 
81 Större kärlek mellan man och hustru,  Husmodern 45/1950, s. 15. 
82 Större kärlek mellan man och hustru, Husmodern 45/1950, s. 54. 
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få en plads til sine børn i en børnehave, men som så heller ikke er med i det selskab af gifte 

kvinder som i sig selv er hegemonisk. 

 

I 1955 er Husmodern atter på besøg hos ”veckans husmor”. Denne gang hos en kvinde der er 

mor til fem døtre, og som ifølge artiklen ofte må høre på fraser som ”[t]änk att ha fem flickor 

att gifta bort!”83 Ugens husmor er dog først og fremmest indstillet på at hendes døtre skal 

uddannes: ”Nej, mina fem flickor ska först och främst skaffa sig ett yrke, som kan försörja 

dem i alla väder. Äktenskapet är inte någon försörjningsinrättning. En ung kvinna måste lära 

sig stå på egna ben – stadigt.”84 Her sker der noget uventet. Kvinden som er ugens husmor er 

efter alt at dømme godt tilfreds med sin egen tilværelse, men siger ligeud at hun ønsker at 

hendes døtre skal have andre alternativer.  

 

I 1955 begynder en ny serie i Husmodern som hedder ”Jag och mitt jobb”. Husmodern 

opfordrer læserne til at skrive ind om ”glädjan och förtretligheten i ert arbete, om varför ni 

valde det yrke ni haroch hur ni trivs med det. Berätta gärna om de roliga situationer som kan 

uppstå i ert yrke”.85 Herefter fortæller en ”kassörska” om sit job i et rejsebureau, og på svaret 

om hvad det bedste ved at have et arbejde er, svarer hun at det er ansvaret og 

selvstændigheden. ”Jag behöver aldrig fråga någon vad jag ska göra sen och sen. Och 

ansvaret – ja, visst är det skönt att känna ansvar och att folk litar på att man klarar det.”86 Det 

er interessant at Husmodern efterlyser udearbejdende kvinder, og at hendes erhverv beskrives 

uafhængigt af hendes øvrige situation. Det vides ikke om kvinden i klummen er gift eller 

ugift, mor eller barnløs eller hvordan hendes liv ser ud når hun ikke arbejder. Arbejdet er 

udelukkende beskrevet i positive termer. Også i Husmoderns reklamer afspejles af og til den 

”förvärvsarbetende husmor”. I en reklame for Sulfo fra 1955 står der: ”Jag heter Margit 

Landes har deltidsarbete men också hem att sköta”87 Gennem Margit Landes lover Sulfo-

produktet at gøre puslespillet med arbejde ude og hjemme lettere at få til at gå op, igen uden 

at dømme den udearbejdende (hun fremstilles ikke som paria). 

 

I en artikel der handler om ligheder og forskelle i forholdene på blandt andet bolig– og 

uddannelsesområdet for unge mennesker i Sverige og USA fastslås både ligheder og forskelle 
                                                
83 Mina fem flickor ska ha ett yrke, Husmodern 46/1955, s. 6. 
84 Mina fem flickor ska ha ett yrke, Husmodern 46/1955, s. 6.  
85 Jag och mitt jobb, Husmodern 5/1955, s. 10. 
86 Jag och mitt jobb, Husmodern 5/1955, s. 10. 
87 Sulfo-reklame, Husmodern 45/1955, s. 7. 
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straks: ”När man kommer till en ung familj i Michigan, U.S.A., så är det nästan som att hälsa 

på hos en ung familj var som helst i Sverige. Med några viktiga skillnader, på både gott och 

ont – kanske mest ont, det får nog medges.”88 Husmodern er taget på besøg hos en ung 

familie hvor manden har aner i Sverige, noget der gøres en del ud af. Manden er født i USA, 

men på under et billede i artiklen står der ”[s]om alla svenskar tyckar Carl Swanberg om sitt 

kaffe.”89 og flere gange henvises der til netop denne mands relative succes på grund af hans 

svenske arv. Carl Swanberg havde ”i alla åren längtat efter högre bildning, efter djupare 

kultur, efter vidare horisont och bättre karriär. Men inte ens för en så begåvad och energisk 

ung man som han fanns det i detta stora land några riktiga möjligheter till att få 

[utbildning]”.90 Disse positive egenskaber smelter sammen med ”det svenske” som sammen 

danner en hegemonisk mandlighed.   

 

Det er først og fremmest forskellen i adgang til uddannelse der er i fokus. Carl Swanberg har 

fået mulighed for at tage en uddannelse til advokat takket være et soldater-stipendium som 

også dækker familiens bolig og fornødenheder. ”Här frågar sig förstås strax en svensk varför 

inte fru Swanberg också har någon plats. Men systemet med gift kvinnas yrkesarbete har 

ingalunda slagit igenom i U.S.A. så som här,.”91 Den svenske kvindes mulighed for at arbejde 

fremhæves altså som noget positivt. Det viser sig dog at kvinden tager kurser for at blive 

sekretær og regner med at kunne arbejde først på universitetet og siden hjælpe sin mand når 

han er færdig. Det er således svært at se at familiens situation er så svær som overskriften 

antyder. Men det forekommer vigtigt at fremhæve de svenske forhold, ikke mindst for 

kvinder, som bedre ligesom det er vigtigt at fremhæve den driftige unge amerikaners svenske 

tilhørsforhold.  

 

I 1960 starter en polemisk debat på Husmoderns læsersider. Debatten startes af et indlæg fra 

en ”trött och ledsen småbarnsmamma” der, som afsenderen antyder, har fået nok af det 

trivielle liv som husmoder. Senere kan man, under overskriften ”Jag orkar med både barn och 

jobb”, læse et svar fra en kvinde der både arbejder og har børn. Hun mener at det ”[a]tt vara 

småbarnsmamma är faktisk inte alls så märkvärdigt, så att ni behöver att göra en sådan affär 

                                                
88 Lättare för de unga i Sverige än i U.S.A., Husmodern 18/1955, s. I. 
89 Lättare för de unga i Sverige än i U.S.A., Husmodern 18/1955, s. I. 
90 Lättare för de unga i Sverige än i U.S.A., Husmodern 18/1955, s. I. 
91 Lättare för de unga i Sverige än i U.S.A. Husmodern, 18/1955, s. I. 



37  

av det.”92 Denne udtalelse falder ikke i god jord og bliver besvaret af vrede husmødre i 

efterfølgende numre af Husmodern. Først får den udearbejdende én over snuden for så 

skråsikkert at have sagt at hun orker med både børn og job:  
Gör ni det? Är det ingen som passar ert barn under tiden ni arbetar. Ni kanske hör till dem som 
inte ens ammade ert barn utan någon annan fick ge flaskan, som är så vanligt bland duktiga, 
effektiva, yrkesarbetande mammor. [...] Vi hemmafruar utför inte något märkvärdigt arbete lika 
litet som ni yrkesarbetande. Arbetsbörden [är] inte mindre för den som går hemma. Det är ett 
yrke så gott som något och skall betraktas så.93  

 
 

Kritikken fortsætter. I et af de følgende numre af Husmodern er der trykt yderligere to 

læserbreve med kritik af kvinden der kan klare både børn og job. ”Ni tycker inte att det är 

något märkvärdigt att vara småbarnsmamma. Tror jag det, ni är ju förvärvsarbetande och kan 

naturligtvis inte sätta er in i hur det är att verkligen vara mamma.”94 I begge indlæg antydes 

det at kvinder med arbejde ikke er rigtige (gode) mødre. De ammer ikke deres børn selv, 

overlader dem til andre og ved ikke hvordan det være en rigtig mor. Læserbrevsskribenten 

fortsætter at ”jag tycker visst att ni är duktiga, ni förvärvsarbetande husmödrar, men ni ska 

inte nedvärdera oss hemmafruar.”95 En mere forsonende linie lægger en kvinde som forklarer 

at husmorarbejdet somme tider gør hende så træt og ked af det at hun tager arbejde i en 

periode hvilket får hende til at føle sig gladere og stærkere. Hun kritiserer den udearbejdende 

husmoder for at nasse på de hjemmegående (som må passe de udearbejdendes børn), men 

efterlyser dog også større forståelse kvinderne imellem: ”Det är synd att kvinnor skall ha så 

liten förståelse för varandra. Många av oss har bra förvärvsarbeten, trivs med det, gifter oss, 

får barn, älskar våra ungar, stannar hemma och längtar tillbaka till arbetet eller förtsätter med 

arbetet och längtar hem till barnen. Men varför måste vi hacka på varandra och tro den ena är 

för mer än den andra? ”96 

 

I læsernes indlæg aner man en konflikt som ellers ikke er synlig i den øvrige omtale af 

udearbejdende kvinder. Her trækkes grænser mellem den gode, hjemmegående moder og den 

mindre gode, udearbejdende moder. Det er ikke i orden at hævde at man sagtens kan klare 

begge dele, for det er det samme som at sige at en hjemmegåendes tilværelse er 

utilstrækkelig. Det bliver stædig fastholdt at den hjemmegående husmors tilværelse er bedst – 

om ikke andet, så for børnene. Men det lyser også frem mellem linierne, at en sådan tilværelse 
                                                
92 Folkets röst, Husmodern 42/1960, s. 60. 
93 Folkets röst, Husmodern 47/1960, s. 70. 
94 Folkets röst, Husmodern 52/1960, s. 58. 
95 Folkets röst, Husmodern 52/1960, s. 58. 
96 Folkets röst, Husmodern 52/1960, s. 58. 
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kunne være ensformig og trættende – og at en del af de hjemmegående husmødre faktisk 

længedes væk fra hjemmet og ud på arbejdsmarkedet.  

 

Kvinde i et mandligt univers 

 

Ovenstående fortællinger om uderbejdende handler (efter alt at dømme) om kvinder i 

traditionelle kvindefag, men der findes også eksempler på kvinder som er nået til tops i den 

mandlige sfære af arbejdslivet. I 1950 kan man læse om en ”Fru rådmannen” Maja Britta 

Oldin som er Sveriges første kvindelige giftefoged. Artiklen kommer ind på nogle af de 

problemer den nye giftefoged støder på i sit arbejde – det første er at ”den magnifika 

vigselskappan bara finns i ett enda eksemplar och att detta ät beställningstillverket åt en av 

Stockholms ståtsligsta herrar, borgmästare Fant.”97 Og så er der det med at være kvinde i et 

mandefag: ”Det vimlar inte direkt av kvinnliga rådmän.”98 Borgmesteren bliver adspurgt og 

forsikrer at de kvindelige jurister der havner på rådhuset tilhører eliten og ser ingen problemer 

i at en kvinde kan vie folk og tillægger hende en fordel som han nok næppe ville have nævnt 

hvis han skulle omtale en mandlig kollega: ”Att det dessutom råkade vara en söt liten rådman 

är ju inget fel”99 Husmodern spørger et nygift par som er blevet viet af Oldin hvordan de 

syntes det var. Brudgommen synes at det var som at få en ekstra bryllupsgave og tilføjer at 

han også gerne ville se kvindelige præster udføre vielser i kirken.  

 

I 1955 finder man en artikel om den ungarske kvinde Olga Konow der har fået succes som 

ejer og chef for  sit eget oliebådsfirma i New York. ”I all världens skeppsredarkretsar är hon 

aktad, ärad och fruktad. Men hårdkokt? Nej, hon har nått sin position genom att lyssna och 

lära.”100 Artiklen spørger indledningsvis hvordan en kvinde skal vinde fremgang i livet, 

hvorefter Konows bud på kvindelig fremgang står punkt for punkt. Der er mange punkter med 

mere eller mindre trivielle råd som at man bør arbejde hårdt, aldrig give op og så videre. En 

del af rådene retter sig dog mere direkte til de kvindelige læsere: ”Var alltid mjuk, Vi kvinnor 

kan inte slå männen i affärer eller annars i livet med deras egna medel. Vi måste besegra dem 

med vår mjukhet, med vår vänlighet.”101 Det med venligheden uddybes i et andet råd: ”Var 

vänlig. En kvinna måste vara vänlig i sitt yrke. Männen vänter sig det av henne. Inte att hon 
                                                
97 Fru rådmannen viger, Husmodern 50/1950, s. 13. 
98 Fru rådmannen viger, Husmodern 50/1950, s. 36. 
99 Fru rådmannen viger, Husmodern 50/1950, s. 36.  
100 Var alltid kvinna, var alltid mjuk! Husmodern 32/1955, s. 17. 
101 Var alltid kvinna - var alltid mjuk! Husmodern 32/1955, s. 17.  
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skall brusa upp och ösa ur sig svärord som de kanske själva gör ibland.”102 Her sker der en 

tydelig relatering af kvindens køn til mandens. Konow har bevæget sig ind på mandligt 

territorium og giver udtryk for hvilke grænser der er for hendes opførsel (også selvom denne 

opførsel måske er accepteret adfærd for en mand). Her bliver det meget tydeligt hvilke 

kvaliteter der anses kvindelige og som kan siges at være hegemoniske. Adjektiverne blød og 

venlig fremtræder som midler der kan bruges for at skabe succes for en kvinde.  

 

Også det pæne ydre og rollen som mor/hustru fremhæves. I artiklens sidste råd fra Konow 

hedder det slet og ret: ”Var alltid kvinna. Det betyder att ni inte skall slarva med ert utseende 

eller era kläder utan vara så vacker som möjligt. [...] Ni får inte försumma er man och era 

barn. Även en yrkeskvinna måste leva ett normalt liv med man och barn. Annars kan hon nog 

ha framgång, men aldrig nå den fulla lyckan.”103 En kvinde er således ikke en ”rigtig kvinde” 

hvis hun blot har succes med sit arbejde. Det ville ikke være et normalt liv. Hun er derfor nødt 

til at kompensere for sin succes ved at hengive sig til de hegemoniske kvaliteter der 

kendetegner tidens kvindelighed: Nydelighed, dedikeret moder- og ægteskab. 

 

I 1960 kan man læse om den svenske ambassadør i FN, Agda Rössel. Artiklen er i øvrigt den 

eneste artikel jeg har fundet, der nogenlunde direkte adresserer øst/vest-konflikten. Rössel er 

kandidat til at blive formand for FN:s nye kommision for fredelig udnyttelse af 

verdensrummet. ”Medan stormakterna gör upp om detta bjuder vår blonda FN-ambassadör 

diplomatkollegerna på svenska köttbullar. [...] Ryssarna har [...] låtit förstå att de i varje fall 

skulle ha svårt att tänka sig en kvinna. Men amerikanerna håller på Agda”.104 Sådan 

introduceres Agda Rössel – og som i de foregående artikler om kvinder i toppositioner 

flankeres også denne kvindes position af kvaliteter der er hegemonisk feminine. ”Visserligen 

var det en och annan grånad FN-aristokrat der som tog sig för pannan, men skön Agda från 

Gällivare lät inte skrämma sig.”105 

 

De tre kvinder som alle har succes i sine jobs sorterer ikke under paria femininiteter. Der 

lægges ikke skjul på at disse kvinder har kæmpet sig frem i en verden der er domineret af 

mænd, og at dette ikke har været uden problemer. I stedet for at lade kvinderne kæmpe med 

                                                
102 Var alltid kvinna – var alltid mjuk! Husmodern 32/1955, s. 17. 
103 Var alltid kvinna – var alltid mjuk! Husmodern 32/1955, s. 33. 
104 Banvaktens AGDA är ambassadör i FN, Husmodern 27/1960, s. 10. 
105 Banvaktens AGDA är ambassadör i FN, Husmodern 27/1960, s. 10. 
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mandens midler (hvor hun er dømt til at tabe), fastholdes og fremhæves kvaliteter som er del 

af en hegemoniske femininitet. Det er nødvendigt at nævne om den succesfulde kvinde at hun 

er yndig, holder mere af mand og børn end sit job og serverer köttbullar når hun ikke lige er 

til møde i FN. Selvom det er overraskende at finde artikler der fremhæver karrierekvinder er 

det interessant at hun hele tiden bliver passet til med koldkrigskulturens husmoder med det 

smukke ydre. 

 

 

Mand i et kvindeligt univers 

 

Noget tyder på at det – trods alt og uden at jeg dermed mener er at det var nemt - for 

1950’ernes kvinde at træde ind i et mandligt univers end omvendt. Yderst få gange i de 

næsten 160 numre af Husmodern som jeg har gennemgået er jeg stødt på tekster der handler 

om mænd der udfører opgaver der tilhører et traditionelt kvindeligt univers. I 1950 finder man 

en reklame for en opvaskemaskine under overskriften ”Ska mannen diska?”106 Svaret kommer 

prompte: ”Ja, varför inte, om han finner nöje i det. De flesta män tycker nämligen det är roligt 

att ’köra’ en Norrahammars diskmaskin. Den genialt enkla konstruktionen [...] tilltalar deras 

sinne för mekaniska finesser.”107 Reklamen understreger 1950’ernes lighedstegn mellem 

teknologi og mandlighed. Når der overhovedet stilles spørgsmålstegn ved om manden skal 

vaske op er det selvfølgelig fordi det hører til husmoderens arbejde. Almindelig, manuel 

opvask ville sandsynligvis være svær at sælge som maskulint, men en teknisk interesseret 

mand kan derimod bevare sin hegemoniske maskulinitet hvis han ”kører” opvasken i en 

maskine. Lysten spiller også en rolle. Ligesom i artiklen ”Dubbelarbetet måste avskaffas”, 

hvor forfatteren understregede at kvinden kun burde arbejde hvis hun fandt det sjovt og ikke 

gjorde det af nød, kan manden – med hans naturlige, mekaniske snilde – godt vaske op hvis 

han vel at mærke finder det sjovt.  

 

I 1955 diskuteres det om det er rimeligt at der gøres så stor forskel på enlige fædre og enlige 

mødre. I lederen står der: ”Minns ni barndomsleken mamma, pappa och barn? [...] Man bliver 

ofta hjärtnupen på ett alldeles speciellt sätt om första ordet i den där ramsan försvinner. Det är 

gärna något patetisk, åtminstone i kvinnoögon, över en far som står ensam med sina barn.”108 

                                                
106 Ska mannen diska? Husmodern 3/1950, s. 37.  
107 Ska mannen diska? Husmodern 3/1950, s. 37. 
108 Pappa och barn, Husmodern 4/1955, s. 12. 
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Forfatteren er irriteret over at mænd får medfølelse og omsorg fra sine omgivelser hvis de 

pludselig står alene med sine børn, mens kvinder forventes at klare situationen selv. At være 

enlig far er ingen hegemonisk maskulinitet, men ”dommen” over en sådan mand forekommer 

meget mildere end ”dommen” over de kvinder der træder udenfor rammerne for hegemonisk 

femininitet (som det fremgår i afsnittet Pariaen). Det er synd for manden, han er lidt patetisk i 

sin ensomhed – men ifølge lederen bliver han oftest undsat af en ”tänkande, moderlig 

kvinna”.109 

  

En anden reklame var mere overraskende. Det er en reklame fra 1950 for sutteflasker, og 

overskriften er ”Vem njuter mest av den här trevliga stunden?”.110 Under overskriften er der 

et billede af en ung mand der sidder i afslappet pyjamas og i skrædderstilling med et 

spædbarn i armene. Han kigger ømt på barnet mens han giver det sutteflaske. Godt nok 

fastslås det i reklamen at ”[m]odersbröstet är och förblir det späda barnets naturliga 

näringskälla”. Reklamen rokker ikke ved moderskabet og amning som del af en hegemonisk 

femininitet. Men billedet er ikke nedladende overfor hverken kvinden eller manden. Mandens 

omsorg for barnet pakkes ikke ind i teknik på samme måde som manden der vaskede op. 

Barnepleje var ikke en del af hegemonisk maskulinitet i 1950’erne, og alligevel kan den 

omsorgsfulde mand tilsyneladende bruges som salgsargument. Til trods for stærkt opdelte 

kønssfærer, husmoderideal og hegemoniske mandligheder og kvindeligheder, så må der have 

været mænd der kunne identificere sig med manden i denne reklame. Som rejste sig fra 

lænestolen og tog det svære skridt ind i kvindens sfære af barnepleje og –omsorg. Det er 

opmuntrende. For det viser noget om at selv ikke de stærkeste idealer er vandtætte, men altid 

til forhandling.  

                                                
109 Pappa och barn, Husmodern 4/1955, s. 12. 
110 Vem njuter mest, Husmodern 43/1950, s. 9. 
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4. Afsluttende diskussion og udblik 
 

Jeg stillede tre spørgsmål i begyndelsen af denne opgave. Jeg har anvendt teori om at køn  

skabes i relation til hinanden og ikke isoleret fra hinanden, og at ikke kun mandlighed men 

også kvindelighed kan være hegemonisk som jeg forsøger at forankre i den kolde krig som 

periode og idé. Det første spørgsmål var hvilke feminiteter og maskuliniteter der kan udskilles 

i 1950’ernes Husmodern. Som analysen viser, er der rigeligt med tekster som bekræfter at der 

findes forskellige og afgrænsede idealer for mænd og kvinder. Det har vist sig at være muligt 

at identificere hegemoniske femininiteter og maskuliniteter samt paria femininiteter (dog har 

jeg ikke fundet eksempler på  mandlige femininiteter) som bekræfter vor tids den almene 

forestilling om 1950’erne: Husmoderideal, skarpe opdelinger mellem kønnene, forskellige 

regler gældende for mænds og kvinders seksualitet. Der findes dog også tekster der forholder 

sig overraskende kritisk til kvindens situation som husmoder – ikke husmoderrollen i sig, men 

problematikker der kan opstå for kvinden som husmoder. Som jeg har vist, er der en del 

tekster der diskuterer kvinden som udearbejdende, både i traditionelle kvindejobs men også i 

jobs som er traditionelt mandlige – dog er disse kvinder fremhævet som kvindelige for således 

at kunne bevare en hegemonisk kvindelighed og ikke havne i en paria femininitet. Desuden 

har det været muligt at finde enkelte eksempler på mænd der er beskrevet i traditionelt 

kvindelige situationer uden at de af den grund blev beskrevet som feminine – en enkelt bliver 

dog beskrevet som ”patetisk”. 

 

Husmodern har vist dig at være et medie der først og fremmest formidler fortællinger om  

hegemoniske femininiteter og maskuliniteter. At der er eksempler på paria femininiteter, men 

nærmest ingen eksempler på mandlige femininiteter kan have noget at gøre med mediet. 

Husmodern har det som sit naturlige udgangspunkt at kvinden er, og gerne vil være, husmor. 

Mandlige femininiteter i form af fortællinger om manden der laver mad, vasker op og gør rent 

ville undergrave fundamentet for bladets eksistens. Skal han deltage i disse gøremål skal det 

udelukkende være af lyst og hvis gøremålet er tilstrækkeligt maskuliniseret ved hjælp af 

teknologi. Man kan dog undre sig over hvorfor disse billeder af manden ikke engang findes i 

karikeret form (hvilket de eksempelvis gør i månedsbladet Det Bästa ur Readers Digest111 fra 

samme periode).  

 
                                                
111 Halberg, Rikke. Øst, Vest, Hjemme bedst. 2006, s. 13-14. 
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Mit andet spørgsmål handlede om hvilke betydninger og funktioner hjemmet blev tildelt. Her 

har jeg vist at begge dele blev tildelt stor betydning. Miljøbeskrivelser af det rare hjem er 

tilbagevendende læsestof i Husmodern og hjemmet beskrives som forudsætningen for det 

lykkelige ægteskab og den lykkelige familie. Hjemmet er ”personificeret” af den huslige 

kvinde og begge er nødvendige for at manden og børnene skal kunne føre en god, lykkelig og 

ordentlig tilværelse. Hjemmet er dels et sted for mandens afkobling fra det store liv, men også 

arbejdsplads for husmoderen og en platform hvor hun kan udføre sin ekspertise og vise sit 

værd i form af rationaliserede køkkener, rene gulve og velskurede børn. Derudover fungerer 

hjemmet som den trygge base i en utryg tid. 

 

I mit sidste spørgsmål søger jeg svar på om det er muligt at koble 1950’ernes 

kønsfremstillinger, familie og hjem til en koldkrigskultur eller koldkrigsmentalitet. Som jeg 

nævnte allerede i min indledning, vidste jeg fra starten at det ville blive svært at vise en sådan 

sammenhæng ud fra mit valg af kildemateriale. Det betyder også, at de koblinger der kan 

findes først og fremmest er teoretiske. Empirien viser dog at idealerne for køn, familie og 

hjem fulgte en model der klart var knyttet til en vestlig selvforståelse og som på mange måder 

minder om de idealer man kan finde i USA. Selvom Husmodern ind i mellem drager 

paralleller mellem Sverige og USA, gøres det dog subtilt og med henvisning til at det 

amerikanske nok er bedre end det sovjetiske, men at det svenske alligevel er bedst. 

 

Det er måske lidet overraskende at Husmodern giver mange eksempler på den kvinde der for 

eftertiden er blevet indbegrebet af 1950’erne: Kvinden som hjemmegående husmoder og 

ekspert på hjemmet. Jeg er derimod overrasket over de tekster i Husmodern hvor der føres 

diskussioner om kvindens ret og muligheder til at arbejde, og mange af de tekster jeg har 

analyseret forekommer forbløffende progressive. Idealet for 1950’ernes kvinde var at være 

hjemmegående husmor, det var hegemonisk feminint. Alligevel blev der helt tydeligt 

forhandlet om hvad det hegemoniske kunne rumme udover at være hjemmegående, og somme 

tider lod det sig gøre at fortælle om kvinder der både havde succes i en mandlig sammenhæng 

samtidigt med at de kunne bevare deres hegemoniske femininitet.  

 

 

 

 



44  

Udblik 
 

Jeg har i min opgave åbnet for nogle spørgsmål. Men at svare på spørgsmål genererer ofte – 

og sådan skal det nok være –  nye spørgsmål. Det ville for eksempel være interessant at lede 

videre efter eksempler på 1950’ernes mandlige femininiteter som Husmodern stort set ikke 

gav svar på. Elaine Tyler May giver, som nævnt i afsnittet om Historisk kontekst, 

amerikanske eksempler på hvor farligt det kunne være at opføre sig ”feminint” for en mand i 

1950’ernes USA. Hvordan ville afvigende mænd fremstilles i et svensk materiale? Ville der 

på samme måde være sat lighedstegn mellem perversion og kommunisme? Derudover ville 

det være interessant at lave sammenlignende undersøgelser med de øvrige nordiske lande som 

ikke var neutrale. Hvordan var mandlighed, kvindelighed, familie og hjem repræsenteret i for 

eksempel Danmark og Norge, som jo begge var allierede i NATO-fællesskabet i modsætning 

til neutrale Sverige? Det kunne være spændende at se om der var en stærkere opdeling 

mellem kønnene i disse lande, som jo officielt lagde sig nærmere op ad USA, og om der 

måske var flere eksempler på mænd der blev udpeget som bærere af feminine mandligheder.  
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