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Mediehistorien gjennom kan vi peke på en rekke
genre som vokser fram med bakgrunn i vareindus-
triens ønske om å komme i kontakt med kvinner
som forbrukere. Såpeoperaen og ‘woman’s film’ er
av de mest distinkte og omtalte i så måte. Innenfor
de nordiske “public service” nasjoner finner vi fra
1950-tallet og i noen tiår framover en særlig type
langfilm som i Norge og Sverige fikk betegnelsen
Husmorfilm. Filmene bestod av en serie lange
reklameinnslag (mellom 5 og 10 minutter) som ga
informasjon om og opplæring i bruk av – nye mat-
varer og ny husholdningsteknologi. Dertil kom
mellomstikk hvor nasjonens fremste komikere un-
derholdt og bandt sammen de informative reklame-
innslagene. Som ledd i en genrebestemmelse og
som del av en feministisk orientert studie av denne
sammensatte filmformens retorikk, skal vi her se
nærmere på hvordan verten i den første norske
Husmorfilmen henvender seg til sitt publikum.

Arbeidet knytter seg til forskningsprosjektet
”Slik kan det gjøres. Husmorfilmen som populær-
kultur”. Denne Husmorfilmstudien inngår i en
tverrfaglig forskningsparaply1 og skal belyse film-
formens formale og innholdsmessige egenart samt
undersøke denne filmkulturen som en arena for for-
handling om innholdet i og grensene for mannlig og
kvinnelig i de tiår hvor det som har vært betegnet
som ”den gode husmortida”, kulminerer og forsvin-
ner som historisk epoke. Husmorfilmer ble i Norge
produsert i tidsrommet 1953 til 1972 og disse fil-
mene kan sees i sammenheng med en offensiv infor-
masjons- og opplæringskampanje overfor husmødre
i store deler av den vestlige verden.

Det kildematerialet som så langt foreligger peker
i retning av at Husmorfilmene, som ble vist i egne

gratis formiddagsforestillinger i kino- og forsam-
lingslokaler over det ganske land, lenge trakk fulle
hus med andre halvdel av 1960-tallet som publi-
kumsmessig topp. Da Informasjonsfilm A/S – som
fra 1960 var eneste produsent av husmorfilm for det
norske marked – i 1972 besluttet å avslutte produk-
sjonen, skjedde det med bakgrunn i sviktende opp-
slutning og ut fra en forståelse for at husmoderlig-
heten som sådan var kommet under press. Husmor-
filmproduksjonen hadde da vært meget lukrativ og
fungert som selskapets økonomiske ryggrad. Da
husmorfilmproduksjonen ble lagt ned, valgte selska-
pet isteden å satse på produksjon av informasjons-
film for oljebransjen.2

Husmorfilmkonseptet ser ut til å ha vært utviklet
i Sverige der Husmorfilm AB ble etablert i 1952 av
filmarbeideren Bengt Davidsson i samarbeid med
”lanthushållslærare” Elsa Lindstrøm fra Hemmens
Forskningsinstitut. Davidsson, som var opptatt av å
utnytte kinoene på dagtid, hadde allerede produsert
en del lengre reklamefilmer innrettet mot husmødre.
Samarbeidet med Lindstrøm ser ut til å ha kommet i
stand at etter disse lange reklamefilmene møtte kri-
tikk i mediene, blant annet fra Hemmens Forskning-
sinstitut. Man var her redde for at husmødrene
skulle blir manipulert gjennom denne formen for re-
klame. Løsningen fra filmprodusentens side ble å
etablere funksjonen fagredaktør, husstellfaglig ek-
spertise som skulle bistå i manusutvikling og gå god
for filmenes faglig gehalt. (Jansson 1996:7) Den
svenske husmorfilmen dannet mønster for rekken av
– først årlige og fra 1962 halvårlige – norske hus-
morfilmer. Produksjonen av norsk husmorfilm kom
i gang som følge av at Lilleborg fabrikker i 1952 –
sammen med Margarincentralen – henvendte seg til
svensk reklamebransje.3 Norsk reklamefilmproduk-
sjon var i denne perioden nede i en bølgedal.

Mens ordinær reklamefilm for kino, og langt på
vei også filmavisen eller nyhetsfilmen, er film-
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former som kobles på visninger av spillefilm til
hvilke tilskuerne har løst billett, etableres husmor-
filmen som et tilbud som falbys publikum i egen-
skap av å være gratis og ved hjelp av sosiale og kul-
turelle sideattraksjoner. Ved visningene ble det nor-
malt lagt opp til at annonsørene også skulle få hus-
mødrene i tale gjennom utdeling av brosjyrer og va-
reprøver samtidig som de lokale kjøpmenn sørget
for forhåndsomtale og fulgte opp husmorfilmens
varesortiment. I de større byene ble gjerne husmor-
filmvisningenes appell søkt forsterket gjennom
moteoppvisning i tilknytning til premieren. Hus-
morfilmen framstår som en kommunikativ form
hvor selve ethos-appellen, dette å skape velvilje hos
sine tilhørere gjennom underholdende og tillitvek-
kende grep, preger det filmatisk uttrykk såvel som
visningen.4

Husmorfilmen er økonomisk sett reklamefilm og
da en form for fellesreklame. I den utforming felles-
reklamen får som husmorfilm legges det stor vekt på
– på den ene sida å underholde og på den andre å gi
opplæring. Mellomstikkene hvor et vertskap ekspli-
sitt etablerer en relasjon til publikum og følger dem
gjennom rekken av didaktiske reklamefortellinger,
anser jeg som avgjørende for husmorfilmens egenart
og gjennomslagskraft. Mellomstikkene utgjør på
sett og vis enkeltinnslagenes innpakning og er ram-
men for husmorfilmen som retorisk helhetlig ut-
sagn. De som benyttes i vertskapsfunksjonen er
gjerne skuespillere som har hatt suksess innenfor
den lette genre og som gjennom opptredener i radio
og film har moret et stort publikum. Verten var fra
starten en mann som kunne få selskap av en kvinne.
Den kjente norske teater- og filmdivaen Wenche
Foss er første og – så langt det i skrivende stund ser
ut – eneste kvinne som bærer denne rollen alene.
Det skjer i Husmorfilmen Gjør det lettere fra 1967.5

Annonsørene betalte for og fulgte opp enkelt-
innslagene gjennom produksjonsprosessen. For å
skape den nødvendige tillit i dette sentral ledd nyttet
filmprodusenten anerkjent ekspertise som fag-
redaktører og konsulenter, eksempelvis lederen for
Statens opplysningskontor for husstell Ingerid
Askevold, husstellpedagog Ingrid Espelid6 eller
mesterkokker som Ben Josef eller Hroar Dege.
Disse bistod under utarbeidelse av innslagene hvor
produktenes anvendelse ble demonstrert i tråd med
de til enhver tid mest anerkjente arbeidsmetoder og
ernæringsprinsipper. Fagkonsulentene deltok også
aktivt under prøvevisning av husmorfilminnslagene
for annonsørene.

Mellomstikkene ser imidlertid i stor grad ut til å
ha vært filmselskapets eget domene. Dette bekreftes
også fra en av de svenske fagredaktørenes beret-

ning. (Jansson 1996) Her var det kjennskap til film-
mediet og kommunikasjon overfor målgruppen som
gjaldt. Terje Helweg forteller at i hans tid som med-
arbeider på husmorfilmene, ble mellomstikkene
uten unntak utarbeidet av sjefsregissøren Jan Erik
Düring selv7. Dette kan peke i retning av at film-
kunstneren Düring var på det rene med mellom-
stikkenes betydning for husmorfilmens mottagelse
hos publikum, men også at han så på denne delen av
arbeidet som en kreativ og filmfaglig utfordring.

Konferansier8 i lenestol
Den godmodige og humørfylte henvendelsen i
mellomstikkene bryter med, og tok kanskje i noen
grad brodden av, den didaktiske og mer autoritative
tonen i de informative reklameinnslagene.

Rollen som konferansier – slik den utformes av
den allerede feirede skuespilleren Per Aabel – i de
to første husmorfilmene, innebærer møtet med en
kjendis som byr på seg selv og som samtidig funge-
rer som en litt aparte publikumsrepresentant, en
husmødrenes mannlige venninne. I den innledende
scenen i Slik kan det gjøres fra 1953 får vi demon-
strert en rekke velvalgte strategier for overtalelse.
For å bygge opp en lys og behagelig ramme framstår
ikke Aabel som foredragsholder, ekspert eller klar
autoritet. Gjennom dialogen og iscenesettelsen leg-
ges det opp til familiaritet og humor for å vekke
nysgjerrighet og interesse. Aabel viser fram tekno-
logien, husarbeidet, husmoren – og seg selv.

– framskrittspessimisme fra
kunstens gemakker
Filmens innledende rulletekster ledsages av lystig,
flott og feiende musikk som gir assosiasjoner til
lystspillet og revyscenen og til film og radio i den
muntre genre. Siste tekstplakat angir at Per Aabel er
filmens konferansier. Mens musikken tones ned får
vi en visuell overtoning av Aabels navn til et nær-
bilde av en oppslått bok, Per Aabels egen selv-
biografi ”Du verden!”

Det zoomes ut og Per Aabel, som bokens leser,
kommer til syne i bilderuten idet han legger ned bo-
ken og henvender seg direkte til kamera med replik-
ken: ”Ja, du verden – hvordan alt har forandret seg!
Hvordan teknikken går framover nå for tiden – med
kjempeskritt!”. I tråd med retorikkens regler for tal-
ens innledning, vekkes her velvilje gjennom fokus på
taleren selv.9 Mens han reiser seg fra lenestolen og
setter boken på plass i bokhyllen fortsetter Aabel, rett
i kamera og med blikkontakt til tilskueren, med å gi
eksempler på tekniske nyvinninger som har fått inn-
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virkning på hans eget arbeid som skuespiller. Aabel
ironiserer over både magnetofonen og filmbildene
som liksom skal være til hjelp, men som først og
fremst viser utøverne hvilke feil de gjør og hvilke
mangler de har. Slik kan han følge opp med et har-
selerende: ”Ja, du verden for framskritt!”

Vi møter en konferansier i form av en tilbake-
lent, kjent kunster som målbærer en skepsis til alt
det nye. Om de nye produkter egentlig betyr et fram-
skritt kan diskuteres, er Aabels undertekst. Å møte
eventuell motstand høyt opp på banen er et av lov-
talens eller den epideiktiske retorikkens grep. Selv
om den offentlige diskursen var overveiende fram-
skrittsoptimistisk på 1950-tallet, tas det i denne ”ta-
len” til husmødre høyde for at kvinnenes rolle som
tradisjonsbærer kan ha innebåret en viss porsjon
skepsis til det nye. En mors og husmors oppgave var
å ivareta og bringe videre til nye slekter tradisjo-
nelle verdier og livsformer. At husmødrene kunne
være skeptiske til teknologiske nyvinninger, var nok
både allment kjent og sannsynelig. Å anerkjenne
skepsis til teknologi – om ikke husholdningstek-
nologi – slik det her gjøres, kan dermed forstås som
en strategi for å vinne husmødrenes tillit og fortro-
lighet. Gjennom å tilkjennegi teknologiskepsis,
gjendrives samtidig argumenter som trekker tekno-
logiens nytteverdi i tvil, og det skapes velvilje på
bakgrunn av en felles verdi; skepsis til teknologi.

Fortrolighet kan være en av gevinstene her, nett-
opp fordi det synspunkt Aabel forfekter ikke er all-
ment anerkjent eller det en i 1953 forventer å møte
når næringslivet skal informere om nye produkter. De
uheldige sider ved det nye, kan forstås som noe Aabel
tar opp eksklusivt med husmødrene. Mens generell
reklame må forholde seg til fellesskapsverdier i
streng forstand, kan en målgruppeorientert reklame-
tekst som husmorfilmen forholde seg til holdninger
og synspunkt man kan anta vil falle i god jord blant
husmødre – selv om de ikke skulle ha allmenn tilslut-
ning. Om noen i publikum ikke delte Aabels skepsis
til ny teknologi, er det grunn til å tro at de i alle fall
kunne ha glede av hans utfall mot nye innretninger
som en intim betroelse fra en eksentrisk kunstner og
kjent person. Aabel får eksponere seg som den publi-
kum kjenner ham som – anerkjent skuespiller. Han
framstår ikke som talerør for bedriftene som vil ha
husmødrene i tale, men som en “formidlende in-
stans”10 på varenes veg til forbrukerne.

Fortrolighet og nærhet skapes i disse første se-
kundene også gjennom; fraværet av musikk når
Aabel tar til orde, henvendelsens uformelle preg
uten innledende fraser av typen: ”Mine damer og
herrer”, nærbildet på Per Aabels ansikt, Aabels di-
rekte blikk i kamera samt hans måte å sitte henslengt

og uhøytidlig i stolen. Det går videre fram at scene-
rommet skal illudere og være hans eget hjem, noe
som forsterker det nære og intime.

– mannen som skulle stelle hjemme
Opplevelsen av å være hjemme hos Per Aabel byg-
ges ut når dialogen fortsetter på temaet oppvask.
Aabel oppdager kaffekoppen og sukkerskålen på
stuebordet. På veg mot kjøkkenet kommer en klage-
sang over all den tid som går med til husarbeid:
”Åhh, jeg undres hvor mange timer av mitt liv jeg
har tilbragt med husarbeide. Jeg tør ikke tenke en
gang. Tør ikke!” Replikken som avleveres med
blikkontakt til tilskueren i det Aabel nærmer seg ka-
mera, er lattervekkende fordi han holder en kopp og
en skål. Den mengde husarbeid han har å ta seg av,
er latterlig liten i forhold til et publikum av husmø-
dre. At han klager over lite, underbygges når han i
neste replikk tilkjennegir at han er ungkar. Ut på
ungkarskjøkkenet vil han imidlertid ikke ha med ka-
mera/publikum. Aabel forlater bilderuten gjennom
døren til kjøkkenet, avvergende. Innstillingen fryses
mens vi på lydsporet hører ham klirre og knuse. Han
dukker opp i døråpningen igjen for å unnskylde seg:
”Uff, ….. en kopp mindre å vaske opp, det var ikke
noe verre!”

I denne sekvensen videreutvikles intimiteten.
Når kamera/tilskuere utestenges fra kjøkkenet, har
man samtidig fått lov å følge ham til – og overhøre
hans aktivitet på – det sted han selv framstiller som
et av sine mest private rom. Å måtte vente utenfor
mens han styrer på kjøkkenet, gir en distinkt opple-
velse av en ’her og nå’ tilstedeværelse i Per Aabels
liv. I sekvensen foregår det samtidig en pleie av
målgruppens selvforståelse. Husmødre kan nyte øy-
eblikk av selvtilfredshet i forhold til alt de får unna
av oppvask, klesvask og matlaging i møte med
denne klagende, klønete ungkaren. Når han så knu-
ser en kopp, spilles det opp til myten om den uduge-
lige mannen som skulle stelle heime som en kontrast
til husmødrenes kompetanse på feltet. Husarbeid er
tungt arbeid, men noe husmødre behersker bedre
enn ungkarer – og menn i sin alminnelighet.

– husmor, men også Kvinne
I scenens siste sekvens bygges det mer konkret opp
mot den påfølgende reklamefortelling for Det mo-
derne kjøkken. Mens Aabel vanner blomster, nynner
på sangen ’Lille blomman’, klager på sitt umoderne
kjøkken og lurere på modernisering, kommer han til
å tenke på sin nabo: ”Apropos blomster – der nede
bor en fortryllende, liten husmor – som heter – fru
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Berg, tror jeg. Det er merkelig hvordan hun har for-
andret seg til det bedre hele dette siste året. Faktisk
blitt yngre og yngre hver gang jeg ser henne.” Mens
Aabel så langt har sett vekselvis på tilskueren og ut
av vinduet, avleveres scenens ”punch-line”: ”Jeg
lurer på hva det kan komme av jeg!” med stødig
blikkontakt og som en oppfordring til å følge nøye
med i fortsettelsen.

Her er det ikke lengre snakk om å bygge opp
husmorens selvbilde, men derimot å utfordre. Til-
skueren som husmor er ikke bare medlem av ”Nor-
ges største yrkesgruppe” slik filmens ”voice-over”
slår fast i neste scene i tråd med samtidas politiske
diskurs. Husmoren er også kvinne og må i tråd med
den sosiale kvinnelighetens grunnbetingelse for-
valte sin ”to-be-looked-at-ness”. Husmoren er som
kvinne til enhver tid objekt for menns – og meds-
østeres vurderende blikk. Gjennom å fokusere på
husmorens utseende, knyttes det an til husmødrenes
potensielt vaklende kjønnsidentitet. Samtidig som
Fru Berg roses i et fortsatt mildt og velmenende leie,
vekkes potensielt sterkere følelser enn de som er
knyttet til husmorens ønske om – i seg selv – å ef-
fektivisere husarbeidet. Ethosappellen grenser her
mot pathos. Uten sterke verbale eller audiovisuelle
virkemidler, men gjennom appell til psykologisk
sett sterke emosjoner. Husmødrene motiveres til å
finne ut hva som er årsaken til at Fru Berg så radi-
kalt har forandret seg til det bedre. Forbedringen be-
står i at hun, stikk i strid med naturens gang, men i
tråd med reklameindustriens løfter til kvinner, ser
yngre og yngre ut for hvert år. Å se ung og vakker ut
og samtidig beholde og spre godt humør, er noe en
husmor med selvfølgelighet er forpliktet på. Her ut-
gjør ikke husmorfilmene noe unntak i forhold til den
allmenne, traderte forventning til husmoren og kvin-
nen. Hvis er nytt hjelpemiddel til kjøkkenet eksem-
pelvis, får deg til å se yngre ut, er det et godt – om
ikke for en selv uttalt – kjøpsargument.

Den intensivering av retorikken som ligger i
sekvensens potensielle destabiliseringen av tilskuer-
nes selvfølelse, følges på det formmessige nivå opp
av en tydeliggjøring av konferansieren som publi-
kums representant. Slik som Aabel tidligere i scenen
hindret kamera i å fange inn ungkarskjøkkenet, vek-
ker han nå tilskuerens visuelle begjær i forhold til
det å få ta Fru Berg nærmere i øyesyn. Gjennom sta-
dige blikk ut gjennom vinduet i hennes retning og ut
av bilderammen, lokker konferansieren tilskueren
videre inn i det filmatiske rom og husmorfilm-
fortellingen. Motivasjonen til å finne ut mer konkret
hva som har gjort Fru Berg yngre og yngre, følges
av den visuelle forventning som bygges opp gjen-
nom konferansierens blikk. Dette blikket forankrer

også, i tid og rom, den kommende fortellingen om
Det moderne kjøkken hvor Fru Berg er hovedperso-
nen. Fru Berg er – i husmorfilmens univers – Per
Aabels nabo. Det moderne kjøkken som så radikalt
og mirakuløst skal vise seg å ha endret Fru Berg og
hennes familie, tilføres autentisitet og troverdighet
gjennom konferansierens blikk.

Den første konferansieren i
filmhistorisk perspektiv
Denne direkte henvendelsen til tilskueren vil henge
sammen med både filmskapernes forståelse for hus-
mødrene som målgruppe og med deres tilnærming
til audiovisuelle kommunikasjonsformer. I fortset-
telsen skal vi se denne personlige, intime kommuni-
kasjonsformen i lys av samtidas kultur- og medie-
landskap

– husmorfilmen som folkeopplysning
Husmorfilmen kan vi som nevnt forstå som del av et
større folkeopplysningsprosjekt i samtida. Slik kan
det gjøres omtales på sensurkortet som ”Opplys-
ningsfilm for husmødre”. Dette til tross for at filmen
var finansiert av vareprodusenter som ville ha for-
brukere i tale – og slik sett reklame. Innen miljøet
som skapte husmorfilmen hersket det en oppfatning
av at Husmorfilm var noe ganske annet enn rek-
lamefilm.11 Innslagene av informativ reklame var
også hver for seg for lange til å fungere som enkelt-
stående reklamefilmer på kino. Når filmkontrollen
valgte denne betegnelsen, kan det – i tillegg til å si
noe om filmens karakter – ha sammenheng med at
det i en årrekke hadde vært produsert instruktiv
opplysningsfilm rettet mot husmødre. Husmødrene
var fortsatt på 1950-tallet en sentral målgruppe ikke
bare for vareprodusenter, men også for folkeopp-
lysningsaktører som offentlige etater og private or-
ganisasjoner. Det fantes med andre ord mange for-
mer for film som var innrettet mot husmødre og som
kunne omtales som husmorfilm. Fellesnevneren for
disse filmene var opplæring og informasjon.

Innenfor offentlig virksomhet var opplæring av
husmødrene et satsningsområde. Statens opplys-
ningskontor i husstell var opprettet i 1940 og stod
for produksjon av filmer, lysbildeserier og brosjyrer
som omhandlet husarbeid og matstell. Opplysnings-
kontorets filmer ble nyttet på husmorskolene og i
landbruksselskapene, og ikke minst innenfor Statens
veiledningstjeneste i heimstell.12 Når vi snakker om
statlig husmorinformasjon må vi også nevne Norsk
rikskringkastings husmorprogrammer. Hans Fredrik
Dahl omtaler radioens Husmortimen sammen med
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Landbrukshalvtimen som ”Faglige foredrag av
sterkt pedagogisk tilsnitt ”(Dahl 1999a:94) Radio-
ens husmorprogram gjennomgikk trolig oppmyk-
ninger i formen i tråd med utviklingen av program-
politikken, men neppe i den grad at NRKs husmor-
program har vært modell for den lødige konversa-
sjon med publikum som karakteriserer husmor-
filmens konferansier. Skjønt det vi vet er at pro-
gramposten var så populær at når fjernsynet startet
overføringer fra debatter i Stortinget i 1963 var det
om å gjøre for representantene som ville vise seg for
folket, å unngå taletid samtidig som husmor-
programmet gikk på lufta.(Dahl m.fl.1999:335) En
interessant apropos finner vi innenfor politisk reto-
rikk der Gerhardsen i sine radiotaler på 1950-tallet
framstår som ekte og autentisk – først og fremst
gjennom en stemmebruk tilpasset mediet. Anders
Johansen påpeker at han kan regnes som ”den første
norske politiker som, overfor hele nasjonen, ’virke-
lig var seg selv’”. (Johansen 2002:101)

Da NRK fjernsynet fra 1954 drev prøves-
endinger, var en Husmortime en av programpostene.
(Totland 2001) Programposten gjenfinnes ikke på
spilleplanen da prøveperioden var over i 1960. At
NRK frafaller husmor som prefiks i sine pro-
grambetegnelser kan indikere institusjonens mål om
å rette seg til hele familien og hele nasjonen. Stoff-
områdene fra husmorprogrammene følges imidlertid
opp i programposter som eksempelvis Fjernsyns-
kjøkkenet og ulike forbrukermagasin.

I tillegg til den statlig produserte husmor-
informasjonen ble det i regi av organisasjoner som
Husmorforbundet og Norske Kvinners Sanitetsfore-
ning produsert film som del av opplæringen av
medlemsmassen. Eksempelvis opplyser fagredaktø-
ren for Slik kan det gjøres, Ingerid Askevold, i et in-
tervju i Filmjournalen rett etter krigen at hun “har
drevet og laget film siden 1937”. Hun er på inter-
vjutidspunktet leder for Statens opplysningskontor
for husstell, men laget sin første film – som om-
handlet stell av spedbarn – for Norske Kvinners Sa-
nitetsforening og har før 1946 laget 20 tilsvarende
filmer. (Filmjournalen nr 8/1946) Sanitetsforening-
ens filmer inngikk som del lokallagenes opplæring i
ernæring, hygiene og ikke minst bevisst forbruk.

Næringslivet var inneforstått med at kvinne-
organisasjonene kunne være viktige allierte når det
gjaldt å nå husmødrene som forbrukere. Husmor-
forbundet hadde i løpet av kriseåra på 1930-tallet
støttet norsk næringsliv gjennom å oppfordre hus-
mødrene til å velge norske varer. Og næringslivet
hadde svart med å finansiere husmorforbundets de-
monstrasjons- og opplysningsvirksomhet. (Melby
1995: 350) I forhold til husmødrene var med andre

ord markedsføring og opplæring sammenvevd lenge
før næringslivets fellesreklamefilmer, Husmor-
filmen, så dagens lys.

Produktreklame og opplæring/informasjon gikk
altså hånd i hånd innenfor privat og offentlig
husmorskolering, men skulle dette tilsi en hen-
vendelsesform i tråd med Per Aabels konferansier?
Informasjons- og instruksjonsfilmen preges i høy
grad av direkte henvendelse. Opplæringsfilmens in-
struktør eller foredragholder forholder seg eksplisitt
til sitt publikum gjennom direkte blikkontakt og
dirkete tale, men filmer i denne kategori som i den
grad som Husmorfilmen gjør seg til venns med, leg-
ger opp til dialog med og endog flørter med sitt pu-
blikum, er det vanskelig å finne eksempler på. Det
virker heller ikke sannsynelig at den omreisende of-
fentlige eller private foredrags- og opplæringsvirk-
somhet overfor husmødrene – som husmorfilmene
kan sees i forlengelsen av – skal ha hatt denne typen
intime karakter.

– husmorfilm, reisefilm og filmavis
Det vi imidlertid kan spore er en gradvis større
personfokusering innenfor den klassiske dokumen-
tarfilmen utover 1950-tallet. I sin gjennomgang av
norsk dokumentarfilm, peker Gunnar Iversen på at
Kon-tiki (1950) innevarsler mer personlige og
opplevelsesorienterte reiseskildringer. Gjennom sitt
innledende foredrag og sin kommentar på lydsida
inntar Thor Heyerdahl som forteller en personlig
rolle som gjør at filmen skiller seg fra mellom-
krigstidas ”nøkterne avstandsreportasjer”.(Iversen
2001: 87) Denne tendensen blir ennå tydeligere i
Per Høsts og Rasmus Breisteins ekspedisjons- og
reisefilmer fra 1950-tallet hvor de selv er til stede i
det stumme bildet i samtale med ”de innfødte”.
(2000:88-93) Nye teknologiske forutsetninger for
synkrone bilde- og lydopptak ”on location” gjør
imidlertid at den intervjubaserte dokumentarfilmen
vokser fram utover 1950-tallet.

En medlevende om ikke direkte personlig stil er
kinopublikummet også vant med gjennom filma-
visens særegne ”voice-over”. Innen denne formen
for nyhetsjournalistikk er ikke kommentatoren som
person eksplisitt i fokus, men den fortellerstemme
som en Rolv Kirkvaag eller en Jan Frydenlund her
utviklet, er blitt legendarisk gjennom sin følelses-
ladede og medlevende stil i sterk kontrast til NRKs
nyhetsjournalistikk i radio og seinere gjennom
Dagsrevyen. Filmavisens estetikk, ikke minst den
måten to involverende og entusiastiske kommenta-
torer veksler på lydsporet, finner vi igjen i mange av
husmorfilmes enkeltinnslag, og vi kan også merke



46

slektskapet i husmorfilmkonferansierens engasjerte
tilstedeværelse.

– husmorfilm og reklamekonvensjoner
Synkron audiovisuell henvendelse med blikkontakt
til publikum finner vi eksempler på innen den
foredragende opplysningsfilmen, men kanskje først
og fremst innen kinoreklamen. Eksempelvis omtaler
Kathrine Skretting i sin framstilling av norsk rek-
lamefilms historie en reklamefilm for PP-pastillen
fra 1957 lagt opp som en samtale i studio mellom
radiokjendisen Rolv Kirkvaag og skuespilleren
Ingerid Vardun. Kirkvaag henvender seg direkte i
kamera med ordene: ”Mine damer og herrer…”
Han samtaler så med Vardun om pastillens fortreffe-
lighet og henvender seg igjen avslutningsvis direkte
til kamera med en oppfordring om kjøp. Kirkvaag er
nøktern og korrekt og bekler rollen som programle-
der med sjarmerende, men distansert profesjonalitet.
Skretting bruker filmen som eksempel på hvordan
1950- tallets korte reklamefilmer holder fokus på
produktet og skal overbevise kjøperen gjennom sak-
lige argument: ”Det er slutt med flere minutters un-
derholdning og festligheter først, og reklame-
budskapet inn helt på slutten, slik det ble gjort i
mellomkrigstiden.” (Skretting 1995:131) Kirkvaags
henvendelse her minner dermed mer om den for-
melle foredragsholderens enn om Per Aabels intime
og personfokuserte form. PP-pastill filmen følger
imidlertid opp mellomkrigstidas reklamefilm gjen-
nom bruken av kjente personer, og da personer som
er blitt landskjente gjennom radiomediet og kulørt
ukepresse. På dette punktet knyttes både samtidas
og mellomkrigstidas filmreklame til husmorfilmen.
Samtidig kan vi se hvordan husmorfilmen med sitt
lange format, følger opp mellomkrigstidas – og skil-
ler seg fra samtidas – reklameethos gjennom vekten
på underholdning og moro.

Når husmorfilmen står i en reklamefilmtradisjon,
gjelder dette spesielt reklamefilmer for næringsmid-
ler, vaskemidler og husholdningsteknologi som si-
den slutten av 1920-tallet hadde vært eksplisitt inn-
rettet mot de gifte kvinnene. At det ikke ensidig
dreide seg om tradisjonell kinoreklame overfor
denne målgruppen illustreres av Lilleborgs lanse-
ring av Blenda vaskepulver i 1932. En lengre
Blendafilm ble produsert og egne busser utstyrt med
filmframvisere og det som skulle til for å holde
vaskedemonstasjoner ”live”. Bussene oppsøkte hus-
mødre over det ganske land med film og demonstra-
sjoner. Blendafilmen fikk etter hvert følge av rene
filmkomedier for å lokke publikum til demonstra-

sjon og reklamefilm.(Iversen 1999:22) Markeds-
undersøkelser som Sverdrup Dahl A/S tok initiativ
til skal ha konkludert med at det kortere reklame-
filmformatet var uegnet for markedsføring av
husholdningsteknologi. (Hartviksen 2001) Vi kan
kanskje si det slik at det informative aspektet som
finnes i all reklame i husmorfilmen vektlegges i den
grad at filmformen støter mot og utfordrer reklame-
filmens konvensjoner.(Jhally 1987: 24ff)

Avrunding
Aspekter av husmorfilmens henvendelsesform slik
vi har sett den i utformingen av den første husmor-
filmens konferansier, gjenfinnes innenfor ulike deler
av samtidsfilmen. Men konferansierens intimitet og
fravær av formell stil trer fram som særegen og ny-
skapende i filmsammenheng tidlig på 1950-tallet.
Konferansieren i lenestol har mer til felles med den
personlige, direkte og inviterende modus vi først og
fremst har kommet til å forbinde med moderne
fjernsynsestetikk. Det er ikke vanskelig å trekke pa-
rallellen til Per Aabels konferansier når vi eksem-
pelvis leser Graeme Burtons beskrivelse av kjente
programledere og deres måte å nærme seg seeren:

When David Attenborough whispers his com-
ments about the wildlife that his cameraperson is
close to, he is drawing us into the situation,
making believe that we are there with him, in
some far-away location. We become co-
conspirators in his adventure. Noel Edmonds had
done the same thing on his House Party show,
when he mugs to the camera and/or beckons us
through it to come to the door with him, or to
enter someone’s home through a previously
concealed camera. This sense of relationship, of
closeness, of subjectivity, is strong on television.
So often the face stares at us from the screen,
addressing us, inviting us, sometimes challenging
us. (Burton 2000:102)

En interessant parallell til Husmorfilmen finner vi
da også i det samtidige, kommersielle fjernsynets
forbrukermagasiner modellert etter ukebladenes
miks av underholdning og informasjon. I en sam-
menligning av to svært populære show fra ameri-
kansk TV på 1940- og 50-tallet betegnes program-
formatene som ”hyperconsumerist”’ og som ”...a
hybrid of the magazine program, one that in-
corporated entertainment, celebrity guests, ”expert”
service talk, and musical numbers alongside home
economics material.”(Cassidy og White 2002:41)
Programlederne for disse populære formiddags-
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showene var kvinner som la vekt å framstå som hus-
mødre og med en uttalt målsetning om ikke snakke
ned til sitt kjernepublikum av husmødre.

Husmorfilmens konferansier viser at også de
som utviklet Husmorfilmen var opptatt av å snakke
til – og ikke bare ned til – husmødrene. Internasjo-
nalt, kommersielt fjernsyn i samtida kan ha vært en
inspirasjonskilde.13 I en nasjon med statlig, lisens-

finansiert kringkasting som i Norge kom husmor-
filmen inn som et alternativ for de deler av vare-
industrien som ellers ville satset på ”daytime” kring-
kasting for å nå forbrukeren/husmoren. Både i sin
henvendelse til tilskueren og i økonomisk forstand
kan dermed husmorfilmen forstås som en pendent
til det kommersielle fjernsynets ”daytime” program-
tilbud.

Noter

1. Forskningsparaplyen ”Mellom markedsøkonomi og
befolkningspolitikk: Husarbeid som ideologi og prak-
sis” ledes av historiker Gro Hagemann ved Universi-
tetet i Oslo og skal bidra med ny kunnskap om – på
den ene sida – hvordan husarbeidet gjennom den 20.
århundre ble i talesatt innenfor det partipolitiske felt
og i statistikk og – på den andre sida – undersøke
husarbeidets betydning for endringer og stabilitet når
det gjelder konstruksjon av kjønn.

2. Telefonintervju med Informasjonsfilms disponent
Arnfinn B. Storkaas, 3.05.2001. Et interessant spørs-
mål i denne sammenheng er hvorfor den svenske
Husmorfilmproduksjonen som startet i 1952 holdt det
gående helt fram til 1976.

3. Som svar på henvendelsen etablerer den svenske
reklamefilmprodusenten Per Olof Nuhma i 1952 Star-
film A/S i Oslo som et datterselskap til sitt Star Stu-
dio i Stockholm og med det formål å produsere
Husmorfilm. Se Hartviksen 1995.

4. Husmorfilmen skiller seg radikalt fra sin ”søster” såpe-
operaen gjennom fravær av pathos – appell til sterke
emosjoner. Logos, eller appell gjennom fornuftbasert
og strukturert argumentasjon, er mer framtredende,
men er i mellomstikkene underordnet ethos.

5. Jeg har så langt i arbeidet hatt anledning til å se 15 av
de 28 titler – i sin helhet eller utdrag. Prosjektet har
gjort mulig en delfinansiering av scanning slik at til-
dels ubrukelige visningskopier nå blir gjort tilgjenge-
lig ved Norsk filminstitutt i Oslo.

6. Espelid, seinere Espelid Hovig er en ruvende skik-
kelse i norsk kultur- og samfunnsliv etter sine 30 år
som leder av NRK Fjernsynskjøkkenet.

7. Düring har regissert en lang rekke kortfilmer og 8
spillefilmer. Han var under hele 1950-tallet en del av
det kunstnerisk ambisiøse filmmiljøet i ABC- film og
regisserte også to spillefilmer for modernisten Erik
Løchen på 1970-tallet. (Iversen 1992)

8. Betegnelsen ”konferansier” er hentet fra filmens
rulletekst.

9. For introduksjon til og diskusjon av klassisk retorikk,
se Andersen 1995 og Kjeldsen 2002.

10. I sin dokumentarfilmhistorie benytter Bjørn Sørens-
sen dette begrepet for å betegne hvordan fjernsyns-

formatet gjennom det journalistiske mellomledd kom
til å skille seg fra dokumentarfilmens mest utbredte
form i fjernsynets barndom. (Sørenssen 2002:223)

11. Intervju med Informasjonsfilms Terje Helweg
23.10.2001. Helweg understreket i denne sammen-
heng hvordan det å produsere husmorfilm hadde ennå
mindre prestisje i det samtidig norske filmmiljøet enn
det å lage reklamefilm.

12. Tjenesten var opprettet i 1937 som en opplærings-
organisasjon rettet mot husmødrene med kommunale
og fylkeskommunale enheter og sorterte under Land-
bruksdepartementet til 1959. Opplysningskontoret
ble i 1969 slått sammen med andre offentlige instan-
ser under navnet Statens institutt for forbruksforsk-
ning.

13. Knut-Jørgen Erichsen som ble satt til å lede Starfilm
A/S, det første selskapet som produserte husmorfilm
for det norske markedet, hadde ikke bare vunnet den
første ’Annonsørenes Oscar’ for beste reklamefilm i
1950. Han hadde også bakgrunn som kommentator
på lydfilmavisen og hadde vært knyttet til NRK fra
1945 til 1949. Jørgensen var på 1950-tallet en av for-
kjemperne for reklamefinansiert fjernsyn i Norge.
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