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Madonna – hore
En lang historie om jenter, sex og kjærlighet
Av
Kari Telste
Gjennom tidene har unge jenter fått høre at seksualitet hører ekteskapet til. I dag er
ikke denne sammenhengen like åpenbar lenger. Tilgang på prevensjon har de siste
tretti-førti årene løsrevet seksualitet fra reproduksjon og ekteskap. I dag får jenter vite
at de har samme rett som gutter til å følge sine lyster og nyte sin seksualitet. Men er
det virkelig så enkelt? Ved å bevege meg fram og tilbake i tid skal jeg si noe om
jenter, sex og kjærlighet i et langt historisk perspektiv.1 Særlig er jeg interessert i
grensen madonna – hore og hvordan den er blitt opprettholdt, men også omfortolket
og omdefinert.

Jomfru – hore?
Våren 2005 foregikk en heftig debatt i Aftenpostens ungdomsspalte ”Si;D for deg
mellom 13 og 18”. Sluttstrek ble satt med et innlegg underskrevet med ”(ifølge Jan)
den eneste jomfruen på 14”. Innlegget hadde overskriften ”Jomfru, hore, jomfru, hore
…”, og var betegnende nok illustrert med et bilde av Madonna (faksimile neste side).
Jan var den som startet debatten med innlegget: ”Vil gifte meg med jomfru”.
Hans dilemma var at han ikke ville gifte seg med en som hadde ligget med tjue
stykker før hun var 15, men han ville heller ikke ha en som var så stygg at ingen
andre hadde funnet henne attraktiv som sexpartner. Hvordan skulle han finne en
som var verdig til å bli mor til hans barn? ”Vær så snill jenter, hold på jomfrudommen
1

De lange historiske linjene bygger på hovedoppgave om kontroll av seksualitet på 1600-tallet (Telste
1993), doktoravhandling om brutt ekteskapsløfte, kjønn og ære 1700-1900 (Telste 2000) og en bok
om seksualopplysningens historie på 1900-tallet (Telste 2005).
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til dere er minst 18, det vil gjøre dere mer attraktive å gifte dere med!”, skrev han.
Mange ble kraftig provosert – særlig jenter – mens andre igjen sa seg ”litt enige” med
Jan.
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Flesteparten av de unge debattantene syntes nok Jan burde stikke fingrene i jorda
og se etter hvilken verden han levde i. Hvis han ville gifte seg med en jomfru,
bemerket jomfruen på 14, burde han finne opp en tidsmaskin og dra 100 år tilbake i
tid! Det kan hun ha rett i. Ser vi på håndbøker fra tidlig 1900-tall, ble den unge pike
på det sterkest advart mot å forveksle kjærlighet med ”tøilesløs lidenskab” (Telste
2001). Hun måtte ikke gi etter for sine lyster og dra kjærligheten ned i synd og
smuss, for den skulle være ren og fin og hellig. Derfor måtte hun heller ikke la sin
”kavaler” ta seg noen friheter, for han ville flykte fra en ”skatt” som var altfor lett å få
tak i. Henga hun seg villig til kjærtegn, ville hun snart tape sin bluferdighet, og den
uskyld som fra først av hadde gjort henne tiltrekkende: ”uskyldens fine blomst
plukkes på et øieblik”, og dermed ville kavaleren haste videre til neste blomst (ibid).
Klarte hun derimot å motstå fristelsene, beviste hun sin renhet og uskyld, og ville
altså beholde sin tiltrekningskraft, slik Jan også skriver: jomfruer er attraktive å gifte
seg med.
Nå kan det virke som om Jan bare er en sær type som lever i feil tid. Men
reaksjonene han ble møtt med tyder på at han ikke kan avfeies så lett. Han satte
fingren på et grunnleggende spørsmål: hvor går grensen mellom jomfru og hore?
Riktignok skriver jomfruen på 14: ”Det finnes to typer mennesker. Men de inndeles
ikke i jomfru og hore”. Likevel er det ikke til å komme fra at kvinnelig seksualitet til
alle tider har vært framstilt nettopp i disse to motsatte kategoriene. Bildet av den
uskyldige jomfru og mor står i motsetning til bildet av den seksuelt tilgjengelige
horen. Slike bilder skaper normative forestillinger som stiller opp den rene, legitime
kvinnelige seksualiteten som motsetning til den urene og illegitime (Scott 1988).
Detter er normative forestillinger som kommer til syne i Jans innlegg. Seksuelt aktive
jenter kategoriseres som uverdige i motsetning til den jomfruelige og vakre mor som
han ønsker for sine barn.
Den kulturelle symbolikken i de arketypiske bildene av jomfru og hore skaper
noen kategoriske og utvetydige påstander om kvinnelig seksualitet som igjen
undertrykker eller benekter alternative tolkningsmuligheter (Scott 1988). De gir derfor
inntrykk av at det er lett å skille mellom jomfru og hore: enten er hun det ene eller det
andre. I praksis trenger ikke skillet være fullt så fastlagt og entydig. For å illustrere
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dette skal jeg gå tilbake til 1600-tallet. Hvordan kunne det ha seg at noen ugifte
mødre på den tiden ble stemplet som løsaktige og lettferdige, mens andre påsto at
de var krenket og vanæret? Egentlig hadde de jo gjort nøyaktig det samme: de
hadde fått barn utenfor ekteskap.
1600-tallet var en tid da nye lover om seksualitet skapte nye definisjoner av
rett og galt, men disse definisjonene så ikke ut til å være i takt med folkelige normer.
Lov og rett definerte sex utenfor ekteskap som løsaktig, men samtidig virket det som
om seksuell omgang som ledd i ekteskapsinngåelse både var vanlig og godtatt. Til
dette kom at regler fra middelalderen om jomfrukrenkelse gjorde det mulig for ærlige
jenter med godt rykte å klage over at gutten hadde tilføyd dem skam og vanære, og
kreve oppreisning for krenkelse. Det var ekteskapsløftet som skilte mellom rett og
galt, og det som var galt kom først til syne dersom bryllupet av en eller annen grunn
ikke ble feiret. Galt kunne forvandles til rett dersom jenta til slutt likevel sto brud, eller
kunne definere seg som krenket. Dermed ble gravide bruder og løsaktige kvinnfolk
på sett og vis to sider av samme sak. Krenkede jomfruer var løsaktighetens rettside.
Dette viser at kategoriene jomfru og hore ikke kunne tenkes uten hverandre,
og at de ble brukt til å avgrense illegitim fra legitim kvinnelig seksualitet. Istedenfor å
stå i motsetning til hverandre kan vi derfor snarere si at de utfyller og kompletterer
hverandre (Thorsen 1990). Derfor er det kanskje mellomrommet mellom de to
kategoriene som er mest interessant? Med andre ord hvilket rom har jenter hatt for å
navigere mellom dem, og hvordan forsøker de å definere seg selv og sine handlinger
i forhold til de motstridende bildene jomfru – hore?

Hvor går grensen?
Det var slike grenseganger de unge debattantene på Si;D forsøkte seg på i 2005.
Men var antall partnere avgjørende, slik Jans innlegg tyder på, eller er det noe
annet? ”Det er faktisk en forskjell på å ha ligget med noen før du er 18 og ha ligget
med 20 før du er 14!”, skrev én jente. I det siste tilfellet måtte nok jenta regnes på
linje med de ”virkelige horene”, mente hun. En annen var enig i at dette dreide seg
om ”billige jenter” som har sex mange ganger med forskjellige partnere.
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Ut fra slike definisjoner risikerte altså jenter som hadde hatt mange partnere å bli
definert som billige og havne i horekategorien. Derimot var innsenderne skjønt enige
i at det var noe helt annet å ha sex med kjæresten, eller som ”jente, 16 og sexglad”
presiserte: kjæresten ”som jeg elsker veldig høyt – og som jeg har vært med i ett år”.
Et – eller flere – faste kjæresteforhold ble dermed kategorisert på rett side av grensa,
mens flere tilfeldige ble mer tvilsomme. Dette er ikke vanskelig å kjenne seg igjen i
om vi går bakover i tid; i første omgang til 1980-tallet.
”Hva er mest moralsk?” skrev ei jente på 16 år til spørrespalten Kjære Sandra
(1984) i jentebladet Romantikk. ”I løpet av to år har jeg ligget med tre forskjellige
gutter tre ganger. Det er ikke særlig mye, synes jeg”. Problemet var at en annen
jente hadde fått vite dette og kalte henne ”ludder og det som verre er”, og det til tross
for at denne jenta selv levde et aktivt seksualliv, riktignok med en gutt som hun
hadde vært fast sammen med i to år. ”Er det riktig av henne å kalle meg ludder?” ville
innsenderen vite. ”Er jeg løsaktig?” Sandra beroliget jenta med at hun måtte gjøre
det hun selv syntes var riktig, for etter hennes mening var moral en privatsak.
Ord som hore, ludder, løsaktig og lett på tråden har gjennom tidene vært
knyttet til moralske vurderinger av kvinnelig seksualitet. Moral blir dermed mer enn
en privatsak. Karakteristikkene forteller om den sosiale kontrollen av jenters
seksualitet, om grensene for deres seksuelle utfoldelse og om hvordan disse har
endret seg. Akkurat som innsenderne til Si;D i 2005 ser vi i eksemplet fra Kjære
Sandra at jenta med fast følge mente hun var i sin fulle rett til å være seksuelt aktiv,
mens hun stemplet den andre jenta og hennes tre mer tilfeldige forbindelser som
løsaktige.
Det interessante er at hun som hadde vært sammen med tre gutter ser ut til å
ha trådt over en grense, også lenger tilbake i historien. I tidligere tider kunne første
gang regnes som et feiltrinn eller – som nevnt – en krenkelse av jentas ære dersom
hun hadde trodd på guttens løfter. Seksuell avholdenhet var dermed ikke
avgjørende, men hvordan hun hadde forholdt seg til gutter.
En gang kunne på sett og vis omdefineres til ingen gang. Derimot var det mer
tvilsomt å ha vært sammen med to gutter, mens tre så avgjort var altfor mange. På
1600-tallet ville i så fall jenta ha gjort seg fortjent til kakstryking av bøddelen – en
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straff som gjorde henne æreløs. På 1800-tallet var det fortsatt straffbart å få tre barn
med tre forskjellige menn.2 Etter lovens mening hadde hun i så fall vist en ”fordervelig
hang til løsagtighed” og gjort seg ”tilgængelig for enhver, der vil benytte hende”.
Derfor kunne hun ikke regnes som annet enn en ”skjøge”.3
For å unngå å havne i denne kategorien, ble jenter i tidligere tider møtt med
entydige advarsler om å passe seg. Pass deg for mannfolk! Pass deg for å komme i
”uløkka”! Slik har mødre og bestemødre advart fra 1600-tall til 1900-tall. Kvinner som
var unge på 1900-tallet forteller hvordan slike advarsler kom med en stemme som
forbød flere spørsmål: ”så fikk livet selv lære meg hva det betydde”. I dag er ikke
budskapet like enkelt: ”Kos deg og vær glad!”, oppfordrer nettsteder og
spørrespalter. ”Nyt din seksualitet!”. Samtidig blir det understreket at den seksuelle
erfaringen er noe helt spesielt som helst skal nytes med en du kjenner godt og er
glad i. Jenter står derfor overfor et dilemma: Er det greit å ha sex for sex’ens egen
skyld, eller bør de helst være forelsket?
”Tenk deg om før du roter med en på fest!” advarer en jente på Si;D: ”Sex er
noe spesielt som man deler med en man elsker!” Sex og kjærlighet hører altså
sammen, og roting – tilfeldig sex – ødelegger noe som er ment å være fint. Nyere
undersøkelser viser at dette er noe ungdom flest slutter seg til. Selv om gutter har
lettere for å bryte mot idealet, er det bred enighet om at gjensidig kjærlighet og et
følelsesmessig forpliktende forhold er den rette rammen for et samleie. Sex bør være
uttrykk for kjærlighet, og ikke nytes for nytelsens egen skyld (Berg 2002, Bäckman
2003:97, 126, Krange & Pedersen 1999).
Oppfatningen av at kjærlighet er en forutsetning for sex, betyr at manglende
følelser kan framstå som et brukbart argument for jenter til å si nei i en presset
situasjon. Men dette er et argument som svekkes, dersom hun har hatt mange
seksualpartnere. Det er fortsatt en tendens til at jenter med ”dårlig rykte” som kler
seg utfordrende, opptrer forførerisk eller drikker alkohol, lettere blir oppfattet som
seksuelt tilgjengelige (Krange & Pedersen 1999). Oppfatninger av jenter som
tilgjengelige forbindes gjerne med at de har vist manglende selvkontroll og evne til å
2

Kong Christian 5.’s Norske Lov av 1687 6 Bog, 13 Cap., 9 Art., jf Kriminalloven av 1842 kapittel 18 §
25.
3
Jf forarbeidene til kriminalloven i Motiver 1835:217.
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styre sine drifter (Bäckman 2003:107). For gutten bidrar ”tilgjengelighet” til at det blir
lettere å legge ansvaret på jenta selv, dersom han ikke har respektert hennes
grenser
Dette er ikke akkurat nytt. Tilgjengelighet har gjennom tidene mer eller mindre
fritatt menn for ansvaret for sine seksuelle handlinger, og rykte om løsaktighet har
gjort det vanskeligere for jenter å sette grenser og avvise tilnærmelser. Dette kan
som Inger Lövkrona (1999:139ff) har påpekt ha noe å gjøre med at menn og kvinner
ikke er i samme posisjon. Menn befinner seg som regel i posisjoner med større makt
enn kvinner, og har større rom for å legge premisser for tolkning og meningsskaping.
Et gjennomgående trekk gjennom historien er at menn og kvinner har hatt forskjellig
rom for seksuell utfoldelse og at de møter forskjellige forventninger til hvordan de
skal opptre (ibid). Kontrollen av seksualitet har først og fremst vært rettet mot
kvinner, og kanskje må vi bare sukke: er det ingenting som forandrer seg! Akkurat
det er nok å se litt svart på det. Men selv om idealet i dag er likestilling og lik rett til
seksualliv både for jenter og gutter, er det fortsatt slik at jenters seksualitet ikke blir
tolket på samme måte. Mye i ferd med å skje, men fortsatt kan det virke langt fram.

Enten – eller, eller midt i mellom?
Hore er det skjellsordet som gjennom historien har vært mest vanlig å bruke om
jenter. I dag slenges det tankeløst etter jenter, noe som oppleves som sårende og
støtende, ettersom det forbindes med prostitusjon og et løssluppent seksualliv. Ordet
hore definerer hva som er anstendig, og dikterer hvordan jenter skal opptre for å
holde seg innenfor slike grenser (Bäckman 2003:120-121). Det brukes dermed både
av jenter og gutter for å sortere jenter i rene og urene. Det er ikke greit å havne i feil
kategori, selv om det er helt uforskyldt. Når enkelte jenter pekes ut som hore og
”uren”, skapes det samtidig orden. For at noen skal framstå som rene og ”skikkelige”
forutsetter det at andre utpekes som løsaktige og lette på tråden. Rent og urent er
med andre ord kategorier som trenger hverandre og ikke kan tenkes uten hverandre.
Som jomfru-horedebatten på Si;D viste, er fast kjæresteforhold og følelser en
strategi for å unngå å havne i horekategorien. Men jenter i dag har ikke særlig lyst til
å havne i jomfrukategorien heller. Da kan de bli oppfattet som pripne og kjedelige.
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Den store skrekken, om vi leser spørrespalter på internett, er å virke seksuelt
uerfaren! Derfor forsøker jenter isteden å manøvrere seg inn i en slags
mellomkategori: de skal være akkurat passe seksuelt aktive, ikke for tilgjengelige,
men heller ikke utilgjengelige. Rommet for å manøvrere mellom kategoriene hore og
jomfru er blitt utvidet. Grensene er mer uklare, men også mer flytende og åpne for
forhandlinger, slik at jenter tross alt har fått større rom for å utfolde seg.
For å trekke en lang linje kan vi i store og grove trekk si at det gjennom
historien er ekteskapsløftet som har hatt makt til å forvandle urent til rent. Det har
vært godtatt å ha sex med den du skulle gifte deg med, og ekteskapsløftet skilte
legitim fra illegitim sex. I dag er ikke lenger forventning om ekteskap den sentrale
grensemarkøren. Men fortsatt er det slik at sex med fast kjæreste eller i det minste
en du er forelsket i, gjør forholdet mer godtatt enn tilfeldige forhold. Slik sett kan vi si
at følelser har makt til å forvandle urent til rent. Jomfru – hore er fortsatt to sider av
samme sak med kjærlighet, kjæresteforhold og selvkontroll på den ene siden og
tilfeldig sex, nytelse og begjær på den andre.

Kilder og litteratur
Aftenposten, Si;D: januar – april 2005.
Berg, Lena 2002. Förhoppningen om att kärleken löser alt – potential till förändring
eller/och falsk garanti? Unga kvinnor samtalar om heterosexuell samvaro.
Kvinneforskning 3/02.
Bäckman, Maria 2003. Kön och känsla. Samlevnadundervisning och ungdomars
tankar om sexualitet. Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag.
Kjære Sandra! Spørsmål som opptar de unge i dag – problemer de ikke vil eller tør ta
opp i hjem eller skole. 1984. Oslo: Bladkompaniet A/S.
Kong Christian den femtes Norske Lov 15de april 1687 med Kongeloven 1665. Oslo:
Utgave ved Universitetsforlaget 1982.
Krange, Olve og Willy Pedersen 1999. Å angre på sex. Sosiologisk tidsskrift 1
(1999).
Kriminalloven (Lov ang. Forbrydelser) av 1842. I: Samling af Love, Tractater,
Kundgjørelser, Resolutioner, Departementsskrivelser m.m., som siden 1814
ere udkomne. (1837-). Christiania: Guldberg & Dzwonkowski.
Lövkrona, Inger 1999. Annika Larsdotter barnamörderska. Kön, makt och sexualitet i
1700-talets Sverige. Lund: Historiska Media.
Motiver til det i Aaret 1832 udgivne Forslag til en Lov for Kongeriget Norge
angaaende Forbrydelser. 1835. Christiania.
Scott, Joan Wallach (1986) 1988. Gender: A Useful Category of Historical Analysis. I:
Gender and the Politics of History. New York: Colombia University Press.

81

Nätverket nr 15, 2008

Sidor 74-82

Telste, Kari 1993. Mellom liv og lov. Kontroll av seksualitet i Ringerike og Hallingdal
1652-1710. Oslo: Tingbokprosjektet.
Telste, Kari (1999) 2000. Brutte løfter. En kulturhistorisk studie av kjønn og ære
1700-1900. Oslo: Acta Humaniora. UniPub forlag.
Telste, Kari 2001. Kunsten å gjøre lykke. Kjønn, kropp og kjærlighet i håndbøker for
unge menn og kvinner 1860-1920. Din. Tidsskrift for religion og kultur 2-2001.
Telste, Kari 2005. Det rare. Jenter og seksualitet gjennom 100 år. Oslo: Norske
Kvinners Sanitetsforening/Schibsted Forlagene.
Thorsen, Liv Emma. Rette og vrange - et kritisk blikk på etnologi og kvinneforskning.
Norveg 1990.

Kari Telste är Dr.Art. och förstekonservator vid Norsk Folkemuseum.

82

