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en liten badebukse forteller en hel historie. iført kun en badebukse 
blottes mannens private attributter. ikke nok med det: kroppen hans 
symboliserer samfunnets tilstand.  

tekst marte østmoe

baDebukSaS ballegrep

badesesongen står foran oss, 
lettkledde skal vi sprade rundt. 
Ikke helt uproblematisk selv-

sagt. Jo mindre vi har på oss, jo mer 
eksponeres kroppen. En ting er kvinner. 
En annen ting er menn. Hva skjer med 
dem når de kler av seg? 

I 2011 ble den lille boka Män i Bad-
dräkt lansert. Forfatteren er den svens ke 
forskeren Marianne Larsson, og boken 
er skrevet i forbindelse med en utstilling 
av samme navn på Nordiska museet i 
Stockholm  

– Det meste av materialet til boken 
er hentet fra postordre kataloger, annon-
ser og reklamer, forklarer Larsson.

Bademotedesignerne har alltid hatt 
et skikkelig ballegrep på gutta. Innen de 
mannlige kolleksjonene har valgmulig-
hetene alltid vært begrenset. På begyn-
nelsen av 1900-tallet var for eksempel 
badedrakten heldekkende og stripete. 

– Den stripete badedrakten slik vi 
kjenner den, var antagelig inspirert av 
franske fiskere og sjømenn med stripete 
gensere, forklarer Larsson. 

– Stripene var ikke bare maritime, 
men hadde en praktisk funksjon. Når 
det tynne bomullsstoffet ble bløtt, klis-
tret det seg til kroppen, og skjulte ingen-
ting, men stripene kunne ha en optisk 
forvirrende effekt. 

I komposisjonen av bademoten ble 
det altså tatt hensyn til sjenansen. verre 
blir det 80 år etter. Nå er badebuksa så 
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Bortsett fra hattene var dette en usedvanlig lett kledd 
forsamling herrer  til å være 1863. Bildet, trolig tatt 
av Benjamin William Botham, viser en gruppe fra 
den fortsatt aktive Brighton swimming Club. 
www.floatingmemories.co.uk

T.h. Burt Lancaster og Deborah Kerr  i From Here 
to Eternity demonstrerte de moralske farene ved å 
la kjønnene omgås i bare badedrakt.

liten at den knapt nok synes. Ingen av 
disse variantene ser ut til å være desig-
net på mannens premisser. 

kvinner forbudt  På en annen 
side: Badebukser og badedrakter er i 
utgangspunktet et plagg skapt for menn. 
Det første badetøyet som nevnes i his-
torien er fra England i 1830. I Norden 
hører vi om badeklær først på slutten av 
1800-tallet, da i forbindelse med svøm-
meskoler. Skolen er forbeholdt over-
klassegutter som skal inn i sjøforsvaret.  
Formålet er først og fremst å lære å 
redde sitt eget og andres liv. Å lære å 

svømme er ærefullt og blir ansett som 
stor kunst, men forbeholdt et eksklusivt 
mannlig miljø. Mannen har forkjørsrett 
på all fysisk aktivitet, også i vannet. 
Like vel finnes det lite forskning på hva 
han har på seg når han svømmer og hva 
badetøyet gjør med ham som mann. 
Marianne Larsson snakker gjerne om 
hvordan badebukseindustrien, og ikke 
minst materialene som badebuksen er 
laget av, har vært med på å definere 
mannens bevegelsesfrihet, mannens syn 
på seg selv – og andres syn på ham. 
Bade buksa har vært en viktig brikke i 
mannens identitet, mener hun. 



182  personae 1/2  2012 183  personae 1/2  2012

«how can a guy climb trees, say ’me,  
tarzan, you, jane’, and make a million?  
the public forgives my acting because they 
know i was an athlete. they know i wasn’t 
makebelieve.»       – johnny weissmuller

«en herre kan ikke få en bedre presang  
av sin frue enn en hjemmestrikket 
badedrakt.»  – allers mönstertidning 1937

Undertøy har lenge vært et tema 
debattert av etnologer og moteeksper-
ter. I boka Maktspel i  kläder studerer  Bo 
Linnquist framstillingen av den mann-
lige kroppen kledd i underklær og stil-
longs. I Alison Charters bok Undertøj 
finnes det noen få linjer om hva menn 
har på seg helt innerst. Opplevelsen og 
effekten av å bære noe vakkert og be-
hagelig innerst på kroppen skal ikke 
under vurderes, men Marianne Larsson 
mener bestemt at badetøy er langt mer 
interessant. Badebuksene utsettes for 
mer oppmerksomhet og eksponeres for 
fremmedes blikk, i dem skal du ikke 
bare bade, men også sole deg, konver-
sere lett og ledig – til og med sporte.

krig og bademote  Det er store 
krav til et lite stykke tøy. Designerne er 
heller ikke alene om å trekke i trådene. 
Faktisk har kriger vært avgjørende for 
bademoten. Det sies at det var andre 
verdenskrigs tekstilbrist som kledde av 
kvinnen og framprovoserte bikinien. 
Først forsvinner skjørtet rundt kvin-
nens badebukse, deretter forsvinner 
stoffet over magepartiet. Tilbake står to 
minimalistiske små plagg. Tekstil og 
tråd blir brukt til mer nyttige formål 
som fallskjermer og uniformer. Også 
gutta får merke innsparingen på krop-
pen. Fram til andre verdenskrig sprader 
de fleste menn rundt i hele badedrakter. 
Draktene har utviklet seg fra å være 

stripete røde og hvite, til mørkeblå og 
sorte. Korte ermer drar seg opp og blir 
til stropper, utringningen blir dypere  
og badetøyet ligner mer en bryte drakt. 
Siden utvikles det et hull i siden under 
hver arm og kroppen får nå nyte mer 
sol. På det varmeste dras en av bade-
draktens stropper ned og vi får en såkalt 
«off-the-shoulder-look», et begrep intro-
dusert av fotografen David Claudon. 
Kanskje dras også den andre stroppen 
ned og til slutt, en gang på 30-tallet, er 
det bare en badebukse tilbake. Mer 
kropp blottes og samtidig bader kvinner 
og menn sammen. Eksponeringen er 
total! En slik situasjon krever sin mann. 
Det krever også en kledelig badebukse. 
I det svenske Allers Mönstertidning fra 
1937 kan vi lese at en herre ikke kan få 
en bedre presang av sin frue enn en 
hjemmestrikket badedrakt, for skulle 
han være riktig «up-to-date» måtte 
badebuksene være håndstrikkede. Mang 
en kvinne satt seg ned med strikkepin-
ner i hånden, lite skal sies om hva hun 
tenkte på da hun strikket, men verken 
Eva eller Adam var lenge i paradis: Andre 
verdenskrig bryter ut, og ulltråden ble 
reservert til strømper til soldatene. 

maskulinitet i hver maske 
Ullbadebuksene holder stand, men kos-
ter nå over dobbelt så mye som badetøy 
i bomull. Badebuksene i bomull tørker 
seinere, men ble ikke fullt så tunge i våt 

tilstand. Elastikken blir bedre med inn-
slag av kunstsilke og vistra, iført denne 
buksa kunne mannen føle seg fri til å 
slenge seg fra tre til tre. I 1932 kommer 
Tarzan-filmene med Johnny Weissmul-
ler i hovedrollen, og badebukseindu-
strien kaster seg med inn i jungelen.  
I tidsrommet  1940–50 er det Tarzan-
badebuksene, med høy skjæring og leo-
pardmønster, som regjerer på stranden. 
Tarzan får etter hvert konkurranse fra 
Fantomet og presset på de leopardmøn-
strete badebuksene avlastes av bade-
bukser i klar blå farge. Reklamebransjen 
mener denne fargen står særs bra til en 
solbrun kropp. Uansett hvilken helt 
mannen i gata identifiserer seg med – 

Over: De amerikanske svømmerne Duke 
Kahanamoku, Buster Crabbe, Harold «stubby» 
Kruger, Johnny Weissmuller under forberedelser  
for OL i 1932, med badedraktene rullet ned  
rundt livet. Weissmuller ble senere mest kjent  
som Tarzan, som Crabbe også portretterte i én film 
før han gikk videre til sin glansrolle som romhelten 
Lyn Gordon. 

Over t.v. Noen ganger trengte også mannen  
hjelp med figuren f.eks. fra Jantzens hold-in 
badebukser.

Motstående side:
Glade badere i Tidal Basin, Washington DC., ca 1922
Under: strikkemønster for badedrakter
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på vei tilbake? Er det nå mer stuerent å 
være godt påkledd enn naken? I så fall, 
hvordan skal vi tolke dette? Er det fordi 
mannen har for mye kropp og ønsker  
å skjule den, eller er tilbakekomsten av 
de større plaggene et tegn på at han 
frykter det tynne ozonlaget? Eller er det 
kanskje ikke et tegn på noe annet enn at 
også den moderne mannen er underlagt 
et strengt mote- og designerregime.  
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får vi en motreaksjon: en lang, vid, surf-
ingshorts. En skulle tro at to hundre års 
erfaring skulle være nok for å kunne 
produsere badebukser som kan til freds-
stille den moderne mannens behov. Så 
enkelt er det dessverre ikke. Ikke en-
gang forsker Marianne Larsson vet 
hvorfor, vi skriver 2012, og fortsatt skal 
det være surfingshortser, gjerne origi-
nale og helst fra Australia. 

Stoffkvaliteten er lett, det er ingen 
manko på tekstiler, shortsen består av 
mye stoff og rekker mannen til knærne 
eller midt på leggen. Bukselinningen, 
derimot, henger langt under hoftene. 
Sjansen er store for at buksa faller av. 

– Ekte surfingshorts fra Australia har 
ikke innebygd badebukse, informerer 
Marianne Larsson. 

Som en naturlig reaksjon på proble-
met, beholder mannen trusene på. Det 
må være bomullstruser som kan holde 
mannens utstyr på plass. For at under-
buksene skal kunne holde seg oppe selv 
i bløt tilstand, må strikken være stram 
og bred. Undertøysprodusenten Björn 
Borg vet svaret. Truser under shortsen 
er ikke hygienisk og kan ikke godkjen-
nes på offentlige svømmehaller. Igjen 
tilpasses moten. Björn Borg lager en 
badebukse som ser ut som en truse, 
men som skal være under surfingshort-
sen. Man kan spørre seg: Er bademoten 

krigen her hjemme bremset impulsene. 
Når nylonbadedraktene først kommer, 
får de stort gjennomslag. Disse bade-
buksene holder fasongen, de ligger tett 
inntil kroppen, de krymper ikke, holder 
på fargen, de er slitesterke, elastiske og 
tørker på bare få minutter. Med andre 
ord: en revolusjon! Utviklingen stopper 
ikke der. Nylon og crêpenylon avløses 
på 70-tallet av myk og skjønn plysj, som 
ifølge reklamekampanjene har «…en 
overflate som elegant forand rer seg». 
Igjen er badebuksene en liten, men 
viktig indikasjon på idealene og norme-
nes endringer i samfunnet for øvrig: 
Menn som tidligere har vært Tarzan, er 
nå myke pappaer.    

surfingshorts til besvær 
De myke hippie-pappaene leveres tyd-
eligvis uten garanti. Allerede tidlig på 
80-tallet overtar en ny mannstype sta-
fettpinnen. Sosiolog Sean Nixton har 
studert oppkomsten av det han kaller 
«en ny mann» på 80-tallet. Manns-
idealet eksponeres nå som sensuell, 
solbrun og med harde muskler. Jo mer 
muskler, desto mindre blir badebuksen. 
Til slutt er det ikke lenger hva man kan 
kalle en bukse, men kun en bade-string-
tanga. vi er bokstavlig talt bare en hårs-
bredd fra det legene anbefalte på 
1900-tallet – livet som nudist. I stedet 

på materialenes premisser 
Overgangen fra badedrakt til midjehøy 
tettsittende badebukse kan tolkes som 
et utrykk for et sunnere, friskere og 
kraftigere mannsideal. Samtidig ref-
lekterer moten en ny sosial trend, der 
samværet mellom menn og kvinner var 
mer åpent og akseptert. Idealet er nå å 
kunne nyte sin frihet, men også aktivt 
utnytte fridager og ferier. Aktivitet så vel 
som evnen til å slappe av og ligge i sola, 
må gjerne synes på huden. Å være brun 
blir et statussymbol. Samtidig prokla-
merer leger sunnhetsgestalten i nettopp 
det å få sol og sjøvann på kroppen. 
Spesielt i Tyskland blomstrer en kropps- 
og nakenkultur. Leger i Norden lar seg 
inspirere. Professor Johan Almkvist går 
så langt at han forlanger å forby bade-
bukser i det store og hele. Ifølge Alm-
kvist er det ideelt å være nudist, de som 
bader i badedrakt blir kalt «de  tekstil-
badende». Almkvists preken får en viss 
betydning for herrer, men kun for dem 
som er på guttetur eller alene, i slike  
situasjoner kan de våge seg til å, som det 
ble utrykt: «Almkviste» – altså bade 
nakne. Andre verdenskrig griper hardt 
inn i utvalget på badetøy, men det går 
aldri så langt at nakenbading blir nor-
men. Materialene blir i stedet byttet ut. 
Allerede i 1939 slo nylonet igjennom i 
USA, i form av en damestrømpe, men 

eventyrskikkelsene krever et skjerpet 
fokus på kropp og kroppsbeherskelse. 
Den borgelige mannen med dyder som 
intellektualitet, modenhet og beregne-
lighet, blir nå danket ut av en ungdom-
melig villbasse med styrke, presisjon og 
primitive drifter. Hovedrolleinnehave-
ren i Tarzan-filmene, Weissmuller, skal 
ha mye av æren for denne utviklingen. 
Weissmuller spilte inn 12 filmer, han var 
aktiv konkurransesvømmer og ble flittig 
brukt som modell for badebukseindus-
trien. Og endelig: Tidlig på 50-tallet 
kunne selv Tarzan slippe å bekymre seg 
om badebuksene holder seg oppe: Ny-
lon blir introdusert. Nylon og latex ble 
den perfekte kombinasjonen for starten 
på badebukser i syntetiske stoffer. 

Den amerikanske fotballstjernen Frank Gifford, 
basketballs pilleren  Jerry West og Bobby Hull, 
regnet som en av de største ishockeyspillerne 
gjennom tidene, averterer i 1966 for Jantzen 

sharkskin Actionwear –  «exactly right for 
stretch swim trunks».  

Gifford og Hull slår også et slag for Jantzen 
Hawaiian Villager Beachboy Tights sammen  

med surfer John severson, uvitende om at  
det er den posete Hawaii-shortsen i midten  

som er framtidens plagg. 

Fra venstre: 
80-tallet bød på stadig mindre badebukser,  
her demonstrert av tv-detektiven Magum i  
Tom sellecks skikkelse.

Da Daniel Craig debuterte som James Bond i 
2006, var det Bond og ikke damene hans som 
fikk mest oppmerksomhet for kroppen sin.

Mens badebuksen generelt ble mer posete,  
ble sportstøyet stadig mer strømlinjeformet.  
Da det amerikanske OL-laget i svømming,  
med Michael Phelps i spissen, annonserte  
for speedo Fastskin i 2007, var det i 
science-fiction-inspirert superheltstil.
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