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«Min sindsyge onke
NY BOK: – Det er mye kulturhistorie i
gamle annonser. De vitner om at fortida
var alt annet en grå og kjedelig, sier
Håvard Mossige.
■■ SISSEL HOFFENGH
«Erfaren jomfru» er blitt en
bok full av kuriøse annonser fra
«gode gamle dager», full av
nostalgi og et språk som vekker
latter. For forfatter og forlegger
Håvard Mossige, begynte fascinasjonen mens han jobbet med
en annen bok.
– Jeg skrev historien bak
tusen norske ord, og måtte lete
etter noe som kunne illustrere
teksten så det ikke skulle bli så
tørt. Slik kom jeg over annonsene i gamle aviser. De skulle
vise seg å være en rik kilde –
ikke bare til gode illustrasjoner,
men også mye til humor, sier
Håvard Mossige, som innrømmer at han hadde hatt et
bilde av fortida som ganske grå
og kjedelig.
– Men innholdet i de mange
annonsene vitnet om et meget
stort mangfold både i varetilbud og underholdning, og jeg
har nok fått et litt annet syn på
fortida nå, sier Mossige.

STILFULL: Forfatter Håvard
Mossige har lekt seg i gamle
arkiv og poserer gjerne «in character» som matcher annonsene
i boka.

linger per brev. Og i Trondhjems Folkeblad den 15 juni
1897 kunne man lese: «En Missionær og en Engelskmand ved
Navn Lichtenberg er opspist
paa Santa Cruzøerne i Sydhavet. Befolkningen udgjør
Søker strippersker
omkring 30,000 Personer, og
«Vi nterfra k ker
Missionærerne
for korpulente»
anede intet galt,
(Arbeiderbladet
da de blev tagen
1933) og «Gå ikke
tilfange og i
med stygg hatt»
længre Tid holdt
(Arbeiderbladet
i Fangenskab»
1935), «Populære
– Ja, man
Rumba-benklær»
hadde
ikke
Håvard Mossige, forfatter
(Sarpsborg Arbeisamme sikkerderblad
1936)
hetsnett som vi
vitnet om at
har nå. Det var
motebevisstheten var på topp. ingen som sjekket fakta, og
Under stilling ledig var det rift ingen matvarekontroll eller
etter erfarne jomfruer og strip- kvakksalverlov, sier Mossige.
persker, sistnevnte i SocialKontaktannonser
Demokraten i 1916.
– På grunn av de mange frem- Kvalitetene folk søkte i en ny
mede og litt formelle ordene og partner ble kommunisert
formuleringene har jeg måttet direkte og uten beskjedenhet i
lete meg fram til hva innholdet fordums kontaktannonser.
i annonsene egentlig betyr. Jeg – Det er knallhard ærlighet.
kaller det forskning på lavt Man kviet seg ikke for å være
nivå. «Strippersker» var for konkret med hensyn til hvor
eksempel kvinnelige medarbei- mye penger man hadde eller
dere som hadde som oppgave å søkte. Flere er også åpne om at
fjerne stilkene fra tobakksbla- det ikke har gått så godt for
dene – helt vanlig på fortidens dem enten økonomisk eller i
tobakksfabrikker. Så det var kjærlighetslivet, sier Mossige.
altså ikke underholdning til
Gratulasjoner til ny-copulerte
fabrikkens julebord de var ute kan sjokkere over hvor åpne folk
etter, sier Mossige.
faktisk var om ting.
– Men dette var ikke så draTøffere tider
matisk som dagens lesere kan
Språket i annonsene er i likhet tro, den gang betydde «å kopumed innholdet ofte ufrivillig lere» å gifte seg, forklarer Moskomisk. Gjennom de mange sige som også har opprettet en
gode tilbudene på alt fra kjøtt egen facebookside med bonusog sprit til medisinsk behand- materiale.
ling, spiritisme, spådommer og
– Det er så mye materiale å ta
ekteskap aner vi konturene av av, og det har vært så gøy å gå
en tøffere fortid med lite kon- igjennom alt at samboeren min
troll.
synes det begynner å bli litt
En lege ved navn doktor Sch- drøyt, smiler den entusiastiske
neeweiss trodde for eksempel at forfatteren.
syfilis var en hudsykdom og
sissel.hoffengh@dagsavisen.no
rykket i 1865 inn en annonse i
Christiania Intelligenssedler Alle illustrasjonene er fra boka
med tilbud om skriftlig behand- og bokas facebookside.

Jeg kaller
det forskning på
lavt nivå.

• Gamle annonser vekker latter
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