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Moderskapslandet Norge? 

• Norsk familiepolitikk har fram til ca 1970 i 
hovedsak vært basert på den funksjonsdelte 
kjernefamilien. 

• Ble Norges tidlige sosialpolitiske suksess og 
Katti Anker Møllers store innsats for mødrene 
en hemsko for likestillingen? 

• Ble Norge et familiepolitisk «annerledesland» 
på grunn av dette? 

  

 



Feministen og sosialpolitikeren 



De «Castberg-Møllerske» barnelover 

• Regulerte foreldres forsørgelsesplikt  

• Slo fast fedres ansvar for alle sine barn 

• Ga samfunnet ansvar for bidragsinnkreving og 
omsorg for  fattige barselkvinner 

• «Uekte» barn fikk rett til navn og arv etter far 

• Ble en viktig grunnstein for velferdsstaten 

• La grunnlag for en barnesentrert 
familiepolitikk 

 

 



Et helhetlig program 

• Oppdragelse av fedre 
– Pålagt outing og bidragsplikt 

• Beskyttelse av barn 
– Trygg forløsning og spedbarnsomsorg 
– Økonomi: Forsorg for barn og farsbidrag 
– Rett til navn og arv: sosial oppreisning 

• Beskyttelse av mødrene 
– Fødselshjelp på mødrehjem o.l. 
– Barselpermisjon 
– Økonomisk støtte: offentlig ordnet bidrag og forsorg 
– Forebygge fosterfordrivelse og barnemord 

• 1915: mange saker med betydning for mødre og fattige familier 



Samarbeidet 

 



Prosessen 
 

• Forpostfektinger: Sedelighetsfeiden, 
Arbeidermøter, 1892-loven   

• Fra «salongforslag» 1900 til lovvedtak 1915 

• Kamp mot spedbarnsdød, «Barnets Århundre» 

• Vitenskap, statistikk og folkeopplysning 

• Mediestoff og moraldebatt  

• Splittet kvinnebevegelsen 

• Flyttet politikkens grenser 
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Motstanden 



Kjønnskamp i Stortinget 1915 

• "Kvinnebevegelsen er det moderne samfunns 
hovedsykdom, den er verre enn syfilis, 
alkoholisme og tuberkulose. Ti mot disse 
gives der dog råd. Men feminismen er bare 
råttenskap, oppløsning, utslettelse av 
menneskenes lykkegrunnvold: forskjellen 
mellom kjønnene." 

(Ole Malm (veterinærdir.) 1915, debatt om de 
castbergske barnelover) 

 



Kvinnenes ambivalens  

• "De mængder av love som nu i vore dager vælter 
ind over os, er ikke alltid tiltalende. Vi blir saa rent 
umyndiggjorte alle sammen, naar staten skal gripe 
ind slik overalt og paa alle omraader. Naar det 
offentlige skal bestemme over de intimeste ting i de 
intimeste forhold, saa vort hjem snart ikke længer 
er vort, men statens."[1] 

Anna Bøe (red. damebladet Urd) 1915 
•  

    [1]Urd 1915, s.77, her sitert etter Rosenberg 1981. 



 



Møllers motiv 

• ”Vi elsker moderskapet, 

vi vil dets vel, men i full  

frivillighet og under vort  

eget ansvar” 



Det vanskelige moderskapet 

• 1800-tallets særartstenkning 

• Det medisinske fakultet: Kvinner er først og 
fremst mødre 

• Ellen Key: «Misbrukad kvinnokraft» å kjempe 
for likestilling utenfor den kvinnelige særart 

• Evang 1968: Katti  ville beskytte mor og barn 
og avhjelpe den funksjonshemming 
moderskapet innebar  



Likerettsfeminisme og velferdsfeminisme 

• Stemmerettskampen og kvinneemansipasjonen bygde på 
liberalistisk tankegods om individuell frihet –
likerettsfeminisme 

• Moderskapspolitikk, sosialpolitikken, familiepolitikk, velferd 
var  hovedsak i velferdsfeminismen 

• Rett til selvforsørgelse vs rett til å slippe dobbeltarbeid 
• Kvinnesak – ikke mannsrollediskusjon. 
• Kjønnskomplementaritet var et ambivalent tema i begge 

retninger: likerettsfeminismen brukte den mest som strategisk 
argument, velferdsfeminismen i større grad som politisk ideal. 

  
 



Arbeiderkvinnebevegelsen 

• Sto i klemme mellom kjønnssolidaritet og 
klassesolidaritet. Viste seg særlig på 30-tallet 

• Kjønnskomplementaritet var et ideal og politisk mål 
for de fleste fram til ca 60-tallet 

• Kjempet for velferdsordninger som barnetrygd, 
mødrepermisjoner, mødrelønn, bolig, skole. 

• Radikalisering av sentrale ledere fra ca 1936 – 
inspirert av Alva Myrdal og de sosiale ingeniører. 
Krevet velferd OG likestilling. 

• Gerhardsen-epoken grep tilbake til 
komplementariteten, ble HUSMOREPOKEN 



Mellomkrigstidens debatt om gifte 
kvinners arbeidsrett: 

«Er det ikke så at vi gifter oss for å bli forsørget og 
ikke for å fortsette på arbeidsplassen?» 

(Agnes Sporsheim, DNA’s landskonferanse 1933 



Ekteskap som næringsvei? 

• Industrisamfunnets kvinner må med andre ord gis 
anledning til å befri seg fra sin nåværende 
hovednæringsvei: livsvarig forsørgelse gjennom 
ekteskap. Den må bli en unntagelse istedenfor som 
nå en regel. Så lenge livsvarig forsørgelse gjennom 
ekteskap er en regel for kvinnene og ikke en 
unntagelse, vil patriarkatet leve videre. Denne 
forsørgelse medfører nemlig at kvinnene stort sett 
holdes nede som en annen og tredjerangs 
arbeidskraft. Dette hindrer igjen at deres evner og 
egenskaper kan få en naturlig og fri utfoldelse. 
(Margarete Bonnevie 1948:40) 



De harde trettiåra 

• Arbeidsløsheten sprengte  sosialhjelpstatens 
rammer og ble  startskudd til helhetlig 
utredning av velferdsstaten. 

• Fokusskifte fra enslige/fattige familier til 
levekårspolitikk for normalfamilier 

• Befolkningspolitisk bekymring: Hvem  skal 
betale alderspensjonen? 

• Styrking av breadwinner-idealet 

 



Ingeniører i aksjon 



Utredningstid 

• Befolkningskommisjoner i Sverige og Danmark 
1935, Sosiallovkomite i Norge. 

• Familiepolitikk fikk en sentral rolle,  eksempel 
barnetrygdkomiteen 1934-37 

• Befolkningspolitiske motiver bak 
alderstrygden 1936 

• Utredningene kan sees som Velferdsstatens 
første dokumentgrunnlag 



I velferdsstatens fødestue 

• Kattis livsverk i forkant av velferdstatens utvikling 

– Kampsakene førte til  og fulgte opp sosiale reformer 

• En feminisme bygget på samtidens sosiale 
realiteter:  

– Poengterte fars forsørgerplikt 

– Kritiserte ekteskapshierarkiet 

– Krevde råderett over egen reproduksjon 

– Barneproduksjon er samfunnsarbeid og skal lønnes av 
staten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvinne - bruk ditt våpen! 

• «Det er intet  tal som formår  at bringe 
statsmyndigheterne i en sådan uro som et 
synkende fødselstall, især fordi alle  
foranstaltninger til at bekjempe det: religion, 
lovbeslutninger og politibestemmelser viser 
sig frugtløse. Det gjælder for os i de nærmeste 
50 år  at fødslerne viser en stadig  synken; da 
kan det hende at  statsmyndigheterne vil stille 
sig lyttende til vore krav. Men neppe før.» 
(Kvinnenes fødselspolitikk 1918) 



Helligbrøde! 

• «Jeg mener det er en helligbrøde uten like å gjøre 
barnefødsler  til et erhverv, at det er synd mot våre 
helligste plikter å slippe ekteskapets  idésom det frie 
om enn ofte usigelig tvungne  forhold mellem mann 
og kvinne, og jeg er viss på, at vi ikke hever slekten 
ved å føre den inn under  husdyravlens teknikk og 
lover.. Det er en proklamasjon av moralsk anarki, og 
den kaller  kvinnene til våpen  mot samfunnet, og 
mot den moral, de som mødre er satt til å vokte.» 
(Marie Michelet, Hjemmenes Vels leder) 



Kjønnsforhold kan ikke lovreguleres! 

• «Selve titelen – kvindernes fødselspolitik – er i sit 
slags herlig: en hvilken som helst kvinde – og vel også 
mand – som har  bevaret lidt stedsans overfor 
begreper, vet at fødsel og  politik er  så omtrent 
polare motsetninger. Klemmer man dem sammen til 
ett blir ens tankeverden flat som et stykke avispapir. 
.. Loven kan vanskelig, og aldrig for det gode gripe 
ind i forholdet mellem mennesker der står hinanden 
så nær som egtefolk, foreldre og barn. (Sigrid Undset, 
avisinnlegg 1919) 



Er Katti Anker Møller utdatert i 2015? 

• «Uekte barn» finnes ikke lenger..? 

• Selvbestemt abort er innført 

• Prevensjon er i allmenn bruk 

• Barnetrygd/overgangsstønad/kontantstøtte 

• Barnehager til de fleste barn 

• Svangerskap ingen hindring---? 

• Familiepolitikkens likestillingsperspektiv –hva 
med kvinnekroppen? 

 



«Barneliket i krattet», 1927 

«Hvorfor må to små ord 

 som «i» og «utenfor» få 

 slike følger for et barns  

skjebne? Et barn er da et 

 barn allikevel, og fortjener  

all den  omsorg og støtte  

vi kan gi det» 


