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Innledning 

Jeg er 30 år og har vært gift i 7 år og har hatt 3 barn hvorav to lever. Min 
bygning er for trang, så jeg har vanskelig for å føde barn. Det annet barn 
måtte doktoren ta, det tredje ble fremkalt kunstig, 1 måned før tiden. Skal jeg 
få flere må jeg opereres. Jeg og min mann vi elsker hinannen så samleie er 
uunngåelig og forståelig, så et nytt svangerskap kan snarest melde seg. Gi 
meg råd så jeg kan unngå svangerskap en stund så jeg kan bli sterk og se mer 
lyst på moderpliktene.1

Kvinnen som skrev dette i et brev til mødrehygienekontoret i Oslo, delte skjebne med mange 

andre kvinner på begynnelsen av 1900-tallet. Mange – og i dette tilfelle også slitsomme – 

svangerskap tærte på kroppen og gjorde dagliglivet vanskelig for flere kvinner, særlig i de 

lavere lag i samfunnet. Mange døde i barselseng, eller ble varig svekket av fødslene. 

Brevskriveren ønsket å få prevensjonsveiledning slik at hun kunne ”unngå svangerskap en 

stund.” Arbeidet med prevensjonsopplysning var svært omstridt, men samtidig en av de 

sentrale oppgavene for mødrehygienekontoret i Oslo. 

                                                 
1 Sitat fra et brev til mødrehygienekontoret til Oslo. Avsender og dato er ukjent. Sitert etter Mohr, Tove (1968): 
Katti Anker Møller – en banebryter. Tiden Norsk Forlag, Oslo, s. 208 
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Kvinnen som stod bak opprettelsen av dette kontoret, Katti Anker Møller (1868-1945), var 

både omstridt og anerkjent i sin egen tid. I sin minnetale over henne sa Karl Evang at ”hun var 

ubundet av tidligere konvensjoner og tankegang, hun var annerledes, nyskapende, hun 

sprengte fordommer, dogmer og uvitenhet, hun vendte seg mot undertrykkelse, utbytting og 

nedvurdering av kvinnen.”2 ”[D]enne monumentale kvinneskikkelse”3 skal jeg komme 

nærmere inn på i det følgende. 

Tema og problemstilling 

Utgangspunktet for denne oppgaven er altså en av det tidlige 1900-tallets kvinnelige 

samfunnsdebattanter, Katti Anker Møller. Hun blir stort sett presentert som en aktiv 

kvinnesaksforkjemper i forskningen. Rune Slagstad karakteriserer henne for eksempel som en 

av ”de store feministiske handlingsideologer”4 i Norge. Han beskriver henne også som ”en 

utrettelig talskvinne for prevensjon og fri abort.”5 Slagstad er her på linje med andre forskere 

innen feltet. Det er to sider ved Møllers arbeid som blir særlig vektlagt: arbeidet for å bedre 

mødrenes kår, samt prevensjons- og abortkampen. Hun blir blant annet omtalt som ”mødrenes 

forkjemper,”6 og datteren, Tove Mohr, presenterer henne som ”en pionértype,” en kvinne som 

var ”forut for sin tid og hadde stor selvstendighet.”7 Felles for de ulike tilnærmingene til 

Møller er synet på henne som kvinnesakskvinne.8

Dette bildet av Katti Anker Møller framhever viktige sider ved arbeidet hennes, men det 

kunne vært interessant ut fra en idéhistorisk vinkling å prøve å utvide dette perspektivet noe. 

Hvilket bilde får man av henne og arbeidet hennes hvis man tar utgangspunkt i noe annet enn 

kvinnekamp? I mitt arbeid med Møller har dette spørsmålet blitt mer og mer presserende. 

Bildet av henne som kvinnesaksforkjemper er ikke galt, men jeg har opplevd det som 
                                                 
2 Evang, Karl (1969): Katti Anker Møller: minnetale ved møte i Universitetets gamle festsal 23. oktober 1968. 
Aktietrykkeriet, Oslo, s. 12 
3 Evang (1969), s. 3 Hakeparentesen – [] – brukes i oppgaven i to sammenhenger. For det første, som her, når det 
i originalen er angitt stor/liten bokstav og jeg på grunn av sammenhengen må bruke motsatt tegn. For det andre 
brukes [] for å angi tillegsopplysninger som ikke står i originalteksten. 
4 Slagstad, Rune (1998): De nasjonale strateger. Pax forlag, Oslo, s. 415 
5 Slagstad (1998), s. 415 
6 Dette er et begrep Inger Elisabeth Haavet bruker om henne. (Haavet, Inger Elisabeth [1994]: “Hvor mye er en 
mor verdt? – Mødrenes forkjemper 125 år” I: Katti Anker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. Inger Elisabeth 
Haavet (red.). Senter for humanistisk kvinneforskning. Bergen (Skriftserien nr. 7), s. 8) Tove Mohr framhever 
også Katti Anker Møllers arbeid for mødrene: ”Vi finner henne i 30 år i ubrutt arbeid for å gi kvinnen som mor 
støtte, selvtillit og samfunnets fulle anerkjennelse.”(Mohr (1968), s. 8)  
7 Mohr (1968), s. 7 
8 Dette kommer vi mer tilbake til i 1.2, der vi vil komme nærmere inn på plasseringen av henne i tidligere 
forskning. 
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ufullstendig. Det er sider ved henne som ikke kommer fram i en slik skildring, sider som det 

har blitt viktig å trekke fram. Arbeidet med tekstene hennes, særlig foredraget ”Moderskapets 

frigjørelse” (1915) og tekster skrevet i forbindelse med barselhjemutstillingen i 1916, åpnet 

opp for et nytt perspektiv på Møller – et perspektiv der fokuset på hygiene er sentralt.  

Hvis man således forsøker å se arbeidet hennes i lys av tidas hygieniske folkeopplysning, vil 

man få fram et annet og mer kompletterende bilde enn det som er rådende i store deler av 

forskningen på Katti Anker Møller. Den tidsperioden det her er snakk om – de første tiårene 

av 1900-tallet – ligger delvis i det Anne-Lise Seip kaller sosialhjelpstaten (fram til 1920) og 

delvis i det hun kaller velferdsstaten (etter 1920).9 Den største endringen i denne perioden er i 

følge Seip en overgang fra et ”privatoffentlig” til et ”offentligprivat” system;10 myndighetene 

tok stadig mer ansvar for sosialpolitikken. I sosialhjelpstaten hadde staten og kommunene 

ansvar på en rekke områder, mens det på andre områder var et samarbeid mellom offentlige 

myndigheter og private organisasjoner. I velferdsstaten ble det offentlige ansvaret enda 

tydeligere uttrykt.  

Det tidlige 1900-tallets voksende hygienebevegelse er ett eksempel på sosialhjelpstatens 

”privatoffentlige” samarbeid. Denne bevegelsen utviklet seg etter hvert til ”en omfattende 

hygienisk opplysningskampanje.”11 Den bestod i følge Slagstad av for det første en offentlig 

”medisinsk fagekspertise” og for det andre diverse private organisasjoner, for eksempel Røde 

Kors og Norske Kvinners Sanitetsforening. Disse arbeidet sammen for å ”spre den hygieniske 

livsform.”12  

I oppgaven kommer jeg til å sette Møller i sammenheng med denne hygienebevegelsen. Jeg 

vil blant annet se hvordan hun var med på å arbeide for at det offentlige skulle ta mer av 

ansvaret for den hygieniske situasjonen. Jeg kommer særlig til å fokusere på innsatsen hun 

gjorde for at kvinner generelt, og mødre spesielt, skulle få bedre kunnskap om barnestell, 

ernæring og rengjøring. Hvilken rolle spilte hun i tidas hygieniske folkeopplysning? Var hun, 

særlig gjennom sitt arbeid for å bedre mødres og barns kår, også med på å spre nye 

                                                 
9 Seip, Anne-Lise (1994a): Sosialhjelpstaten blir til. Norsk sosialpolitikk 1740 til 1920. Gyldendal Norsk Forlag, 
Oslo og Seip, Anne-Lise (1994b): Veiene til velferdsstaten. Norsk sosialpolitikk 1920-75. Gyldendal Norsk 
Forlag, Oslo. Overgangen her må nødvendigvis være glidende – skillet er satt ”omkring 1920” fordi ”en 
gründerepoke i sosialpolitikkens historie” da var avsluttet. (Sitater fra Seip, Anne-Lise (1994a), s. 11) 
10 Seip (1994b), s. 15 
11 Maartmann, Camilla (1998): Kroppen som sjelens speil. En studie av den rene og kultiverte kroppen i 
mellomkrigstiden. Hovedoppgave i etnologi ved Universitetet i Oslo, s. 6 
12 Uttrykkene er hentet fra Slagstad (1998), s. 176 
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holdninger til og ny kunnskap om hygiene? Denne siden ved Møllers arbeid har ikke blitt 

særlig vektlagt i tidligere forskning. Ved å se arbeidet hennes i lys av hygienebevegelsen, vil 

man dermed kunne utvide bildet av Møller og bedre forstå hvilken innflytelse og betydning 

hun har hatt.  

Hygienebevegelsen bestod imidlertid som sagt av flere ulike grupperinger, og å se på Møllers 

arbeid i lys av hygienebevegelsen som helhet vil dermed være for omfattende innenfor denne 

oppgavens rammer. Det blir derfor nødvendig å avgrense seg til en del av denne bevegelsen. 

Jeg har her valgt å konsentrere meg om Carl Schiøtz (1877-193813). Han er en av de legene 

som kan regnes til den nevnte ekspertisen. Schiøtz var blant annet sjef for skolelegevesenet og 

ble også professor i hygiene, og fikk med disse stillingene stor innflytelse på 

hygienebevegelsens arbeid. Rune Slagstad karakteriserer han som ”[d]en sentrale hygieniske 

handlingsideolog,”14 han var med andre ord svært sentral i hygienebevegelsen. I oppgaven vil 

jeg se Møllers innsats i lys av en del av hans arbeid. Jeg vil konsentrere meg om 

skolehygienen hans, for det første fordi dette er et viktig område for tidas hygienebevegelse,15 

og for det andre fordi Schiøtz selv var opptatt av skolehygienen.16  

I oppgaven vil jeg altså se på Katti Anker Møllers arbeid ut fra to perspektiver: for det første – 

i del I – vil jeg, ved en gjennomgang av viktige sider av arbeidet hennes, vise at hun var med 

på å spre ny kunnskap om og nye holdninger til hygiene. Dette gjorde hun særlig gjennom 

innsatsen for å bedre mødres og barns kår. For det andre – i del II – vil jeg se på arbeidet 

hennes i sammenheng med Schiøtz’ skolehygiene. Jeg vil her trekke noen paralleller, og med 

det knytte hennes innsats til en av de sentrale personene i det tidlige 1900-tallets 
                                                 
13 Jeg baserer meg her på Norsk Biografisk Leksikon (bind XII, 1954) og Alsvik, Ola (1991): ”Friskere, stekere, 
større, renere”. Om Carl Schiøtz og helsearbeidet for norske skolebarn. Hovedoppgave i historie ved 
Universitetet i Oslo. Dødsåret angis til 1939 i Elvbakken, Kari Tove (1995): Hygiene som vitenskap; fra politikk 
til teknikk. Notat nr 23, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 
14 Slagstad (1998), s. 175. 
15 Schiøtz, Aina (2003): Folkets helse – landets styrke 1850-2003. [Bind 2 i verket Det offentlige helsevesen i 
Norge 1603-2003] Universitetsforlaget, Oslo, s. 95  
16 Det er så vidt jeg vet ikke noe direkte samarbeid mellom Carl Schiøtz og Katti Anker Møller – i hvert fall kan 
jeg ikke spore noen utbredt kontakt dem imellom i arkivet hennes. Schiøtz bidro imidlertid på 
barselhjemutstillingen med to plansjer som viser dødeligheten hos skolebarn, så en viss kontakt må det ha vært, 
siden Katti Anker Møller var ansvarlig for utstillingen. Ut fra materialet i arkivet, kan det virke som om det er 
legen Alette Schreiner som ga Katti Anker Møller tips om at Schiøtz burde involveres i utstillingen. Dette 
foreslår hun i et brev til Møller datert 24.03.1916: ”Jeg synes det vilde være saa utmerket om reservelæge Carl 
Schiøtz holdt et foredrag på utstillingen [...]. Tove [sannsynligvis Katti Anker Møllers datter, min anm.] kan 
fortelle Dem om ham, jeg har korrespondert med han nogen ganger efter det foredrag av han vi hørte sammen og 
har meget tro til ham.” (arkivsignatur: MS4° 2416:IX B) Om han holdt foredrag på barselhjemutstillingen er 
ikke klart ut fra det materialet jeg har funnet i arkivet, men det kommer fram at han bidro med to plansjer til 
utstillingen (arkivsignatur: MS4° 2416:V B). Selv om det ikke har vært noe direkte samarbeid, har altså Katti 
Anker Møller med stor sannsynlighet visst om Schiøtz’ arbeid. 
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hygienebevegelse. Dette siste perspektivet vil utvide bildet av Møllers hygienearbeid – og 

blant annet bidra til å tydeliggjøre sentrale trekk i arbeidet hennes. Det vil dessuten ytterligere 

begrunne påstanden om at hun meget vel kan betraktes som en del av hygienebevegelsen, og 

ikke bare som en kvinnesakskvinne.  

Teori og metode 

Arbeidet med denne oppgaven har gjennomløpt mange faser, og jeg har vært innom mange 

ulike vinklinger. Fellesnevnerne kan sies å ha vært Katti Anker Møller og 

hygieneperspektivet. Det har tatt tid å finne fram til en god problemstilling for det materialet 

jeg har jobbet med. Allerede tidlig i prosessen ville jeg prøve å beskrive ulike sider ved 

hygienebevegelsen. Jeg ville i utgangspunktet se om det gikk an å tegne opp et mangefasettert 

bilde av denne bevegelsen, der såpass ulike retninger som barnepleie og rasehygiene var 

basert på de samme tankene. Her var Alette Schreiner inne i bildet, i tillegg til Møller og 

Schiøtz. Schreiner var lege og regnes som rasehygieniker. Når jeg til dels har gått bort fra 

dette perspektivet, skyldes det delvis at det var for mye stoff å ta tak i hvis jeg skulle se på alle 

de tre personene. Det var dessuten vanskelig å få tak i nok materiale om Schreiner. Når jeg 

sier at jeg ”til dels” har gått bort fra dette, er det fordi jeg har bevart ett viktig moment: jeg vil 

fortsatt komme inn på ulike sider ved hygienebevegelsen, nemlig Møllers mødre- og 

spedbarnshygiene og Schiøtz’ skolehygiene. Rasehygienen er det allerede skrevet en del om, 

og det får være opp til andre å prøve å se på rasehygienens rolle i forhold til andre sider av 

hygienebevegelsen. Jeg mener fortsatt det må være mye å ta tak i her. Når jeg i denne 

oppgaven skal se på ulike sider ved den nevnte bevegelsen, har jeg altså valgt å konsentrere 

meg om Møller og Schiøtz. 

Prosessen med de to har også vært lang og omfattende. Lenge la jeg opp til en sammenligning 

av dem og deres hygienearbeid. Dette er også et perspektiv som er delvis bevart, men nå i en 

mye mindre grad: jeg tar utgangspunkt i Møller og ser på hennes arbeid ut fra et hygienisk 

perspektiv, før jeg så sammenligner dette med elementer av Schiøtz’ skolehygiene. Det er 

altså ingen bred og total sammenligning av de to. Schiøtz blir snarere et ”speil” jeg måler 

Møller opp mot, for å finne noen fellestrekk. Dette gjør jeg for å begrunne plasseringen av 

henne innenfor hygienebevegelsen. Det er med andre ord hun som er hovedpersonen i 

oppgaven, og formålet med arbeidet er å utvide det rådende bildet av henne. Dette gjøres ved 

å plassere henne innen den nevnte bevegelsen. Carl Schiøtz kommer inn i kraft av å være en 
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sentral person i hygienearbeidet på denne tida. Jeg har valgt å gå ganske nøye inn på Schiøtz’ 

skolehygieniske arbeid, og denne delen av oppgaven (kapittel 4) kan virke uforholdsmessig 

stor i sammenhengen. I arbeidet med oppgaven har det imidlertid vært helt avgjørende å gå 

nøye inn på dette materialet, og det har helt klart formet mitt bilde av Katti Anker Møller. 

Perspektivet i denne oppgaven – at Møller meget vel kan betraktes som en del av den 

hygieniske folkeopplysningsbevegelsen – er en direkte følge at jeg har jobbet såpass mye med 

Schiøtz. Det blir derfor naturlig å gi Schiøtz såpass stor plass som han har fått her – som det 

vil gå fram av oppgaven er det en forutsetning for å løse problemstillingen.   

Gjennom lang tid arbeidet jeg med Jens Erik Kristensens og Lars-Henrik Schmidts Lys, luft 

og renlighet – den moderne socialhygiejnes fødsel,17 som en teoretisk tilnærming til Katti 

Anker Møller. I denne boka forsøker Schmidt og Kristensen å gi et svar på hvorfor den 

vestlige kulturen er så opptatt av renslighet, og hvordan disse tankene har spredt seg i vår 

moderne, vestlige kultur. De mener det mot slutten av 1800-tallet, med bakteriologiens 

gjennombrudd, vokste fram et nytt episteme i den vestlige kulturen, et episteme kjennetegnet 

av blant annet en forståelse av hygiene som systematisk renslighet. Kort sagt går teorien deres 

ut på at den moderne kulturen er preget av en ordens- og rengjøringsmani og en estetisering 

og idealisering av det sterile. Schmidt og Kristensens teorier har helt klart hatt betydning for 

mitt eget perspektiv på problemstillingen jeg har jobbet med, og i lang tid vurderte jeg å la 

deres teorier være retningsgivende for arbeidet. Jeg ville gå teoriene deres nærmere etter i 

sømmene, og se om de holdt stikk. Etter hvert som jeg jobbet med boka deres, ble jeg 

imidlertid mer og mer klar over at en slik oppgave var svært vanskelig innenfor rammene av 

et hovedfag. Materialet ville vært alt for omfattende, og dessuten ligger teorien deres på et 

såpass høyt abstraksjonsnivå at det meste ville kunne passe inn. Schmidt og Kristensens 

teorier er derfor ikke så tydelig til stede i denne oppgaven som jeg i utgangspunktet hadde 

tenkt. Det er dermed ikke sagt at Schmidt og Kristensen ikke har hatt innflytelse på 

oppgavens endelige utforming. Siden jeg har jobbet såpass mye med boka deres, er jeg 

naturlig nok preget av den. Jeg bruker da også en del av tankene deres aktivt, både i kapittel 2 

og i kapittel 5.  

Foruten Schmidt og Kristensen har jeg hatt god nytte av Camilla Maartmanns hovedoppgave i 

etnologi Kroppen som sjelens speil. En studie av den rene og kultiverte kroppen i 

                                                 
17 Schmidt, Lars-Henrik og Jens Erik Kristensen (1986): Lys, luft og renlighet – den moderne socialhygiejnes 
fødsel. Akademisk forlag, København 

 6 



mellomkrigstiden,18 og Inger Johanne Lyngøs avhandling Vitaminer! Kultur og vitenskap i 

mellomkrigstidens kostholdspropaganda.19 Maartmann tar for seg den hygieniske praksis i 

mellomkrigstida, og setter et skille mellom den ideologien forkjemperne for en bedret hygiene 

hadde, og den virkeligheten folk levde under. Det var rett og slett ikke mulig å gjennomføre 

de hygieniske idealene i praksis – de materielle vilkårene var ikke tilstede.20 Dette 

perspektivet blir interessant her: hvordan gjenspeiles dette i Møllers arbeid? Hvordan forholdt 

hun seg til skillet mellom ideologi og folks konkrete hverdag i arbeidet sitt? Inger Johanne 

Lyngø skriver om mellomkrigstidas kostholdspropaganda, med særlig vekt på hvordan 

kunnskapen om vitaminene ble spredt i samfunnet. Hun skriver også en del om Carl Schiøtz 

og skolehygienen. Lyngøs avhandling har vært viktig særlig i vurderingen av de 

populærvitenskapelige sidene ved Møllers og Schiøtz’ arbeid (5.1.3). Jeg har også brukt blant 

annet Aina Schiøtz’ Folkets helse – landets styrke 1850-200321 for å få en oversikt over 

utviklingen av det hygieniske arbeidet i Norge. For en total oversikt over litteraturen, henviser 

jeg ellers til oversikten bakerst i oppgaven. 

I arbeidet med Katti Anker Møller er det særlig en bok som har stått sentralt: Tove Mohrs 

Katti Anker Møller – en banebryter. Jeg har dessuten sittet en god del i Møllers arkiv, i 

håndskriftsamlingen på Nasjonalbiblioteket. Jeg har med andre ord arbeidet mye med 

primærkildene for å få et inntrykk av henne. Det er særlig i dette arkivarbeidet at inntrykket 

av hygienearbeidet hennes har festet seg – jeg har hatt mulighet til å danne meg mitt eget 

inntrykk av deler av innsatsen hennes. Arkivet er svært omfattende, og jeg har ikke hatt 

mulighet til å gå gjennom alt det materialet som ligger der. Jeg har derfor måttet ta for meg 

det som virket mest relevant for min problemstilling, ut fra en oversikt over arkivet. Det er 

med andre ord mulig at det ligger brev eller andre dokumenter der som ville være relevante 

for denne oppgaven, men jeg mener likevel at jeg har funnet tydelig nok materiale for å 

begrunne plasseringen av Katti Anker Møller innen hygienebevegelsen.  

                                                 
18 Maartmann (1998) 
19 Lyngø, Inger Johanne (2003): Vitaminer! Kultur og vitenskap i mellomkrigstidens kostholdspropaganda. 
Avhandling for dr.art. graden, Universitetet i Oslo 
20 Maartmann (1998), s. 8f 
21 Schiøtz (2003)  
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Begrepsavklaringer  

Det er to begreper som går igjen i denne oppgaven, og som det derfor er nødvendig å definere 

nærmere: ”kvinnebevegelsen” (eller ”kvinnesaksbevegelsen”) og ”hygienebevegelsen.” Jeg 

kommer for det første gjentatte ganger inn på begreper som for eksempel ”kvinnekamp,” 

”kvinnesak” og ”kvinnesakskvinne,” og jeg hevder at å bruke disse begrepene for å 

karakterisere Katti Anker Møller og hennes arbeid er ufullstendig. Jeg baserer meg her på 

Kristin Johansens definisjon av kvinnesak/kvinnekamp som ”kampen om å definere kvinners 

identitet og sosiale rolle.”22 En annen definisjon av kvinnekamp er ”kamp for 

kvinnefrigjøring,” hvor kvinnefrigjøring blir forstått som ”sosial, økonomisk og kulturell 

frigjøring og likestilling av kvinnene.”23 Kvinnebevegelsen blir da den bevegelsen som 

arbeidet for frigjøring og likestilling, og for at kvinner skulle kunne definere sin egen identitet 

og sosiale rolle.  

Dette er i følge Johansen en bevegelse som på Katti Anker Møllers tid bestod av flere ulike 

grupperinger. De kvinnene som først tok opp kvinnespørsmålet var i følge Johansen de 

borgerlige kvinnene. Den borgerlige kvinnebevegelsen var påvirket av opplysningstidas 

idealer om at alle mennesker er født frie og like, og at ulikhet og urettferdighet skyldes ytre 

faktorer, som for eksempel ”sosiale konvensjoner og strukturer.”24 John Stuart Mill var en 

viktig inspirator for denne grupperingen i følge Johansen, og de ønsket å kjempe på vegne av 

alle kvinner, uavhengig av sosial status. De borgerlige kvinnene tok initiativet til dannelsen av 

Norske Kvinners Nasjonalråd i 1904,25 og Katti Anker Møller var med i rådets første styre. I 

følge Johansen var noen av kampsakene for de borgerlige kvinnene ”retten til å forsørge seg 

selv” og kampen mot en ”romantisk ideologisering av kvinnene som opprettholdere av den 

hjemlige privatsfæren.”26  

Den andre grupperingen Johansen kommer inn på er arbeiderkvinnene. De levde under helt 

andre forhold enn de borgerlige kvinnene, og kjempet derfor for andre saker, for eksempel 

retten til å fagorganisere seg. Kløften mellom arbeiderkvinnene og de borgerlige kvinnene var 

stor, ikke minst med hensyn til levestandard. Dette vanskeliggjorde et samarbeid mellom de to 

                                                 
22 Johansen, Kristin (1998): Hvis kvinner ville være kvinner. Sigrid Undset, hennes samtid og kvinnespørsmålet. 
Tano Aschehoug, Oslo, s. 55 
23 Bokmålsordboka: ”kvinnekamp” og ”kvinnefrigjøring”. Universitetsforlaget, 1986 
24 Johansen (1998), s. 64 
25 Johansen (1998), s. 69 
26 Johansen (1998), s. 81 
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grupperingene, og arbeiderkvinnenes organisasjoner ble da heller aldri med i Norske Kvinners 

Nasjonalråd. Møller samarbeidet imidlertid med arbeiderkvinnene, blant annet i opprettelsen 

av mødrehygienekontoret i Oslo. Hun var altså ikke bare en del av den borgerlige 

kvinnesaksbevegelsen, men også en ressurs i arbeiderkvinnenes organisasjoner. 

Husmorbevegelsen var i følge Johansen den tredje fraksjonen i kvinnesaksarbeidet i denne 

perioden. Denne ”var en klar reaksjon mot kampen for kvinners likestilling i politikken og 

arbeidslivet” og stod for et ”husmoderlig, sedelig middelklasseideal.”27 Skolekjøkken og 

opplæring av kvinner til arbeid i hjemmene var to av sakene de arbeidet for. Dette er som vi 

skal se saker også Møller arbeidet med, og hun hadde altså forbindelse til alle de tre 

grupperingene som Johansen nevner. Det er derfor ikke enkelt å plassere henne innen en 

bestemt gruppe i kvinnebevegelsen, selv om hun helt klart var en kvinnesakskvinne.  

I oppgaven argumenterer jeg for at Møller også kan plasseres inn i en annen kontekst, nemlig 

innenfor en hygienisk folkeopplysningsbevegelse. Jeg mener at en slik plassering gir et 

utvidet og mer kompletterende bilde av henne. Det blir derfor nødvendig å gi en nærmere 

definisjon av denne bevegelsen. Hvis man som et utgangspunkt tar tak i hygienebegrepet, kan 

man si at hygiene dreier seg om menneskets og samfunnets sunnhetstilstand, og hva som kan 

gjøres for å sikre denne. Hygienebevegelsen blir dermed den bevegelsen som arbeidet for å 

bedre sunnhetstilstanden hos den enkelte og i befolkningen som helhet. Det er altså to nivåer 

her – den personlige og den offentlige hygienen:  

Den personlige hygiene er et på videnskapelig grunnlag opbygget arbeid for 
å holde enkeltpersonen sund og frisk (preventiv hygiene) samt å øke den 
legemlige og åndelige funksjonsevne (konstruktiv hygiene). Den offentlige 
eller samfundshygienen er et tilsvarende arbeid, systematisert for 
befolkningsgrupper. Som eksempler skal nevnes yrkeshygiene, 
militærhygiene, skolehygiene og mer generelt for hele befolkningen: 
epidemologi, tuberkulosearbeid.28

I dette sitatet av Carl Schiøtz framgår det at det på hans tid fantes flere ulike disipliner innen 

hygienen; han nevner yrkeshygiene, skolehygiene og militærhygiene. Denne inndelingen i 

disipliner ble gjenspeilet i de ulike delene av hygienebevegelsen. På begynnelsen av 1900-

tallet var det i følge Aina Schiøtz særlig tre områder som var i fokus: mødre-, spedbarn- og 

                                                 
27 Johansen (1998), s. 82 
28 Schiøtz, Carl (1937): Lærebok i hygiene. Oslo: Fabritius & Sønner, s. 10 
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skolehygienen.29 I tillegg var kampen mot tuberkulosen og rasehygienen/eugenikken sentrale 

områder for tidas hygieniske arbeid. Arbeidet med prevensjonsopplysning og fødselskontroll 

var imidlertid mer kontroversielt, og dermed ikke så utbredt, og de som drev med dette ble i 

følge Aina Schiøtz ”betraktet som umoralske, i noen grad også som kriminelle.”30  

Hygienebevegelsen omfattet ikke bare flere ulike disipliner, men også mange aktører:  

Det gjaldt helsearbeidere av alle slag, så vel i offentlig som privat sektor. Og 
det gjaldt en lang rekke mennesker som i utgangspunktet ikke hadde noe 
med helsevesenet å gjøre, men som allikevel engasjerte seg, særlig gjennom 
de frivillige organisasjonene og i politikken.31

Hygienebevegelsen var med andre ord mangfoldig på begynnelsen av 1900-tallet, både når 

det gjaldt aktører og disipliner. Jeg har derfor valgt å fokusere på tre av de sentrale områdene: 

mødre-, spedbarn- og skolehygienen. Jeg ser dermed bort fra for eksempel rasehygienen og 

arbeidet mot tuberkulosen. I tillegg til å se på noen konkrete tiltak innenfor disse tre 

områdene, blir særlig det aspektet som har med opplysning å gjøre viktig i denne oppgaven.  

I oppgaven ser jeg som sagt Katti Anker Møllers arbeid i lys av hygienebevegelsen, og dette 

gjøres for å gi et utvidet bilde av henne. Det er viktig å påpeke at jeg her opererer med 

generelle kategorier, kategorier som blir nødvendige for å kaste lys over arbeidet hennes. 

Grensene mellom kvinnebevegelsen og hygienebevegelsen var nok flytende i samtida, noe 

som illustreres av at mødrehygiene og omsorgen for barselkvinnene både var et av områdene 

for hygienebevegelsen og et anliggende for kvinnebevegelsen. Dermed kan man også si at det 

blir vanskelig å skulle kategorisere Møller innen en av disse bevegelsene, og at man heller 

burde la arbeidet hennes tale for seg, uten å definere det innen en bestemt ramme. Et problem 

med et slikt synspunkt er at hun allerede er kategorisert og definert som kvinnesakskvinne i 

forskningen, og jeg er derfor nødt til å bryte med denne kategoriseringen for å få et annet 

bilde av arbeidet hennes. Jeg må se noe bort fra definisjonen av henne som kvinnesakskvinne, 

og prøve å lete etter andre måter å forstå henne på. Som idéhistoriker opererer jeg dessuten 

nettopp med kategorier. De er nødvendige for å forstå det materialet jeg arbeider med. Jeg har 

her valgt å anlegge et hygienisk perspektiv på Møllers arbeid, for å kunne se på andre aspekter 

ved dette enn kvinnesaken.  

                                                 
29 Schiøtz (2003), s. 269 
30 Schiøtz (2003), s. 269 
31 Schiøtz (2003), s. 269 

 10 



Disposisjon 

Oppgaven består av to hoveddeler. Den første delen (del I) er viet Katti Anker Møller og 

hygienebevegelsen. Jeg vil først, i kapittel 1, se på hvem Møller var og hvordan hun har blitt 

plassert i tidligere forskning. Her gis det en kort oversikt over virket hennes, og jeg kommer 

dessuten inn på hvordan ulike forskere har sett henne i lys av en kvinnehistorisk eller 

feministisk tradisjon. Dernest, i kapittel 2, gis det et riss over hygienebevegelsens historie, og 

Møller plasseres i forhold til denne. I dette kapitlet vil jeg dessuten komme inn på det rådende 

synet på husmorens rolle på begynnelsen av 1900-tallet, og relatere dette til Møllers arbeid. 

De to første kapitlene i del I danner altså en bakgrunn for å se Møllers innsats i lys av 

hygienebevegelsen slik den var på begynnelsen av 1900-tallet. 

I kapittel 3 vil jeg så gå inn på de hygieniske sidene ved arbeidet hennes. Jeg kommer særlig 

til å konsentrere meg om kampen for mødrefag (3.1), barselhjemutstillingen i 1916 (3.2) og 

opprettelsen av mødrehygienekontoret i Oslo i 1924 (3.3), samt arbeidet for et bedre 

barnestell og oppfølging fra jordmødre i hjemmet (3.4). Dette er hovedkapitlet i del I, og her 

vil jeg vise at Møllers arbeid meget vel kan ses som en del av det hygieniske 

folkeopplysningsarbeidet i samtida. 

I den andre delen (del II) av oppgaven – kapittel 4 og 5 – utvides perspektivet noe, ved at 

arbeidet hennes sammenlignes med Carl Schiøtz’ skolehygiene. Jeg vil først komme inn på 

Schiøtz og hans tanker om skolehygienen (i kapittel 4) før jeg ser på noen fellestrekk mellom 

de to (i kapittel 5). Jeg vil på den måten prøve å gi en utvidet begrunnelse for plasseringen av 

Katti Anker Møller innenfor hygienebevegelsen, ved å sammenligne arbeidet hennes med 

deler av arbeidet til en av de sentrale personene innen denne bevegelsen. Sammenligningen 

med Schiøtz’ skolehygiene hjelper dessuten til å se noe av det teoretiske grunnlaget i Møllers 

arbeid. Ved å se på felles holdninger til det hygieniske arbeidet, kommer det tydeligere fram 

hvilke tanker som lå til grunn for arbeidet hennes. 

Gjennom analysen i del I og del II håper jeg å kunne utvide bildet av Katti Anker Møller, og 

altså vise at hun var med på å spre ny kunnskap om og nye holdninger til hygiene. Arbeidet 

hennes kan med andre ord ses i lys av den hygieniske folkeopplysningsbevegelsen på 

begynnelsen av 1900-tallet, ikke bare som et ledd i kvinnekampen. Avslutningsvis vil jeg – 

ved siden av å gi en oppsummering av oppgaven – nok en gang se på plasseringen av Møller. 
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Hvilke konsekvenser får det for synet på henne at det legges vekt på en bestemt side ved 

arbeidet hennes, for eksempel at man ser på innsatsen hennes ut fra et kvinnekampperspektiv?  

 12 



Del I: Katti Anker Møller og hygienebevegelsen 

I denne delen av oppgaven er Katti Anker Møller og hennes arbeid i fokus. Møller har som 

tidligere nevnt stort sett blitt beskrevet som kvinnesakskvinne og mødrenes forkjemper. Som 

det vil vise seg, er dette et bilde som i all hovedsak stemmer. Hun kjempet fram en rekke 

reformer som bedret kvinnenes stilling, og hun talte aktivt for kvinnenes sak. Det er imidlertid 

ett perspektiv som forsvinner i dette bildet: hennes rolle i arbeidet med å spre de nye 

hygieniske holdningene til befolkningen. Dette perspektivet kan være med på å utfylle bildet 

av Møller. Hun var ikke bare en kvinnesakskvinne, og kan ikke ses kun i den konteksten.  

Her skal altså Møllers arbeid betraktes i lys av den hygieniske folkeopplysningen. Formålet er 

å vise hvordan hun ved sitt arbeid også var med på å spre nye holdninger til og ny kunnskap 

om hygiene. Aller først må imidlertid Katti Anker Møller presenteres gjennom et kort riss 

over virket hennes (1.1). Det er også interessant å se på hvordan hun har blitt plassert i 

tidligere forskning (1.2). Dernest – i kapittel 2 – gis det et riss over hygienebevegelsens 

historie (2.1) og husmorens rolle på begynnelsen av 1900-tallet (2.2). I det tredje kapitlet skal 

jeg komme inn på fire sider ved Møllers innsats: kampen for opplysning gjennom blant annet 

mødrefag, barselhjemutstillingen i 1916, opprettelsen av mødrehygienekontoret i Oslo i 1924 
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og ønsket om at jordmødrene måtte følge opp mødre og barn i hjemmet. Hun arbeidet for det 

første for at kvinner skulle få opplæring gjennom blant annet mødrefag (3.1). Som det vil vise 

seg, kan man si at Møller gikk inn i en opplysnings- og oppdragelsestradisjon der målet var å 

gi folk nok kunnskap slik at de kunne ta ansvaret for sin egen situasjon. 

Barselhjemutstillingen (3.2) var også et ledd dette arbeidet, samtidig som den ble arrangert for 

å skaffe penger til å opprette kommunale fødehjem der barselkvinner og spedbarn kunne få 

godt stell den første tida etter fødselen. Mødrehygienekontoret (3.3) arbeidet særlig med 

prevensjonsveiledning, men også andre tema ble tatt opp her, som for eksempel 

spedbarnspleie. Og for at den nye kunnskapen virkelig skulle forbedre mødrenes og særlig 

barnas kår, måtte jordmødrene følge opp og veilede mødrene i hjemmet (3.4). Disse fire 

tiltakene er altså illustrerende for Møllers tanker om det hygieniske arbeidet: hun var opptatt 

av å spre kunnskaper om og holdninger til hygiene, hun ville at det offentlige skulle ta sin del 

av ansvaret for det hygieniske arbeidet og hun ønsket at mødre og barn, særlig de dårligst 

stilte – de i arbeiderklassen – skulle få bedre hygieniske forhold. Mødrefag, 

barselhjemutstilling, mødrehygienekontor og oppfølgingen i hjemmene er emner for kapittel 

3. Aller først – i det følgende kapittel 1 – skal jeg gå nærmere inn på hvem Møller var og 

hvordan hun har blitt plassert i tidligere forskning. 
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Kapittel 1: Hvem var Katti Anker Møller? 

1.1: Katti Anker Møllers virke – et raskt overblikk 

Katti Anker Møller vokste opp på Sagatun folkehøyskole, som hennes foreldre startet. Miljøet 

var preget av sterkt samfunnsengasjement, og dette har satt sitt tydelige preg på henne. 

Bøkene til ”de fire store” (Bjørnson, Ibsen, Kielland og Lie) ble ofte lest høyt og diskutert,32 

og Bjørnson var en hyppig gjest og en venn av familien.33 Politikk var også et ofte drøftet 

tema. Møller sier om sin egen oppvekst at hun vokste opp i ”den slemme tid da 

kvindeemancipationen foragtede alt husarbeide, man skulle studere først og fremst.”34 Selv 

om foreldrene var opptatt av barnas utdannelse, hadde de ikke råd til å la henne studere. Hun 

ble imidlertid sendt til venner i Frankrike så hun fikk lære fransk, og hun tok guvernante-

eksamen, som i følge Tove Mohr ”var den beste lærerinneutdannelse den gang.”35 Hun ergret 

seg senere over at hun ikke hadde lært mer om husstell hjemme, og Mohr mener dette nok var 

en av motivasjonsfaktorene hennes for å opprette husmorskoler.36

Som den kjente samfunnsdebattant Katti Anker Møller var, hadde hun gode kontakter i flere 

miljøer og fikk mye å si for en rekke sosialpolitiske reformer. Hun samarbeidet med flere 

ulike grupperinger i samfunnet for å få gjennomslag for sakene sine. Hvem hun samarbeidet 

med kunne variere fra sak til sak, avhengig av hvor hun fikk støtte for synspunktene sine.37 

Møller var for eksempel med på å opprette Norske Kvinners Nasjonalråd i 1904, og satt i 

rådets første styre. I følge Kristin Johansen var dette ”en paraplyorganisasjon for alle de 

borgerlige kvinnesaksforeningene.”38 Hun meldte seg imidlertid ut av styret allerede i 1906, 

blant annet på grunn av uenighet om barnebegrensning og prevensjonsveiledning. Dette var 

derimot saker hun fikk støtte for hos arbeiderkvinnene, og hun vendte seg etter hvert til dem 

for å samarbeide om blant annet opprettelsen av mødrehygienekontoret i Oslo i 1924. Hun 

møtte imidlertid kritikk også i disse kretsene; i følge Kristin Johansen var ”flere av 

                                                 
32 Mohr (1968), s. 24f 
33 Mohr (1968), s. 21f 
34 Sitert i Mohr (1968), s. 37 
35 Mohr (1968), s. 27 
36 Mohr (1968), s. 37 
37 Johansen (1998), s. 170 
38 Johansen (1998), s. 69 
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arbeiderklassens kvinner [...] opprørt over hennes framstilling av deres menn som hensynsløse 

fylliker som påtvang sine hustruer uønskede svangerskap.”39 Møller var med andre ord 

kontroversiell i mange kretser, men hun fikk også mye støtte for sakene sine.  

Katti Anker Møller er framfor alt blitt stående som ”mødrenes forkjemper.”40 Fra hun var ca 

30 år gammel, kjempet hun en kamp for å gi mødre den anerkjennelse og hjelp hun mente de 

fortjente, men ikke fikk fra samfunnet. Hun konsentrerte seg først om de ugifte mødrene. De 

ble uglesett av resten av samfunnet, blant annet av moralske og religiøse grunner. Også de 

”uekte” barna deres ble sett ned på, og de hadde få rettigheter. Møller ville gi både de ugifte 

mødrene og de ”uekte” barna en bedre sjanse til å klare seg. Barnedødeligheten var høy, mye 

på grunn av dårlig hygiene og dårlig kunnskap om barnestell. Møller samarbeidet derfor med 

en kvinnelig avholdsforening, ”Det hvite bånd,” om å få opprettet mødrehjem for ugifte 

mødre, der de kunne få hjelp i den første tida etter fødselen.41 Det første mødrehjemmet ble 

opprettet i Oslo i 1902. I 1906 reiste Møller rundt med et foredrag om de ”uekte” barnas 

rettsstilling. Hun ville gi dem navne- og arverett etter faren. Dette forslaget skapte også stor 

strid, men det gikk like fullt inn som en vesentlig del av de ”Castbergske barnelover” som ble 

vedtatt i 1915. I denne loven ble også fedre pålagt å gi barnebidrag, slik at mor og barn kunne 

få en økonomisk trygghet. Møller jobbet tett med svogeren Johan Castberg om utformingen 

av disse barnelovene, og man kan med rette si at dette var en seier for hennes arbeid for 

”uekte” barn og ugifte mødre. Samarbeidet med Castberg – som forøvrig var sosialminister i 

Gunnar Knudsens regjering – er et eksempel på hvordan politikeren Katti Anker Møller 

arbeidet. I følge Tove Mohr var brevvekslingen hyppig mellom Castberg og Møller.42 Hun ga 

kommentarer på proposisjonen, og fungerte slik som en støttespiller for han. Med dagens 

språkbruk kan man si at hun var en svært aktiv lobbyist.  

Mødrenes økonomiske sikkerhet var også et tema Møller engasjerte seg sterkt i. Hun fikk 

kjempet fram en ordning med mødreforsikring; loven om dette ble vedtatt i 1909.43 Her fikk 

kvinner som var registrert i trygdekassen, eller som hadde menn som var registrert der, 

økonomisk støtte i tida rundt fødselen. De fikk også fri jordmor eller fritt opphold på 

fødselsklinikk.44 Det tilsiktede formålet med mødreforsikringen, mente Møller, var ”en 

                                                 
39 Johansen (1998), s. 170 
40 Haavet [1994], s. 8 
41 Mohr (1968), s. 82 
42 Mohr (1968), s. 75 
43 Johansen (1998), s. 172 
44 Mohr (1968), s. 95 
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hygienisk behandling av barselkvinder i små kår og et godt stell av spedbarn i dets første 

levedager.”45 Det hygieniske perspektivet var altså i fokus her, som i flere andre 

sammenhenger. Møller nøyde seg ikke med mødreforsikringen, den var et skritt i riktig 

retning, men ikke nok. Målet hennes var at alle fødsler skulle skje på klinikk, under kyndig 

ledelse. Det måtte opprettes fødehjem.  

Katti Anker Møller var ikke bare opptatt av de ugifte mødrene, også de gifte mødrenes sak var 

viktig for henne. Hun mente for eksempel at det arbeidet mødrene gjorde hjemme burde få 

anerkjennelse, lønn og utdannelse på linje med alle andre yrker. Derfor gikk hun i bresjen for 

å opprette mødrefag. Kvinnene måtte også få oppfølging i hjemmene, noe som burde være 

jordmødrenes oppgave. I ”Moderskapets frigjørelse” (1915) tok hun dessuten til orde for at 

gifte kvinner skulle få tilgang til, og kunnskap om, prevensjon, og at de skulle kunne få abort 

om nødvendig. Straffen for abort måtte derfor fjernes. Den underliggende tanken var at de 

selv skulle få styre barnetallet; det var kvinnen som først og fremst hadde ansvaret for barna, 

og da måtte hun selv få avgjøre hvor mange barn hun kunne klare å ta ansvaret for. Foredraget 

skapte storm. Ragna Nielsen understreket for eksempel at ”fosterfordrivelse er mord,” og hun 

gjorde det klart ”at Katti Anker Møller står alene blant kvinnesakskvinnene med sine 

”særmeninger”.”46 Også synet på prevensjon provoserte: at kvinner skulle få tilgang til og 

kunnskap om dette, ble sett på som en trussel mot sedeligheten og ekteskapet. I det man 

kunne ha seksuell omgang uten konsekvenser, mente mange at dette ville føre til at 

usedeligheten økte. Man ville få flere utenomekteskapelige forbindelser, og ekteskapet ville 

ikke lenger bli den naturlige rammen om det seksuelle. Møller stod likefullt på sitt. Kvinner 

måtte selv få bestemme hvor mange barn de ville ha (og om de ville ha barn i det hele tatt). I 

arbeidet for prevensjonsopplysning og mulighet for abort ”brøt Katti Anker Møller radikalt 

med den foregående generasjonen kvinnesakskvinner som hadde fokusert på kvinners 

sedelighet, dydighet og idealet om seksuell avholdenhet,” i følge Kristin Johansen.47  

Katti Anker Møller lanserte også en idé om mødrelønn, i foredraget ”Kvindernes 

fødselspolitik” (1919). Dette ble en ny brannfakkel. De ugifte kvinnene var i følge Møller i en 

situasjon der de tjente det samme som de gifte mennene. Mødrene måtte derimot jobbe uten 

vederlag, med andre ord mye billigere enn en innleid hushjelp. I praksis var mannen kvinnens 

                                                 
45 Dette sier hun i sin åpningstale til barselhjemutstillingen i Oslo i 1916. Sitatet er hentet fra Mohr (1968), s. 
137.  
46 Mohr (1968), s. 131 
47 Johansen (1998), s. 173 
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arbeidssjef. For å opprettholde moderskapet måtte det derfor innføres en mødrelønn, som 

skulle gis fra det øyeblikket kvinnen ble gravid og til barnet var i skolepliktig alder (med 

andre ord en slags barnetrygd, slik vi kjenner den i dag). Denne ordningen skulle være en 

utvidelse av mødreforsikringen som ble vedtatt i 1909.48 Den eneste måten dette kunne 

presses igjennom på var i følge Møller ”at indskrænke barnefødslerne.”49 Først når antallet 

fødte begynte å synke, ville samfunnet innse verdien av at det ble født ”nok” barn til å 

opprettholde befolkningstallet. Da ville det også være lettere å kreve den anerkjennelse og 

økonomiske trygghet man hadde krav på. Møller oppfordret alle kvinner til å følge 

overklassekvinnenes eksempel, nemlig å redusere antall fødsler – med andre ord en slags 

”fødselsstreik.” Denne kunne realiseres blant annet gjennom at kvinner fikk kunnskap om 

prevensjon. Foredraget skapte voldsom debatt, særlig ble det reagert på språkbruken hennes: 

hun omtalte barn som ”vare”, ville ha lønn for moderskap og brukte barnebegrensning som en 

trussel. Hun fikk sterk kritikk for dette, blant annet av Sigrid Undset.  

Møller var altså kontroversiell i en rekke saker, særlig når det gjaldt synet på prevensjon og 

abort. Reaksjonene var sterke ikke bare på foredragene ”Moderskapets frigjørelse” og 

”Kvindernes fødselspolitik,” men også på opprettelsen av mødrehygienekontoret i Oslo i 

1924. Dette kontoret drev blant annet med prevensjonsopplysning, men kvinnene som 

oppsøkte kontoret kunne også få veiledning i spedbarnstell. Møller var imidlertid ikke bare 

kontroversiell. I andre saker arbeidet hun sammen med en rekke andre kvinner, som for 

eksempel i organiseringen av barselhjemutstillingen i 1916. Denne utstillingen var dessuten et 

tiltak som ble satt pris på av flere, og den fikk mye positiv medieomtale.  

Katti Anker Møller kjempet altså for en rekke saker. En fellesnevner kan være mødres og 

kvinners muligheter for og rettigheter til et bedre liv, men som det vil framgå i analysen som 

følger, kan også det hygieniske perspektivet betraktes som en viktig fellesnevner i Møllers 

arbeid. Den økonomiske tryggheten henger, for eksempel, nøye sammen med mulighetene for 

et hygienisk barnestell. Slik ville for eksempel mødreforsikringen kunne legge forholdene til 

rette for et godt stell av mor og barn. Uten denne forsikringen var mange mødre nødt til å 

jobbe for å tjene til livets opphold, også rett etter en fødsel. Også barnetallet hadde betydning 

for de hygieniske forholdene. For mange barn ville gjøre moren sliten, og dermed gjøre det 

vanskelig å holde et tilfredsstillende nivå på barnestellet. Det var i følge Møller kvinnen selv 

                                                 
48 Johansen (1998), s. 172 
49 Mohr (1968), s. 159 
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som best kunne vite hvor mange barn hun hadde mulighet til å ta hånd om, derfor skulle hun 

ha mulighet til å regulere barnetallet. De kampsakene som er nevnt over – mødrehjem, de 

”Castbergske barnelover,” mødreforsikring, mødrefag, veiledning i blant annet spedbarnstell, 

begrensning av barnetallet – bør altså ikke bare ses som ledd i en frigjøring av kvinnene, 

gjennom blant annet bedrede økonomiske forhold, men også som en kamp for å bedre 

kvinnenes og barnas hygieniske kår. Innsatsen for mødrenes rettigheter ble samtidig uttrykk 

for et ønske om bedre kunnskap på hygienens område. Det hygieniske perspektivet var altså 

en sentral del av kvinnekampen for Katti Anker Møller.   

1.2: Hvordan har Katti Anker Møller blitt plassert tidligere?  

Før jeg ser nærmere på Møllers hygieniske arbeid, skal jeg her komme inn på noe av det som 

er skrevet om henne tidligere. Det er, så vidt jeg har kunnet bringe på det rene, ikke så mye.50 

Felles for den litteraturen jeg har funnet, er imidlertid et syn på Møller som kvinnesakskvinne 

eller i hvert fall kvinnepolitisk orientert. Hun er med andre ord stort sett blitt plassert i en 

feministisk eller kvinnehistorisk kontekst. Dette kan fort bli en for ensidig plassering, noe 

analysen senere i oppgaven vil vise.  

Et eksempel på plasseringen av Møller innen kvinnebevegelsen finnes i Jan-Erik Ebbestad 

Hansens oversiktsverk Norsk tro og tanke.51 Her er det gjengitt et utdrag av foredraget 

”Moderskapets frigjørelse.” Dette er plassert sammen med tekster av Hulda Garborg, Sigrid 

Undset og Margarete Bonnevie, under rubrikken ”Kvinnesak.” Møller presenteres som 

”kvinnesaksforkjemper,” og det sies at ”[s]entrale temaer i Katti Anker Møllers kvinnekamp 

[min uth.] var de ugifte mødrenes rettigheter, kravene om at kvinnene skulle få 

prevensjonsveiledning og det mest kontroversielle av alle, kravet om selvbestemt abort.”52  

                                                 
50 Så vidt jeg vet er det kun skrevet en hovedoppgave om Katti Anker Møller; Anne-Lise Gollers hovedoppgave 
i historie fra 1974, Katti Anker Møller og opprettelsen av mødrehygienekontoret. Kristin Johansen omtaler 
dessuten Møller i Hvis kvinner ville være kvinner. Sigrid Undset, hennes samtid og kvinnespørsmålet. Møller er 
også kort omtalt i Rune Slagstads De nasjonale strateger og i Norsk tro og tanke, bind 2 (Jan-Erik Ebbestad 
Hansen (red.)). Inger Elisabeth Haavet og Ida Blom har også skrevet om henne, og som tidligere nevnt er Tove 
Mohrs biografi Katti Anker Møller – en banebryter en av hovedkildene mine i denne oppgaven. Møller er 
dessuten nevnt i Aina Schiøtz’ oversiktsverk over utviklingen av det offentlige helsevesen i Norge, i Anna 
Caspari Agerholts Den norske kvinnebevegelses historie (1937) og i Anne-Lise Seips bøker om sosialhjelpstaten 
og velferdsstaten (Seip (1994a) og Seip (1994b)).  
51 Norsk tro og tanke. Bind 2, 1800-1940. Jan-Erik Ebbestad Hansen (red.). Tano Aschehoug, [Oslo], 1998  
52 Norsk tro og tanke. Bind 2, 1800-1940, s. 692  
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Prevensjons- og abortkampen framheves også av Aina Schiøtz: ”Katti Anker Møllers arbeid 

mot abortbestemmelsene og for prevensjon var basert på en gjennomtenkt enhetlig 

kvinnepolitikk som kan sammenliknes med tidens klassekamp.”53 Møller førte en klassekamp 

for mødrene, i følge Schiøtz. Hun nevner også Møllers kamp for å opprette mødrefag ved 

universitetet, og flere av de andre tiltakene hun kjempet for. Schiøtz gir en bred oversikt over 

innsatsen for å få opprettet mødrehygienekontor, og Møller nevnes som en av flere aktører i 

denne ”mødrehygienebevegelsen.”54 I følge Schiøtz er hun også den som setter 

”[s]tarttidspunktet for den moderne abortdebatten.”55

For Tove Mohr er det viktig å få fram at Møller representerte en endring i kvinnebevegelsen: 

”med Katti Anker Møller går kvinnesaken i vårt land over i en ny fase. Hun fører den inn på 

mødrenes store arbeidsfelt.” 56 Tove Mohr legger vekt på at Møllers kamp for kvinners – og 

særlig mødres – rettigheter er en naturlig fortsettelse av den tidligere kvinnekampen:  

Kvinnesaken i vårt land er ennå ikke fullt belyst og satt inn i sin historiske 
sammenheng. Selv har jeg prøvd å få et overblikk ved å tenke meg tre 
perioder i sakens utvikling: 1. Først den som representeres ved Camilla 
Collett og  Aasta Hansteen. Her gjelder det frigjøring av selve sinnene. 2. 
Som periode nummer to kommer stemmerettskampen og kampen for 
utdannelse og stillinger. 3. Med Katti Anker Møller går kvinnesaken over i 
en ny og tredje fase. Fra å være en kamp for kvinners stilling i sin 
alminnelighet, fører hun den over på mødrenes store arbeidsfelt.57  

I følge Mohr går Møller ”svanger med et helt livssyn for mødrenes fremtid,”58 og det er 

kampen for mødrene som karakteriserer arbeidet hennes. Møller skildres som ”en 

pionértype,” en kvinne som ”var forut for sin tid.”59  

Beskrivelsen av Møller som pioner går igjen i flere av kildene, blant annet hos Kristin 

Johansen: ”Katti Anker Møller var en pionérskikkelse i norsk kvinnesaksarbeid.”60 Også 

Inger Elisabeth Haavet skildrer henne som en pioner i kvinnekampen: ”Katti Anker Møller er 

                                                 
53 Schiøtz (2003), s. 242 
54 Schiøtz (2003), s. 241 
55 Schiøtz (2003), s. 432 
56 Mohr (1968), s. 8 
57 Mohr (1968), s. 58f 
58 Mohr (1968), s. 59 
59 Mohr (1968), s. 7 
60 Johansen (1998), s. 170 
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den feministen fra denne pionertiden som fikk utrettet mest for sine medsøstre.”61 Hun 

understreker dessuten betydningen Møller hadde i kampen for å bedre mødrenes kår. Haavet 

plasserer Møller inn i to sammenhenger: en filantropisk tradisjon og en politisk orientert 

kvinnebevegelse. I likhet med de filantropisk engasjerte kvinnene kom Møller fra gode kår, 

og hadde tid til å engasjere seg for de dårligst stilte i samfunnet. Som nevnt i innledningen var 

helsetilbudet på begynnelsen av 1900-tallet basert på et samarbeid mellom offentlige og 

private aktører. Her spilte det filantropiske arbeidet en sentral rolle. Ved å plassere Møller inn 

i en filantropisk tradisjon, får man sagt en del om arbeidet hennes. Det var frivillig, basert på 

en omtanke for de svakeste og en vilje til å endre på deres situasjon. Dette er imidlertid ikke 

dekkende for å beskrive Møllers engasjement. Som Haavet sier det: hun ”var ingen typisk 

veldedighetsaktivist.”62 Hun var opptatt av at det offentlige skulle ta ansvar for de dårligst 

stilte, og et av virkemidlene som da kunne tas i bruk, var å endre lovgivningen på en rekke 

områder. Hun allierte seg her med den politisk orienterte kvinnebevegelsen, blant annet 

Norske Kvinners Nasjonalråd og kvinnegruppene i de politiske partiene (først i Venstre og 

siden i Arbeiderpartiet). I tillegg hadde hun selv personlig kontakt med sentrale politikere, for 

eksempel Johan Castberg.  

Katti Anker Møller kan altså i følge Haavet plasseres både innenfor en filantropisk og 

innenfor en politisk bevegelse. Begge perspektivene er viktige for å kunne danne seg et bredt 

bilde av arbeidet hennes. Ida Blom legger i artikkelen ”Katti Anker Møller – En revolusjonær 

feminist?”63 vekt på de politiske aspektene ved Møllers arbeid. Hun mener mye av arbeidet 

må tolkes som revolusjonært – for eksempel abort- og prevensjonskampen, og ønsket om å 

likestille gifte og ugifte mødre. Dette var så radikalt i samtida at de færreste gikk inn i denne 

kampen, i følge Blom. På andre områder mener hun imidlertid at Møller var mer moderat: 

kvinner skulle først og fremst ta seg av barn, og morsarbeidet var deres viktigste oppgave. 

Blom velger altså i denne artikkelen å se på Møller i lys av begrepene revolusjonær/moderat. 

Hun ser på engasjementet hennes i lys av tidas konvensjoner, og ser på hvordan hun delvis 

brøt med dem og delvis støttet opp om tidas rådende synspunkter. Blom mener også man kan 

plassere Møller blant dem hun kaller ”maternalistiske feminister,” det vil si 

”kvinnesakskvinner som oppfattet samfunnet som et stort hjem hvor kvinner hadde sine 

                                                 
61 Katti Anker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. Inger Elisabeth Haavet (red.). Senter for humanistisk 
kvinneforskning, Bergen, [1994] (Skriftserien, nr 7), s. 5 
62 Haavet [1994], s. 8 
63 Blom, Ida [1994]: ”Katti Anker Møller – En revolusjonær feminist?” I: Katti Anker Møller. Mødrenes 
forkjemper 125 år. Inger Elisabeth Haavet (red.). Senter for humanistisk kvinneforskning, Bergen (Skriftserien, 
nr 7) 
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særlige ansvarsområder.”64 Hun mener Møller ”forenet […] i en og samme person flere 

retninger innenfor den tidlige kvinnebevegelsen.”65 Blom har, i likhet med Haavet, 

vanskeligheter med å plassere Møller innenfor en bestemt kategori; hun hadde for mange 

ulike sider til at det lar seg gjøre. Hun prøver likevel å si noe om henne ved å karakterisere 

henne som ”en revolusjonær feminst som kan plasseres innenfor relasjonell feminisme, en 

sosialist fra et klart borgerlig miljø.”66  

Selv om både Inger Elisabeth Haavet og Ida Blom har problemer med å plassere Katti Anker 

Møller i den ene eller den andre kategorien, mener altså begge at hun kan plasseres innenfor 

kvinnebevegelsen. Dette synet deler Rune Slagstad. Som nevnt i innledningen, mener han at 

hun var en av ”de store feministiske handlingsideologer” i Norge.67 Slagstad plasserer Møller 

innenfor en likestillingsfeministisk tradisjon, en retning som arbeidet for like rettigheter for 

menn og kvinner. Felles for Slagstad, Haavet og Blom er altså en overveiende feministisk 

tolkning av Møllers arbeid. Både Haavet og Blom vektlegger også andre sider, men de 

plasserer henne innenfor kvinnebevegelsen. Som sagt finnes en slik plassering også hos blant 

annet Tove Mohr og Kristin Johansen, samt i Norsk tro og tanke. Tolkningen av Møller som 

kvinnesakskvinne er som nevnt ikke gal; hun var viktig for kvinnebevegelsen. Men hvis man 

tar utgangspunkt i det Ida Blom selv sier, nemlig at det er vanskelig å plassere henne i en 

bestemt kategori, så melder jo spørsmålet seg om det går an å se arbeidet hennes ut fra en 

annen kontekst. Resten av denne del I av oppgaven har nettopp dette som siktemål. Jeg skal se 

Møller i lys av hygienebevegelsens arbeid. 

                                                 
64 Blom [1994], s. 36 
65 Blom [1994], s. 36  
66 Blom [1994], s. 37 
67 Slagstad (1998), s. 415 
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Kapittel 2: Noen historiske forutsetninger for analysen  

Før jeg går over til selve analysen, der formålet er å gi et utvidet bilde av Møller ved å se på 

arbeidet hennes i lys av hygienebevegelsen på begynnelsen av 1900-tallet, vil jeg i det 

følgende (2.1) komme inn på noe av den historiske bakgrunnen for denne bevegelsen. Denne 

historiske oversikten er viktig som en del av en kontekstualisering av Møllers arbeid. Da jeg 

senere i oppgaven både skal se nærmere på Carl Schiøtz’ skolehygiene (i kapittel 4) og se på 

fellestrekk mellom hans og Møllers arbeid (kapittel 5), er det viktig å også plassere Schiøtz 

inn i denne bevegelsens historie. Siden han blir en relativt sentral person i oppgavens del II, 

blir det altså nødvendig å kontekstualisere også Schiøtz, og ikke bare Møller. 

Senere i dette kapitlet – i avsnitt 2.2 – vil jeg komme inn på en annen tilnærmingsmåte til 

Møllers hygieniske arbeid: en teori om husmorens sentrale rolle på begynnelsen av 1900-

tallet, tanken om ”projekt husmoder.” Dette er en teori Lars-Henrik Schmidt og Jens Erik 

Kristensen kom med i Lys, luft og renlighet – den moderne socialhygiejnes fødsel. Jeg vil se 

hva dette prosjektet går ut på i følge Schmidt og Kristensen og også relatere dette til norske 

forhold, blant annet til Møller. ”Projekt husmoder” kan betraktes som et utslag av 

folkehygienebevegelsen. Både hygienebevegelsens historie og ”projekt husmoder” er altså 

med på å gi en bakgrunn for å forstå de hygieniske sidene ved Katti Anker Møllers arbeid. 

2.1: Riss over hygienebevegelsens historie 

Å gi seg i kast med å skildre hygienebevegelsens historie på såpass liten plass som jeg her har 

til rådighet er et risikabelt prosjekt. Skildringen må med nødvendighet preges av grove 

forenklinger, noe som fører til at mange momenter må kuttes ut. Et riss over 

hygienebevegelsens historie er imidlertid likevel viktig i denne sammenhengen, da det som 

sagt er med på å gi en kontekst for Møllers og Schiøtz’ arbeid. Utviklingen av den hygieniske 

folkeopplysningsbevegelsen – som de begge var en del av – henger sammen med blant annet 

nye vitenskapelige oppdagelser om smitte, bakterier og betydningen av renslighet. Det blir 

dermed viktig å vite noe om denne utviklingen, for å kunne plassere Møller og Schiøtz i 

forhold til hygienebevegelsen.  
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Hygienebevegelsens historie kan skrives på flere måter. Man kan, som Aina Schiøtz,68 legge 

vekt på utviklingen av det offentlige helsevesenet, med fokus på blant annet hvilke lover som 

ble vedtatt, hvordan de ulike yrkesgruppene formaliserte seg og hvordan helsearbeidet ble 

drevet i forhold til ulike samfunnsgrupper. Her er det i første omgang det samfunnsmessige 

perspektivet som er i fokus. Man kan imidlertid også skrive historien med et annet 

utgangspunkt – man kan skildre den vitenskapelige utviklingen, først og fremst de medisinske 

oppdagelsene og utviklingen av hygienen som eget fagområde (hygienefagets utvikling). 

Dette perspektivet finnes blant annet i Kari Tove Elvbakkens Hygiene som vitenskap; fra 

politikk til teknikk og i Siv Frøydis Bergs Den unge Karl Evang og utvidelsen av 

helsebegrepet. En idéhistorisk fortelling om sosialmedisinens fremvekst i norsk 

mellomkrigstid. I det følgende skal jeg først se på den vitenskapelige utviklingen, særlig innen 

hygienefaget, før jeg senere skal se på utviklingen av hygienebevegelsen ut fra et 

samfunnsmessig perspektiv, med utgangspunkt i sunnhetsloven av 1860 og dens betydning 

for folkehelsearbeidet.  

Skildringen av den vitenskapelige utviklingen har som nevnt minst to aspekter. Det ene er 

utviklingen av hygienen som fagfelt, og det andre er de medisinske oppdagelsene og den 

teoretiske utviklingen. Hvis man ser på hygienefaget i Norge, er det tydelig hvordan disse to 

aspektene har vært nøye knyttet sammen. De medisinske oppdagelsene fikk mye å si for 

utviklingen av faget. Fredrik Holst (1791-1871) ble professor i politica medica i 1824, med 

farmakologi, toksikologi og hygiene som særfag.69 Han regnes som fagets første professor. 

Den dominerende medisinske teorien på denne tida var miasmeteorien,70 en teori basert på 

tanken om at sykdom smittet via et giftig stoff i luften. Det ble ansett som viktig å lufte ut, å 

sanere og rense opp sumpen, blant annet i byene. Slik fjernet man den vonde lukta, og dermed 

hindret man sykdommer i å oppstå. Miasmeteorien kunne også gi en medisinsk begrunnelse 

til å gå bort fra store deler av isolasjons- og karantenebestemmelsene som gjaldt i Norge fram 

til 1848. Denne begrunnelsen stemte godt overens med tidas rådende liberalistiske ideologi; 

”[d]et fantes ingen teoretisk grunn til å fastholde karantenen så lenge smittestoffet kom via 

luften.”71  

                                                 
68 Schiøtz (2003) 
69 Elvbakken (1995), s. 6 
70 Berg, Siv Frøydis (2002): Den unge Karl Evang og utvidelsen av helsebegrepet. En idéhistorisk fortelling om 
sosialmedisinens fremvekst i norsk mellomkrigstid. Solum forlag, Oslo, s. 30 
71 Berg (2002), s. 31 
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Ernst Ferdinand Lochmann (1820-1891) overtok professoratet etter Holst i 1867. Han var 

kritisk til miasmeteorien, og mente at sykdommer skyldtes et ”contagium vivium,” et levende 

smittestoff, ikke smittsomme giftstoffer i lufta.72 Lochmann fikk mye kritikk for sitt syn; det 

var miasmeteorien som rådet.73 I Lochmanns tid som professor, i tida rundt 1880, fikk 

imidlertid bakteriologien sitt gjennombrudd. Dette fikk store konsekvenser, både teoretiske og 

praktiske. I 1882 klarte Robert Koch (1843-1910) å isolere og identifisere tuberkelbasillen, og 

det var dermed klart at spesifikke bakterier var årsak til spesifikke sykdommer. Gjennom 

bakteriologien fikk man en ny, vitenskapelig begrunnet forklaring på smitten, og det var 

tydelig at smitte ble overført gjennom kontakt med den syke. Isolering ble dermed igjen 

aktuelt som sykdomsstrategi, og den spesifikke terapien ble den nye behandlingsformen. Man 

kunne dessuten utvikle kontroll med mat og drikkevann. Medisinen som fag ble nå mer basert 

på laboratoriearbeid, og de medisinske disiplinene ble også mer spesialisert.74 Det er tydelige 

spor av disse endringene også i hygienefaget. Når Axel Holst (1860-1931) overtok som 

professor i 1893, var laboratoriemedisinen og bakteriologien vel etablert i medisinfaget. De to 

foregående professorene hadde hatt toksikologi, farmakologi og hygiene som spesialfelt; Axel 

Holst ble professor i bakteriologi og hygiene. Det i seg selv vitner om hvor sterk innflytelse 

bakteriologien hadde i det vitenskapelige medisinske miljøet. I Holsts tid som professor ble 

laboratoriearbeid og eksperimenter en hjørnestein i faget.  

Fra Fredrik Holst blir professor i 1824 til Axel Holsts professorat tar til i 1893, skjedde det 

altså en svært viktig endring i hvilke teorier som var rådende innen medisinen. Bakteriologien 

avløste miasmeteorien, og dette fikk som sagt store konsekvenser. I følge Siv Frøydis Berg 

regnes bakteriologien som ”det første egentlige brudd med den hippokratiske medisinske 

tradisjon,” et brudd hun betegner som ”det bakteriologiske paradigmeskifte.”75 I følge henne 

kom det holistiske perspektivet i medisinen nå i bakgrunnen; medisinen ble biovitenskapelig 

og naturvitenskapelig orientert – ikke orientert mot samfunnet. Paradigmeskiftet var i følge 

Berg gjennomført rundt århundreskiftet. Som jeg har vært inne på tidligere, legger også 

Schmidt og Kristensen stor vekt på bakteriologiens betydning. Også i følge Aina Schiøtz fikk 

det bakteriologiske gjennombruddet store konsekvenser, blant annet for folkehelsearbeidet: 
                                                 
72 Elvbakken (1995), s. 10 
73 Miasmeteoriens sterke stilling er nok også en grunn til at den ungarske legen Ignaz Philipp Semmelweis’ 
(1818-1865) tanker ble så dårlig mottatt. Semmelweiss oppdaget at smitte kunne overføres ved kontakt, og han 
mente derfor at håndvask mellom legenes undersøkelser, vask av instrumenter og isolering av smittede var 
nødvendige tiltak for å hindre smitte. Semmelweiss mente dessuten – som Lochmann – at smittestoffet var 
levende. 
74 Berg (2002), s. 32 
75 Berg (2002), s. 32 
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Bakteriologien – læren om mikroorganismene – fikk enorm betydning. Den 
revolusjonerte læren om sykdommenes opprinnelse og spredningsveier, og 
den revolusjonerte behandlingsmetodene og den medisinske tenkemåte. Men 
den nye sykdomslæren fikk ringvirkninger langt utover medisinernes rekker. 
Den ble grunnleggende for utbyggingen og organiseringen av helsevesenet 
og for det forebyggende helsearbeidet. Og den påvirket i betydelig grad 
befolkningens holdninger, vaner og atferd.76  

Bakteriologien fikk altså i følge Aina Schiøtz en enorm innflytelse på medisinen som fag, 

men den var betydningsfull også utenfor de medisinske kretser. Det var særlig det 

forebyggende arbeidet som skjøt fart, i tillegg til utbyggingen av helseinstitusjonene og -

lovgivningen. Den nye kunnskapen om smitte og sykdom førte til at man kunne sette i verk 

mer effektive tiltak for å hindre smittespredning.  

De viktige teoretiske endringene kom altså mot slutten av 1800-tallet og fram mot 1900-tallet, 

med andre ord i Katti Anker Møllers og Carl Schiøtz’ levetid. Siden dette var en utvikling 

som særlig skjedde innenfor hygienefaget (og medisin generelt), stod Schiøtz direkte i 

forbindelse med denne – han overtok Axel Holsts professorat i 1931. Den vitenskapelige 

utviklingen fikk imidlertid betydning også utenfor de faglige kretser. I sitatet fra Aina Schiøtz 

kom det fram at bakteriologien påvirket det forebyggende helsearbeidet og folks holdninger. 

Det er altså også en annen side ved hygienebevegelsens historie enn den rent vitenskapelige: 

som nevnt, kan man også skrive denne historien ut fra et samfunnsmessig perspektiv. Man 

kan se på de samfunnsmessige konsekvensene av den teoretiske utviklingen, og på hvordan de 

nye teoriene påvirket tankene om hygiene. En del av dette kommer jeg tilbake til senere i 

oppgaven; her vil jeg først og fremst følge Aina Schiøtz’ beskrivelse av utviklingen av det 

offentlige helsevesenet fra midten av 1800-tallet og framover.  

I følge Aina Schiøtz markerte sunnhetsloven av 1860 et viktig skille i det offentlige 

helsevesenets historie. Den ble et vendepunkt i kampen mot dødelige infeksjonssykdommer, 

som hadde herjet landet blant annet i koleraepidemiene på midten av 1800-tallet. Loven kom 

som et resultat av en lengre prosess, der det offentlige valgte å føre en ”ny og mer offensiv 

helsepolitikk.”77 De første skrittene mot en nyorganisering av helsevesenet ble tatt på 1850-

tallet, og koleraepidemiene spilte en viktig rolle i denne prosessen. Koleraen viste at det var 

en forbindelse mellom fattigdom og sykdom, og dermed var denne sykdommen med på å 

legitimere hygieniske reformer, for eksempel sanering av sumpen i byene. Disse reformene 
                                                 
76 Schiøtz (2003), s. 51  
77 Schiøtz (2003), s. 26 

 26 



var suksessfulle, selv om de baserte seg på en sykdomsteori som senere ble avvist 

(miasmeteorien). De praktiske innsiktene var med andre ord ikke betinget av den rette teorien. 

Aina Schiøtz nevner da også at miasmatikere og bakteriologer kunne enes om hvilke 

forebyggende tiltak som kunne settes i gang for å hindre smitte, selv om de hadde ulike 

teoretiske ståsted: ”uansett overbevisning så hadde miasmatikere og bakteriologer i mangt og 

mye sammenfallende syn på hvordan man kunne forebygge sykdom og forhindre 

smittespredning.”78

Koleraen førte ikke bare til hygieniske reformer, men også til en ny tenkning om det 

offentliges rolle og ansvar i sykdomsbekjempelsen. Denne tenkningen fikk konsekvenser for 

den praktiske politikken. En av konsekvensene var et omfattende opplysningsprosjekt, en 

oppgave embetsstanden påtok seg. Dette var ”et oppdrager- og folkeopplyseransvar som 

handlet om å belære og kultivere allmuen.”79 Legene var en del av embetsstanden, og var altså 

en del av dette prosjektet. Opplysningsprosjektet fortsatte inn på 1900-tallet, og man kan si at 

Møller og Schiøtz begge gikk inn som en del av dette. Dette kommer jeg tilbake til. 

Folket skulle altså opplyses og kultiveres. Et av virkemidlene som ble brukt, var å etablere 

sunnhetskommisjoner. Det hadde vært slike kommisjoner også tidligere, i forbindelse med 

epidemier, men de ble nå etablert som en permanent ordning gjennom sunnhetsloven av 1860. 

I følge Aina Schiøtz fungerte kommisjonene som ”[d]et beste virkemiddel i arbeidet med å 

heve befolkningens kunnskapsnivå og hygieniske standard.”80 Sunnhetskommisjonene skulle 

ledes av en lege, og i landkommunene skulle de øvrige medlemmene være de samme som satt 

i kommunestyret eller formannskapet. På landet hadde altså sunnhetskommisjonene først og 

fremst et oppdrageransvar, og legen kunne bruke dem for å spre sine kunnskaper til folk flest. 

I byen skulle de imidlertid først og fremst fjerne risikofaktorene for smitte. Dermed var det 

også naturlig at de var bredest mulig sammensatt, med lege, ingeniør og folkevalgte. 

Sunnhetskommisjonene fikk fullmakt til å sette i gang nødvendige tiltak, selv om dette 

begrenset individets frihet. Sunnhetsloven markerte med dette det Aina Schiøtz kaller ”et 

systemskifte i synet på kollektivets ansvar:” ”[s]unnhetskommisjonene fikk [...] myndighet til 

å regulere og begrense enkeltindividets handlefrihet.”81 Den offentlige legen – som ledet 

                                                 
78 Schiøtz (2003), s. 54 
79 Schiøtz (2003), s. 43 
80 Schiøtz (2003), s. 44 
81 Begge sitatene er hentet fra Schiøtz (2003), s. 49  
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sunnhetskommisjonen – fikk ansvar for det forebyggende helsearbeidet, og var bindeleddet 

mellom staten, kommunene og befolkningen i alle helsespørsmål. 

Inn på 1900-tallet kom en stadig sterkere bevissthet om statens rolle i helsearbeidet til 

uttrykk.82 I følge Aina Schiøtz var det imidlertid ”[e]n forutsetning for statens engasjement 

[…] at utbyggingen av helsevesenet skulle skje ved siden av og i samarbeid med de frivillige 

hjelpeorganisasjonene.”83 Schiøtz kaller dette et privat-offentlig system, og dette systemet 

holdt seg fram til slutten av 1930-tallet. Møller var en aktiv pådriver for en del av endringene 

som kom i denne perioden, blant annet kravet om mødreforsikring (1909). Innenfor et privat-

offentlig system vil også private aktører – som Katti Anker Møller – kunne ha en sterk 

innflytelse på hvilke tiltak som settes i verk. Og Møller utnyttet de mulighetene hun hadde, 

blant annet ved å drive en aktiv lobby-virksomhet overfor sin svoger, Johan Castberg, som 

satt i regjeringen i deler av denne perioden. I følge Aina Schiøtz var det ”de frivillige som var 

drivkreftene i utformingen av det offentlige velferdsansvaret.”84  

Når jeg nå har fulgt hygienebevegelsens historie fra 1820-tallet og inn på 1930-tallet, har jeg 

vært inne på flere trekk ved utviklingen. Jeg har sett på denne ut fra to perspektiver: et 

teoretisk – med fokus på hygienefagets utvikling – og et samfunnsmessig – med utgangspunkt 

i sunnhetsloven av 1860 og dens virkninger for folkehelsearbeidet. Begge perspektivene er 

viktige for å gi en kontekst for Møllers og Schiøtz’ arbeid. For det første skjedde det en viktig 

teoretisk endring; som et resultat av blant annet vitenskapelige oppdagelser, avløste 

bakteriologien miasmeteorien som det dominerende teoretiske grunnlaget i synet på sykdom 

og smitte. Jeg har fulgt denne prosessen gjennom tre av professorene i hygienefaget: Fredrik 

Holst, Ernst Ferdinand Lochmann og Carl Schiøtz’ forgjenger, Axel Holst. Bakteriologien 

fikk en sterk innflytelse på det vitenskapelige medisinske miljøet, noe som blant annet viste 

seg i at laboratoriearbeidet ble mer og mer sentralt. Det er også en stadig spesialisering av 

medisinen som fag. 

Den nye teorien fikk imidlertid ikke bare konsekvenser for den medisinske vitenskapen – også 

praksis ble endret som følge av den nye kunnskapen. Det ble for eksempel lagt større vekt på 

forebyggende tiltak som isolasjon av smittede og sterilisering av redskaper. Samtidig ble mye 

av det forebyggende arbeidet drevet langs de samme linjer som før bakteriologiens 
                                                 
82 Schiøtz (2003), s. 19. Jfr. overgangen fra sosialhjelpstaten til velferdsstaten, som vi var inne på i innledningen. 
83 Schiøtz (2003), s. 19 
84 Schiøtz (2003), s. 70 
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gjennombrudd: folket skulle opplyses i hygieniske spørsmål, og få kunnskap om hvordan de 

kunne beskytte seg mot smitte. Det fantes altså et folkeopplysningsprosjekt allerede før 

bakteriologiens gjennombrudd rundt 1880. Jeg har sett hvordan sunnhetsloven av 1860 var et 

viktig skritt i kampen mot dødelige infeksjonssykdommer, og hvordan denne loven også 

påvirket folkeopplysningsarbeidet. Det ble blant annet opprettet sunnhetskommisjoner som 

skulle bidra i dette arbeidet. Med den nye loven fikk dessuten legene en stadig sterkere stilling 

i samfunnet, noe som er tydelig også på Schiøtz’ og Møllers tid. Sunnhetsloven markerte også 

en endring i holdningen til det offentliges ansvar i helsearbeidet. Gjennom et privat-offentlig 

samarbeid ble det forebyggende helsearbeidet utviklet videre. Her var organisasjoner og 

privatpersoner – som Møller – drivkreftene bak utviklingen. 

2.2: Husmorens rolle 

Før jeg går nærmere inn på mer spesifikke deler av Møllers tenkning, vil jeg her se nærmere 

på en teori om husmødrenes sentrale posisjon på begynnelsen av 1900-tallet, nemlig Lars-

Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensens teori om ”projekt husmoder.” Denne teorien kan 

være et interessant perspektiv i forhold til Møllers arbeid, særlig siden hun selv var opptatt av 

husmødrenes stilling. Jeg vil i dette avsnittet se om Schmidt og Kristensens teori om ”projekt 

husmoder” kan gi et nytt perspektiv på Møllers arbeid og plassere henne inn i en ny 

sammenheng, og dessuten se hvordan ”projekt husmoder” kan betraktes som et utslag av 

folkehygienebevegelsen, i sitt fokus på å gi opplæring til mødrene for å bedre hygienen. Det 

er altså en forbindelse mellom de to måtene jeg i denne oppgaven forsøker å kontekstualisere 

Møller på: ”projekt husmoder” kan betraktes som en del av hygienebevegelsen. 

Schmidt og Kristensen mener altså at husmoren hadde en svært viktig rolle i det store 

hygieniske oppdragelsesprosjektet på 1900-tallet. De baserer imidlertid sine tanker om 

”projekt husmoder” på danske forhold. Jeg vil derfor her, etter å ha sett nærmere på innholdet 

i teorien deres, se på den norske konteksten. I den forbindelse vil jeg ta for meg Gro 

Hagemanns og Kari Melbys tekster i Med kjønnsperspektiv på norsk historie.85 De norske 

forholdene blir viktige for å sette Katti Anker Møllers arbeid inn i sin rette sammenheng. 

                                                 
85 Hagemann, Gro (1999): ”De stummes leir? 1800-1900” og Melby, Kari (1999): ”Husmorens epoke. 1900-
1950”. Begge i: Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Ida Blom og Sølvi Sogner (red.). Cappelen Akademisk 
Forlag, Oslo 
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I følge Schmidt og Kristensen er den moderne husmoren en ”ny formel konstruktion,” som 

ikke har eksistert tidligere og som ble definert ut fra sin funksjon. Hennes funksjon var å være 

agent for den nye sansen for hygiene: ”Hun skabes […] som diskursivt objekt i et omfattende 

opdragelsesprojekt.”86 Husmorrollen var med andre ord en ny rolle, som ble skapt ved 

overgangen til 1900-tallet ut fra behovet om å ha en agent som kunne spre den generelle 

rensligheten til hele samfunnet. Dette ”projekt husmoder,” som Schmidt og Kristensen kaller 

det, bestod av tre deler.87 For det første måtte man etablere en ny sans – sansen for hygiene. 

Denne skulle springe ut av en nytt renslighetsinstinkt som bygget på viten. For det andre 

måtte man etablere hjemmet som et nytt sosialt og symbolsk rom. Og for det tredje måtte man 

etablere en viten om hvordan man forholdt seg til den nye sansen og hjemmet som symbolsk 

og sosialt rom – kunnskap om hvordan man skapte et hjem og holdt det i orden. Husmoren 

var slik sett ikke bare hustru, eller bare mor, men nettopp husmor, med ansvar for hjem, mann 

og barn. Hun ble den som skulle skape og opprettholde de sosiale båndene, i tillegg til at hun 

altså opererte som agent for den nye sansen for hygiene. 

Schmidt og Kristensens tanke om at husmorrollen er kulturskapt – ut fra visse bestemte 

politiske, kulturelle, økonomiske og sosiale forhold – har visse likhetstrekk med Gro 

Hagemanns tanker. Hun mener det oppstod en endring i arbeids- og familiemønsteret i Norge 

i løpet av 1800-tallet som en følge av blant annet industrialiseringen. Familien var ikke lenger 

det naturlige sted for produksjon av varer. Mannen tok arbeid utenfor hjemmet, mens 

”kvinnenes familiearbeid ble privatisert.”88 Økonomien ble skilt ut fra familien og gifte 

kvinner som ikke hadde egen inntekt utenfor hjemmet ble ansett som forsørget av sine 

ektemenn. ”Kvinners tradisjonelle husholdsarbeid ble definert ut av økonomien, og også mye 

av det inntektsgivende arbeidet kvinner hadde, fikk status som ikke-arbeid.”89 I tillegg kom 

det nye krav til renhold, sunnhet, trivsel og allsidig ernæring.90 I følge Hagemann ble det satt i 

gang et stort folkeopplysningsprosjekt, som tok sikte på å ”øke husmødrenes kunnskaper i 

hus- og matstell.”91 Her er hun helt på linje med Schmidt og Kristensen. Hun trekker blant 

annet fram den nye medisinske kunnskapen som en viktig faktor for å forklare hvorfor 

rengjøring og matstell nå ble mer oppvurdert enn tidligere. Disse nye kravene til husstellet 

knyttet kvinnene sterkere til hjemmet – husarbeidet ble mer krevende. 

                                                 
86 Sitatene er fra Schmidt, Lars-Henrik og Jens Erik Kristensen (1986), s. 115  
87 Schmidt, Lars-Henrik og Jens Erik Kristensen (1986), s. 116 
88 Hagemann (1999), s. 155 
89 Hagemann (1999), s. 225 
90 Hagemann (1999), s. 163 
91 Hagemann (1999), s. 164 
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Kari Melby poengterer – i likhet med Hagemann – at det hun kaller en ”husmorisering” av 

norske kvinner var et ”historisk betinget fenomen,” ikke ”biologisk bestemt.”92 I følge Melby 

kan denne husmoriseringen muligens forstås som en forutsetning for at det moderne 

samfunnet skulle kunne fungere, et samfunn basert på et skille mellom hjem/hushold og 

arbeidssted. Husmoriseringen begrenset seg tidsmessig til noen få tiår, fram til 60-tallet, i 

følge Melby. Hun poengterer også at ”[h]elseoppdragelse rettet mot individet hadde en bred 

plass i mellomkrigstiden, og mødrene var den viktigste målgruppen […]. Det var kvinnene 

som kunne bidra til å bedre familiens, og dermed befolkningens, helse.”93 Melby viser 

hvordan det vokste fram en bred bevegelse, fra begynnelsen av 1900-tallet, for å utdanne 

kvinnene til å bli mødre og husmødre. Kvinnene måtte få opplæring! Katti Anker Møller stod 

i spissen for noen av tiltakene, blant annet i kampen for mødrefag. Rundt 1920 var aktiviteten 

på topp, og etter den økonomiske krisen i 30-åra, ble den igjen intensivert. Melby nevner flere 

tiltak for å illustrere det økte engasjementet for opplæringen av kvinner:94 Statens 

lærerinneskole ble opprettet i 1909, rundt 1920 fikk husmorskolen statsstøtte og man utredet 

muligheten for obligatorisk husstellundervisning (skolekjøkkenundervisning for jenter ble 

obligatorisk i 1936). I følge Melby så staten og regjeringen det som sitt ansvar å sørge for at 

kvinnene hadde nok kunnskap til å skjøtte sine oppgaver i hjemmet. Det kan altså virke som 

om det har vært en utvikling fra at opplysning av mødrene var en kampsak blant kvinnene, til 

at det ble et tydelig statlig ansvarsområde, noe som for øvrig stemmer godt overens med 

Anne-Lise Seips teori om en overgang fra et ”privatoffentlig” til et ”offentligprivat” system. 

Melby trekker også fram politiske initiativ som en faktor som styrket husmoriseringen av 

kvinnene. Et eksempel, sier hun, er forslaget om å arbeide mot at gifte kvinner skulle ta lønnet 

arbeid utenfor hjemmet. LO og Arbeiderpartiet førte an i denne kampen, og de så det som et 

tiltak mot arbeidsløsheten. Kommuner som var styrt av Arbeiderpartiet begynte på midten av 

1920-tallet å si opp gifte kvinner, og tok forbehold om at kvinner som ble ansatt, måtte gå fra 

stillingen når de giftet seg. Arbeiderpartiets kamp mot gifte kvinners rett til arbeid var intens 

fram til 1932, og i 1937 stadfestet de at retten til arbeid skulle være lik for alle, uavhengig av 

kjønn og sosial status.95 I følge Melby førte kampanjen mot gifte kvinners muligheter til å ta 

seg lønnet arbeid til ”en seier for den holdningen at kvinner var å betrakte som privat 

                                                 
92 Uttrykkene er hentet fra Melby (1999), s. 230 
93 Melby (1999), s. 260 
94 Melby (1999), s. 266 
95 Melby (1999), s. 263 
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forsørget – at det å være gift kvinne var det samme som å være husmor,”96 med andre ord en 

styrket husmorisering av kvinnene. Andre tiltak som i følge Melby virket inn i en styrking av 

husmoriseringen var ekteskapslovgivningen (som klart poengterte at mennene var 

lønnsarbeidere og kvinner privatforsørgede husmødre), forsørgerlønn, barnetrygd og 

husmorutdanning. Melby snakker om en husmorideologi, basert på at gifte kvinner skulle 

være husmødre og ikke yrkeskvinner. Denne ideologien var i følge henne klart uttrykt i for 

eksempel Husmorforbundet. Denne organisasjonen holdt fast på idealet om den moderne 

husmor, til forskjell fra andre grupperinger i kvinnebevegelsen som hadde den emansiperte 

kvinne som sitt kvinneideal. Husmorforbundet var opptatt av at kvinner skulle gå tilbake til 

hjemmet, og var bekymret over det man mente var en flukt fra husarbeidet. Bevegelsen var 

sterk på 1920-tallet. Arbeiderkvinnebevegelsene var også husmorbevegelser, og var opptatt av 

blant annet kvinners situasjon i familien og husmødrenes oppgaver.  

Både Schmidt og Kristensen, Hagemann og Melby understreker altså husmødrenes helt 

sentrale rolle i samfunnet. De skildrer også hvordan kvinnene ble mål for et 

folkeopplysningsprosjekt, der bedre helse for befolkningen som helhet var et av målene. Både 

Hagemanns og Melbys teorier kan gå inn i Schmidt og Kristensens ”projekt husmoder;” 

kvinnene skulle få opplæring i å stelle hus og hjem for å spre en ny sans for hygiene. Schmidt 

og Kristensen og Melby mener også at det var en tendens i tida til å naturalisere kvinnen som 

husmor, det vil si argumentere med at hjemmet var den naturlige arena for kvinnen: det lå i 

kvinnens natur at hun skulle være husmor, ikke yrkeskvinne. Det ble altså gitt et skinn av 

naturlighet, argumentene ble framsatt som om kvinnens plass var i hjemmet. Gjennom en 

analyse av historien mener de imidlertid å se at husmorrollen ble konstruert for å tjene et visst 

formål. Egentlig lå det, i følge både Melby og Schmidt og Kristensen, andre hensyn under 

denne argumentasjonen.  

I Katti Anker Møllers samtid var det altså et utbredt synspunkt at kvinnens plass var i 

hjemmet, og at hennes viktigste oppgave var å være husmor. I de øvre samfunnsklasser, som 

hun selv tilhørte, hadde mange dessuten en forestilling om at kvinnene ikke skulle ha arbeid 

utenfor hjemmet; de skulle tvert imot vie seg til ideelt arbeid og familien. I tillegg var 

kvinnene, som jeg har vært inne på, målgruppe for et opplysningsprosjekt som tok sikte på å 

bedre befolkningens helse. Husmoren ble her tildelt en sentral rolle, og hun trengte dermed 

opplæring. Møller var selv svært opptatt av dette. Hun ønsket å sette i verk tiltak for å bedre 
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kvinners kunnskap om blant annet rengjøring, barnestell og ernæring. Hun fungerte altså selv 

som en talskvinne for tidas ønsker om opplæring av kvinnene. I den forstand kan man kanskje 

si at hun var et barn av sin tid. Dette gjelder også i vektleggingen av husmorens helt sentrale 

rolle. For Møller var kvinnens viktigste oppgave morsarbeidet, og hun kjempet for at dette 

arbeidet skulle bli verdsatt av samfunnet. Man kan kanskje med dette si at Møllers arbeid 

passer godt inn i Schmidt og Kristensens teori om ”projekt husmoder.” Hun ble muligens selv 

en talskvinne for dette prosjektet gjennom sitt arbeid.  

Jeg har her vært inne på hygienebevegelsens historie og husmoriseringen av kvinnene. Disse 

utviklingslinjene danner sammen en viktig bakgrunn for å forstå Møllers arbeid. I det 

følgende skal jeg prøve å se hvordan Møllers arbeid kan ses i lys av disse. Jeg vil se nærmere 

på særlig fire av de tiltakene hun satte i gang eller kjempet for: opprettelsen av mødrefag, 

barselhjemutstillingen i 1916, mødrehygienekontorene og kampen for at kvinner skulle få 

veiledning i hjemmene, slik at blant annet barnestellet kunne bedres. Felles for alle tiltakene 

var et uttrykt ønske om at mødrene måtte få bedre opplæring i den rollen de var tildelt; de 

måtte få opplæring i barnestell, rengjøring, prevensjon og så videre.  
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Kapittel 3: Katti Anker Møllers hygienearbeid 

Hittil har Katti Anker Møllers arbeid blitt beskrevet i ganske generelle termer. Det har vært 

viktig å gi den bakgrunnsinformasjonen som er nødvendig for å kunne tolke arbeidet hennes 

inn i en ny kontekst, og for å kunne se henne fra en annen vinkel enn det som hittil har blitt 

gjort i mye av forskningen om henne. Jeg har sett på hvem hun var og hvordan hun har blitt 

plassert tidligere, gitt et riss av hygienebevegelsens historie og vært inne på husmoriseringen 

av kvinnene. Når jeg nå skal gå mer spesifikt inn på fire tiltak hun kjempet for eller satte i 

gang – mødrefag, barselhjemutstilling, mødrehygienekontor og oppfølging av mødre og barn i 

hjemmene – vil det spørsmålet som ble stilt innledningsvis stå sentralt: Var Møller, særlig 

gjennom sitt arbeid for å bedre mødrenes kår, også med på å spre nye holdninger til og ny 

kunnskap om hygiene?  

3.1: Faglig opplæring av mødrene 

Som antydet over (avsnitt 1.1), ønsket Katti Anker Møller å opprette mødrefag for at kvinners 

arbeid i hjemmet skulle bli anerkjent som et hvilket som helst annet yrke. Et annet viktig 

argument for å opprette et slikt fag var at kvinner manglet mye kunnskap: 

Hvor er oplysningsanstalten for moderskap, høiskolen i pædologi, hvorhen 
vi kunde ty hen for at skaffe os kundskap om gunstige betingelser for god 
barneavl, om den heldigste egteskapsalder, de forskjellige sygdommers 
indflytelse på avkommet, om aborter, arvelighet, eugenic, svangerskapets 
pleie, fødslenes forløp, barselsengens behandling, egteskapets hygiene, 
brystmelkens betydning, dødeligheten blandt spædbarn, fødselsstatistik, 
barnestel, barneopdragelse, anæmi, neurastheni, utslittheten hos kvindene og 
farene ved overgangsalderen i 50-aarene?97

Møller ville opprette et undervisningsfag, fra folkeskolen til universitetet, som kunne øke 

kunnskapen om forplantning, ernæring og andre aktuelle spørsmål. Undervisningen skulle 

begynne allerede i folkeskolen med obligatorisk husstell- og seksualundervisning, både for 

gutter og jenter.98 Dernest skulle de offentlige husmorskolene rundt omkring i landet gi 

                                                 
97 Møller, Katti Anker (1923): Moderskapets frigjørelse. Det Norske Arbeiderpartis forlag, Kristiania, s. 19. 
Foredraget ble holdt første gang i 1915. 
98 Mohr (1968), s. 144 
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opplæring i mødrefag og matstell – og fungere som en ”opplysningsanstalt for moderskap,” 

som hun sa det i sitatet over. Hun krevde imidlertid ikke bare en endring av folkeskolen og 

husmorskolene; kosthold og morsarbeid måtte også bli universitetsfag.  

Tida var preget av et sterk behov for kunnskap om hygienespørsmål, og dette var noe Møller 

engasjerte seg i, blant annet gjennom arbeidet for å opprette obligatoriske husmorskoler. For 

at barna i folkeskolen og kvinnene på husmorskolene skulle ha mulighet til å få god 

opplæring, måtte det imidlertid også finnes godt utdannede lærerinner. Derfor var det 

nødvendig å forbedre undervisningen på Statens lærerinneskole, blant annet ved å sette 

mødrefag på pensum her. 26. august 1916 ble det i følge Tove Mohr nedsatt en komité som 

skulle vurdere ”Utvidelse av Statens lærerinneskole i husstell (på Stabekk) og skolekjøkkenets 

stilling.”99 Møller satt i denne komiteen, og var dermed med på å utforme planene for den nye 

ordningen.  

Mødrenes faglige opplæring var altså noe Møller var svært opptatt av. Kvinnene kunne i følge 

henne ikke nok, og for mange endte det med høy barnedødelighet og usle kår. Mødrene 

trengte altså undervisning for å kunne ha en forståelse av hvordan husarbeid og barnestell 

skulle foregå. Denne kunnskapen var ikke naturgitt for kvinnene, og den var heller ikke noe 

de kunne tilegne seg på egen hånd. For Møller var det uforståelig at det ikke fantes noen 

opplæring i disse emnene:  

Det er forbausende at vi paa et felt som saa direkte angaar menneskenes liv 
og helse, der har vi endnu intet ordnet undervisningssystem, ingen plan for 
vor utdannelse.[…] Det er knapt nok kvinderne vet der er noget som heter 
det kvindelige egg, ingenting om dets videre utvikling eller hvad der 
fremmer fosterets tarv eller barnets vel. Ikke to mødre selv av den dannede 
klasse kan føre en fornuftig samtale sig imellem om fordelene eller 
mangelen ved den kunstige eller naturlige ernæring, hovedfaktoren inden det 
sørgelige omraade som heter spædbarnsdødelighet.100

Kvinner fikk med andre ord ikke kunnskap om de viktige livsprosessene som befruktning og 

fødsel. De visste så å si ingenting om ernæring og lite om barnestell. Derfor var det i følge 

Møller helt nødvendig å opprette mødrefag.  

                                                 
99 Mohr (1968), s. 146 
100 Møller (1923), s. 18  
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Gjennom sin kamp for mødrefag var Møller en del av den hygieniske 

folkeopplysningsbevegelsen. Folk – særlig mødrene – trengte kunnskap. Hun var imidlertid 

ikke alene om å se behovet for en hygienisk opplæring av kvinner. Dette var en holdning som 

kjennetegnet mange av de kvinnene hun jobbet sammen med, blant annet i forbindelse med 

barselhjemutstillingen.101 En av disse kvinnene var legen Ingeborg Aas. Problemet var i følge 

Aas ikke bare mangel på opplysning. Selv om kvinnene skulle ha fått tilegnet seg den 

nødvendige kunnskapen, var ikke situasjonen i arbeiderhjemmet alltid den beste for å kunne 

anvende denne:  

hvordan vil man faa renslighetskravene gjennemført, naar barselstuen er et 
overbefolket og i alle henseender uhygienisk rum, og hvor husmoren kanske 
dertil ikke har sørget for at ha ialfald litt rent tøi i beredskap. Jordmødre og 
læger i et arbeiderdistrikt har lært at nedstemme sine fordringer til et utrolig 
minimum. For os kan det gjerne være filler det, som bydes os, naar det bare 
er renkokt; men selv de renkokte filler mangler undertiden. Det eneste, vi 
kan gjøre, er at vaske os selv og, saa godt det lar sig gjøre, barselkonen. Men 
det er tydelig, at mange, især ældre, ser med bent frem uvilje paa al den 
utidige vasken, og det ikke mindst de tredje rangs pleiersker. 102

Som det framgår av sitatet, mente Ingeborg Aas at det ikke alltid var mulig å holde de 

renslighetsreglene man som fødselshjelper ble opplært i, blant annet fordi forholdene ikke var 

gode nok. De dårlige forholdene ble også understreket av Møller: ”[…] vi mangler 

barselmateriel, saa den fødende kunde faa ligge rent og være beskyttet mot bakterienes 

indtrængen, det nyfødte barn blir liggende ustelt, faar liggesaar og utøi i det blodige 

kjøt[...].”103 Foruten de dårlige faktiske forholdene i arbeiderhjemmene, møtte 

fødselshjelperne i følge Ingeborg Aas også andre holdninger hos folk flest til hva som var 

korrekt framgangsmåte. Særlig de eldre var skeptiske til ”al den utidige vaskingen” og 

renslighetskravene som jordmødrene og legene stilte. Disse kravene var med andre ord langt 

fra allemannseie og vedtatte sannheter. For at kravene skulle kunne oppfylles var det altså 

ikke bare en bedring av de faktiske forholdene som måtte til – man måtte også drive et 

holdningsskapende arbeid. Opplæring ble dermed et nøkkelord.  

                                                 
101 Denne kommer jeg tilbake til i 3.2 
102 Sitatet er hentet fra en artikkel som stod i Norske Intelligenssedler i 1916. Artikkelen er et utdrag av 
foredraget Ingeborg Aas holdt på barselhjemutstillingen i Kristiania samme år, og er en av flere avisutklipp jeg 
har funnet i Katti Anker Møllers arkiv på Håndskriftsamlingen på Nasjonalbiblioteket (arkivsignatur: MS4° 
2416:V A) 
103 Møller (1923), s. 19 
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Kvinnene trengte altså opplæring, og de sosiale og hygieniske forholdene måtte bedres 

betraktelig. Dette argumentet var blant annet humanitært begrunnet: forholdene var svært 

dårlige, og de kunne bli vesentlig bedre hvis kvinnene fikk ordentlig opplæring. De 

hygieniske idealene måtte spres til en større del av befolkningen; slik situasjonen var, var det i 

følge Aas alt for mange som fortsatt ikke visste hvordan de skulle holde barselstuen 

hygienisk. Sagt på en annen måte: det var stor forskjell på ideologi og de faktiske 

forholdene.104 Det ideologiske grunnlaget for hygienebevegelsen – og den ideologien 

opplæringen av for eksempel fødselshjelperne var basert på – stemte ikke nødvendigvis 

overens med virkeligheten. Som det kom fram i sitatet, var det ikke alltid mulig å innfri 

kravene til renslighet i vanlige arbeiderhjem. De hygieniske og sosiale forholdene var rett og 

slett for dårlige. Det var altså et sprik mellom hva fødselshjelperne ble opplært i, og den 

virkeligheten de møtte.  

Opplæringen av mødrene skulle ikke bare endre holdninger og bedre de faktiske forholdene. 

Den var også et viktig bidrag for å gjøre kvinnene mer uavhengige av mannen; opplæringen 

skulle legge grunnen for en ”moderskapets renaissance” og for ”mødrenes emancipation.”105 

Opplysning ble for Katti Anker Møller en naturlig ingrediens i kvinnefrigjøringen. Uten 

opplysning, ingen reell frihet. Dette gjaldt blant annet kunnskap om kropp og forplantning, 

både for gutter og jenter, kvinner og menn. ”For at fremme den rette forstaaelse og den rette 

vilje maa vi begynde med de unges sind. […] Al begyndelse er oplysning.”106 Opplysning 

ville blant annet kunne være med på å endre holdningene til kvinner, slik at man så at den 

oppgaven de utførte var viktig. I følge Møller var situasjonen slik at kvinnene ikke ble 

utdannet til mødre. ”Som stand er vi ukyndige og umyndige på vort eget arbeidsfelt.”107 

Utdannelsen ble dessuten gitt på menns premisser: ”vi må stille os som dem der skal retledes 

og motta veiledning av mænd angående vore pligter.”108 I følge Møller måtte kvinner snarere 

få opplæring på sine egne premisser, slik at de kunne bli gode og opplyste mødre. Dette 

synspunktet – at opplysning er en svært viktig del av kvinnenes frigjøring – kommer også 

fram i et annet sitat fra den tidligere nevnte artikkelen av Ingeborg Aas.  

                                                 
104 Camilla Maartmann har i sin hovedoppgave understreket denne forskjellen. Maartmann (1998), s. 28 
105 Blom, Ida [1980]: Barnebegrensning – synd eller sunn fornuft. Universitetsforlaget, Bergen, s. 199  
106 Møller (1923), s. 31 
107 Møller, Katti Anker (1919): ”Kvindernes fødselspolitik” i Mohr (1968), s. 162. Jeg har her måttet basere meg 
på versjonen jeg fant i Mohr (1968), da det ikke var mulig å få tak i en fullstendig originalutgave. 
108 Møller (1919). I Mohr (1968), s. 162 
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Her staar vi i virkeligheten foran et av de vigtigste kapitler av fremtidens 
kvindesak. Sig selv maa kvinderne først reformere, hvis de vil reformere 
verden. Som forholdene er i dag, lever kvinder flest i uvidenhet om 
hygienens enkleste regler, 80 pct. av alle kvinder blir mødre, de aller fleste 
faar bruk for at kunne husstel, og allikevel forholder vi vore unge piker 
kundskaper om sundhetslære og om selv de enkleste regler, hvorefter barnets 
røgt og husstellet skal foregaa.  

Det er interessant å legge merke til et spesielt trekk ved de nevnte sitatene, en annen side enn 

den rent humanitære (at kvinnene måtte få opplysning for at kårene kunne bli bedre) eller 

kvinnesaksargumentet (at kvinnene måtte få opplysning for å bli virkelig frie og selvstendige). 

Sitatene illustrerer et savn etter den ”rette” opplæringen, ikke en hvilken som helst opplæring. 

For igjen å sitere Ingeborg Aas: kvinnene måtte få kjennskap til ”de enkleste regler, hvorefter 

barnets røgt og husstellet skal foregå” (min uth.). Det fantes visse regler som kvinnene skulle 

følge, og det var disse reglene de hadde behov for å få opplæring i. Denne holdningen finnes 

også hos Møller. Opplæringen måtte i følge henne gis på bakgrunn av de siste vitenskapelige 

oppdagelsene, og den burde følges opp av et ”sundetstilsyn i hjemmene” og en ”kontrol med 

barnestellet op til den skolepligtige alder.”109 Det offentlige måtte følge opp kvinnene, og 

sørge for den nødvendige opplæring og kontroll. Et av tiltakene det offentlige kunne sette i 

verk for å oppnå dette, var undervisning i mødrefag.  

Møller understreket mødrenes ansvar i hjemmet, men hun var altså også opptatt av at mødrene 

måtte få opplæring og veiledning. Jordmødrene – som skulle veilede mødrene – måtte få 

bedre utdanning,110 og man måtte opprette mødrefag. Møller brukte selv referanser til 

vitenskapelige fakta og legers uttalelser i sin argumentasjon. Som det vil komme fram i neste 

avsnitt, brukte hun også leger og jordmødre aktivt i opplæringen av mødrene – de holdt 

foredrag og fungerte som veiledere under barselhjemutstillingen. Her er det en forbindelse til 

det Schmidt og Kristensen kaller ”projekt husmoder;” husmødrene ble sentrale agenter for 

spredningen av den nye sansen for hygiene. Men i denne fasen – i de første tiårene av 1900-

tallet – var det ikke hvilke husmødre som helst som kunne spre den nye sansen for hygiene. 

Det var de opplyste kvinnene – kvinner med utdannelse, som for eksempel Ingeborg Aas, eller 

opplyste kvinner fra borgerklassen som ikke hadde noen spesiell utdannelse, men som i kraft 

av sin klassebakgrunn tilegnet seg nødvendig kunnskap, for eksempel Møller. Det kommer 

altså tydelig fram her hvordan Katti Anker Møller går inn i den tenkningen jeg var inne på 

over (i 2.1), nemlig de øvre samfunnsklassers ønske om å oppdra og kultivere befolkningen. 
                                                 
109 Møller (1923), s. 19 
110 Dette kommer jeg tilbake til i 3.4 
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Møller går slik sett inn i en opplysnings- og oppdragelsestradisjon, der målet var å spre 

kunnskap slik at de det angikk selv hadde mulighet og kompetanse til å ta egne valg, og ta 

ansvar for de valgene de tok. Denne opplysningsvirksomheten dreide seg for Møller om mye 

mer enn renslighet/rengjøring og hushold; det dreide seg i bunn og grunn om å bevisstgjøre 

kvinnene på deres status som selvstendige individer som kunne ta ansvaret for eget og andres 

liv. 

3.2: Barselhjemutstillingen i 1916 

Som det går fram av det foregående, var behovet for opplæring i hygieniske spørsmål stort på 

begynnelsen av 1900-tallet, i hvert fall hvis man skal tro Møller og andre kvinner hun 

samarbeidet med. Arbeiderkvinnenes situasjon var preget av fattigdom, mye arbeid for å få 

endene til å møtes og ofte mange barn. Kunnskapen om hygiene og renslighet var dårlig, og 

mange levde under svært dårlige kår. Behovet for kunnskap gjenspeiles i blant annet kampen 

for mødrefag, men også i den generelle oppslutningen om folkehygienebevegelsen.  

Barselhjemutstillingen ble et viktig tiltak i den hygieniske opplæringen. Utstillingen ble 

arrangert første gang i Kristiania i 1916, på initiativ fra Katti Anker Møller. Hun fikk med seg 

flere kvinner, blant dem leger og jordmødre.111 Målet for utstillingen var tredelt: for det første 

ville komiteen at det skulle opprettes kommunale fødehjem, slik at alle fødsler kunne skje 

under kyndig ledelse. Det kunne være vanskelig å få tak i kyndig hjelp til hjemmefødsler 

(lege eller jordmor), og såkalte hjelpekoner ble ofte brukt.112 Ingeborg Aas var en av flere  

kvinner som var skeptiske til bruken av hjelpekoner; fødslene burde foregå under kyndig 

ledelse. Barselhjemutstillingen ble altså arrangert for å nå dette målet, og overskuddet skulle 

gå til opprettelse av fødehjem. Det andre målet komiteen hadde med utstillingen var å vise 

hvordan fødselshjelpen og barnestellet hadde utviklet seg i Norge fram til dags dato. De ville 

dessuten – for det tredje – ”bidrage til at støtte kravet om husmorskoler for alle folkets døtre, 

                                                 
111 I et notat fra februar 1916 der komitéen ber om hjelp til å skaffe utstillingsgjenstander, står navnene til 
komiteens medlemmer: Katti Anker Møller (”formand”), doktor Marie Kjølseth (”viceformand”), Nini Blom 
(sekretær), Ingeborg Boye, Louise Brandt, jordmor Marie Brun, Alma Fahlstrøm, doktor Johanne Feilberg, 
søster Hedvig, Minka Heyerdahl, jordmor Ragna Huser, Marie Ihlen, doktor Louise Isachsen, Kitty Kampstrup, 
Marie Karsten, jordmor Lul Klem, Alfhild Meinich, Fernanda Nissen, Barbra Ring, Lil Rohde, Agnes Rygg, 
Sylvi Schou, Hedevig Stang, Ingeborg Stang – Lund, Elise Strøm, Ragna Thiis, jordmor Karen Thomle, Martha 
Tynæs. I tillegg hjalp flere kvinner til med innsamling, blant dem Sigrid Undset, og noen holdt også foredrag på 
utstillingen, blant annet Alette Schreiner og Ingeborg Aas. (arkivsignatur: MS4° 2416: VA)  
112 Dette var kvinner som ikke hadde noen spesiell utdannelse i fødselshjelp, men som likevel hjalp til. Disse 
kvinnene hadde gjerne mangelfulle kunnskaper om blant annet hygiene, noe som var med på å bidra til en 
relativt høy dødelighet i barselseng. 

 39



husmorskoler hvor mødrefag, biologi, slægtshygiene og praktisk barnestel fik en bred plads i 

undervisningen, saa kvinderne ble bedre rustede end gjennemgaaende er tilfeldet nu, til at 

skjøtte en familiemors oppgaver paa en mer tilfredsstillende maate.”113  

Utstillingen skulle altså bidra til å opprette fødehjem så kvinner kunne få kyndig hjelp ved 

fødsler, den skulle gi et historisk overblikk over utviklingen av fødselshjelpen og barnestellet 

i Norge, og den skulle understreke kravet om husmorskoler. I følge Kari S. Møllen kan man 

se utstillingen som et ledd i arbeidet med å ”fokusere på mødres situasjon, behov for 

kunnskap og barns rettigheter.”114 Hensikten med utstillingen var i følge Møllen ”å gi kvinner 

kunnskap om kosthold, hygiene, fødsel og barnestell og å få opprettet kommunale 

barselhjem.”115 Dette ble gjort ved bruk av en rekke utstillingsgjenstander, plansjer og 

foredrag. Barselhjemutstillingen kan slik sett betraktes som et viktig bidrag til 

hygienebevegelsen. Den brede oppslutningen utstillingen fikk, viser da også at dette var noe 

det var stort behov for.  

Selve utstillingen fant sted i teatersalen på Bøndernes hus fra 26. april til 4. mai 1916. Den 

hadde tre underavdelinger:116 ”den lægevidenskapelige,” ”jordmoravdelingen” og ”den 

kulturhistoriske.”117 Kvinnene i komiteen hadde ansvar for hver sin del, og i tillegg til selve 

utstillingen ble det holdt foredrag om diverse tema. Kristine Bonnevie og Alette Schreiner var 

blant foredragsholderne, og de snakket om henholdsvis ”Om individets slegtsansvar” og ”Det 

kvinnelige legeme eller fosterutviklingen.” Marie Kjølseth talte om ”Kvinnens legeme” og 

Johanne Feilberg om ”Barnehygiene.” De tre sistnevnte kvinnene var leger, noe som er med 

på å understreke vektleggingen av det vitenskapelige/profesjonelle perspektivet i 

utstillingen.118 Legenes bidrag var dessuten naturlig sett i lys av det jeg tidligere har sagt om 

legenes sterke stilling i opplysningsbevegelsen. Som nevnt i 2.1 fikk de en stadig viktigere 

                                                 
113 Sitatet er hentet fra Katti Anker Møllers åpningstale til utstillingen. (arkivsignatur: MS4° 2416: V B) 
114 Møllen, Kari S. (2000): Barselhjemsutstilling i 1916, arrangert av Katti Anker Møller : register av 
gjenstander samlet på "Statens lærerindeskole i Husstell" i 1922. Høgskolen i Akershus, s. 1  
115 Møllen (2000), s. 2 
116 Opplysningene om dette er funnet i en notatbok fra arbeidet med utstillingen. (arkivsignatur: MS4° 2416: 
VA)  
117 Den siste ble igjen delt i en kunstavdeling (med malerier og bilder/fotografier, både kjente, for eksempel av 
Munch, og ukjente), en litterær avdeling (med gamle skolebøker, billedbøker for barn, originalene av Robinson, 
onkel Thoms hytte, H.C.Andersen, Asbjørnsen, Grims eventyr, Alice i eventyrland. Reproduksjoner av 
eventyrene) og en avdeling med gammelt leketøy, blant annet kronprinsens bil, dukkestuer, dukketeater og 
nasjonaldrakter. Det var med andre ord en svært mangfoldig utstilling, med mange ulike elementer. 
118 Det var med andre ord viktig at det som ble sagt var godt vitenskapelig begrunnet. Det 
vitenskapelige/profesjonelle perspektivet skulle ivaretas også da utstillingen senere dro på turné. Møller ønsket 
da å ha med en lege, og Alette Schreiner ble derfor med som fagperson.  
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posisjon i opplysningsarbeidet etter sunnhetsloven av 1860. Det var de som satt med den 

nødvendige kunnskapen, og de ble dermed autoriteter på området. Når Møller brukte blant 

annet Alette Schreiner, Marie Kjølseth og Johanne Feilberg som foredragsholdere, var hun 

med på å understreke legenes autoritative stilling i spørsmål som hadde med helse og hygiene 

å gjøre.  

Utstillingen skulle altså være fundert på et godt vitenskapelig grunnlag. Det var også viktig 

for komiteen at den skulle favne bredt; så mange som mulig burde se den og tilegne seg den 

kunnskapen kvinnene som stod bak ville formidle. For at alle som var interessert skulle få 

anledning til å komme, også de med dårligere økonomi, ble prisen differensiert: ved starten av 

utstillingen var inngangsprisen 50 øre, på slutten 25 øre. I Kristiania ble prisen de siste dagene 

satt helt ned til 10 øre. Alle skulle med andre ord få anledning til å komme, se og lære. Etter å 

ha vært i Kristiania dro utstillingen på turné i hele landet, inkludert store deler av Nord-Norge. 

På denne turneen ble utstillingen organisert av lokale kvinnegrupper, med arbeiderkvinnene i 

spissen. Disse ble også oppfordret til å skaffe lokale gjenstander som kunne supplere 

utstillingen. Barselhjemutstillingen fikk dermed en dobbel funksjon: for det første skulle det 

legges til rette for at så mange som mulig skulle kunne lære mer om barnestell, ernæring og 

andre viktige hygieniske spørsmål. For det andre engasjerte utstillingen kvinner rundt 

omkring i hele landet; kvinnegrupper ønsket å ha den også på sitt hjemsted, og de ble dermed 

aktivt involvert i arbeidet, for eksempel ved å samle inn lokale gjenstander. Slik kunne man 

spre både kunnskap om og holdninger til hygiene, og også et engasjement for saken.  

Barselhjemutstillingen fikk mye oppmerksomhet, noe antall avisutklipp og omfanget av byer 

som ønsket å ha den hos seg viser. Den fikk mye positiv omtale, men i følge Ida Blom kom 

det også negativ kritikk. Hennes sitat fra legen Ole Malms Barneformindskelsen i Norge og 

dens aarsaker (1916), kan tjene som et eksempel. Sitatet viser også at motstanden mot den 

”moderne” forståelsen av hygiene og renslighet var sterk: 

En ikke ringe skyld for barnemindskningen bærer ogsaa den moderne 
hygiene eller rettere dennes kritikløse popularisering. Hvad drives der dog 
ikke for humbug med disse barselshjemudstillinger og barselforedrag, hvortil 
endog staten giver bevilgning og engagerer en kvindelig læge, der som en 
omvandrende stiftskappellan faktisk præker mod barnefødsler; Hvad er det 
ikke for staahei, som der nu arrangeres for folk, om alle de foranstaltninger 
som kræves for at faa et barn og stelle det: raffinert barnepleie, badekar, 
thermometer, barnetøi i overflod, passende kunstig ernæring, hvis man ikke 
kan die selv, jordmorhjælp like til 15-aars-alderen, sygepleiersker, kurser og 
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foredrag og fagdannelse, alt som koster penge, tid, arbeide og folkehjælp i 
stedet for det enkle gamle middel: renslighed og sundhed. Og arbeidet med 
at holde det ene barn, man har faaet, sundt, kræver saa megen møie og 
bekostning at en stakkars arbeiderhustru maa alvorlig betænke sig paa at faa 
flere. Barselhjemudstillinger skræmmer derfor i stedet for at lokke.119   

Både barselhjemutstillingen spesielt og populariseringen av den moderne hygienen generelt 

ble sterkt kritisert av Ole Malm. Det har i følge han skjedd en popularisering av begrepene 

hygiene og renhet, og det kan virke som om Malm rett og slett syntes det var blitt for mye 

oppmerksomhet om dette. Det var imidlertid tydelig et behov for kunnskap om de temaene 

utstillingen tok opp. Opptattheten av barnestell og –oppdragelse kan i følge Ida Blom 

forklares ut fra i hvert fall to faktorer: for det første ønsket man å redusere 

spedbarnsdødeligheten. En viktig del av dette arbeidet var å sørge for at barselkvinner som 

levde i dårlige kår fikk forbedret forholdene. Barselhjemutstillingen var en del av dette 

arbeidet. For det andre kan opptattheten av barnestell og –oppdragelse forklares ved at de 

lavere fødselstallene ga kvinnene mulighet til å bruke mer tid på barna. I tillegg fikk man 

stadig bedre kunnskap om stell og oppdragelse, noe som førte til at kravene til barneomsorgen 

økte. Dette førte i følge Blom til at stadig flere kvinner kviet seg for å få mange barn; de ville 

helst kunne ta seg ordentlig av de de fikk. Det er imidlertid viktig å skille her mellom de ulike 

samfunnsklassene. Blant over- og middelklassen var det mulig å begrense barnetallet, og det 

var mulig for kvinnene å bruke tid på barna. Det var sannsynligvis også disse klassene som 

var mest opptatt av barnestell og –oppdragelse. For arbeiderklassen var det derimot snarere et 

spørsmål om å greie hverdagen, og mødrene var i mye større grad avhengig av å jobbe. De 

kunne derfor ikke bruke tid hjemme med barna. De var heller ikke i en situasjon der de kunne 

velge å ikke få barn. For Møller ble det viktig å arbeide for at også disse kvinnene skulle ha 

mulighet til å begrense barnetallet, og mødrehygienekontor var et tiltak som var med på å 

bidra til dette. Det var også viktig å spre kunnskap om barnestell og barneoppdragelse, og her 

fikk barselhjemutstillingen en viktig funksjon.  

I Møllers arkiv på Nasjonalbiblioteket, i en mappe om barselhjemutstillingen, ligger det en 

brosjyre med tittel ”Sundhedsregler for svangre kvinder.” Brosjyren er ikke datert, men det 

ligger ved et følgebrev som er datert 2/4 1916. Den er med andre ord sannsynligvis utarbeidet 

før barselhjemutstillingen, og kan godt ha blitt brukt der, uten at jeg har materiale til å 

                                                 
119 Her sitert etter Blom [1980], s. 83 
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dokumentere dette. Brosjyren er et interessant eksempel på hva slags kunnskap som ble 

formidlet: 

En truende fare for den fødende var før i tiden barselfeberen, der beror paa 
infektion av de saar, som opstaar ved fødselen. Siden man har lært at 
motarbeide denne fare ved en gjennemført renslighet og ved bruk av 
bakteriedræpende midler, er barselfeberen nu forholdsvis sjelden. Men selv 
om læger og jordmødre iagttar alle forsigtighetsregler, kan faren ennu være 
der, især hvis noen av den fødendes omgivelser eller hun selv lider av 
smitsomt [?] utflod, verk, bylder, […uklart], skarlagensfeber eller […uklart] 
o.l., eller disse sygdomme nylig har været i huset. En grundig rengjøring 
maa da foretas, og enten den syke bringes bort, eller den fødende maa drage 
til en klinik eller et andet smittefrit sted. Selv om man ikke vet om noen 
sygdom i huset, maa det værelse, hvor fødselen skal foregaa, gjøres grundig 
rent. Stoppede møbler, som samler støv, tas bort, sengeklærne luftes og 
bankes. Der maa naturligvis kun brukes rene laken og haandklær, som er 
kogt under vasken og bakefter renslig behandlet. […] Den svangre kvinde 
bør flittig ta lunkne bad for renslighetens skyld og fordi det er godt for 
nyrerne.120

Sitatet gir et innblikk i hvordan man tenkte seg at fødslene burde foregå, og hva som var 

idealet med hensyn til renslighet og vasking. Man skulle gjøre grundig rent over alt, selv der 

det ikke var spesielt skittent eller der man visste om at det fantes sykdom. Man skulle være 

svært opptatt av rensligheten, særlig i forbindelse med fødsler, og følge de regler man hadde 

funnet ut at var effektive. Innflytelsen fra bakteriologien er helt tydelig her; det ble blant annet 

understreket at man ikke skulle la være å gjøre barselrommet rent fordi det så rent ut. 

Smittestoffet var ikke nødvendigvis synlig. Det kan dessuten virke som om brosjyren 

gjenspeiler et ”borgerskapsideal;” tiltakene som foreslås er ikke nødvendigvis mulig å få til i 

et arbeiderklassehjem. Selv om idealene ikke alltid var praktisk gjennomførbare, var Møller 

likevel opptatt av å spre kunnskapen om hva som kunne hindre smitte og sykdom i 

barselseng, noe denne brosjyren er et eksempel på. Hun ønsket at kvinner skulle få råd om 

riktig stell og pleie, både av den fødende og av barnet, og barselhjemutstillingen var et ledd i 

dette arbeidet.        

Barselhjemutstillingen er et eksempel på hvordan Møllers formidlingsarbeid var praktisk, og 

ikke bare teoretisk. For å nå særlig arbeiderkvinnene, som kanskje ikke kunne lese særlig 

godt, var utstillingen et viktig virkemiddel. Inger Johanne Lyngø skriver i sin avhandling at 

”[p]opulærvitenskap handler [...] om en forenkling.”121 Bilder, illustrerende plansjer og 

                                                 
120 Arkivsignatur: MS4° 2416:VA 
121 Lyngø (2003), s. 33 
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utstillingen som helhet forenklet den vitenskapelige kunnskapen, og de som besøkte 

utstillingen kunne få praktisk veiledning i for eksempel barnestell.122 Dette gjorde den 

vitenskapelige kunnskapen lettere tilgjengelig for folk flest, og barselhjemutstillingen ble 

derfor et godt virkemiddel for å spre nye holdninger til og ny kunnskap om hygiene.  

Utstillingen kan muligens karakteriseres som en del av det Schmidt og Kristensen kaller 

”projekt husmoder.” Dette prosjektet gikk som nevnt ut på at det var nødvendig å innprente en 

ny sans for hygiene hos den enkelte og i samfunnet generelt. Man måtte etablere en viten om 

hvordan man skapte et godt hjem og holdt orden på det. Denne tanken var klart til stede i 

barselhjemutstillingen: mange kvinner kunne ikke nok om en mors og husmors oppgaver, og 

derfor trengte de opplæring. Utstillingen fokuserte særlig på de av oppgavene som hadde med 

barn og barnestell å gjøre: hvor viktig renslighet var for barnas sunne utvikling og for den 

fødende kvinnen, betydningen av riktig ernæring og så videre. Det ble også spredt kunnskap 

om hvordan svangerskapet gikk for seg og hvordan fosteret utviklet seg. Det sosiale aspektet 

var en annen side ved utstillingen; man fokuserte på under hvilke forhold en fødsel faktisk 

kunne foregå i samtida (i det såkalte ”elendighetsrummet”) og hvordan det burde foregå (i det 

ideelle fødeværelset). 

Barselhjemutstillingen svarte altså på et behov i samtida. Det var nødvendig med opplysning 

om de temaene utstillingen tok opp, og den ble svært populær. Den ble dessuten som nevnt 

arrangert blant annet som en del av kampen for å få opprettet mødrefag, og også med en 

målsetting om at alle fødsler skulle skje under kyndig ledelse. Den fikk dermed en dobbelt 

funksjon: for det første rettet den seg inn mot publikum, og kvinner spesielt. De skulle få 

kunnskap om temaene utstillingen tok opp, kunnskap det var et skrikende behov for. De som 

hadde denne kunnskapen, blant annet legene, skulle lære opp folket. Utstillingen passet slik 

sett som hånd i hanske til hygienebevegelsens målsetting om opplysning av befolkningen. For 

det andre synliggjorde utstillingen hvilke forhold folk faktisk levde under, blant annet ved å 

ha realistiske skildringer av barselstuer. Den sendte med dette kraftige signaler til 

myndighetene om at det var nødvendig å sette i gang en rekke tiltak for å bedre situasjonen, 

blant annet fødehjem. Man kan kanskje med dette si at barselhjemutstillingen fikk en 

mellomposisjon mellom folket og myndighetene; den formidlet idealene fra myndighetene til 

befolkningen, og den videreformidlet krav til myndighetene fra folket.  

                                                 
122 Dette er et tema jeg kommer mer tilbake til senere i oppgaven, i 5.1.3 
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3.3: Opprettelsen av mødrehygienekontoret i Oslo i 1924 

Jeg har hittil vært inne på to eksempler på Møllers hygienearbeid, kampen for mødrefag og 

barselhjemutstillingen. Jeg har vist hvordan hun gjennom dette arbeidet kjempet for at særlig 

kvinner og mødre skulle få opplysning om hygieniske spørsmål, så som barnestell og –

ernæring. Det var et skrikende behov for kunnskap om slike emner, og gjennom sin 

virksomhet ga Møller et viktig bidrag til hygienebevegelsen. I dette avsnittet skal jeg gå inn 

på et tredje felt i virksomheten hennes, nemlig kampen for å få opprettet mødrehygienekontor 

der mødrene kunne få veiledning om blant annet prevensjon og spedbarnspleie. Jeg vil vise 

hvordan mødrehygienekontorene var en naturlig del av arbeidet hennes for å spre den nye 

kunnskapen om og de nye holdningene til hygiene. 

Mødrehygienekontoret ble i følge Tove Mohr opprettet etter mønster fra de engelske ”birth 

control clinics.”123 Et sentralt navn her er Marie Stopes. Hun har i følge Mohr hatt direkte 

betydning for Møllers arbeid med mødrehygienekontorene. Tove Mohr gir Marie Stopes æren 

for at den engelske barnereguleringsbevegelsen ikke bare forble et emne for akademisk 

interesse, men at tankene også resulterte i praktisk sosialt arbeid.124 I 1919 kom hennes 

brosjyre ”A letter to working mothers on how to avoid weakening pregnancies,” en brosjyre 

Møller oversatte til norsk (”Et brev til de strævsomme Mødre. Om hvorledes man skal faa 

sunde barn og undgaa svækkende svangerskap”, 1921125). Hun utelot imidlertid et avsnitt om 

at abort fortsatt burde være straffbart,126 da dette ikke samsvarte med hennes eget syn på 

saken. Brosjyren ga i følge Ida Blom ”klart innblikk i hvordan befruktningen foregikk og råd 

om hvordan den kunne unngås.”127 Brosjyren var kontroversiell. Møller ønsket i 

utgangspunktet at det offentlige skulle stå for salg og distribusjon.128 Hun sendte derfor 

brosjyren til medisinaldirektøren, og ba han ta seg av saken. Medisinaldirektøren sendte saken 

videre til det medisinske fakultet og ba om en uttalelse. Responsen derfra var negativ: en slik 

brosjyre burde ikke formidles, verken gjennom offentlige myndigheter eller via private. Et 

flertall i fakultetet mente imidlertid at den ikke burde selges fordi slik veiledning heller skulle 

gis av legene. De var med andre ord positive til selve tanken om prevensjonsopplysning, på 

betingelse av at denne ble gitt av legene. Dette brukte Møller for alt det var verdt – hun satte i 

                                                 
123 Mohr (1968), s. 196 
124 Mohr (1968), s. 195 
125 Mohr (1968), s. 197 
126 Blom [1980], s. 204 
127 Blom [1980], s. 204 
128 Blom [1980], s. 205 
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gang salget av brosjyren. Inntektene skulle gå til opprettelse av et mødrehygienekontor. Salget 

gikk bra, og i 1924 ble det mulig – ut fra et økonomisk ståsted – å opprette det første 

mødrehygienekontoret.   

I 1921, altså tre år før mødrehygienekontoret ble åpnet i Oslo, ble den første mødreklinikken 

opprettet i London. I følge Tove Mohr var Marie Stopes først ute med å opprette en slik 

klinikk, men flere fulgte hennes eksempel.129 Møller var i London i 1922 for å studere Marie 

Stopes’ klinikk,130 noe som altså fikk betydning for utformingen av mødrehygienekontoret i 

Oslo.131

Det første mødrehygienekontoret ble opprettet 30. april 1924 i Oslo. Styret for kontoret bestod 

i følge Ida Blom av Møller (formann), to representanter fra Arbeiderpartiet, to fra 

Sosialdemokratene og en fra Kommunistpartiet.132 Det var altså et konkret utslag av Katti 

Anker Møllers samarbeid med venstresiden i norsk politikk. Arbeiderpartiet ble en særlig 

viktig samarbeidspartner for Møller. De stod bak trykkingen av Marie Stopes’ oversatte 

brosjyre, og Oslo Arbeiderparti overtok etter hvert driften av mødrehygienekontoret. Kontoret 

drev for det meste med prevensjonsveiledning, og det er nok denne delen av arbeidet som var 

mest etterspurt, men også det som møtte mest motstand. Historiker Anne-Lise Goller mener at 

”[k]ontoret ble opprettet først og fremst for å gi prevensjonsveiledning til dem som trengte 

det. Det viste seg også at det kontoret solte [sic.] mest av var preventive midler.”133  

Kravet om at kvinner måtte få veiledning om prevensjon ble begrunnet blant annet med at 

kvinnen selv skulle få bestemme om hun ville bli mor og hvor mange barn hun da ville ha: 

                                                 
129 Mohr (1968), s. 195 
130 Blom [1980], s. 204 
131 Katti Anker Møller var sterkt påvirket av det som skjedde i England. I 1912 deltok hun på en eugenikk-
konferanse i London, og i løpet av oppholdet der kom hun i kontakt med en bevegelse kalt ”The Malthusian 
League”, eller ny-malthusianerne. Denne bevegelsen arbeidet for å spre kunnskap om prevensjon, særlig blant 
arbeiderklassen, og de ønsket at det offentlige (legene) skulle gi veiledning i prevensjonsbruk. Foreningen ble 
stiftet i 1878. Utgangspunktet for arbeidet de drev var en revisjon av Malthus’ teorier om befolkningstall/-
produksjon og matproduksjon. Malthus mente at det her var et misforhold, at matproduksjonen ikke økte like 
raskt som befolkningstallet. Fattigdom skyldtes dermed for store familier. Som en løsning på dette problemet 
foreslo han utsettelse av, eller avståelse fra, ekteskap. Man skulle med andre ord gifte seg sent, så man ikke fikk 
så mange barn. Det var også viktig å vise en viss seksuell avholdenhet innen ekteskapets rammer. ”The 
Malthusian League” var enige i Malthus’ grunnteori om at fattigdom skyldes et for stort befolkningstall. De 
mente imidlertid at sølibat eller sene ekteskap var skadelig, i tillegg til at det var naturstridig. Det skulle være 
tillatt å gifte seg tidlig, men til gjengjeld måtte det være mulig å bruke prevensjon i ekteskapet. Møller abonnerte 
på denne bevegelsens blad, og tankene deres kan man finne igjen i hennes egne foredrag og artikler. Tankene fra 
ny-malthusianerne lå blant annet i bunn for engasjementet hennes når det gjaldt mødrehygienekontorene. 
132 Blom [1980], s. 206 
133 Goller (1974), s. 27  
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”Vi ønsker at beherske livskilderne for i hvert enkelt tilfælde at bli så fuldkommen mor som 

det er mulig under vor nuværende tidsalder at være det, men heller ikke at bli mor uten når vi 

ønsker det.”134 For Møller var dette en betingelse for at kvinnen skulle være virkelig fri, og 

ikke underlagt mannens eller samfunnets vilje: ”Grundlaget for al frihet er raadighet over 

egen krop og hvad i den er.”135 Prevensjonskampen var slik sett i aller høyeste grad et ledd i 

kampen for frigjøringen av kvinnene. Det var imidlertid flere aspekter ved 

prevensjonsarbeidet: det ble også en viktig del av arbeidet med å bedre den hygieniske 

situasjonen for mange kvinner, og dermed ”fremme en bedre folkehelse,” som Møller sa det: 

Arbeidet for utbredelsen av de preventive midler må ikke længer vedbli at 
være et anonymt muldvarparbeide, som vi ikke tør vedkjende os. Vi må 
forstå og åpent erkjende at et almindelig kjendskap til disse midler er et ledd 
i mødrenes emancipation, at kundskapen om dem er nødvendig for en 
moderne moderskaphygiene og for fremme av en ansvarlig barneavl. De bør 
derfor indgå som et uundværlig led i arbeidet for at fremme en bedre 
folkehelse.136

I dette sitatet tydeliggjøres forholdet mellom kvinnekamp og hygienearbeid: 

prevensjonsveiledning ville gi kvinner mulighet til å begrense antall barn, noe som ville føre 

til bedre hygieniske kår for både mor og barn. Dette var et viktig – ja til og med nødvendig – 

skritt i retning av frigjøringen av kvinnene. Hygienearbeidet og kvinnekampen var i realiteten 

to sider av samme sak for Katti Anker Møller. Her spilte mødrehygienekontorets arbeid med 

prevensjonsopplysning en viktig rolle. 

Kontoret drev imidlertid ikke bare med prevensjonsopplysning; det hadde også andre 

oppgaver: ”Kontoret skal arbeide for aa spre oplysning om en mere hygienisk behandling av 

svangerskap, fødsel og barselseng. Dessuten gør vi alt for aa fremme en [sic] bedre 

spedbarnsstell,” sa Møller til Norges Kommunistblad noen få måneder etter åpningen.137 

Svangerskapspleie og stell av spedbarn var med andre ord en viktig del av kontorets arbeid. 

Det drev altså ikke bare med prevensjonsopplysning, men også med undervisning i 

spedbarnspleie og riktig stell, vask og påkledning. I tillegg ble det solgt bøker om 

spedbarnstell, og man ga muntlig veiledning om spedbarnets ernæring. Møller var selv opptatt 

av dette, i følge Anne-Lise Goller. Kontoret rettet seg spesielt mot arbeiderkvinnene, men 
                                                 
134 Møller (1919). I: Mohr (1968), s. 165.  
135 Møller (1923), s. 8 
136 Møller (1919). I: Mohr (1968), s. 160 
137 Norges Kommunistblad juni 1924. Utklippet er funnet i Katti Anker Møllers arkiv; utklipp nummer 116 i bok 
III (MS4° 2416:XIII) 
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også kvinner fra andre samfunnslag benyttet seg av mødrehygienekontoret. Behovet var stort. 

I følge Goller kom det ca. 1000 brev til kontoret i løpet av de første tre årene, mange fra 

kvinner som var utslitte etter alt for mange barnefødsler.138

Mødrehygienekontoret gikk altså inn som et ledd i arbeidet for å bedre de hygieniske kårene, 

særlig blant arbeiderklassen. Det ga kvinnene opplysning om prevensjon, godt spedbarnsstell 

og god ernæring, og det bidro også med hjelp til å finne for eksempel gode mønstre for klær 

til svangre kvinner og nyfødte:  

Kontorets oppgaver var omfattende. Veiledning i prevensjon ble gitt og 
prevensjonsmidler ble solgt på kontoret, men også sendt rundt om i landet. 
Undervisning i spedbarnpleie og ernæring ble gitt. Barnetøy, stoffer, mønster 
og de ting som var nødvendig for en fødsel hjemme ble solgt. Bøker om 
barnestell, seksualhygiene og ekteskap ble solgt. Kontorets viktigste 
oppgave ble prevensjonsveiledning.139  

Kontoret skulle altså bidra med undervisning og veiledning. Man kan kjenne igjen mønsteret 

fra både argumentasjonen for mødrefag og fra begrunnelsen for behovet av en 

barselhjemutstilling: kvinner manglet kunnskap, blant annet om hvordan et rett stell av 

spedbarn skulle foregå. Derfor trengte de å få opplæring. Mødrehygienekontor, mødrefag og 

barselhjemutstillingen kan på denne bakgrunnen ses som tiltak Møller bidro til å sette i gang 

for å bøte på denne mangelen.  

3.4: Oppfølging av mødre og barn i hjemmene  

De tre tiltakene jeg hittil har nevnt har først og fremst vært rettet mot kvinner, særlig mødre. 

Disse tiltakene siktet mot å gi mødrene den nødvendige kunnskapen for at de skulle bli i stand 

til å ta vare på seg selv, og dermed også resten av familien. Katti Anker Møller var imidlertid 

også opptatt av barnas situasjon, og hva man kunne gjøre for å bedre forholdene mange barn 

levde under. I dette avsnittet skal jeg se noe nærmere på engasjementet for de dårligstilte blant 

dem. Som det ble sagt i oversikten over virket hennes (1.1), var hun tidlig opptatt av ”uekte” 

barns rettigheter og situasjon, og på begynnelsen av 1900-tallet arbeidet hun aktivt for å 

opprette mødrehjem der ugifte mødre og de ”uekte” barna kunne få hjelp den første tida etter 

fødselen. Hun var også aktivt med på utformingen av de ”Castbergske barnelover” som ble 
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vedtatt i 1915. Fokuset på barnas situasjon, uavhengig av sosial status, var altså tydelig 

tilstede i Møllers virke.  

Bekymringen over de dårlige forholdene barn levde under kommer tydelig fram i et foredrag 

hun holdt på Norske Kvinners Nasjonalråds landsmøte i 1916.140 Tittelen på foredraget var 

”Utvidet forsorg for barn,” og målet var nettopp å bedre de hygieniske forholdene for barn, 

med andre ord få ”en bedre og mere systematisk gjennemført barnepleie.”141 Møller ville 

gjerne få nasjonalrådet til å vedta en resolusjon om dette, rettet mot regjeringen. 

Med mødreforsikringen hadde pleien av spedbarna og barselkvinnene kommet ganske langt, i 

følge Møller. De som var omfattet av forsikringen hadde rett til hjelp og pleie under fødselen 

og de neste 14 dagene. Utfordringen ble å følge opp barnet når det så kom hjem igjen:  

Efter at barnet har forlatt barselhjemmet indtil den skolepligtge [sic.] alder er 
barnet helt overlatt til den vilkaarlige behandling og de tilfældige forhold i 
hjemmene, hvor forældrene gjennemgaaende ikke mangler hverken paa lyst 
eller vilje til at gjøre det bedste for børnene, men det mangler dem paa 
indsigt og kyndighet og paa økonomisk evne til paa forsvarlig vis at kunne 
værne om børnenes sundhet og helse eller til at opretholde den standard i 
pleie og ernæring som maatte bli reist paa barselhjemmet.142

Hjemmene hadde med andre ord verken nok kunnskap eller god nok økonomi til å følge de 

rådene kvinnen fikk på barselhjemmet, eller andre råd om hygiene. Dette er nok et eksempel 

på noe jeg var inne på i 3.1, nemlig spriket mellom ideologi og praksis – mellom idealene for 

renslighet og den virkeligheten folk lever under. På barselhjemmet møtte kvinnen strenge 

krav til hygiene og ernæring, og dette var også et ideal som ble fastholdt av 

hygieneforkjempere som for eksempel Møller. Disse kravene var imidlertid ikke 

gjennomførbare i praksis. Dette var Møller klar over, og hun ønsket å legge til rette for at en 

forsvarlig hygiene kunne opprettholdes også i hjemmene.  

                                                 
140 Møller, Katti Anker (1916a): ”Utvidet forsorg for barn”, del I og Møller, Katti Anker (1916b): ”Utvidet 
forsorg for barn,” del II. Begge i: Norske Intelligenssedler, 10.10.1916. Utklippene ble funnet i Katti Anker 
Møllers arkiv (Arkivsignatur: MS4° 2416:X). Foredraget er med aller største sannsynlighet holdt på omtrent 
samme tid, selv om det ikke kommer tydelig fram nøyaktig når det er holdt. 
141 Sitat fra Møller (1916b). Alle sitatene i 3.4 er hentet fra artikkelen, med mindre annet er oppgitt. Det er ikke 
mulig å angi presist hvor i artikkelen sitatene er hentet fra, for jeg har ikke tilgang på sidetallene i artikkelen. Jeg 
vil kun kunne angi om sitatet er hentet fra (1916a) eller (1916b).  
142 Møller (1916a) 
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For å kunne opprettholde en god hygiene måtte kvinnen få opplæring, noe jeg allerede har 

vært inne på tidligere i dette kapitlet. Mødrene måtte imidlertid også følges opp i hjemmene i 

følge Møller. Den opplæringen de fikk av jordmødrene i forbindelse med fødselen var ikke 

tilstrekkelig. Møller var ikke med dette kritisk til jordmødrenes innsats, snarere tvert imot:  

De forbedringer i barnestel som hitindtil er skedd skyldes foruten lægernes 
anstrengelser, i væsentlig grad jordemødrenes bestræbelser utover landet 
som har søkt at sætte ut i livet hvad de paa dette omraade har lært under 
opholdet paa jordmorskolen, men deres arbeide har ikke været let, de 
forandringer de har forsøkt at gjennemføre har strandet paa at svigermor og 
bedstemor visste det bedre, og jordemødrene hadde ikke tilstrækkelig 
myndighed til at sætte sit igjennem, og deres ophold i hjemmet var jo ogsaa 
av saa kort varighet.143

Jordmødrene gjorde altså så godt de kunne, men det holdt ikke når kvinnene baserte seg på 

det de fikk vite av eldre kvinner framfor det jordmødrene sa. Fordommene om barnestell fikk 

råde fritt, med andre ord.144 Jordmødrene hadde verken nok myndighet eller lang nok tid i det 

enkelte hjem til å utfordre disse fordommene. Dette var noe man måtte ta tak i hvis man ville 

oppnå en forbedret, systematisk og hygienisk pleie av barna, i følge Møller.  

Det var særlig i tidsrommet fra barnet kom hjem fra barselhjemmet og til det begynte på 

skolen at det ble utsatt for en vilkårlig behandling, i følge Møller. Selv om det hygieniske 

tilsynet på skolen ikke var godt nok, hadde man mange steder hjulpet dårligstilte barn. Barna 

hadde fått mat hvis de var underernærte, bad hvis det var nødvendig og tilsyn hjemme hvis det 

var behov for det.145 Dette var vel og bra, men det hjalp ikke på situasjonen til de barna som 

ennå ikke hadde begynt på skolen. Det var de første leveårene som var mest kritiske i forhold 

til barnedødelighet – dødeligheten var i følge Møller særlig stor det første leveåret, da 

motstandskraften var minst. Og om de ikke omkom, så ble mange barn svekket i løpet av 

denne perioden. Jordmødrene måtte derfor følge opp hjemmene over lengre tid, i hvert fall 

hele det første året, men helst helt til barna begynte på skolen. Hvis de fikk anledning til det, 

ville de kunne fungere som ”konsulenter i praktisk barnestel,”146 som kunne hjelpe mødrene 

til å opprettholde en god hygienisk standard i hjemmene.  

                                                 
143 Møller (1916a) 
144 Dette var vi inne på også i avsnittet om mødrefag (3.1). 
145 Senere i oppgaven (kapittel 4) skal jeg se nærmere på en del av disse tiltakene, slik Carl Schiøtz ønsket dem 
gjennomført.  
146 Møller (1916a) 
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Forslaget om å la jordmødrene fungere som konsulenter i hjemmene skulle i følge Katti 

Anker Møller bidra til at alle barn fikk den nødvendige omsorg og et riktig og godt stell. Det 

var altså ”et led i det allerede paabegyndte arbeide for over hele linjen at søke en bedring av 

vort barnestel.”147 Som jeg allerede har vært inne på flere ganger, hadde ikke mødrene nok 

kunnskap til å ta seg av barna på en forsvarlig måte. De gjorde så godt de kunne, men ”det er 

ikke godt at gjøre den ting fuldkommen om hvilken man ingenting har lært.”148 Denne 

mangelen på kunnskap fantes i følge Møller både i overklassen og i underklassen, og derfor 

var det viktig at jordmødrene ble konsulenter i alle hjem. Hvis dette ble et tilbud for alle, ville 

det ikke være sårende for noen å ta i mot hjelp. Dermed ville alle de barna som trengte det få 

tilsyn. Tanken om at hjelpen måtte gjelde alle ble altså begrunnet med det kunne være så 

belastende og flaut å vise at man kunne trenge veiledning at mange ikke ville våge å be om 

det. Dette ville ramme barna. Møller var med andre ord pragmatisk her: for at de som hadde 

behov for det skulle få hjelp, måtte tilbudet gjelde alle. Under pragmatikken lå imidlertid et 

prinsipielt syn om at alle skulle kunne få den hjelpen de hadde krav på fra det offentlige. 

Dette er en argumentasjon jeg har vært inne på tidligere, i kravet om at det må innføres 

obligatorisk husstellundervisning i skolen, for både gutter og jenter (3.1). Kunnskapen om 

hygiene skulle spres, og alle hjem måtte få tilsyn – helst fram til barna begynte på skolen. Det 

offentlige helsestellet måtte omfatte hele befolkningen. 

Systemet lå i følge Møller allerede til rette for et godt helsestell, med helseråd og statlig 

utdannede jordmødre. For at hjelpen skulle kunne tilbys alle, og ikke bare dem som var 

dårligst stilt, måtte imidlertid de institusjonene som allerede fantes utvides. Når det gjaldt 

jordmødrene, måtte de få en bedre utdannelse hvis de skulle kunne fungere som veiledere i 

hjemmet ut over den jobben de allerede utførte. Det ville også være nødvendig å utforme 

regler for arbeidet, ”vel utarbeidet i samraad med de offentlige autoriteter under hvem disse 

saker hører hjemme.”149 Jordmødrene måtte ha klart definerte arbeidsoppgaver, og de måtte 

holde seg ”indenfor det av myndigheterne for dem opstukkede omraade i veiledning i det 

praktiske barnestel.”150 De var altså ikke selv autoriteter på området, men måtte rette seg etter 

                                                 
147 Møller (1916b) 
148 Møller (1916b) 
149 Møller (1916b) 
150 Møller (1916b) 
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de regler de ble gitt av myndighetene. Jordmødrene fungerte dermed som formidlere av 

myndighetenes ideologi til hjemmene. 151

Møller var særlig opptatt av at jordmødrene måtte forsøke å få flere til å amme barna og spre 

kunnskap om hva som eventuelt kunne gis som erstatning, hvis moren av en eller annen grunn 

ikke kunne amme. Ellers så nevnte hun rene klær og egen soveplass som tiltak jordmødrene 

burde sørge for, og som ville bedre de hygieniske forholdene for barna. Målet var som sagt å 

bedre barnestellet. Dette var imidlertid kun ett skritt på veien mot det endelige målet: 

[Det er] paa tide at der byggedes et planmæssig positivt arbeide nedenifra for 
paa en bedre maate at grundlægge og fremme folkesundheten, og da maa vi 
begynde med begyndelsen, det vil si: barnestellet.152

”Folkesundheten” var det endelige målet for arbeidet. Møller så altså innsatsen for et bedre 

stell av barna som et ledd i arbeidet med å fremme hele befolkningens sunnhet. Dette arbeidet 

burde være en selvsagt del av Norske Kvinners Nasjonalråds satsingsområde, sa hun:  

Folkehelsen er vor første programpost. Ikke paa nogen maate kan vi fremme 
denne bedre end ved at ta os av barnestellet paa en systematisk maate og føre 
barnet sundt og friskt op til den skolepligtige alder, da det naar den 
institution, hvor det offentlige allerede nu fra oven av søker at naa ned til 
med mere og mere omhu og forsorg.153  

Forslagene Møller kom med i dette foredraget – bedre barnepleie og utvidet 

jordmorutdannelse – var ikke kontroversielle innenfor Norske Kvinners Nasjonalråd. Arbeidet 

for ”folkesundheten” var anerkjent som et arbeidsfelt for denne borgerlige 

kvinneorganisasjonen. Dette kan fungere som et eksempel på den glidende overgangen 

mellom hygienebevegelsen og kvinnebevegelsen som jeg var inne på i innledningen. Katti 

Anker Møller går som sagt inn i begge disse bevegelsene. 

                                                 
151 Møllers forslag om å la jordmødrene fungere som konsulenter for mødrene og formidle myndighetenes 
ideologi om renslighet og barnestell til hjemmene minner om den danske ordningen med sundhetspleiersker som 
Henriette Buus skriver om. (Buus, Henriette (2001): Sundedsplejerskeinstitutionens dannelse – En 
kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse av velfærdsstatens embedsværk. Museum Tusculanums Forlag, 
Københavns Universitet) I følge Buus fungerte også sundhetspleierskene som formidlere av statens idealer til 
hjemmene. 
152 Møller (1916b) 
153 Møller (1916b) 
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3.5: Oppsummering 

Jeg har nå vært inne på fire av Katti Anker Møllers tiltak for å spre ny kunnskap om og nye 

holdninger til hygiene – mødrefag, barselhjemutstillingen, opprettelsen av 

mødrehygienekontoret i Oslo i 1924 og kampen for at mødre skulle få veiledning hjemme av 

utdannede jordmødre, blant annet i barnestell. Tiltakene tok ikke bare sikte på å spre 

kunnskap om hygiene, men også på å bedre kvinnenes – særlig mødrenes – og barnas kår. Jeg 

har også vært inne på hennes kamp for en utbedring av jordmorutdannelsen og en utvidelse av 

jordmødrenes arbeidsoppgaver, slik at de kunne veilede mødrene til et bedre barnestell i 

hjemmene. Det var et stort behov for opplæring i hygieniske spørsmål, og Møllers bidrag på 

dette området kan ses som en viktig del av hygienebevegelsens arbeid de første tiårene av 

1900-tallet.  

Møllers innsats har, som jeg har vært inne på tidligere (jfr. avsnitt 1.2), stort sett blitt tolket i 

lys av kvinnebevegelsens historie. Det betyr imidlertid ikke at det hygieniske perspektivet har 

vært fraværende. Man har fokusert på hennes tanker om morsarbeidet, og – som her hos Ida 

Blom – lagt vekt på to perspektiver: for det første at moderskapet skulle være frivillig, ”og 

derfor måtte kvinner ha adgang til både prevensjon og abort.”154 For det andre: ”Moderskap 

skulle sidestilles med en profesjon, med et arbeid som krevde skolering og kunnskap om alt 

som hadde med graviditet, fødsler og barnestell å gjøre.”155 Det er altså blant annet 

rettighetene knyttet til moderskap som har vært i fokus: rett til å bestemme hvor mange barn 

man ønsker seg, og rett til å ha kunnskap om morsarbeidets oppgaver. Møllers arbeid for å 

spre denne kunnskapen har dermed blitt sett i lys av denne rettighetstenkningen, og tanken om 

frigjøringen av kvinnene, ikke i lys av hygienebevegelsen generelt. Hvordan ser Katti Anker 

Møllers arbeid ut hvis man betrakter det fra en annen synsvinkel, og trekker inn et hygienisk 

perspektiv?  

I denne oppgavens del I har jeg vist hvordan hun gjennom kampen for mødrefag, 

barselhjemutstillingen og mødrehygienekontoret delte sin kunnskap om barnestell, ernæring 

og så videre til kvinner generelt, og mødre spesielt. Hun var med andre ord aktivt engasjert i 

at kvinner skulle få den nødvendige kunnskap for å ta vare på seg selv, sitt hjem og sine barn 

på en best mulig måte. Dette kom også tydelig fram i ønsket om at jordmødrene skulle 
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fungere som konsulenter for mødrene, og følge opp dem og barna i hjemmet. Slik sett kan 

man si at hun var en del av ”prosjekt husmoder,” som jeg var inne på i avsnitt 2.2; hun var 

med på å gjøre husmoren til en agent for den nye sansen for hygiene. Gjennom dette arbeidet 

understreket hun også husmorens helt sentrale rolle og hennes naturlige plass i hjemmet, et 

syn som var utbredt i Møllers samtid. Ved å se på arbeidet hennes med særlig fokus på det 

hygieniske perspektivet, har jeg altså plassert Møller innenfor en hygienisk 

folkeopplysningsbevegelse, der hennes spesielle oppgave har vært opplysning av kvinner, 

særlig mødre. Det er ikke nødvendigvis noen motsetning her mellom det hygieniske 

perspektivet og kvinnekampperspektivet. I følge Møller kunne man ikke kjempe for mødrenes 

rettigheter uten samtidig å kjempe for bedrede kår og mer kunnskap. Opplysningen ble for 

henne grunnlaget for all kvinnekamp; man kom ikke noen vei uten denne. Dermed ble det 

hygieniske perspektivet, der opplysning stod sentralt, en sentral del av kvinnekampen for 

Møller (jfr. avsnitt 1.1 og 3.1).  

Betydningen av opplysning for kvinnekampen kom tydelig fram i blant annet ”Moderskapets 

frigjørelse,” som jeg har sitert en del fra i avsnitt 3.1. I foredraget ble det også tydelig vist 

hvordan det hygieniske perspektivet var en naturlig del av kvinnekampen; Møller sa for 

eksempel: ”De fleste av os vil vel indrømme at der ingen skade var skedd om barneantallet i 

mange av disse familier [som strever økonomisk, min komm.] var mindre, saa barnene kunde 

faa bedre stell og ernæring [min uth.] og moren ved de mange barselsenger og alene om alt 

husvæsenet ikke bli saa tidlig utslitt, som saa ofte er tilfældet nu.”156 Barnebegrensning som 

kampsak hadde altså to sider: for det første var det en rett kvinnen hadde å selv kunne 

bestemme hvor mange barn hun ville ha, og hvor mange hun faktisk hadde evne til å ta vare 

på. For det andre ville et lavere antall barn pr. familie gjøre det mulig å gi bedre ernæring, 

stell og omsorg enn slik situasjonen var når en familie fikk for mange barn. Dette var altså 

ikke ene og alene en kamp for kvinners rettigheter; det var også en kamp for å gi bedre 

muligheter til å forbedre hygienen.  

Her er et perspektiv jeg nevnte i innledningen til oppgaven interessant, nemlig Camilla 

Maartmanns tanker om forholdet mellom ideologi og virkelighet. Som sagt mener Maartmann 

at det i mellomkrigstida var et skille mellom den ideologien hygieneforkjemperne formidlet, 

og den virkeligheten folk levde i. Det var i følge henne ikke mulig å gjennomføre de tiltakene 

ideologene kjempet for siden de materielle vilkårene ikke var gode nok. Dette gjenspeiles i 
                                                 
156 Møller (1923), s. 11 
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Møllers arbeid, noe for eksempel sitatet over illustrerer. Mange familier hadde alt for mange 

barn, og klarte dermed ikke å gi dem den nødvendige omsorg og stell. Barselhjemutstillingen 

viste også hvilke forhold folk faktisk levde under. Katti Anker Møller la altså ikke skjul på 

hvordan virkeligheten var, og hennes løsning på situasjonen ble todelt. For det første kjempet 

hun for å gi folk den kunnskapen de trengte for å kunne gjøre noe med sin egen situasjon. 

Gjennom kampen for mødrefag, barselhjemutstillingen og mødrehygienekontoret, spredte hun 

informasjon om barnestell, ernæring, prevensjon og så videre. Hun ønsket også å gjøre det til 

en fast ordning at mødrene fikk slik kunnskap gjennom faste hjemmebesøk av jordmor. Dette 

var tiltak som gjaldt for alle lag av befolkningen; som nevnt ble prisen på 

barselhjemutstillingen differensiert så alle skulle ha råd til å komme, og alle kvinner burde i 

følge Møller få oppfølging av jordmor, uavhengig av sosial status. Mødrehygienekontoret ga 

dessuten gratis veiledning. For det andre kjempet hun en politisk kamp. Hun ønsket å endre 

lovverket, og hun ville at det offentlige skulle ta mer ansvar for situasjonen. Dette er tydelig i 

kravet om at jordmødrene måtte få bedre utdannelse og utvidede oppgaver, slik at de kunne 

fungere som konsulenter for mødrene. Dessuten la hun, gjennom blant annet 

barselhjemutstillingen, press på myndighetene for at de skulle innse alvoret i situasjonen og 

opprette fødehjem. Hun kjempet også fram ordningen med mødreforsikring, og hun ønsket at 

mødrene skulle få lønn for det arbeidet de gjorde. Arbeidet hennes var altså både ideologisk – 

hun ville spre den nye kunnskapen og bidra til å endre holdningene, og det var 

virkelighetsorientert – hun ville endre de faktiske forholdene, slik at den nye kunnskapen og 

holdningene kunne gjennomføres i praksis.   

Et spørsmål som melder seg her, er hvem sine idealer hun ønsket å spre. Fungerte hun som en 

representant for borgerskapet og denne gruppens idealer? I avsnitt 3.1 kom det blant annet 

fram hvordan Møller går inn i en opplysnings- og oppdragelsestradisjon, der borgerskapets 

idealer skulle spres til befolkningen. Hun var selv en del av embetsstanden/borgerklassen, og 

har dermed dette som utgangspunkt. Man kan nok si at hun gjennom å kjempe for en økt 

anerkjennelse av mødrenes arbeid og mulighet til å klare seg økonomisk gjennom ”kun” å 

være mødre (jfr. forslaget om mødrelønn), talte for et ideal der kvinnens viktigste oppgave var 

morsarbeidet, i hjemmet. I følge Ida Blom tok hun heller ”aldri opp de problemer som kunne 

ligge i å forene morsarbeid med arbeid utenfor hjemmet. Lønnsarbeid utenfor hjemmet 

omtalte hun kun når det gjaldt fattige mødre som var nødt til å bidra til familiens økonomi.”157 

Det kan med andre ord virke som om hennes holdning var at kvinner kun arbeidet utenfor 
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hjemmet fordi de måtte, noe de helst burde få slippe. Denne holdningen var nok ganske typisk 

for borgerklassen. Likevel blir hun av Ida Blom karakterisert som ”en sosialist fra et klart 

borgerlig miljø.”158 Det er ikke lett å skulle plassere henne utelukkende innenfor 

borgerklassen.  

Et annet spørsmål som melder seg når man ser på Møllers hygienearbeid, er hvorvidt dette 

arbeidet ble utført bevisst, eller om hun mer eller mindre indirekte bidro til å spre den nye 

kunnskapen og holdningene. Hadde hun kanskje et annet mål for øye, for eksempel 

kvinnefrigjøring? Jeg har her argumentert for at det hygieniske arbeidet var bevisst fra Katti 

Anker Møllers side. Jeg har vist hvordan hun i foredrag og ulike tiltak bevisst gikk inn for å 

opplyse kvinner, særlig mødre, og hvordan hun gjennom dette var med på å spre nye 

holdninger. Jeg har også argumentert for at kvinnekampen og kampen for hygienisk 

opplæring var to sider av samme sak for henne. Det samme kan nok sies når det gjelder 

hennes politiske virksomhet; den var rettet inn mot for det første å bedre kvinners kår 

(økonomisk, og dermed også hygienisk), og for det andre å få staten til å ta ansvar for den 

enkelte. Det hygieniske, det politiske og kvinneperspektivet var altså flere sider av samme sak 

for Katti Anker Møller. 

Som en foreløpig oppsummering kan det dermed sies at Møllers arbeid meget vel kan 

betraktes ut fra et hygienisk perspektiv. Gjennom å legge vekt på dette perspektivet har jeg 

plassert henne innenfor en annen kontekst enn den tradisjonelle. Hun er ikke bare en del av 

kvinnehistorien, hun er også en del av historien om hvordan de nye hygieniske idealene ble 

spredt på begynnelsen av 1900-tallet. I neste kapittel – kapittel 4 – vil jeg gå inn på en annen 

viktig aktør i denne historien – Carl Schiøtz. Jeg vil se på hvilken rolle han hadde i 

hygienebevegelsen, og hvilke tiltak han tok initiativ til for å spre de nye holdningene til og 

den nye kunnskapen om hygiene. Denne utgreiingen av Schiøtz vil så (på sin side) danne 

grunnlag for en vurdering av fellestrekk i Møllers og Schiøtz’ arbeid – fellestrekk som kan gi 

en ytterligere begrunnelse for plasseringen av Katti Anker Møller innen hygienebevegelsen. 

Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 5; i neste kapittel vil jeg konsentrere meg om Carl 

Schiøtz. 
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Del II: Katti Anker Møller og Carl Schiøtz  

I forrige del var Katti Anker Møller i fokus, og hun ble plassert innenfor hygienebevegelsen 

slik den var på begynnelsen av 1900-tallet. Nå skal jeg utvide perspektivet noe, og 

sammenligne deler av arbeidet og tankene hennes med en annen aktør i hygienebevegelsen, 

nemlig Carl Schiøtz. Formålet med en slik sammenligning er for det første å vise at Møllers 

arbeid har fellestrekk med arbeidet til en av de sentrale personene i samtidas 

hygienebevegelse. For det andre vil disse fellestrekkene tydeliggjøre noe av det teoretiske 

grunnlaget i Møllers arbeid.   

Schiøtz regnes av mange som en av mellomkrigstidas sentrale forkjempere for en bedret 

hygiene. 159 Han var særlig opptatt av skolehygienen, og jeg kommer derfor til å konsentrere 

meg om hans skolehygieniske tenkning i det følgende (kapittel 4). Orienteringen om Schiøtz 

og hans skolehygiene er relativt omfattende, sett i sammenheng med resten av oppgaven. Men 

som det vil vise seg, er den nødvendig for å kunne begrunne plasseringen av Møller innen 

                                                 
159 Dette er et syn som finnes for eksempel hos Rune Slagstad. Som det ble nevnt i innledningen, mener han at 
Schiøtz er ”[d]en sentrale hygieniske handlingsideolog” (Slagstad (1998), s. 175). Slagstad sier også at han ”var i 
mellomkrigstiden den fremste talsmann for samfunnshygienen som en bevegelse for bedret folkehelse via 
”hygienisk folkeopplysning”.”(Slagstad (1998), s. 176)  
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hygienebevegelsen i mellomkrigstida. Gjennomgangen av Schiøtz’ skolehygiene vil gi et 

bilde av elementer i arbeidet til en av de sentrale ideologer i denne bevegelsen i Møllers 

samtid. Arbeidet med Schiøtz har dessuten, som sagt, vært avgjørende for blant annet 

problemstillingen i oppgaven, og det er dermed viktig å gi en grundig redegjørelse for 

arbeidet hans. 

I denne del II skal jeg altså, etter å ha presentert Carl Schiøtz nærmere (kapittel 4), prøve å 

finne noen fellestrekk i Møllers og Schiøtz’ hygieniske arbeid (kapittel 5). Fellestrekkene med 

arbeidet til en av de sentrale personene i samtidas hygienebevegelse er med på å ytterligere 

begrunne plasseringen av Møller innen denne bevegelsen. Sammenligningen med Schiøtz 

bidrar dessuten til å se sentrale trekk ved Møllers arbeid. Ved å se på hvilke grunnleggende 

holdninger de har felles, kommer Møllers hygieniske tenkning klarere til uttrykk.  
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Kapittel 4: Carl Schiøtz, sosialhygienen og skolehygienen 

I dette kapitlet skal jeg se på Carl Schiøtz’ rolle i hygienebevegelsens arbeid på begynnelsen 

av 1900-tallet. Som skolelegesjef i Kristiania satt han i en posisjon der han kunne innføre 

spesielle tiltak for å spre den nye kunnskapen om og de nye holdningene til hygiene, og jeg 

skal gå nærmere inn på enkelte av disse tiltakene her. Jeg skal altså først og fremst 

konsentrere meg om hans skolehygieniske arbeid, og se hvordan dette går inn som et viktig 

bidrag i hygienebevegelsens arbeid. Aller først vil jeg imidlertid se nærmere på personen Carl 

Schiøtz, og plassere han innen to sammenhenger – sosialhygienen og skolehygienen. 

4.1: Plassering av Carl Schiøtz innenfor sosialhygienen 

Carl Schiøtz (1877-1938160) var utdannet lege, og fra 1907 arbeidet han som kommunelege i 

Nes i Hedmark. Fra 1916 arbeidet han som fabrikklege på Freia, og i 1918 fikk han 

doktorgraden i medisin, med avhandlingen ”En undersøkelse av 10 000 skolebarn, særlig med 

hensyn til vekstforhold.” Schiøtz ble ansatt som ”4. sundhetsinspektør”161 i Kristiania det 

samme året, i 1918, og ble med dette sjef for skolelegevesenet og leder av den sanitære 

barneforsorgen i byen. Schiøtz’ store prosjekt var å reformere skolehelsetjenesten, og det er 

denne delen av hans virke jeg kommer til å legge mest vekt på her. Han fikk stor innflytelse 

på oppfatningen av skolehelsetjenestens oppgaver og funksjon, og han var både en nasjonal 

og en internasjonal størrelse. Mest kjent er han kanskje for den såkalte ”Oslofrokosten;” 

denne kommer jeg tilbake til senere. I 1931 ble Schiøtz ansatt som professor i hygiene ved 

Universitetet i Oslo.  

Både som skolelegesjef og som professor i hygiene var Schiøtz aktiv i arbeidet med å spre 

kunnskap om hygieniske spørsmål. Han skrev en rekke bøker og artikler, og deltok ivrig i den 

faglige debatten. Han var også opptatt av hygienefagets utvikling, samt fagets posisjon i hans 

egen tid. Som en følge av dette engasjementet, har han kommet med sin egen versjon av 

hygienefagets utvikling. Hans skildring minner mye om det jeg allerede har vært inne på 

tidligere. Jeg tar likevel for meg Schiøtz’ skildring her, da det er med på å gi et inntrykk av 

                                                 
160 De følgende biografiske opplysninger er hentet fra Norsk Biografisk Leksikon bd XII, 1954, s. 364ff 
161 Norsk Biografisk Leksikon, bd XII, 1954, s. 366 
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hvordan han forstod seg selv og sin egen tid. I et radioforedrag som senere ble trykket, 

plasserte han seg selv på ”det såkalte socialhygieniske stadium.”162 Dette var tredje stadium i 

den moderne hygienens historie, i følge Schiøtz. Den første perioden i dette fagets utvikling 

startet i 1840-/1850-årene. Denne første perioden sprang ut av koleraepidemienes herjinger, 

og var preget av sanitære reformer. Schiøtz kalte denne tida for ”smutsperioden.”163 

Læregrunnlaget var i følge Schiøtz ikke riktig,164 men det ga ”støtet til en mengde reformer på 

vannforsyningens, renholdets og ventilasjonens område, et arbeide som NB. fortsetter med 

usvekket kraft også nu.”165 Den andre perioden i utviklingen av den moderne hygienen var i 

følge Schiøtz ”den bakteriologiske.”166 Denne startet omkring 1880, og i denne perioden, som 

”er blitt kalt bakteriologiens gull-alder” (fram til ca 1910), arbeidet de hygieniske 

institusjonene i følge Schiøtz ”omtrent bare med undersøkelser av smittsomme 

sykdommer.”167 Man drev blant annet med mat- og drikkevannskontroll, fremstilte vaksiner 

og påviste smittestoffer. På denne måten ble forebyggingen av epidemier mer effektiv enn 

tidligere. Også dette var et arbeid som fortsatte inn i den nye perioden, den sosialhygieniske. 

Her var de sosiale forholdene i fokus: ”Boligforholdenes betydning for tuberkulosen, 

ernæringens for spebarnsdødeligheten, alkoholens herjinger, yrkessykdommer ved 

forgiftninger”168 og så videre. Selv om fokuset hadde forandret seg i disse tre periodene, fra 

sanitære reformer, via fokus på smittsomme sykdommer, til konsentrasjon om sosiale forhold, 

var det i følge Schiøtz ingen klare brudd mellom dem. De tidligere periodene var ikke forlatt, 

”det er som om de i større eller mindre grad er bibeholdt, mens synskretsen og virkefeltet 

stadig utvides.”169 I tida etter ca 1910 var det altså det sosialhygieniske perspektivet som 

dominerte hygienearbeidet, i følge Schiøtz.  

Det sosialhygieniske perspektivet står sentralt også i Axel Strøms omtale av Schiøtz. Strøm 

var Schiøtz’ elev, og overtok professoratet i hygiene i 1938. I følge han var Schiøtz nærmest å 

regne som ”dreiepunktet i et stort scene-skifte: fra ”klassisk hygiene” til ”sosialhygiene”.”170 

Innføringen av en sosialhygiene markerte altså et ”tidsskille” i hygienefagets historie for 

Strøm. I følge Ola Alsvik inneholdt dette skiftet tre elementer: 1) Det var en endring av 
                                                 
162 Schiøtz, Carl (1933): ”Lægevidenskapens samfundsopgaver”. I: Lægevidenskap og samfund, Aschehoug, 
Oslo, s. 8  
163 Schiøtz (1933), s. 7 
164 Denne periodens dominerende teori var som nevnt miasmeteorien. 
165 Schiøtz (1933), s. 7  
166 Schiøtz (1933), s. 7 
167 Begge sitatene er fra Schiøtz (1933), s. 7 
168 Schiøtz (1933), s. 8 
169 Schiøtz (1933), s. 8 
170 Hvis vi skal følge Ola Alsvik. Alsvik (1991), s. 2  
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perspektivet for det forebyggende helsearbeidet: Fra å fokusere på omgivelsene konsentrerte 

man seg om menneskene selv. 2) Det var en endring i tiltakene: fra ”sanitære og miljørettede 

tiltak” (for eksempel renovering) til ”individrettede tiltak.”171 3) Som en følge av de nye 

tiltakene, fikk sosialhygienen nye målsetninger. Det dreide seg ikke så mye om å forhindre og 

forebygge sykdom, men om å bygge helse; med andre ord en dreining fra negativ til positiv 

orientering. Disse elementene førte så videre til en ”utvikling mot en sosial forståelse av hele 

sykdoms- og helsebegrepet.”172 I følge Ola Alsvik så Axel Strøm på Schiøtz som arkitekten 

bak alle disse endringene; Schiøtz ble derfor for Strøm en svært viktig aktør i det 

forebyggende helsearbeidet, både nasjonalt og internasjonalt. 

Ut fra en faghistorisk tilnærming kan man også si at Schiøtz var sentral i utviklingen av 

sosialhygienen. Dette poengteres ikke bare av Schiøtz’ elev, Axel Strøm, men også av Kari 

Tove Elvbakken: ”I løpet av Schiøtz’ korte periode som professor i hygiene, fikk 

sosialhygienen en sterkere posisjon i faget.”173 Fokuset ble nå rettet mot de sosiale forholdene, 

og man konsentrerte seg om individrettede tiltak. Dette sosiale perspektivet var klart tilstede i 

Schiøtz’ eget arbeid. Han satte for eksempel i verk tiltak som orienterte seg mot det enkelte 

individ, og han var opptatt av å bedre de sosiale forholdene. 

Carl Schiøtz var altså en sentral person i utviklingen av sosialhygienen. Som professor i 

hygiene satt han da også i en posisjon der han hadde stor innflytelse på faget. I dette kapitlet 

skal jeg imidlertid konsentrere meg om perioden før Schiøtz’ professorat tar til. Jeg skal se på 

hans arbeid som sjef for skolelegevesenet, en stilling han begynte i i 1918. Det jeg her har 

sagt om den sosialhygieniske tenkningen danner en viktig bakgrunn for å forstå hans tanker 

om skolehygienen. Schiøtz’ skolehygiene er et eksempel på et sosialhygienisk orientert 

arbeid, der det enkelte individ, de sosiale forholdene og arbeidet med å bygge helse står 

sentralt. Før jeg går inn på dette, vil jeg imidlertid se nærmere på hvordan skolehygienen 

utviklet seg som fag fra midten av 1800-tallet og fram til Schiøtz’ egen tid. 

                                                 
171 Alsvik (1991), s. 2f 
172 Alsvik (1991), s. 3 
173 Elvbakken (1995), s. 15 
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4.2: Utviklingen av skolehygienen som fag  

Carl Schiøtz fikk en viktig rolle ikke bare i utviklingen av en sosialhygiene, men også i 

prosessen med å definere hva skolehygienen egentlig var og hvilke oppgaver den skulle 

konsentrere seg om. Skolehygienen var en viktig del av hygienebevegelsens arbeid, ved siden 

av blant annet spedbarns- og mødrehygienen (som jeg allerede har sett nærmere på). Det er 

derfor svært relevant i vår sammenheng å gå nærmere inn på den skolehygieniske tenkningen. 

”Den skolehygieniske tenkningen ” er imidlertid et problematisk uttrykk. Allerede fra midten 

av 1800-tallet har det vært stor uenighet om hvilke utfordringer skolehygienen skulle ta tak i. 

Det har derfor ikke vært én skolehygienisk tenkning, men flere varianter. I dette avsnittet skal 

jeg kort gå inn på utviklingen av skolehygienen som fag i Norge, og se på noen av 

stridstemaene i debatten.174 Denne skildringen er viktig å ha som bakgrunn når jeg senere skal 

se på Schiøtz’ skolehygieniske tenkning. Han tok nemlig tak i de spørsmålene som hadde vært 

diskutert, og ga sine egne svar på utfordringene. Disse svarene dannet så grunnlaget for den 

dominerende oppfatningen av skolehygienens oppgaver, en oppfatning Schiøtz selv frontet fra 

han ble skolelegesjef i 1918.  

I 1866 og 1867 pågikk det en kraftig debatt i det norske medisinske miljøet om skolens 

innvirkning på elevenes helse.175 Flere sentrale personer, blant dem Ernst Lochmann, mente at 

undervisningen var skadelig for elevene. De støttet seg til den såkalte 

”overlesselseshypotesen” – ”[e]levene ved de høyere skolene var i ferd med å degenereres 

fysisk, til skade både for den åndelige og den legemlige utviklingen.”176 Man burde derfor 

gjennomføre to tiltak: for det første burde det bli mer fysiske fag i skolen, og for det andre 

burde legene få mer innflytelse på skolepolitikken. Det offisielle synet, slik det kom fram i 

skolekommisjonens uttalelse i 1867, var imidlertid at skolen riktignok kunne være skadelig 

for elevene, men dette skyldtes ikke for mye skolearbeid, snarere skolens lokaler. 

Skolekommisjonen støttet seg dermed til den dominerende hygieniske teorien i tida – 

miasmeteorien. Feilen lå ikke i undervisningen, men i skolemiljøet. Det var skolemiljøet som 

måtte saneres, og dette var sunnhetskommisjonenes oppgave. Skolen hadde ikke selv noe 

større ansvar for elevenes helse; ansvaret lå hos myndighetene. 

                                                 
174 Av plasshensyn må denne skildringen bli kort. For en grundig gjennomgang av utviklingen av  
skolehygienen, se Alsvik (1991). 
175 Alsvik (1991), s. 22 
176 Alsvik (1991), s. 23 
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Den skolehygieniske debatten var imidlertid ikke over med kommisjonens uttalelse. 

Diskusjonen om hvorvidt det var skolens lokaler eller undervisningen som var skadelig for 

elevenes helse kom opp igjen noen år senere, i 1881, da Axel Hertel, dansk kommunelege, 

utga en liten bok med tittelen ”Om sundhedsforholdene i de høiere drenge- og pigeskoler i 

København.”177 Denne ble et utgangspunkt for en ny debatt om skolehygienen, også i Norge. 

Hertel hadde en tanke om skolen som spesifikk årsak til sykdommer, i følge Alsvik.178 Uten 

den tradisjonelle skolen ville ikke de typiske skolesykdommene finnes. Hertel bygget altså 

videre på ”overlesselseshypotesen.” Siden skolens undervisning kunne føre til en rekke 

lidelser, burde skolen også være ansvarlig for å forebygge helsesvikt hos elevene. Hertel trakk 

skolens ansvar inn ved å fokusere på de svake barna – ”en slags medisinsk mellom-kategori 

mellom det friske og det syke barn.”179 De svake barna var spesielt utsatt for å bli syke. Det 

var derfor viktig å understreke at skolehygienen var spesielt ansvarlig for denne gruppen av 

barn, for å kunne forebygge sykelighet. Hvis barna først ble syke, var det for sent. Da hadde 

ikke skolehygienen klart oppgaven den stod overfor. Hertels skolehygiene var med andre ord 

individrettet, ikke miljørettet. Den fokuserte på de svake barna, ikke på skolens lokaler. Han 

brøt med dette med den rådende tenkningen innenfor en miasmatisk forståelse av sykdom og 

smitte, nemlig at miljøet måtte saneres for å forebygge sykdom. For å forebygge sykdom 

måtte man tvert imot i følge Hertel fokusere på det svake barnet, og legge ting til rette for å 

hindre at det ble sykt. Hertel baserte sine konklusjoner på masseundersøkelser av elevene. 

Masseundersøkelsene ble riktignok kritisert for ikke å være solide, vitenskapelig sett, men de 

la likevel grunnlaget for en mer vitenskapelig forståelse av skolehygienen som fag. Funnene 

hans påvirket dessuten debatten om skolehygienen og dennes oppgaver. 

Hertels teorier ble viktige for de neste tiårenes tenkning omkring skolehygiene i Skandinavia. 

Han hadde tatt et viktig skritt bort fra skolekommisjonens uttalelse fra 1867, både i sitt fokus 

på det svake barnet, og gjennom den metoden han brukte – masseundersøkelser. Teoriene ble 

etter hvert bedre vitenskapelig fundert; skolehygienen ble vitenskapeliggjort. Den ble også, i 

følge Alsvik, ”politisert”180 – skolehygienen ble institusjonalisert gjennom politiske vedtak, 

og kroppen ble trukket mer inn i undervisningen. Et resultat av denne prosessen ser vi i 1890, 

da det ble satt ned en skolekommisjon som ”skulle fremme forslag til ny lov for de høyere 

                                                 
177 Alsvik (1991), s. 30 
178 Alsvik (1991), s. 30 
179 Alsvik (1991), s. 30 
180 Alsvik (1991), s. 32 
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skolene.”181 Kommisjonen uttalte seg også om ”den fysiske opdragelse.”182 Praktiske fag 

burde få mer plass i skolen; dette var det bred politisk enighet om. I følge Alsvik innebar 

imidlertid kommisjonens uttalelse mer enn dette. Den åpnet også for en ny tenkning om 

forholdet mellom kropp og ånd – en sunn kropp var betingelsen for en 

”undervisningsmottakelig ånd”183 – og mellom pedagogikk og hygiene – ”[g]od hygiene var 

en forutsetning for god pedagogikk.”184 Uttalelsen fra kommisjonen åpnet dessuten for et nytt 

syn på forholdet mellom hjem og skole. Skolen – og dermed samfunnet – måtte ta ansvar der 

man tidligere hadde overlatt dette til hjemmet. Dette var uttrykk for en økende bevissthet om 

det offentliges oppgaver og ansvar innen helsearbeidet, også innen skolehelse.185  

Kommisjonens arbeid ble viktig for den senere tenkningen om skolehygiene. Den nye 

skoleloven kom i 1896, og her fikk skolelegen en sentral posisjon. I følge Alsvik skulle legen 

blant annet ”formidle mellom hygiene og pedagogikk” og fungere som konsulent for skolen i 

hygieniske spørsmål. ”Han skulle også trenge inn på områder som tidligere hadde vært 

hjemmets ansvar, kontrollere og overvåke elevenes individuelle helse, drive regulært 

legearbeid.” Dessuten skulle legen gjøre det klart hvorfor det var viktig å styrke kroppen. 186 

Dette la i følge Alsvik grunnen for en helt ny legerolle, en rolle som svarer til det jeg tidligere 

har vært inne på om legenes funksjon i helsearbeidet. Som det kom fram i risset over 

hygienebevegelsens historie, fikk legen en sentral rolle i opplysningsarbeidet om hygiene, og 

han var formidler mellom det offentlige og de private hjem. Denne formidler- og 

autoritetsrollen gjaldt ikke bare for et generelt opplysningsarbeid, men også for 

skolehygienen. 

De første skolelegene ble ansatt i andre halvdel av 1890-tallet. Fra lærernes side ble det 

argumentert med at ”skoleleger ville styrke skolens autoritet og kontroll over elevenes 

helse;”187 de ”kunne brukes som et instrument til å disiplinere og ordentliggjøre elevene.”188 

Et av argumentene for skolehelsearbeidet i siste halvdel av 1800-tallet var altså at det i skolen 

fantes helseproblemer som forstyrret ordenen og disiplinen. Et annet argument var at skolen 
                                                 
181 Alsvik (1991), s. 37 
182 Alsvik (1991), s. 37 
183 Alsvik (1991), s. 38 
184 Alsvik (1991), s. 38 
185 Mange av forslagene som er gjengitt her finnes også i Carl Schiøtz’ tanker om skolehygienen. Dette gjelder 
særlig forholdet mellom pedagogikk og hygiene, der hygienen ifølge Schiøtz burde legge føringer for 
pedagogikken. Jeg kommer mer tilbake til dette, i avsnitt 4.3.3 
186 Sitatene er hentet fra Alsvik (1991), s. 40 
187 Alsvik (1991), s. 52 
188 Alsvik (1991), s. 54 
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var ansvarlig for spesifikke skolesykdommer. Dette argumentet finnes både i teorien om 

overlesselse, og også – mer uttalt – i Hertels tenkning. I følge Alsvik tok begge argumentene 

”utgangspunkt i at skolen hadde helseproblemer som var helt spesielle for den, enten ved at 

den skapte dem eller ved at den ble forstyrret av dem.”189 Dette var det rådende synet ved 

overgangen til 1900-tallet. I 1918, da Schiøtz la grunnen for en reorganisering av 

skolelegevesenet i Kristiania, var imidlertid hovedargumentet ikke at skolen hadde eller 

skapte visse spesielle problemer, men at ”skolen var et spesielt godt sted til å løse dem.”190 

Det har altså skjedd en dreining i løpet av disse ca 20 årene, der skolelegens oppgaver etter 

hvert strekker seg ut over de konkrete skolebaserte helseproblemene. Skolen kunne brukes 

som en arena for å kjempe mot mer generelle helseproblemer. Schiøtz var en sentral person i 

denne prosessen. 

Oppsummerende kan man si at det fra midten og slutten av 1800-tallet og fram mot de første 

tiårene av 1900-tallet skjedde en endring i synet på skolehygienen. Den ble mer 

individsentrert, og den rettet seg etter hvert også mot problemer utenfor skolens område. 

Skolehygienen ble også stadig mer vitenskapeliggjort, og den ble et viktig felt for politiske 

partier. Samtidig fikk skolen (og med dette det offentlige) stadig mer ansvar for elevenes 

helse. Dette er en prosess som også ses i hygienefaget som helhet; sosialhygienen kom mer og 

mer i fokus, og det offentlige tok mer ansvar for helsearbeidet. Dette er dessuten trekk som 

kommer fram også i Schiøtz’ skolehygiene, som jeg vil gå nærmere inn på i det følgende.  

4.3: Carl Schiøtz’ skolehygieniske arbeid 

Schiøtz var en sentral aktør både i utviklingen av sosialhygienen og i utviklingen av 

skolehygienen. Det er imidlertid hans rolle i det skolehygieniske arbeidet jeg kommer til å 

legge mest vekt på her. Jeg vil i det følgende gå inn på hans skolehygieniske tenkning og 

arbeid, og se hvordan han fra han blir skolelegesjef i 1918 frontet de nye tankene om 

skolehygienens oppgaver. Schiøtz rettet fokus mot det enkelte individ og hjemmet (4.3.1), han 

innførte systematiske masseundersøkelser og var opptatt av å drive skolehygiene ut fra 

vitenskapelige prinsipper (4.3.2), biologien ble en viktig premiss for arbeidet (4.3.3) og dette 

skulle organiseres rasjonelt (4.3.4). Jeg skal også gå inn på hans tanker om skolemåltidet og 

se på dette som et viktig tiltak for å spre nye holdninger til og ny kunnskap om hygiene 
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(4.3.4), og se hvordan disiplin for han ble helt sentralt for å bedre folkehelsen (4.3.5). 

Gjennom sin stilling som skolelegesjef kunne han iverksette tiltak som påvirket tenkningen 

omkring hygieniske spørsmål, og det er derfor interessant å se nærmere på disse tiltakene for 

senere å gå inn på fellestrekk mellom hans og Møllers arbeid og tenkning.  

4.3.1: Skolebarnets hygiene – fokus på individet og hjemmet 

Helt fra han begynte som skolelegesjef rettet Schiøtz fokuset mot skolebarnet; det er barnets 

helse som er i sentrum for skolehygienen. Dette kan blant annet ses i hvilke begreper han 

brukte. For Schiøtz var ”skolehygiene” et uheldig begrep: ”Ordet er ikke betegnende, man 

maa litt ensidig tænke paa skolebygninger, pulter o.s.v. Det bør hete skolebarns-hygiene – 

eller skolebarnets helselære – rummende alt arbeide for at fremme denne alders helse.”191 Det 

var altså skolebarnshygienen som skulle være i fokus, ikke skolehushygienen.  

I det Schiøtz dreide fokus fra skolehushygienen til skolebarnshygienen, dreide han samtidig 

oppmerksomheten mot det enkelte barnet og dets omgivelser. Tidligere hadde skolehygienen 

– som sagt – fokusert på forhold som man antok at hadde med skolen å gjøre, legene hadde 

forsøkt å ”motarbeide de farer for helbreden, som kan tænkes at skyldes skolegangen og 

skolearbeidet,” som Schiøtz sa det i sin prøveforelesning for dr.med.-graden.192 Dette kunne 

være for eksempel nærsynhet.193 Legene hadde også vært opptatt av skolemiljøet, for 

eksempel hvordan tilgangen til ren luft var i klasserommet. Schiøtz ville i motsetning til dette 

ta for seg alle forhold av betydning. Det var ikke bare skolearbeidet eller skolemiljøet som 

hadde betydning for elevenes helse, og som var av interesse for skolelegene. Schiøtz mente 

tvert imot at ”forskjellige ting kunde tænkes at spille ind ved siden av det egentlige 

skolearbeide. Hjemmene selv naturligvis.”194 Skolehygienikeren burde være kritisk til 

beskyldninger mot skolen, og ”betragte opgaven rummelig” – som ”skolebarnsalderens 

hygiene.”195  

Skolehygienen burde altså i følge Schiøtz fokusere på andre ting enn bare skolemiljøet – den 

burde også fokusere på hjemmene og den individuelle hygiene. På skolebygningshygienens 
                                                 
191 Schiøtz, Carl (1919): ”Om skolelægens opgaver”. I: Vor Skole, nr 17, s. 155 
192 Schiøtz, Carl [1917]: Steller Norge forsvarlig med sine skolebarn og sin ungdom? Nei!; 2den 
prøveforelesning for den medicinske doctorgrad over det opgivne emne “Om skolehygienens opgaver”. J. W. 
Cappelen, Kristiania, s. 3  
193 Alsvik (1991), s. 29 
194 Schiøtz [1917], s. 14f 
195 Begge sitatene er fra Schiøtz [1917], s. 15 
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område var man kommet ganske langt, mente han. Utfordringen nå var å kontrollere 

”skolebarnene selv, deres utvikling og sundhet,” i tillegg til å ”stimulere hjemmenes ansvar og 

interesse.”196 Hvis den individuelle hygiene var tilfredsstillende og hjemmets hygiene var i 

orden, ville barnet kunne tåle sterkere påkjenninger, også dårlige hygieniske forhold på 

skolen. Derimot kunne man ikke si at gode forhold på skolen ville kunne styrke eleven slik at 

han/hun tålte bedre å møte dårlige hygieniske forhold i hjemmet. ”Det sier sig derfor selv […] 

at den individuelle hygiene er den vigtigste: skolebarnshygienens viktigste angrepspunkt er de 

private hjem.”197

Schiøtz’ vektlegging av skolebarnshygienen framfor skolehushygienen kan ses i lys av det 

som er sagt over om individsentrert forebyggelse. Det var den enkelte elev, individet, som var 

i fokus, ikke skolemiljøet som sådant. Mer interessant i denne sammenhengen er imidlertid de 

nevnte tankene om hjemmet som en arena for skolelegen. En av skolelegens viktigste 

oppgaver var som sagt å kontrollere hygienen i de enkelte hjem. Legen gikk altså inn som 

eksperten som skulle vurdere hjemmenes hygiene, og eventuelt sette i verk nødvendige tiltak 

for å bedre denne. Skolelegen fikk dermed en oppdragerrolle i forhold til hjemmene; han 

skulle dele av den kunnskapen han hadde, slik at man i de enkelte hjem fikk den nødvendige 

kunnskapen om hygiene.  

Kontroll ble med dette et viktig stikkord for Schiøtz’ tanker om legens rolle: ”Uten kontrollen 

med og omsorgen for det enkelte barn og forbindelse med hjemmene kommer man ingen 

vei.”198 Legen skulle ha overoppsyn med barna og hjemmene, og det betyr som sagt at han 

også skulle kunne sette i verk tiltak hvis forholdene ikke var tilfredsstillende. Hjemmet hadde 

imidlertid hovedansvaret for å ivareta hygienen, og Schiøtz mente dette ikke skulle fjernes, så 

lenge foreldrene maktet å ha et slikt ansvar.199 Legens (enten skolelegens eller den private 

legens) oppgave ble imidlertid å innprente visse forholdsregler i hjemmene. Legen skulle med 

andre ord vekke det Schmidt og Kristensen kaller den nye sansen for hygiene, og fikk slik sett 

en tilsvarende funksjon som den jeg var inne på for husmoren sin del (jfr. del I). Schiøtz 

mente altså at legen – gjennom en kontroll av skolebarna – kunne påvirke og opplyse 

foreldrene i helsemessige spørsmål. Slik sett fikk skolelegen en viktig rolle også når det gjaldt 

                                                 
196 Begge sitatene er fra Schiøtz (1919), s. 157 
197 Schiøtz, Carl (1927): Skolealderen. Utviklingsforhold, sygdomslære og hygiene. En utredning for læger og 
medisinske studerende. J.W. Cappelen, Oslo, s. 201 
198 Schiøtz (1927), s. 202 
199 Schiøtz (1927), s. 202 
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å bedre befolkningens helse. Denne rollen var i tråd med sunnhetslovens bestemmelser. Som 

nevnt var legen i følge sunnhetsloven av 1860 leder for den lokale sunnhetskommisjonen, og 

han kunne sette i verk tiltak for å hindre utbredelsen av sykdommer. Legen som 

kontrollinstans var altså ikke et nytt fenomen. Tanken om at det var behov for å oppdra folket 

i helsemessige spørsmål var heller ikke noe nytt. Allerede på midten av 1800-tallet ble det 

uttrykt et behov for å opplyse allmuen. I et slikt prosjekt inngikk hygienen, både den 

offentlige og den private, som en naturlig del. I følge Aina Schiøtz var opplysning et av tidas 

moteord, og embetsstanden, blant annet legene, var de som gikk aktivt inn i prosjektet.200  

Carl Schiøtz’ tanker om legens rolle overfor hjemmene stemmer godt overens med Katti 

Anker Møllers ønsker. Som nevnt i del I, ønsket hun å øke kvinnenes (særlig mødrenes) 

kunnskap om hygiene. I denne prosessen mente hun legene og annet helsepersonell burde ha 

en aktiv rolle. Møller var spesielt opptatt av at jordmødrenes innsats skulle anerkjennes, men 

det er helt klart at også legenes arbeid var sentralt. De hadde utdannelse til å arbeide med 

disse spørsmålene, og de hadde autoritet. Legen fikk altså for både Møller og Schiøtz en 

sentral rolle i den hygieniske folkeopplysningen. For Schiøtz hadde skolelegen her en helt 

spesiell oppgave, siden han var i en posisjon der han kunne fange opp hva som skjedde i de 

enkelte hjem. Gjennom et fokus på det enkelte skolebarn kunne han få innblikk i foreldrenes 

holdninger til blant annet hygiene. Som skolelege kunne han deretter gå inn i hjemmene, og 

forsøke å påvirke disse holdningene. 

4.3.2: Masseundersøkelser – en vitenskapelig metode for skolelegen 

Skolelegen skulle altså følge opp den enkelte elev og det enkelte hjem, og eventuelt sette i 

verk tiltak for å bedre hygienen der det var behov for dette. For at legen skulle vite når det var 

nødvendig å undersøke eleven og eventuelt forholdene i hjemmet nærmere, måtte han vite hva 

som ble regnet for å være en normal utvikling av barnet, og hva som måtte betegnes som 

unormale avvik. Legen måtte kort sagt ha kunnskap om ”det normale skolebarn.”201 Denne 

kunnskapen var i følge Schiøtz for dårlig på det tidspunkt han begynte som skolelegesjef, og 

han mente derfor at det var en viktig oppgave for skolelegen å sette i gang en innsamling av 

de nødvendige opplysninger. 
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Kunnskapen om hva som var normalt, og hva som var avvik, skulle i følge Schiøtz skaffes 

hovedsakelig gjennom masseundersøkelser. Legen skulle altså undersøke alle skolebarn, og se 

etter ”de […] objektive mål for den fysiske utvikling.”202 De to viktigste målene var i følge 

Schiøtz høyde og vekt. Gjennom masseundersøkelser av barnas høyde og vekt, ville man 

kunne lage en statistisk oversikt over de normale og avvikende forholdstallene. For at 

statistikken skulle bli korrekt, var det viktig at alle skolebarn var med i undersøkelsene. Ingen 

kunne slippe unna; hvis kravet ikke gjaldt alle, ville man ikke kunne beregne nøyaktige 

normal-/ gjennomsnittsverdier.   

De statistiske opplysningene skulle imidlertid ikke bare finnes for statistikkens skyld, som 

gjennomsnittstall; de skulle også belyses i ”praktiske tabeller.”203 Det skulle altså være lett for 

legen å bruke de opplysningene som kom fram gjennom masseundersøkelsene i sitt daglige 

arbeid. Et annet tiltak som skulle gjøre det enkelt for legene å anvende denne kunnskapen, var 

å ”faa fotografert utvalgte nøiagtige middeltyper for hver alder og begge kjøn – et 

standardatlas for Kristiania, muligens ogsaa med visse røntgenresultater.”204 Gjennom de 

praktiske tabellene og standardatlasene skulle altså opplysningene kunne brukes aktivt i 

skolelegens hverdag. Masseundersøkelsene Schiøtz satte i gang dannet således et grunnlag for 

den nødvendige kunnskapen for arbeidet, og de ble et viktig tiltak for å ha en god 

skolehygiene.  

Høyde- og vektundersøkelser hadde blitt foretatt også tidligere, men de hadde kun vært 

sporadiske, i følge Schiøtz. Han systematiserte undersøkelsene, noe som resulterte i faste 

undersøkelser av alle førsteklasser i Kristiania hvert år.205 Han var ikke fornøyd med 

situasjonen for skolelegen: ”Som det nu er har skolelægen for en viss gage […] at møte én 

time i uken eller sjeldnere og undersøke endel barn eller se litt paa dem, som sendes ned til 

ham,” som han skildret det i sin prøveforelesning for dr.med.-graden.206 Arbeidet ble drevet 

for tilfeldig og usystematisk, og dermed fikk man ikke tilgang til den nødvendige kunnskapen. 

Denne situasjonen var ikke heldig; det burde heller vært slik at man kunne føre ”nøiagtige 

bøker over hver eneste elev, som maatte følges op gjennem alle aar.”207 Undersøkelsene måtte 

altså bli systematiske, og Schiøtz’ mål for undersøkelsene var å utforme en ”standard som 

                                                 
202 Schiøtz (1919), s. 156 
203 Schiøtz (1919), s. 156 
204 Schiøtz (1919), s. 156 
205 Lyngø (2003), s. 123 
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skal være videnskabelig korrekt.”208 Man kan kanskje si at denne systematiseringen og 

statistikkføringen, kombinert med en tro på vekt- og høydeforhold som objektive mål, var et 

ledd i en vitenskapeliggjøring av skolehygienen.  

Vektleggingen av en vitenskapelig framgangsmåte i masseundersøkelsene finnes også i hans 

Lærebok i hygiene, som ble utgitt i 1937. Den første delen av denne boka var viet ”Grunnlag 

og metoder,” og et av underavsnittene i denne delen var ”Teknikk ved 

masseundersøkelser.”209 Her ble det lagt fram et eksempel på et grunnskjema, slik at alle leger 

skulle ha et godt grunnlag for undersøkelsene. Skjemaet var omfattende, og inneholdt alt fra 

alder, benbygning og vekt, via mulige talefeil, til øyen- og hårfarge. Det tok også for seg det 

som ble kalt ”hygieniske forhold,” nemlig søvn (når vedkommende legger seg og står opp), 

friluftsliv (hvor ofte man er ute), hvor ofte man trener, hva man spiser, renslighet og så videre. 

Når det gjaldt høyde- og vektmålingene, var det viktig at disse ble korrekt utført. Som et 

eksempel skal jeg her ta for meg et sitat fra Lærebok i hygiene som omhandler 

høydemålingene: 

Ved måling av legemshøiden begåes ofte meget store feil. Man bør for det 
første ha et ordentlig måleapparat. Ved Hygieniske Institutt brukes Martins 
Antropometer, men i praksis må man jo greie sig med enklere ting. For Oslo 
skoler er konstruert et særskilt måleapparat som er fullt brukbart. Ved 
masseundersøkelser bør man ikke nøie sig med å slå op et målbånd på 
veggen. Individet må stå fullt opstrakt (NB. Rette knær, rett rygg, hodet 
vendt like forover, ikke opover), der må måles barfot. ”Tillatelig målefeil” 
regnes inntil 5 mm., men den bør jo være meget mindre. Vanligvis pleier 
man fordre at vedkommende skal stå med hælene sammen; imidlertid er 
dette ikke alltid mulig, såfremt vedkommende har i betydelig grad genua 
valga. Man får da foretrekke en viss avstand mellem føttene fremfor at 
knærne bøies. NB.: Les riktig og skriv riktig. Det er lett å gjøre feil her.210

Jeg skal ikke gi en utførlig analyse av dette sitatet, men det krever likevel noen kommentarer. 

Teksten gir tydelig uttrykk for at man ikke kunne utføre høydemålingene på en hvilken som 

helst måte. De skulle bli utført etter vitenskapelig korrekte prinsipper: Målebånd var ikke godt 

nok, man burde ha et ”ordentlig måleapparat.” Den som skulle undersøkes, måtte stå på en 

helt bestemt måte for at undersøkelsen skulle bli godkjent. Feilmarginene var små, maksimalt 

5 mm.  
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For at en masseundersøkelse skulle ha noen verdi, måtte man nødvendigvis ha de samme 

kriteriene for målingene. Skjemaet Schiøtz presenterte i sin lærebok skulle ikke følges slavisk 

– man skulle heller få impulser til eventuelt å lage egne skjema – men visse vitenskapelige 

kriterier måtte være oppfylt. Et annet eksempel på dette er følgende skildring av hvordan 

undersøkelsene skulle foregå:  

[…]man må skaffe sig øvelse i å bedømme det helt avklædde individ. 
Belysningen spiller en stor rolle, den må ikke være skjev. Er det bare ett 
vindu, sitter undersøkeren med ryggen til dette, er der to vinduer på samme 
vegg, plasserer han sig mellem disse, og er der vinduer på to tilstøtende 
vegger, må han sitte noenlunde i hjørnet. Skjev belysning forstyrrer i høi 
grad inspeksjonen. Individet må stå og presentere sig såvel forfra, bakfra 
som fra siden, og i en viss avstand. Generer det undersøkelsesobjektet å stå 
helt avklædd, får man ta det tilbørlige hensyn hertil ved litt klær, men 
bedømmelse av et individ bare blottet til livet, har ikke den samme verdi.211

Schiøtz hadde altså en streng vitenskapelig tilnærming til masseundersøkelsene. Det var legen 

som skulle utføre dem, under bestemte betingelser og på bestemte måter. I sin Lærebok i 

hygiene var Schiøtz svært opptatt av denne vitenskapeligheten.  

Et tredje eksempel på den vitenskapelige framstillingen i opplysningsarbeidet finnes i Fysisk 

evne set i forhold til fysiologisk utvikling, et resultat av undersøkelser Schiøtz foretok sammen 

med Louis Bentzen og Georg Waaler.212 Sitatet er en instruks til hvordan man skulle utføre en 

test som innebar kast med fotball. Undersøkerne var interessert i å få materiale til å utarbeide 

en statistikk over skoleungdommens prestasjoner i idrett gjennom masseundersøkelser. 

Gymnastikdragt. / Banen horisontal. / Vindstille (praktisk talt). / Der kastes 
med fotball av vanlig størrelse og vegt. / Kastet skjer fra staaende stilling 
med én fot ind til maalstreken, den anden i retning bakut fra kastretningen, 
ledig stilling. / Ballen holdes i haanden med sprikende fingre og støttet ind 
til haandleddet som er bøid. Kastet skjer med sving av armen, bak-nedenfra i 
retning utad-fremad-opad. (Armen svinges i et plan som danner en vinkel av 
omtrent 45° med horisontalen.) Kastet er det samme som man har i 
ballongball og utføres paa lignende maate som diskoskast uten tilløp. / 
Valgri haand. / 3 forsøk kan gjøres.213

                                                 
211 Schiøtz (1937), s. 62 
212 Bentzen, Louis, Carl Schiøtz og Georg Waaler (1925): Fysisk evne set i forhold til fysiologisk utvikling. Om 
bedømmelse av skoleungdommens idrettspræstationer. B. Bentzens Boktrykkeri, Oslo. Denne betegnes fra nå av 
som Bentzen m.fl. (1925)   
213 Bentzen m.fl. (1925), s. 4. Tegnet / antyder ny linje, slik det står i originalen  
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Instruksjonene er svært detaljerte, og alt fra klesstil til vinkel på armen bestemmes. Ingenting 

kunne overlates til tilfeldighetene, ellers ville statistikken være mangelfull. Det poengteres 

også ”hvor vigtig det er at ha ”theorien” (det vil her si den systematiske fornuftige 

bearbeidelse av et systematisk korrekt indsamlet materiale) i orden.”214 Tabellene Bentzen, 

Waaler og Schiøtz offentliggjorde med denne undersøkelsen skulle legge forholdene til rette 

for en mest mulig rettferdig bedømmelse av idrettsprestasjonene, slik at alle ble bedømt etter 

sitt fysiske utgangspunkt. Tabellene var altså ikke bare tenkt som forskning, men de skulle 

være praktisk nyttige. Det var ingen tvil om at resultatene var korrekte og ville føre til en 

rettferdig bedømmelse; det eneste som kunne hindre dette var en eventuell feil i ”theorien.”  

Sitatene over viser en sterk tro på den vitenskapelige forskningen og dennes resultater. 

Vitenskapen var basert på objektiv kunnskap, og var derfor ”nøytral” og ”sann,” i følge 

Schiøtz. Gjennom masseundersøkelsene ville man få objektiv kunnskap om barnets utvikling, 

og om normale og unormale avvik. Denne kunnskapen dannet basisen for skolelegens 

oppgaver. En vitenskapelig tilnærming til undersøkelsene og framleggelse av funnene ville 

dessuten gi ”den fornødne saklige tillit”215 i befolkningen, en tillit man ikke ville få ved å 

argumentere politisk. ”De politiske partier skiftes om å ha makten, hygienen bør alltid ha 

makten. […] Partiene respekterer hos hygienikeren den rene faglighet og ikke i lengden 

partifarvet propaganda.”216 Opplysningsarbeidet måtte altså ”hvile på videnskabelig grunnlag, 

der må skapes full tillit til påliteligheten av det man sier. Man må være sann.”217 

Vitenskapelighet sidestilles her med sannhet; var man vitenskapelig nok, var man 

”automatisk” sann, og dermed ville man også bli trodd. 

De vitenskapelige forskningsresultatene skulle i følge Schiøtz være norm for undersøkelser og 

arbeid med skoleelevene. Masseundersøkelsene skulle legge grunnlaget for en statistikk over 

hva som ble regnet som en normal utvikling av skolebarnet, og hva som avvek fra denne 

normen. Statistikken skulle på sin side kunne brukes aktivt i skolelegens hverdag, slik at han 

kunne vite om det burde settes i gang nærmere undersøkelser av barnet, eventuelt behandling, 

og oppfølging av hjemmet. Masseundersøkelsene ble dermed et viktig tiltak for å kunne drive 

en god og forsvarlig skolehygiene. De dannet også et viktig grunnlag for å kunne drive med 

opplysning om hygiene, blant annet overfor hjemmene. Gjennom sin vektlegging av 
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masseundersøkelser som metode for skolelegene, var dermed Schiøtz med på å legge til rette 

for en vitenskapelig basert opplysningsvirksomhet om hygieniske spørsmål. 

4.3.3: Skolehygienen og undervisningen skulle baseres på biologiske fakta 

Schiøtz mente som sagt at det måtte settes i gang masseundersøkelser av skolebarna i 

Kristiania, så man kunne få kunnskap om ”det normale skolebarn.” Han nevnte også høyde- 

og vektundersøkelser som de mest objektive kriteriene for å måle den fysiske utviklingen. Her 

var det imidlertid et problem: forholdet mellom høyde og vekt ”er i høi grad avhængig av 

aarstidende.”218 Biologiske fakta måtte derfor ligge til grunn for skolehygienen. Et eksempel 

var de ulike vekstperiodenes betydning for høyde- og vektundersøkelsene: Det var i følge 

Schiøtz tre ulike vekstperioder i løpet av et år: fra august til midten av desember vokste barna 

minst i lengden, og var forholdsvis tunge i forhold til høyden. Midten av desember til slutten 

av april var en mellomperiode, mens barna vokste mest fra slutten av april til slutten av juli. 

De var da forholdsvis lange og tynne. Dette måtte man ta hensyn til i utformingen av en 

standard, slik at man foretok minst tre målinger i løpet av året. Igjen ble tiltaket begrunnet 

med at standarden skulle være ”videnskabelig korrekt.”219 De vitenskapelige resultatene måtte 

med andre ord være korrekte, og for å få til det, måtte man ta hensyn til biologiske, 

udiskutable fakta, som for eksempel årstidenes betydning for veksten. 

Veksten påvirket på sin side i stor grad skoleprestasjonene, i følge Schiøtz: ”en 

gjennemsnittlig rask eller sen skolegang og en gjennemsnittlig rask eller sen legemlig 

utvikling følges parallelt. Alt hvad der hemmer legemsutviklingen, er til skade for 

skolefremgangen.”220 De ulike vekstperiodene innenfor et år hadde altså betydning for 

læringsevnen: ”undervisningsmottageligheden […] er god de første høstmåneder, avtar så i 

mørkemånedene til jul, øker igjen de første måneder på det nye år, for så atter å minke fra 

våren og til sommerferien. Juni regnes for en særskilt dårlig måned.”221 Her var det 

årstidsvirkningene som spilte inn, mente Schiøtz. Han sammenlignet vekstundersøkelsene 

med undersøkelsene om skoleprestasjoner, og koblet sammen vekst, årstider og 

skoleprestasjoner. I de periodene barna vokste lite, var de mottakelige for mye kunnskap, 

mens dette var motsatt da de vokste mye. Dette var noe skolen måtte ta hensyn til, mente han. 
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Dette tok han opp blant annet i sin andre prøveforelesning for dr.med.-graden: ”i visse aar 

maa den legemlige opdragelse, den legemlige sundetstilstand, og dermed mottageligheten for 

undervisning skjænkes særdeles intens opmerksomhet, høit hævet over hensyn til 

eksamenspensa etc.”222 Man burde i følge Schiøtz vurdere å ”lægge eksamen paa en lidt 

mindre bakvendt tid.”223 Skolen burde med andre ord rette seg etter de biologiske forholdene, 

og legge dem til grunn når undervisningsplanene skulle legges. Biologien var det primære, 

undervisningen fikk komme i annen rekke. 

I tillegg til å ta hensyn til at veksten varierte med årstida, var det viktig for Schiøtz å 

understreke at skolen og skolelegen måtte være oppmerksomme på at jenter og gutter utviklet 

seg forskjellig. Skolelegen kunne derfor ikke foreta undersøkelser av barn i sin alminnelighet; 

man måtte ha separate undersøkelser for gutter og jenter. ”Et 12-aars barn er et biologisk 

høist unøiaktig, nærmest umuligt begrep, blant annet av den grund at pikene staar meget 

nærmere puberteten.”224 Normer utarbeidet på bakgrunn av felles undersøkelser av gutter og 

jenter var derfor ”en vaklende grundmur for videre bygverk,”225 med andre ord et dårlig 

grunnlag. Det var dessuten et ”sammensurium av inkommensurable værdier.”226 For å unngå 

ugyldige og unøyaktige resultater av masseundersøkelsene, var det altså viktig at man 

undersøkte gutter og jenter hver for seg. 

Dette skulle også prege undervisningen: Siden utviklingslovene viste at gutter og jenter 

vokste ulikt, burde de ha differensiert undervisning etter fylte 11 år. Det burde være, sa 

Schiøtz, skolehygienikerens plikt ”at samle pinder til fælesskolens ligkiste – fællesskolen efter 

11 aar.”227 Når barna ble eldre enn dette, var forskjellene såpass store at de ikke burde ha 

felles undervisning lenger. Jentene vokste raskere de første årene, mens guttene etter hvert tok 

dem igjen. Vekstperiodene var dermed såpass ulike at felles undervisning ikke ville gi de 

ønskede resultater. Igjen ser man altså et eksempel på at biologien lå til grunn, som et viktig 

premiss for organiseringen av undervisningen. I følge Ola Alsvik gikk Schiøtz’ grenser for 

gode og konstruktive hygieniske tiltak ved kjønnet.228 Det var et biologisk premiss man ikke 

kunne endre, og som man bare måtte ta konsekvensene av, ved for eksempel kjønnsdelt 
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undervisning. Derfor var også skolehygienen et viktig felt for skolen, ikke bare for legene. 

Skolen burde la de biologiske forholdene spille inn i planleggingen av undervisning, 

eksamener og ferietid. Biologisk ulikhet – som at jenter og gutter utviklet seg forskjellig, og at 

vekst hang sammen med årstidene – skulle i følge Schiøtz være et styrende prinsipp i skolen. 

Den biologiske kunnskapen skulle altså ligge til grunn for både den skolehygieniske 

forskningen og organiseringen av skolen. Denne kunnskapen skulle også legge premissene for 

samarbeidet mellom leger og pedagoger. ”[S]olid kjendskap til de normale utviklingsforhold, 

utviklingslover, er den eneste solide grundmur begge disse discipliner kan bygge paa.”229 

Schiøtz mente det var en tett forbindelse mellom hygienen og pedagogikken, og leger og 

pedagoger burde kunne ha et nært samarbeid, særlig i spørsmål som hadde med skolen å 

gjøre. Leger og lærere hadde også en felles interesse for målet med skolegangen: ”man er enig 

om at der skal oppdrages harmonisk velutrustede individer, ikke bleke eksamenshelter.”230 

Samarbeidet mellom skolepolitikk og helsepolitikk skulle være likeverdig; de ulike 

profesjonene hadde da også ganske lik oppbygning av administrasjonen: skolelegesjef og 

skoleinspektør, overlærerkollegium og skolelegeråd. I følge Ola Alsvik skulle imidlertid 

ansvaret for det felles ideologiske grunnlaget ligge hos legene; det var de som hadde 

kjennskap til lovene for vekst, kjønn og sykdom. 

Oppsummerende kan man si Schiøtz lot den biologisk-vitenskapelige kunnskapen være 

styrende for hvordan mye av arbeidet med skolebarna skulle drives. Både 

masseundersøkelsene og undervisningen måtte legges til rette ut fra de biologiske fakta om 

barns utvikling. Det var med andre ord kun vitenskapen som kunne danne det solide 

fundamentet for det skolehygieniske arbeidet, og for det hygieniske arbeidet generelt sett. I 

følge Slagstad skulle Schiøtz gi ”en ny vitenskapelig-medisinsk basis” for en ”fusjon av 

folkedannelse og folkehelse.”231 Vektleggingen av biologiske fakta går inn som en del av 

dette. Med en vitenskapelig basert kunnskap om vekst og utvikling stod skolelegen på trygg 

grunn når han foreslo ulike tiltak overfor elevene og hjemmet. Tiltakene skulle på sin side 

bidra til en økt hygienisk bevissthet, både hos den enkelte elev og i dennes hjem. Tiltakene 

skulle altså både bedre de faktiske forholdene, og gi opplysning til dem det gjaldt. Slik sett ble 

skolehelsearbeidet også et opplysnings- og dannelsesarbeid. 

                                                 
229 Schiøtz (1919), s. 157 
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4.3.4: Skolemåltidet – et praktisk tiltak for bedre helse, men også et opplysningsprosjekt 

Hittil har jeg fokusert på tre elementer i Carl Schiøtz’ skolehygiene: for det første har jeg vist 

hvordan han rettet fokus mot den enkelte elev og dennes hjem, og for det andre hvordan han 

mente at skolelegen gjennom masseundersøkelser kunne få et grunnlag for å sette i verk tiltak 

der det var nødvendig. Masseundersøkelsene ble altså en viktig metode for å drive et 

forsvarlig skolehygienisk arbeid; gjennom dem fikk man kunnskap om den normale 

utviklingen av barnet. Disse undersøkelsene måtte – for det tredje – ta hensyn til de biologiske 

fakta; jenter og gutter vokste i følge han ulikt, og skulle derfor vurderes etter ulike normer. De 

vokste dessuten ikke i samme tempo hele året, og man måtte derfor foreta målinger flere 

ganger årlig for å få et riktig statistisk materiale å jobbe ut fra. De biologiske fakta skulle altså 

legge premissene for masseundersøkelsene, og de påvirket også hvordan skolearbeidet ble 

drevet.  

Den vitenskapelige forskningen og metoden for masseundersøkelser la i følge Schiøtz 

grunnlaget for en forsvarlig skolehygiene, noe som også ville resultere i en bedre 

opplysningsvirksomhet overfor elevene og hjemmet. Den kunnskapen som ble formidlet 

skulle være basert på vitenskapelig forskning. Og siden denne forskningen ble drevet av 

legene, var det de som hadde det siste ordet når det gjaldt den hygieniske opplysningen. 

I dette avsnittet skal jeg se på et konkret tiltak Schiøtz satte i gang som skolelegesjef – 

skolemåltidet. Den vitenskapelige forskningen ble avgjørende for hvordan skolemåltidet ble 

utformet, men dette konkrete tiltaket var også basert på mer enn et ønske om bedre ernæring i 

skolen – det dekket også et folkeopplysningsbehov. Vitenskapelig forskning og 

opplysningsvirksomhet er altså konkret knyttet sammen i dette tiltaket.  

I følge Schiøtz var det to måter man kunne se skolebespisningen på: enten som et 

omsorgstilbud, en støtte til hjemmene, eller som en hjelp til det han kalte ”rasjonell 

ernæring.”232 Det var det siste perspektivet han anla i Om en fullstendig omlegning av 

skolebespisningen i Oslo (1926). Det ernæringsmessige tilbudet til elevene i Osloskolen på 

begynnelsen av 1900-tallet var skolemiddag. Schiøtz argumenterte imidlertid for at 

skolemiddagen skulle erstattes av en skolefrokost, formet ut fra de siste forskningsresultatene 

om sunn og rasjonell ernæring. Han stilte tre krav til maten, nemlig 1) den skulle være 
                                                 
232 Schiøtz, Carl (1926): Om en fullstendig omlegning av skolebespisningen i Oslo, Fabritius & Sønners 
Boktrykkeri, Oslo, s. 4 
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kaloririk og dekke over en tredjedel av døgnbehovet, 2) den skulle inneholde de nødvendige 

vitaminer og 3) den måtte ”gi kjever og tenner et kraftig arbeide.”233 Skolemiddagen 

tilfredsstilte i følge Schiøtz ingen av disse kravene; den var ikke rasjonelt og vitenskapelig 

begrunnet, og var dessuten ikke næringsrik nok. I motsetning til å ”gi kjever og tenner et 

kraftig arbeide” var skolemiddagen så godt kokt at den nesten ikke trengte å tygges. Ved 

kokingen forsvant også de fleste vitaminene, og middagen dekket ikke nok av det totale 

kaloribehovet pr. døgn. Skolefrokosten Schiøtz foreslo oppfylte derimot i følge han selv alle 

kravene, og den burde derfor erstatte middagen. Schiøtz’ forslag til sammensetning av 

frokosten var som følger: ”Inntil ½ liter nysilt, ukokt melk. 2 skonrokker av sammalt mel med 

god margarin og mysost. Smørbrød (sammalt brød) efter behag. Avslutning med enten 1 

gulrot eller ½ eple eller ½ appelsin eller ½ banan.”234 Dette skulle i følge Schiøtz selv dekke 

mellom 43 og 44 prosent av døgnbehovet. Om høsten, vinteren og våren (fra 1. oktober og ut 

april) ble noe av melken erstattet med kakao, og inntil 10 prosent av elevene skulle få tran, 

men ikke med tvang.  

Schiøtz baserte forslaget sitt på vitenskapelige premisser. Det var forskningen om vitaminer, 

kalorier og ernæring generelt som skulle legge grunnlaget for utformingen av måltidet. 

Skolemiddagen hadde utspilt sin rolle, siden den ikke kunne dekke det normale energibehovet 

for skolebarna. Dessuten var middagen ikke begrunnet vitenskapelig, men snarere som et 

velferdstilbud – et tilbud som skulle sikre alle skolebarn varm mat en gang i løpet av dagen. 

Problemet var, i følge Schiøtz, at mange barn dermed fikk to middager om dagen, både på 

skolen og hjemme. De som ikke hadde varm mat hjemme, fikk på sin side ikke næringsrik 

mat på skolen heller. Ingen av delene var sunt. Innføringen av en skolefrokost kunne i 

motsetning til middagen dekke opp for ønsket om at barna skulle få næringsrik mat. Dessuten 

dekket frokosten – hvis den var sunn – nesten halvparten av energibehovet pr. døgn. Dette 

måltidet var også en ypperlig anledning til å lære barna – og gjennom dem hjemmet – hva en 

god frokost burde inneholde, og hvilke matvaner som var sunne.  

Schiøtz mente skolefrokosten også burde brukes til å lære barna hvordan man skulle spise, 

ikke bare hva måltidet skulle bestå av. Dette kommer jeg inn på senere. Disse to elementene – 

at barna skulle lære hva måltidet burde inneholde og hvordan det burde inntas – knytter 

Schiøtz’ tanker om skolefrokosten til opplysningsbevegelsens ønske om opplæring av folket i 

                                                 
233 Schiøtz (1926), s. 12 
234 Schiøtz (1926), s. 20 
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hygieniske spørsmål. Riktig ernæring var en svært viktig del av et sunt levesett, og opplæring 

i dette gikk dermed inn som en naturlig del av hygienebevegelsens arbeid. Her fikk Schiøtz en 

helt sentral rolle, gjennom sin revolusjonering av skolebespisningen. 

Et interessant trekk ved skolebespisningen er organiseringen av måltidet, og det er også 

interessant å se på hvilke idealer som lå under Schiøtz’ forslag til ordning av bespisningen. 

Hvordan mente Schiøtz at frokosten burde organiseres, og hvordan begrunnet han dette? I 

følge Ola Alsvik ble den nye skolefrokosten begrunnet både rasjonelt og ”estetisk.” Den 

rasjonelle begrunnelsen har jeg sett litt nærmere på over; den ”estetiske” dimensjonen skal jeg 

se nærmere på i det følgende. I følge Alsvik kunne ordningen av skolemåltidet nærmest 

betegnes som en liturgi, en rituell handling.235 Schiøtz kalte selv måltidet for ”den høitidelige 

handling,”236 en handling som krevde ro – minst en halv time – og orden. Måltidet skulle 

følge bestemte mønstre, og det skulle bli ledet av en ”liturg,” gjerne en lærer med ansvaret for 

bespisningen. Oppførselen ved bordet og rekkefølgen av de ulike ingrediensene i frokosten 

måtte i følge Schiøtz kontrolleres nøye. Det viste seg nemlig at alt for mange barn ikke visste 

hvordan de skulle oppføre seg ved bordet; hjemme og ved skolemiddagen hadde de blitt vant 

til for eksempel å sluke maten, uten å tygge den ordentlig. ”[E]t gjennemført opsyn”237 var 

derfor nødvendig for å ivareta en rasjonell ernæring og et ordnet måltid. Måltidet skulle 

foregå under kontrollerte og ordnede forhold. Og gjennom den kontrollerte skolebespisningen 

skulle også  hjemmene få opplæring i rasjonell ernæring; de skulle få vite hva som var sunn 

mat, og hvordan den skulle spises.  

Schiøtz’ kritikk av skolemiddagen var altså ikke bare basert på at middagen ikke var 

næringsrik nok; middagen la dessuten til rette for at man slukte maten (og dermed ikke spiste 

ordentlig), i tillegg til at den forpestet luften der den ble servert og var totalt uappetittlig. 

Middagen ble dessuten servert i stinkende lokaler, noe som førte til dårlig appetitt. Den burde 

derfor erstattes av en frokost, som i motsetning til middagen skulle serveres i frisk, kjølig 

(men ikke kald) luft. Dette ville vekke matlysten, og slik skulle barna i følge Schiøtz få mer 

næring i seg.  Barna skulle dessuten ha god tid på seg til måltidet, minst en halv time. 

Frokosten skulle altså – i motsetning til slik middagen hadde vært – være ordentlig og 

estetisk. Schiøtz’ tanker om hvordan skolemåltidet burde inntas minner om borgerskapets 

idealer – orden, renslighet, disiplin – med andre ord: en dannet oppførsel ved bordet.  Schiøtz 
                                                 
235 Alsvik (1991), s. 151 
236 Schiøtz (1926), s. 30 
237 Schiøtz (1926), s.  31 
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kom jo selv fra denne samfunnsklassen, og var naturlig nok påvirket av dennes idealer. 

Tidligere i oppgaven kom det fram hvordan embetsstanden, og blant dem særlig legene, tok 

på seg et oppdrageransvar overfor befolkningen. Folk flest måtte oppdras og kultiveres. 

Schiøtz’ tenkning om skolebespisningen passer godt inn i dette mønsteret: skoleelevene, 

særlig de fra ”ubemidlede hjem,” måtte lære å oppføre seg ordentlig ved bordet, og spise 

dannet. Gjennom disse barna kunne man også nå hjemmene, og slik kunne idealene spres til 

en stor del av befolkningen.  

Skolemåltidet var en sentral del av Schiøtz’ skolehygieniske arbeid. Gjennom skolefrokosten 

kunne man sørge for at alle skolebarn fikk en riktig og næringsrik kost, noe som var svært 

viktig for barnas utvikling. Dessuten var det en ypperlig anledning til å kontrollere 

måltidsvanene til elevene, og lære opp de som ikke oppførte seg slik idealene krevde. Dermed 

gikk ønsket om bedre ernæring og folkeopplysningsbehovet hånd i hånd, og vitenskapen la 

grunnlaget for det hele. Ernæringsvitenskapen la premissene for hvordan skolemåltidet skulle 

se ut, og borgerskapets dannelsesidealer var med på å utforme rammene rundt måltidet. 

4.3.5: Disiplin – for å nå målet om bedre helse 

Schiøtz’ tenkning om skolebespisningen viser tydelig hvordan han så for seg skolens rolle i 

oppdragelsen. Barna skulle lære å spise ”korrekt” ved å bruke god tid og spise ordentlig. De 

fikk ikke alltid den riktige oppdragelsen hjemmefra når det gjaldt måltidsvaner, og Schiøtz 

ønsket at man gjennom skolebarna skulle nå ut til hjemmene slik at også de kunne legge om 

vanene sine. Schiøtz var imidlertid skeptisk til hjemmenes vaner på flere områder enn 

bespisningen. ”Sviktende familiedisiplin”238 var i følge han en av hovedårsakene til at man 

ikke oppfylte det han kalte ”de enkle, men uomgjengelig nødvendige hygieniske bud.”239 Det 

første av disse budene var tilstrekkelig med søvn. Dette ble det i alt for liten grad tatt hensyn 

til, mente Schiøtz. Sengetida var i følge han selv punkt nr 1 på Oslo skolelægevesens melding 

til hjemmene om ”nødvendige sanitære forholdsregler.”240 Og instruksen han ga er svært 

detaljert, som det har kommet fram også i tidligere sitater:  

Selvsagt er det ikke nok å si at barnet eller den unge må ”legge sig tidlig”. 
Sengetiden må bestemmes, og den som ikke selv har studert saken så nøie at 

                                                 
238 Uttrykket er hentet fra Schiøtz (1927), s. 203 
239 Schiøtz (1927), s. 203 
240 Schiøtz (1927), s. 203 
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han mener sig kompetent til helt selvstendige avgjørelser, gjør vel i å følge 
den gamle praktiske regel: 8 års barn i seng kl.8, senere et tillegg av ¼ time 
pr. aldersklasse inntil ½ 10.241  

I tillegg til nok søvn var også friluftsliv svært viktig for å oppnå god helse. Også her var det 

viktig å ha disiplin nok, slik at man fikk tid til friluftslivet. Disiplin var med andre ord et 

stikkord for hvordan man skulle nå målet om god helse. Schiøtz la vekt på det man kanskje 

kan kalle disiplineringsstrategier, strategier som – hvis de ble fulgt – ville kunne hjelpe folk 

til gjennom disiplin å oppnå bedre helse. Dette var også en måte for legen å ha kontroll over 

folk på; han kunne kontrollere hvorvidt rådene ble fulgt eller ikke. Legen fikk altså en helt 

sentral rolle i folkeopplysningen, noe jeg også har vært inne på tidligere. 

Schiøtz var som jeg har vist opptatt av å spre de hygieniske idealene på flere felt. Legen 

skulle ha det siste ord ikke bare når det gjaldt måltidsvanene, men også leggetid, friluftsliv og 

annet som kunne være med på å fremme helsen. Og det var nettopp en bedring av 

helsetilstanden som var målet for Schiøtz, i tillegg til å spre kunnskap om hygiene til folk 

flest.  

4.4: Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg plassert Schiøtz inn i en sosialhygienisk kontekst, og sett på hans rolle i 

utviklingen av skolehygienen. På begge disse områdene fikk han stor betydning: i sin 

fokusering på individet og sosiale forhold, og i vektleggingen av at hygienen måtte ha et 

vitenskapelig grunnlag, var han med på å utforme en ny forståelse av hygienen generelt og 

skolehygienen spesielt. Jeg har særlig gått inn på Schiøtz’ skolehygieniske tenkning. Dette har 

jeg gjort for å få et innblikk i hans rolle i hygienebevegelsen på begynnelsen av 1900-tallet. 

Jeg har vist hvordan han i sin skolehygiene fokuserte på den enkelte elev og dennes hjem – 

det var individet som stod i sentrum. Skolelegen skulle følge opp hvert enkelt barns utvikling, 

og sette i verk tiltak for å bedre hygienen der dette var nødvendig. Gjennom en oppfølging av 

hvert enkelt barn kunne man nå det endelige målet – en bedret hygiene i befolkningen som 

helhet.  

Oppfølgingen av barnas utvikling krevde i følge Schiøtz at legen hadde kunnskap om hva som 

kunne regnes som normalt og hva som burde betegnes som avvik, blant annet når det gjaldt 
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forhold som høyde og vekt. Metoden skolelegen kunne ta i bruk for å få tilgang til denne 

kunnskapen var systematiske masseundersøkelser av elevene. Gjennom slike systematiske 

undersøkelser, der alle måtte delta, kunne legen utforme et statistisk grunnlag man senere 

kunne vurdere hver enkelt elev opp mot. Skolelegen ville da ha kunnskap om hva som ble 

regnet for å være en normal høyde og vekt på et bestemt årstrinn, og også hva som var 

normale avvik fra dette gjennomsnittet. De som da fortsatt falt utenfor skjemaene, og som 

dermed hadde en avvikende vekst, skulle følges opp videre. I visse tilfeller ville det også være 

nødvendig å følge opp hjemmene. Skolelegen fikk med dette en helt sentral posisjon når det 

gjaldt å følge opp den hygieniske standarden i befolkningen. Legen hadde både de 

nødvendige kunnskapene og tilgang til de nødvendige midlene for å drive et hygienisk arbeid. 

Andre grupper som ønsket å arbeide med dette, for eksempel pedagogene, ble med andre ord 

helt avhengige av legen og hans kunnskap. Samarbeidet mellom de ulike yrkesgruppene, som 

i utgangspunktet skulle være likeverdig i følge Schiøtz, skulle altså ikke foregå på helt like 

premisser – det var legen som hadde kunnskap om de grunnleggende lovene for utviklingen 

(de biologiske fakta), og derfor var det han som hadde ansvaret for de ideologiske premissene 

for samarbeidet.  

Legeprofesjonen hadde også det endelige ordet når det gjaldt skolebespisningen. Schiøtz 

innførte skolefrokosten i Osloskolen. Denne erstattet skolemiddagen, et måltid Schiøtz var 

svært skeptisk til. Skolefrokosten skulle settes sammen på grunnlag av det man gjennom 

forskning hadde kommet fram til at var en rasjonell ernæring, slik at barna fikk dekket nesten 

halvparten av den næringen de trengte pr dag. Måltidet skulle imidlertid ikke bare hjelpe 

barna med ernæringen; det var et uttalt mål hos Schiøtz at elevene skulle læres opp til å spise 

ordentlig. Mange hadde ikke lært hjemme hvordan man skulle oppføre seg ved bordet, og 

dette ble dermed en oppgave for skolen (i samarbeid med skolelegen). Skolefrokosten fikk 

slik en todelt målsetting: for det første å bidra til en bedret hygiene i befolkningen – gjennom 

å sørge for at barna, og med dem hjemmet, fikk kunnskap om hva som var en rasjonell 

ernæring. For det andre skulle skolemåltidet bidra til å lære opp barna, og hjemmene, i 

hvordan dette måltidet burde inntas – befolkningen skulle oppdras og kultiveres. Her er det en 

forbindelse til det arbeidet som ble satt i gang med sunnhetsloven av 1860, der 

embetsstanden, blant dem legene, fikk en viktig rolle i å kultivere og oppdra befolkningen i 

hygieniske spørsmål. Aina Schiøtz mener ”implementeringen av de nye hygienekravene i 
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1800-tallets Norge” var ”en kulturkamp.”242 ”Det handlet om en kollisjon,” sier hun, ”mellom 

embetsstandens kulturelle vaner og den folkelige kultur, mellom ulike idealer og ulike 

materielle betingelser.”243 Embetsstanden skulle oppdra folket etter det borgerlige 

dannelsesideal. Schiøtz’ tanker om skolefrokosten passer godt inn i dette bildet. Legen og 

lærerne gikk inn som representanter for det borgerlige, og skulle lære barna å spise dannet og 

ordentlig. 

Skolen var en viktig kunnskapsformidler av de nye hygieniske idealene og praksisene.244 

Camilla Maartmann har i sin hovedoppgave vist hvordan skolen fungerte som 

kontrollinstitusjon, der barnas renslighet ble nøye sjekket. Kom de med skitne negler, hender, 

tenner og så videre, måtte de vaske seg på skolen. De kunne også få refs, mens de fikk ros 

hvis de var rene nok. ”Ved hjelp av positive og negative sanksjoner ble elevenes uønskede 

avvik korrigert i forhold til det rene og hygieniske idealet.”245 På begynnelsen av 1900-tallet 

var arbeidet blitt systematisert, med skoleleger, tannleger og de såkalte ”lusefrøknene,” som 

sjekket barna for lus.246 Schiøtz’ skolehygieniske arbeid gikk altså inn i en større 

sammenheng, der fokuset på hygiene stod helt sentralt. Som skolelegesjef satt han dessuten i 

en posisjon der han hadde autoritet til å innføre tiltak han mente var nødvendige. To av disse 

var, som nevnt, masseundersøkelser av elevene og innføring av frokost i skolen. Begge disse 

tiltakene hadde betydning for å bedre kunnskapen om og endre holdningene til hygiene: 

gjennom masseundersøkelsene fikk legen kunnskap om den enkelte elev, og kunne senere gå 

inn i hjemmet med de nødvendige tiltak for å bedre hygienen, og gjennom skolefrokosten ble 

kunnskapen om rasjonell ernæring og dannet oppførsel spredt. Under det hele lå en sterk tro 

på vitenskapen: det var den vitenskapelige tilnærmingen til spørsmålene som ga legen den 

nødvendige autoritet, og som også sikret at folk ville ha tillit til de tiltakene legen satte i verk. 

Carl Schiøtz spilte således en viktig rolle i hygienebevegelsen på begynnelsen av 1900-tallet. 

Han leverte et ikke ubetydelig bidrag til hygieneforskningen, og han fikk satt i gang tiltak som 

bidro til å endre folks holdninger til og kunnskaper om hygiene. Når jeg her har gått såpass 

nøye inn på hans tenkning, er det blant annet for å gi et perspektiv på hygienebevegelsens 

arbeid. Schiøtz’ tanker om skolehygienen danner en viktig bakgrunn for å vurdere Katti 
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Anker Møllers forhold til denne bevegelsen. Dette skal jeg komme nærmere inn på i det 

følgende, der forholdet mellom Møllers og Schiøtz’ arbeid vil stå i fokus.   
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Kapittel 5:Katti Anker Møllers og Carl Schiøtz’ hygieniske 

arbeid – en kort sammenligning 

I den første delen av denne oppgaven (kapitlene 1-3) så jeg hvordan Katti Anker Møllers 

arbeid kan forstås i lys av den hygieniske folkeopplysningsbevegelsen. I kapittel 4 så jeg på 

en svært sentral person i denne bevegelsen, Carl Schiøtz, og hans skolehygieniske arbeid. Når 

jeg nå er kommet til det femte kapitlet i oppgaven skal jeg komme tilbake til utgangspunktet, 

nemlig Møller og plasseringen av henne innenfor hygienebevegelsen. Jeg vil utvide 

perspektivet fra del I, og ytterligere begrunne påstanden om at Møller var en del av denne 

brede folkeopplysningsbevegelsen.  

Her skal jeg altså for det første kort se på noen fellestrekk i Møllers og Schiøtz’ arbeid. Jeg vil 

konsentrere meg om likhetene, da det er det mest interessante i denne sammenhengen.247 For 

det andre skal jeg se på hvordan man kan forstå fellestrekkene mellom de to. Jeg vil dermed 

utvide det rådende bildet av Katti Anker Møller som kvinnesaksaktivist, og vise at hun også 

kan plasseres innenfor en annen sammenheng, nemlig den hygieniske 

folkeopplysningsbevegelsen.  

                                                 
247 Jeg skal tross alt plassere Katti Anker Møller innenfor hygienebevegelsen, og bruker fellestrekkene mellom 
hennes og Carl Schiøtz’ arbeid som et ledd i argumentasjonen for en slik plassering. Dette betyr ikke at det ikke 
var forskjeller mellom dem. Eva Simonsen har gjort meg oppmerksom på et sitat fra Carl Schiøtz som tydelig 
viser at de hadde et ganske ulikt menneskesyn: ”Kjølig hygienisk sett er der ikke grunn til å anvende 
”rugekasser” (couveuser) for å holde virkelig medfødt svake og vanskapte barn i live. En meget stor gruppe 
under medfødt svakhet dannes av de for tidlig fødte. Systematiske undersøkelser både innenlands og annetsteds 
har vist at fremtidsutsiktene for de for tidlig fødte så vel somatisk som psykisk gjennemsnittlig ikke er gode.[...] 
Motsatt disse nevnte tilfelle av virkelig medfødt svakhet stiller sig for vår hygieniske virksomhet de sykdommer 
som slår ned for fote blandt barn og ungdom. Her er vi på rett vei når vi griper energisk inn.”(Schiøtz (1937), s. 
46) For tidlig fødte barn burde altså ikke holdes i live, ut fra et ”kjølig hygienisk” synspunkt, mens det derimot 
var riktig å motarbeide sykdommer blant barn og unge som ble født friske. Det siste punktet ville nok Katti 
Anker Møller være enig i, men ikke det første. På barselhjemutstillingen ble det blant annet utstilt en kuvøse, og 
argumentet mot å føde for mange barn ble begrunnet i morens helsetilstand, ikke ut fra at det barnet som ble født 
ikke hadde livets rett. Ethvert barn har i følge Møller uendelig verdi for moren: ”[d]en bedste beskyttelse for liv 
ligger i den kjendsgjerning at kvinden elsker barn og gjerne vil ha barn. [...] Trods besvær, lidelser og farer 
elsker vi det fra dets første mulighet av. [...] baade liv og muligheden for liv har den herligste beskytter i 
kvinderne selv.”(Møller (1923), s. 15) Sitatene illusterer en tydelig forskjell i synet på hvilke barn som har livets 
rett, og hva som best ivaretar barnets helse. For Møller ligger den beste beskyttelsen i at barnet er elsket av 
moren, mens det hos Schiøtz er legevitenskapen som kan avgjøre hvilke barn som bør få leve opp. Jeg må 
imidlertid presisere at dette ikke er et emne jeg har arbeidet med, da en sammenligning av Møllers og Schiøtz’ 
menneskesyn ligger utenfor rammene av denne oppgaven. Når jeg her skal se på fellestrekk mellom Møller og 
Schiøtz, er det de mer ”overordnede” likhetene jeg er på jakt etter, likheter som kan knytte Møller til en av 
hygienebevegelsens store ideologer, Carl Schiøtz.  
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5.1: Fellestrekk 

Som jeg har vist tidligere i oppgaven, var både Møller og Schiøtz svært opptatt av å spre den 

nye kunnskapen om hygiene, og de ville også gjerne påvirke folks holdninger på dette 

området. I de to foregående kapitlene (3 og 4) har jeg gått nærmere inn på de ulike tiltakene 

de to tok initiativet til for å spre denne kunnskapen: Møller med kampen for mødrefag, 

barselhjemutstillingen, mødrehygienekontorene og oppfølging i hjemmene, Schiøtz gjennom 

blant annet skolebespisningen og skolelegens kontakt med hjemmene. Her vil jeg se på noen 

av fellestrekkene i disse tiltakene. Dette blir på ingen måte en bred sammenligning av 

tenkningen og arbeidet til Møller og Schiøtz; det er for omfattende innenfor rammene av 

denne oppgaven. Jeg vil snarere trekke fram noen av de tankene som både Schiøtz og Møller 

la til grunn for arbeidet. 

Fellestrekkene med Schiøtz er med på å plassere Møllers arbeid innenfor en bredere 

hygienebevegelse. Schiøtz regnes – som sagt – som en av de sentrale ideologene for 

bevegelsen, og hans arbeid hadde stor betydning i samtida. Han var med på å utforme den nye 

skolehygienen, og han fikk stor innflytelse for praktiseringen av denne som skolelegesjef. 

Schiøtz var også en aktiv formidler av de hygieniske idealene utenfor skolelegevesenet; han 

var blant annet redaktør av ”Sundhedsbladet.”248 Når jeg tidligere i denne oppgaven har gått 

såpass nøye inn på hans skolehygiene, for så her å se på fellestrekkene mellom hans og 

Møllers arbeid, er det som sagt for å begrunne plasseringen av Katti Anker Møller innen 

hygienebevegelsen. Fellestrekkene sannsynliggjør en forbindelse – bevisst eller ubevisst – 

mellom de to. De arbeider mot samme mål, med til dels lik tenkning i bunn – selv om 

Schiøtz’ tenkning muligens er mer uttalt enn Møllers. 

I det følgende vil jeg kort se hvilke tanker Møller delte med Schiøtz, og som de begge la til 

grunn for arbeidet. Jeg vil også knytte disse tankene opp mot det jeg tidligere i denne 

oppgaven har sagt om hygienebevegelsen. Dermed blir Møllers arbeid knyttet for det første til 

Schiøtz, en sentral person i den samtidige hygienebevegelsen, og for det andre settes arbeidet 

hennes inn i en bredere sammenheng – i hygienebevegelsens historie fra midten av 1800-tallet 

og framover.   

                                                 
248 Elvbakken (1995), s. 14 
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5.1.1: Spre kunnskaper og holdninger – etter borgerskapets idealer 

Møller hadde et tydelig ønske om å spre kunnskap om og holdninger til hygiene. Både 

barselhjemutstillingen, kampen for mødrefag og mødrehygienekontoret var uttrykk for dette. 

Kvinner – særlig mødre – måtte få opplæring i for eksempel barnestell og ernæring. De måtte 

også få veiledning i hvordan de skulle holde et hjem i orden, og de måtte få muligheter til å 

begrense hvor mange barn de skulle få, slik at ikke ”uorden og urenslighet tiltar i hjemmet, at 

arbeidet vokser hende over hodet.”249 Som jeg har påpekt tidligere i oppgaven (3.1), passer 

Møllers tanker om å spre kunnskap til folk flest inn i en opplysnings- og 

oppdragelsestradisjon. Målet her var å gjøre folk i stand til å ta egne valg, og ta ansvar for 

disse valgene. 

Ønsket om å spre kunnskap og gjøre folk i stand til å ta ansvar for sin egen helse delte hun 

med Schiøtz. Han mente at det var en av skolelegens viktigste oppgaver å spre kunnskap i de 

enkelte hjem, slik at skoleelevene hadde tilfredsstillende hygieniske forhold i hjemmene (jfr 

4.3.1). Legen skulle altså drive et holdningsskapende arbeid. Dette arbeidet skulle imidlertid 

ikke bare bli rettet mot hjemmene, men også bli drevet på skolen. Som nevnt (4.3.4), skulle 

skolemåltidet brukes til å lære barna hva og hvordan man burde spise; måltidet skulle med 

andre ord både bidra til å bedre ernæringen, og formidle holdninger om oppførsel.  

Både Katti Anker Møller og Carl Schiøtz var altså opptatt av å spre kunnskaper og holdninger 

til folk flest, enten gjennom mødrene eller via skoleelevene. Møller delte med andre ord 

denne målsettingen med Schiøtz, og det er rimelig å anta at dette var en målsetting for hele 

hygienebevegelsen. Som tidligere nevnt, minner dette om embetsstandens ønske om å ha en 

oppdragerrolle overfor befolkningen. Dette kom tydelig til uttrykk allerede som følge av 

koleraepidemiene på midten av 1800-tallet, da det ble satt i gang et omfattende 

oppysningsprosjekt for å bedre forholdene slik at nye epidemier kunne unngås. Møllers ønske 

om å oppdra mødrene, slik at for eksempel rensligheten ved fødsler og barselseng kunne bli 

bedre, gikk altså både inn som en del av en hygienebevegelse med lange røtter, samtidig som 

det var et ønske hun delte med bevegelsen i sin egen samtid. 

                                                 
249 Møller (1923), s. 13 
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5.1.2: Vitenskapen skulle ligge til grunn for formidlingen 

Kunnskapene som ble spredt til det brede lag av folket skulle i følge Møller være basert på 

den seneste vitenskapelige forskningen. Husmorskolene skulle være opplysningsanstalter, og 

relevante fag, som morsarbeid og kosthold, måtte finnes på universitetene. Jordmødrene 

skulle formidle den seneste vitenskapelige kunnskapen til mødrene. Møller var ikke selv 

utdannet innen fagfeltet, men hentet inn kompetanse utenfra, noe barselhjemutstillingen er et 

godt eksempel på. Her fikk leger og jordmødre ansvar for det faglige innholdet i utstillingen, 

de skulle gi veiledning hvis det var spørsmål om noen av gjenstandene og noen av legene 

holdt også faglige foredrag. Da barselhjemutstillingen senere dro på turné rundt omkring i 

landet, var legen Alette Schreiner med som faglig ansvarlig.   

Møller refererte til den vitenskapelige forskningen også i foredragene hun holdt. Den nye 

kunnskapen ble da brukt for eksempel som et ledd i argumentasjonen, som her i 

”Moderskapets frigjørelse:” 

den moderne lægevidenskap har medført at mange av de vanskeligheter som 
tidligere medførte livsfare ved en barselseng, er blit beseiret ved lægenes 
større dygtighet og erfaring, derimot har kjendskapet til den moderne 
bakteriologi lært dem at et svangerskap og fødsel og den uundgaalige 
svækkelsestilstand som begge dele medfører, utsætter kvinderne for 
smitsomme sygdomme, gjør dem mottagelige for, prædestinerer dem for 
sykelige tilstande, bringer kroniske tilfælde at anta akut karakter o.s.v., med 
andre ord at et nyt svangerskap under de eller de forhold med sandsynlighet 
vil påføre aapenbar skade for helbreden og bety en alvorlig fare for livet. 250  

Her bruker hun den moderne kunnskapen om svangerskap og fødsel for å begrunne kravet om 

at kvinner skulle få bestemme hvor mange svangerskap de kunne og ville gjennomgå: 

bakteriologien hadde vist at kvinnen ble svekket ved svangerskap og fødsel, og derfor ville 

ethvert svangerskap påvirke kvinnens helse. Denne vitenskapelige kunnskapen var imidlertid 

ikke lenger forbeholdt legene, ”den voksende oplysning gjør at kvinder i sin almindelighet til 

en viss grad kan gjøre sig op et saadant regnestykke selv.”251 Folk flest fikk altså stadig bedre 

tilgang til de vitenskapelige resultatene.252 Selv om Møller ikke hadde de samme mulighetene 

som Schiøtz til å støtte seg på vitenskapelig forskning – han var tross alt selv forsker – var 

hun altså opptatt av at kunnskapen hun formidlet var korrekt. Hun var ikke selv utdannet 

                                                 
250 Møller (1923), s. 12f 
251 Møller (1923), s. 13 
252 Jeg kommer mer tilbake til dette i neste avsnitt, der emnet er popularisering av vitenskapen. 
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innen feltet hun arbeidet med, men brukte likevel tid på å sette seg inn i litteratur om de 

temaene hun var opptatt av slik at hun kunne videreformidle den nyeste kunnskapen.253

Dette fokuset på at den kunnskapen som ble formidlet skulle være basert på den seneste 

forskningen, hadde Møller til felles med Schiøtz. Som det kom fram i 4.3.2 var han opptatt av 

at skolelegene måtte være oppdatert på hva som var barnas normale utvikling for å vite hvor 

eventuelle tiltak skulle settes inn. Kunnskapen skulle baseres på masseundersøkelser som ble 

gjort lett tilgjengelige for legen. Undersøkelsene skolelegene selv foretok skulle også utføres 

etter strenge vitenskapelige prinsipper. Vitenskapelighet ble hos Schiøtz knyttet til pålitelighet 

– man kunne stole på det vitenskapen sa. Og at vitenskapen var til å stole på, var en 

forutsetning for at det hygieniske folkeopplysningsarbeidet skulle lykkes. Den vitenskapelige 

etterretteligheten var viktig for eksempel i forbindelse med skolebespisningen – 

skolefrokosten ble satt sammen etter den seneste vitenskapelige kunnskapen om sunn 

ernæring.  

Denne troen på vitenskapen er typisk for mellomkrigstida, generelt sett: i følge Knut 

Kjelstadli ”var det moderne samfunnets autoritet den industrielle fornuft, ratio, gjerne støttet 

av vitenskapen.”254 Aina Schiøtz påpeker den samme tendensen: ”Det moderne og rasjonelle 

– tuftet på naturvitenskapelige tenkemåter og overbevisning om at alt lot seg ordne og 

regulere – hadde sitt gjennombrudd i mellomkrigstidens Norge.”255 I sin vektlegging av at 

vitenskapen skulle ligge til grunn for formidlingen var altså både Møller og Schiøtz barn av 

sin tid. 

5.1.3: Popularisering av vitenskapen 

Den vitenskapelig baserte kunnskapen ble formidlet i en populærvitenskapelig form, både hos 

Carl Schiøtz og hos Katti Anker Møller. De var som sagt opptatt av at folk skulle tilegne seg 

kunnskapen de formidlet, og da måtte den framstilles lettfattelig. I følge etnolog Inger 

Johanne Lyngø karakteriseres mellomkrigstidas propaganda som ”popularisering av vitenskap 
                                                 
253 Et eksempel på dette er tidsskriftene hun abonnerte på, blant annet ”The Malthusian League” og ”Zeitschrift 
für Mutterschutz und Sexualreform”. Her fikk hun blant annet informasjon om hvordan situasjonen var i 
henholdsvis England og Tyskland. Etter hennes død ble det dessuten funnet ”utenlandsk litteratur som behandlet 
mor og barn samt oppdragelsen, således bøker av Rousseau, Malthus, Herbert Spencer, Stuart Mill, Olive 
Schreiner, Perkins Gilman, Otto Weiniger, Knut Wicksell, Ture Nerman, Hinke Berggren, Frida Steenhof, Johan 
Almkvist og Margaret Sanger.” Mohr (1968), s. 235f  
254 Kjelstadli, Knut (1998): Klassekamp – modernitet – nasjonal integrasjon. Det norske samfunn 1900-1940. I: 
Norsk tro og tanke. Bind 2, 1800-1940, s. 412  
255 Schiøtz (2003), s. 270 
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i ulike kulturelle kontekster. Med den nye kunnskapen skulle vitenskapen integreres og 

implementeres i dagliglivets praksiser [...] som tenkemåter, handlinger og ideologier.”256 

Lyngøs avhandling tar for seg kostholdspropagandaen i mellomkrigstida, særlig med hensyn 

til vitaminene, men definisjonen hennes passer også inn her. Vitenskapen skulle bli integrert i 

hverdagen til folk flest, og da måtte den vitenskapelige kunnskapen framstilles på en 

forståelig måte, i følge både Møller og Schiøtz. I følge Lyngø er ”den populærvitenskapelige 

formidleren ikke [...] ensbetydende med forskeren.”257 Møller kan med andre ord godt ha 

fungert som en populærvitenskapelig formidler selv om hun ikke var forsker.  

Alle de fire områdene av Møllers arbeid som har blitt nevnt, var utslag av et ønske om å 

popularisere den vitenskapelige kunnskapen og gjøre den lett tilgjengelig for folk flest. De er 

dessuten eksempler på et ønske om at kunnskapen skulle få en konkret og praktisk betydning i 

folks hverdag. Hun ville for det første innføre mødrefag på alle nivåer, fra folkeskolen til 

universitetet, og slik spre kunnskap om ernæring, forplantning og så videre. Denne 

kunnskapen måtte med nødvendighet tilpasses det enkelte nivå for undervisningen.  

Barselhjemutstillingen kan fungere som et annet eksempel: her ble det presentert blant annet 

plansjer som skulle være enkle å forstå, og utstillingen skulle gjenspeile folks hverdag. Folk 

flest skulle få tilgang til den nyeste kunnskapen, slik at de hadde de nødvendige 

forutsetningene for å bedre de hygieniske forholdene i hjemmet. Ønsket om at jordmødrene 

skulle fungere som kvinnenes veiledere og følge dem opp i deres eget hjem er også et utslag 

av en tanke om å popularisere vitenskapen. Som jeg var inne på i 3.4 skulle jordmødrene, i 

følge Møllers forslag, formidle myndighetenes ideologi og basere seg på de retningslinjene de 

fikk fra de offentlige autoritetene på feltet (som man kan gå ut fra var leger). De skulle altså 

gjøre myndighetenes – eller med et bedre ord legenes – retningslinjer og kunnskaper 

tilgjengelige for mødrene, og veilede dem i deres praktiske arbeid. Slik sett fungerte de som 

”popularisatorer” overfor hjemmene. Mødrehygienekontorene er et fjerde eksempel på 

Møllers ønske om å popularisere vitenskapen. Om kontorets virke sier hun følgende: 

Vi har også alle gjenstander som trenges til et riktig spedbarnsstell, og 
vordende mødre kan her gratis få undervisning i hvorledes de skal vaske, 
stelle og klæ sine små og – for dem som trenger det – hvorledes de skal 

                                                 
256 Lyngø (2003), s. 14 
257 Lyngø (2003), s. 31 
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stelle melkeflaskene, dette vanskeligste punkt ved hele spedbarnsernæringen. 
Kontoret er særlig beregnet på mødre av arbeiderklassen. 258

Kontoret skulle altså gi veiledning, underforstått: i tråd med den nyeste kunnskapen på 

området. Virksomheten var særlig rettet mot arbeiderkvinnene. Dette var en gruppe kvinner 

som muligens ikke hadde de beste forutsetningene for å sette seg inn i forskningsresultatene, 

og som heller baserte seg på overlevert kunnskap.259 Og om de hadde de nødvendige 

forutsetninger, så hadde de med aller største sannsynlighet ikke tid: arbeid, mann og barn 

krevde all oppmerksomhet. Arbeiderkvinnene var derfor en viktig gruppe å orientere seg mot 

når man ville spre den nye kunnskapen om hygiene, og mødrehygienekontorene fungerte på 

dette området som et ledd i populariseringen av vitenskapen.  

Inger Johanne Lyngø konsentrerer seg i sin definisjon av populærvitenskap om ”den 

populærvitenskapelige tekst.”260 For Katti Anker Møllers del var imidlertid formidlingen 

knyttet særlig til foredrag, og også til konkrete handlinger, som barselhjemutstillingen og 

mødrehygienekontoret. Hun var altså ikke primært opptatt av skriftlig formidling av 

kunnskap, men snarere muntlig og praktisk. For Schiøtz’ del forholdt dette seg noe 

annerledes. Han ga ut en rekke bøker og var redaktør i tidsskrifter, og forholdt seg dermed 

mye til skriftlig formidling. Dette lå mer eller mindre implisitt i hans rolle som forsker. Han 

var imidlertid også opptatt av den praktiske siden ved formidlingen. Skolemåltidet er ett 

eksempel på dette – elevene skulle gjennom å delta i skolemåltidet lære hva som var rasjonell 

ernæring og korrekt oppførsel. Schiøtz’ tanker om skolelegens rolle er også et eksempel på en 

praktisk tenkning omkring opplysning: legen skulle gå aktivt inn der han gjennom 

undersøkelser av elevene fant forhold som ikke var tilfredsstillende. Både Møller og Schiøtz 

var altså opptatt av å spre den vitenskapelig baserte kunnskapen til folk flest på en lettfattelig 

måte. Formidlingen kunne skje gjennom foredrag og artikler, men også gjennom praktisk 

veiledning og hjelp. Både den skriftlige og den muntlige opplysningen baserte seg på en 

popularisering av den vitenskapelig baserte kunnskapen. 

                                                 
258 Sitatet er hentet fra et intervju med Katti Anker Møller som jeg har funnet i Katti Anker Møllers arkiv på 
Nasjonalbiblioteket. Det er uklart hvor intervjuet har stått på trykk, det eneste som oppgis er datoen: 22. juni 
1924. Utklippet er nummerert (nr 114), og står i utklippsbok III (arkivsignatur: MS4° 2416:XIII) 
259 Dette var noe jeg var inne på i 3.1, i sitatene fra Ingeborg Aas, og i 3.4. 
260 Lyngø (2003), s. 30 
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5.1.4: Hjemmet og individet i fokus 

Det var i hjemmene kunnskapen først og fremst manglet, i følge både Carl Schiøtz og Katti 

Anker Møller. Schiøtz uttalte eksplisitt at det var de hygieniske forholdene i hjemmet som lå 

til grunn for hvor mye skolebarnet ville tåle av påkjenninger. En av skolelegens viktigste 

oppgaver ble derfor å følge opp hygienen i de enkelte hjem. Skolelegen skulle se på de 

hjemlige forholdene der skolebarnet tydelig viste at det ikke var gode nok hygieniske forhold 

(jfr 4.3.1), og sørge for en god oppfølging:  

Det første man [det vil si skolelegen, min komm.] da har å gjøre er å søke 
samarbeide med hjemmene, ved besøk av pleierskene og ved skriftlig 
instruksjon. Opnår man her resultater, så kan man si at man har handlet efter 
de mest ideelle linjer. Og resultater lar sig opnå; den mangelfulle 
almentilstand kan godt finnes tross bra økonomi og brukbare boligforhold. 
Under disse forhold yder da skolehygienen det arbeide som er aller viktigst 
for ”folkehelsen”, oplysningsarbeidet. 261  

Legen skulle altså sørge for å følge opp hjemmene, ved å sende pleiersker hjem til elevene og 

ved å skriftlig instruere foreldrene. Dette gjaldt uavhengig av de økonomiske forholdene i 

hjemmet.  

Også hos Møller var oppfølging av hjemmene et viktig punkt. Oppfølgingen skulle skje med 

fokus på mødrene. Gjennom å bedre forholdene for mødrene, og gi dem den nødvendige 

opplæring, ville forholdene i hjemmet bli bedre. Dette ville på sin side gagne blant annet 

barna, noe som helt tydelig kom fram i ønsket om at jordmødrene skulle fungere som 

veiledere og ”konsulenter i praktisk barnestel.”262 Jordmødrene skulle veilede mødrene i 

hjemmet, og dermed bedre de hygieniske forholdene for barna. Slik, mente Møller, ville man 

oppnå ”en bedre og mere systematisk gjennemført barnepleie.”263 I likhet med Schiøtz mente 

hun at alle måtte få tilbud om oppfølging, uavhengig av økonomisk stilling (jfr. 3.4). Et bedre 

barnestell var imidlertid kun et skritt på veien mot det endelige målet: å fremme ”folkets 

sundhet.”264 Gjennom et arbeid i hjemmet, med den enkelte mor, ville man altså etterhvert 

forbedre hele folkets helse. Fokuset for det konkrete arbeidet var med andre ord det enkelte 

individ og hjemmene, mens resultatet også ville ses i samfunnet som helhet.  

                                                 
261 Schiøtz (1927), s. 292 
262 Møller (1916a). Jfr også 3.4  
263 Møller (1916b) 
264 Møller (1916b) 
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Som nevnt tidligere (2.2), ble kvinnene – og med dem hjemmene – mål for 

hygienebevegelsen. Det var kvinnene som skulle innprentes det Schmidt og Kristensen kaller 

den nye sansen for hygiene, og det var hjemmene som var i fokus for det hygieniske arbeidet. 

Også på dette området arbeidet Møller i tråd med hygienebevegelsens tanker og ideer.  

Hjemmet var altså en viktig arena for hygienearbeidet for både Møller og Schiøtz. De var 

også begge opptatt av det enkelte individ. Som nevnt tidligere i oppgaven (4.3.1), dreide 

Schiøtz fokuset i skolehygienen fra skolehushygiene til skolebarnshygiene – eleven burde 

være mer sentral for skolelegen enn skolemiljøet. Jeg knyttet dette til tanken om et 

individsentrert forebyggende arbeid. Dette er en tankegang som finnes også hos Katti Anker 

Møller. Hun tok utgangspunkt i enkeltskjebner for å understreke budskapet hun kom med, 

som for eksempel i ”Moderskapets frigjørelse.”265 Det var dessuten, i følge Tove Mohr, 

”morens skjebne som utløste og inspirerte hennes arbeid nettopp for de tallrike kvinner som 

hadde en lignende livsvei.”266 Alt i alt kan man se en sterk betoning av individet i Møllers 

tenkning. Hun var sterkt imot en formynderisk holdning i saker der kvinnen selv visste hva 

som var best, og staten måtte rette seg etter individet. Individet skulle med andre ord ikke 

tvinges til å gi slipp på sine rettigheter for samfunnets beste. Tvert imot var det samfunnets 

oppgave å legge ting til rette for individet. Dette kom til uttrykk for eksempel i kravene om at 

staten måtte opprette husmorskoler der kvinnen kunne få den nødvendige opplæring, og at det 

offentlige måtte sørge for å utdanne jordmødre som kunne veilede mødrene i deres eget hjem. 

Individet måtte altså læres opp/opplyses, slik at det var i stand til å ta sine egne valg.  

5.1.5: Det offentliges ansvar 

Hjemmene var som sagt en svært sentral arena for det hygieniske arbeidet. Derfor var det 

viktig, både for Carl Schiøtz og for Katti Anker Møller, at det fantes en eller annen form for 

kontroll. Møller etterlyste et ”sundhetstilsyn i hjemmene,” og Schiøtz mente som nevnt at 

                                                 
265 I dette foredraget sa hun blant annet: ”I 1913 blev en ung pike, hun hadde det bedste vidnesbyrd fra alle som 
kjendte hende, straffet for fosterfordrivelse.[...]” Hun henviste også til ”en arbeiderkone, tidligere utpint av 7 
barselsenger, hun var nå yderlig svak og trodde ikke hun kunde overleve en ny fødsel”. (Møller (1923), s. 5) I 
”Kvindernes fødselspolitik” henviser hun også til enkeltskjebner i argumentasjonen for sitt syn. Hun viste for 
eksempel til ”[e]n kone” som var ”forholdsvis velstående” og hadde 7 barn. En annen kvinne hadde fått tre barn 
på under tre år. (Mohr (1968), s. 164) Kvinneskjebnene var med på å vise behovet for de reformene hun kjempet 
for, og de var samtidig et uttrykk for en individsentrert tenkning – reformene skulle gagne den enkelte kvinne. 
Det er imidlertid viktig å understreke her at dette ikke er det eneste formålet med engasjementet: hun arbeidet 
ikke bare for å bedre forholdene for de kvinnene hun henviser til, men ville at staten skulle ta ansvar for å bedre 
forholdene for kvinner og mødre, generelt sett. Mer om dette i neste avsnitt (5.1.5). 
266 Mohr (1968), s. 57 
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skolelegen skulle kunne sette i verk tiltak i de hjemmene der hygienen ikke var 

tilfredsstillende. 

Tilsynet i hjemmene skulle være et offentlig ansvar. Dette ble som definert som en oppgave 

for legen og sunnhetskommisjonene allerede ved innføringen av sunnhetsloven av 1860. 

Legen ble en formidler mellom det offentlige og folket, og sunnhetskommisjonene fikk 

fullmakt til å sette i gang nødvendige tiltak. Denne ordningen minner mye om tankene til både 

Møller (om et sunnhetstilsyn) og Schiøtz (om skolelegens oppgaver overfor hjemmene). 

Møller hadde sterke ønsker om at det offentlige skulle ta ansvar for oppfølgingen av mødrene, 

blant annet gi dem tilbud om undervisning i mødrefag og å ha en kontroll av hjemmene. Det 

er også en av grunnene til at hun arbeidet aktivt opp mot Stortinget og regjeringen for å få 

innført lovendringer, for eksempel om mødreforsikring. Ved å innføre lover på sentrale 

områder, ville det offentlige bli nødt til å ta ansvar for situasjonen. Schiøtz uttrykte på sin side 

helt klart hvem som hadde ansvaret for ”den hygieniske folkeoplysning:” 

Et centralt viktig moment i det hygieniske arbeid er den hygieniske 
folkeoplysning. Denne bør bli lægenes sak. Endvidere må og bør man efter 
nødvendig instruksjon regne med lærere og helsesøstre som de viktigste 
medarbeidere. 267

Både leger, lærere og helsesøstre var – stort sett – offentlig ansatte, og kan dermed ses som 

representanter for myndighetene. Det samme har jeg vært inne på for Møllers del, i forhold til 

jordmødrene (3.4). Disse helsefaglige gruppene skulle altså i følge Møller og Schiøtz ha 

ansvaret for helseopplysningen. I følge Schiøtz var det imidlertid legene som hadde det 

endelige ansvaret; det var de som hadde den nødvendige bakgrunn for å drive et godt 

helsearbeid. De offentlige myndighetene, lærerne, helsesøstrene og jordmødrene måtte følge 

legenes råd.  

5.1.6: Foreløpig oppsummering  

Jeg har nå sett på fem trekk som er felles for Katti Anker Møllers og Carl Schiøtz’ tenkning – 

et ønske om å drive et holdningsskapende arbeid, formidling av kunnskap som er basert på 

den seneste vitenskapelige forskningen, popularisering av denne vitenskapen, et fokus på 

hjemmet som sentral arena for hygienearbeidet og en tanke om at det var det offentlige som til 

                                                 
267 Schiøtz (1937), s. 63 
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syvende og sist var ansvarlig for oppfølgingen av hjemmene. De arbeidet altså mot det samme 

målet: å spre vitenskapelig fundert kunnskap om hygiene til folk flest. Begge konsentrerte seg 

om å nå hjemmene med denne nye kunnskapen; det var der de nye holdningene måtte slå rot. 

Møller rettet seg først og fremst mot mødrene og spedbarna, mens Schiøtz konsentrerte seg 

om skolebarna. Begge områdene – mødre-/spedbarnshygiene og skolebarnshygiene – var 

prioriterte områder innen hygienebevegelsen på begynnelsen av 1900-tallet.268 Her er det 

særlig interessant å legge merke til at mødrehygiene var et viktig område for denne 

bevegelsen – det er dermed relevant å sette Møllers arbeid inn i den sammenhengen.  

Fellestrekkene jeg har vært inne på over tydeliggjør at Katti Anker Møllers innsats meget vel 

kan betraktes som en del av hygienebevegelsens arbeid på begynnelsen av 1900-tallet. Hun 

har som det har kommet fram av det foregående flere tanker til felles med en av de sentrale 

personene i denne bevegelsen, og disse tankene er med på å knytte henne til hygienearbeidet i 

samtida. Dette gjelder som sagt for eksempel fokuset på at kunnskapen som formidles skal 

være vitenskapelig fundert, og det gjelder oppmerksomheten om hjemmene, noe jeg kommer 

mer tilbake til i det følgende. 

En sammenligning av Møller og Schiøtz er ikke helt uproblematisk. Selv om de har flere 

fellestrekk når det gjelder tenkningen omkring arbeidet med å spre den nye kunnskapen om 

og holdninger til hygiene, har de ganske ulike utgangspunkt. Schiøtz var mann, utdannet lege, 

og han arbeidet som sjef for skolelegevesenet. Møller var en kvinne uten spesiell utdannelse 

innen fagfeltet, men med stor interesse for arbeidet. Disse ytre faktorene kunne brukes for å 

argumentere for at en sammenligning verken er naturlig eller fruktbar, og at det ikke kan være 

noen særlig relevante sammenhenger mellom de to. Det har likevel vist seg gjennom den 

foregående sammenligningen at arbeidet deres har visse fellestrekk. Det er derfor på sin plass 

å gi en forsøksvis forklaring på likhetene. Hva kan grunnene være til at disse to, med ulikt 

utgangspunkt med hensyn til for eksempel utdannelse og arbeid, har disse fellestrekkene?  

5.2: Hva kan forklare likhetene? 

Deler av de tankene Møller la til grunn for arbeidet sitt hadde hun altså til felles med Carl 

Schiøtz, til tross for at de har til dels ulik bakgrunn. De kom riktignok begge fra 

borgerklassen, og dette har nok særlig påvirket tanken om at de skulle bidra til å spre 
                                                 
268 Schiøtz (2003), s. 95  
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holdninger og kunnskap (jfr 5.1.1). Dette kan likevel ikke forklare andre av fellestrekkene, 

som at de for eksempel rettet oppmerksomheten mot hjemmene og at de satte den 

vitenskapelige kunnskapen såpass høyt. De to danske idéhistorikerne Lars-Henrik Schmidt og 

Jens Erik Kristensen har i Lys, luft og renlighet – den moderne socialhygiejnes fødsel kommet 

med en teori som kan være interessant i denne sammenhengen. De snakker om et episteme 

som har preget hele den moderne vestlige verden, et episteme der hygiene står sentralt.269 I det 

følgende skal jeg gå noe inn på Schmidt og Kristensens teori, for å se om den kan være med 

på å forklare likhetene mellom Møller og Schiøtz. Teorien deres kan også være med på å 

begrunne plasseringen av Møller innen hygienebevegelsen. 

Mot slutten av 1800-tallet oppstod det i følge Schmidt og Kristensen en ny vitenshorisont i 

den vestlige verden. De mener at et helt episteme ble utfordret på midten av 1800-tallet, og 

begrunner dette med å trekke fram flere parallelle hendelser:270 I denne perioden, sier de, 

finner vi Karl Marx’ endring av synet på samfunnet, Darwins endring av synet på utviklingen, 

Mendels arvelighetslover og Baudelaires modernisme i litteraturen. Dette var – i følge de to – 

store og dramatiske endringer, som resulterte i at et episteme brøt sammen. Det tok imidlertid 

en stund før en ny teori ble dominerende og et nytt episteme ble etablert. Innen medisinen var 

det i følge Schmidt og Kristensen først med Robert Koch (1843-1910) og hans undersøkelser 

på 1880-tallet at ”det vi i dag anser for den rette sammenhæng kunne vise sig.”271 Robert 

Koch klarte å isolere og identifisere flere bakterier, blant annet tuberkelsbasillen (i 1882), og 

han forstod at spesifikke bakterier var årsak til spesifikke sykdommer. En konsekvens av 

denne oppdagelsen var i følge Schmidt og Kristensen at man kunne bekjempe den spesifikke 

sykdomsårsaken; strategiene i sykdomsbekjempelsen kunne bli mer presise, og rette seg mot 

isolerte fenomener (og ikke mot hele samfunnslegemet, som tilfellet var tidligere). Medisinen 

kunne også bli mer spesialisert. I følge Schmidt og Kristensen markerte denne bakteriologiske 

perioden ”et epistemologisk brud med overgang til nyt vidensregime.”272   

                                                 
269 Enkelt sagt kan et episteme forstås som et tenkesett eller tankefigur. (Schaanning, Espen (1993): ”Michel 
Foucault”. I: Vestens Tenkere. Trond Berg Eriksen (red.). Bind 3. Aschehoug, Oslo, s. 407) Denne tankefiguren 
gjør seg gjeldende innenfor flere ulike vitenskaper, og gjør at ”for eksempel 1800-tallets biologi [har] mer til 
felles med samtidens politiske økonomi og filologi enn med naturhistorien som biologien ”avløser”.” 
(Schaanning (1993), s. 408) 
270 Schmidt, Lars-Henrik og Jens Erik Kristensen (1986), s. 52 
271 Schmidt, Lars-Henrik og Jens Erik Kristensen (1986), s. 55 
272 Schmidt, Lars-Henrik og Jens Erik Kristensen (1986), s. 69 
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Den nye vitenshorisonten la grunnlaget for endringen av hygienebegrepet. I det 20. århundre 

fikk hygienen form av en rasjonell renselse.273 Man ville sørge for at sykdommer ikke kunne 

oppstå. Dette er et trekk som finnes hos både Schiøtz og Møller. I sin skolehygiene var 

Schiøtz opptatt av at skolelegen skulle forebygge sykdom ved å ta kontakt med de hjemmene 

der det var tydelig at de hygieniske forholdene ikke var gode nok. Ved å bedre hygienen der, 

ville man også kunne hindre at barnet ble sykt. For Møllers del dreide det seg om å sørge for 

at det ble lagt til rette for blant annet rene, hygieniske fødsler og et godt og riktig 

spedbarnstell for å forebygge sykdom. Og som vi så i sitatet fra brosjyren ”Sundhedsregler for 

svangre kvinder,” måtte man være på vakt også mot den usynlige fare. Alt var ikke rent selv 

om det så rent ut. Den moderne hygienen preges i følge Schmidt og Kristensen av ”denne 

tragiske jagt på det ubestemte usynlige i smudset.”274

Det moderne hygieniske prosjektet er i følge Schmidt og Kristensen et renselses- og 

ordentliggjørelsesprosjekt, der man estetiserer det sterile. De mener at vi i moderne tid er 

svært opptatt av det sterile, det ordentlige, og at dette estetiseres. De mener også at vi nærmest 

har en aversjon mot det uordentlige. Hos Schiøtz kom dette helt klart til uttrykk, i hans kritikk 

mot skolemiddagen. Kritikken var som sagt ikke bare basert på at middagen ikke var 

næringsrik nok, den var også uestetisk og uappetittlig: middagen ble gjerne slukt, og dermed 

spiste ikke barna ordentlig, og den ble servert i stinkende lokaler. Frokosten burde derimot 

være ordentlig og estetisk: den skulle serveres i frisk og kjølig luft, noe som vekket matlysten. 

Slik ville barna dessuten i følge Schiøtz få mer næring i seg. Det skulle også legges vekt på at 

spisingen foregikk under ordnede forhold. Slik sett kan man si at Schiøtz passer inn i bildet 

Schmidt og Kristensen tegner. Hos Møller kom en lignende tanke til orde. Hus og hjem skulle 

være ordentlig og ryddig, og dette ble et ideal husmoren skulle leve opp til. Det ble altså 

husmorens moralske plikt å holde seg selv, hus og barn rene. Renheten ble med andre ord 

gjort til en moralsk norm, men også til en estetisk norm, i det det rene ble betraktet som det 

skjønne. 

I følge Schmidt og Kristensen var det som nevnt (2.2) husmoren som ble agent for det de 

kaller den nye sansen for hygiene. Hun ble dessuten gjort ansvarlig for etableringen av sansen 

for hygiene hos den enkelte. Hun måtte derfor få kunnskap om hvordan hun skulle holde 

hjemmet rent og ordentlig. Husmoren fikk altså en helt sentral rolle her. Denne tanken finnes 

                                                 
273 Schmidt, Lars-Henrik og Jens Erik Kristensen (1986), s. 15 
274 Schmidt, Lars-Henrik og Jens Erik Kristensen (1986), s. 71 
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også hos Møller, som konsentrerte arbeidet sitt om kvinners – særlig mødres og husmødres – 

situasjon. Det var de hun ønsket å hjelpe, og det var hovedsaklig gjennom dem man skulle 

spre kunnskapen om og holdningene til hygiene. Dette kom til uttrykk i for eksempel kravet 

om husmorskoler, der alle kvinner skulle få opplæring i mødrefag. Også 

barselhjemutstillingen tok sikte på å lære opp kvinner i hygieniske spørsmål, som for 

eksempel spedbarnstell. Det er imidlertid ett moment som skiller Møller fra Schmidt og 

Kristensen: selv om mødrene var hovedgruppen hun rettet seg mot, var hun opptatt av at 

husstell- og seksualundervisning skulle bli et fag i folkeskolen, og at begge kjønn skulle få 

denne undervisningen. Barna var altså også en målgruppe for den hygieniske opplæringen; 

den skulle ikke konsentreres kun om mødrene. 

Husmorens sans for hjemlig hygge var også viktig i følge Schmidt og Kristensen. ”Som 

skaber af hjemmet var husmoderen således agent for et større socialhygiejnisk og 

socialpolitisk opdragelsesprojekt i de større byers nye proletarkvarterer.”275 Familielivet 

skulle rehabiliteres. Hjemmet skulle danne ramme om familielivet; det skulle stabilisere 

ekteskapet og være utgangspunkt for økt omsorg for barna. Også arbeiderkvinnene skulle 

oppdras til å bli husmødre. På denne måten ville de bli i stand til å skape orden i 

arbeiderhjemmene, ikke minst ved å holde mannen hjemme (vekk fra prostitusjon). Møller 

engasjerte seg sterkt i arbeiderkvinnenes sak, og hun var opptatt av at de skulle få anledning 

til å ta seg ordentlig av hus og barn. De måtte få opplæring, men det måtte også legges til rette 

økonomisk for dem.   

Det epistemet Møller og Schiøtz kan ses som en del av karakteriseres av Schmidt og 

Kristensen som et renselses- og ordentliggjørelsesprosjekt, der sansen for hygiene som 

rasjonell renselse står sentralt, og der det sterile estetiseres og idealiseres. Det kommer tydelig 

fram av det som er nevnt her at både Møller og Schiøtz kan passe inn i bildet Schmidt og 

Kristensen tegner. Begge fokuserte på den rasjonelle siden ved det hygieniske arbeidet – de la 

begge den vitenskapelige forskningen til grunn. Estetiseringen av det sterile er også tydelig, 

og fokuset på hjemmet som arena for hygienearbeidet og husmoren som agent for den nye 

sansen for hygiene er klar, særlig hos Møller. Teorien til Schmidt og Kristensen kan med 

andre ord tydeliggjøre noen av forutsetningene for Schiøtz’ og Møllers arbeid. Det blir også 

tydelig at Katti Anker Møllers arbeid godt kan betraktes i lys av den hygieniske 

folkeopplysningsbevegelsen, og ikke bare som et kvinnesaksarbeid. 
                                                 
275 Schmidt, Lars-Henrik og Jens Erik Kristensen (1986), s. 125 
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Avslutning 

I forbindelse med åpningen av mødrehygienekontoret i Oslo i 1924, uttalte Katti Anker 

Møller følgende til Norges Kommunistblad: 

Vi vil arbeide for almindelig hygiene blant arbeiderk[lassens276] kvinner. Vi 
haaper og vi er sikre paa at vi vil hjelpe til aa utbre kjærligheten til 
moderskapet, at det vil bli en lykkefølelse aa være mor, og at moren vil faa 
større omhu for sitt barn, naar moderskapet ikke blir paatvunget nogen slik 
som nu, da voldtekten er legaliseret i ekteskapet.[...] Lykke og glede vil 
opstaa i de tusen hjem. 277

Morsrollen måtte med andre ord ikke påtvinges noen. Og når kvinnene selv kunne velge om 

og når de skulle ha barn, og også fikk opplæring i hva morsrollen innebar, ville de ha større 

omsorg for de barna de fikk. De ville bli lykkelige som mødre, og ”[l]ykke og glede vil opstaa 

i de tusen hjem.” Opplysningsarbeidet på mødrehygienekontorene var en viktig forutsetning 

for dette: her fikk kvinnene den kunnskapen de trengte for selv å ta kontroll over hvor mange 

barn de skulle ha (prevensjonsveiledning) og de fikk undervisning i spedbarnspleie. En av 
                                                 
276 Forsvunnet i klipping av artikkel 
277 Dette sier hun i det samme intervjuet som vi har sitert fra tidligere, i 2.3. Intervjuet stod i Norges 
Kommunistblad i juni 1924. (MS4° 2416:XIII, utklipp 116 i bok III) 
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drivkreftene i Møllers arbeid var altså å ”utbre kjærligheten til moderskapet.” Denne 

kjærligheten ville komme av seg selv, hvis bare mødrene fikk gode forhold og hvis 

moderskapet var frivillig.  

Sitatet tydeliggjør vanskelighetene med å sette Møller og hennes arbeid inn i en bestemt 

sammenheng. På den ene siden uttrykte hun et ønske om å bedre hygienen blant 

arbeiderklassekvinnene, og på den andre siden ville hun bedre kvinnens posisjon i ekteskapet, 

og hindre at kvinnene ble utsatt for det hun kalte legalisert voldtekt innen ekteskapets rammer. 

Hun kjempet altså både for en bedre hygiene og for kvinners stilling. I denne oppgaven har 

jeg argumentert for at dette er to sider av samme sak, og at opplysning, blant annet om 

hygieniske spørsmål, ble en sentral del av kvinnekampen for Møller. Det er derfor uheldig å 

fokusere kun på de sidene som har å gjøre med kvinners rettigheter til å styre barneantallet 

gjennom blant annet prevensjon og abort. Møllers arbeid var mer enn en prevensjons- og 

abortkamp; det var også et arbeid for å bedre kvinners hygieniske kår, og for å gi kvinnene 

den nødvendige opplæring i hygieniske spørsmål. 

Det har vært en gjennomgående kommentar i oppgaven at Katti Anker Møller ikke bare var 

en kvinnesakskvinne, og at hun ikke kan ses kun i den sammenhengen. Jeg har argumentert 

for at hun også var en del av en hygienisk folkeopplysningsbevegelse, og gjerne kan plasseres 

innen denne. I det følgende vil jeg ta opp denne tråden, og ha en bredere diskusjon om dette. 

Hvilken betydning får det for forståelsen av Møller hvis hun plasseres innen en bestemt 

sammenheng; at hun for eksempel kun settes inn i kvinnesakens historie i Norge? Jeg vil 

argumentere for at en slik bestemt plassering begrenser forståelsen av Møller, og at man 

dermed overser viktige sider ved arbeidet hennes. Hun kan ikke plasseres innen en bestemt 

kategori, noe jeg var inne på også i 1.2. Før jeg går inn på problemene omkring en bestemt 

kategorisering av Møller vil jeg imidlertid gi en kort oppsummering av oppgaven. 

Endelig oppsummering 

Som aktivt engasjert samfunnsdebattant fikk Katti Anker Møller kjennskap til en rekke 

dårligstilte kvinner, særlig mødre med mange barn. Brevene til mødrehygienekontoret i Oslo 

kan tjene som eksempel – i følge Tove Mohr ligger det 8500 brev til dette kontoret i Møllers 
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papirer.278 Hennes egen mor hadde også slitt på grunn av den store barneflokken – de var ti 

barn – og disse kvinneskjebnene satte et sterkt preg på henne. Hun viet derfor store deler av 

sitt liv til å kjempe mødrenes sak. I oppgaven har jeg argumentert for at Møllers arbeid for 

mødrene (og barna deres) kan ses som et ledd i hygienebevegelsens arbeid på begynnelsen av 

1900-tallet. Kampen for mødrene fikk flere ulike utslag. Felles for de tiltakene jeg har sett på i 

denne oppgaven er ønsket om at kvinner – særlig mødre – måtte få bedre opplæring i alt som 

hadde med deres oppgaver å gjøre. De måtte dessuten få tilgang til den nye kunnskapen om 

hygiene, og det burde drives et holdningsskapende arbeid, slik at kvinnene tok til seg den nye 

kunnskapen.  

En av Møllers kampsaker var innføringen av obligatorisk husstell- og seksualundervisning 

allerede i folkeskolen, både for gutter og jenter. Det burde også innføres mødrefag opp til 

universitetsnivå, med emner som forplantning og ernæring. Dette faget burde dessuten 

innføres på de offentlige husmorskolene. Denne faglige opplæringen skulle bedre 

kunnskapsnivået, som hos mange kvinner var svært lavt, og det skulle gjøre dem bedre i stand 

til å skjøtte sine oppgaver som mødre og husmødre. Opplæringen var dessuten et ledd i 

kampen for at kvinnenes arbeid i hjemmet skulle anerkjennes som et yrke, og ikke bare bli 

ansett som en plikt og naturlig oppgave. 

For å understreke kravet om husmorskoler med mødrefag, arrangerte en gruppe kvinner med 

Møller i spissen en barselhjemutstilling i 1916. Den hadde imidlertid flere formål: i tilegg til 

kravet om husmorskoler med mødrefag, skulle overskuddet fra utstillingen gå til opprettelsen 

av fødehjem der kvinner kunne få kyndig hjelp i forbindelse med fødselen. Kvinnene bak 

utstillingen ville dessuten gi en historisk oversikt over utviklingen av blant annet barnestellet i 

Norge, og hvordan situasjonen var i samtida. Utstillingen var en stor suksess, og dekket 

tydeligvis et behov for opplysning. I oppgaven har jeg argumentert for at den var en viktig del 

av hygienebevegelsens arbeid. Katti Anker Møller og komiteen ønsket at utstillingen skulle nå 

så mange som mulig, og det var også viktig at den var basert på den seneste vitenskapelige 

kunnskapen. Den kan dermed tjene som et eksempel på Møllers populærvitenskapelige 

arbeid, der ønsket blant annet var å gjøre vanskelig tilgjengelig vitenskap lettfattelig og 

forståelig for folk flest. Det er imidlertid ikke den skriftlige formidlingen som var i fokus her, 

men en mer praktisk orientert framstilling: utstilte gjenstander, plansjer, muntlig orientering 

og foredrag er eksempler på hvordan kunnskapen ble formidlet. 
                                                 
278 Mohr (1968), s. 207 
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Kampen for mødrefag og barselhjemutstillingen tjener altså i oppgaven som eksempler på 

Møllers hygieniske arbeid. Dette er tiltak der ønsket om å opplyse særlig kvinner i hygieniske 

spørsmål stod sentralt. Et tredje eksempel, som jeg også har vært inne på i oppgaven, er 

mødrehygienekontoret i Oslo. Det ble opprettet i 1924 etter mønster fra de engelske ”birth 

control clinics,” og det var svært omstridt på grunn av prevensjonsveiledningen som ble 

drevet her. Jeg har argumentert for at prevensjonsopplysningen kan ses som et ledd i det 

hygieniske arbeidet, da en av begrunnelsene for å spre kunnskap om prevensjon var at 

kvinnen skulle kunne begrense barneantallet for å ha mulighet til å ta seg av barna på en 

tilfredsstillende måte. Færre barn ville også bedre de hygieniske forholdene for moren. 

Mødrehygienekontoret drev imidlertid ikke bare med prevensjonsopplysning, selv om det 

kanskje var den viktigste oppgaven. Det ble også gitt veiledning i blant annet spedbarnsstell 

og -ernæring, områder som var viktige for å bedre de hygieniske forholdene for barna. 

Et siste eksempel på den hygieniske orienteringen hos Møller er forslaget om å forbedre 

jordmorutdannelsen slik at jordmødrene kunne fungere som veiledere for mødrene. Formålet 

med dette forslaget var å minke barnedødeligheten og sørge for et bedre barnestell. Barna var 

i følge Møller overlatt til hjemmenes mer eller mindre tilfeldige behandling fra de kom hjem 

fra barselhjemmet og til de begynte på skolen. Dette var en av årsakene til den høye 

barnedødeligheten. I følge Møller var arbeidet for et bedre barnestell et første nødvendig skritt 

mot en bedre folkehelse. 

Disse fire tiltakene – mødrefag, barselhjemutstilling, mødrehygienekontor og veiledning fra 

jordmødrene i hjemmet – blir altså i oppgaven brukt som eksempler på at Møllers arbeid kan 

ses som en del av hygienebevegelsens generelle arbeid i mellomkrigstida. For å begrunne 

denne plasseringen ytterligere, har jeg trukket inn en av de sentrale personene i denne 

bevegelsen, Carl Schiøtz. Jeg har særlig konsentrert meg om hans skolehygieniske tenkning. 

Noen av de sentrale trekkene i Schiøtz’ skolehygiene er fokuset på den enkelte elev framfor 

skolemiljøet, og vektleggingen av at skolehygienen må funderes på vitenskapelige prinsipper. 

Skolelegen skulle basere sine undersøkelser på fakta som kom fram blant annet av 

masseundersøkelser. I de tilfellene der elevens vekst ikke samsvarte med de normerte tallene 

(normert ut fra masseundersøkelsene), skulle legen følge opp eleven nærmere. Et av tiltakene 

her ville da være å samarbeide med hjemmene, gjennom å for eksempel sende en pleierske på 

 102 



hjemmebesøk, eller ”ved skriftlig instruksjon.” 279 Schiøtz var altså opptatt av at hjemmene 

skulle følges opp og få veiledning i hvordan de hygieniske forholdene kunne bedres. Dette er 

en tanke jeg også har funnet hos Møller. 

Schiøtz ønsket altså at skolehygienen skulle baseres på vitenskapelige fakta og 

framgangsmåter, og viktigst av alt var kjennskapet til de biologiske fakta og lovene om vekst 

og utvikling. Veksten var blant annet avhengig av årstidene, og dette burde få konsekvenser 

for for eksempel organiseringen av skolehverdagen. Den vitenskapelige kunnskapen skulle 

med andre ord legge premisser for blant annet pedagogikken, og siden det var legene som 

hadde kjennskap til utviklingslovene, var det de som skulle ha det endelige ansvaret for den 

grunnleggende ideologien i skolearbeidet. 

Et siste eksempel på den vitenskapelige orienteringen i Schiøtz’ skolehygiene har jeg funnet i 

hans tanker om skolemåltidet. Han ønsket å reformere skolebespisningen, og servere frokost i 

stedet for den tradisjonelle middagen. Frokosten måtte settes sammen etter den siste 

vitenskapelige kunnskapen om riktig ernæring. Skolefrokosten er også et interessant eksempel 

på hvordan de hygieniske idealene skulle spres til hjemmene. Elevene ville, i følge Schiøtz, 

lære hva et godt kosthold skulle baseres på, og ta med seg den kunnskapen hjem. De ville 

dessuten lære hvordan måltidet skulle inntas, og slik kunne man spre borgerskapets ideal om 

en dannet oppførsel til folk flest. Som jeg har vist i oppgaven, var også Møller opptatt av å 

spre disse idealene. I hennes sammenheng dreide det seg ikke om oppførsel ved bordet, men 

om blant annet renslighet og ernæring, særlig knyttet til barnestellet.  

Som nevnt tidligere i oppgaven (kapittel 5) kan man finne flere fellestrekk mellom Møllers og 

Schiøtz’ arbeid. De var begge opptatt av å spre kunnskaper og holdninger (definert ut fra 

bestemte idealer), de la vitenskapen til grunn for arbeidet, begge populariserte den 

vitenskapelige kunnskapen, de satte individet i fokus og de ønsket at det offentlige skulle ta 

ansvar for det hygieniske arbeidet. Dette styrker påstanden om at Katti Anker Møllers arbeid 

kan ses som en del av hygienebevegelsen på begynnelsen av 1900-tallet. De to stod på mange 

måter i det samme arbeidet, med å spre kunnskaper og holdninger om hygiene. Jeg har forsøkt 

å komme med en mulig forklaring på fellestrekkene, ved å se på Lars-Henrik Schmidts og 

Jens Erik Kristensens teori om at det i den moderne, vestlige verden har oppstått et episteme 
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der hygienen har en helt sentral plass. Dette er én mulig forklaring, selv om det ikke kan sies å 

være den eneste mulige.  

Plasseringen av Møller innen hygienebevegelsen på begynnelsen av 1900-tallet er ikke 

nødvendigvis revolusjonerende. Barselhjemutstillingen har nå blitt en permanent utstilling på 

Norsk Teknisk Museum. Her har Møller fått en sentral plass i historien om utviklingen av det 

moderne helsevesenet i Norge. Det er imidlertid ikke skrevet så mye om henne i 

forskningssammenheng – ut fra hva jeg har brakt på det rene – og det meste av det som har 

blitt skrevet har vært innenfor en kvinnehistorisk sammenheng. Jeg har derfor ønsket å sette 

spørsmålstegn ved denne plasseringen, og prøvd å se henne med andre briller. Jeg har ønsket 

å utvide bildet av Katti Anker Møller ved å betrakte arbeidet hennes i lys av tidas hygieniske 

folkeopplysningsbevegelse. Dette innebærer også en kritisk holdning til tendensen til å 

kategorisere henne som kvinnesakskvinne og plassere henne kun innen den konteksten. Jeg 

har argumentert for at kvinnesak og hygienisk opplysning var to sider av samme sak for 

Møller, og da blir det viktig å ikke gi et for ensidig bilde av henne. Et spørsmål som da må 

stilles, i forlengelse av det arbeidet som nå er gjort, er hvorvidt det er begrensende på 

oppfatningen av Møller at hun plasseres i den nevnte konteksten. Hva har det betydd for 

forståelsen av Møller at hun har blitt betraktet som kvinnesakskvinne, uten å bli satt inn i 

andre sammenhenger?  

Noen avsluttende betraktninger om plasseringen av Katti Anker Møller 

Spørsmålet som er stilt over er omfattende. Har man oversett viktige sider ved Katti Anker 

Møller ved å plassere henne innen kvinnesaksbevegelsen? Hvordan skal man i så fall forstå 

arbeidet hennes? Dette er emner for en helt ny oppgave, og jeg vil derfor ikke kunne gi et 

omfattende svar på spørsmålene her. Jeg vil likevel reflektere litt rundt problemstillingen. 

Møller søkte samarbeid der hun fikk støtte for sakene sine, og var dermed aktiv innen flere 

ulike miljøer. Hun begynte sitt virke innenfor den borgerlige kvinnesaksbevegelsen, men 

søkte seg etter hvert mot arbeiderkvinnene, hvor hun fikk støtte for arbeidet med 

mødrehygienekontoret i Oslo. Samtidig kjempet hun for mange av de samme sakene som 

husmorbevegelsen. Alle disse tre gruppene var del av samtidas kvinnebevegelse.280 Det er 

derfor ikke unaturlig å plassere henne innen denne. Dette viser imidlertid også at det er 
                                                 
280 I følge Johansen (1998) 

 104 



vanskelig å plassere henne innenfor en spesifikk gruppering innen denne bevegelsen. For hva 

slags kvinnesakskvinne var hun? Som nevnt tidligere, har man i forskningen betraktet arbeidet 

hennes ut fra et filantropisk perspektiv, eller man har sett på de politiske sidene ved innsatsen 

hennes. Og i følge Ida Blom var hun både revolusjonær og moderat i kvinnesakssammenheng. 

Det har altså kommet mange ulike forslag på hvordan man skal forstå Katti Anker Møllers 

kvinnesaksarbeid.  

Det er imidlertid ikke bare vanskelig å bestemme hva slags kvinnesakskvinne hun var. Et av 

premissene for denne oppgaven har vært at også plasseringen av henne innen 

kvinnebevegelsen som helhet kan føre til at man overser viktige sider ved arbeidet hennes. I 

innledningen definerte jeg kvinnesak/kvinnekamp som ”kampen om å definere kvinners 

identitet og sosiale rolle.”281 En annen vanlig definisjon av kvinnekamp er som nevnt ”kamp 

for kvinnefrigjøring,” hvor kvinnefrigjøring blir forstått som ”sosial, økonomisk og kulturell 

frigjøring og likestilling av kvinnene.”282 Ut fra disse definisjonene av kvinnekamp/kvinnesak 

blir bildet av Katti Anker Møller at hun kjempet for frigjøring og likestilling av kvinnene, og 

at hun var opptatt av hva ”kvinners identitet og sosiale rolle” var. Dette er absloutt en side ved 

henne, men ved å legge for sterk vekt på dette perspektivet, overser man andre viktige sider 

ved arbeidet hennes. Jeg har argumentert for at hun var en pådriver i arbeidet med å spre 

kunnskaper om og holdninger til hygiene. Dette var et arbeid som handlet om mer enn en 

definisjon av kvinners rolle eller en frigjøring av kvinnene, det handlet om å bedre levekårene 

for og sunnhetstilstanden til folk flest. Katti Anker Møller arbeidet særlig for å bedre kvinners 

og barns situasjon, noe som er naturlig sett i lys av at hun tross alt var en kvinnesakskvinne: 

”Vi kvinder, allermindst vi kvindesakskvinder, kan staa likegyldige, hvor det dreier sig om 

saa mange kvinders liv, ulykke, sygdom og død.”283  

Hygienebevegelsen og kvinnebevegelsen blir i oppgaven omtalt som to atskilte bevegelser, 

men som jeg har påpekt i innledningen var grensene mellom de to ganske flytende på Møllers 

tid – de hadde felles interesser på noen områder, som for eksempel kvinners helsemessige 

situasjon. Jeg har imidlertid måttet se noe bort fra definisjonen av Møller som 

kvinnesakskvinne for å kunne se henne som en aktør i hygienebevegelsen. Gjennom denne 

plasseringen har jeg gitt et utvidet og mer kompletterende bilde av henne, og vist at arbeidet 

hennes kan forstås som et ledd i hygienebevegelsens arbeid.  
                                                 
281 Johansen (1998), s.  55 
282 Bokmålsordboka: ”kvinnekamp” og ”kvinnefrigjøring”. Universitetsforlaget, 1986 
283 Møller (1923), s. 6 
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Når jeg her har plassert Møller inn i en utvidet sammenheng, og ikke bare fokusert på 

kvinnebevegelsen, åpner dette imidlertid opp for at også andre perspektiver kan være 

fruktbare. Mitt arbeid kaster med andre ord ikke et fullstendig lys over Katti Anker Møller. 

Helt til slutt vil jeg derfor driste meg til å gi et forslag for senere Katti Anker Møller – 

forskere: Jeg mener det ville være interessant å diskutere hennes rolle i utviklingen av 

velferdsstaten. I innledningen ble det nevnt at Møller opererte i overgangsperioden mellom 

det Anne-Lise Seip kaller sosialhjelpstaten og det hun kaller velferdsstaten. I følge Seip var 

den største forandringen fra sosialhjelpstaten til velferdsstaten overgangen fra et 

”privatoffentlig” til et ”offentligprivat” system,284 der staten tok stadig mer av ansvaret for 

helsevesenet. Som jeg har vist i oppgaven, var Katti Anker Møller en viktig pådriver i en del 

av denne prosessen. Hun ønsket at det offentlige gjennom for eksempel lovgivning og 

utbedring av jordmødrenes utdannelse skulle vise at det tok ansvar for situasjonen. Et annet 

aspekt var utdannelsen av mødrene: gjennom å opprette mødrefag skulle myndighetene sørge 

for at de fikk den kunnskapen de trengte. Ut fra hva jeg har vist i oppgaven, mener jeg altså at 

man kan si at hun ikke bare var sentral i kvinnekampen og hygienebevegelsen, men at hun 

også kan betraktes som en viktig person i utviklingen mot velferdsstaten. Denne påstanden lar 

jeg imidlertid ligge her, som en inspirasjon for videre diskusjon i Katti Anker Møller – 

forskningen.  

                                                 
284 Seip (1994b), s. 15 

 106 



Litteratur 

Oppslagslitteratur: 

Bokmålsordboka: ”kvinnekamp” og ”kvinnefrigjøring”. Universitetsforlaget, 1986 

Norsk Biografisk Leksikon: “Møller, Cathrine (Katti) Anker”. Bind IX. Aschehoug, Oslo, 

1940 

Norsk Biografisk Leksikon: “Schiøtz, Carl”. Bind XII. Aschehoug, Oslo, 1954 

Annen litteratur: 

Agerholt, Anna Caspari (1937): Den norske kvinnebevegelses historie. Gyldendal, Oslo 

Alsvik, Ola (1991): ”Friskere, sterkere, større, renere”. Om Carl Schiøtz og helsearbeidet for 

norske skolebarn. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo  

Barselhjem-utstillingen til nytt medisinsk museum. URL: 

http://www.hiak.no/hovedside/ny041002.shtml [Lesedato: 25.03.2004] 

Bentzen, Louis, Carl Schiøtz og Georg Waaler (1925): Fysisk evne set i forhold til fysiologisk 

utvikling. Om bedømmelse av skoleungdommens idrettspræstationer. B. Bentzens 

Boktrykkeri, Oslo  

Berg, Siv Frøydis (2002): Den unge Karl Evang og utvidelsen av helsebegrepet. En 

idéhistorisk fortelling om sosialmedisinens fremvekst i norsk mellomkrigstid. Solum forlag, 

Oslo 

Blom, Ida [1980]: Barnebegrensning – synd eller sunn fornuft. Universitetsforlaget, Bergen  

Buus, Henriette (2001): Sundedsplejerskeinstitutionens dannelse – En kulturteoretisk og 

kulturhistorisk analyse av velfærdsstatens embedsværk. Museum Tusculanums Forlag, 

Københavns Universitet 

Elvbakken, Kari Tove (1995): Hygiene som vitenskap; fra politikk til teknikk. Notat nr 23, 

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 

 107



Evang, Karl (1969): Katti Anker Møller: minnetale ved møte i Universitetets gamle festsal 23. 

oktober 1968. Aktietrykkeriet, Oslo 

Goller, Anne-Lise (1974): Katti Anker Møller og opprettelsen av mødrehygienekontoret. 

Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo  

Hagemann, Gro (1999): ”De stummes leir? 1800-1900”. I: Med kjønnsperspektiv på norsk 

historie. Ida Blom og Sølvi Sogner (red.). Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 

Haavet, Inger Elisabeth [1994]: “Hvor mye er en mor verdt? – Mødrenes forkjemper 125 år”. 

I: Katti Anker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. Inger Elisabeth Haavet (red.). Senter for 

humanistisk kvinneforskning. Bergen (Skriftserien nr. 7) 

Johansen, Kristin (1998): Hvis kvinner ville være kvinner. Sigrid Undset, hennes samtid og 

kvinnespørsmålet. Tano Aschehoug, Oslo 

Katti Anker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. Inger Elisabeth Haavet (red.). Senter for 

humanistisk kvinneforskning, Bergen, [1994] (Skriftserien, nr 7) 

Kjelstadli, Knut (1998): Klassekamp – modernitet – nasjonal integrasjon. Det norske samfunn 

1900-1940. I: Norsk tro og tanke. Bind 2, 1800-1940. Jan-Erik Ebbestad Hansen (red.). Tano 

Aschehoug, [Oslo]   

Lyngø, Inger Johanne (2003): Vitaminer! Kultur og vitenskap i mellomkrigstidens 

kostholdspropaganda. Avhandling for dr.art. graden, Universitetet i Oslo  

Melby, Kari (1999): ”Husmorens epoke. 1900-1950”. I: Med kjønnsperspektiv på norsk 

historie. Ida Blom og Sølvi Sogner (red.). Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 

Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og politikk i forebyggende 

helsearbeid. Kari Tove Elvbakken, Svanaug Fjær og Thor Øivind Jensen (red.). Ad Notam 

Gyldendal, [Oslo], 1994 

Mill, John Stuart (1988): The Subjection of Women. Hackett Publishing company, 

Indianapolis/Cambridge  

Mohr, Tove (1968): Katti Anker Møller – en banebryter. Tiden Norsk Forlag, Oslo  

 108 



Møllen, Kari S. (2000): Barselhjemsutstilling i 1916, arrangert av Katti Anker Møller : 

register av gjenstander samlet på "Statens lærerindeskole i Husstell" i 1922. Høgskolen i 

Akershus 

Møller, Katti Anker (1916a): ”Utvidet forsorg for barn”, del I.  I: Norske Intelligenssedler, 

10.10.1916  

Møller, Katti Anker (1916b): ”Utvidet forsorg for barn”, del II. I: Norske Intelligenssedler, 

10.10.1916 

Møller, Katti Anker (1919): “Kvindernes fødselspolitik”. I Mohr, Tove (1968): Katti Anker 

Møller – en banebryter. Tiden Norsk Forlag, Oslo 

Møller, Katti Anker (1923): Moderskapets frigjørelse. Det Norske Arbeiderpartis forlag, 

Kristiania 

Maartmann, Camilla (1998): Kroppen som sjelens speil. En studie av den rene og kultiverte 

kroppen i mellomkrigstiden. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo  

Nilsson, Ingemar og Hans-Inge Peterson (1998): Medicinens idéhistoria, SNS Förlag, 

Stockholm  

Norsk tro og tanke. Bind 2, 1800-1940. Jan-Erik Ebbestad Hansen (red.). Tano Aschehoug, 

[Oslo], 1998 

Okin, Susan Moller (1988): introduksjon til Mill, John Stuart: The Subjection of Women. 

Hackett Publishing company, Indianapolis/Cambridge 

Reichborn-Kjennerud, I., Fr. Grøn og I. Kobro (1936): Medisinens historie i Norge, 

Grøndahls & Søns forlag, Oslo  

Schiøtz, Aina (2003): Folkets helse – landets styrke 1850-2003. [Bind 2 i verket Det offentlige 

helsevesen i Norge 1603-2003.] Universitetsforlaget, Oslo 

Schiøtz, Carl [1917]: Steller Norge forsvarlig med sine skolebarn og sin ungdom? Nei!; 2den 

prøveforelesning for den medicinske doctorgrad over det opgivne emne “Om skolehygienens 

opgaver”. J. W. Cappelen, Kristiania  

Schiøtz, Carl (1919): “Om skolelægenes opgaver”. I Vor Skole, nr 17 

 109



Schiøtz, Carl (1926): Om en fullstendig omlegning av skolebespisningen i Oslo, Fabritius & 

Sønners Boktrykkeri, Oslo  

Schiøtz, Carl (1927): Skolealderen. Utviklingsforhold, sygdomslære og hygiene. En utredning 

for læger og medisinske studerende. J.W. Cappelen, Oslo  

Schiøtz, Carl (1933): ”Lægevidenskapens samfundsopgaver”. I: Lægevidenskap og samfund, 

Aschehoug, Oslo  

Schiøtz, Carl (1937): Lærebok i hygiene. Fabritius & sønners forlag, Oslo 

Schmidt, Lars-Henrik og Jens Erik Kristensen (1986): Lys, luft og renlighet – den moderne 

socialhygiejnes fødsel. Akademisk forlag, København  

Schaanning, Espen (1993): ”Michel Foucault”. I: Vestens Tenkere. Trond Berg Eriksen (red.). 

Bind 3. Aschehoug, Oslo 

Seip, Anne-Lise (1994a): Sosialhjelpstaten blir til. Norsk sosialpolitikk 1740 til 1920. 

Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 

Seip, Anne-Lise (1994b): Veiene til velferdsstaten. Norsk sosialpolitikk 1920-75. Gyldendal 

Norsk Forlag, Oslo 

Slagstad, Rune (1998): De nasjonale strateger, Pax forlag, Oslo  

Stenhamar, Halldis (1928):Katti Anker Møller – en kvinnes sociale arbeide gjennem 30 år. 

Det Norske Arbeiderpartis Forlag, Oslo  

Materiale fra Katti Anker Møllers arkiv på Nasjonalbiblioteket (Håndskriftsamlingen): 

Om barselhjemutstillingen: 

Brev til Katti Anker Møller fra Alette Schreiner 24.03.1916 (arkivsignatur: MS4° 2416:IX B) 

Mappe om barselhjemutstillingen i 1916 (arkivsignatur: MS4° 2416:VB) 

Utdrag fra et foredrag Ingeborg Aas holdt på barselhjemutstillingen i 1916 (arkivsignatur: 

MS4° 2416:VA)  

Notat angående barselhjemutstillingen, februar 1916 (arkivsignatur: MS4° 2416: VA) 

 110 



Katti Anker Møllers åpningstale til barselhjemutstillingen (arkivsignatur: MS4° 2416: VB) 

Notatbok fra arbeidet med barselhjemutstillingen (arkivsignatur: MS4° 2416: VA) 

”Sundhedsregler for svangre kvinder”, udatert brosjyre (arkivsignatur: MS4° 2416:VA) 

Om mødrehygienekontoret i Oslo: 

Intervju med Katti Anker Møller 22. juni 1924. Utklipp nr 114 i utklippsbok III 

(arkivsignatur: MS4° 2416:XIII) 

Intervju med Katti Anker Møller i Norges Kommunistblad, juni 1924; utklipp nummer 116 i 

utklippsbok III (arkivsignatur: MS4° 2416:XIII) 

 111



 112 



Sammendrag 

Katti Anker Møller (1868-1945) har stort sett blitt beskrevet som en pioner innen 
kvinnesaksarbeidet på begynnelsen av 1900-tallet. Det er særlig to sider ved Møllers arbeid 
som har blitt vektlagt i forskningen om henne: arbeidet for å bedre mødrenes kår, samt 
prevensjons- og abortkampen. Felles for de ulike tilnærmingene er synet på henne som 
kvinnesakskvinne. 

Denne oppgaven tar sikte på å gi et utvidet og mer kompletterende bilde av Møller. Ved å se 
arbeidet hennes i lys av det tidlige 1900-tallets hygienebevegelse, ønsker jeg å vise at hun ved 
å arbeide for å bedre mødres og barns kår også var med på å spre nye kunnskaper om og nye 
holdninger til hygiene. Hun var ikke bare en kvinnesakskvinne, men også en aktør i samtidas 
hygieniske folkeopplysningsbevegelse. 

I oppgaven blir fire sider ved Møllers hygieniske arbeid trukket fram: 1) kampen for 
opplæring av kvinnene gjennom blant annet mødrefag, 2) barselhjemutstillingen i 1916, 3) 
opprettelsen av mødrehygienekontoret i Oslo i 1924 og 4) ønsket om at jordmødrene måtte 
følge opp mødre og barn i hjemmet og fungere som konsulenter i blant annet barnestell. Felles 
for disse tiltakene var ønsket om at kvinner – særlig mødre – måtte få bedre opplæring i alt 
som hadde med deres oppgaver å gjøre. De måtte dessuten få tilgang til den nye kunnskapen 
om hygiene, og det burde drives et holdningsskapende arbeid slik at kvinnene tok til seg den 
nye kunnskapen.  

For ytterligere å begrunne plasseringen av Møller innen hygienebevegelsen, blir arbeidet 
hennes sett i forhold til en av denne bevegelsens store ideologer, Carl Schiøtz (1877-1938). I 
oppgaven beskrives ulike sider ved Schiøtz’ skolehygiene, og det blir trukket fram flere trekk 
som knytter Møllers’ tenkning til denne sentrale aktøren i hygienebevegelsen. De to sto på 
mange måter i det samme arbeidet, med å spre kunnskaper og holdninger om hygiene. 
Sammenligningen med Carl Schiøtz styrker derfor påstanden om at Katti Anker Møllers 
arbeid kan ses som en del av hygienebevegelsen på begynnelsen av 1900-tallet. Det er med 
andre ord fruktbart å betrakte arbeidet hennes i lys av andre perspektiver enn det tradisjonelle 
kvinnesaksperspektivet.   

Gjennom å knytte henne til samtidas hygieniske folkeopplysningsbevegelse, har jeg utvidet 
bildet av Katti Anker Møller. Dette er et viktig bidrag i forskningen om henne, og åpner opp 
for nytenkning omkring denne kvinnens betydning i samfunnsutviklingen. 
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