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Forord 
 
 
Som ung kvinne, feminist og Oslo-patriot var oppgaven med å finne ut bakgrunnen for at det 

faktisk eksisterte tre egne kvinnehus i hovedstaden spennende. Arbeidet med kilder ble 

likevel noe vanskeligere på grunn av Covid-19-viruset. Jeg hadde heldigvis gjort noen søk og 

funn i Oslo Byarkiv før Norge ble stengt den 12. mars, men jeg skulle gjerne ha noen flere 

besøk dit for å kanskje finne flere svar. Referater fra bystyremøter er en kilde jeg ikke fikk 

mulighet til å se på.  

 
Jeg vil rette en stor takk til min veileder Eirinn Larsen for gode råd, grundige 

tilbakemeldinger og ikke minst entusiasme for oppgaven – den har flere ganger smittet over 

og lettet på arbeidet. Takk også for din forståelse for utfordringer denne våren ga, og din 

fleksibilitet i veiledning som ble nødvendig denne «Koronavåren».  

 

Takk til min mor som nå etter fem år med korrekturlesing har fått sin siste henvendelse fra 

meg. Takk til min samboer som har måttet både hente og lage middag til barna mer enn ellers 

denne våren. Siste takk går til lunsjgruppa for mange hyggelige kaffepauser!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  iv 

Sammendrag 
 
Denne oppgaven viser hvordan boligsituasjon i hovedstaden i første halvdel av 1900-tallet 

rammet de mange enslige selververvende kvinnene på en egen måte. Kvinner var i stort 

flertall, særlig i byene rundt århundreskiftet. Behovet for å gi kvinnene en mulighet for å 

livnære seg, sammen med samfunnets økende behov for arbeidskraft, gjorde at flere 

muligheter innenfor utdanning og næringsliv ble åpnet også for kvinner. Tross de nye 

mulighetene, forble kjønn og sivil status et hinder for kvinnene på mange områder, inkludert i 

det vanskelige boligmarkedet.  Kvinner fikk nesten uten unntak dårligere betalt enn menn, 

kun begrunnet i at de som kvinner ikke hadde de samme behovene som menn. I tillegg til lave 

lønninger, sto kvinnene uten en mannlig forsørger, som fortsatt ble sett på som noe unormalt i 

samfunnet. Dette gjorde at enslig kvinner sjeldent ble prioritert i Kristianias vanskelige 

boligmarked. I denne oppgaven viser jeg hvordan kvinnesakskvinner tok opp boligproblemet 

utover 1900-tallets første halvdel, spesielt gjennom Norsk Kvinnesaksforenings tidsskrift 

Nylænde. Diskursen sammenlignes med hvordan tilsvarende britiske tidsskrifter tok opp deres 

liknende problem. Studien viser at kvinnesak og boligkamp var tydeligere koblet sammen i 

England, mens den norske linjen viet mest oppmerksomhet og bekymring til 

arbeiderklassekvinnene, og drev kvinnekamp utenom boligsaken.  

 

I oppgaven skrives også historien til tre kvinnehus som ble bygget i hovedstaden i perioden 

1925 – 1937. Alle husene ble driftet gjennom aksjeselskap som alle ble opprettet av kvinner. 

Likevel ga kommunen økende støtte til husene, og var en større aktør i de to seneste 

kvinnehusene. Utviklingen til kommunens støtte til husene speiler samfunnets sosialpolitiske 

utvikling. Historien til husene, og kvinnene ansvarlig for dem,  skrives derfor inn i lys av 

velferdsutviklingen sammen med maternalismens teorier. Endelig inneholder oppgaven en 

epilog som reflekter hvordan oppgavens innhold og arbeidet med den kan brukes i 

undervisning på videregående skoler.  
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Kapittel 1: Tema og aktualisering for oppgaven 
 

Mot slutten av 1800-tallet åpnet det seg stadig flere nye muligheter for kvinner i Norge. Nye 

utdanningsmuligheter som sykepleier, lærerinne og telegrafistinner kom fra 1850-årene.  

Universitetet åpnet opp for kvinner i 1882/84, med Cecilie Thoresen som Norges første 

kvinne med universitetseksamen. Også lovene og reglene for handelsvirksomhet for kvinner 

ble stadig mer liberale i løpet av andre halvdel av 1800-tallet. Først for enslige kvinner over 

25 år i 1842, så sakte men sikkert en oppmykning frem til 1894 da også gifte kvinner kunne 

drive handel. Disse nye arbeids- og utdanningsmulighetene kom samtidig med en gryende 

feminisme. Norsk kvinnesaksforening ble stiftet i 1884, med utgivelsen av deres feministiske 

tidsskriftet Nylænde fra 1887, mens Kristiania kvinnelige handelsstandsforening holdt sin 

første generalforsamling i 1890. Likevel hadde oppmykningen av kvinners utdannings, 

handels- og yrkesrettigheter bare med feminisme og kvinnekamp å gjøre, men med det som 

siden midten av 1800-tallet ble ansett som et voksende samfunnsproblem – det stigende 

antallet ugifte og enslige kvinner uten menn til å forsørge dem.1  

 

På det meste var det så mange som 140 kvinner per 100 menn i den norske hovedstaden 

Kristiania, eller Oslo som den senere skulle hete. Uten mannlige forsørger måtte de enslige 

kvinner altså finne nye måter å livnære seg selv på. Det vil si at et økende antall kvinner 

faktisk benyttet seg av de mange nye mulighetene for utdanning og arbeid. Ett  problem 

gjensto likevel for mange av kvinnene: Hvor og hvordan skulle de bo? Denne oppgaven ser 

på hvordan enslige kvinners boligproblem i hovedstaden ble debattert og forsøkt løst på 

begynnelsen av 1900-tallet fram til utgangen av 1930-årene. Jeg skal knytte dette spesielt til 

utforskningen av tre kvinnehus som ble bygget og åpnet i Oslo fra 1923 og fram 1938.  Hvem 

ytret seg om boligproblemet for denne samfunnsgruppen på begynnelsen av 1900-tallet? Hva 

var bakgrunnen for bygging av hovedstadens første kvinnehus – og hvem initierte dem? Og 

endelig, hvilken rolle hadde det offentlige versus det private i realiseringen av disse husene? 

Ble boligsak for enslige kvinner også kvinnesak i Norge slik det delvis var i Storbritannia på 

begynnelsen av 1900-tallet?  

 

 

 
1 Larsen, “Selvgjorte kvinner: kjønn, entrepenørskap og næringsliv rundt 1900”, 130.  
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Enslige kvinners boligsituasjon som historiografisk blindfelt  

Det er gjort svært lite forskning på selve boligsituasjonen for enslige kvinner i Norge på 

1900-tallet. Temaet som denne oppgaven tar opp, er derfor nesten som et historiografisk 

blindfelt å regne. Det betyr at jeg har måttet knytte sammen ulik type historisk forskning, 

både kvinne- og kjønnshistorie, sosialhistorisk forskning, by- og lokalhistorie samt annen 

relevant litteratur hentet fra utlandet. Det finnes faktisk noe internasjonal, og da særlig britisk, 

litteratur om temaet for oppgaven med utgangspunkt i de løsninger på enslige kvinners 

boligproblem som utviklet seg i første del av 1900-tallet. England hadde nemlig likhet med 

Norge hadde et høyt antall enslige kvinner i byene fra midten av 1800-tallet og framover. Den 

britiske foreningen Womens´ Pioneer Housing som ble etablert i 1920, har skrevet ned noen 

av sine historier for husing av enslige profesjonelle kvinner, primært i London. Lynn F. 

Pearsons bok Architectural and social history of cooperataive living (1988) har også  et 

kapittel  om enslige arbeidende kvinner og boligspørsmålet. Her skriver hun om forbindelsen 

mellom kvinnekamp og boligkamp, om det økende behovet for boliger for kvinner som også 

inkluderte de som hadde råd til å betale litt mer en minsteleien. I tillegg til boligforeningen 

Womens Pioneer, skriver Pearson om Ladies Dwellings Company og Ladies Residential 

Chambers, som alle var og er foreninger ment for å hjelpe enslige kvinner med å skaffe 

bolig.2  

 

I norsk sammenheng er arbeidsforhold og lønnsforhold til kvinner i nye profesjoner atskillig 

mer belyst enn boligsituasjonen for kvinner, særlig av historiker Gro Hagemann. I hennes 

bøker Kjønn og industrialisering (1994) og Skolefolk, lærernes historie i Norge (1992) viser 

hun blant annet hvordan lønn var en klar forutsetning for at kvinner også skulle kunne arbeide 

i telegrafvesenet, i skolevesenet og som syersker. Kjønn og industrialisering viser flere sider 

av forholdene mange enslige kvinner jobbet i, hvilke muligheter og krav de hadde, og hvilke 

forskjeller det var for menn og kvinner.3 Boken inneholder mye om lønns- og arbeidsforhold, 

men lite om hvordan de bodde. I Skolefolk, lærernes historie i Norge får vi innblikk i de store 

lønnsforskjellene, men også hvordan lønnskampen ble ganske suksessfull for kvinnene, med 

betraktelige bedre rettigheter på begynnelsen av 1900-tallet. En av bidragsyterne til dette var 

Anna Rogstad, som ved siden av arbeidet i skolevesenet var en tydelig stemme og sentral 

bidragsyter da Norsk Kvinnesaksforening (NKF) startet i 1884. Denne foreningen fikk  en 

 
2 Pearson, Architectural And Social History Of Cooperative Living, 48- 52. 
3 Hagemann. Kjønn og industrialisering, (1994) og Skolefolk, lærernes historie i Norge (1992). 
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tydelig stemme i boligdebatten som belyses i denne oppgaven. Samtidig viser begge bøkene 

av Hagemann tydelig hvordan kvinnenes lave lønninger lønnen ga dem større økonomiske 

utfordringer som tidvis gjorde det svært vanskelig for dem å skaffe bolig. Likevel tar hun ikke 

opp hvordan dette gikk ut over boligsituasjonen deres, eller hvordan de faktisk klarte å sikre 

seg tak over hodet i et vanskelig boligmarked.  

 

Historiker Eirinn Larsen har skrevet om de mange enslige kvinnene som gikk egne veier 

gjennom handel og forretningsdrift rundt 1900, mange med stor suksess i næringslivet.4  

Larsen redegjør for hvordan kvinnene fikk flere muligheter til å livnære seg, men at ulikheter 

i lønn, status og utdanningsmuligheter stadig var regelen også utover 1900-tallet.  Kjønn og 

lønn viste seg å bli avgjørende for enslige kvinner også i boligmarkedet på 1900-tallet. 

Likevel er enslige kvinner ikke Larsens fokus, heller ikke deres til tider store problemer med å 

finne en bolig. Boken som derimot eksplisitt tar for seg enslige kvinner, fra et mer 

kulturhistorisk perspektiv, er historiker Tone Hellesunds Kapitler fra singellivets historie 

(2013). Hellesund skriver om flere av de fremtredende norske peppermøaktivistene i Norge 

rundt 1900, hvorav mange var medlem i Norsk Kvinnesaksforening. 5 Hun beskriver hvordan 

de levde, hva som var viktig for mange av dem, hvordan de så på seg selv, og hvordan de ble 

sett på i et samfunn som var lagt opp til at «alle skulle gifte seg».  For eksempel beskriver 

Hellesund hvordan flere peppermøer lengtet etter egne, koselige hjem de kunne innrede etter 

eget ønske. Hun er også inne på hvordan mange enslige kvinner ikke hadde mulighet til å 

flytte hjemmefra både av omsorgsgrunner, men ofte av økonomiske grunner. Flere flyttet 

derfor sammen med søsken eller venninner i små rom eller leiligheter. Hun viser til flere 

eksempler av høyt utdannede kvinner som leide leilighet sammen. Hellesund skriver likevel 

ikke noe om boligsituasjonen annet enn dette ønsket mange hadde om å ha et eget hjem.  

 

Da oppgaven min begrenser seg hovedsakelig til Kristiania/Oslo, har jeg benyttet meg av 

forsking om Oslos boligpolitikk og bolighistorie. Av historisk litteratur om boligbygging i 

Oslo har Knut Kjelstadli og Jan Eivind Myhres flerbindsverk Oslo bys historie: Bind 3 1814-

1900 og Bind 4 1900- 1948 (1990) vært særs viktig, samt Oslo – En spenningenes by (1995) 

skrevet om hovedstadens boligmangel og tiltakende boligpolitikk. Begge skriver om 

Kristiania som en «kvinneby» og at kvinner måtte ty til pensjonater, hybelhus eller et liv som 

pensjonerende, både på siste del av 1800- og tidlig 1900-tallet. De tre kvinnehusene som ble 

 
4 Danielsen, Larsen, Owesen ”Næringsfrihet som likestilling”, 47.  
5 Hellesund, Kapitler fra singellivets historie, 157.  
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bygget for å løse enslige kvinners boligproblem i mellomkrigstiden, er derimot ikke nevnt. 

Erling Annaniassen som har skrevet flere verk om sosial boligpolitikk, velferdspolitikk og 

større boligforeningers historie, har berørt temaet i boken Hvor Nr. 13 ikke er... (1991). I 

denne skriver han en par sider om hvordan kvinner forsøkte å organisere seg, blant annet 

gjennom «Kvinnenes boligkongress», men at da denne kongressen var et engangstilfelle 

skjedde det ikke noe varig kvinneorganisering i boligsaken. Videre skriver han at « (...) det 

spirende kvinneinitiativ organisert i Kvinnenes boligråd døde ut sammen med 

boligreformbevegelsen».6 Jeg tør påstå at denne oppgaven viser at hans påstand om kvinners 

manglende engasjement og resultater ikke stemmer.    

 

For å kontekstualisere de tre kvinnehusene, samt diskusjonene om enslige kvinners 

bosituasjon, har jeg forsøkt å plassere dem i utviklingen samfunnet har gått mot, nemlig et 

velferdssamfunn. Denne utviklingen har særlig Anne-Lise Seip skrevet flere verk om. I boken 

Norge Ad Notam (1992) skriver historikeren om hvordan Norge gikk fra å være et samfunn 

hvor individualisme, selvansvar og private løsninger dominerte til et samfunn hvor det 

offentlige tok større ansvar for individets trygghet og omsorg gjennom kollektive løsninger. 

Seip skriver at trygghet ble et politisk krav samtidig med at det moderne partivesenet vokste 

frem fra 1880-årene, og at politikere plukket opp dette behovet og gjorde det til et politisk 

anliggende.7 Det ser likevel ikke ut til at de enslige kvinnenes boligbehov ble tatt opp, det er i 

hvert fall ikke beskrevet i hverken sosial- eller boligpolitikken. Dette betyr at temaet som 

denne oppgaven søker å belyse enda ikke er skrevet om. Historiografisk ligger oppgaven i 

skjæringspunktet mellom kvinnehistorie og velferdshistorie, mens lokalhistorie eller Oslo-

historie også er sentral for oppgavens analyser. 

 

Problemstilling og avgrensning 

I oppgaven ønsker jeg å tette noen av hullene i forskningen på enslige kvinners boligsituasjon, 

kvinnekampens arbeid for boligsituasjonen ved å undersøke de tre kvinnehusene som ble 

bygget i Kristiania/Oslo i mellomkrigsperioden. Det gjør at min overordnede problemstilling 

er følgende: Hva slags løsning på boligproblemet for enslige kvinner var kvinnehusene som 

ble bygget i Oslo mellom 1923 og 1939? 

 

 
6	Annaniassen,	Hvor	Nr.	13	ikke	er...,135.		
7 Seip.”Velferdstatens utvikling”, 220. 
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Tidsmessig er oppgaven avgrenset til ca. 1900-1938. Denne tidsperioden er valgt for å kunne 

få med hvordan boligproblemet ble adressert i 1900, byggingen av det første huset i 1923 og 

frem til siste hus ble bygget i 1938. 

 

Analytiske begreper: sosialhjelpstaten, velferdskommunen og maternalisme  
 

Jeg har i utformingen av denne oppgaven søkt analytisk støtte i begreper som 

’sosialhjelpstaten’, ’velferdskommunen’ og ’maternalisme’ framfor å benytte en spesifikk 

teori. Begreper som dette, hjelper historikeren til å se og snakke om fortiden på en spesifikk 

måte, noe som har vært svært nyttig for meg under arbeidet med denne oppgaven. Dessuten er 

det slik at for et tema som så langt er relativt lite utforsket, nærmest et blindfelt i nyere norsk 

historiografi, er det viktig å søke støtte i etablerte fortolkninger og historiografiske kontekster. 

Samtlige av de overnevnte analytiske begrepene er det, selv om de er noe ulikt kjent og brukt 

av historikere i Norge.  

 

Førstnevnte begrep, sosialhjelpstaten, er utviklet av Anne Lise Seip og ble først benyttet i 

Sosialhjelpstaten blir til (1994). Her bruker hun bruker begrepet om tiden mellom laissez 

fare-staten, der eget ansvar for personlig helse og omsorg var normen, og den framtidige 

velferdsstaten som vi kjenner til i dag.8 Sosialhjelpstaten var altså en slags mellomting, hvor 

det offentlige viste ansvar for noen velferdsområder, spesielt for de med lav inntekt. 

Fattigdomsproblemet for eksempel, ble nå oppfattet som et samfunnsproblem, ikke en 

personlig svakhet eller synd slik det tidligere oftest ble sett på.9 Fattigdom ble nå sett på som 

en felles utfordring som samfunnet kunne overkomme. Mottakergruppen for sosiale tjenester 

ble også utvidet.10 Det institusjonaliserte samarbeidet mellom private organisasjoner og det 

offentlige ble et kjennetegn ved sosialhjelpstaten.  

 

Jeg vil bruke sosialhjelpsstaten som et analytisk perspektiv i studien av tiden kvinnehusene 

ble bygget. Enslige arbeidende kvinner hadde på ingen måte vært aktuelle for sosialhjelp 

tidligere, da kvinner i hovedsak ble ansett å være familiens ansvar. Først med fremveksten av 

et moderne og mer individuelt penge-og klassesamfunn, ble enslige kvinners forsørgelse til et 

offentlig ansvarsområde. Først ble dette forsøkt besvart gjennom lovendringer som ga enslige 

 
8 Seip. Sosialhjelpstaten blir til, 12.  
9	Erhard,	«fattigvesenets	utvikling	på	1800-tallet	–	med	blikk	på	Namdalen».	
10 Seip, Sosialhjelpstaten blir til, 13.  
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kvinner rett og mulighet til å forsørge seg selv.11 De enslige kvinnenes problemer med å finne 

seg bolig, var derimot lenge intet anliggende for myndighetene, men de frivillige 

organisasjonene og kvinner selv. Ved inngangen til 1900-tallet ble denne 

befolkningsgruppens boligbehov etter hvert anerkjent også av kommunen som på ulikt vis ga 

støtte til disse husene. Dette viser til samarbeidet mellom private og offentlig i betydning 

kommunale som Seip nevner som et kjennetegn på sosialhjelpstaten. Å studere kvinnehusene 

og tiden de ble bygget i, med dette begrepet som analytisk verktøy, har derfor vært av stor 

betydning for å kunne fortolke denne ukjente siden av den sosialpolitiske debatten og norske 

kvinners fortid.   

 

Når det gjelder forskningen om kommunenes økende velferdsengasjement på starten av 1900-

tallet, er Tore Grønlies begrep om velferdskommunen viktig. Grønli viser til forskjellene 

mellom velferdsstat og velferdskommune. Velferdsstat brukes ofte ureflektert om en stat, i 

betydning et land, ”hvor offentlig myndighet særlig aktivt søker å fremme og beskytte 

befolkningens økonomiske og sosiale velferd”.12 I dette legger Grønli vekt på begrepet stat, at 

det innebærer et styringssystem i et system bestående av flere styringsnivåer. Ett av disse 

nivåene er velferdskommune, et begrep han lanserte i 1987 knyttet til historieforskningens 

sterkere betoning av kommunenes rolle i utviklingen av etterkrigsperiodens moderne 

velferdsstat.13 Videre er hans tese om velferdskommunen at det er kommunen som gjennom 

lokalt finansierte tiltak har vært pioner for de senere store sosiale reformer ved at staten har 

lovfestet og regulert disse velferdsordningene og gjort dem universelle for alle kommuner. 

Når staten da har tatt over ansvaret for velferdsreformene, har kommunen fått mulighet til å 

initiere nye velferdsordninger.14 Oslo/Kristiania var helt klart en av pionerkommunene i 

Norge, noe ikke minst Ida Bloms forskning om barnebegrensning viser.15 Oslo 

mødrehygienekontor ble etablert i 1924 og viste vei for velferdsordninger som etter hvert ble 

innlemmet i etterkrigstidens velferdsstat. 

 

Men hvordan ivaretok velferdskommunen kvinnene? Da Grønlie utviklet dette begrepet, 

hadde han ikke tanke for hvem som mottok velferden og at denne mottakeren hadde et kjønn. 

Derimot har dette vært presisert av Blom. Hun har flere relevante refleksjoner over kjønn og 

 
11 Danielsen, Larsen og Owesen, Norsk likestillingshistorie, 40.  
12 Grønlie. ”Fra velferdskommune til velferdsstat “. 
13 Ibid.  
14 Ibid. 
15 Blom, Barnebegrensning – synd eller sund fornuft?,196-213. 
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stat som kommer til uttrykk i boken Kjønn og velferdssamfunn (1998). Her drøfter hun hva 

det vil si å være borger, og hvordan økonomisk selvstendighet har vært en viktig faktor for 

borgerskap, for eksempel for å ha stemmerett.16 Videre skriver hun om hvordan menn og 

kvinner har interessert seg for forskjellige områder. Menn har vist interesse for det som har 

med arbeidsforhold, arbeidsplass å gjøre, samt ønsker om å påvirke avgjørelser i det 

offentlige gjennom politiske partier. Kvinner derimot organiserte seg rundt interesser som 

angikk andres ve og vel, og som i første rekke ikke hadde ambisjoner om politisk forandring 

på området.17 Det ser ut til å være en bred enighet blant historikere og samfunnsforskere at 

kvinners sterke bidrag i private organisasjoner har vært svært toneangivende for hvordan 

velferdstiltak har blitt til.18 Dette empiriske poenget ligger til grunn for det tredje og siste 

analytiske begrepet i denne oppgaven, maternalisme.  

 

På starten av 1990-tallet begynte amerikanske og engelske forskere å bruke begrepet 

maternalisme som en analytisk kategori i sammenlikningen av den sosialpolitiske arven i 

Europa kontra USA.19 Dette kom av kvinners betydningsfulle rolle i private 

veldedighetsorganisasjoner og deres rolle i utformingen av og gjennomføringen av ulike 

velferdsordninger. 20 Forfatterne av Maternalism Reconsidered : Motherhood, Welfare and 

Social Policy in the Twentieth Century (2012) mener at bruken av dette analytiske begrepet 

har ”enriched both the field of gender history and the history of welfare states”.21 I denne 

oppgaven ønsker jeg å plassere kvinnehusenes fremkomst i tiden hvor Norge ennå ikke var en 

velferdsstat eller noe velferdssamfunn, og hvor velferdskommunen ennå var i startgropa. 

Samtidig kunne de mange velferdsordninger som Kristiania/Oslo kommune var en 

pionerkommune for, igjen krediteres fra de mange private veldedighetsorganisasjonene som i 

stor grad var drevet av kvinner. Samtidig deltok også flere kvinner aktivt i politikken, da 

særlig innenfor omsorgs- og sosialpolitikk. Dette viser at feminisme, kvinnepolitikk, 

sosialpolitikk og etter hvert boligpolitikk kunne gå hånd i hånd.  

 

Begrepene sosialhjelpstat, velferdskommune og maternalisme har gjort det mulig for meg å 

plassere de tre kvinnehusene historisk og historiografisk, særlig med tanke på kvinnehistorie 

 
16 Blom, «Refleksjoner over kjønn og stat», 33. 
17 Blom, «Refleksjoner over kjønn og stat», 36. 
18 Blom, «Refleksjoner over kjønn og stat», 36. Som refererer videre til Anne-Lise Seip, Tore Grønlie, og Jan 
Erik Grindheim. 
19 Plant, Klein, Maternalism Reconsidered, 3. 
20 Ibid.  
21 Ibid.  
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og velferds(stats)historie. Disse to feltene har både sammen og hver for seg tatt for seg 

kvinnesak og kvinnelig velferdspolitikk, men ikke mye om enslige kvinner, og så godt som 

ingenting om deres boligsituasjon.  

 

Kilder, metode og struktur  

For å besvare min problemstilling «Hva slags løsning på boligproblemet for enslige kvinner 

var kvinnehusene som ble bygget i Oslo mellom 1923 og 1939?» har jeg benyttet meg av 

både arkivmateriale og tidsskrifter som primærkilder. For konkret informasjon om 

kvinnehusene har jeg konsultert Oslo Byarkiv. I tillegg har jeg konsultert Nasjonalbibliotekets 

mange kvinnetidsskrifter og aviser fra perioden. Her har tidsskriftet Nylænde, utgitt av Norsk 

kvinnesaksforening, vært spesielt nyttig.  Det ble gitt ut en gang i måneden, og tok for seg det 

aller meste som angikk kvinnekamp i Norge, deriblant boligsituasjonen for (enslige) kvinner. 

Ved å lese dette tidsskriftet har jeg fått informasjon om hvordan problemet ble adressert. 

Denne kilden, som et feministisk tidsskrift, er jo ikke objektiv eller nøytral i sitt syn, men for 

oppgavens ønske om å finne ut hvordan dette problemet ble diskutert i den feministiske 

sfæren, har den vært verdifull.  

 

Ved siden av Nylænde har jeg gjennom Nasjonalbiblioteket hatt god nytte av samtidens aviser 

som skrev om de tre husene i samtiden. Aviser og tidsskrifter som Norske Kvinder, og Akers 

vel har vist seg å gi mer informasjon om byggene enn både byarkiv og sekundærlitteratur. 

Kilder fra arkitektfaget har også vært verdifulle kilder for informasjon om kvinnehusene. 

Artikler fra lokalhistoriewiki, som drives av Norsk lokalhistorisk institutt ved 

Nasjonalbiblioteket, men med anonyme forfattere, har også hatt noen betydningsfulle 

dokumenter, som tidsskriftet deres Byminner.  

 

For et bredere perspektiv og forståelse for utviklingen i Norge har jeg sett på hvordan 

samfunnsforholdene var i England i samme tid. Jeg har ønsket å se på likheter og forskjeller i 

hvordan et relativt likt problem ble løst i England og i Norge, samtidig som jeg har vært åpen 

for at særlig norske kvinnesakskvinner var informert og kanskje inspirert av hvordan 

boligproblemet for de enslige kvinnene ble søkt løst i England. For å finne svar på disse 

spørsmålene har jeg lest om foreningene bak disse kvinnehusene, som fortsatt eksisterer. 

Dette er hovedsakelig foreningene Womens´ Pioneer og Ladies´ Dwellings Company, som 

begge har en del informasjon på sine nettsider. Videre har jeg benyttet meg mye av 
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forskningslitteraturen om forholdende for de britiske kvinnene som alt redegjort for. Disse 

kildene har både gitt meg kunnskap om Englands kvinnehus, men også om diskursen blant 

kvinnesakskvinnene i England. Dette har gitt meg grunnlag for å gjøre en sammenligning av 

dette temaet i disse to landene, som både viser likheter og forskjeller i diskurs og handling fra 

kvinnenes side. Det er viktig å understreke at denne sammenlikningen er utført for å gi 

perspektiv til den norske debatten, og derfor ikke er noe sammenliknende historisk studie i 

tradisjonell forstand.  

 

En vesentlig del av oppgaven har vært å se på hvordan debatten, eller diskursen, i og rundt 

boligproblemet for enslige kvinner har vært. Jeg har villet se på hvem som ytret seg om 

problemet, hvordan de gjorde det, hvor bekymringen lå og hvordan alt dette ble tatt imot og 

søkt løst på ulike måter. Disse spørsmålene har tydeligst vært knyttet til diskusjonen i 

Nylænde, men også i samtidens aviser og tidsskrifter. Jeg har lest kildene med hjelp av 

diskursanalysens verkøy. Å se på diskurser og gjøre diskursanalyser av skriftlige kildre, har 

spredd seg som metode også i historiske studier.22  Jeg har lest kildene med interesse for 

hvordan de er skrevet, og sett etter mønstre eller utvikling i måten boligproblemet ble 

beskrevet.  Funnene i kildene har vært sparsommelige, det var altså en begrense diskurs med 

tilknytning til feministiske tidsskrifter som Nylænde og avisen Norske Kvinder. I tillegg ble 

det etablert foreninger og konferanser om tema. Mine funn gir derfor ikke et objektivt bilde av 

samfunnsdisskursen om temaet, men et innblikk i hvordan enslige kvinners boligproblem ble 

belyst og forsøkt løst innenfor en norsk motkultur som de feministiske foreningene tilhørte. 

Det er nettopp diskursen i kvinnebevegelsen som har vært interessant, og hvordan den sto i 

forhold til de andre kampsakene de også førte, men også hvordan den ble toneangivende for 

offentlige myndigheter eller ikke.  

 

Strukturen i oppgaven er enkel, med to hovedkapitler og en epilog, foruten innledning og 

avslutning. I kapittel to ser jeg nærmere på hvem denne gruppen av enslige kvinner var, og 

den videre diskursen om deres boligproblemer på begynnelsen av 1900-tallet. I kapittel tre 

nærmer jeg meh historien til de tre kvinnehusene i Oslo i lys av Seips og Grønlies analytiske 

konsepter og skildringer av samtiden, før jeg konkluderer oppgaven og funnene i kapittel fire. 

Endelig er det en epilog hvor jeg ser på hvordan masteroppgaven kan brukes i undervisning i 

videregående skole. 

 
22	Andresen.	Å	gripe	fortida,	108.		
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Kapittel 2: Bolignøden og de enslige kvinnene – en ny kvinnekamp? 
 

 

Boligsaken er et av vor tids vigtigste økonomiske spørsmaal. Dette ene behov til hus 

sluker saaledes gjennemsnitlig fra 1/5 til 1/3 av alt, hva der tjenes i denne by.  (...) 

Intet under at boligsaken staar paa dagsorden i alle land. Der har alt utviklet sig en 

egen boligpolitikk, som har til maal at finde de veie, ad hvilken man kan naa frem til 

en tilfredsstillende ordning av dette, det vigtigste enkeltbehov vi har. 23 

 

Utdraget over er fra advokat og arbeiderpartimann Gustav Heibergs foredrag han holdt for 

Norsk kvinnesaksforening, og som ble gjengitt i deres tidsskrift Nylænde i 1911.  På 

begynnelsen av 1900-tallet nærmet den norske hovedstaden seg en kvart million innbyggere, 

et antall byen hadde store problemer med å romme. Som Heiberg skriver, sto boligsaken på 

dagsordenen i alle land, inkludert Englands flere store byer. Boligproblemet gjaldt de fleste 

samfunnsgrupper, likevel var problemet spesielt utfordrende for enslige kvinner på grunn av 

deres sivile status som enslige. Normalen var å gifte seg for så å bo med mann og barn, 

eventuelt foreldre, andre familiemedlemmer, tjenestefolk og losjerende. Enslig tilværelse og 

egen bolig var et svært sjeldent tilfelle.  

 

Dette kapittelet ser nærmere på hvem disse enslige kvinnene var, hvordan bolignøden traff 

dem, samt hvordan boligkampen delvis ble en del av kvinnekampen på ulikt vis i de første 

tiårene av 1900-tallet. Kampen for å sikre kvinner et sted å bo blir i denne perioden en del av 

den mer generelle kvinnekampen som hadde startet i 1880-årene. Arbeidet for stemmerett var 

i full gang både i Norge og Storbritannia da bolignøden toppet seg. Men som vi skal se var 

koblingen mellom kvinnestemmerettighetskamp og boligkamp mye tydeligere i London enn 

den noen gang ble i Kristiania. Britiske kvinnesakskvinner engasjerte seg tidligere og mer 

direkte i enslige kvinner av middelklassens bolignød, enn det medlemmene av Norske 

Kvinnesaksforening (NKF) gjorde.    

 

De enslige kvinnene falt gjennom i mye av den offentlige boligpolitikken, og de ulike veiene 

særlig kvinner tok for å løse problemet er noe av det dette kapittelet belyser. Den norske 

 
23 Heiberg, «Boligsaken og bolignøden», 5.   
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situasjonen er det som belyses mest, med vekt på Kristiania spesielt. Samtidig tar jeg i bruk 

litteratur om britisk boligpolitikk og boligbygging for enslige kvinner og de britiske 

kvinnesakskvinnenes diskusjon og handling for enslige kvinners boligsituasjon. Jeg begynner 

med den norske hovedstaden og sammenlikner bosituasjonen for de enslige kvinnene med 

hvordan det var i London. Deretter ser jeg mer på hvem de enslige kvinnene var, hva som 

skilte dem og hva som bandt dem sammen, før jeg avslutningsvis kommer tilbake til hva som 

preget debatten om bolignøden i tidsskriftet til de norske kvinnesakskvinnene.  

 

Byvekst, boligmangel og kvinneoverskudd  

Kristiania nærmet seg altså 250 000 innbyggere i år 1900. Over halvparten av dem var 

innflyttere fra bygdene og byene omkring. En økende andel av dem var enslige kvinner på 

utkikk etter arbeid og bolig. Arbeid var nok lettere å finne i hovedstaden, men å finne bolig 

var vanskeligere. Boligmangelen, eller bolignøden som det etterhvert ble betegnet som, var 

gjennomgående og traff alle samfunnsklasser. Kommunen hadde ingen tradisjon for å bygge 

boliger, og det private var i stor grad kontrollert av et urolig marked. I tillegg til å ha få 

boliger utpreget Kristiania seg også som en «leieby», 95% av befolkningen bodde til leie hos 

andre i 1920.24 Kun 5% eide boligen de selv bodde i. At så få eide sin egen bolig ble sett på 

med bekymring, da man var redd for folks misnøye og eventuelle folkeopprør på grunn av 

situasjonen. På denne måten var det politisk enighet om at noe måtte gjøres for å bedre 

boligsituasjonen i byen.  

 

Utover 1900-tallet ble boligpolitikk et av de viktigste debattområdene for de politiske 

partiene. Selv om det var enighet om at det var et boligproblem, var det ikke enighet i 

hvordan problemet best skulle løses. Debatten gjaldt særlig rollene det private skulle ha i 

boligutbyggingen. Den voksende venstresiden ønsket mer offentlig ansvar og innsats, mens 

høyresiden var skeptisk til høyere skatteutgifter og markedets påvirkning av dette. Mye ble 

etter hvert bygget, særlig for arbeidere og familier. Ullevål Hageby ble nesten i sin helhet 

bygget av kommunen 1918 mellom 1924. Boligområdet var tiltenkt arbeidere, men ble i 

realiteten for middelklassen. Bebyggelsen på Torshov derimot, med nærmere 2000 leiligheter 

i årene 1918-1924, ble tydelig bebodd av arbeiderfamilier.25 Det ble ikke bygget noe for 

enslige kvinner.   

 
24 Myhre og Kjelstadlie, Oslo - Spenningenes by, 75.  
25 Annaniassen, Hvor Nr. 13 ikke er...,, 144.  
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Svært lignende forhold var det i andre byer. London opplevde også en voldsom tilflytting før 

og under 1900-tallet, og spesielt i byene var det i perioder et markant kvinneoverskudd. Til 

forskjell fra Norge skyldtes dette også det store mannefallet gjennom Englands deltagelse i 

første verdenskrig. Byene i England hadde mange hjemløse borgere også før krigen, men 

særlig etter krigen ble de returnerte soldatene prioritert «and the women where just being 

brushed aside».26 Englands deltagelse i verdenskrigen var også en hemmende faktor for 

boligbygging og boligmarked. Som i Kristiania var det særlig de mindre bemidlede som ble 

tvunget til å bo trangt. Før 1900-tallet var det slumlignende tendenser i London. Etter krigen 

skjøt derimot boligbyggingen fart. Mye ble bygget, men som i Kristiania var det leiemarkedet 

som styrte, over 90 % av befolkningen leide også der. Men fra 1918 ble svært mye gjort for å 

bedre forholdene for arbeidere og familier. I motsetning til Kristiania, som utmerket seg som 

en leiegårdsby, hvor nesten alle bygningene bestod av minst fire etasjer, ble det i London 

bygget store boligfelt hvor butikker, skoler, kirker og fritidsarealer også var inkludert i 

byggeprosjektene. Resultatet var at befolkningen bodde mye mindre tett enn i det norske 

Kristiania.   

 

Å skaffe bolig var altså vanskelig for de aller fleste. Men de det muligens var vanskeligst for 

var den «nye» relativt store gruppen av enslige og selvstendige kvinner. I tillegg til 

utfordringen ved at det var få boliger, hadde kvinnene andre betydelige hindre som var 

særegent for dem. Alle bunnet i at de nettopp var kvinner uten en mannlig forsørger, som på 

den tiden fortsatt var normen. Det at de var kvinner var også grunn nok til at de fikk vesentlig 

lavere lønn enn mennene. Som Gro Hagemann har vist, var dette gjerne en forutsetning for at 

kvinner i det hele tatt ble ansatt.27 Kvinner kostet rett og slett betydelig mindre å ansette både 

i offentlig og privat sektor. I tillegg var den førende tanken at kvinner bare skulle jobbe inntil 

de giftet seg. Med det økende overskuddet av enslige kvinner i de store byene, i Kristiania 

som i London, sa det seg selv at svært mange kvinner ikke giftet seg, og forble i arbeid ut 

livet. Likhetene for alle disse kvinnene var at de tjente dårlig og dårligere enn menn. Bortsett 

fra ved var det ikke nødvendigvis mange likheter mellom dem eller bakgrunnen deres.  

 

Enslige kvinner fra ulike samfunnsklasser 

 
26 McCabe, «The Woman who reinvented housing (Inside Housing)».  
27 Spesielt i telegrafvesenet og skolevesenet.  
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Enslighet var ikke et nytt fenomen som kom på 1900-tallet. Enslige kvinner har alltid 

eksistert, i alle samfunnslag, skriver kulturhistorikeren Tone Hellesund. Likevel har enslighet 

hos kvinner blitt sett på som unormalt og blitt offer for stakkarsliggjøring, i motsetning til 

menn som leve gode liv som ungkarer.28 

 

Kvinnenes verdier og oppgaver var bestemt ut fra samtidens forståelse av kjønn. Kvinner 

skulle være koner og mødre, og hadde tydelige roller i hjemmet som omsorgspersoner, pass 

av barn og hjem, og å sørge for den religiøse og moralske delen av livet. Var du da hverken 

kone eller mor ble du sett på som mindre kvinnelig. Likevel var det, i alle fall før 1900 tallet, 

forskjeller i enslige kvinners på bakgrunn av hvilken klasse du tilhørte Enslige kvinner hadde 

følgelig ikke makt eller innflytelse etter som hun ikke hadde noe hjem hvor dette kunne vises 

i.  Å være enslig kvinne var samtidig ingen enhetlig sosial kategori. Status og benevnelse 

fulgte klasselinjer også for de enslige kvinnene.  

 

Var du «jente/gammeljente/gammelfrøken/attergløyme/tauskjærring» eller «møykjerring», 

var du en enslig kvinne fra bygdene, var du derimot enslig, men fra borgerklassen, ville du 

blitt kalt «peppermø», «frøken» eller «gammel jomfru».29 Den sosiale bakgrunnen kunne også 

vise seg i hvilket yrke den enslige kvinnen tok. Universitetsutdannelse, som ble en mulighet 

for kvinner fra 1884, var som regel kun en mulighet for kvinner fra de høyere klassene i 

samfunnet. Tjenestepiker og arbeidere på fabrikker var fra de lavere klassene. Men noen av de 

nye yrkene som ble åpnet for kvinner i siste del av 1800-tallet, trakk folk fra flere 

samfunnslag. Sykepleier, lærer, funksjonær, og kanskje spesielt telegrafistinnene ser ut til å 

være yrker som fanget unge kvinner fra et bredere spekter av sosiale klasser. Disse kvinnene 

er med i det som blir en ny klasse som vokser frem i denne perioden, en kategori flere vil 

kategorisere som den nye middelklassen.   

 

Denne nye middelklassen mener blant andre historiker Erling Strømberg at vokste frem mot 

slutten av 1800-tallet. Det som preget denne klassen var økonomi fremfor familiebakgrunn. 

Han benytter seg av Wilhelm Keilhaus ord for å beskrive den nye klassen: ”Der vokste frem 

en ny masse som var knyttet til ulike yrker, som var uensartet i sin opprinnelse og splittet i sin 

erhvervsinteressese, men som fikk det fellespreg noenlunde ensartede økonomiske kår gir.”30 

 
28	Hellsund, Kapitler fra singellivets historie, 20.	
29 Hellsund, Kapitler fra singellivets historie, 39.  
30 Wilhelm Keilhaus, i Strømberg, ”En middelklasse vokser frem”, 90. 
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Keilhau legger altså vekt på den økonomiske likheten til menneskene i denne klassen. 

Middelklassen er en gruppe som tidligere ville kommet fra ulike samfunnslag, men som nå vil 

tilhøre samme klasse fordi inntekten er lik, tross ulike yrker og sosial status Forbrukerevnen 

blir med det mer avgjørende og danner nye samlinger av samfunnsklasser.31 Dette skjedde i 

sammenheng med at nye yrker kom til og eldre yrker endret seg i status og innhold. Dette 

gjelder for eksempel de mange som kunne betegnes som bestillingsmenn.32  

 

Hagemann har lignende beskrivelser om den nye middelklassen, men i motsetning til 

Strømberg konsentrerer hun seg spesielt om kvinner. Som Strømberg mener hun at skillene 

ble hvisket ut i løpet av 1800-tallet, men at det for kvinnenes del i stor grad skjedde gjennom 

de nye utdanningsmulighetene kvinner fra flere sjikt benyttet seg av.33 Hun skriver at den nye 

middelklassens kvinner var døtre av landets sosiale og kulturelle elite, embetsmenn og 

borgerskap.34 Mange av disse var ugifte som måtte ty til arbeid for å forsørge seg selv og som 

opplevde en sosial degradering ved å gjøre dette. Denne gruppen med en ikke ubetydelig 

sosial kraft, ga dem en viktig rolle i historien om middelklassen i Norge. «Deres 

borgerrettsbevegelse, kvinnesaksbevegelsen, var antakelig den første klart interessebaserte 

middelklassebevegelsen i landet som gikk utover den enkelte yrkesgruppe eller profesjon.»35 

Den første store gruppen av denne klassen er de mange telegrafistinnene som kom fra midten 

av 1800-tallet. Videre fulgte yrker som lærerinner og sykepleiere, som begge hentet 

arbeidskraft fra både lavere- og høyerestående klasser i samfunnet. Likevel hadde alle yrkene 

til felles at de tjente langt dårligere enn mennene.  

 

Lav forbrukerevne forener enslige kvinner 
Hagemann og Strømberg legger altså vekt på yrker og forbrukerevne for å kategorisere den 

nye middelklassen. Denne kategoriseringen i seg selv er kanskje ikke så viktig for å forstå 

hvordan boligmangelen traff de enslige kvinnene, men inntekten var viktig for muligheten til 

å finne seg bolig. Og da inntektene som regel var dårlig for alle kvinner uansett sosial 

bakgrunn, yrke og klasse, sammenlignet med menn, fikk enslige kvinner utfordringer på 

boligmarkedet som ikke tilfalt enslige menn på samme måte. I yrker kunne lønningene 

variere, de heldige arbeiderkvinnene fra arbeiderklassen som fikk jobbe med «damesøm» 

 
31 Strømberg, ”En middelklasse vokser frem”, 91.  
32	Ericsson,	Fink	og	Myhre,	The	Scandinavian	Middle	Classes	1840	–	1940,	110.		
33 Hagemann, De stummes leir? 1800-1900, 160.  
34 Hagemann, De stummes leir? 1800-1900, 160 
35 Ibid.  
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kunne tjene mer enn en lærerinne som i utgangspunktet kom fra borgerklassen. 

Telegrafistinner derimot hadde liten mulighet til å avansere i gradene, slik at lønnen forble lav 

uansett innsats og erfaring. Som jeg skal komme tilbake til, ble det i offentlig regi bygget et 

pensjonat utelukkende tiltenkt enslige kvinner på Ila i Oslo i 1921. Dette pensjonatet var for 

”selvehrvervende kvinner saavel av arbeiderklassen som av forretningsstanden”.36 På dette 

pensjonatet kunne altså kvinner fra det som tidligere hadde vært (svært) forskjellige sosiale 

klasser nå bo sammen. Den lave lønnen og de få boligmuligheten som var spesielt for enslige 

kvinner, samlet altså enslige kvinner fra tidligere forskjellige klasser.   

 

En annen gruppe mennesker som gjerne var i den nye middelklassen, var de mange som 

jobbet i eller drev egne forretninger. I 1891-1902 utgjorde kvinnene mer enn halvparten av 

alle nye handelsberettigede i hovedstaden. Dette var ikke medregnet de som for eksempel 

drev hotell, pensjonat, restaurant, kafeer, eller var torgkoner. Det er vanskelig å finne sikre 

tall for hvor mange dette gjaldt, men oversikten over skattepliktige kvinner viser at de var 

mange. Uavhengig av hvilken næring en drev med, var inntektene veldig varierende. Noen 

slet med å betale neste måneds leie, måtte sove på madrass bak skranken og hadde sjeldent 

mulighet til å spise varm mat. I andre enden av skalaen var for eksempel Anne Kure som i 

1907 bygget et stort hotell bestående av 45 rom med innlagt vann og strøm, og med 

tennisbane og bilgarasje.37 Eller Fredrikke Tønder- Olsen, som drev transportbyrået 

«Kristiania Visegut Kontor», med over 50 hester, 100 flyttemenn og 30 kvinnelige 

kontorfunksjonærer.38 Ved siden av sitt imponerende arbeid, gjorde hun flere egne vrier på 

bedriften sin. Hun var den første som gjennomførte vinterferie, lønnet gifte menn høyere enn 

enslige – men ga tillegget til konen, var med i styret til Kristiania kvinnelige 

handelstandsforening, og grunnla bladet Norges Kvinder sammen med Martha Weberg. I 

1918 opprettet hun et eget legat for nordnorske kvinner, myntet på kvinner fra landsdelen hun 

selv kom fra. Disse næringskvinnene hadde stor suksess i næringslivet, men hvis en skulle 

kategorisere samfunnsklasser ved hjelp av yrker, ville disse kvinne vært i samme gruppe som 

torgkoner og eiere av småbutikker som slet med overskudd hver måned.  

 

 
36 Tandberg Steigan, «Ila pensjonat, Waldemar Thranes gate 70». 
37 Larsen, «Selvgjorte kvinner», 139.  
38 Larsen, «Selvgjorte kvinner», 127.  
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Britiske Nick Hayes skriver også om hvordan mange har brukt yrker og arbeid for å 

kategorisere folk inn i klasse.39 Dette ga mange utfordringer særlig i de yrkene hvor gradene 

og mulighetene for avanse innad var svært forskjellige. Derfor har rikdom også vært brukt for 

å kategorisere folk i klasser. Samtidig gir dette utfordringer, skriver Hayes, blant annet fordi 

det er vanskelig å definere rikdom. «Yet, in terms of class identification, what was important 

was less the scale of wealth than the possession of a sufficient and stable income to maintan 

the desired style of life.»40 Muligheten til stabil og tilstrekkelig inntekt ble avgjørende for hva 

slags type liv en kunne leve og derfor hvilken sosial klasse en fant tilhørighet i. Samtidig 

opplevede flere kvinner, som Hagemann skrev, en sosial degradering på grunn av dette ved at 

livet den nye inntekten ga ikke tillot det livet den tidligere klassebetegnelsen deres fordret. 

Første generasjon med telegrafistinner var rekruttert fra samfunnets lærde sjikt, hadde helt 

spesielle kvalifikasjoner og gikk inn i et yrke som sto høyere enn samtidens kvinneyrker. Men 

dette ga ikke fordelen i status, heller tvert imot. Lønnet arbeid for kvinner fra høyere klasser 

var forbundet med en statusnedgang.41 Søknadene fra kvinnelige telegrafer tyder det på at det 

ikke var ønske om et yrke som var motivasjon for søking. For mer enn halvparten var 

økonomiske problemer den viktigste begrunnelsen for å ta arbeid. Sammenlignet med menn 

var dette en svært høy andel. Ved siden av statusnedgangen det var å måtte ty til lønnet 

arbeid, kunne en også betvile det moralske ved å jobbe på en arbeidsplass full av menn.  

 

I denne delen har jeg forsøkt å vise hvordan enslige kvinner fra tidligere ulike samfunnslag nå 

ofte kom i samme klasse, den nye middelklassen. Likevel kunne forskjellene innad i denne 

klassen være stor. Noen yrker var mer eller mindre sammenfallende med tidligere sosiale 

klasser, for eksempel var alle de tidligste lærerinnene fra høyere samfunnsklasser. Men innad 

i yrkene kunne det også være store forskjeller i tidligere klassetilhørighet. Kvinner generelt, 

enslige som gifte, hadde langt færre muligheter til utdannelse og arbeid enn menn, slik at 

gruppen med kvinner i middelklassen blir snever. Men kanskje nettopp derfor er det 

interessant å se mer på hvilke yrker som var vanlige blant de enslige kvinnene. Felles for dem 

var at de alle hadde dårligere muligheter for arbeid og avansement, færre rettigheter, og ikke 

minst lavere lønn.  

 

 
39 Hayes, «Calculating Class», 119.  
40 Hayes, «Calculating Class», 119.  
41 Hagemann, Kjønn og industrialisering, 201.  
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Nye arbeidsmuligheter, men fortsatt lave lønninger  

Lønningen til enslige kvinner kunne som tidligere beskrevet variere mye, men var du kvinne 

ville du i nesten alle tilfeller tjene langt dårligere enn menn. Mennene var eller skulle bli 

forsørgere, ergo måtte de tjene mer enn kvinnene som ikke skulle ha samme forsørgerrolle. 

Det ble ikke tatt hensyn til alle kvinnene som faktisk hadde forsørgerroller, enten de var enker 

eller måtte ta vare på søsken og gamle foreldre.42 Det var kjønnet som ga utslag, ikke den 

faktiske forsørgerrollen. Som tidligere nevnt ble lønn ofte en avgjørende faktor for å åpne for 

kvinner i nye næringer og arbeiderplasser både i Norge og England.43 Den raske veksten i 

helse- og skolesektoren, samt det økende behovet for arbeidere og servicepersonell i 

næringsliv og offentlige embeter, gjorde at også kvinner ble sett på som en mulig 

arbeidsressurs. At de kunne lønnes langt lavere enn menn gjorde dem i noen tilfeller mer 

attraktive for arbeidsgivere.44   

 

Av de selvforsørgede kvinnene i Norge i perioden 1900-1950, arbeidet ca. 25% i industrien 

ifølge Hellesund.45 Mange av fabrikkene, som i et ganske raskt tempo ble reist byene, var av 

en type arbeid hvor kvinner passet godt inn, som for eksempel alle veveriene og spinneriene 

langs Akerselva. I dette arbeidet kunne lønnen variere i forhold til arbeidsoppgaven. I noen 

tilfeller kunne kvinner til og med ha stillinger som var høyere lønnet enn visse menn. Men i 

gjennomsnitt ser det ut til at kvinnene tjente litt over halvparten av gjennomsnittet til en 

mann.46 I tillegg til lav lønn var arbeidstidene og arbeidsforholdene svært belastende. Pikene i 

fyrstikkfabrikken på Kristianias østkant kan tjene som et skrekkeksempel på slike forhold, og 

som eksempel på en av de tidligste moderne streiker. I disse yrkene var også de økonomiske 

konjunkturene ofte avgjørende og varierende. Store fabrikker kunne ganske brått gå konkurs 

eller oppleve oppgang. Mye av arbeidet var også sesongbasert, og kvinnene som ikke hadde 

det eksplisitte forsørgeransvaret mannen hadde, var best skikket til sesongarbeid.  

 

Telegrafvesenet og skolevesenet var begge store offentlige arbeidsgivere. Med innføringen av 

folkeskolen i 1889 og den raske utviklingen av telegrafvesenet fra midten av 1800-tallet, 

opplevde begge institusjonene et raskt behov for flere arbeidere. Dette behovet ville koste 

staten dyrt, og etter en del diskusjoner godtok man prøveordninger der kvinner kunne 

 
42 Danielsen, Larsen og Owesen, Norsk likestillingshistorie, 126. 
43 Hagemann, Kjønn og industrialisering; Vicinus, Independent Women, 25.  
44 Vicinus, Independent Women, 5. 
45 Hellesund, Kapitler fra Singellivets tilværelse, 25.  
46 Gaard, «Fabrikkarbeiderskene i Kristiania», 56.  
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ansettes. Da det var en selvfølge at kvinner kunne lønnes vesentlig lavere, kunne dette være 

hensiktsmessig for staten og kommunen.47 Selve lønnen var selvsagt besparende, men også de 

ikke eksisterende avansemulighetene kvinnene hadde, gjorde at lønnsutgiftene ville være 

stabile. Endelig hadde flere av kvinnene som var utdannet i mye større grad betalt for 

utdanningen privat, ofte med økonomisk hjelp fra familien.48 Omkring 1910 var 66% av alle 

ansatte i byenes folkeskoler kvinner. For mange kvinner var nok ønsket om yrker innenfor 

helse og utdanning oppriktig, men tidens begrensninger ga ikke enslige kvinner mange 

valgmuligheter. Også i England var de første kvinneyrkene av den typen som handlet om 

omsorg og helse, disse yrkene ble sett på som mer egnet for kvinner.49  

 

Fra telegrafledelsens side var det særlig to forhold som lå til grunn for at kvinner ikke trengte 

lønn på nivå med mennene. Det mest vesentlig var at lønningen kun skulle dekke en kvinnes 

behov,  mens mannen altså var en forsørger. Var han det ikke ennå, ville han bli det med tiden 

og måtte være i stand til å forsørge en familie. 50 Det var også noen klare forestillinger om at 

kvinner kunne klare seg for mindre penger. Kvinners behov og fordringer var mindre og 

billigere enn menns uten at det ble redegjort for hva disse forskjellene lå i. Men antagelig 

tenkte man at kvinnene kunne gjøre mere av de «huslige» oppgavene, som matlaging, 

reparering av eget tøy og lignende selv. Menn var ofte losjerende med full kost, mens damene 

stelte egen mat og eget tøy. Dessuten regnet man kvinners sosiale behov som mindre, slik at 

kvinner trengte mindre til fornøyelser og de uforutsette utgiftene burde være mindre.51 Menns 

arbeidsstillinger var mer dynamiske, og avansering i firmaet kunne forventes. Han ville 

antagelig forfremmes og lønnen øke, uansett forsørgerrolle eller ei. Mens telegrafistinner 

hadde svært få muligheter for avanse, som dermed ikke ga muligheter for lønnsøkning. Hvis 

hun ikke giftet seg, og derfor frivillig eller ufrivillig ville måtte slutte i jobben, ville hun hele 

sitt yrkesaktive liv ha lik lønn som en fersk mannlig telegraf som så vidt var i gang med sin 

karrierestige. «Hennes levestandard skulle aldri omfatte flottheter som teaterbesøk og toddi, 

og hun måtte fortsatt lage sin egen mat og stelle sitt eget tøy», skriver Hagemann.52 Derfor var 

det også vanlig at telegrafistinnene spesielt hadde små beskjeftigelser de kunne drive med i 

 
47 Hagemann, «De stummes leir?», 193; Hagemann, Skolefolk, lærernes historie i Norge, 72.  
48 Hagemann, «De stummes leir?», 193. 
49 Vicinus, «Independendt Women», 25.  
50 Hagemann, Kjønn og industrialisering, 209.  
51 Hagemann, Kjønn og industrialisering, 211. 
52 Hagemann, Kjønn og industrialisering, 211.  
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rolige stunder under vaktene, som reparasjon av paraplyer eller mindre sy-oppdrag for å spe 

på inntekten.53  

 

Ved ansettelse av lærerinner var det lignende ideer om kvinners lønnsbehov. Kvinnelige 

lærere måtte i lang tid nøye seg med halvparten av mannens godtgjørelse for samme arbeid. 

Det var jo «innlysende at en kvinne kunne klare seg med mindre ved at kvinnen kunne ordne 

selv der kun faa Mænd (…) har anden Udvei end at gribe til Pungen».54 Her gjaldt nok igjen 

tanken om at kvinner hadde andre muligheter til å stelle sin mat og sine klær på, som menn 

ikke kunne klare. I tillegg til at kvinner ikke hadde det ansvaret som menn hadde for å 

forsørge andre, uavhengig av om mennene eller kvinnene faktisk hadde noen å forsørge. 

Kampen for lærerinnenes økte lønninger var riktignok ganske effektiv. Gro Hagemann skriver 

i Skolefolk, lærernes historie i Norge (1992) om deres organisering i fagforeninger hvor 

arbeid for høyere lønn var viktig. Anna Rogstad, en aktiv kvinnesaksforkjemper og Norges 

første kvinnelige stortingsrepresentant, var initiativtaker til Norges Lærerinneforbund. 

 

Enkelte kvinner kom i denne perioden også til å ta steget ut i de universitetsbaserte 

middelklasseprofesjonene, som lege, jurist eller som lærerinner i høyere skoler. Kun veldig få 

viet seg til forskning og universitetsliv. Universitetet åpnet riktignok opp for kvinner i 1884 

etter at den første kvinnen Cecilie Thoresen, hadde fått lov til å avlegge eksamen artium i 

1882, som den gang var en universitetseksamen. Kvinner kunne avlegge embetseksamen i 

realfag og jus i 1890, medisin i 1893, filologi i 1897 og teologi i 1899. Dette var alle yrker 

som krevde en utdannelse som ikke var av ubetydelig kostnad. Det var altså ofte bare 

borgerskapsdøtrene som hadde denne muligheten. Det måtte dessuten en grunnlovsendring til 

for at også kvinner skulle kunne ansettes som rektor, overlærer og adjunkter som første steg 

mot åpning for kvinner i offentlige embeter i 1912. Ifølge grunnloven kunne bare norske 

borgere ha offentlige embeter. Og «norske borgere» var ikke medberegnet kvinner ifølge 

konstitusjonskomiteen på Stortinget. Dette ble derimot endret i 1901, og i 1904 fikk kvinner 

rett til å praktisere som sakførere og advokater. Dette var Norges første høyesterettsadvokat 

Elise Sem raskt ute med å benytte seg av, og åpnet eget kontor nærmest umiddelbart.55 Som vi 

skal se senere i oppgaven kom Sem til å ta en viktig rolle i arbeidet for å bedre kvinners 

boligsituasjon på begynnelsen av 1900-tallet. 

 
53 Hagemann, Kjønn og industrialisering, 202.  
54 Hagemann, Skolefolk, lærernes historie i Norge, 66. 
55 Melby, «Husmortid 1900-1950», 311. 
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Norge var ikke noe unntak når det gjaldt å ansette kvinner i offentlig tjeneste med 

betydningsfull lavere lønn og avansemuligheter. Dette var relativt vanlig over store deler av 

Europa.56 Historiker Martha Vicinus skriver om hvordan kvinner lenge holdt seg til de 

tradisjonelle yrkene som lærerinne, sykepleier, funksjonær, kontor- og butikkarbeid, og 

organisert veldedig arbeid.57 Alle disse ga lav lønn, og i tillegg var det ofte krav om svært 

tidlig pensjon, sykepleiere og lærerinner måtte ofte pensjonere seg i midten av 50-årene.58 

Disse kvinnene måtte også ofte inn til byene for å finne arbeid, der boligmangelen var 

pressende og enslige kvinners lønninger ofte ikke var tilstrekkelig for leie i private boliger.  

Ikke bare var det for mange en form for ydmykelse og sosial degradering å måtte ty til betalt 

arbeid, men når en i tillegg måtte bo under kummerlige forhold var det vanskelig for en del 

kvinner, spesielt for mødre og døtre fra borgerklassen.59  

 

Hvordan bo som enslig kvinne?  

I denne tilsynelatende håpløse boligmangelen, hvor bodde de mange enslige kvinnene? På 

bygdene var normalen i denne perioden at de ugifte kvinnene bodde sammen med foreldre 

eller søsken, de arbeidet på gården eller i primærnæringene rundt om.60 Ellers hadde noen av 

de såkalte kvinneyrkene som sykepleiere og lærerinner, en form for bolig knyttet til seg. 

Sykepleierne delte ofte rom i en av gangene på sykehuset, eller på kvisten, og lærerinner 

kunne enten ha en liten bolig ved siden av skolen, eller et lite rom inne på skolen i byene. Av 

alle telegrafistinnene i Kristiania i 1875 var det kun halvparten som bodde hjemme med 

familie, på landsbasis var andelen hjemmeboende lavere.61 Flertallet leide rom hos 

privatpersoner og sto for egen husholdning. Telegrafistinnene mente selv at deres lønninger 

ikke var tilstrekkelige til at de kunne opprettholde en akseptabel levestandard når de ikke 

bodde hjemme.62 Noen telegrafistinner ble rekruttert og forflyttet til nye stasjoner på helt 

andre steder enn de opprinnelig jobbet, men hvordan de ordnet eller fikk ordnet bolig er ikke 

dokumentert.   

 

 
56 Hagemann, «De stummes leir?», 194. 
57 Vicinus, Independent Women, 25.  
58 Vicinus, Independent Women, 25. 
59 Pearson, Architectural and social history of cooperatie living, 46.  
60 Hellsund, Kapitler fra singellivets historie, 46.  
61 Hagemann, Kjønn og industrialisering, 200. 
62 Hagemann, Kjønn og industrialisering, 201. 
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Blant arbeidere som ikke hadde bolig i sammenheng med arbeidet sitt, var det vanlig å bo hos 

privatpersoner. Å leie ut et rom var en nødvendig inntekt for mange av Kristianias beboere, 

hele familier kunne sove sammen på stua slik at familien kunne leie ut et soverom til 

arbeidere. Eksempelvis var det vanlig at gifte syersker som hadde flere enn ett rom, gjerne 

leiet ut et eller flere av dem.63 De aller fleste som var losjerende kom utenbys fra, men det var 

også noen Kristianiajenter som ønsket å bo for seg selv. Å bo for seg selv betydde for disse 

jentene kanskje et eget værelse i et pensjonat, men som oftest bodde to eller flere jenter 

sammen på ett rom og delte kjøkken med andre, eller de leide et rom hos en familie.64   

 

For enslige eldre kvinner fantes det flere alternativer. «Frøkenstiftelsen Oscar Mindre» var for 

eksempel en stiftelse som ville ta seg av de mange enslige kvinnene eldre kvinnene. Stiftelsen 

bygget et hus for ugifte kvinner over 40 år. Der skulle de få bo gratis med en liten pensjon. 

Dette ble finansiert ved at foreldre kunne melde inn døtrene, enten tidlig med en liten årlig 

kontingent, eller en engangssum. Skulle datteren bli gift, fikk andre kvinner nytte av pengene. 

Penger ble også samlet inn som veldedig formål, hvorav noen av bidragsyterne var Mogens 

og Betha Thorsen fra Kristiania.65 Dette paret hadde en pleiedatter som var enslig og barnløs, 

og paret testamenterte hele sin arv til å bygge et hjem for enslige kvinner. Dette hjemmet 

rommet 50 damer, ugifte eller enker.  Som det sto i legatet til stiftelsen: «Damene skal være 

værdige, uforsørgede --- af den saakaldte bedre eller dannede klasse».66 Bygningen ble innviet 

1 mai 1896 i Drammensveien 33 i Kristiania.  

 

Det første offentlige pensjonatet myntet på kvinner i Kristiania var som allerede nevnt, Ila 

kvinnepensjonat. Kristiania kommune fikk pensjonatet byggemeldt i 1919, og det ble 

ferdigstilt i 1921 i regi av arkitektfirmaet Morgenstierne & Eide. Dette er i dag kjent som 

«Tranen» på Alexander Kiellandsplass. Dette pensjonatet er trolig det eneste større offentlige 

pensjonatet som ble bygget i Kristiania for enslige kvinner. Imidlertid var det flere kvinner, 

enslige, enker eller gifte, som drev sine egne kvinnepensjonater, eller privathotell. Et 

eksempel er Julie Abrahamsen som ble enke da hun var 32 år og hadde flere barn å forsørge. 

Til tross for varme anbefalinger fra Bjørnstjerne Bjørnson som hadde hatt sin mor boende på 

pensjonatet under flere lange opphold, satt hun etter 42 år med hardt igjen med gjeld. Denne 

 
63 Hagemann, Kjønn og industrialisering, 75. 
64 Gaard, «Fabrikkarbeiderskene i Kristiania», 48.  
65 Arnesen, «Fra slott til Obos», 12 (mastergrad, Arnesen, 1995). 
66 Ibid.  



  22 

kvinnen fikk plass hos ovennevnte Mogen Thorsens stiftelse, stiftelsen som skulle ta seg av 

enslige kvinner uten forsørgere.67 Etter alt dette arbeidet endte hun sin tid hos en veldedig 

stiftelse som trengende.  

 

For kvinnene i London var situasjonen for enslige kvinner på mange måter like vanskelig. Det 

hadde vært boligmangel i London siden slutten av 1800-tallet og Englands deltagelse i første 

verdenskrig gjorde boligutbyggingen enda vanskeligere. Krigen gjorde også sitt til at det var 

1,5 millioner flere kvinner enn menn i England, men fokuset var mest rettet mot de returnerte 

soldatene.68 Det ble tatt mange grep for boligbygging i London fra slutten av 1800-tallet, med 

flere varianter av sosial boligbygging, men som først og fremst var til fordel for 

arbeiderfamilier. En forskjell fra Norge var flere pensjonater bygget kun for kvinner. The 

London County Council hadde fra 1887 gjentatte ganger forsøk å bygge offentlig 

kvinnepensjonat på bakgrunn av undersøkelser som viste det skrikende behovet. Men grunnet 

kravet om at disse husene måtte være selvfinansierte, ble planene aldri gjennomført. Dette var 

i kontrast til et større antall offentlige bygde pensjonater for menn i samme periode. At det ble 

bygget mer for menn, begrunner britiske Emily Glee med de var i større antallet, med bedre 

lønnsvilkår og hadde enklere/færre behov i form av komfort og hygienehensyn. Alt dette 

gjorde det enklere og mer attraktivt å bygge for menn.69  

 

Kommunen i England fikk altså bygget flere pensjonater for enslige menn, mens det var 

kvinnelige filantroper eller foreninger som bygget for enslige kvinner. Glee skriver i 

artikkelen «Where shall she live» fra 2009 om de mange enslige kvinnene som slet med å 

finne et sted å sove i storbyene. Derfor ble store pensjonater og hoteller for arbeidende 

kvinner bygget i et ganske raskt tempo i London. I 1910 var det rundt 60 pensjonater, eller 

såkalte «lodging houses» i byen rettet mot arbeidere og middelklassens arbeidende kvinner. I 

1925 var antallet steget til rundt 170.70  Ett av disse var Ada Lewis Women’s Lodging house 

som betegnet seg som et hotell for arbeidende kvinner og jenter «a hotel for Working Women 

and girls».71 Byggherren, eller initiativtakeren, var altså Ada Lewis, en rik jødisk filantrop 

som delte likesinnedes bekymring om mangelen på anstendig boligmuligheter for lavtlønnede 

arbeidende kvinner. Losjiet hennes, som kunne romme 250 personer totalt, ble åpnet av 

 
67 Arnesen. «Fra slott til Obos», 86. mastergrad, Arnesen, (1995). 
68 Glee, “Where shall she live”, 28.  
69 Ibid, 33. 
70 Ibid, 28.  
71 Ibid. 29.   
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prinsessen av England i 1913. Samtidig var det ikke mye privatliv å få for kvinner som bodde 

der, de fleste rommene var alle båser på rekke og rad. Men dette gjorde at det var billige å leie 

og ble derfor raskt svært populært.  

 

Private organisasjoner og kvinnelig filantropi i England  

I London var private organisasjoner mer progressive enn det offentlige når det gjaldt å bygge 

bolighus for enslige, arbeidende kvinner.72 For ikke å snakke om handlekraftige kvinner som 

brukte av egne midler som ovennevnte Ada Lewis.  Alt i 1878 hadde Lady Mary Feilding 

søkt å tilby bedre boligmuligheter for enslige kvinner «whose life in lodgings is often a 

misery and not a home» som hun uttalte i magasinet «Work and Leisure». 73 Det vil si at en 

alt her begynte å diskutere hvordan man kunne tilby husly til «a gentlewoman» uten å bedrive 

veldedighet. Feilding selv kom til å gjøre om en seksetasjes bygning som hadde bestått av 

mange håndverksrom, til 50 rom, for en og flere senger, til kvinner med lave lønninger. Selv 

om dette bygget holdt en høyere standard enn båser på store pensjonater, var dette også 

ganske beskjedent. Det var lite møblert, ingen fellesarealer og strenge regler for forsyning av 

gass og elektrisitet.74 I debatten som fulgte i dette britiske magasinet, var det et stadig ønske 

om hjem for enslige kvinner i London som var av bedre standard enn dette. Drømmen for 

enkelte var å bygge nye bygg med rom av forskjellige størrelser, en restaurant for beboerne og 

andre, fellesrom, vaskeri, tjenesterom, og bygget skulle styres av en kvinnelig bestyrer. Disse 

ideene ble altså skrevet ned før 1900-tallet, og som jeg allerede har nevnt og skal komme 

tilbake til, bygget Elise Sem et bygg svært likt beskrivelsene av denne engelske drømmen.  

 

Agnes Garret, Englands første kvinnelige lege og kvinnesaksforkjemper startet i 1888 en 

forening kalt Ladies´residential Chambres Ltd. Formålet til foreningen var å bygge 

boligkomplekser med en bedre standard enn slitne pensjonater. Det var uttalt at boligen var 

for kvinner som ønsket å være ugifte og ønsket profesjonelt arbeid.75 Med forenings første 

boligkompleks i Chennies Street i London, var kvinnene et stort skritt nærmere sitt 

drømmehjem som var skissert i magasinet «work and leizure» over.76 Bygningene hadde små 

hybler, med ett eller to rom, i tillegg til et lite tekjøkken. Foreningen fikk bygget minst to 

 
72 Glee, “Where shall she live”, 28-32.  
73 Pearson, The architectural and social history of cooperative living, 47.  
74 Ibid.   
75 Colville, «Ladies Dwellings Company».  
76 Pearson, The architectural and social history of cooperative living, 48.  
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lignende bygg i årene som fulgte før 1900. Hvordan ble dette mulig? Forklaringen mener 

Lynn Pearson ligger i at mange arbeids- og utdanningsmuligheter som ble åpnet for kvinner i 

løpet av disse årene, gjorde boligbehovet enda større og synligere. Men også «the married 

women´s property act» i 1882, en feministisk seier som ga tydelige forbedrede rettigheter for 

at gifte kvinner kunne eie og drifte egen eiendom, ga ringvirkninger i måten man så på 

kvinners egnethet til å drifte og ordne opp selv. Flere av kvinnene som hadde vært aktive i 

arbeidet med å endre disse reglene for gifte kvinners eiendomsrett, fortsatte arbeid for bedring 

av kvinners rettigheter. Lynn Pearson skriver: «Emancipation had become a state of mind.(…) 

Housing, as well as education and employment, began to be seen as a practical method of 

improving women´s position».77 Ideen om selvstendighet ble tatt videre fra kun å handle om 

rett til egen eiendom, til å handle om økte muligheter på mange plan.  Mulighet og rett til 

arbeid, bolig, utdannelse, deltagelse i politikk, ja stort sett alt som ville fremme kvinners 

posisjon i samfunnet. Kampen for kvinners stemmerett var den mest synlige og høylytte 

kampsaken, men boligkampen ble også viktig da en ordnet boligsituasjon ville gjøre de andre 

kampsakene lettere å begi seg ut på. En enslig kvinne som var bosatt i byen kunne enklere 

delta i foreninger, møte likesinnede, begynne på kurs eller bli med i demonstrasjoner.  

Historiker Lynn Hunt viser hvordan flere svært aktive suffragetter, det vil si 

kvinnestemmerettsforkjempere, også var involvert i boligsaken, og at møter og diskusjoner 

om disse emnene ofte gikk hånd i hånd.78   

Feminismen og kvinnekampen var godt i gang i land som England, USA og Norge.  I alle 

landene var kampen for stemmerettigheter den viktigste, men i England ser man en tydelig 

kobling mellom arbeidet for stemmerett og bedre boliger for enslige kvinner. Etheldred 

Browning, en britisk kvinnesakskvinne, samlet sammen åtte andre kvinnesakskvinner og 

dannet Womens Pioneers Housing i 1920. Ms. Browning samlet bevis som viste at boligeiere 

ikke ville leie ut til kvinner. Målet med organisasjonen var å kunne gi bolig til 

profesjonsutøvende kvinner og kvinner i arbeid med moderate lønnskår, det vil si et eget sted 

å bo til en levelig utgift. Flere av denne foreningens grunnleggere var suffragetter både fra 

den siden som tydde til sivil ulydighet for å nå målet, og den mer fredelige siden. I 1920 

samlet flere av disse britiske kvinnestemmerettskvinnene seg for å starte Womens Pioneer 

Housing.79 I arkivene fra denne foreningen kan man også hvordan kvinnene mente at sikker 

bolig var en viktig faktor for at kvinner kunne videreutvikle seg og kvinnesaken. Dette var en 

 
77 Pearson, The architectural and social history of cooperative living, 49.  
78 Ibid. 
79 McCabe, “The Woman who reinvented housing (Inside Housing)”. 
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bevisst strategi i og for foreningen. Selvstendighet i egen bolig ville gi selvstendighet på 

andre områder.80 Denne foreningen samlet inn penger, ofte i form av donasjoner fra 

velstående velgjørere, kjøpte store bygg og gjorde dem om til boliger for enslige selvstendige 

kvinner. Deres første kvinnehus var i Holland Park Avenue i London,  bygget i 1921, og som 

rommet seks hybler. 14 år senere, i 1935, eide foreningen 55 bygninger, i 2020 fyller 

foreningen 100 år, og eier nesten 1000 eiendommer i London.  

Vi ser altså at boligkamp ble en del av den generelle kvinnekampen i England. I tillegg til det 

rent praktiske behovet alle kvinner hadde for en bolig, tjente en bolig antagelig ofte som 

inngang til deltagelse i kvinneforeninger og feminisme. Flere av boligene hadde fellesrom, 

der arrangerte og uarrangerte kvinnesaksmøter ble holdt. Temaer som stemmerettigheter, 

utdanningsmuligheter og arbeidsmuligheter fikk mest oppmerksomhet og mediedekning, men 

boligproblemet ble stadig tatt opp i magasiner som Englishwoman´s Review og Work and 

Leisure.81 Dette kan minne om den rollen kvinnesaksmagasinet Nylænde fikk i Norge, men i 

hovedsak etter at kvinnestemmeretten var i havn lokalt og nasjonalt og den første kvinnen 

hadde tatt sine skritt inn på Stortinget i 1911.82 Nylænde hadde jevnlige artikler om 

boligsituasjonen for kvinner i denne perioden.   

 

Etterspørsel av kommunalt initiativ for arbeidersker i Norge  

Norske kvinner fikk stemmerett atskillig tidligere enn i England, men de ble på samme måte 

som de enslige kvinnene i England også «brushed aside» i kampen om å få et verdig tak over 

hodet. Boligmangelen i hovedstaden ble etter hvert et stort offentlig problem og anliggende. 

Samtidig var det en sterk tendens til at de enslige kvinnenes boligproblem ikke ble tatt opp 

når boligmangelen i landet ble bragt opp til debatt. Dette til tross for at det i Norge som i 

England var et stort kvinneoverskudd i byene, spesielt i Kristiania.  

 

Norsk kvinnesaksforening som ga ut Nylænde, ble stiftet i 1884. Grunnleggerne av denne 

foreningen var Gina Krog og journalist og venstrepolitikeren Hagbart Berner. Gina Krog var 

kvinnesaksforkjemper til fingerspissene, hun var med i oppstarten av tre andre foreninger: 

 
80 Fowler, «Womens Pioneer Housing», hentet 21.03.20 fra https://www.womenspioneer.co.uk/our-story/.  
81 Ibid.  
82 Kvinner fikk begrenset lokal stemmerett etter skattbar inntekt i 1901. I 1907 ble den utvidet til nasjonal 
stemmerett, men fortsatt begrenset etter skattbar inntekt. I 1910 fikk alle kvinner lokal stemmerett. Full 
stemmerett (utenom de som fikk sosial stønad) ble gitt til kvinner i 1913. Danielsen, Larsen, Owesen,  
«Stemmerett til alle!», 99.    
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Kvindestemmeretsforeningen (1885), Landskvinnestemmerettsforeningen (1898) og Norske 

Kvinners Nasjonalråd (1904). Berner, som av taktiske grunner ble den første formannen av 

Norsk Kvinnesaksforening, grunnla avisen Dagbladet og talte aktivt for kvinners 

utdanningsmuligheter. Med seg i oppstarten av foreningen fikk de Cecilie Thoresen, Gina 

Krogs svigerinne og som nevnt Norges første kvinne til å avlegge en universitetseksamen, og 

Anna Stang som ble foreningens formann ett år etter Hagbart. Krog var redaktør av Nylænde i 

en kvinnealder, og sto selv for de fleste av artiklene som etter hvert tok for seg 

boligsituasjonen for kvinner i byene.  

 

Hvorvidt boligmangelen skulle kategoriseres som bolignød, var det uenigheter om, og ifølge 

Nylænde var det mange i samfunnet som mente at det var hysteri å betegne situasjonen som 

noen nød, etter at advokat og arbeiderpartimann Gustav Heiberg hadde begynt å omtale den 

som det i begynnelsen av 1912. Få måneder senere kan det derimot virke som at flere var 

enige i karakteristikken hans. «Usselt var det om Kristiania kommunestyre av noet slags 

partihensyn skulde avholde sig fra at skride ind strax og paa den maate som er mest 

virkningsfuld», skriver redaktøren i mai 1912.83 Det ble derfor etterlyst handling fra 

kommunen etter som NKF var blant dem som var lei av å vente på private boligaktører. Men 

da handling fra kommunens side uteble, forsøkte Thea Holst, sammen med fabrikkinspektør 

Betzy Kjelsberg, skoleforkjemper Fredrik Voss, fabrikkeier Halvor John Schou og 

kvinnesakskvinner og politiker G. Ziener, å bygge et hjem for arbeidersker i Kristiania.  

 

Betzy Kjelsberg var Norges første kvinnelige fabrikkinspektør og grunnlegger av 

diskusjonsklubben Skuld sammen med Cecilie Thoresen. I tillegg startet hun Drammen 

kvinnelige handelstandsforening som særlig arbeidet for kortere arbeidstid og bedre lønn for 

kvinner i handelsstanden. Hennes arbeid for arbeideres forhold på fabrikker var banebrytende 

og høstet stor anerkjennelse langt utover kvinnesakskretser. Betzy Kjelsberg måtte særlig ha 

vært innforstått med arbeidernes forhold i fabrikkene. Og sammen med sine 

foreningskollegaer ønsket hun altså å starte ett aksjeselskap for å bygge et hjem for kvinnelige 

arbeidere.  

 

I Nylænde mai 1912 ble innbydelsen til «Aktieselskapet hjem for arbeidersker» annonsert.84 

Ved den innbydelsen var det allerede avklart med kommunen at de skulle får en gratis tomt i 

 
83 «Bolignøden» i Nylænde, s. 364. redigert av Krog. mai 1912.  
84 «Aktieselskapet hjem for arbeidersker» i Nylænde, s. 164. Redigert av Krog.    
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Dannevigsveien 14, en tomt på omlag 600 kvadratmeter nær fabrikkene Hjula veveri og 

Wøiens bomullsspinneri. En arkitekt hadde også utarbeidet en byggeplan til et hus som ville 

romme 50 piker, en husholdningsskole med kjøkken og utsalg av mat. For å realisere huset 

trengte selskapet 50 aksjeeiere à 500 kr, hvor aksjeutbyttet var begrenset til 5 prosent. Såkalt 

femprosents-filantropi var en ide som ble utbredt i London midt på 1800-tallet, som gikk ut på 

at man etter en viss tidsperiode skulle få tilbake innskuddet sitt pluss 5 % aksjeutbytte. På 

denne måten kunne velstående herrer (stort sett) bidra til å bedre boligsituasjonen for 

arbeidere uten at det var ren veldedighet, men heller ikke med mål om stor profitt. Denne 

måten å bidra på appellerte trolig til flere, gjerne fabrikkeiere, heller enn den klassiske 

veldedigheten. Variasjoner av dette startet i London på midten på 1800-tallet, mens det mot 

slutten av århundret var særlig to store femprosentsfirmaer i England som tilsammen huset 

nesten 50 000 mennesker.85 Et slikt filantropisk aksjeselskap er det altså det utlyses for i 

NKFs tidsskrift Nylænde. Redaktør Gina Krog omtaler behovet i juli-utgaven på følgende 

måte:  

Bare en tænker sig litt om, forstaar en for en overordentlig betydning det har for alle 

de yngre kvinner, det her gjælder, at komme ind i ordnede og hyggelige forhold. Og 

gaar det gott med dette, saa vil der snart komme flere lignende hjem i Kristiania og 

andetsteds.  

 Men først og fremst i Kristiania – i denne byen hvor folk har saa vanskelig for 

at finde, vi vil ikke snakke om hjem, men bare tak over hoved.  

 Naa – det blir et kapitel for sig, vi skal ikke blande boligspørsmaalet i sin 

almindelighet ind her.86 

 

Vi ser her at bekymringen først og fremst er for unge arbeidere, noe som indikerer at for 

kvinnene i Norsk kvinnesaksforening var boligproblemet for enslige kvinner i første rekke et 

arbeiderklasseproblem. I motsetning til debatten som gikk i England, der mye av diskusjonen 

sentrerte rundt de utdannede lavtlønnede kvinner, tok Nylænde mye oftere til orde for 

kvinnene fra arbeiderklassen. Et unntak fra denne regelen er to innlegg som også begge var 

forsøke på å starte aksjeselskap med fem prosents utbytte. Det ene var et ønske fra redaktøren 

om bidrag til utvidelse av Lærerindehuset i Peder Clausens gate. Det andre var et ønske om at 

«Veiledningsforbundet for tjenestesøkende ungdom» skulle få bygget et hus for unge piker 

som kom til hovedstaden for arbeide. Dette forbundet hadde fått en tomt av Kristiania 

 
85 Scheuerle og Glänze. «Five percent philanthropy as an early form of social impact investing”, 14.   
86 “Hjem for arbeidersker” I Nylænde, 261.  
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kommune i Rostedsgate 1, men trengte 15 000 kr for å fullføre planen. Dette innlegget er 

underskrevet av en rekke personer som både anbefaler og ønsker at dette hjemmet for unge 

kvinner skulle bygges. Det er flere sogneprester, borgermesteren i Kristiania, en 

høyesterettsadvokat, en arkitekt og andre personer med høyere utdanning.87   

 

Ingen av aksjeselskapene Nylænde annonserte for fikk inn nok kapital til at de kunne bygges. 

I Norge og Kristiania var det nok langt færre personer med betydelig kapital enn det var i 

London på 1900-tallet. I tillegg var det å tegne aksjer i slike halvfilantropiske aksjeselskap en 

usikker pengeinnvestering. Den engelsketablerte femprosentsfilantropien var nok derfor 

lettere å få gjennomført i London, som den handelsmetropolen byen var. De økonomiske 

konjunkturene var høye og deretter lave. Førkrigsdepresjonen i 1920-23 hadde stor 

innvirkning på flere norske banker, investeringer ble halvert og arbeidsledigheten var høy, før 

mye stabiliserte seg i årene etter, frem mot den store depresjonen i 1930-1933.88 Dette viser 

hvor ustabil den økonomiske situasjonen var. I kombinasjon med et begrenset storborgerskap 

i Norge, det vil si fravær av et sjikt med riktig velstående mennesker, kan dette bidra til å 

forklare hvorfor ingen av disse aksjeselskapene lyktes i få inn nok kapital.  Mens andre 

lignende prosjekter for menn ble realisert, var det vanskelig å mobilisere borgerskapets 

penger til bygging av boliger for enslige kvinner. «Aktieselskabet af 1851 til Anskaffelse af 

Arbeiderboliger i Christiania» oppførte minst syv arbeiderboliger i hovedstaden i løpet av 

1800-tallet. Sagenes Arbeiderboliger var ett annet aksjefirma.89 Fabrikkeiere som ønsket å 

bygge og bidra for sine arbeidere var ikke noe nytt fenomen og er gjerne omtalt som et 

uttrykk for industripaternalisme. Bedriftens eier så seg ansvarlig for arbeidernes velferd, en 

tankegang som viser vei tilbake til det gamle standssamfunnet mer enn det moderne, mobile 

klassesamfunnet.  

 

Store fabrikker som Hjula veveri og Nedre Vøyen Bommuldspinneri bygget begge større og 

mindre arbeiderboliger på midten av 1800 tallet for arbeiderne sine. Mindre fabrikker gjorde 

det samme oppover Akerselven. Disse ble ikke kun bygget av ren veldedighet, det fungerte 

også som et pressmiddel. Mistet du jobben, mistet du boligen, i tillegg til at det var en måte å 

stagge opprørstanker fra arbeidere.90 Endelig kunne det å ha arbeiderboliger tilknyttet 

 
87 “Hjem for tilreisende unge kvinder” I Nylænde, 156.  
88 Grytten og Hynnes, «An anatomy of financial crises in Norway, 1830-2010». 
89 Askjer, «A/S Sagenes Arbeiderboliger», 10. 
90 Annaniassen, Hvor Nr. 13 ikke er… 
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ansettelser fungere som et lokkemiddel i tider det var mange ledige arbeidsplasser. 91 Slike 

tilfeller var det ikke for fabrikkene der kvinner arbeidet. Det ble heller ikke bygget noe fra 

kommunens side rettet mot de enslige kvinnene i Kristiania. Derfor er det, som i England, de 

private veldedige organisasjonene enslige kvinner måtte belage seg på.  

Private veldedige organisasjoner var for eksempel Frelsesarmeen og Norges Kristelige 

Ungdomsforbund. Disse var kristne, og tok ikke for seg kvinnekamp og feminisme ut over 

ønsket om å gi de dårligere stilte kvinnene husrom. Deres arbeid høstet ofte ros av 

redaktørene av Nylænde, blant annet i en artikkel som viser Frelsesarmeens og Norges 

Kristelige Ungdomsforbunds tre nye hus for unge arbeiderkvinner i 1915. Frelsesarmeens 

hadde to bygg i tilknytning til Sætre Kjeksfabrikk og Kristiania Seildugsfabrik. Norges 

Kristelige Ungdomsforening hadde et losjihus for unge piker fra alle fabrikker. 

 

Avsluttende kommentar 
I dette kapittelet har jeg redegjort for bakgrunnen for de mange enslige kvinnene som var i 

den norske hovedstaden på begynnelsen av 1900-tallet. Denne nye middelklassen må 

beskrives som en ganske uensartet klasse av (enslige) kvinner. Klassen besto av flere yrker, 

ulike handelssysler og funksjonærer, med arbeid i offentlig og privat sektor. Variasjon i 

utdanning, sosial bakgrunn, og type arbeid kunne være stor, men gjeldende for alle var at de 

tjente betydelige lavere enn menn for tilnærmet likt arbeid. Dette var kanskje noe av grunnen 

til at enslige kvinners forbrukerevne ble mer gjeldende som pekepinn på hvilken 

sosioøkonomisk klasse de befant seg i. Eller sagt omvendt – det var den begrensede 

forbrukerevnen som gjorde de enslige kvinnene til en klasse for seg, spesielt på 

boligmarkedet.  Kvinner fra tidligere svært forskjellige samfunnsklasser kunne for eksempel 

nå møtes i samme jobb eller på samme pensjonat. Ulike boligformer ble derfor benyttet av 

disse kvinnene i en by som vokste rask.  

 

Norsk kvinnesaksforenings tidsskrift Nylænde skrev om det aller meste hva angikk kvinners 

fremskritt og rettighetskamp i Norge og internasjonalt. Bolignøden i landet ble også relativt 

hyppig tatt opp til diskusjon, men i hovedsak handlet dette da om arbeiderklassekvinnenes 

boligutfordring. Av alle innlegge jeg har funnet i tidsskriftet som handler om boligmangelen, 

var det kun to som ikke spesifikt handlet om arbeiderklassekvinnene. Det var én artikkel som 

 
91 Myhre, Hovedstaden Christiania, 281.  
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skrev om ønsket om utvidelse av et eksisterende lærerinnehus i Kristiania, og en artikkel som 

gratulerer Elise Sems med åpningen av hennes kvinnehus i 1920, som jeg skal komme tilbake 

til i neste kapittel. Det må sies at det også ble publisert en del om den generelle bolignøden, 

men som i den offentlige boligpolitikken blir de enslige kvinnene ofte glemt. Med tanke på 

Nylænde som et tidsskrift for en borgerlig kvinnesaksforening, er det noe overraskende at 

bladet viet kvinner fra arbeiderklassen mer oppmerksomhet enn kvinner fra sin egen klasse, 

den borgerlige og nye middelklasse. Det viser at for de norske kvinnesakskvinnene var 

boligproblemet for enslige kvinner først og fremst fortolket som et arbeiderklasseproblem.  

 

Også i England var det mye uttalt bekymring i kvinnesakskretser om boligforholdene til de 

kvinnelige arbeiderne. Likevel var det mer rom for diskusjon om boligforholdene til 

middelklassens enslige kvinner. Kvinnesaksforkjempere i London startet også egne 

aksjeselskap for bolig for enslige utdannede kvinner. I Oslo ønsket kvinnesaksforkjempere i å 

starte aksjeselskap for boliger for arbeiderkvinner, men de klarte ikke å få nok til å tegne 

aksjer. Samtidig lot det kommunale engasjementet vente på seg i begge land. Det gjorde at 

private, mer eller mindre veldedige foreninger hvorav mange var kvinner, på ulikt vis tok 

ansvar for de enslige kvinnenes bosituasjon. I Norge var de fleste av disse organisasjonene 

kristne veldedighetsorganisasjoner som arbeidet for kvinner nederst i samfunnet. Norge hadde 

bare to unntak som liknet på de løsninger som fantes i England, kvinnehuset i Bergen som 

åpnet allerede i 1915, og Elise Sems kvinnehus i Kristiania som ble ferdigstilt i 1923. Disse 

husene vil jeg se nærmere på i neste kapittel.  
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Kapittel 3: Kristianias kvinnehus – en del av sosialpolitikkens 

utvikling?  
 
I 1925 sto hovedstadens første kvinnehus ferdig på Bislett. Det store fem-etasjesbygget 

rommet til sammen 56 små hybler, en restaurant, minst ett butikklokale, samt et hotell. 
92Kvinnen bak byggingen, Elise Sem, hadde startet akjselskapet i protest mot at kvinner ikke 

kunne eie noe i eget navn. Tolv år senere ble «Kvinnernes hus 1» bygget i Strømsveien 18-20, 

og i 1938 ble «Kvinnernes hus 2» bygget i Westye Egebergsgate. Kvinnernes hus 1 og 2 var 

to separate aksjeselskap, men ble startet og styrt av de samme personene. Alle byggene var 

utelukkende for enslige kvinner, som trengte et akseptabelt hjem til en overkommelig pris.   

 

I forrige kapittel så jeg på bakgrunnen for behovet for slike kvinnehus, hvem slike hus var 

aktuelle for, og hvordan boligdebatten fortonet seg i tidsskriftet Nylænde. I dette kapittelet 

ønsker jeg å se på hvordan disse husene ble til, hvem som initierte dem og hvordan det 

offentlige stilte seg til byggingen. For å belyse samfunnet og tiden hvor husene ble bygget 

bruker jeg Anne Lise Seip og Tore Grønlies beskrivelser av samfunnet. I løpet av disse årene 

hadde det offentlige, stat og kommune, fått et større ansvar for folks liv og helse, men støtten 

var fortsatt ofte forbeholdt de minst bemidlede. Likevel ser vi at støtten og hvem den gis til 

blir utvidet.93 Og var Oslos kvinnehus en del av sosialpolitikkens utvikling?   

 

Boligpolitikk som sosialpolitikk 

Anne Lise Seip skriver at boligpolitikk i Norge ble sosialpolitikk gjennom to faser. Første 

fase, tiden frem til første verdenskrig, handlet mest om at boligproblemet ble tatt med i 

politikken.94 Dette skjedde mye på bakgrunn av arbeidet legen Axel Holst hadde gjort før 

1900-tallet, der han belyste boligsituasjonen for folk i byene. Han mente at selv om det var en 

sammenheng mellom svak økonomi og dårlig boligstandard, var også mangelen på hus 

utslagsgivende for at så mange måtte leve i dårlige kår. Det var altså mer enn den lave 

inntekten mange hadde som var et hinder for bedringen av boligstandarden.95 I denne første 

perioden søkte man å påvirke problemet ved indirekte markedspåvirkning. Særlig høyresiden 

 
92	«Kvindernes	hus	i	Oslo»	i	Østlands-posten,	nr	25.		
93 Seip, Sosialhjelpstaten blir til: norsk sosialpolitikk 1740 – 1920 , 13.  
94 Seip, Sosialhjelpstaten blir til: norsk sosialpolitikk blir til 1740 – 1920, 247.  
95 Seip, Sosialhjelpstaten blir til: norsk sosialpolitikk blir til 1740 - 1920, 248.  
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i politikken var skeptisk til for mye offentlig innblanding i boligmarkedet. Venstresiden 

ønsket mer kommunal bygging for å sikre beboerne husly fra byggherrer som ikke kun bygget 

for mest mulig profitt.  

 

Bolignøden rammet arbeiderklassen hardest, derfor ble en sentral del av arbeidet til ulike 

foreninger nasjonalt og internasjonalt gjort for arbeiderklassen.96 I 1910 ble det opprettet en 

bolignødkomite som skulle utrede hva kommunen kunne og burde gjøre for å forebygge 

bolignøden.97  Selv om boligproblemet var ansett å ramme arbeidere verst, ønsket kommunen 

også å bedre boligkårene for middelklassen. I realiteten ble det faktisk middelklassen som 

fikk mest ut av kommunale boligprosjekter, fordi de disse boligene ofte ble for dyre for 

arbeiderne de egentlig var tenkt for. Ullevål Hageby (1915-1922), Tøyen arbeiderboliger 

(1913), Torshovbyen (1916) og Ilaløkken (1924-1933) er alle prosjekter kommunen ga støtte 

til, men som ble bygget av private, og som stort sett ble for dyre for arbeiderklassen.  

 

Arne Jensen har skrevet masteroppgave om kommunalboligpolitikk i Oslo 1911-1931 med 

vekt på hvem som bodde i mange av de hel- og delkommunale boligene som Ullevål Hageby 

og Torshovbebyggelsen. I hans tabeller finner vi at det i torshovkompleksene bodde en del 

enslige kvinner, som viser at noen enslige kvinner hadde råd og mulighet til å bo på slike 

steder. I bygget han trekker frem var 12 av 91 beboere i kategorien enslige kvinner.98 

Kategorien lyder «fru/enkefru/frk./frk.nr», som er den eneste som viser sivil status. Alle de 

andre kategoriene er basert på yrker. Yrkene til de enslige kvinnelige beboerne får vi ikke 

vite, de er kun kategorisert ut fra sitt kjønn og sin status.  

 

Byggingen av Ullevål Hageby, og flere andre store prosjekter som fikk kommunal støtte, fikk 

veiledning fra en viktig forening som ble stiftet i dette tidsrommet, Norsk Forening for 

Boligreformer (NFB). NFB ble stiftet i 1913, med formål å foreslå praktiske og effektive 

reformer.99 Det private markedet så seg mest tjent med å bygge større og finere bygg for folk 

som kunne betale mer. Skillene dette ga skulle NFB jobbe for å utjevne. Foreningen ble 

etablert på bakgrunn av innflytelse fra både en internasjonal og en nasjonal karakter, skriver 

historiker Erling Annaniassen.100 Den voldsomme endringen i marked, kapital, og demografi 

 
96 Seip, Sosialhjelpstaten blir til, 28. 
97 Jensen,«Boligbygging og sosiale klasser», upublisert hovedoppgave i historie, 1977. 
98 Jensen, « Boligbygging og sosiale klasser», 78. 
99 Kjelstadli, Den delte byen, 278.   
100 Annaniassen, «Boligreformisme og det urbane spørsmål», 42.  
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som industrialiseringen førte med seg, gjorde at boligreformer ble sett på som nødvendige i 

mange land. Foreningen og deres arbeid står derfor i en internasjonal kontekst. Påvirkningen 

fra den europeiske reformbevegelsen, særlig den engelske og tyske var sterk, og det var 

direkte kontakt med disse miljøene fra tidlig i utviklingen.101 Slik ble reformbevegelsen en 

integrert del av samfunnsbyggingen i hele Europa. 

 

To sider ved NFBs virksomhet er interessante for denne oppgavens tema, Den første er at 

foreningen foreslo å danne et kvinnenes landsboligråd. Et slikt råd ble dannet i 1921, og fikk 

en betydelig stemme for enslige kvinners situasjon i boligmarkedet og var en pådriver for 

byggingen av Kristianias to hus for selververvende kvinner. Det andre interessante ved NFB 

er hvordan denne foreningen startet som et frivillig organ, før det ble profesjonalisert. 

Historiker Erling Annaniassen vektlegger den frivillige bakgrunnen i utformingen av 

foreningen.102 Veldedig arbeid, som ofte ble gjort av kvinner, fikk stor betydning for 

velferdsutviklingen ved at de ofte har satt premissene for hvordan ulike velferdsordninger bør 

være. Dette har de gjort både gjennom det rent veldedige arbeidet i ulike (ofte religiøse) 

foreninger, og gjennom utviklingen av yrker og profesjoner som ble vesentlige i 

velferdsordninger, som for eksempel omsorgsyrkene. Fra tidlig på1800-tallet løste frivillige 

foreninger oppgaver vi i dag kaller samfunnsoppgaver.103 

 

Sosialhjelpstaten, betegnelsen Seip bruker om samfunnet fra 1870-1920, vokste frem under en 

bølge av kollektivisme og bar i seg trekk fra tidligere perioder der privat veldedighet var det 

normale. Selv om den økende graden av offentlig sosial politikk økte, minket ikke den private 

virksomhet – tvert imot.104 Det institusjonaliserte samarbeidet mellom private organisasjoner 

og det offentlige, ble et av kjennetegnene ved utviklingen av velferdsutviklingen på denne 

tiden. Dette samarbeidet blir også omtalt som velferdstrekanten.105 Flere oppgaver ble gjerne 

løst gjennom et samarbeid mellom det offentlig og private. Dette gjaldt også for 

boligproblematikken, filantropiske aksjeselskap med støtte fra kommunen kan tjene som 

eksempel.  

 

 
101 Annaniassen, «Boligreformisme og det urbane spørsmål», 27.  
102	Annaniassen,	Kronborg.	«Norsk	BOBYS	historie	fra	frivillighet	til	profesjon»	
103 Ibid, 28.  
104 Seip, Sosialhjelpstaten blir til, 12.  
105 Seip, Veien til velferdsstanen, 19. 
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Boligreformer til fordel for kvinner? 

NFB ble altså dannet i 1913, i den første av to perioder Anne Lise Seip skiller på i utviklingen 

av en offentlig boligpolitikk. I den annen fase, etter første verdenskrig, grep man til flere og 

mer gjennomgripende virkemidler.106 I tillegg til å bygge offentlige arbeiderboliger ga 

kommunen ofte støtte til private byggeprosjekter. Støtten var ofte i form av gratis eller 

billigere tomt, garantier for lån, og eventuelt noe bidrag til nedbetaling av lån.107 Nylænde 

hadde på begynnelsen av 1900-tallet minst to artikler om aksjeselskap som ønsket å bygge 

arbeiderhus, som begge hadde blitt lovet gratis tomt av kommunen, men som ikke ble realisert 

grunnet manglende kapital.  Denne støtteformen fant i stor grad sted på begynnelsen av 1920-

tallet, skriver Seip. Likevel ser vi at slik støtte var gjeldende i realiseringen av de tre 

kvinnehusene som alle ble bygget i Kristiania etter 1920.  

 

I Norge var det første kvinnehuset, i betydning bolighus for enslige selververvende kvinner, 

«Kvindernes hus» i Bergen. Med Nicoline Hambro i spissen, fikk NKF Bergen bygget dette 

huset i 1915. Nicoline Hambro, kvinnesaksforkjemper fra borgerklassen i Bergen, var aktiv 

på mange områder. Hun var en av stifterne av Bergen kvinnesaksforening og ble valgt til 

president i Norske kvinners nasjonalråd etter Gina Krog i 1916. I regi av dette rådet satte 

Hambro i gang sosiale kurs som betegnes som forløperen til det som senere ble 

sosialhøyskolen.108 Nicoline Hambro var også engasjert i kampen mot hvit slavehandel, der 

unge kvinner ble lokket utenlands med løfte om gode stillinger, men som i realiteten ble sendt 

til bordeller. Arbeidet mot dette viet også hovedstadsadvokaten Elise Sem mye tid til, kvinnen 

som fikk bygget det første av Oslos tre kvinnehus. I 1899 deltok hun som en av Norges 

delegater på den første internasjonale kongressen for bekjempelse av hvit slavehandel som 

foregikk i London.109 Hun samarbeidet med internasjonale organisasjoner og fikk stanset 

mange unge kvinner fra å dra til «arbeid» på ugyldige adresser i utlandet. 

  

Allerede fra 1899 hadde Hambro ytret seg om behovet for et kvinnehus i Bergen, der 

middelklassens nye yrkeskvinner skulle kunne leve respektabelt. Hambros arbeid for kvinner 

var av en annen sort enn den klassiske veldedige hjelpen som gjerne handlet om mat og helse. 

Denne formen for kvinnearbeid var kanskje noe av det Elise Sem lot seg inspirere av. Da 

 
106 Seip, Sosialhjelpstaten blir til, 247. 
107 Seip, Sosialhjelpstaten blir til, 252.  
108 Store norske leksikon, s.v. «Nicoline Hambro», av Kristin Natvig Aas.  
109 Rynning, Den hvite slavehandel, 168.  
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«Den norske nationalkomité til bekjæmpelse af den hvide slavehandel» ble dannet i 1905 tok 

hun på seg jobben som sekretær og brukte sitt eget advokatkontor som informasjonskontor for 

jentene som ønsket å dra utenlands for arbeid. Sem gjorde flere undersøkelser, utenlandsreiser 

og arbeid på eget initiativ.110  

 

I 1912 ble Elise Sem Norges første kvinnelige høyesterettsadvokat. Siden spilte hun en aktiv 

rolle i det norske og skandinaviske lovgivningsarbeidet, som også fikk en sentral betydning 

for kvinnebevegelsen i Norge.111 Hun var ikke aktiv i de samme kretsene hvor flere av de 

eldre kjente kvinnesakskvinnene ofte møttes, men hun var med i Kristiania Kvinnelige 

Handelsstands Forening (KKHF). I denne foreningen aner vi en annen gruppe kvinner som 

kjemper for kvinners rettigheter på en litt annen måte enn den eldre generasjonen av 

borgerlige kvinnesakskvinner i NKF. Noen av disse kvinnene gikk universitetsveien, som 

Elise Sem, men de langt fleste gikk middelskolen eller handelsskolen og drev eller var ansatt i 

forretninger. I KKHF satt foruten Elise Sem selv, Anna Mossevig som var foreningens første 

formann, som selv drev en manufakturforretning på Grønland i Kristiania, samt Fredrikke 

Tønder-Olsen, kvinnen bak Kristianias store transportbyrå. Fredrikke Tønder-Olsen startet 

også avisen Norges Kvinder i 1921 sammen med en kollega. Bladet skulle blant annet arbeide 

for større makt og innflytelse for kvinner i by og bygd.112  

 

Elise Sem grunnlegger «Kvindernes boligselskap A/S»  

Elise Sem, Norges første høyesterettsadvokat, var kvinnesaksforkjemper på mange plan. Før 

opprettelsen av aksjeselskapet som bygget hovedstaden første kvinnehus, hadde hun ved siden 

av sitt arbeid mot hvit slavehandel vært grunnlegger av «Kvinnelige studenter skiklubb», som 

hun drev aktivt sammen med Norges første kvinnelige lege Regine Stang, og en del av styret 

til Norske kvinnelige studenters landsforbund.113 Mye av hennes engasjement var hun skikket 

til gjennom sin profesjon som advokat. Et motiv for å bygge dette kvinnehuset var å gjøre det 

mulig for kvinner å ha eiendom i eget navn, som lovverket gjorde vanskelig for kvinner. 

Dette, i tillegg til et ønske om å hjelpe unge kvinner fra middelklassen i boligmangel, gjorde 

 
110 Hun fikk noe lønn for sitt arbeide, men det var betydelig mindre enn likt arbeide i nabolandene. Da det 
internasjonale samarbeidet ebbet ut, og en konferanse i London ble avlyst dro Sem på eget initiativ til Brussel og 
Paris for å drøfte videre samarbeid med byene hun mente utgjorde den største trusselen for slavehandelen.  
111 Rynning, Den hvite slavehandel, 80.  
112 Store norske leksikon, s.v. «Fredrikke Tønder-Olsen», av Astrid Tåvær, 19.05.20. 
https://nbl.snl.no/Fredrikke_Tønder-Olsen 
113 Norges Kvinder. «En akademisk 50-års jubilant» . 12.06.1946. 
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at hun dannet aksjeselskapet «Kvinnernes Boligselskap A/S» i 1923 som står oppført i 

handelsregistre fra 1923.114 Elise Sem forble ugift gjennom hele sitt liv.  

 

Kvindernes hus var som sagt et aksjeselskap, men prosjektet fikk støtte fra kommunen. 

Hvordan denne støtten ble gitt er ikke kjent, men antagelig gjennom garantier for lån, billigere 

tomt og eventuelt noen nedskrivningsbidrag. Ifølge Seip var nedskrivningsbidrag og 

lånegarantier den vanligste formen for støtte som ble gitt fra kommunen til private 

byggeselskaper.115 Hovedentreprenøren for oppføringen var Høyer-Ellefsen A/S.  

 

Nylænde og en rekke andre aviser og tidsskrifter skriver om ferdigstillelsen i 1925. 

Hovedstadens nye store bygg ble godt synlig i Thereses gate 35B,  midt på Bislett. Det store 

murbygget med 5 etasjer rommet 17 leiligheter med to værelser, tekjøkken, entré og bad, og 

39 leiligheter bestående av 1 værelse, sovealkove og et lite tekjøkken. I første etasje var det en 

stor restaurant åpen for alle, også for menn.116 Kvinnehuset driftet også et hotell med 24 

enkeltværelser og tre pikeværelser. En tanke bak hotellet var å gjøre det lettere for besøkende 

av kvinnene å finne et sted å bo i nærheten, men det var åpent for alle, menn som kvinner. 

Bygget var i tillegg innredet med heis opp til 5. etasje, noe som tilsier at det var moderne og i 

tråd med datidens nye standarder.  

 

Kristiania Kvindernes hus var som sagt et aksjeselskap, aksjekapitalen var på 280 000 kroner 

i 1923, fordelt på 280 aksjer. For å få rett til en leilighet, måtte man tegne fire aksjer, som 

tilsvarer en verdi av 4000 kroner.117 Det ble avertert for bygget i Kvinnelig Handelsstands 

Blad og magasinet Norske Kvinder ved flere anledninger. Minst en artikkel påpeker at husets 

innsats for enslige yrkesutøvende kvinner ikke fungerte slik det var tenkt, fordi leien fortsatt 

var for dyr. Kanskje skjedde det som med mange andre kommunale bygg, at leien ble for dyr 

for dem den egentlig var tiltenkt. Likevel var dette hovedstadens første bygg av sitt slag. Det 

rommet potensielt 56 unge enslige selververvende kvinner, som nå kunne ha sin egen lille 

hybel fremfor et lite rom på pensjonat eller et lite rom hos privatperson. Aksjeselskapet er det 

første av sitt slag, som med støtte fra kommunen bygget for å bedre enslige kvinners 

boligsituasjon. Det at kommunen ga støtte til bygget viser retningen kommunen og 

 
114 Handelsregistre for Kongeriket Norge, 45.    
115 Seip, Sosialhjelpstaten blir til, 252.  
116 «Kvindernes boligsselskap A/s.» I Nylænde,s 217.  nr 14 1925.  
117 « Kvindernes boligselskap». I Morgenbladet , side 4. 01.03.1923.  
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sosialpolitikken gikk, ved at de ga støtte til et prosjekt som ville støtte en gruppe menneskers 

som tidligere ikke ville vært med i betraktningen over hvem det offentlige skulle gi støtte til. 

 

En av beboerne i kvinnehuset på Bislett var frøken Lulli Lous. Hun skulle engasjere seg 

videre for boligsaken for enslige kvinner. I mellomkrigstiden ble hun formann i begge styrene 

som fikk bygget Kvinnenes hus 1/Østkantkvinnenes hus og Kvinnenes hus 

2/Vestkantkvinnenes hus, som er de to andre kvinnehusene som ble reist i Kristiania før 

utgangen av 1930-årene. Spørsmålet var hvilken rolle kommunen var villig til å ta for å sikre 

bolig til en samfunnsgruppe som samfunnet etter hvert hadde blitt avhengig av.  

 

Kvinnenes boligkongress og Kvinnenes landsboligråd  
NFB ga ut boken Boligsak i by og bygd i 1919. I denne skrev Elise Dethloff, en av Norges 

første kvinnelige leger, kapittelet «Ensligstillede, selverhvervende kvinders 

boligspørsmaal».118 Innledningsvis tar hun opp hvilken rolle de enslige kvinnene i den nye 

middelklassen har, og hvorfor denne gruppen med mennesker også må få plass i det store 

boligspørsmålet.119 Hun skriver dette om enslige kvinner:  

 

 (...) det ikke lenger er fortidens ‘gamle tanter’ og ‘gamle jomfruer’, som hadde gått på 

rundgang for hjelp og husly av den resterende familien. Nei, nutidens ensligstillede, 

arbeidende kvider er, selv om det ikke er gaat op for folk flest, et meget vigtig hjul i 

samfundsmaskineriet. 120  

 

I tråd med NFB mente også Dethloff at løsningen var reformer. «Her maa reformer til. Og 

reformene maa være hus indredet specielt for denne nye klasse mennesker (...)».121 Hun 

referer så til Sem sitt boligselskap og kvinnehuset reist av Hambro i Bergen. Hun, og mange 

med henne, savnet at kommunen tok ansvar og bygget for denne gruppen. Et snaut år etter blir 

Kvinnenes landsboligråd stiftet.  

 

Norsk forening for boligreformer foreslo i 1920 for de største kvinneorganisasjonene i landet 

å arrangere en «kvinnenes boligkongress i Kristiania». Dette var det stor interesse for, og 

 
118 Dethloff, «Ensligstillede,	selverhvervende	kvinders	boligspørsmaal»,	185.	 
119 Dethloff, «Ensligstillede,	selverhvervende	kvinders	boligspørsmaal», 186. 
120 Ibid.  
121 Ibid.  
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Betzy Kjelsberg ble formann i komiteen som skulle arrangere kongressen. På kongressen 

møtte over 300 deltagere fra 42 kommuner, 36 fra Arbeiderpartiet, 19 fra ulike kvinneråd, 40 

fra sanitetsforeninger og 24 andre foreninger og sammenslutninger. Etter denne kongressen 

ble «Kvinnenes landsboligråd» (K.LB.) dannet. K.LB var en «upolitisk forening med formaal 

at opplyse og forsøksvis fremskynde løsningen av boligsaken som helhet og av de praktiske 

spørsmaal innen denne, som særlig er av interesse og betydning for kvinnene og huslivet».122 

Foreningen sendte selv flere henvendelser og sto bak andre henvendelser til kommuner om 

diverse tiltak med formål å gjøre det lettere å kjøpe bolig. Et tiltak de fremmet var muligheter 

for billigere boliglån. Foreningen erfarte også at opplysningsarbeid til enslige kvinner var 

viktig. I 1927 arrangerte foreningen en boligbefaring gjennom Oslos kommunale nybygg. 

Befaringen fikk stor tilslutning og det viste seg at det var få som i det hele tatt visste om «det 

storverk Oslo kommune har reist til boligsakens løsning», som jeg antar er Ila Pensjonat på 

Alexander Kiellands plass.  

 

Foreningen drev også større kartleggingsarbeid. De opprettet lokale komiteer som i hver 

kommune skulle kartlegge hvorvidt det foregikk kommunal bygging, om kvinner var valgt 

inn i boligråd og byggekomiteer, hvordan boligforholdene stilte seg i forhold til tuberkuløse 

familier, og hvor mange overbefolkede leiligheter det var i de ulike kommunene. Resultatene 

fra disse undersøkelsene ga grobunn til videre arbeid, særlig dette med å få kvinner inn i flest 

råd og komiteer. De var også interesserte i å få medlemmer med ulik faglig bakgrunn til deres 

forening. I 1926 sendte Kvinnenes landsboligråd en forespørsel til krefthospitalskomiteen om 

å oppnevne en sykepleierske til Kvinnenes landsboligråd, som resulterte i to nye medlemmer 

som kunne bidra med profesjonskunnskap. I 1927 sendte de anmodning til Norske arkitekters 

landsforbund om å innlemme i deres konkurranseregler at kvinner skulle innvelges i juryer og 

komiteer. Svaret var at de skulle være oppmerksomme på dette fremover.  

 

Denne organiseringen av foreninger, kontakt og samarbeid dem imellom, er typiske for 

sosialpolitikkens utvikling. Flere organisasjoner gikk sammen til større enheter, eller sluttet 

samarbeidsavtaler med hverandre. Noen ganger tok det offentlige selv initiativ til slik 

organisering. På denne måten skapte det offentlige en bedre organisert 

samhandlingspartner.123 Organiseringen var også en viktig forutsetning for faglig utvikling. 

Flere organisasjoner startet opp med egne tidsskrifter og aviser, og holdt seminarer og 

 
122 Kvinnenes landsboligråd, Kvinnenes landsboligråd: 10 årsberetning.  
123 Seip, Veien til velferdsstaten, 24.  
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kommisjoner. Nylænde, tidsskriftet til Norsk Kvinnesaksforening er ett eksempel. En annen 

forening, Kristiania kvinnelige handelsstandsorganisasjon, bidro sterkt til oppstarten av avisen 

Norges Kvinder. Som vi skal se var den kvinnelige handelstandsforeningen en ivrig pådriver 

og økonomisk støtte i byggingen av Kvinnernes hus 1 og 2 i samarbeid med kommunen.  

 

I februar 1928 sendte Kvinnenes landsboligråd en henstilling til Oslo kommunale boligråd om 

at hvis utbyggingen av kommunale boliger skulle fortsette, måtte det også bygges for 

selververvende kvinner. De sendte samme henstilling året etter, i 1929. Da henvendelsene 

ikke ga noen resultater, opprettet K.L.B. en «Oslo kvinners boligkomité» med formål å bygge 

et «Østkantens kvinnenes hus». Komiteen sendte i juni 1929 en anmodning om kommunal 

lånegaranti for bygging av et slikt kvinnehus. Til anmodningen kunne de henvise til tall de 

hadde samlet inn gjennom sitt kartleggingsarbeid, der de skrev at det var 26 000 flere kvinner 

enn menn i Oslo, og at forholdene for disse, enten de var ugifte, enker eller forlatte hustruer – 

med eller uten barn, var spesielt vanskelige. Videre argumenterte de for hvordan alle disse 

kvinnene bidro med innbetaling av skatt og arbeid, uten at de fikk noe igjen for det. I 

anmodningen sto det:  

 

Hittil har det været så at de fleste har været henvist til å leie et rum – ofte i dyre 

dommer – hos familier som må skaffe biinntekter ved bortleie. Og når vi undtar Ila 

pensjonat så er lite eller intet gjort for å skaffe disse hårdt arbeidende kvinner 

selvstendige, gode og billige boliger.124  

 

I denne anmodningen ble det vist til at det alt var bygget et hybelhus for kvinner i Oslo, som 

må være Elise Sem sitt, men at dette ble for dyrt for mange. Både dette huset og pensjonatet 

på Ila hadde ifølge medlemmene i boligkomiteen ofte ledige plasser.125 Sem sitt hus på grunn 

av høy pris, og pensjonatet på grunn av dets manglende muligheter for å lage egen varm mat. 

Denne henstillingen var en av flere som komitéen sendte uten særlig positivt svar. Dette 

skrives det også om i «Norske Kvinder» i 1928. I samme artikkel legges det samtidig vekt på 

at det i boligrådet i Oslo kun var en kvinne, som attpåtil var en vararepresentant. Avisen 

skriver:  

 

 
124 Kvinnenes landsboligråds 10 årsberetning. 
125 Ibid.  
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«De ensligstillede menn har av kommunen fått plass til vel 1000, mens kvinnene ialt 

er skaffet vel hundre. (...) Det er derfor på tide at vi får mange flere kvinner inn i 

bystyret, så kvinnenes interesser – ikke minst boligforholdende – kan tilgodesees. De 

forstår kvinnene sig langt bedre på enn menn.»126  

 

Da boligkomiteen i Oslo ikke tok noe ansvar, satte Kvinnernes landsboligråd i gang arbeidet 

med å bygge et hus selv. Komiteen besto av inspektør Helga Helgesen som representant fra 

Oslo kvinneråd, Frelsesarmeens pioner oberst Othilie Tonning som representant fra 

Hjemmenes vel, formann Anna Dahl som representant fra Oslo Sanitetsforening, redaktør 

Many Altern som representant for Oslo kvinnelige handelsstandsforening, og til sist assistent 

ved Oslo Helseråd Lulli Lous som representant for kvinnenes landsboligråd. Denne komiteen 

fikk med litt tid realisert to kvinnehus i hovedstaden.  

 

Kommunen som garantist for «Kvindernes hus 1 og 2» 

Lulli Lous ble intervjuet av Akers Vel i 1934, noen måneder etter at Kvindernes hus 1, først 

kalt Østkantens kvinnenes hus, var ferdig. Til journalisten sier hun: «Ungkarsleiligheter er et 

velkjent begrep – ‘gammelt som alle haugene’», og problematiserer hvordan dette både fantes 

og var akseptabelt for menn, men ikke for kvinner. Frøken Lous fortalte videre hvordan hun 

ikke kunne glemme oppstandelse som oppsto da Kvinnenes landsboligråd foreslo bygging av 

en alminnelig leiegård med små hjem for selververvende kvinner. «At en rekke kvinner under 

ett og samme tak uten opsyn skulde plutselig være så faretruende. – Forstå det den som 

kan!»127  

 

Kvinnenes landsboligråd og Oslo kvinners boligkomite fikk altså ferdigstilt sitt første hus i 

desember 1933. Hensikten var å få en boligtype så langt ned i pris at de kunde utkonkurrere 

de møblerte rommene. Men samtidig gjaldt det å få bygget så godt at kvinnene skulle kunne 

kalle det et «eget hjem». Ifølge Lous klarte de dette, og hadde fullt hus og venteliste fra første 

dag. Huset var forbeholdt enslige selververvende kvinner, og Dagbladet fyller ut hvem huset 

passet for: «det passer ikke for eldre kvinner som har dagen for sig til matstell, men for travle 

unge og yngre damer, som vil stelle middag i en fart og ellers kose sig efter arbeidets slutt.»128  

Kvinnernes hus 1 som var et A/S, ble bygget i Strømsveien 20 (18-20). Aksjekapitalen var 

 
126		«De	ensligstillede	kvinners	boligforhold».	I	Norges	Kvinder,	9.		
127 «Sunde boliger for ensligstilte kvinner» i Akers Vel, 3.  
128	«Ønskebygg	for	travle	kvinner».	Dagbladet,	1933,	5.			
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30 100 fordelt på 301 aksjer a 100 kroner. Omsetningen var begrenset med 5 %. Styret besto 

av tre medlemmer, hvorav det ene medlemmet skulle være foreslått av Oslo kommune. 

Medlemmene var Lulli Lous, som forman, Harriet Berg, og Ingeborg Boye, som var 

kommunens representant. Ifølge vedtektene hadde Oslo kommune flere rettigheter overfor 

selskapet. Salg av eiendommen, eventuelle lov-forandringer eller oppløsning av selskapet 

kunne kun iverksettes med kommunens samtykke. Kommunen skulle også varsles til 

generalforsamling og ha representasjonsrett på lik linje som beboerne.129 Det er usikkert hva 

slags støtte kommunen ga i byggesammenheng, men antagelig var det gratis tomt, garantier 

for lån og kanskje noe nedskrivningsbidrag.  

 

Bygget besto av fire etasjer, 58 leiligheter med to rom og kjøkken, og 57 leiligheter med ett 

rom og kjøkken. Det var felles bad i hver etasje. I første etasje var det butikk og et stort lokale 

som Oslo Sanitetsforening leide. Her drev de kursing for gravide og spedbarnsforeldre, og 

hadde lege med barnekontrollstasjon.130 Hovedentrepenør var Høyer-Ellefsen A/S, arkitektene 

var Borghild Synnæs og Bjarne Lous Mohr.131 Det var i hver etasje et pent samlingsrom med 

veranda og fin utsikt til Jordals sportsplass og Grefsenåsen. Prisen var også overkommelig, 

noe som hadde vært et viktig argument i den videre diskusjonen om enslige, selververvende 

kvinners boligproblem. For hver leilighet i «Kvindernes hus 1» skulle det betales 400 kroner i 

innskudd og en månedlig leie på 40 kroner.  

 

Bygget ble også rost for dets mange praktiske løsninger, som planlagte løsninger for 

kosteskaft, klesopphenging og kjøkkenredskaper. Slike praktiske løsninger var arkitekt 

Borghild Synnes kjent for. Arkitekt Synnes jobbet for Oslo kommune, og var blant annet med 

i planlegging av Ullevål Hageby. Da hun var 46 år åpnet hun egen praksis, og 

«omsorgsarkitektur» ble hennes spesialområde.132 Hun tegnet Diakonisesshusets aldershjem i 

1928,  Kvinnernes hus 2 i Akersveien 28b, senere Westye Egebergsgate, og noen år etter 

(1935) «Kvindelig Handelstand gamlehjem» som sto vis a vis hybelhuset for kvinner.   

 

Mye tyder på at det stemmer som Lulli Lous sa i Akers Vel høsten 1933, om at det første 

kvinnehuset i delvis kommunal regi var fullbebodd og hadde ventelister. Prosjektet var 

 
129 Handelsregistre for Kongeriket Norge 1937, kolonne 682. 
130 «Sunde boliger for ensligstilte kvinner» i Akers Vel, 3. 
131 Oslo Gårdkalender, 300.  
132 Findal, «Kraftfull arkitektur – kvinnelige arkitekter», 42-46. 
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tilsynelatende suksessfullt og Kvinnenes Landsboligråd våget derfor i 1937 å gå til bygging 

av hus nummer 2 i Akersveien 28b. Det ble bygget efter samme prinsipp som det første. Men 

de 38 leilighetene var noe større og tekjøkkenet hadde vindu. Også nå, i 1938, ble Lulli Lous 

intervjuet i forbindelse med ferdigstillelsen av det som også ble beskrevet som 

«Vestkantkvinnens hus». Hun forklarer hvordan hovedsaken deres selvsagt var å bygge hus, 

men det var også med et ønske om å vekke kvinnene selv til ettertanke: «Få dem til å forstå at 

selv de mange hundre som velger å være alene, ikke derfor bør gi avkall på å ha eget hjem – 

tvert imot snarer kreve av sig selv den innsatsen som det faktisk betyr å skaffe seg sitt eget 

lille hjem. Det er pengene vel verd.»133 Hun ville også benytte sjansen til å takke alle som 

hadde vist støtte og interesse fra forskjellige hold. Spesielt takker hun Oslo Sanitetsforening 

som ved byggingen av begge husene har vist støtte og oppmuntring, både foreningen samlet 

men og dens medlemmer enkeltvis.134 

 

I 1938 byttet begge husene navn til «Kvinnernes hus 1» og «Kvinnernes hus 2»,nå også uten 

«d». . Kommunen trakk seg etter hvert ut av byggene, akkurat når er uvisst. Akersposten 

skriver i 1967 en notis om at det er meldt nytt styre i Kvinnernes hus A/S.135 Dette viser at 

byggene fortsatte som kvinnehus også etter andre verdenskrig. Kvindernes boligselskap A/S 

fikk være et borettslag forbeholdt kvinner frem til 2010. Likestillingsnemda mente da at det 

ikke lenger var behov for slike fortrinn for kvinner, og at vedtektene bryter med 

likestillingsloven.136 Nemdas konklusjon ble vedtatt med en knapp margin, og bygårdens 90 

år som kvinneborettslag ble historie.  

 

Avsluttende kommentar 
Var Oslos kvinnehus en del av en sosialpolitikkens utvikling? Dette er spørsmålet jeg har 

forsøkt å svare på i dette kapittelet ved hjelp av Anne Lise Seips begrep om sosialhjelpstaten 

og Tore Grønlies begrep om velferdskommunen, samt med blikk for det private, 

maternalistiske engasjementet for andre (sosialt laverestående) kvinner.  

 

Enkelt sagt kan en si at alle Oslos kvinnehus ble bygget med innslag fra privat initiativ og 

offentlig ansvar. Det private initiativet var både fra enkeltpersoner, og private 

 
133 «Sunde boliger for ensligstilte kvinner» i Akers Vel, 3. 
134 Ibid.   
135 «Firmanytt» i Akers-posten, 6.  
136	Gimmisrud,	Yset,	Hansen.	«Slutt	for	kvinneborettslag».	
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kvinneorganisasjoner, en form for kvinnerettet og interessebasert veldedighet. Dette 

samarbeidet mellom privat og offentlig er en typisk utvikling for sosialpolitikken. 137 Denne 

politikkens utvikles videre til mer kommunal støtte, slik vi ser skjer i de seneste 

kvinnehusene. Det første huset, til Elise Sem, fikk noe bidrag fra kommunen ved oppstart, 

men sto siden på egne ben. De to andre husene derimot, ble bygget gjennom et mer 

kommunalt samarbeid, fikk mer kommunal støtte, og kommunen hadde flere rettigheter over 

bygget i mange år etter ferdigstillelsen.  

 

Kvinnehusene viser videre sosialpolitikkens utvikling ved at også enslige kvinner fra 

middelklassen nå fikk en form for sosial støtte, gjennom kommunes bidrag til bygging av 

husene. Denne gruppen av kvinner hadde tidligere ikke vært en gruppe man anså at det 

offentlige hadde noe ansvar for. Denne utvidelsen i grupper av mennesker som det offentlige 

ga støtte til, er et tydelig tegn på sosialpolitikkens utvikling.  

 
137 Seip, «Velferdskommunen og velferdstrekanten – et tilbakeblikk», 27. 
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Kapittel 4: Konklusjon  
 

Fra slutten av 1800-tallet fikk kvinner flere muligheter til å livnære seg selv gjennom økte 

utdannelsesmuligheter og oppmykning av lover som gjorde det mulig for kvinner å ta del i 

næringslivet. På denne måten skulle det store overskuddet av kvinner kunne stå på egne ben 

Med etableringen av Norsk Kvinnesaksforenings i 1884, var også kvinnekampen i landet 

gang. Likevel var kjønnet til kvinnene fortsatt en begrensning på flere områder.  

Utdanningsmulighetene og arbeidsmulighetene var fortsatt begrenset, og lønnen var alltid 

lavere enn mannens. I tillegg ble deres sivile status, som enslige, fortsatt sett på som en 

unormal tilværelse. Det var fortsatt forventet at kvinner skulle gifte seg, og dermed slutte i 

arbeidet. Kvinners lave lønn, sammen med deres sivile status, gjorde at de ble nedprioritert i 

leiemarkedet. I denne studien har jeg vist hvordan kjønn, spesielt koblet med deres lave 

lønninger, og sivile status, ble betydningsfull i bolignøden for enslige kvinner.    

 
Boligmangelen og boligtettheten i byene ble med tiden sett på som et samfunnsproblem, og 

tiltak ble iverksatt. Det tok i midlertidig lang tid før de mange enslige kvinnene fra 

middelklassen skulle oppleve noe støtte. Arbeiderklassen ble trukket frem som mest 

trengende, og særlig familiene skulle prioriteres. De mange enslige kvinnene i den nye 

middelklassen, som samfunnet tidlig ble avhengige av i form av deres arbeidskraft, ble 

sjeldent viet noen form for bekymring. Min studie viser at selv kvinnesakskvinnene i Norsk 

Kvinnesaksforening viet det meste av sin bekymring og spalteplass til kvinnene fra 

arbeiderklassen. Bekymringen for arbeiderklassen var av god grunn, men ser ut til å ha gått på 

bekostning av de mange enslige kvinnene fra middelklassen. Gjennom en diskursanalyse av 

tidsskriftet Nylænde, har jeg funnet at den vanskelige boligsituasjon for enslige kvinner svært 

sjeldent ble tatt opp i tidsskriftet. Dette til forskjell fra kvinnesakskvinnene og tilsvarende 

tidsskrifter i England, som i større grad kjempet for at også enslige kvinner fra middelklassen 

trengte verdige boliger. I England ble boligkampen en del av den generelle kvinnekampen, i 

motsetning til i Norge der kampsakene ofte ble adskilt og diskutert i forskjellige foreninger og 

fora.  

 

Etter hvert ble tre kvinnehus bygget for enslige selververvende kvinner. Det første huset, 

Kvinnernes hus ble bygget i regi av Elise Sem, siden tok det nesten ti år før de to neste husene 

ble bygget, nå med mer kommunal innsats. Hva slags løsning var disse kvinnehusene som 

kom mellom 1925 og 1938? Alle husene var utelukkende ment for enslige selververvende 
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kvinner og må ha lettet på bolignøden for de mange enslige kvinnene i byen. Alle husene ble 

driftet gjennom egne aksjeselskap, men kommunens støtte og rolle i husene øker. Denne 

økningen i offentlig innsats speiler sosialpolitikkens utvikling i samme tid. Oslo, som en 

pionerkommune, fortsatt offentlig boligbygging og støtte til prosjekter lenger enn andre 

kommuner, som oftest hadde sluttet med slik støtte allerede i 1920. Kvinnehusene ble til 

gjennom et samarbeid mellom kommunen og private aktører. Et samarbeid som er typisk for 

sosialhjelpstatens utvikling. Bak de private aktørene finner vi kvinner, i foreninger som 

Kristiania Handelstandsforening, kvinnens landsboligråd, Oslo Sanitetsforening, sammen med 

en betydelig innsats fra kvinner som Elise Sem og Lulli Lous. Kvinners veldedighet som 

formgivende for velferdsutvikling finnes det mange eksempler på, denne studien belyser enda 

ett. Der kvinners frivillige innsats for å gi enslige kvinner verdig husly til en akseptabel sum, 

ble en realitet.  

 
I denne studien har jeg skrevet historien til de tre kvinnehusene som ble bygget i Oslo mellom 

1925-1937, tre store bygg med mye historie som tidligere ikke er beskrevet. Studien kan 

derfor tjene som en utfylling av Kristianias historie og bolighistorie. Mitt perspektiv for 

enslige kvinner fyller på kvinnehistorien på flere måter.  Jeg har vist hvordan kjønn, sammen 

med sivilstatus, gjorde kvinnenes situasjon ekstra utfordrende i bolignøden. Videre har jeg 

studert Nylænde med nye briller, og funnet noe overraskende at de i svært liten grad viet 

enslige kvinners boligsituasjon noe oppmerksomhet. I studien viser jeg også hvordan de tre 

husene alle ble bygget i kraft av kvinner, med en blanding av frivillig og kommunal innsats. 

Disse funnene vil kunne flettes inn i kvinnehistoriens belysning av kvinners rolle i 

velferdsutviklingen, samt hvordan maternalisme også var tilstede i hovedstadens samfunn.   
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Epilog: Masteroppgaven som utgangspunkt for undervisning 
 
Denne epilogen handler om hvordan masteroppgaven, og mitt arbeid med den, kan brukes i 

historieundervisning. En del av refleksjonene gir muligheter for undervisning på flere nivåer, 

men på grunn av tidsperioden i oppgaven, er det mest nærliggende å tilpasse undervisning til 

3.klasse videregående. Jeg har derfor stort sett tatt utgangspunkt i læreplanen for historie av 

2020, og kunnskapen elever skal ha etter endt vg3. 

 

Pensumet til elevene er stort, og det er i utgangspunktet ikke tid til å lære spesifikt om Oslos 

tre kvinnehus. Derimot er det flere muligheter for å bruke oppgaven og konteksten til den. Det 

er forholdsvis enkelt å skissere bilder særlige jentene i klassen vil kunne kjenne på.  Skissere 

bildet av en ung kvinne som akkurat har fullført utdanningen sin, men som ser hvordan 

lønningen er vesentlig lavere enn menns til tross for at hun gjør tilnærmet likt arbeid. 

Lønningen hun får vil ikke være tilstrekkelig for en komfortabel bolig. En annen inngang til 

temaet kan være å løfte frem Fredrikke Tønder-Olsen som eksempel på en av de første 

virkelig suksessfulle kvinnene innenfor privat næring, noe tror jeg kan være spennende for 

mange.  

 

Jeg vil i epilogen først reflektere over hvordan masteroppgaven kan brukes med tanke på tre 

av fagets fire kjerneelementer. Siden vil jeg trekke frem noen konkrete kompetansemål og se 

hvordan min oppgaven kan brukes i arbeid med disse målene. Jeg har ikke skissert noen 

konkrete undervisningsopplegg, men kommer fortløpende med forslag og innganger til 

temaer. Jeg mener en slik tilnærming vil åpne for flere muligheter, istedenfor å konkretisere 

ett godt undervisningsopplegg.  

 

Masteroppgaven og læreplanmål, kompetansemål og kjerneelementer i faget.  

Kjerneelementene i historiefaget er 1) historiebevissthet, 2) utforskende historie og 

kildekritisk bevissthet, 3) historisk empati, sammenhenger og perspektiver, og 4) mennesker 

og samfunn i fortid, nåtid og framtid. 138 Alle kjerneelementene går til en viss grad over i 

hverandre, likevel er det fint å huske på disse elementene som gir et annet bilde på 

viktighetene av historiefaget enn det de mer spesifikke kompetansemålene legger opp til. Jeg 

 
138 Utdanningsdirekotratet, « Historie (HIS01-03) Kjerneelementer».  
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vil i denne delen skrive om masteroppgavens relevans for alle de tre første kjerneelementene. 

Dette betyr ikke at oppgaven ikke kan være relevant for element nummer fire, men fordi jeg 

mener refleksjonene i de tre første er mer relevante.  

 

Kildebruk og kildebevissthet 

Med den nye læreplanen legges det vekt på kildebevissthet i flere fag, men det er klart at 

historiefaget står ekstra sterkt i å arbeide med dette. Jeg tenker i utgangspunktet at andre 

perioder i historiefaget egner seg bedre til å arbeide med kildekritikk. Men en del av 

kjerneelementets beskrivelser fra Utdanningsdirektoratet sier: «Kildekritisk bevissthet dreier 

seg om å kunne avgjøre hva det historiske materialet kan brukes til, og i hvilken grad det kan 

kaste lys over de spørsmålene vi stiller» 139. I tillegg til dette tenker jeg mange elever har liten 

kunnskap i det enorme kildehavet som er ved siden av å bruke google, og hvor mye 

informasjon man kan gå glipp hvis en bare bruker den første siden av resultatene fra Google, 

noe historiker Sam Wineburg problematiserer i «Why learn history (When It´s Already on 

Your Phone) . Hvor kan man gå andre steder enn nett og bibliotek for å finne kilder? Har 

noen av elevene hørt om Riksarkivet? Hva med Oslo Byarkiv?  Eller Nasjonalbiblioteket? 

Nasjonalbiblioteket har et litt spennende klipp om hvordan de lagrer alt og hvordan maskiner 

arbeider for å hente, scanne osv. (https://www.youtube.com/watch?v=V4EdTCXV6KI) . En 

startoppgave for arbeid med dette kan være å s lage noen søkeoppgaver til 

nasjonalbibliotekets sider: Hva er Nasjonalbiblioteket? Hva kan vi finne der? Og hvordan 

søke? Elever kan få i oppgave å søke på ulike ord, for eksempel kvinnehus, abort, eller 

prostitusjon, alt etter som hva som passer for timen. Så kan elevene se på hvor mange treff gir 

det og hva slags materiale finner du? Brev og avisartikler? Hvor langt tilbake finner du omtale 

om det? Kanskje kan dette i tillegg til å et innblikk i det enorme kildemateriale som finne, 

også gjøre elevene nysgjerrige på å søke videre på det de selv måtte ønske. Spørsmålene jeg 

skisserte som forslag til startoppgave passer også til læreplanmålet «utforske fortiden ved å 

formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale og presentere egne 

slutninger», ved at de kan finne og vurdere kilder til ett gitt tema. Hva slags kilder finner de 

på søkeordet? Hvilke av dem mener de tjener best til å gi informasjon om temaet.  

 

 
139	Utdanningsdirekotratet, « Historie (HIS01-03) Kjerneelementer».  
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Et utvalg av disse kildene kan også brukes til å styrke de generelle ferdighetene 

lesekompetanse og kildeforståelse. Hva står det i kilden? Hvem er avsender? Hvem er typiske 

lesere – og hvem var de i samfunnet? Primærkildene jeg brukte i oppgaven, «Nylænde» og 

«Norges Kvinder» blir kanskje for snevre å bruke spesifikt, men kan tjene som eksempel for 

hvordan jeg gikk frem for å finne informasjon om byggene som viser hvordan det faktisk var 

aviser og tidsskrifter som ga meg mest informasjon.   

 

Oslobilder.no eller digitalmuseum.no er også en spennende sider er jeg tror få elever vet om. 

Oslobilder vil være spennende særlig for oslo-elever, sjansen er stor for at de kan finne bilder 

fra områdene de selv bor i. Opplegg som dette er ikke ment som en opplæring i disse arkivene 

spesielt, men en opplæring i hvor mye og hvor mange muligheter det er for å finne og bruke 

kilder. Ikke minst å vise hvor begrenset et søkt på google faktisk er!  

 

Historisk empati, sammenhenger og perspektiver 

Dette kjerneelementet er nok det jeg brenner mest for i undervisning. Jeg tror at for mange 

elever oppleves historiefaget som noe som er «syyykt» lenge siden nesten uansett hvor lenge 

det faktisk er siden. Dette tror jeg gjør at en del elever ikke ser sammenhengen og viktigheten 

historien har med deres egen tid.  Det oppleves som for langt tilbake i tid å være relevant og 

betydningen historien har for deres egen tid.  For mange elever blir historie noe som ikke 

angår dem og av den grunn ikke oppleves interessant. Her tror jeg dette kjerneelementet kan 

ha en viktig rolle for elevenes forståelse av historien og viktigheten av den. Hvis man som 

lærer klarer vise sammenhengene, gjerne gjennom å bruke/spille på historisk empati, tror jeg 

faget vil oppleves både som interessant og relevant. Det er gjort mye forskning som tilsier at 

motivasjon for læring er viktig, og at motivasjonen kan fremmes hvis det som skal læres 

oppleves som relevant. 140  Hvis det som skal læres oppleves relevant for elevene øker ofte 

motivasjonen for å lære.  

 

Utdanningsdirektoratet skriver blant annet dette om kjerneelementet: «Elevene skal kunne 

forstå menneskers utfordringer og handlinger i fortiden. Samtidig skal de også forstå at den 

historiske utviklingen ikke var forutbestemt, men et resultat av menneskers valg og 

prioriteringer».141 Ut ifra min oppgave kan man som jeg skildret innledningsvis spille på en 

 
140	Grimsæth og Hallås, Undervisningspraksis: Profesjonalitet i skolen, 138.	
141  Utdanningsdirekotratet, « Historie (HIS01-03) Kjerneelementer».  
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ung kvinne som levde under tiden og forholdene jeg har skrevet om. En ide er å lage en 

karakter og spille på likhetene til klassens elever. For eksempel:  

«Se for deg at du er et par år eldre enn du er nå. Du er nummer tre i søskenflokken. 

Familien har alltid jobbet på gården, moren din har i det siste drevet med noen håndarbeider 

for noen nye finere folk i som har flyttet til landsbyen hvor det ikke er noen egen syforening. 

Den unge piken har fått overtalt foreldrene til å at hun kan få ta en utdannelse i Kristiania, og 

hun reiser til byen for å starte på den. I Kristiania er det mye folk, mye støy og mange nye 

inntrykk. Men du har funnet utdannelsesstedet og fått vite om et lite kvinnepensjonat drevet 

av en eldre enslig kvinne som leier ut sine tre rom i huset sitt – selv sover fruen på madrass i 

stuen. Det er dyrt å bo der, det er vanskelig å lage mat siden du ikke vil være på kjøkkenet der 

fruen alltid er. Du tvinges til å kjøpe mye av maten og drikken ute, noe som i hvert fall er 

dyrt. For å spare penger leier du og en venninne du har blitt kjent med et rom hos en 

arbeiderfamilie som selv leier huset de bor i. Familien på 6 sover alle i stuen, mens du og 

venninnen din leier det ene soverommet tilgjengelig. Også her er det vanskelig å lage mat.» 

Dette kan brukes som en inngang til å fortelle om forholdende i byene på 1900tallet, om 

kvinnehistorie, eller som starten på velferdsutviklingen. I tillegg kan lærer vise klipp eller 

trailer fra netflix-serien «sentralbordjentene», som handler om unge sentralbordjenter i 

Madrid, hvor alle bor i private kvinnepensjonater. Denne serien er ingen god historie-serie, 

men kan være en underholdende og motiverende inngang til temaet. Å koble historiefaget til 

populærkulturen kan gjøre historie mer virkelighetsnært og motiverende for den kommende 

læringssituasjon.142 

 

En annen variant av dette er å vise til hvilke muligheter som fantes, for menn og kvinner. Man 

kan starte på samme måte, presentere en ung mann og kvinne.  Og så ta ett skritt av gangen 

når det gjelder valgmuligheter, som elevene skal finne ut av hva var gjeldende for dem hvis di 

levde på 1900. Jentene i klassen skal svare på spørsmålene som kvinner, guttene som menn.  

- Hvilke muligheter hadde du til å starte egen forretning eller bedrift?  

- Hvilke muligheter hadde du for å gifte deg?  

- Hvis du giftet deg – kunne du fortsette i jobben? Ikke? Hva ville du valgt?  

- Hvilke boligmuligheter hadde du i hovedstaden ?  

Ved å stille slike spørsmål vil elevene kunne sette seg inn i den tenkte situasjonen på en annen 

måte enn å bli fortalt alt dette. Siden vil det å finne ut av en del av disse tingene på egen hånd 

 
142	Lund,	Historiedidaktikk.		
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gjøre at informasjonen fester seg bedre. Jeg ville siden ha konsolidert felles, ved å ta opp 

spørsmålene, få til en dialog der elevene svarte hva de hadde funnet og hva de ville valgt selv. 

Deretter ville jeg komme med «svaret» i de tilfeller der det er noen. For eksempel da 

informere om utviklingen som åpnet opp for at kvinner kunne starte egen virksomhet, eller 

informere om at det i noen tilfeller ikke var lov å fortsette i arbeidet hvis en stiftet familie, og 

at det oftest var normen. Ved å spille ut noen slike karakterer tror jeg elever kan få historisk 

empati gjennom at de kan tenke seg mer levende hvordan det var å leve på den tiden. Dette 

kan gi perspektiver til dagens realitet, og kan knyttes videre til en diskusjon om likestilling i 

dag. Er det fortsatt forskjell i arbeidssituasjoner for menn og kvinner?   

 

Historiebevissthet 
Historiebevissthet er et eget kjerneelement, samtidig som den rommer flere av de andre 

elementene i seg. Utdanningsdirektoratet skriver: «Elevene skal forstå seg selv som 

historieskapte og historieskapende med en fortid, nåtid og framtid. Elevene utvikler 

historiebevissthet ved å arbeide utforskende med historie, opparbeide en kildekritisk 

kompetanse og kunne se ulike perspektiver og sammenhenger i faget. I tillegg må elevene 

kunne utvikle historisk empati, samtidig som de tilegner seg historisk oversikt.»143 

 

Som nevnt tror jeg ofte at elever tenker at all historie er veldig lenge siden, nesten uansett 

hvor lenge siden det faktisk er. Dette tror jeg mange tenker med en gang man benytter seg 

ordet «1900-tallet», det virker for mange å være fryktelig lenge siden! Et mål for meg som 

kommende historielærer er å vise hvor kort tid dette faktisk er siden, og hvor mye som har 

skjedd på kort tid. For arbeid på 1900 tallet kan kanskje enda besteforeldre tjene som et 

perspektiv og inngang til tiden og temaet. Elevene kan få i lekse å ringe besteforeldre eller 

snakke med foreldre om deres foreldre. Hva gjorde de? Var noen av dem sykepleiere? 

Lærere? Noen som emigrerte? Noen som var arbeidere i Oslo? De av elevene som vil dele 

dette med klassen kan gjøre det i en plenumssamtale, som kanskje viser mange ulike skjebner 

og ulike historier fra samme tid. Dette kan tjene som inngang til å lære om samfunnet til 

denne tiden. Er læreren litt «heldig» er det kanskje noen historier som passer ekstra godt til å 

gå videre inn på vinklingen om Oslo, kvinners muligheter, feminisme eller velferdsutvikling. 

Noe som kan for eksemeple brukes som en inngang til temaet.  

 

 
143 Utdanningsdirekotratet, « Historie (HIS01-03) Kjerneelementer». 
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Til nå har jeg skrevet noen refleksjoner over hvordan masteroppgavens temaer kan brukes i 

undervisning i sammenheng med historiefagets kjerneelementer for den nye læreplanen. Jeg 

har i den forbindelsen også kommet med mulige innganger til temaet. Men læreplanen har 

også noen enda mer spesifikke kompetansemål, hvor av tre av dem er passende å kombinere 

med oppgaven. Jeg har sett på kompetansemålene elever skal inneha etter endt vg3 og plukket 

ut tre stykker som alle er relevante for min oppgave hver for seg, men som også kan 

kombineres. De tre det er snakk om er:  

1. utforske fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt 

materiale og presentere egne slutninger 

2. reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til 

i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden 

3. gjøre rede for velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for 

menneskers liv 

Det tema i læreplanen som treffer min masteroppgave mest er gjøre rede for 

velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for menneskers liv. 

Dette kan kombineres eller overlappe med læreplanmålet «reflektere over hvordan 

teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv 

og formet forventninger til framtiden». Her tenker jeg at å vise til hvordan den industrielle 

revolusjonen skapte enorme endringer for personers liv og hva det kunne innebære med tanke 

på demografi, arbeid, og livssituasjon. En konsekvens av den industrielle revolusjonen var 

den massive tilflyttingen til byene og hva dette førte med seg av boligproblemer, 

ernæringsproblemer osv. Videre tenker jeg det er poeng å vise hvordan forholdende først 

måtte avdekkes, for eksempel gjennom legen Axel Holst, eller fabrikkinspektør Betzy 

Kjelsberg. Da hadde man fakta bordet og politikere kunne ta opp disse problemene og nye 

krav fra borgere videre til debatt og eventuelt nye gjennomslag av reformer på stortinget. Min 

masteroppgave har også sett på velferdstrekanten og hvordan private aktører har spilt en 

viktig rolle for utviklingen av velferdsstaten.  

 

Feminisme inn i klasserommet 

Det er ingen egne kompetansemål som omtaler feminismen i Norge eller verden. Jeg mener 

det er verdt å bruke litt tid på dette, og at det fint kan jobbes med i sammenheng med for 

eksempel velferdsutviklingshistorien. Oppgaven har skrevet noe om hvordan mange av 

premissene for velferdsordningene som kom til ble satt av kvinner, gjennom deres veldedige 
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arbeid og profesjonsutviklingen mange av «kvinneyrkene» gjorde. Det var for eksempel 

sykepleierne selv som kjempet for å gjøre utdannelsen lengre. Det er også verdt å løfte opp 

frem flere av kvinnene som har gjort ekstraordinært arbeid for kvinner og velferdssamfunnet 

vi lever i. En måte å gjøre dette på er å gi ulike grupper ulike personer de skal finne 

informasjon om, og hva slags arbeid personen gjorde for samfunnet. Betzy Kjeldsberg, Anna 

Rogstad, Gina Krog, Kristine Bonnevie, Fernanda Nissen, Nicoline Hambro, Fredrikke Marie 

Qvam, Katti Anker Møller, Othilie Tonning og ikke minst Elise Sem. Hver gruppe kan ha en 

liten presentasjon for resten av klassen, før eller etter lærer forteller noe om kvinners arbeid 

og posisjon i velferdsutviklingen. Klassen kan i ettertid diskutere rundt spørsmål av betydning 

av dette. Hvorfor var/er det sånn at kvinner ofte har/tar slike oppgaver? Ville samfunnet vært 

annerledes hvis kvinner ikke hadde gjort dette vi nå har snakket om? Eller mennene og 

utviklingen gått samme vei likevel? Hvordan er samfunnssynet på disse tingene i dag? Målet 

ved et slikt arbeid vil være å vise kvinnenes roller i historien, som fortsatt blir 

underkommunisert selv om tiden med «great white men» er over. Samtidig er disse kvinnene 

og arbeidet de har gjort en viktig del av norgeshistorien gjennom deres initiativer i tiden som 

satte premisser og preg for samfunnsutviklingen og kvinners rettigheter videre. Altså trenger 

ikke arbeid med disse kvinnene, eller deres arbeid for velferdsutviklingen, belyses som 

kvinnehistorie – men historie på lik linje med all annen historie. Jeg tenker at det både er 

viktig å fremme kvinner og deres rolle spesifikt, men også hele tiden ha et kjønnsperspektiv i 

bakhodet slik at kvinnehistorien en dag kan bli en like integrert del av historien og 

historiefaget som alt annet.  

 

Denne epilogen har vært en ganske generell refleksjon over hvordan masteroppgaven, kildene 

brukt i oppgaven, og arbeidet bak oppgaven kan tas med inn i klasserommet. Jeg har bevisst 

ikke brukt sideplass på å lage konkrete undervisningsopplegg, men skildret ulike måter og til 

hvilke temaer/kjerneelementer oppgaven kan brukes. Dette kan forhåpentligvis være kilde til 

inspirasjon for hvordan mye kan brukes på flere måter og i flere sammenhenger, der læreren 

(jeg) syns det egner seg best.  
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