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BIDRAGSYTERE I STAVANGEREN nr 1 2013

Gry Bang-Andersen, født 1978, etnolog, cand. philol. fra Universitetet i 
Bergen, nå konservator ved Stavanger maritime museum (MUST), med et 
særlig ansvar for samlingsforvaltning, gjenstander og fotoarkiv.

Hans Eyvind Næss, født 1943, dr.philos, fhv. statsarkivar i Stavanger, nå 
seniorrådgiver hos Riksarkivaren, faglitterær produksjon innenfor retts- og 
kulturhistorie.

Kari Vevatne, født 1952, utdannet sykepleier, dr.polit i sykepleieviten-
skap fra Universitetet i Bergen. Tidligere ansatt ved Universitetssykehuset 
i Stavanger. Jobber nå ved Universitet i Stavanger som instituttleder ved 
Institutt for helsefag.

Bodil Wold Johnsen, født 1946, dr.art. fra Universitetet i Bergen, 
byarkivar i Stavanger. Både hovedoppgave og doktoravhandling er bidrag 
til Stavanger bys historie. Hun har også vært medforfatter av flere bøker om 
byens historie på 1900-tallet.
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Kjære medlem.
Så er vi i gang med 2013. på årets første 
møte fikk vi en spennende beretning 
av Jostein Soland om Rosenkildehusets 
vekst, fall og vekst igjen. Fra stashuset 
som ble bygd i 1813, branntaksten var 
høyere enn Domkirkens, via hermetikk-
fabrikk til falleferdig rønne. Rivningspla-
nene var klare, likeledes tegninger til nytt 
hus. Men skjebnen ville det slik at det 
ble en stopp i fremdriften, og så dukket 
Einar Héden opp! Huset ble reddet og 
fremsto etterhvert som det praktbygget 
det er i dag. Hvordan hadde denne byen 
sett ut uten Einar Héden? Eg tåre ikkje 
tenka på det ein gang. 

Vi hadde et godt besøkt årsmøte. 
Årsberetning og regnskap for 2012 og budsjett for 2013 ble enstemmig 
godkjent. Foreningens økonomi er fortsatt så solid at styret heller ikke for 
2014 foreslo økning i kontingenten.  

Kirsti Lærdal, Elsa Grimnes, Bente Bærheim og petter Løhre gikk av 
som styremedlemmer. på vegne av foreningens medlemmer vil vi takke 
dem hjertelig for engasjert, kunnskapsrik og stor innsats i årevis. petter aller 
lengst, han har vært med i hele 20 år. Kirsti og Bente har vært med i 10 år. 

Frederik Hansen, Sveinung Bang-Andersen og Henning Hilde, som tid-
ligere var varamedlemmer, ble valgt til nye styremedlemmer sammen med 
Karl-Jan Søyland. Og nye varamedlemmer ble Aashild Sæland, Rigmor 
Haave og Torolf Hellemo. Vi ser fram til et godt og givende samarbeid. 

Under valgene ble det for øvrig påpekt at man syntes at kvinneandelen 
i det samlede styret var for lav. Den utfordringen sender vi gjerne videre til 
neste års valgkomité. 

programmet for 2013 ligger ute på nettsidene, og vi håper at vi også i år 
har funnet fram interessante emner og foredragsholdere. Litt preget blir året 
naturlig nok av stemmerettsjubiléet, med et foredrag om pioneren Elisabeth 
Fedde og et om kvinners likestilling. Vi vender også blikket vestover med 
foredragene om Brooklyn - Stavanger og Stavangerfjord. Rogaland jobber 
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hardt med å innta posisjonen som landets matfylke, vi får gjennom foredra-
get Matens betydning for Stavanger en historisk vinkling på temaet. 

Byvandringene spenner også vidt, fra Domkirken til Natvigs Minde, 
begge sentrale institusjoner i Stavangers lange historie.

11. juni 2013 er det altså hundre år siden norske kvinner fikk full 
stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i 
verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn.  Dette 
markerer Byhistorisk forening med å vie dette nummeret av Stavangeren i 
sin helhet til jubiléet. 

Stavangeren nr.3 planlegges også som temanummer, det kommer vi 
tilbake til. Men nummer 2 vil være et ordinært nummer, og vi oppfordrer 
medlemmene til å komme med forslag til artikler, forfattere og emner. Eller 
enda bedre: skrive selv.

Stavanger i april 2013. 
Harald Sig. Pedersen
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Kjære leser! Jubileumsåret 2013 er godt 
i gang med mange flotte arrangementer 
her i Rogaland. Vi feirer at det er 100 år 
siden norske kvinner fikk stemmerett. 
En viktig milepæl for demokratiet, for 
likestillingen og for alles rett til å delta i 
samfunnet!

18. januar var det Stavangerpremiere 
på den prisbelønte dokumentarfilmen 
«Gulabi Gang». Full sal, god stemning, 
mange kloke spørsmål  fra et ungdom-
melig publikum, og – ikke minst: fint 
besøk av filmens heltinne Sampat pal. 
Hele veien fra Uttar pradesh i India 
hadde hun kommet for å dele sin kampvilje for kvinners rettigheter med 
oss alle. Filmen viser holdninger og handlinger som vi møter over hele ver-
den, i alle slags samfunn. Den handler om kvinners kamp for rettigheter og 
forandring. Dette er skremmende aktuelt i India med hendelser og brutale 
overgrep mot kvinner som har rystet en hel verden – også inderne selv.

Kvinnenes kamp er bygget over den urgamle oppskrift for kvinnefrigjø-
ring: først bevisstgjøring, så organisering og deretter handling. Bevisst-
gjøringen kommer når man er klar over undertrykkingen, urettferdigheten, 
og at det ikke er noe som rettferdiggjør overgrep. For mange er det ingen 
selvfølge å kunne delta i politikk, stille opp i valg, delta i næringsliv og 
organisasjoner, eller å bestemme over sin egen kropp. Det trengs bevisstgjø-
ring om dette.   Alle små seire kan synes store der og da. Men i kampen for 
varige endringer i samfunnsstruktur og holdninger, blir disse seirene likevel 
små, og må stadig vinnes på nytt: igjen og igjen. Derfor er organisering og 
fellesskap så viktig.

Den rosa gjengen, Gulabi Gang i Uttar pradesh, gjør det stemmerettsfo-
reninger og kvinnesaksaktivister gjorde i Norge for 100 år siden. Gjennom 
fellesskap og organisering blir de sterkere og erobrer nye skanser.  Organi-

En hilsen fra komitelederen
Tora Aasland
Fylkesmann og leder av fylkeskomitéen for  
demokratijubiléene i Rogaland
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sering har alltid vært et godt, men ikke det eneste virkemiddel. Det er også 
nødvendig å aktivisere og motivere og gå sammen om handlinger: når vi 
står sammen, er handlingene sterkere. Grunnlaget for å handle i fellesskap 
er forankret i moral og verdier. Fundamentet er likeverd, rettferdighet og 
respekt. Nordahl Grieg sier i diktet «Til ungdommen»: Krig er forakt for 
liv, fred er å skape. Fordi kvinner gir liv, er de både sterkere i dette og mer 
sårbare. Men kampen for disse verdiene gir håp. Slik Sampat pal og hennes 
medsøstre viser i filmen. Slik norske kvinner viste vei for 100 år siden.

Det er all grunn til å feire at kvinnene fikk sine rettigheter og sin 
stemmerettighet her i Norge i 1913. Men kampen pågår enda, og er både 
tidsoverskridende og grenseoverskridende. Derfor er året 2013 viktig for 
spesielt å synliggjøre dette.   Markeringen av hundreårsjubileet vil finne sted 
gjennom hele året i Rogaland. Ett av mange gode tiltak er temanummeret 
av «Stavangeren» som du nå holder i hånden. Gratulerer også med dette! 
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Det er lett å sitte igjen med den enkle forestilling at det er tale om et før 
og etter 1913. Men kvinnenes historie i nyere historie (etter ca. 1600) er 
spennende og mer mangfoldig enn som så. Kvinnene var synlige på mange 
vis også før 1913. prosessen som ga menn og kvinner stemmerett foregikk 
trinnvis gjennom hele hundreåret 1814-1913.

Kvinneroller i det gamle samfunnet
Norge var et bondesamfunn til langt ut på 1800-tallet. Byene og  ladeste-
dene var få og små. I Stavanger bodde det ca. 1600 under 1 000 mennesker 
i byen, i 1801 ennå ikke flere enn 2 500 mennesker.2 I 1900 var byens fol-
ketall 12- doblet til ca. 30 000 innbyggere. Folketallet i 1865 var 16 000.3 
Den store veksten i byer og tettsteder skjedde altså i løpet av de siste tiårene 
av 1800-tallet. Selv om denne urbaniseringen hadde ulik takt i de ulike 
landsdeler, er mønsteret grovt sett det samme på landsbasis. Befolkningen 
i Norge økte fra 1801 til 1901 fra 883 487 til 2 240 032, altså 153,5%, 
mens folketallet i byene økte fra 77 642 til 627 688 og utgjorde da 28% av 
befolkningen mot i underkant av 9% i 1801.

Fra kvinneroller i et manns-
dominert samfunn til politisk 
likestilling
Veien mot stemmerettsreformen i 1913

Hans Eyvind Næss

Årets stemmerettsjubileum markerer at det er 100 år siden alle norske 
kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Resultatet kom etter 
lang tids kamp og var inspirert av internasjonale strømninger. Norge 
var blant de første land i verden der kvinnene fikk allmenn stemme-
rett. I noen få land hadde kvinnene oppnådd allmenn stemmerett før 
1913, på New Zeeland i 1893, i Australia i 1902 og i Finland i 1906. 
I 1913 var den politiske likestilling et faktum i Norge. Kvinner kunne 
stemme og de hadde rett til å inneha de samme posisjoner i de politiske 
fora i kommunestyrer og formannskap, på fylkesting1 og på Stortinget.
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I Rogaland utgjorde befolkningen i byer og ladesteder 8,3% i 1825 
og 58% i 1920. Denne prosessen fra et agrasamfunn mot et urbanisert 
samfunn preges av sterke endringer i bl.a. næringsliv, samferdsel, sosiale 
forhold, kulturliv og kjønnsroller.

Så lenge det store flertall av menn og kvinner fant sitt utkomme i 
bondesamfunnet var dagliglivet preget av den rollefordelingen mellom 
mennenes og kvinnenes arbeid som var innarbeidet  gjennom århundrer. 
Mennenes dagligliv var preget av lange dager på åkeren med dyrking av 
gamle teiger og oppdyrking av nye. Mange menn var på fiske deler av året. 
Kvinnenes arbeid var konsentrert om hus og hjem, om barn og daglige 
relasjoner mellom hushold i bygda. Denne rollefordelingen var nødvendig 
i et overlevelsesperspektiv. Menns og kvinners rettigheter var også fastlagt i 
det norske lovverket. Selv om kvinner ikke hadde de samme arveretter som 
menn, var kvinnenes retter sikret i lovgivningen. Den sier ikke i seg selv 
noe om maktforhold mellom kjønnene. Mennene var oftest de som eide 
jorda, eller hadde ansvaret for bruket og plassen om han var leilending eller 
husmann. Men kvinnene hadde sine retter ved arv og jorddeling. Av de går-
dene i Rogaland som er omtalt i 1706-manntallet (omfatter gårder som lå 
sjølegds, altså gårder som var underlagt utskrivning av matroser til flåten), 
fremgår det at 50 kvinner bestyrte bruk i dette året som eiere eller leilendin-
ger. Samme året var det 109 kvinner som hadde ansvaret for husmannsplas-
ser.4 De fleste av disse var enker. Inntil de eventuelt giftet seg på nytt, hadde 
de samme råderett over eiendommen som mannen hadde hatt. Noe sikkert 
prosentvis anslag for kvinners eier- og brukeransvar for gardene i Rogaland 
er ikke kjent, men det synes å være tale om ca. 10%.

Byen og landdistriktene var ledet av embetsmenn og bestillingsmenn. 
Byborgerne hadde privilegier til å drive handel innenlands - og utenlands. 
Selv om det som regel var menn som både bestyrte embeter og handel, fin-
nes det en rekke synlige kvinner innenfor disse samfunnsgruppene. Også i 
slike tilfeller er det ofte tale om enker, men de mange eksempler er likevel 
svært interessante. I 1634-1635 bestyrte Margrethe von der Lÿhe Stavanger 
len (lensherren var den tids fylkesmann) på vegne av kongen, Christian IV, 
med fulle styringsrettigheter etter sin avdøde mann, Jørgen Brochenhuus.5 

Det er flere eksempler på kvinneskikkelser som var svært synlig det vi i 
dag ville kalle det offentlige rom. Sofie Jensdatter (1599-1678), prestefrue 
på Jelsa og gift med sokneprest Markus pedersen, var til stede på flere byg-
deting og lagting enn de fleste menn i sin tid. Hun opptrådte som den rene 
advokat i de mange saker hun førte på vegne av ektemannen. Han var litt 
av en kranglefant og var oppe i et stort antall eiendomssaker og personlige 
tvister. Men Sofie tok hånd om det hele gjennom flere tiår. At det var hun 
som stod i sentrum når mannens rettssaker ble anket til fornyet behandling 
for lagmannen i Stavanger, ser vi av at hun nærmest innehadde rollene både 
som anklager og prosessfullmektig med eksempler som: «Soffie Jensdatter 
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steffnt(e) Rasmus Hansen  (sorenskriveren)» og «Sophie Jelses sagh contra 
hindes brødre peder och Hentich Sand» (mannens brødre!!).6

I Stavanger by står en rekke kvinner frem som eiere og ledere av rederier 
og handelshus.  Elisabeth Christensdatter Godtzen, drev som enken etter 
borgermester og kjøpmann Søren pedersen Godtzen byens største handels-
hus fra mannen døde i 1665 til sin død i 1684. Hennes datter Elisabeth 
Sørensdatter, gift med Morten Hansen Seehusen, drev mye av den virksom-
het som faren hadde startet og som ektemannen overtok, fra Seehusen døde 
i 1694 til hun selv døde i 1714.7 Senere på 1700-tallet er både Anna Wil-
helmina Bredal og Birgitte Nyrup  petersen von Fyhren, gift med Gabriel 
Kirsebom Kielland, eksempler på kvinner som forvaltet store formuer og 
hadde ansvar for omfattende næringsvirksomhet. Anna Bredal bestyrte 
mye av mannens forretninger fra hans død i 1761 til sin død i 1782. Boets 
aktiva var da 122 656 riksdaler.8 på denne tiden var det begynt å bli mote 
blant byens rikeste familier å bygge lystgårder. Anna Bredal eide Ladegård 
som var en storslått eiendom.9 Birgitte Kielland drev mannens forretninger 
videre fra han døde i 1780 til sin egen død i 1799. Hennes bo var da fallitt. 
Men hun satte spor etter seg da hun i 1785 oppførte lystgården Holme-
Egenes i tre etasjer, byens største lystgård på den tid.10

Kvinner satte også spor etter seg i byens sosiale og kulturelle liv. Riktig-
nok er det tale om kvinner som tilhørte den økonomiske eliten. Men i et 
likestillingsperspektiv er det likevel verdt å notere seg at Det Stavangerske 
Klubselskab ble stiftet i 1784 av amtmann over Stavanger amt peder Ulrich 

Sofie Jensdatter 
(1599-1678) 
gift med Markus 
Pedersen. Maleri i 
Jelsa kirke.
Foto: Arkeologisk 
museum,Terje 
Tveit.
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Friderich Bentzon og hans hustru Juliane Bentzon, født Wedel-Jarlsberg.11 
Da klubbselskapet ble revitalisert i 1795 deltok de fleste av embetsmen-
nenes og kjøpmennenes hustruer på det møte der klubbens lover og formål 
ble drøftet. Hele 25 kvinner signerte på dokumentene.12 Jeg kjenner ikke til 
noe annet dokument fra denne tiden med så mange kvinneunderskrifter

Det har i de senere år blitt utført omfattende forskning om kvinnerol-
ler og kvinners rettigheter og kvinners rettslige handleevne. Kvinne- og 
kjønnshistorie historie («gender history») er blitt en egen disiplin innenfor 
historiefaget. Hilde Sandvik har påvist at kvinner også fra ordinære familier 
på bygdene og i byene hadde betydelig rettslig handleevne. Kvinner deltok 
i langt høyere grad i det økonomiske livet enn lovgivningen formelt ga 
anledning til. Ikke bare overtok kvinnene ansvaret for gard og næring når 
mannen døde. Mange deltok også i selvstendig arbeidsvirksomhet mens 

Elisabeth Christen-
sen Trane (1939-
1684), gift med 
Søren Pedersen 
Godtzen. Fotograf: 
Anders Hildeng 
Næss/Museum 
Stavanger
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de var gift og også som ugifte.13 I Stavanger spilte ugifte og gifte kvinner 
en stor rolle i byens tekstilproduksjon på 1700-tallet. Dette var en viktig 
næringsvei i Stavanger. Kvinnenes inntekt fra dette arbeidet var av særlig 
stor betydning når mennene var fraværende som utskrevne soldater i krigs-
tid eller som sjømenn på handelsskuter måneder om gangen.14  I 1711 leser 
vi om «Johanna Knudsdatter, fattig Enche og nærer sig af Spinderochen 
for andre», «Efvind Olsen, Enroull(ert) ude i Kongens Tieniste hans hustru 
Birgitte Larsdatter  nærer sig af Spinderochen for sig sielf» og i 1722 om 
«Giertrud Salomonsdatter, En fattig pige nærer sig af Spinderochen».15

Kvinner kunne i perioder også inneha offentlige ombud. Dette var 
strengt tatt ikke «lovlig», men praksis var mer pragmatisk enn lovgivningen 
la til rette for. Brynjulf Gjerdåker har vist flere eksempler fra Nord-Norge 
på kvinner som var lensmenn.16 Ida Bull har stått bak flere spesialstudier 

Elisabeth Sørens-
datter Godtzen 
(1639-1714), 
gift med Morten 
Hansen Seehusen. 
Foto: Nasjonal-
museet for kunst, 
arkitektur og 
design.
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av kvinnenes roller i samfunnet og har også skrevet om kvinnenes historie 
fremover mot de prosesser som skapte krav om likestilling og stemmerett.17 

Embetsmanns- og profesjonssamfunnet skapte barrierer for like-
stilling. Kvinneideal og kvinneaspirasjoner
Trass i de mange roller kvinner i praksis kom til å inneha på 1600-1700-tal-
let, hadde ikke kvinnene de samme rettigheter som menn. Og det er grunn 
til å hevde at rettighetsforholdene mellom kjønnene utviklet seg i kvinnenes 
disfavør utover 1800-tallet. En årsak til dette er at utviklingen av profesjo-
nene på 1700-1800-tallet nesten i alle sammenhenger favoriserte menn. Før 
1730-årene hadde presteutdannelsen vært den eneste akademiske utdan-
nelse i Danmark-Norge Dette endret seg da det i 1736 ble stilt krav om 
at sakførere og dommere skulle ha juridisk utdannelse. Det økende krav 
til universitetsutdannelse som et hovedkriterium for personer som skulle 
inneha embeter og andre ledende stillinger i samfunnet, fikk som umiddel-
bar følge at det så godt som utelukkende var menn som ble i stand til å fylle 
slike posisjoner. 

I Norge ble denne utviklingen forsterket ved opprettelsen av Kongelige 
Frederiks Universitet i 1811 (siden 1939 Universitetet i Oslo).  Det hadde 
da fire fakulteter, teologisk, juridisk, medisinsk og filosofisk fakultet. Antal-
let lærere og studenter steg utover 1800-tallet. Akademikerne bemannet de 
fleste ledende stillingskategorier i Norge. De ble prester, jurister og medi-
sinere. Og disse mannsdominerte gruppene rekrutterte også lenge politikk 
og forvaltning. Begrepet «embetsmannstaten» er en valid karakteristikk 
av hvem som styret Norge på alle plan. Embetsmannsstatens manglende 
evne til å ta opp i seg en liberal samfunnstenkning i forhold til kvinnerol-
len kom til syne på en nokså dramatisk måte i arbeidet med å utvikle en 
ny lovgivning etter 1814 på sivilrettens område. Det ble i 1814 oppnevnt 
en sivillovskommisjon. Men den arbeidet gjennom flere tiår uten at det ble 
fremmet et ferdig lovutkast. Mange av spørsmålene gjaldt kvinners rettighe-
ter og økonomiske stilling i ekteskapet. Det ble i løpet av 1800-tallet frem-
met flere forslag om lovendringer for å styrke kvinners økonomiske stilling 
i ekteskapet. Det var særlig kvinner i enkestand som hadde hatt full økono-
misk likeverdighet med mannen. Et av forslagene som ikke vant frem, var et 
forslag om at kvinner skulle kunne ha særeie i ekteskapet. Trass i en økende 
allmenn forståelse for skjevhetene i mennenes og kvinnenes rettigheter 
tok arbeidet for økonomisk likestilling lang tid. Kvinnene fikk  politisk 
likestilling mange år før de oppnådde økonomisk likestilling i hjemmet. 
Selv etter gjennomføringen av nye ektefellelov i 1888, forble hovedregelen 
i lovverket at ekteskapet var et økonomisk felleseie og at «over fellesboet 
råder manden alene».18 på dette området ble ingen endring gjennomført før 
ved ekteskapsloven i 1927. Norge ble her liggende langt etter nabolandene 
Danmark og Sverige.19
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Kvinnene ble opplært til 
å finne sine roller innen-
for hjemlige sysler. Ifølge 
datidens kvinneideal skulle 
«kvinnenes innsats først og 
fremst bestå i å føde barn 
og trygge familiens sosiale 
posisjon gjennom å skape 
et respektabelt og velordnet 
familieliv.20 Selv om mange 
kvinner hadde sentrale sam-
funnsposisjoner, gjaldt dette 
ofte enker. Det allmenne 
atferdsidealet for kvinner var 
at de skulle være dydige og 
dyrke morsrollen og ta vare 
på hjemmet og familien. 
Men den mannsdominan-

sen som preget samfunnet utover 1800-tallet fikk en sterk reaksjon. I hele 
Europa skjøt emansipasjonsbevegelsen fart. Ikke minst veksten i sekulær 
litteratur bidro til denne utviklingen. 1800-tallet ble romanens århundre. 
Menn skildret kvinneskjebner. Også kvinner tok pennen fatt. Romanen 
ble «et kvinnespeil». Kvinnelige forfattere i England satte kvinneskjebner i 
fokus. Jane Austens og søstrene Brontés romaner ble lest og skapte debatt.21 
Litteraturen og den skarpe debatten som fulgte av bøker som John Stuart 
Mills «The Subjection of Women» i 1869, satte ekstra fart i «rødstrømpe-
bevegelsen», kvinnestemmerettsbevegelsen i England.22 I Frankrike ble det 
stiftet kvinnekampforeninger som «Les Vésuviennes» og «La voix des fem-
mes»23 Kvinnekampen for stemmerett forplantet seg til mange andre land, 
også til Norge. Allerede i 1871 utgav Mathilde Schjøtt boken «Venindernes 
Samtale om Kvindernes Underkuelse».24

Kvinnelige forfattere i Norge satte lys på kvinnenes liv og skjebner. 
Camilla Colletts roman «Amtmandens døtre» (1855) fikk stor betydning 
i Norge. Den var en bok som «indvarslede en ny Tid i Literaturen, en ny 
Tid i norske Samfundstilstande».25 En av kvinneaktivistene i Kristiania var 
Conradine Dunker som både startet en pikeskole og bidro med artikler i 
et eget kvinnetidsskrift, «Nylænde», som ble utgitt fra 1887.26  Samme år 
utkom «Hellemyrsfolket» av Amalie Skram. Skram var en av flere kvinner 
i et miljø av skribenter og skuespillere i Bergen som i realistiske skildringer 
satte lyset på fattigdomsproblemer og sosial nød. Også i hennes bøker står 
kvinnenes kår sentralt.27 

I Christiania var kvinner som Camilla Collett, Aasta Hansteen og Vil-
helmine Ullmann aktive bidragsytere med artikler om kvinnerettigheter i 

Ungdomsportrett 
av forfatteren 
og kvinnesaks-
forkjemperen 
Camilla Collett 
(1813-1895) 
malt av Görbitz 
1839. Foto: 
Wikicommons
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«Nylænde».28 Det var blant disse 
kvinnene i Christiania at initiati-
vene til foreninger for kvinnesa-
ken vokste frem.

Kvinnenes yrkesroller på 
1800-tallet; posisjonering 
for politisk innflytelse og 
kamp for likestilling
Kvinnene hadde lenge spilt en 
rolle hovedsakelig basert på den 
funksjons- og rollefordeling som 
gjennom generasjoner hersket 
på bygdene og i kjøpstedene. 
Den sterke urbaniseringen og 
de økte krav til spesialisering 
på flere samfunnsområder førte 
til en endring av dette bildet. 
Utviklingen av helseinstitusjo-
ner skapte kvinnearbeidsplasser. 
Krav om tilsetting av jordmødre 
i norske lokalsamfunn gjaldt et spesifikt kvinneyrke. Men trass i at staten 
allerede i 1810 ba om at det ble ansatt utdannede jordmødre i norske 
lokalsamfunn, var det først omkring 1900 at jordmødre var akseptert i alle 
norske kommuner. I skolen ble lærerinner etter hvert en stor arbeidsta-
kergruppe. Den fremste forkjemperen for en særlig sykepleierutdannelse 
var Cathinka Guldberg som startet med åpningen av Diakonisseanstalten 
i Oslo i 1868. Kvinnene kom til å spille en fremtredende rolle for utvik-
lingen av norsk helsevesen gjennom deltakelse i omfattende humanitær 
foreningsvirksomhet. Organiseringen av Norsk Sanitetsforening er et av 
flere eksempler på dette. Foreningen ble stiftet i 1895. Allerede året etter 
ble Stavanger Sanitetsforening stiftet. I den første fasen var innsatsen rettet 
mot tuberkulosearbeidet. Men behovet for bedre helsetjenester var så stort 
at sanitetsforeningene etablerte egne sykehus og klinikker. Sanitetsklinik-
ken i Stavanger fikk egen fødeavdeling som ble en viktig helseinstitusjon i 
Stavanger.

Kvinner var lenge utelukket fra høyere utdanning. Men det ble startet 
en rekke skoler i privat regi som var forbeholdt kvinner. I Stavanger kjenner 
vi fra de første tiårene av 1800-tallet til både frøken pihls, frk. Winsnes’ 
og frk. Arenholdts pikeskole. Mer omfattende tilbud ga frøknene Wieses 
pikeskole. Den ble startet i 1856 med fire klasser og 50 elever.29 Frk. Ring-
platous pikeskole startet sin virksomhet i 1860 med 60 elever fordelt på 
fem to-årige klasser.30

Aasta Hansteen. 
Foto: Wikicom-
mons



15

Den spede begynnelse til offentlige skoletilbud for kvinner finner vi bl.a. 
i Stavanger amtskommunes tilbud til praktisk relatert arbeid, som håndar-
beidsklasser og også tilbud om meieriutdannelse («meiersker»). Men felles 
skoletilbud til begge kjønn ble lenge motarbeidet av politikere som fryktet 
for følgene av å ha jenter og gutter i samme klasser. Så sent som i 1894 
hevdet ordførere på amtstinget som argumenterte mot fellesundervisning at 
«Jenter og gutter skal ikke udvikle seg i samme retning».31

I 1882 ble examen artium åpnet for kvinner. I 1890 kunne kvinner 
søke opptak på lærerskolene («seminariene»). Cecilie Thorsen var den første 
kvinnelige artianer i 1882 og den første universitetsstuderende kvinne i 
Norge. Først i 1912 ble en kvinne utnevnt til professor. Da ble Kristine 
Bonnevie professor i biologi i Christiania (Oslo). Kvinneandelen blant 
studentene forble lav og kjønnsrollemønsteret endret seg langsomt.

De første kvinnelige artianere i Stavanger var Mathilde Eckhoff (1871-
1961), Marie Fredrikke Holst (1872-1932 og Ellen Lous Lange (1873-
1932) som tok artium i 1894.32

I kjølvannet av industrialiseringen av Norge og som følge av moderni-
seringer innenfor kommunikasjon og samferdsel, kom kvinner til å overta 
stadig flere arbeidsoppgaver som telefonistinner og telegrafistinner. Det var 
et sterkt innslag av kvinnelige arbeidere i hermetikkindustrien, konfeksjons-
industrien, sjokolade- og tobakksindustrien. I handelslivet ble «butikkda-
mene» en voksende yrkesgruppe. Dette er eksempler på arbeidsområder 
innenfor næringsliv og samferdsel som kvinnene kom til å dominere mens 

de lenge forble lite synlige 
innenfor akademiske 
yrker, innenfor forvalt-
ningen og i det politiske 
liv.

Svært viktig for kvin-
ners frigjøring fra tradi-
sjonelle rollemønstre var 
aktiv deltakelse i kristne 
organisasjoner, misjons-
foreninger og huma-
nitære organisasjoner. 
Siden 1741 hadde det 
vært forbudt å avholde 
«gudelige» forsamlinger i 
Norge. Loven ble opphe-
vet i 1842. Friheten for 
enhver interessegruppe 
til å avholde møter ble av 
avgjørende betydning for 

Kristine Bonnevie. 
Foto: Wikicom-
mons
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den omfattende «societets» – forenings- aktivitet som da tok til.  Forsam-
lingsfriheten var også viktig for det organiserte politiske arbeid som begynte 
på denne tiden. 

I løpet av få år ble det dannet flere hundre små og større foreninger og 
organisasjoner i Norge der kvinnene var i flertall. Deltakelsen i organisa-
sjonslivet var viktig for bevisstgjøringen av kvinner i prosessen som gikk 
forut for den politiske kvinnebevegelsen.

De mange samfunnsendringer som fant sted i løpet av 1800-tallet, førte 
til en langsom endring av kvinners oppfatning av seg selv og en økende tro 
på evnen til å stå på egne ben, trangen til å skaffe seg utdanning og  til å ta 
del i arbeidsliv og politikk. 

Stemmerett og valgdeltakelse. Utviklingen i stemmeretten for 
menn 1814-1898
I 1814 vant Norge politisk selvstendighet. Landet ble fritt i forhold til Dan-
mark og skulle styres som et konstitusjonelt monarki. Lovgivningsmakten 
ble tillagt et parlament, Stortinget. Landet vårt ble et demokrati, kanskje 
det mest moderne folkestyre i verden på den tid.

At folket fikk velge sin lovgivende forsamling i frie valg var av stor 
betydning, men det var betydelige begrensinger knyttet til stemmeretten. 
Valgene var dessuten indirekte. De som stemte, stemte på valgmenn innen-
for en stemmekrets. Valgmennene valgte stortingsrepresentantene. Det var 
altså tale om indirekte valg, et system som USA har beholdt. De indirekte 
valgene ble beholdt i Norge helt frem til 1905. Ved de neste valgene var det 
direkte valg i enmannskretser. Siden 1919 har det vært forholdstallsvalg i 
Norge, d.v.s. at partiene blir representert i forhold til antall avgitte stemmer.

Det var et svært begrenset antall personer som fikk stemmerett i 1814. 
Stemmeretten var begrenset til embetsmenn, byborgere som hadde en 
eiendom med en viss minsteverdi og bønder som eide eller brukte matri-
kulert jord. Bare menn hadde stemmerett. personer som hadde stemmerett 
måtte være fylt 25 år. Ved det første stortingsvalg i 1815 hadde 65 av 1000 
innbyggere stemmerett (6,5 % av befolkningen). I 1837 ble det innført 
kommunalt selvstyre i Norge.

 Stemmerettsreglene var tilnærmet de samme som ved stortingsvalg. I 
praksis var det langt færre enn de stemmeberettigede som deltok i valgene. 
De stemmeberettigede måtte nemlig kvalifisere seg for å få lov til å stemme. 
Som regel var det prestene som administrerte valgene. De stemmeberetti-
gede måtte møte opp på bestemte tidspunkter for å la seg skrive inn i valg-
manntallet og avlegge ed til konstitusjonen. Dette var tungvint og virket 
nødvendigvis prohibitivt på valginteressen. Ved stortingsvalg var det så sent 
som i tidsrommet 1859-1879 bare 25-30% av de stemmeberettigede som 
avla stemme. Ved kommunevalg var ikke forholdene bedre. I mange tilfeller 
var det færre personer som avgav stemme enn det antallet kommunestyrere-
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presentanter som var på valg.33 Ved kommunevalget i Sola i 1869 møtte det 
frem 16 stemmeberettigede for å velge de 12 medlemmene av kommune-
styret som var på valg.34

Selv om det var en relativt liten del av  befolkningen som deltok i 
det politiske arbeidet, var det disse mennene som satt med den politiske 
makten. Det var mange spenninger i synet på samfunnsstyring mellom 
bønder og embetsmenn. Det viste seg allerede fra 1830-årene i saker som 
ble behandlet på Stortinget og bøndene hadde majoriteten av storingsre-
presentantene. Enda klarere viste disse spenningene seg på amtstingene, der 
bøndene i mange amt hadde utgjorde det store flertall av de valgte repre-
sentantene. Bøndene stod selv bak de første initiativene til det vi kan kalle 
politiske partigrupperinger i  Norge. Ole Gabriel Ueland fra Heskestad og 
Søren Jaabæk fra Lister var bondehøvdinger. En hovedsak i deres politiske 
program var sparsommelighet i offentlig forvaltning. De ønsket lavest 
mulige skatter og var imot privilegier for bl.a. embetsmennene. Jabæk stiftet 
«Selskabet Bondevennene». Det fikk stor oppslutning, ikke bare på Sør-
Vestlandet, men over hele landet. Etter opphevelsen av konventikkelplaka-
ten i 1842 ble det stor interesse for å delta i foreningsarbeid, også politisk 
arbeid. Etter hvert fanget de politiske sakene større allmenn interesse. 
Strukturendringene i  Norge innenfor samferdsel og økonomi, urbanise-
ringen, finansiering av sykehus og skoler, forholdet til Sverige innenfor den 
unionsløsningen som ble valgt i november 1814, var blant de spørsmål som 
opptok stadig flere mennesker. Igangsettingen av stadig flere – og billige – 
aviser bidro til informasjonsspredning og til debatt. En politisk hovedkon-
flikt var synet til sparepolitikerne i lokalsamfunnet som sa  nei til å bruke 
penger bl.a. på jordmødre, skoledirektører og teoretisk utdannede lærere. 
Disse stod i motsetning til stortingspolitikere som ville investere store sum-
mer i å bygge ut helse- og skoleinstitusjoner og nye samferdselsløsninger 
med rutebåter og jernbane. I tillegg kom motsetninger mellom politikere 
som ville øke Norges suverenitet i unionen og de som ville være lojale mot 
novembergrunnloven fra 1814.

Debattene om et økende antall spørsmål førte til debatt om folkestyrets 
rekkevidde. Med stor tyngde ble stemmerettskravet hevdet av thranit-
terne, medlemmene av Maracus Thrane-bevegelsen, allerede i 1850-årene. 
Kravene tiltok i styrke i 1860-årene. Det ble krevd utvidet stemmerett for 
menn. Dette skulle bli en lang kamp. Den politiske debatten var hard og 
ilter. Gemyttene var ofte svært opprørt. Det gav seg mange utslag. I forbin-
delse med en debatt på amtstinget i Stavanger i 1881 om budsjettering av 
utgifter til et økende antall sinnssyke, hevdet distriktslegene i amtet – som 
hadde levert en kommentar til saken – at årsaken til økningen i antall 
sinnssyke kunne tenkes å være  «den meget stærke religiøse vækkelse blandt 
befolkningen (...) og at de heller ikke ansaa de politiske opviglerier frie for 
at virke i denne retning».35



18

Den første utvidelse av stemmeretten fant sted i 1884. Da ble kravene 
til verdien av menns eiendom redusert. Antall stemmeberettigede menn ble 
da doblet. Men andelen avgitte stemmer forble lav. 

De mange politiske debatter førte til dannelsen av de første nasjonale 
politiske partier, Venstre og Høyre i 1883-1884, og av Det norske arbeider-
parti i 1887. Og Venstre vedtok i 1891 å programfeste allmenn stemmerett 
for menn. Da Venstre senere fikk grunnlovsflertall på Stortinget, vedtok 
Stortinget  å innføre allmenn stemmerett for menn over 25 år med virkning 
fra 1898.

Stemmerett for kvinner.  
En prosess i fire trinn 1901, 1907, 1910, 191336

I 1880-1890-årene hadde kvinner begynt å ta aktivt del i den politiske 
debatten. Kvinners situasjon i yrkeslivet og i hjemmet ble satt under debatt 
i litteraturen både av Kielland, Bjørnsom, Ibsen og Lie. Forholdene for lit-
terære figurer som Hedda og Nora og mange andre skikkelser representerte 
politiske budskap. Om kvinnenes organisatoriske initiativ ikke umiddel-
bart  førte til stemmerett i valg, så var den på mange måter like sterk som 
mennenes. Nesten over natten så nye organisasjoner ledet av markante 
kvinneskikkelser dagens lys. Norsk Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884, 
i 1885 Kvinnestemmerettsforeningen og noen år senere, i 1898,  Lands-
kvinnestemmerettsforeningen og Norske kvinners nasjonalråd i 1904. De 
første av disse foreningene ble etablert nokså umiddelbart etter at mennene 
fikk utvidet stemmerett i 1884. Gina Vinje holdt et foredrag om krav om 
stemmerett for kvinner på lik linje med menn i 1885. To av de mest frem-
tredende kvinnene i stemmerettsforeningene var Gina Krogh og Fredrikke 
Marie Quam.  Gina Krogh (1847-1916) var prestedatter og bodde en del 
av sitt liv på Karmøy før hun flyttet til Kristiania. Gina Krogh var også 
redaktør av kvinnetidsskriftet «Nylænde» fra 1887. Fredrikke Marie Quam 
(1843-1938) fra Steinkjer arbeidet sammen med Gina Krogh, men var i til-
legg en av stifterne av Norske kvinners Sanitetsforening i 1896. Andre svært 
sentrale kvinner bak kvinnesaksforeningen i 1880-årene og fremover var 
Anna Stang, Ragna Nielsen og Anna Bugge.37

Kvinnenes levevilkår og vanskeligheter i arbeidslivet førte til dannelsen 
av en serie av foreninger blant kvinnelige arbeidstakere. Kvinnenes stemme-
rettskrav ble sterkere og sterkere. I 1899 deltok 4 000 kvinner i et stemme-
rettstog på 17. mai i Christiania.  Forslaget om lik stemmerett for kvinner 
og menn ble fremmet i 1890 og de følgende årene. Kvinnenes krav fikk 
flere og flere tilhengere, men da Stortinget vedtok allmenn stemmerett for 
menn i 1896 ble forslaget om lik stemmerett for kvinner avvist med stort 
flertall. 

Stortingsdebatten om endring av formannskapslovene i 1901 ble meget 
spennende. Her forelå forslag om at allmenn stemmerett for menn måtte 
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lovfestes. Under stortingsbe-
handlingen ble det fremsatt 
forslag om allmenn stem-
merett for kvinner ved kom-
munevalg. Debatten var preget 
av motsetninger og kvasse 
replikkordskifter. Forslaget om 
kvinnestemmeretten ble støt-
tet av Venstre, men ble sterkt 
imøtegått av mange talere som 
mente Venstre snudde kappen 
etter vinden. Det ble derfor 
også fremsatt en rekke forslag 
for å begrense stemmeretten for 
kvinner på grunnlag av inn-
tektskriterier slik det frem til 
1898 var blitt gjort for menn. 
Det ble også reist spørsmål om 
stemmeretten skulle omfatte 
gifte kvinner, gifte kvinner med 

særeie, ugifte kvinner eller tjenestepiker eller alle sammen.38 Flere talere 
stemte mot alminnelig stemmerett for kvinner fordi de mente at tallet 
på stemmeberettigede ville øke så plutselig og kraftig at det var vanske-
lig å gjennomføre endringen i praksis over natten. Forslaget om allmenn 
stemmerett for kvinner ved kommunevalg falt med 19 for og 66 stemmer 
mot. Representantene fra Rogaland stemte mot kvinnelig stemmerett.39 Et 
alternativt forslag i samme retning ble også nedstemt. Men ved avstemnin-
gen om stemmerett med begrensninger fikk forslaget om stemmerett for 
kvinner som  betalte skatt av minst 300 kroner på landet eller 400 kroner i 
byene flertall med 68 mot 17 stemmer.40 Denne historiske voteringen førte 
til sterke bifallsytringer fra Stortingets galleri. presidenten avbrøt forhand-
lingene med ordene: «Jeg tillader ikke nogen støi. Galleriet vil blive røm-
met».

Jeg mener det er rett å fremheve stemmeretten i 1901. Den ble ikke 
feiret for 12 år siden. Det er bemerkelsesverdig hvor hurtig myndighetene 
gjennomførte stemmerettsreformen. partiene tok rask konsekvensen av 
vedtaket. Kvinner ble i løpet av noen uker ført opp på mange partilister. Og 
det var ikke rent få kvinner som ble valgt inn i norske kommunestyrer for 
perioden 1902-1904.41 

Kvinner inntar politikken 
I Stavanger ble det i 1901 valgt seks kvinner som representanter og sup-
pleanter fra alle partier. Temaet er grundig behandlet i Bodil Wold Johnsens 

Gina Krog i 
1911. Foto: Oslo 
Museum, ukjent 
fotograf CC 
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artikkel «Kvinnelig stemmerett og de første kvinnene i Stavanger bystyre 
1901» i dette nummeret av Stavangern.

Også i de andre byene ble det valgt kvinner inn i kommunestyrene ved 
valget i 1901. I Kristiania ble seks kvinner valgt inn, to fra Høyre, to for 
Arbeiderpartiet og to for Kvindestemmeretsforeningen som stilte liste ved 
valget.42 Rundt om i landet hadde «bypartiene» ikke etablert noen politisk 
plattform. Kvinnene her trengte lengre tid enn i byene for å få anledning 
til å ta del i det politiske liv. Bygdene var i så måte konservative. Ser vi på 
partilandskapet på bygdene i årene etter 1901, er det preget av særinteres-
ser og mannsgrupperinger. I de fleste landkommunene ble det lenge stilt 
upolitiske lister og bygdelister. Mange steder var dette den eneste listen 
ved kommunevalget. Særinteressene ytret seg enten som «yrkeslister» som 
«Gaardbrugerpartiet», «Yngre gaardbrugeres liste» eller Fabrikarbeidernes 
liste» eller som snevre bygdeinteresser innenfor kommunen som «Vestre og 
Østre Skjolds liste» i Skjold og «Ytrebygdens liste» i Sauda.43

Trass i at kvinnene fikk få politiske plattformer i Rogaland i de første 
tiårene etter 1900, viste de en nærmest revolusjonerende politisk interesse. 
I 1901 utgjorde kvinnenes stemmer 33% av stemmeandelen i Rogaland. 
Høyest var den i Stavanger og Haugesund med hele 43% av stemmeande-
len. på landsbasis var kvinnenes stemmeandel 20,9%. Dette nokså opp-
siktsvekkende tallet kan skyldes den sterke foreningsveksten i Rogaland helt 
siden 1840-årene. Kvinner deltok trolig i fellesaktiviteter i lokalsamfunnet 
på en sterkere måte enn mange andre steder i landet.

I 1907 ble kvinneretten ved kommunevalg utvidet til også å gjelde stor-
tingsvalg. I 1910 fikk kvinnene allmenn stemmerett ved kommunevalg og 
så i 1913 ble stemmeretten allmenn for både kvinner og menn 

Kvinnenes kamp for likestilling i samfunnet vant trinnvis frem i årene 
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1901-1913. Kvinner kunne 
velge og kunne bli valgt på lik 
linje med menn. I Rogaland 
deltok mange både i denne 
kampen og i det videre arbeid 
for likestilling i samfunnet bl.a. 
for lik utdanning og lik lønn. 
Blant mange fremtredende 
kvinner i Stavanger spilte Othi-
lie Tonning i Frelsesarmeen en 
sentral rolle. I 1890 stod hun 
på barrikadene sammen med 
Arbeiderpartiets forkjempere 
med krav om «Stemmeret for 
Kvinder».44 Også Anna Gjøstein 
fra Arbeiderpartiet og Marie 
Idsø fra Høyre må nevnes. I 

Stavanger ble «Hermetikkarbeiderskernes forening» dannet i 1901 og Sta-
vanger Kvindelige Arbeiderforening» samme år. Anna Gjøstein ble arbeider-
foreningens første formann.45 

«De conservative, moderate og liberale Kvinders Forening» i Stavan-
ger ble stiftet i 1914.46 De eldre partilovene åpnet ikke adgang for kvin-
ner. Men kvinnene hadde lenge fremmet arbeidet med å få i gang sosiale, 
religiøse og faglige foreninger. I 1892 ble både «Mænd og Kvinde» ønsket 
velkommen som medlemmer i Stavanger Venstrelags ungdomsforening og 
Stavanger Frisindede Forening. Men etter stemmerettsreformene i 1900 
endret dette seg. Høyres formann Hans L. Falck ba kvinnesaksforeningen 
ta et initiativ. Foreningen tilskrev Høyre og foreslo at de skulle fremkomme 
med forslag på 25 navngitte kvinner som kunne delta i valgkomiteene og 
som var «skikkede for vvervet som Medlemmer av Kommunestyret. Flere 
kvinner fra det konservative parti ble valgt inn i bystyret.47 De kvinnelige 
aktivistene gikk inn i et miljø i byen som også omfattet kvinnesaksforenin-
gen, sanitetsforeningen, kvinnerådet og kvinnestemmerettsforeningen. 

Mange kvinner rundt om i Rogalandskommunene gjorde en stor 
innsats i samfunnslivet både før og etter kvinner fikk stemmerett. Her 
nevnes bare et lite utvalg av eksempler. To av de første sentrale kvinnene i 
politikk og samfunnsliv i Haugesund var Constance Lothe og Aagot poppe 
Jensen. Constance Lothe deltok allerede i 1896 på møte om stemmerett 
for kvinner ved kommunevalg. Hun ble innvalgt i bystyret i 1910 sammen 
med to andre kvinner Berta Sund og Anna Nilsen. Hun var med å stifte 
en kvinneforening for stemmerettsarbeid i 1898. Hennes mange verv og 
initiativ spente fra etablering av melkekiosk for trengende til styremedlem-
skap i Haugesund bibliotek, Haugesund Kunstforening og Haugesund 
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Byselskap. Aagot poppe Jensen 
var en drivkraft bak en ny og 
større kvinneforening i 1909.48 
på Rennesøy gjorde Elisabeth 
Edland (1869-1901) en stor 
innsats for avholdssaken. 
Fredrikke Nielsen (1837-
1912) var fra Bratthammer i 
Avaldsnes. Hun gjorde karriere 
som skuespiller og opptrådte 
både i Bergen, Trondheim og 
Kristiania. Etter 1880 arbei-
det hun som vekkelsespre-
dikant for metodistene både 
i Norge og USA. Det spilte 
utvilsomt stor rolle for en 
økende allmenn forståelse av 
at kvinnenes likestillingskamp 
var rettferdig at fremtredende 
kvinner på mange samfunnsområder var nektet stemmerett. Det gjaldt ikke 
minst anerkjente kunstnere og kunsthåndverkere. Et viktig eksempel er 
veversken Frida Hansen (1855-1931) i Stavanger som høstet internasjonal 
anerkjennelse. 

En helt sentral rolle blant kvinneskikkelsene i Rogaland fikk presteko-
nen Gustava Kielland (1800-1889) på Finnøy. Hun var en pioner innenfor 
misjonsbevegelsen.49 Hun er kalt «kvinneforeiningane si mor» fordi hun 
stiftet landets første kvinneforening i Lyngdal i 1844.50 Hun er fremdeles 
kjent i de tusen hjem som forfatter av julesangen «O, jul med din glede». I 
Hjelmeland var Helga Vormeland (f. 1812) en av lederne i haugianerbeve-
gelsen til tross for at hun var kvinne.51 Emma Nielsen Øgreid er kjent som 
evangelist og en forkjemper for sosialt arbeid blant vanskeligstilte i Stavan-
ger. Hun stiftet også Strømvig spebarnshjem i 1913. Hennes hjem i Konsgt. 
43 er nå døpt «Tante Emmas hus». 

Selv om kvinnene deltok i politiske organer lokalt fra 1901 og nasjo-
nalt fra 1910/1913 tok det lang tid før de posisjonerte seg i fremtredende 
stillinger i politikk og forvaltning. Det samme gjaldt innenfor arbeidslivet 
og i utdanningssektoren. Den første kvinnelige ordføreren i Norge var 
Aasa Helgesen. Hun var ordfører på Utsira 1926-1928.  Karen platou ble 
i 1922 den første kvinnelige stortingsrepresentant. Kirsten Hansteen ble 
i 1945 den første kvinnelige statsråd (konsultativ) mens Aaslaug Aasland 
var i 1948 den første kvinnelige statsråd med eget departement (Sosialde-
partementet), Ingrid Bjerkås ble i 1961 den første kvinnelige prest, Lilly 
Bølviken i 1974 den første kvinnelige høyesterettsdommer, Ebba Lodden 

Gustava Kielland. 
Kilde: Misjons-
arkivet, Misjons-
høgskolen
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den første kvinnelige fylkesmann i 1974, Eva Kolstad i 1978 det første 
kvinnelige likestillingsombud og Gro Harlem Brundtland i 1981 den første 
kvinnelige statsminister.

Grunnloven av 1814 og stemmerettsreformen i 1913: pilarer for 
fremtidens demokrati
Det gikk mange generasjoner fra folkestyret ble etablert i 1814 med en 
begrenset stemmerett for et utvalg av menn til ordet faktisk kom til å bety 
folkestyre der alle voksne menn og kvinner i Norge hadde like rettigheter. 
Det gikk enda mye lenger tid før kvinner fikk likeverdighet med menn 
i utdannings- og yrkesliv. Mange vil si at denne prosessen ennå ikke er 
avsluttet. I samfunnet i dag er kravene til likerett fremdeles aktuelle. I det 
multikulturelle norske samfunn som har utviklet seg i løpet av få tiår er ikke 
personlig frihet og ansvar begreper som er like selvfølgelige for nye nord-
menn. Demokratijubileene skaper en foranledning til å føre den kampen 
som denne artikkelen forteller om videre, slik at alle nordmenn kan oppleve 
våre demokratiske rettigheter som viktige og selvfølgelige for seg selv.
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Kvinnelig stemmerett og de første 
kvinnene i Stavanger bystyre 1901
Bodil Wold Johnsen

Denne artikkelen starter med kampen for stemmeretten med hoved-
vekt på det lokale engasjementet. Kvinnebevegelsen som vokste fram i 
Kristiania i 1880-årene, og behandlingen i Stortinget av spørsmålet 
om kvinnelig stemmerett har betydning for det som skjedde lokalt.  
I Stavanger kom kvinnesaken og stemmerettskravet klart til uttrykk 
i stemmerettstoget 17. mai 1890. For første gang i Stavanger talte 
en kvinne offentlig for kvinners stemmerett. I 1893 ble Stavanger 
Kvinne saksforening stiftet. Senere kom Sanitetsforeningen, Kvinne-
rådet og Kvinnestemmerettsforeningen med i det kvinnepolitiske 
miljøet i Stavanger. Den første seieren for kvinnelig stemmerett kom  
i 1901. 

Artikkelen tar for seg nominasjonsprosessen i de ulike partiene i 
Stavanger foran kommunevalget. Den reiser flere spørsmål: Hva vet 
vi om partienes holdninger til kvinnedeltakelse ved valget? Hvem var 
disse kvinnene – hvilke sosiale lag tilhørte de, hadde de spesielle kamp-
saker og ble dette starten på en langvarig politisk karriere?

Kampen for stemmeretten
Kvinnelig stemmerett var nærmest utenkelig da Grunnloven ble forfattet. 
Grunnloven av 1814 gav stemmerett til embetsmenn, byborgerskap og 
bønder. Da nordmenn for første gang skulle velge Storting, i 1815, hadde 
65 av 1000 innbyggere stemmerett. De var alle menn. Fra 1884 ble stem-
merettsparagrafen i Grunnloven endret slik at alle menn som betalte en 
viss minsteskatt, fikk stemmerett.1 Stemmerett som er avhengig av skattbar 
inntekt eller formue, kalles censusbegrenset. 

Kampen for stemmeretten var den viktigste enkeltsaken til kvinnebeve-
gelsen som vokste fram i 1880-årene. I 1884 ble Norsk Kvinnesaksforening 
stiftet. Dette var det første uttrykk for interesseorganisering blant kvinner i 
Norge som tok sikte på å endre kvinnens samfunnsmessige stilling. Fra før 
hadde kvinner deltatt i organisert virksomhet med religiøs og sosial målset-
ting. Kvinnesaksforeningen ble utgangspunkt for dannelsen av flere kvin-
neorganisasjoner, der særlig Kvinnestemmerettsforeningen av 1885 spilte 
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størst rolle i stemmerettsa-
gitasjonen. Gina Krog og 
Frederikke Marie Qvam var 
pionerer i disse foreningene. 
Kravet var stemmerett for 
kvinner på samme vilkår som 
for menn. 

Først i 1890 ble kvin-
ners stemmerett tatt opp til 
debatt i Stortinget. Forslaget 
var grundig behandlet av 
konstitusjonskomiteen som 
uttrykte forståelse for den 
voksende kvinnebevegelses 
krav til sosiale og økono-
miske rettigheter. Flertallet 
av komiteens medlemmer 
konkluderte likevel med 
at kvinners deltakelse i det 
offentlige liv, ikke var å anbe-
fale og innstilte til Stortinget 
ikke å vedta forslaget.2 For at 
forslaget om Grunnlovslov-

sendring skulle kunne vedtas, måtte 2/3 av stortingsmennene støtte 
dette. Forslaget ble forkastet med 70 mot 44 stemmer. Seks representan-
ter fra Moderate Venstre og alle unntatt en fra rene Venstre stemte for, 
mens alle Høyres representanter stemte mot.3

Stortingets behandling av forslaget om kvinnelig stemmerett 5. og 6. 
juni 1890 førte til stort engasjement for saken i Stavanger. 17. mai 1890 
fikk stemmerettstoget et sterkt kvinnelig innslag. Etter rektor Johan-
nes Steen, som var rene Venstres leder og ble statsminister første gang i 
1891-1892, gikk det «en del unge Kvinder», heter det. Det kvinnelige 
innslaget ble forsterket ved at den 25-årige Othilie Tonning talte etter 
arbeiderføreren John Tanke Sviland foran trappen på Kongsgård skole. 
Det var første gang en kvinne talte offentlig for kvinners stemmerett 
i Stavanger, og hun talte fritt: «Godtfolk! Vi Kvinder, som i dag har 
sluttet os til de mange Mænd under den røde Fane – Stemmeretsfanen 
– er et Udtryk for det retfærdige Krav: Stemmeret for Kvinder!»4  De to 
talene ble gjengitt i sin helhet i venstreorganet Stavanger Avis. Sviland 
var i 1880-årene tilsluttet Venstre, men ble formann for Stavanger 
Socialdemokratiske Forening da denne ble stiftet i 1892. John Tanke 
Sviland og Johan Gjøstein ble pionerene innen den sosialdemokratiske 
arbeiderbevegelsen i Stavanger.5

Othilie Tonning var 
født og oppvokst på 
Lindøy. Hun tok mid-
delskoleeksamen 1882 
på Kongsgård, var 
fritenker og kvinnesaks-
forkjemper. For å bevise 
sin selvstendighet røkte 
hun sigarer og klipte 
håret kort. 17. mai 
1890 talte hun offentlig 
for kvinners stemmerett 
i Stavanger. I desember 
samme år gikk hun inn 
i Frelsesarmeen. Hun 
la bort sigaren, men 
det kortklipte håret 
beholdt hun hele livet. 
Hun bidro sterkt til 
armeens kraftige vekst i 
Norge i begynnelsen av 
1900-tallet. Fotograf:  
L. Forbech/Frelses-
armeen
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I 1893 ble Stavanger Kvinnesaksforening stiftet. Blant stifterne og 
lederne av Kvinnesaksforeningen var fru Gudrun Tvedt, fru Anna Gjøstein 
og frk. Anna Backe. Samtlige var også innmeldt i Venstres ungdomsorga-
nisasjon, Stavanger Frisindede Forening, stiftet i 1892. De ledende kretser 
i Kvinnesaksforeningen i 1890-årene så ut til å være rekruttert fra byens 
radikale venstrekretser. Framover mot århundreskiftet orienterte en god del 
av disse seg mot Arbeiderpartiet, og stod i 1901 som stiftere og ledere av 
Kvinnelig Arbeiderforening. Stemmerettsarbeidet i Stavanger ble i første 
rekke ivaretatt av Kvinnesaksforeningen og Kvinnelig Arbeiderforening som 
i fellesskap arrangerte demonstrasjonsmøter 17. mai. De to foreningene 
arrangerte sitt første stemmerettsmøte i 1900, og i årene som fulgte ble det 
holdt orienterings- og diskusjonsmøter i forbindelse med valgene etter hvert 
som stemmeretten for kvinner gradvis ble utvidet.6 

Også Stavanger Sanitetsforening, etablert i 1897 med venstrekvinnen, 
fru Dorothea Vik som initiativtaker, var en viktig del av byens kvinnepoli-
tiske miljø. Hennes mann, Oddmund Vik, var redaktør av Stavanger Avis 
og fra 1898 fremtredende medlem av Venstres bystyregruppe. Som følge 
av unionsstriden og det spente forholdet til Sverige var hovedoppgaven for 
Sanitetsforeningen å samle og opparbeide sanitetsutstyr. Sanitetsforeningen 
var representert i andre foreninger som Stavanger Kvinneråd. Rådet ble 
konstituert i 1903 av Stavanger Kvinnesaksforening, Stavanger Sanitetsfore-
ning, Det Hvite Baand og Det Hvite Kors. Både kvinnesaksinteresser og 
sedelighetsinteresser var altså representert her. Sanitetsforeningen var også 
tilknyttet Stavanger ledd av Landskvinnestemmerettsforeningen som først i 
1906 ble etablert lokalt. 

Den første seieren i 1901
Allmenn stemmerett for menn ble tatt inn i Venstres program etter press fra 
en stadig voksende arbeiderbevegelse, og i 1898 fikk partiet dette vedtatt i 
Stortinget. To år tidligere hadde det blitt innført tilnærmet allmenn kom-
munal stemmerett for menn. For å forebygge et altfor radikalt maktskifte 
i kommunene, ble reformen knyttet sammen med adgang til å innføre 
forholdstallsvalg og kumulering. 

Likestillingskravet fra kvinnene innebar at allmenn stemmerett også 
måtte bli gjort gjeldende for dem. Men mange venstrerepresentanter fikk 
nå betenkeligheter med en snarlig innføring av allmenn stemmerett for 
kvinner. I tillegg gikk moderate krefter i den organiserte kvinnebevegelsen 
– blant dem mange høyrekvinner – inn for en mer konservativ, opportu-
nistisk linje og ville nøye seg med censusstemmerett. I praksis betydde det 
stemmerett for de mer velstilte kvinner. Dette førte til splittelse i Kvin-
nestemmerettsforeningen. Den radikale venstrefløyen brøt ut og dannet 
Landskvinnestemmerettsforeningen (1898) på det opprinnelige likestil-
lingsprogrammet. Landskvinnestemmerettsforeningen som ekspanderte 
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sterkt med underavdelinger over hele landet, ble aktivt støttet av Venstres 
radikale fløy, Arbeiderdemokratene og Det norske Arbeiderparti, mens 
Kvinnestemmerettsforeningen ble et forum for konservative og liberale 
kvinner.7

Høyre hadde som parti hele tiden vært motstander av stemmerett for 
kvinner, men inntok etter hvert en mer pragmatisk holdning til spørsmålet. 
Fra 1898 var det i Høyres interesse å gi kvinner i de øverste sosiale lagene 
stemmerett. Formålet var å utjevne radikale stemmer fra arbeiderne og 
demme opp for finansiell utskeielse i kommunene. Mange i Venstre delte 
dette synet. I forbindelse med revisjon av de kommunale stemmerettsre-
gler fra 1896 støttet Høyre i 1901 et forslag om begrenset stemmerett for 
kvinner ved kommunevalg. Siden forslaget gjaldt kommunevalg, forutsatte 
det ingen endring i Grunnloven, og loven kunne derfor behandles i samme 
sesjon. Den ble vedtatt 29. mai 1901. Reformen gav stemmerett til kvin-
ner som betalte skatt av en antatt inntekt av 300 kroner på landet og 400 
kroner i byene, eller levde i helt eller delvis formuesfellesskap med ektefelle 
som betalte slik skatt. Historikeren Leiv Mjeldheim har i boken om Venstre 
fra 1880-årene til 1905 skrevet slik om vedtaket: «Ei utvald veljargruppe 
av kvinner skulle tena som motvekt mot massen av «skattenytande» menn. 
Såleis kan det seiast at menns omsut for pengane sine var med på å hjelpa 
fram – eit stykke på veg – kvinnekravet om politisk likestilling».8 Stortings-
vedtaket fikk virkninger for det forestående kommunevalget ut på høsten 
samme år.

Partinominasjonene foran kommunevalget i Stavanger  
5. desember 1901
Ved kommunevalget høsten 1901 stilte de ulike partiene for første gang 
lister som ikke bare inneholdt navn på menn, men også navn på kvinnelige 
kandidater. Kvinnene hadde tidligere ikke hatt muligheter til å stemme eller 
vært valgbare verken ved kommune- eller stortingsvalg. Kvinnestemmeretts-
vedtaket pinseaften 1901 banet vei for at kvinner kunne gjøre sin inntreden 
i politikken. Ved kommunevalget samme høst, første gang kvinner hadde 
begrenset stemmerett, ble det på landsbasis valgt inn 86 kvinner i byene 
og 12 kvinner i landkommunene. Valgdeltakelsen for kvinnene var på 48 
prosent i byene og bare ca. 10 prosent på landet. Den mannlige deltakelse 
var til sammenligning ca. 57 prosent i byene og ca. 41 prosent på landet.9 
Tallene vitner om en større politisk interesse blant kvinner i byene enn på 
landet. De første ca. 100 kvinnelige kommunestyrerepresentantene landet 
rundt var pionerer i politisk deltakelse, valgt i 1901, tolv år før alle kvinner 
fikk stemmerett til stortingsvalg. 

Stavanger bystyre hadde den gang 68 representanter. Foran valget skulle 
hvert av partiene levere en offisiell valgliste til valgstyret med tilsvarende 
antall navn. For de konservative og moderate, som inngikk valgsamarbeid 
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i Stavanger, bød nominasjonsprosessen på utfordringer siden ingen av disse 
partiene hadde kvinnelige medlemmer. partiene ble tvunget til å omlegge 
nominasjonsprosessen slik at også kvinner kom med i valgforberedelsene. 
Hans L. Falck, formann for den konservative foreningen, anmodet Kvinne-
saksforeningen om å foreslå navn på 25 kvinner som kunne delta i partienes 
valgkomiteer og nominasjonsprosess, og som var skikket til vervet som 
medlemmer av kommunestyret. 

Stavanger Kvinnesaksforening fikk en direkte innflytelse på nomina-
sjonsprosessene i det konservative parti i 1901. Valgkomiteen sammen med 
Grundlovsforeningens og ungdomsforeningens bestyrelser ble supplert med 
seks kvinner. Disse ble valgt på et massemøte som samlet over 200 kvinner. 
Et massemøte av konservative stemmeberettigede menn og kvinner foretok 
den endelige nominasjonen av konservative kandidater til Konservative og 
Moderates fellesliste.10 

Innen Stavanger Moderate Venstreforening foregikk prosessen på samme 
måte, men forenklet ved at det allerede på medlemsmøtet, der også kvinner 
var invitert, ble pekt ut kvinnelige valgkomitemedlemmer direkte fra Kvin-
nesaksforeningens forslagsliste. på møtet ble det besluttet at valgkomiteen 
skulle bestå av 15 kvinnelige medlemmer i tillegg til partiets bestyrelse og 
rodemenn. I alt 7 kvinner var nominert på Konservative og Moderates fel-
lesliste.11 Moderate Venstre åpnet likevel ikke formelt for kvinnelig med-
lemskap før i 1906. 

I byens største parti, Venstre, som hadde hatt kommuneledelsen i denne 
perioden, er det derimot ikke kjent hvordan nominasjonsarbeidet foregikk. 
Venstrekvinnene var imidlertid godt representert i Stavanger Frisindede 
Forening som var åpen for kvinner. Foreningen fungerte fram mot midten 
av 1890-årene som partipolitisk samlingspunkt ikke bare for de borger-
lige, men også for grupper hjemmehørende i arbeiderbevegelsen. Selv om 
Arbeiderpartiet mot slutten av tiåret tok opp konkurransen med Venstre 
om kvinnene, er det likevel grunn til å tro at Venstre ikke hadde problemer 
med å få nominert kvinner inn på sin liste. 7 kvinner var oppført på partiets 
liste, hvorav 4 var kumulert. 

Arbeiderpartiet hadde ved kommunevalget i 1898 fått valgt inn sine 
to første representanter i bystyret, John Tanke Sviland og Johan Gjøstein. 
Foran valget i 1901 ble Kvinnelig Arbeiderforening etablert. I spissen for 
Kvinnelig Arbeiderforening stod Anna Gjøstein, Anna Backe og Nilia 
Sæveraas. Sistnevnte hadde opplevd å bli fradømt lærerinneposten på en 
av byens skoler fordi hun som gift kvinne tillot seg å få barn mens hun 
fortsatte i lærergjerningen. Hun anket dommen og fikk senere stillingen 
tilbake. Oppgaven for Kvinnelig Arbeiderforening var å samle arbeiderkvin-
ner om Arbeiderpartiet og å oppdra dem til å delta i det offentlige liv.12 Ved 
kommunevalget i 1901 var det 6 kvinnelige kandidater på Arbeiderpartiets 
liste, 3 av dem kumulert. 
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Avholdspartiet stilte også med egne lister ved valget i 1901, som det 
gjorde tre år tidligere da partiet for første gang kom med i bystyret. Det er 
ikke kjent hvordan nominasjonsprosessen fant sted blant totalistene, men 
også her kom kvinnene med på valglisten. Ikke mindre enn 5 kvinner ble 
nominert, hvorav 1 kumulert. 

Valgresultatet i Stavanger i 1901 
Valget var et slag for Venstre og et valgskred for det forenede Høyre, det 
vil si de Konservative og moderates fellesliste. Det kan være flere grunner 
til dette, men kvinnenes deltakelse i valget hadde bidratt til å gi Høyre god 
oppslutning, i Stavanger som i en rekke andre byer, spesielt i Bergen og 
Trondheim, men også i Kristiania. Inntrykket var at kvinnene hadde deltatt 
med like stor iver som mennene. Kanskje halvdelen av de avgitte stem-
mer var kvinner antydet Vestlandsposten. Den offisielle statistikken viser 
at kvinnenes andel av avgitte stemmer utgjorde ca. 38 prosent i Stavanger 
første gang kvinnene ble sluppet til valgurnene.

Den store tilbakegangen for Venstre så ut til å ha sammenheng med 
at partiet hadde forsøkt å lokke til seg arbeidervelgere ved å ha en post på 
programmet om fritt skolemateriell. Dessuten hadde velgerne foretatt gjen-
nomgående umåtelig mange strykninger på listene. Minst strykning hadde 
det vært på totalistenes liste, dernest på Arbeiderpartiets og det forenede 
Høyres lister, mens det gikk verst ut over Venstre som kom til å bli tilskuer 
i de neste tre år i Stavanger bystyre. Strykningene på venstrelisten hadde 
til og med satt Oddmund Vik utenfor, som bare oppnådde å bli Venstres 
3. suppleant. Et flertall blant totalistene ble sagt å være tidligere venstre-
menn, og mange hadde funnet det opportunt å stemme med Høyre eller på 
Avholdspartiets liste. Arbeiderpartiet som rettet en egen appell til kvinnene 
dagen før valget, var fornøyd: «vi har vokset storartet» og fått 3 represen-
tanter inn i formannskapet.13 Historiker Kristian Sunde har karakterisert 
valget i 1901 som Arbeiderpartiets kommunepolitiske gjennombrudd. Han 
skriver samtidig at det er lite sannsynlig at Arbeiderpartiets framgang ved 
valget i 1901 skyldtes utvidelse av stemmeretten.14 

Ved valget i 1901 ble 6 kvinner valgt inn i bystyret i Stavanger. Til 
sammenligning ble 7 kvinner valgt inn i Kristiansand som var høyeste 
antall, mens 6 kvinner ble valgt inn i byene Kristiania, Bergen, Trondheim 
og Larvik. Om valget i Kristiania som Høyre vant, skriver Alf Kaartvedt i 
boken om Høyres historie at kvinnene tilførte partiet betydelige ressurser.15 
Det samme kan sies om valget i Stavanger. Valgstyrets protokoll viser hvil-
ken plassering kvinnene fikk i sine respektive partier. Av Konservatives og 
Moderates 33 representanter ble Ella Kielland, Martha Mortensen persen, 
Johanna Larsen og Anne M. Hansen valgt inn på sitt partis 17. – 20. plass. 
Av Arbeiderpartiets 12 representanter kom Anna Backe inn på 7. plass. 
Ingen kvinner ble valgt blant Venstres 10 representanter. Kun blant sup-



32



33

Stavanger 
kommunestyre 
1902-04 med 
6 kvinner og 
62 menn.
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pleantene kom de inn, og da aller nederst. Blant disse var Gudrun Tvedt 
som var med å stifte Kvinnesaksforeningen. Malene Tjensvold kom inn på 
Avholdspartiets 11. plass av 13 representanter.16

Mandag 30. desember 1901 ble de nyvalgte kommunerepresentantene 
for Stavanger by innkalt til konstituerende møte i Stavanger Sparekasses 
festivitetslokale for å foreta valg på formannskapsmedlemmer med supple-
anter samt velge ordfører og viseordfører. Konsul Hans L. Falck ble valgt til 
ordfører og overrettssakfører Adolf pedersen valgt til viseordfører, begge fra 
den seirende felleslisten, Konservative og moderate.17

De seks første kvinnene i Stavanger bystyre
Hvilken bakgrunn hadde disse seks første kvinnene som ble valgt inn i 
bystyret i Stavanger i 1901? Hadde de spesielle kampsaker, og ble dette 
starten på en lang politisk karriere? Brit Marit Foldøys hovedoppgave 
«Frivillig organisering blant kvinner i Stavanger fram til 1. verdenskrig» fra 
1982 viser at de borgerlige kvinnene som ble mobilisert til det Konservative 
og moderate parti, i hovedsak var gifte kvinner rekruttert fra det øvre sosiale 
lag, mens de ugifte som oftest var lærerinner. Organisatorisk var ingen av de 
borgerlige kvinnene som stilte til valg i 1901, registrert i Kvinnesaksforenin-
gens medlemslister på dette tidspunkt. Fru Anne Hansen fra det Konserva-
tive parti var imidlertid medlem av Sanitetsforeningen fra 1897. 

Tre av kandidatene meldte seg inn i Kvinnesaksforeningen på et senere 
tidspunkt. Dette gjaldt den konservative kandidaten, fru Ella Kielland, og 
de moderate kandidatene, fru dr. Martha persen og fru Johanna Larsen, 
som meldte seg inn henholdsvis i 1903, 1902 og 1907. Forbindelsen mel-
lom kvinnesakskvinner og kvinner knyttet til det Konservative og moderate 
parti ble altså styrket i årene som fulgte.

Foldøys studie av kvinneorganisering viser også at flertallet av kvinnene 
som ble rekruttert til Arbeiderpartiet ved valgene i 1901 og 1904, hadde 
sosial bakgrunn i arbeiderklassen. Kvinnene fra de sosiale mellomlagene 
derimot ble rekruttert til Arbeiderpartiet gjennom kvinnepolitisk engasje-
ment i Kvinnesaksforeningen og Kvinnelig Arbeiderforening. Med kvin-
nesakskvinner plassert både i borgerlige partier og i Arbeiderpartiet lå det til 
rette for samarbeid om stemmerettssaken.

Foldøys studie omfatter ikke Avholdspartiets kvinner. Disse ble anta-
kelig rekruttert fra samme sosiale bakgrunn som kvinner i Venstre og det 
Moderate parti. Avholdspartiet hadde som nevnt ført opp fem kvinner 
på sin liste, men bare en, Malene Tjensvold, var kumulert. Innen orga-
nisasjonslivet hadde hun ikke gjort seg bemerket ved å innta noen plass i 
styresammenheng eller lignende. To andre kvinner som hørte til de ledende 
i totalavholdsforeningen, frk. Elisa Larsen og lærerinne Janna Mortensen, 
var oppført etter henne uten kumulering.  
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De borgerlige partienes kvinnelige representanter

Ella Kielland (konservativ), eg. Henriche Gabriella, født 5.12.1863 i 
Stavanger, død 7.11.1939, var datter av kjøpmann og grosserer Enoch Røn-
neberg, født i 1826 i Håland prestegjeld, død 1908 og hustru Henriche, 
født Jondahl. I kjøpmannens hus på Skagen 8 bestod husstanden i 1865 
av familien Rønneberg med fem barn og dessuten fire handelsbetjenter 
og to tjenere. Senere flyttet familien til den store og landlige eiendommen 
Fredheim på en av Eiganesløkkene, like ved Mosvatnet. Fredheim var i 
familiens eie til 1917 da den ble kjøpt av kaptein Reinert Tørresen. Siden 
1966 har Fredheim, Eiganesveien 113, vært bolig og kontor for biskopen i 
Stavanger.18 

Ella Kielland
Fotograf: Carl 
Johan Jacobsen/
Stavanger Byarkiv



36

Ella Kielland ble i 1884 gift med Caspar Kruse Kielland, født 
26.11.1852, som drev boktrykkeri og forlag på Bergene. Virksomheten 
ble startet av hans far, Lauritz Christian Kielland, som utgav byens første 
avis, Stavanger Adresseavis, i 1833. Denne fortsatte fra 1841 som Stavanger 
Amtstidende og Adresseavis. Gjennom årene samlet mange av datidens 
kjente stavangerborgere seg på Bergene i det gamle gjestfrie hjemmet til Ella 
og Caspar Kruse Kielland. på den tiden Ella Kielland ble valgt inn i bysty-
ret, hadde familien fire barn, Henrikke, Hanna, Ella og Christian, i alder 
fra 15 år til 7 år, alle privatskoleelever. Familien hadde to tjenestepiker. 

Ella Kielland var bare med i bystyret for de Konservative i denne ene 
perioden. Hun var imidlertid sterkt interessert i sosialt arbeid og fortsatte å 
virke innenfor Høyrekvinners forening som hun var med i like fra stiftelsen 
i 1914. Hun var også med i den kjente «Torsdagsforening».19 Denne ble 
stiftet i 1860 etter brannen på Holmen, og formålet var å samle inn klær til 
de nødstedte. Navnet henspiller på møtedagen for foreningen som fortsatte 
i flere generasjoner.20   

Martha M. Persen (moderate), født 22.8.1860 i Stavanger, død 29.5.1943, 
var datter av blokkmaker og dreier Torkel Mortensen og hustru Ane Gjer-
tine Andreasdatter. Foreldrene kom som innflyttere til byen fra Helleland 
og Sokndal omkring 1850. Torkel Mortensen gjorde det godt i byen. på 
den store eiendommen Jorenholmen 6 hadde han verksted med svenn og 
lærlinger, og der hadde også familien sitt husvære. I den såkalte «Torkel 
Mortensens sal» i dette huset begynte Asbjørn Kloster å holde sine foredrag 
om totalavhold fra nytelse av alkoholholdig drikke. Det var i samme sal 
tidligere eier, fargermester John Haugvaldstad hadde samlet sine følgesven-
ner.21 Martha Mortensen var nummer seks i en søskenflokk på åtte. Hun 
tok i 1887 eksamen artium ved Stavanger skole som den første kvinne i 
byen. I desember 1888 tok hun annen eksamen og i 1898 avla hun medi-
sinsk embetseksamen ved Universitetet. Våren 1899 var hun kandidat ved 
Rikshospitalet og oppholdt seg høsten samme år tre måneder i København 
for å studere barnesykdommer. Siden 2. januar 1900 praktiserte hun i 
Stavanger med kontor i Kongsgaten 45.22 Hun var byens første kvinnelige 
lege. Doktor Martha M. persen var gift med skipskaptein Gabriel persen 
som hørte til standen av velkjente og aktede stavangerskippere.23 De hadde 
ingen barn. 

I bystyret ble Martha M. persen innvalgt i skolestyret. Dette skjedde 
etter initiativ fra Stavanger Kvinnesaksforening som oppfordret bystyret til 
å få kvinner med i skolestyret og fattigstyret. Disse styrene ble ansett som 
viktige av Kvinnesaksforeningen. I tillegg til Martha M. persen hadde Kvin-
nesaksforeningen ført opp flere kvinner som var representative for partiene 
i byen. Martha M. persen kom til å beholde vervet i skolestyret i mange år, 
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en tid var hun til og med varaformann i skolestyret.24 Martha M. persen ble 
gjenvalgt til bystyret for de Moderate i 1904 og 1907. Ved valget i 1910, 
det siste hun deltok i, lot hun seg velge inn på Avholdspartiets liste, og satt 
også i formannskapet i disse årene, fra 1911 til 1913.  

I tillegg til politikken falt det naturlig for Martha M. persen å være aktiv 
både innen kristelig arbeid, sosialt arbeid og avholdsarbeid. Hun var leder 
av Det Hvite Kors, styremedlem i Stavanger Kvinne- og Spebarnshjem og 
styremedlem i Stavanger Totalavholdsforening. Hun var dessuten medlem 
av styret for Stavanger kommunale husmorskole hvor hun virket som lære-
rinne i sunnhetslære. Martha M. persen drev også mye opplysningsvirksom-
het om kvinnens stilling i hjemmet, blant annet i regi av Norsk Kvinneråd.

 

Martha M. 
Persen
Fotograf: Carl 
Johan Jacob-
sen/Stavanger 
Byarkiv
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Johanna Marie Larsen (moderate), født 11.4.1866 i Stavanger, død 
31.5.1959, var datter av skomakermester Bendix Rasmussen og hustru 
Ane B. Andersdatter. Hun var gift med slakter Johannes Larsen som hadde 
slakterforretning i pedersgaten 37. De hadde ingen barn selv, men hadde 
omsorg for hennes søsters datter Jenny. I bystyret ble også Johanna Larsen i 
likhet med Martha M. persen foreslått valgt inn i et av de to viktige styrene, 
nemlig fattigstyret, etter initiativ fra Stavanger Kvinnesaksforening. Men 
hun nådde ikke opp, og det lyktes heller ikke å få innvalgt noen av de andre 
kvinnene som var foreslått. Johanna Larsen stilte opp for de Moderate også 
ved valget i 1904 og ble gjenvalgt for nye tre år. Utenom bystyret gjorde 
Johanna Larsen seg gjeldende innen religiøst og sosialt arbeid. Hun var 
svært aktiv i en av byens menigheter, St. Johannes, der hun la ned et stort 
arbeid helt fra sin tidligste ungdom. Hun deltok både i menighetsrådet, 
St. Johannes Fattigpleies syforening og var formann i St. Johannes Yngre 

Johanna Marie 
Larsen
Fotograf: Carl 
Johan Jacobsen/
Stavanger Byarkiv
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kvinneforening. Hun var en ildsjel i arbeidet med å få reist Johanneskirken. 
Larsen satt også i tilsynsutvalget for Johannes skole i årene 1901-1903, valgt 
inn av elevenes foreldre. Ved siden av dette var hun interessert i avholds-
saken og deltok også i vergerådsarbeid og tuberkulosearbeidet. I en årrekke 
virket hun også for Stavanger kommunale barnehjem, som var det første i 
landet da det ble etablert i 1912.25 

Anna Malena Hansen (konservativ), født 30.11.1866 i Skudenes, død 
4.7.1936 var datter av sjømann Tobias Johannesen og Ingeborg Gretine 
Jacobsdatter. 

Hun giftet seg i 1885 med Bernhard Hansen, født 1865 i Egersund. 
Bernhard Hansen fikk arbeid som maskinist i gruvene på Vigsnes hvor det 
ble utvunnet rågodskopper, sink og svovel. I 1882 ble Vigsnes omtalt som 
«Norges største arbeidsplass» med nærmere 1000 arbeidere på det meste.26 

Anna M. Hansen
Fotograf: Carl 
Johan Jacobsen/
Stavanger Byarkiv
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I siste halvdel av 1880-årene flyttet Anna Malena og Bernhard Hansen 
med en liten datter til Stavanger. Bernhard Hansen kjøpte i 1892/1893 
et stort hus i Øvre Strandgate 34. I tillegg til egen husstand -inklusive en 
barneflokk som hadde vokst til sju -, hadde huset plass til utleie for flere 
og butikklokale. Bernhard Hansen ble i løpet av 1890-årene både hus-
eier, lokomotivfører og handelsmann.27 Familien hadde tydeligvis foretatt 
en klassereise fra koppergruvene på Vigsnes til Stavanger, det dynamiske 
bysamfunnet på Sør-Vestlandet som hadde fått ny vekstkraft takket være 
hermetikkindustrien og dens hjelpeindustrier. Anna Malena Hansen var 
bare med i bystyret denne ene perioden. Hun var som nevnt medlem av 
Sanitetsforeningen fra 1897, og ved hennes død ble kisten ført fra Stavanger 
Sanitetsklinikk til Eiganes kapell.28 

Ved neste valg i 1904 oppnådde felleslisten av Konservative og moderate 
å få inn samme antall kvinner som første gang, men da med Wilhelmine 
Oppen og Anne Wiig i stedet for de to som gikk ut. Venstre som var tape-
ren ved valget i 1901 og som heller ikke fikk valgt inn kvinner, kom sterkt 
tilbake ved neste korsvei. Da fikk partiet valgt inn sine to første kvinner i 
bystyret, nemlig Bertha Bærem og Emma Nilsen Øgreid. Ved valget i 1907 
fikk de Upolitiske (konservative) 2 kvinnelige representanter og de Mode-
rate 1. Venstre fikk denne gang bare 1 kvinnelig representant. Ved valget i 
1910 fikk felleslisten av de Konservative, liberale og moderate bare 1 kvin-
nelig representant, mens Venstre fikk 2.

Arbeiderpartiets ene kvinnelige representant

Anna Gunhilde Backe, født 21.12.1851 i Vikedal i Ryfylke, død 
26.7.1902. Hennes foreldre var Albert Backe, født 1816 i Christiania og 
Karen Margrethe, født i Vardø. Faren var fullmektig hos sorenskriveren i 
Ryfylke. Senere flyttet familien til Stavanger der faren etablerte seg som 
sakfører. Anna var eldst av tre barn, alle født i Vikedal.29 Hun gikk på frk. 
Rings pikeskole, senere på kurs i Stavanger for utdannelse av lærerinner og 
ble deretter i 1880 ansatt ved Stavanger folkeskole. Hun var avholdt blant 
lærerpersonalet, og ble omtalt som byens mest populære lærerinne. Hun var 
ugift. Med sin familiebakgrunn tilhørte Anna Backe byens høyere sosiale 
lag. Hun var formuende og eide eget hus med adresse Vålandsgate 18. 
Hun leide ut til tre andre husstander. Anna Backe hadde et godt hjertelag 
og var frisinnet. Hun var opptatt av store sosiale skjevheter og at det var 
mange i bysamfunnet som led nød. Dette gjorde at hun søkte hen til mer 
radikale kretser, først innen byens Venstreparti, dernest tok hun steget over 
til Arbeiderpartiet. Da hun ble innvalgt i bystyret, var hun både leder av 
Kvinnesaksforeningen og med i ledelsen i Kvinnelig Arbeiderforening. I 
det overklasseselskap som hun også vanket i, var dette ikke særlig populært, 
men det brydde hun seg ikke om. Socialdemokraten og 1ste Mai lå alltid 
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på hennes bord, selv om mange av hennes omgangsvenner ikke fant dette 
særlig passende. 

Anna Backes karriere i bystyret ble imidlertid kort. Hun rakk bare å 
være til stede på to bystyremøter, før hun ble rammet av tuberkulose. Men 
selv da deltok hun i forberedende arbeid i komiteer som Arbeiderpartiet 
hadde satt ned for å realisere partiets kommuneprogram. Anna Backe ble 
formann i en komite som skulle forberede spørsmålet om kommunale hus-
holdningsskoler og samlet et betydelig materiale om dette. Stavanger kom-
munale husmorskole ble etablert i 1912 som den første i landet. Stavanger 
kommune og petri folkeskole heiste flagg på halv stang i anledning Anna 
Backes begravelse.30

Suppleanten som rykket opp ved Anna Backes bortgang, var Josefine 
Rage, født 12.11.1871 i Stavanger, død 12.4.1951. Hun var datter av bøk-
ker Johannes Knudsen og hustru Gunhild Marie Olsdatter. Hun var gift 

Josefine Rage
Fotograf: Carl 
Johan Jacobsen/
Stavanger Byarkiv
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med feiermester Johan Severin Rage, som var tilknyttet arbeiderbevegelsen. 
I midten av 1890-årene deltok han i en komite sammen med Johan Gjø-
stein og flere andre for å få startet partiets første avis.31 Dette var den hånd-
skrevne avisen 1ste Mai som kom med sitt første nummer 2. mars 1895.

 Med sin bakgrunn i arbeiderklassen representerte Josephine Rage 
flertallet av kvinnene som ble rekruttert til Arbeiderpartiet. Vanligvis var det 
slik at mennene dro kvinnene med seg inn i arbeiderbevegelsens organisa-
sjoner. Josefine Rage var imidlertid - i likhet med sin forgjenger- medlem av 
både Kvinnesaksforeningen og Kvinnelig Arbeiderforening. Da Josephine 
Rage trådte inn i bystyret, bodde familien i Nedre Dalgate 22. Hun hadde 
da fire mindreårige døtre, født i 1894, 1897, 1899 og 1901. I løpet av 
bystyreperioden hadde hun en barnefødsel til, en sønn født i 1903. Hun 
stilte ikke opp ved senere valg. Josefine Rage ble tidlig enke og satt igjen 
med en stor barneflokk, elleve i alt.32 

Ved neste valg i 1904 fikk Arbeiderpartiet inn 2 sterke kvinner i bysty-
ret, nemlig Anna Gjøstein og Nilia Sæveraas. Begge ble gjenvalgt i 1907 og 
1910, og var således med i Arbeiderpartiets gruppe helt fram til 1913. Disse 
to kvinnene var de eneste i Arbeiderpartiets bystyregruppe.  

Avholdspartiets ene kvinnelige representant

Malene Tjensvold, født i Stavanger 26. desember 1855, død 29. juli 1942, 
var datter av matros Johan Tobias Taraldsen og hustru Anna Dorthea 
Olsdatter. Hun giftet seg med dampskipsfører Lars Tjensvold i 1880. Med 
unntak av to år i Amerika bodde hun hele sitt liv i Stavanger. Malene ble 
enke i 1904 og satt igjen med fire barn å forsørge. Ved folketellingen i 1910 
bodde hun i Kannikgate 27 med sine tre yngste barn, og hadde i tillegg 
et par losjerende boende hos seg. Selv om hun ble innvalgt i bystyret av 
Avholdspartiet som en av de første kvinnelige representanter, sies det i et 
tilbakeblikk ved hennes 70 års dag at hennes hovedinteresse var hjemmet 
og det kristelige og filantropiske arbeidet.33 Hun var kun med denne ene 
perioden i Stavanger bystyre.

Avholdspartiet fikk valgt inn 1 kvinnelig representant også ved de 
neste to valgene, i 1904 og i 1907. Ved valget i 1910 fikk partiet inn ikke 
mindre enn 3 kvinner, hvorav den ene, Martha M. persen også kom inn i 
formannskapet. 

Avslutning
Ved kommunevalget i 1901 hadde 3499 kvinner fått stemmerett i Sta-
vanger. 1766 kvinner brukte stemmeretten og bidro til at 6 kvinner ble 
valgt inn i bystyret. Kvinnenes andel av avgitte stemmer utgjorde ca. 38 
prosent, mens kvinnenes andel av totalt antall stemmeberettigede i Stavan-
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ger utgjorde ca. 42 prosent.34 Valget i 1901 var ikke bare det første, men 
også det største skrittet mot allmenn kvinnelig stemmerett. Virkningen av 
begrenset stemmerett var fortsatt betydelig idet det var et stort kvinneover-
skudd i byen. Ved kommunevalget i 1910 som var det første med allmenn 
stemmerett for kvinner, var hele 59 prosent av de stemmeberettigede i 
Stavanger kvinner.35 Ved stortingsvalg fikk kvinnene censusbetinget stem-
merett i 1907. De borgerlige kvinnene hadde dermed oppnådd det de ville. 
Kampen for allmenn stemmerett for kvinner fortsatte i regi av Landskvin-
nestemmerettsforeningen. Lokalt ble kampen videreført av Arbeiderpartiets 
fremste kvinnelige ledere med Anna Gjøstein i spissen. Da Stortinget gjorde 
sitt historiske vedtak om allmenn stemmerett for kvinner i juni 1913, opp-
hørte aktiviteten i den lokale stemmerettsforeningen. 

Malene Tjensvold
Fotograf: Carl 
Johan Jacobsen/
Stavanger Byarkiv
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I utgangspunktet var fotosamlingen etter Julie Lund en «taus» samling 
med historiske fotografier. Hvert fotografi i samlingen er fylt med historisk 
mening, det inneholder historisk informasjon om hvordan hus, gateløp 
og folk så ut innenfor en forholdsvis definert tidsramme. I tillegg beretter 
negativene om retusjeringer, skader og rifter, og til sist også museumsnum-
mer som hvert foto får påskrevet når det arkiveres. Men det er få skriftlige 
kilder bevart etter fotografen, og lite informasjon om fotografiene hun tok.1 
Likevel er Julie Lund er viktig fordi historien hennes er typisk for det livet 
mange av kvinnene fra byborgerskapet levde i Norge i tiden rundt 1900. 

på begynnelsen av 1800-tallet fantes det få muligheter for kvinner fra 
borgerskapet og den øvre middelklassen til å forsørge seg selv. De ugifte 
kvinnene hadde en svak stilling i samfunnet, juridisk sett var de umyndige 
og underlagt fedre eller brødres formynderskap. Når en kvinne giftet seg 
ble formynderskapet overført til ektemannen, 2 og kvinnen hadde ingen 
råderett over økonomiske midler som eventuelt ble bragt inn i ekteskapet. 
Lenge arvet døtre bare halvparten av hva brødrene gjorde, først i 1854 ble 
lik arverett for kvinner og menn vedtatt i Stortinget.3 

Å ta seg post som hushjelp eller husholderske ville medføre et sosialt fall 
for disse kvinnene, og datidens lovgivning stengte for de fleste andre yrker. 
Men på slutten av 1800-tallet var det norske samfunnet i sterk endring. 
Det ble gjennomført en rekke reformer som styrket kvinners økonomiske 
og juridiske stilling, og kvinner fikk etter hvert adgang til høyere skoler, 
universiteter og de fleste embeter. Den offentlige sektoren var i vekst, og 
staten hadde behov for rimelig arbeidskraft.4 I 1880-årene begynte for alvor 
yrker som lærerinne, sykepleier, fotograf, retusjør og telegrafist å åpne nye 

Fotografyrket og  
«Den nye kvinnen»
Av Gry Bang-Andersen

Julie Lund het hun, og yrket var fotograf. Hun ble født i Stavanger i 
1867 og døde ugift og uten barn i 1917. Hadde det ikke vært for at 
320 glassplatenegativer er bevart hos Stavanger maritime museum, 
ville Julie Lund for lengst ha vært glemt, for hun har satt få synlige 
spor etter seg i Stavangers fotohistorie.
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Selvportrett av 
Julie Lund, ca. 
1900.
Foto: Julie Lund/ 
MUST- Stavan-
ger maritime 
museum.

livsveier for ugifte kvinner fra middelklassen og borgerskapet i Norge. Som 
følge av dette fikk disse kvinnene mulighet til å skape seg et økonomisk 
uavhengig liv utenfor familiens rammer, uten fare for sosialt degradering. 
Allerede i 1861 hadde det blitt opprettet en forening som skulle fremme 
kvinnelig håndverksdrift i Christiania. I foreningens årsberetning for 1861 
kommer det fram at «En photographistinde i Stavanger har erholdt 30 Spd. 
som Hjelp til videre Uddannelse i Kunsten».5
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Etnolog Tone Hellesund har forsket på enslige kvinner i Norge rundt 
1900.  Hun viser at et paradoks for kvinner fra denne perioden lå i den 
begrensede plassen de hadde i familie- og samfunnsliv. Modernitetens krav 
om å kjenne seg selv og om å realisere seg selv og sine talenter gjaldt også 
for dem. Dersom en kvinne ønsket frihet, selvstendighet og selvrealisering, 
var imidlertid ikke ekteskapet med datidens krav om kvinnelig underord-
ning en spesielt egnet institusjon. 6 For mange kvinner var ønsket om å 
utrette noe intellektuelt, humanitært eller kunstnerlig uforenelig med 

En ukjent syke-
pleier, antageligvis 
fotografert i 
fotograf Bergs 
atelier i Florø, 
rundt 1905. 
Foto: Julie Lund/
MUST-Stavanger 
maritime museum.
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ekteskap. De nye mulighetene for ugifte kvinner fra borgerskapet førte til 
en mentalitetsendring. Begrep som «gammel jomfru» forsvant, og de ugifte 
damene, frøknene eller peppermøene var tidens nye skikkelser. «Den nye 
kvinnen» ble gjerne assosiert med kvinnesak, utdannelse og yrkesliv. Men til 
tross for at kvinnesaks- og stemmerettsbevegelser førte kvinner ut av hjem-
met og inn på den offentlige arena, var ekteskapet fremdeles det tryggeste 
stedet for majoriteten av kvinnene. Enker og ugifte middelklassekvinner slet 
ofte hardt for å overleve, noe de mange forsørgerstiftelsene for disse grup-
pene vitner om. 7

på 1800-tallet ble fotografiet tilgjengelig for stadig nye lag av befolknin-
gen. Før fotografiets tidsalder var det å få malt portrett av seg selv en luksus 
som bare de rikeste hadde råd til. Den fotografiske praksisen gikk gjennom 
en rask utvikling med synkende priser og økt tilgjengelighet. på slutten av 
århundret var det å gå til fotografen ikke lenger en skikk som var forbeholdt 
borgerskapet, og det ble vanligere at folk fra både arbeider- og middelklasse 
gikk til fotograf for å markere høydepunkter i livet. Stavanger fikk sine før-
ste fotografiske atelierer i løpet av 1850-årene, men den tunge økonomiske 
krisen som rammet Stavanger i 1880-årene reduserte antallet fotografiske 
atelierer til et fåtall. Fotografyrket bød på en mulighet for ugifte kvinner fra 
middelklassen og borgerskapet. Det kvinnelige innslaget i fotografyrket var 
sterkt, dersom en sammenlikner med andre yrkesgrupper. For eksempel var 
13 av 21 fotografer på Gjøvik frem til 1940, kvinner.8

Det er likevel ting som tyder på at bildet var annerledes i Stavanger. 
Dersom man tar utgangspunkt i registrerte firmanavn i årene 1853-1920 
var bare 3 av 70 fotografiske atelierer registrert i kvinners navn.9 Men 
mange av firmanavnene overlappet hverandre, så det reelle tallet på fotogra-
fer var lavere. Samtidig må det tas høyde for at noen kvinner kan ha drevet 
forretning under navnet til en mannlig slektning eller ektemann. Dorothea 
Regine Arentz og Lina Bahr var antageligvis de første kvinnene i Stavanger 
som hadde fotoatelier. Mellom 1864 og 1868 drev de fotofirmaet «Arentz 
& Bahr» i Hetlandsgaten 22.10 Dina Groth hadde atelier i Kirkegaten 21 en 
gang mellom 1867 og 1876, og Karen Henrichsen drev atelier i Kongsgaten 
29 og siden i Østervåg 26-28, fra 1901 til 1913. I tillegg var Julie Lund 
ansatt i forskjellige fotografiske forretninger på Vestlandet og fotograferte 
stavangermotiv.11

Utvikling av fotoutstyret på slutten av 1800-tallet gjorde fotografiet 
som medium lettere tilgjengelig. Utviklingen av tørrplaten og rullefilm 
gjorde det lettere for amatører å ta bilder, for så å overlate fremkalling og 
etterbehandling til profesjonelle fotografer. I tillegg kom små, håndholdte 
kameraer med raskere objektiver på markedet. De ble populære blant ama-
tørfotografer. Dette kan også ha gjort det enklere å operere i sfæren mel-
lom amatør og profesjonell fotograf. Det var akkurat i dette mellomsjiktet 
at Julie Lund befant seg. Hun var ikke registret som fotograf i Stavangers 
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fotograflaug, og var heller ikke registrert med eget atelier i byen. Julie Lund 
er heller ikke nevnt i Susanne Bonges bok «Eldre norske fotografer» fra 
1980, og det finnes ingen spor av henne i andre bøker om de tidlige norske 
fotografer. Samtidig viser fotosamlingen etter Julie Lund at hun jobbet som 
fotograf, og i den kommunale folketellingen i Stavanger i 1910 står Julie 
Lund oppført med yrke: fotograf.12

Det er mulig at Julie Lund kan ha hatt fotoatelier og mørkerom i forel-
drenes bolig. Foreldrene hennes kom opprinnelig fra Skien, men flyttet til 
Stavanger like før Julie ble født i 1867. Faren hennes, Adolph Lund, hadde 
embetseksamen og jobbet som adjunkt i skoleverket, mens moren, Henri-
ette Lund, var hjemmeværende. Julie var eldste datter i en søskenflokk på 7, 
og familien bosatte seg etter hvert i Klinkenberggaten. I følge den kommu-
nale folketellingen for Stavanger i 1900 hadde både Julie og søsteren Dagny 
arbeid som passet ugifte kvinner fra den øvre middelklassen. Dagny jobbet 
på «Telegrafen» og Julie jobbet som retusjør. på dette tidspunktet hadde 
familien Lund flyttet til Løkkeveien. Alle de voksne barna var ugifte og 
bosatte hjemme hos foreldrene, bortsett fra den ene broren, Wilhelm, som 
studerte ved Universitetet i Oslo. 

Ettersom Julie Lund en periode var ansatt som retusjør for en av Stavan-
gers fotografer, er det ikke utenkelig at hun har hatt tilgang til fremkalling 
og bruk av studio på denne måten. Flere av negativene i samlingen etter Julie 
Lund er avfotograferte portrettfoto fra tyske magasiner fra 1880-årene. Hun 
kan ha hentet inspirasjon til motiv valg og lyssetting herfra. Når glassplate-
negativene blir skannet i farge, kommer også retusjeringsarbeid som hun har 
utført på noen av glassplatene frem for dagen. Hun kan ha gått i lære hos en 
av byens fotografer, kanskje samtidig som hun lærte å retusjere foto. Samti-
dig er det tydelig at hun har hatt kontakter med andre fotografer.

To av postkor-
tene som er igjen 
fra Julie Lunds 
postkortproduk-
sjon. Fotografiet 
til venstre viser 
Breiavatnet i 
Stavanger, og er 
antageligvis tatt 
mellom 1902 og 
1904.   
Foto: Julie Lund/ 
MUST-Stavan-
ger maritime 
museum.
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Ut i fra det spinkle arkivmaterialet som Julie Lund etterlot seg, trer 
vennskapet med florøfotografen Christoffer L. Berg tydelig frem.13 I 1904 
befant Julie Lund seg i Florø, og i slutten av juli samme år reiste hun 
sammen med fotograf Berg til Måløyna i Nordfjord, muligens for å foto-
grafere landskapsmotiver til prospektkort. Det er mulig at fotograf Berg og 
Julie Lund slo seg sammen for å ta landskapsfotografier. Dette var noe Julie 
Lund hadde erfaring med fra før hun reiste nordover. I fotosamlingen fin-
nes det gårdsfoto fra Jæren fra omkring 1900, og prospektkort hun har tatt 
i Stavanger rundt 1902-1904. på et postkort som Julie Lund sendte hjem til 
søsteren Dagny i Stavanger i september 1904, etter å ha vært i Florø i et par 
måneder, skrev hun at «dette er det første kort vi har herfra».  Motivet viser 
utsikt over Florø og kortet er produsert av Chr. L. Bergs fotografiske atelier, 
Florø. Mye tyder på at Julie Lund drev studiofotografering i Bergs atelier, 
for mange av negativene i samlingen hennes er tilsynelatende tatt i atelieret 
hans.14

Det var særlig tre motivtyper som vi finner igjen i fotosamlingen etter 
Julie Lund; gårdsbilder, atelierportretter og foto fra den borgerlige familie-
sfæren. Gårdsbildene viser oftest mennesker avbildet utenfor husene sine. 
Bildene i samlingen er hovedsakelig fra Jæren, og fra områdene rundt 
Stavanger. Det kan virke som om Julie Lund har tatt for seg områder på en 
systematisk måte, hun kan ha vandret fra hus til hus og tilbudt fotografering.

Ukjent kvinne i 
hardangerbunad. 
Venstre motiv er 
skannet i farge, 
og her kommer 
retusjeringsarbei-
det tydelig fram i 
grønt. Foto: Julie 
Lund/ MUST-
Stavanger mari-
time museum.
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Flere av negativene er merket med etternavn eller stedsnavn, og kan 
bidra til å datere fotografiene. Slik oppsøkende fotografvirksomhet er kjent 
fra hele landet. Det var vanlig i tiårene etter 1900, og må ha vært et kjær-
komment økonomisk tilskudd for fotografene. Samtidig krevde det god 
fysikk, for utstyret var tungt og måtte bæres rundt, dersom man ikke hadde 
tilgang på bil eller hest.

Atelierportretter ble brukt til å skape illusjoner om et perfekt borgerlig 
liv. Slik kunne også folk fra de lavere samfunnsklassene ta del i det borger-
lige fellesskapet ved å la seg avfotografere inn i en borgerlig setting. Ved å 
sammenlikne bakgrunnsteppe og gulvbelegg i fotograf Bergs og Julie Lunds 
atelierfoto, er det mulig å fastslå at mange av portrettene hennes er tatt i 
Bergs fotostudio i Florø.          

Borgerlig interiør er den siste motivgruppen som går igjen i Julie Lunds 
foto. Familiehjemmet var hovedarenaen for det borgerlige verdensbildet, 
og den viktigste tiden var fellestiden familien tilbragte i aktivitet sammen. 
I dette miljøet var det strengt definert hvilke rom som var egnet som arena 
for fotografier. Stue, spisestue og hall ble regnet som representative rom, 
mens mer funksjonelle rom som kjøkken og soverom ikke passet seg for 

Bestemor, barne-
barn og mor har 
stilt seg opp til 
fotografering foran 
våningshuset en 
gang rundt 1900. 
Hesten var et vik-
tig statussymbol, 
og var en naturlig 
del av motivet.
Foto: Julie Lund/ 
MUST-Stavanger 
maritime 
museum.
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Disse fire 
motivene viser 
atelierportret-
ter av ukjente 
personer. Både 
bakgrunnstepper, 
gulvbelegget og 
rekvisita varie-
rer, og vitner om 
skiftende trender. 
Foto: Julie Lund/ 
MUST-Stavan-
ger maritime 
museum.

fotografering.15 Julie Lund har tatt utallige interiørfoto fra finstuen i barn-
domshjemmet. 

Det å gå systematisk gjennom alle fotografiene har gitt Stavanger 
maritime museum et bedre helhetsbilde av samlingen etter Julie Lund. Det 
viste seg at flere personer gikk igjen i motivene, og at flere av disse lot seg 
identifisere som familiemedlemmer eller venner av familien Lund. Dessuten 
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fremsto sammenhengen mellom Julie Lund og fotograf Bergs atelierfoto-
grafier tydelig. Sist, men ikke minst har Julie Lund vært ansett som amatør-
fotograf, hovedsakelig fordi hun ikke eide sitt eget fotoatelier og heller ikke 
annonsert sine fotografiske tjenester i særlig grad. Men som vist i artikkelen 
drev Julie Lund fotografisk næringsvirksomhet med produksjon av pro-
spektkort og salg av gårdsbilder. Samlingen hennes består også til en stor 
grad av atelierfotografier. Det er med andre ord ingen grunn til at hun ikke 
skal ha sin fortjente plass blant Stavangers tidlige fotografer.

Kulturhistoriske fotografi er ikke bare avbildninger av en tid, de kan 
også leses som bilder på en tid. Nå er Julie Lund plassert inn i en historisk 
kulturkontekst. Hennes kulturlandskap var den borgerlige sfæren, men 
som ugift og yrkesaktiv hadde hun nok klare ønsker om individualitet og 
selvrealisering. Det finnes ikke nok informasjon om Julie Lund til å vite om 
det var en bevisst tanke eller tilfeldigheter som gjorde at hun aldri giftet seg, 
og om det å jobbe som fotograf og retusjør var noe hun gjorde fordi hun 
ønsket det, eller noe hun gjorde av økonomisk grunner.
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museum.
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«Det er ikke i sanitetsforeningens ånd å gi opp».1 Slik kan sanitets-
kvinnenes mangeårige innsats rammes inn. Stavanger avdelingen av 
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) ble stiftet 10. september 
1897 etter mønster fra Kristiania-avdelingen, som var etablert året 
før. I den første tiden hadde foreningen ca. 25 aktive kvinnelige med-
lemmer. Som navnet tilsier ble Sanitetsforeningen initiert av kvinner, 
men også menn var velkomne som medlemmer. Men ledelse og strategi 
har alltid vært på kvinnehånd. Da Stavangerforeningen startet var  
det allerede etablert en sanitetsforening på Hinna.2 

Sanitetskvinnene i Stavanger
Et sterkt engasjement av viljesterke kvinner - i det stille

Kari Vevatne

Dorothea Vik tok initiativet til stiftelsesmøte i Stavanger etter at hun 
hadde vært i Kristiania hvor hun møtte hovedorganisasjonens grunnlegger 
Fredrikka Marie Qvam. Dorothea Vik var en svært samfunnsbevisst kvinne, 
som var aktiv i Venstre, men fordi N.K.S. var en frittstående og partinøy-
tral organisasjon, ønsket hun ikke å stille som formann i Stavanger i første 
omgang. Dette var sannsynligvis en av grunnene til at Charlotte Høie ble 
valgt til foreningens første formann, mens Dorothea Vik gikk inn som 
nestformann. Dorothea Vik overtok imidlertid formannsvervet i 1900, som 
hun beholdt til 1914. I kjølvannet av foreningsdannelsen i Stavanger kom 
det mange nye foreninger i hele fylket de påfølgende tiårene. Det fantes 
knapt en by eller bygd uten en sanitetsforening. 

Visjon og formål
Stavangerforeningens formål fra starten av var først og fremst og skaffe til 
veie sanitetsmaterial til bruk i krig og ved ulykker i fredstid, også å forbe-
rede kvinner til førstehjelp, og etter hvert sykepleie. Det historiske bak-
teppet for opprettingen av N.K.S. var unionsstriden med Sverige sist på 
1800-tallet. Foreningens initiativtakere med fru Qvam i spissen ønsket å 
bidra med sanitetsmateriell i tilfelle det skulle bryte ut krig. Det gjorde som 
kjent ikke det, men N.K.S. videreførte sine visjoner i fredstid.
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Da Dorothea Vik inviterte til stiftelsesmøte var byens bebyggelse 
konsentrert omkring havnen fra ytterst på Vågen. Bebyggelsen hadde også 
begynt å spre seg mot Hetlandsmarken og Eiganes. Flere store institusjons-
bygg ble reist i 1880 og 1890-årene som huset virksomheter som Rogaland 
teater, Stavanger Turnforening, Stavanger Museum, Victoria hotell og 
Stavanger sykehus. I 1890-årene var aktiviteten svært høy i Stavanger på en 
rekke samfunnsområder. Dette skyldes trolig kraftig økonomisk vekst etter 
det økonomiske  krakket i 1883. Dette krakket forrykket maktbalansen 
i byen. Det var ikke lenger bare de rike handelsfamiliene som dominerte 
foreningslivet, men de «småborgerlige» og pietistiske miljøene preget også 
byen i stor grad. Det var stor filantropisk virksomhet, og det ble dannet en 
rekke foreninger på det humanitære området gjennom 1890-årene.

Et sykesøsterkull fra mellomkrigstiden. Søster Marie Arnesen i midten. Fotograf: Hans Henriksen. 
Stavanger Sanitetsforening.



58

De første årene ble medlemsmøtene i Stavanger Sanitetsforening avholdt 
i medlemmenes hjem. Nøysomhet sto sentralt i alt foreningen foretok 
seg. Oppfatningen var at alt kunne brukes, og ingen innsats var for liten. 
Egenskapene «nøysomhet», «påholdenhet» og «ekte engasjement» har preget 
foreningen og dens medlemmer i alle år. Stavanger Sanitetsforening fikk 
tidlig et årlig tilskudd fra «Fallnes og Blessertes Fond».3 Men aktiviteten i 
foreningen kunne ikke basere seg kun på dette, så alle medlemmene, i god 
kvinneforenings ånd, bidro med sitt for å skaffe tilveie midler og utstyr. 
Det ble strikket strømper og sydd sengeklær av materiale som medlem-
mene selv skaffet til veie. Og alt det som medlemmene klarte å produsere 
ble brukt, men likevel var det bruk for mer. Det skjedde flere store ulyk-
ker rundt århundreskiftet, i Stavangerdistriktet og i landet for øvrig. Og 
byens sanitetskvinner var parat til å ville hjelpe. De måtte imidlertid skaffe 
økonomiske midler til denne hjelpen, egenproduksjonen strakk ikke til. 
Sanitetskvinnene utviklet en aktivitet som har fulgt foreningen helt opp til 
i dag, nemlig innsamling av penger til gode formål. I 1908 mottok stavan-
geravdelingen et tilskudd fra Staten på kr. 100.00 forutsatt at foreningen 
selv skaffet kr. 50.00, noe de selvfølgelig klarte.4

Ramsvig tuberkulosehjem og friluftsskole
Omkring 1900 og de påfølgende årene var tuberkulosen den største trus-
selen. Kampen mot sykdommen favnet bredt, og Sanitetsforeningen ble 
tidlig en sentral aktør i tuberkulosearbeidet. Foreningen satte alle krefter 
inn på å bekjempe denne sykdommen. I Stavanger sanitetsforening oppsto 

En pust i bakken 
i hagen til St. 
Svithunsgate 13 
i 1930-årene. 
Fotograf: Hans 
Henriksen. Sta-
vanger Sanitetsfo-
rening.
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tanken på å bygge et tuberkulosehjem. Utfordringen var økonomien og for 
å klare å skaffe nok penger måtte mye og hardt arbeid til. Det var utallige 
måter å løse utfordringen på. Blant annet startet Sanitetskvinnene en årlig 
fastelavensfest, de solgte «maiblomster» og de satte i gang en årlig treukers 
utlodning.

Tuberkulosehjem-
met i Ramsvik. 
Fotograf ukjent. 
Stavanger Sani-
tetsforening

Barnesenger på 
Klinikken på 
Madlaveien. 
Fotograf: Ukjent. 
Stavanger Sani-
tetsforening
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Før de kom så langt som til å realisere drømmen om et tuberkulose-
hjem, startet første verdenskrig i 1914, og planene måtte legges på is en 
kort stund, men ikke lenger enn at foreningen kunne åpne det nye hjem-
met 16. september 1916. Det lå i idylliske omgivelser i Ramsvik, som for 
øvrig hadde vært konsul C. Middelthons eiendom. 30 pasienter fikk plass 
den første tiden. I tillegg til den medisinske behandling skulle de av pasien-
tene som var friske nok, delta i gårdsarbeid. Det tjente både som rekonvale-
sens for pasientene, men bidro også til driften av hjemmet. Noen år etter at 
tuberkulosehjemmet åpnet ble det bygget friluftsskole for tuberkulosetru-
ede barn på samme tomten. Den startet opp i august 1920. Hensikten var 
å tilby barna helsebringende omgivelser og næringsrik kost slik at de unge 
unngikk å bo i «smittemiljø» samtidig som motstandskraften mot sykdom-
men ble styrket. I 1923 brant Ramsvik Tuberkulosehjem ned til grunnen. 
Men dette stoppet ikke driftige sanitetskvinner. Til manges forundring, og 
kanskje beundring, besluttet foreningen straks at hjemmet skulle gjenopp-
bygges, og allerede året etter stod det klart med plass til 50 pasienter.

Elev-og søsterhjem
planen om en egen sykepleieskole tok form fordi behovet for utdannede 
«søstre» var umettelig. Det kom stadig henvendelser fra foreninger i Stavan-
ger krets av N.K.S. med ønske om egen utdannet «sykepleierske». Hoved-
organisasjonens skole i Kristiania maktet ikke å ta unna alle forespørslene. 
Stavanger Sanitetsforening tok derfor skjeen i egne hender og etablerte et 
elev- og søsterhjem, som sykepleieskolen ble omtalt som til å begynne med. 

I 1919 kjøpte Stavangerforeningen eiendommen som i dag har adresse 
Madlaveien 13, og 25. februar ble elevhjemmet tatt i bruk. Det første kul-
let talte 14 elever. I samme hus ble det innredet en fødeavdeling med 14 
senger. Den nye sykepleieskolen var fremtidsrettet og treårig fra starten, 
med tre måneders forskole og praktisk opplæring ved Stavanger sykehus, 
etter hvert «Klinikken», Ramsvik tuberkulosehjem og Stokkaveien sykehus. 
Foreningen benyttet dessuten Haugesund sykehus. Elevene gjennomgikk til 
å begynne med en husmorskole i løpet av de tre årene som elevtiden varte.

Kort tid etter åpningen av sykepleieskolen ble det vedtatt å bygge en kli-
nikk på samme tomt og den 5. januar 1925 sto «Klinikken» ferdig med 30 
senger.  Etter noen få års drift ble «Klinikken» utvidet til 62 senger pluss 23 
barnesenger. Her var fødeavdeling, og i midten av 1960-årene kunne planer 
om en plastisk-kirurgisk avdeling realiseres.

Fram til 50-årsjubileet for foreningen, altså i 1947, var 629 sykepleiere 
utdannet ved skolen. Sykepleieutdanningen skulle være noe mer enn å lære 
seg tekniske prosedyrer. Ved siden av å lære seg praktiske ferdigheter skulle 
sykepleierelevene få de nødvendige kunnskapene som en sykepleier trengte. 
Men de skulle også «oppdras» og strenge ordensregler på skolen bidro til 
dette. Vi kan blant annet lese følgende i ordensreglene fra 1960-tallet: «Vi 
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sitter pent ved bordet. Hendene i fanget, ikke knyttet over brystet. Hverken 
hender eller albuer på bordet». Ordensreglene ga også klare krav til hygiene 
og renhold. I betraktning av at skolen ble etablert i en tid hvor kampen mot 
de smittsomme sykdommer sto sentralt, var slike regler viktige og forståe-
lige. God hygiene var «alfa og omega» og måtte innprentes. Vi kan snarere 
undres over at det strenge reglementet ble håndhevet i mange år. Selv om 
rammene omkring utdanningen endret seg var det en del elementer som 
besto til ut på 1960-tallet. Blant annet «Norm for høflighet i sykepleien» 
som understreket viktigheten av etikette og høflighet. Sykepleiereleven 
måtte bli seg bevisst sin opptreden overfor pasientene og andre ved å gå 
riktig gjennom døren, gi og motta beskjeder i stående stilling og reise seg 
når overordnede eller fremmede kom inn i rommet.

Fra starten av og fram til 1948 ble skolen drevet helt og fullt i sanitets-
foreningens regi, uten offentlig støtte. Elevene var av den grunn regnet med 
som full arbeidshjelp i sykehusene. De måtte også betale for utdanningen 
det første halvannet år. I den siste delen av utdanningen fikk de utbetalt 
kr. 40 i måneden. Kost og losji var gratis. Elevene var i praksis fra kl. 07.00 
– 20.00. Det var to times matpauser, og en gang i uken var det teoritimer 
midt på dagen. De første ti-årene som skolen var i drift gjaldt reglen om at 
eleven alltid måtte bære uniform. Sivilt tøy var bare tillatt i feriene. 

I 1948 kom den første sykepleierloven som førte til tilskudd i form av 
en bestemt sum pr. elev til undervisning, mens de øvrige driftsutgiftene 
fortsatt lå på skolens eier. En ny lov fra 1960 førte til at det økonomiske 

Friluftsskolen for 
tuberkulosetruede 
barn i Ramsvik i 
1920-årene.
Foto: Hakon 
Johannessen / Sta-
vanger Byarkiv
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ansvaret for undervisning og drift ble overført til fylket. I 1975 ble semes-
terordningen innført, og i 1981 ble sykepleieskolen lagt inn under høgsko-
lesystemet i Kirke- og undervisningsdepartementet. Skolen skiftet navn til 
Stavanger Sanitetsforenings Sykepleierhøgskole. Stavanger Sanitetsforening 
sto fortsatt som eier av skolen og skolens målsettinger gjaldt fortsatt. I sko-
lens formål var det utrykt at skolen skulle utdanne sykepleiere som:

• Aksepterer at alle mennesker har lik verdi. Viser respekt for 
 menneskeverdet

• Har en klar forståelse for fullverdig sykepleie
• Utfører fullverdig sykepleie
• Aksepterer sitt ansvar som selvstendig fungerende sykepleiere
• Har innsikt i sykepleierens plass innen samfunnets helseprogram  

og samarbeider med andre grupper i løsning av helseproblemer
• Erkjenner forskningens betydning for utviklingen av et  

helsefremmende miljø
• Arbeider kontinuerlig for egen faglig vekst og personlighetsutvikling

Villaen i 
Madlaveien 13 
før ombyggingen 
og utvidelsen. 
Foto: Stavanger 
Sanitetsforening
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Nye utfordringer – nye løsninger
I 1936 ble foreningens «Yngre Avdeling» stiftet. Dens hovedoppgave ble å 
lede og drive Sanitetsforeningens kontrollstasjon for spebarn i Kongsgata. 
I 1941 ble denne kontrollstasjonen utvidet til også å omfatte barn inntil 
skolealder. Da andre verdenskrig brøt ut i 1940 ble Sanitetskvinnenes 
arbeid igjen preget av sykemateriell, utdeling av mat til de som trengte det 
og utdeling av spebarnstøy.  

1950-årene kan sies å være starten på en ny epoke for Stavanger Sani-
tetsforening. I alle år hadde kampen mot tuberkulosen vært fanesaken. Nå 
var sykdommen på retur, og behovet for rehabiliteringshjem for tuberku-
lose-pasienter var redusert i hele landet. I samråd med N.K.S. sitt hoved-
styre i Oslo ble det i 1950 bestemt at tilbudet om tuberkulosebehandling i 
Ramsvik skulle avsluttes. Spørsmålet var nå hva Ramsvik skulle brukes til. 
Etter en del diskusjoner ble det bestemt at Ramsvik skulle tas i bruk som 
attføringsskole og som flyktningmottak. 

1980-årene førte med seg flere endringer i foreningens virksomhet. 
Store deler av virksomheten, som sykepleieskolen ble overtatt av det offent-
lige, «Klinikken» ble avviklet og Ramsvik ble overtatt av Stavanger kom-
mune, til bruk som spesialskole. Det ble vanskeligere å trekke medlemmer 
til møtene og det ble avholdt færre medlemsmøter og færre styremøter. 
Men til tross for dette oppsto tanken om å bygge et eldresenter, og Sani-
tetskvinnene gikk i gang med et meget omfattende og krevende prosjekt 
som resulterte i Bo og aktivitetssenteret på Tjensvoll som sto ferdig i mars 

Den tidligere 
klinikkbygningen 
i Schiøtzgate 5, 
som nå heter 
Stavanger 
Sanitetsforenings 
helsehus 1. 
Sykepleierutdan-
ninger er flyttet 
til Universitet i 
Stavanger.  Sta-
vanger Sanitets-
forening har sin 
administrasjon i 
nabobygget Mad-
laveien 13, og 
driver fortsatt sin 
virksomhet herfra. 
Foto: Sveinung 
Bang-Andersen
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1995. Dette senteret er fortsatt i aktiv drift med 21 eldreleiligheter, kafé og 
et varmtvannsbasseng. 

Sanitetskvinnene i Stavanger har gjennom over hundre år tatt på seg 
oppgaver som det offentlige ikke har hatt kapasitet til å ivareta. De har hele 
tiden vist at gjennom sitt engasjement og dugnadsånd at mye er mulig når 
vilje og samhold er sterkt nok. Merkesakene har endret seg, men drivkraf-
ten er fortsatt til stede. Blant dagens merkesaker finner vi «eldreomsorg», 
«kreftforskning», «kvinnemedisinsk forskning» og «forebygging av psy-
kiske lidelser». Det har vært en tradisjon i foreningen at kvinner har stått 
sammen, og at en på den måten har fått utrettet mye og nådd de målene 
som er satt. Det har til tider vært heftige diskusjoner om hva som skulle pri-
oriteres og hvordan ting skulle utføres, men slike diskusjoner har aldri lagt 
lokk på engasjementet. Tvert om har det sporet til en begeistring som det 
frivillige arbeidet ikke kan være foruten. Karin Svennungsen, som var leder 
da  Stavanger Sanitetsforening fylte 100 år, vektla i et intervju i forbindelse 
med jubileumsfeiringen at ikke alle samfunnsoppgaver kan eller skal styres 
av det offentlige. For hvis det skjer kan det personlige engasjement, det som 
er en del av drivkraften i mennesket, forsvinne.

Gjennom sitt arbeid som for det meste har foregått uten store overskrif-
ter, har Stavanger Sanitetsforening i alle år ønsket å virkeliggjøre verdiene 
som Norske Kvinners Sanitetsforening målbærer:

«I de små ting frihet.
I de store ting enighet.
I alle ting kjærlighet». 

Kilder:
Bendiksen, Sveinung (1997) En levende forening i en levende by. Stavanger Sanitetsforening 
1897-1997. Stavanger
Stavanger Sanitetsforenings-arkiv ved Statsarkivet i Stavanger

Jeg ønsker å rette en stor takk til doktorgradsstudent ved Institutt for helsefag, UiS, Kristin 
Kavli Adriansen for gjennomlesning av manus og for mange gode og verdifulle innspill.

Noter
1 Sitat Karin Svennungen, leder ved 100-års jubileet i 1997
2 Rogalands eldste sanitetsforening
3 Blessert betyr skadet
4 Ihht Statistisk sentralbyrås konsumpriskalkulator tilsvarte 100 kroner i 1908 kr. 5972  

i 2012 kroner.
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Program for Byhistorisk Forening Stavanger – 2013  
 

Onsdag 27. februar (årsmøte)
Byvandring/omvisning av Jostein Soland med tittel:

«Rosenkildehuset»
Sted: Rosenkildehuset på Strandkaien. Kl. 19:00

Onsdag 20. mars
Foredrag av Kristin Kavli Adriansen med tittel:

«Pionersykepleier/diakonisse/institusjonsbygger og ideolog Elisabeth Fedde»
Sted: Arkeologisk Museum. Kl. 19:00

Onsdag 24. april
Foredrag av Reidar Mykletun med tittel:

«Matens betydning for Stavanger»
Sted: Arkeologisk Museum. Kl. 19:00

Onsdag 22. mai
   Byvandring/omvisning av Hild Sørby & Live Gram med tittel:

«Stavanger domkirke»
Sted: Utenfor inngang til domkirken. Kl. 19:00

Onsdag 28. august
Omvisning av Ketil Thu med tittel:

«Omvisning i et historisk havnelandskap»
Byvandring/omvisning: Engøyholmen / Natvigs Minde

Oppmøte: ved Tollboden kl 18:45, tur over med båten «Hundvåg 1»  
(må påberegne mer tid enn 1 time)

Kl. 19:00 

Onsdag 25. september
Foredrag av Mari Rege med tittel:

«Kvinners likestilling»
Sted: Arkeologisk Museum. Kl. 19:00

Onsdag 30. oktober
Foredrag av Hans Storhaug med tittel:

«Brooklyn-Stavanger»
Sted: Arkeologisk Museum. Kl. 19:00

Onsdag 27. november
Foredrag av Helene Bjørntvedt med tittel:

«Stavangerfjord»
Sted: Arkeologisk Museum. Kl. 19:00
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8.februar.  Stavanger museum. Åpning av plakatutstilling og foredrag

Åpning av MUST sin markering av Stemmerettsjubileet. Foredrag ved kulturforsker Hilde 
Danielsen fra Rokkansenteret (UiB). Danielsen er medforfatter av boken «Ja, vi elsker likestilling. 
Norsk likestillingshistorie fra 1814-2013» som utgis i juni i anledning jubileumsåret.

8. mars.  Norsk grafisk museum. Foredrag og trykking av jubileumshe�e kl. 12.00

Grafisk museum markerer 100-årsjubileet for allmenn stemmerett med et foredrag ved etnolog 
Tone Hellesund, og demonstrasjon av trykking av jubileumshe�e på en av museets trykkpresser 
fra 1913.

11. april.   Stavanger museum. Foredrag kl. 19.00

Foredrag ved Sigmund Sunnanå om reisetaleren og kvinnesakskvinnen Elisabeth Edland
og lærerinnen Nilia Sæverås 

23. mai.   Stavanger maritime museum. Foredrag kl. 19.00

Foredrag ved Elisabeth Lønnå om «Sjøens kvinner»  – et kvinneperspektiv på norsk  
sjøfartshistorie.
  
13. juni.  Stavanger museum. Foredrag kl. 19.00

Foredrag ved Inger Undheim om forfatteren og kulturarbeideren Hulda Garborg.

19. september.  Stavanger museum. Foredrag kl. 19.00

Foredrag ved Hanne Holm-Johnsen om fotograf og kvinnesakskvinnen Marie Høeg.

17. oktober.   Stavanger museum. Foredrag 19.00

Foredrag ved postdoktor Eirinn Larsen (BI) som er medforfatter av boken «Ja, vi elsker 
likestilling. Norsk likestillingshistorie fra 1814-2013» som utgis i juni i anledning  
jubileusåret.

12. mars.  Stavanger museum. Foredrag kl. 19.00

 «Formødrenes stemmer». Gro Hagemann - UiO. Arrangement i samarbeid 
med Den norske historiske forening - lokallag Rogaland.

  

.

14. november.   Stavanger museum. Foredrag 19.00

Foredrag ved marinarkeolog ved Museum Stavanger Endre Elvestad om kvinnemakt i 
middelalderen
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Med hilsen fra styret i Byhistorisk forening

«The red shoes» − Eva Gjerde 1997.
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