
Katti Anker Møller – Kvinnefrigjøring, moderskap og 

barnesak. 

(Dr. med Hans Chr. Børresen.) 

Temamøtet  25.august var grundig annonsert både i juni og augustnummeret av medlemsbladet, 

med informasjon om foredragsholder og kvinnen Dr Børresen skulle snakke om. og samme dag som 

foredraget ble holdt, hadde Dr Børresen også en tosiders kronikk i Sunnmørsposten om  Katti Anker 

Møtller med tittelen. : «Selvbestemelsesrett på kristen grunn.» 

Da jeg arbeidet ved Barneklinikken, Rikshospitalet, på 1980-tallet var Dr Børresen kjent for å være en 

foregangsmann når det gjelder intravenøs ernæring til spebarn,  særlig i forbindelse med  

operasjoner på nyfødte. Børresen- blanding var et begrep.  Det var både hyggelig og interessant å 

møte ham igjen som foredragsholder,   nå om et helt annet emne 

Det var tydelig at han har stor beundring og respekt for kvinnen han fortalte om.  Det var også tydelig 

at han er vitenskapsmann, så på svært mange bilder var det direkte sitat og kildeanvisninger og 

referanser. Med pekestokken ga han tydelig signal om at nå skulle neste bilde komme. Noen ganger 

ble han så ivrig med stokken at Herbert Gartz skiftet bilde før tiden. Jo dette ble en riktig 

«universitets»-forelesning.  

Sagatun Folkehøgskole 

Katti Anker (f. 23. oktober 1868 -d. 20. august 1945) var datter av Herman Anker, som startet 

Sagatun folkehøgskole ved Hamar. Skolen bygde på Grundtvigs ideer og Grundtvigs 

kristendomsoppfatning. 

Allerede i ung alder hadde Katti sine egne klare meninger og oppfatninger og ble mer frilynt. Hun ble 

kjent med Bjørnson og de støttet hverandre.  Bjørnson holdt taler på sommerkurs for jenter på 

Sagatun, og der ble det snakket både om darwinisme og barnebegrensning.  I konservative kretser 

ble det sagt at «vantroens yppersteprest» hadde vært taler på Sagatun.  I en diskusjon med Bjørnson 

om abort, sa hun en gang: «Jeg trodde først det var synd mot Gud, men jeg tror det nå ikke mere.» 

Hun ble tidlig opptatt av kvinners situasjon, og særlig opptatt av «moderskapet»,  og kvinnens rolle i 

familien. Hun var hele tiden en aktiv feminist, men kjempet ikke for at kjønnene skulle bli like, men 

om  ulikheten alltid vil være der så skulle det være likeverd, noe hun ikke ville fire på. Moren Mix 

Anker fødte 10 barn, og døde 50 år gammel, og Katti antok vel at belastningen hadde vært så stor at 

det gikk på helsa løs. 

I unge år  sa hun» Ægteskabet er en felde. En gift kvinde har ingen fri vilje i ægteskabet». Likevel ble 

hun senere lykkelig gift med sin fetter Kai Møller på herregården Thorsø. Han støttet henne hele 

livet. 

Mødrehjem 

Barnedødeligheten i Norge  første leveår var 9,5% i perioden 1896-1898, ikke dårlig sammenlignet 

med andre land i Europa. På landet var den nede i 5,7/100, mens det blant barn født utenfor 

ekteskap, ofte i arbeiderstrøk, i Oslo var dødeligheten oppe i 25,7/100. Prof. Axel Johannesen, kjent 

barnelege, var klar på at man måtte hindre de nyfødtes adskillelse fra mor Årsaken var blant annet at 

disse mødrene ikke fikk mulighet til å ta seg av sine barn, barna ble tatt fra dem slik at barna ikke fikk 

den nødvendige morskontakt og morsmelk .  Katti var nå med og fikk stiftet Mødrehjem. Det første  
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var Hvitebåndhjemmet. Når Edvard og Nina Grieg holdt en konsert til inntekt for hjemmet, men de 

spilte. for nesten tom sal. Det sier noe om folks holdning til disse mødrene  

De Castbergske Barnelover. 

Disse for sin tid radikale barnelover ble vedtatt i 1915 etter forslag av stortingsmann Johan Castberg, 

men han var nok sterkt påvirket av sin svigerinne Katti Anker Møller, så lovene kunne gjerne blitt kalt 

De Castberg- Anker Møllerske barnelover.  Dette var en samling av i alt 6 lover, Det ble slått fast at 

barn født i og utenfor ekteskap er juridisk liketilt, og også at «uekte» og ektefødte brn hadde samme 

arverett. Det ble videre fastslått at begge foreldre hadde ansvar for å bidra til å forsørge barnet. Det 

ble også forandring i skilsmissloven og en fikk mulighet for særeie dersom en av partene hadde barn 

utenfor ekteskap. 

Den første barnetrygd. 

En viktig lov for mange barn, og mødre, var Lov om forsorg for barn. Her ble det fastslått at 

mødre og barn som ble stående uten bidrag fra faren skulle sikres. Mødrene kunne nå kreve 

bidrag i oppholdskommunen rundt fødselen og i inntil seks måneder etter at de hadde fått 

barnet. Bidrag kunne nå bli innkrevd av lensmann eller fogd, og det ble derfor langt 

vanskeligere for barnefaren å unndra seg forpliktelsene. Katti talte sterkt for mødrelønn i et 

kjent foiredrag i 1919, noe Sigrid Undset gikk sterkt i mot 

Mødrehygienekontor 

I mange familier ble det altfor mange barn, og mange levde ikke opp. Det ble antatt at man 

burde komme ned mot 10 fødsler/1000 innbyggere. En måtte få til en barnebegrensning.  En 

skulle «rasjonere kvinnens produkt men ikke dets verdi». Noen hevdet at dette ville føre til 

befolkningens utslettelse. I England hadde Marie Stopes  fått utgitt sin  omstridte bok 

«Married Love or Love in Marriage « og hun fikk åpnet den første klinikk for fødselskontroll 

i England.  I Norge ble hennes «Et brev til de strevsomme mødre» gitt ut, men for å bevare 

moralen ble det bestemt: «Selges kun til gifte». Prof. Kristian Brandt ved Kvinneklinikken 

bidro med informasjon om befruktningshindrende midler., og det første 

Mødrehygienekontoret ble åpnet.  Kontorets virksomhet ble ansett så pass forkastelig at aviser 

nektet å annonsere. Under krigen stengte tyskerne disse kontorene., da det var om å gjøre å få 

født flest mulige av den «ariske rase». 

Holdninger 

Det var mange av de holdninger  som var gjeldende på Katti Anker Møller sin tid vi har 

vanskelig for å skjønne i våre dager. En lege som drev fosterfordrivelse kunne bli hardt 

straffet.  Katti mente at disse legene burde slippe straff.  Hun holdt tale om «Moderskabets 

frigjørelse». Selv om ikke abort var tillatt, var det mye større risiko for moren hvis 

«kvakksalvere» sto for inngrepet. Selv om hun talte for svangerskapsavbrytelser var tiden 

ikke inne for å legalisere dette. Mange ugifte mødre fra vanskelige sosiale kår valgte i 

fortvilelse å ta livet av sitt lille barn. Knut Hamsun foreslo at slike barnemordersker burde 

henges.  

Avslutning 

Det er utrolig hva en enkelt kvinne som Katti Anker Møller klarte å utrette. Hun beskrives 

som en egentlig noe sky person, egentlig ikke så glad i offentlighet, men hun hadde saker hun 
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glødet for. Hennes barnebarn Tove Pihl beskriver noe av hva  det kostet å stå fram og stå på 

slik hun gjorde. Det er klart det må ha kostet, men «en måtte ofre seg». Vi kan bare tenkes oss 

hva hun ville fått gjennomgått dersom man hadde dagens sosiale media den gang. 

For dem som ønsker å vite mer, kan jeg vise til Karl Evangs minnetale 100 år etter hennes 

fødsel http://www.virksommeord.uib.no/taler?id=250 

For oss tilhørere ble foredraget  en interessant innføring i livet til en person som virkelig har 

påvirket samfunnsutviklingen i landet vårt. 

 

Noralv Breivik 
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