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Forord
Dette arbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolelektor Ellinor Young, Institutt for
Sosialfag og Førsteamanuensis Sigrun Hvalvik, Institutt for Helsefag, Høgskolen i Telemark.
Vår felles interesse for helse- og velferdshistorie, og særlig for kvinners historie samt et ønske
om å samarbeide på tvers av instituttgrenser, er viktige drivkrefter bak prosjektet.
I vårt arbeid har vi benyttet oss av både skriftelige og muntlige kilder. Vi har vært i arkiver i
Porsgrunn, Skien og Kongsberg, og vi har intervjuet personer med ulik tilknytning til
tematikken om ugifte mødre og fødehjem i Telemark. Bildene som er anvendt er i privat eie
og gjengies med eiers tillatelse. Uten mange velvillige og kunnskapsrike personer, hadde det
vært vanskelig å få til prosjektet. Vi vil derfor takke for all imøtekommenhet og hjelp vi har
fått underveis.
Prosjektet er ment som et bidrag til å øke kunnskapene om kvinners historie, i et lokalt så vel
som nasjonalt perspektiv. Det kaster således lys over kvinners liv og virksomhet i
spenningsforholdet mellom det å bære og bryte samfunnets moralske og sosiale normer og
utvikling.
Porsgrunn, mai 2006
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Sammendrag
Ugifte mødre utgjorde en relativt ensartet gruppe i perioden 1916-1965, også i Telemark.. De
aller fleste arbeidet i tjenesteytende arbeid uten krav til utdannelse. Fedrene til barna som ble
født utenfor ekteskap tilhørte i overveiende grad den samme sosiale klassen som mødrene.
De var arbeidere på fabrikker, anlegg, i skogen og på gårdsbruk.
Utviklingen fra hjemmefødsler til fødsler som fant sted i ulike typer institusjoner av både
privat og offentlig karakter, skjøt fart i Telemark som ellers i landet på 1900 tallet. Blant
disse institusjonene var private fødehjem ledet av jordmødre. De fantes i ulike varianter i
bygd og by. I Skien ble det etablert en rekke fødehjem fra 1920 tallet og framover. I
Porsgrunn derimot kom det første fødehjemmet på begynnelsen av 1950 tallet.
Fødehjemmene tok i mot gifte som ugifte fødende; noen av dem skilte seg ut ved å ta i mot
ugifte kvinner fra andre deler av landet, spesielt på 1950 tallet. Overfor særlig de ugifte
mødrene ivaretok fødehjemmene en rekke funksjoner. De ble et slags midlertidig tilfluktssted
for kvinnene og etter hvert barna. De fungerte som arbeidssted, oppdragelses- og
opplæringssted, men også som et rent, pent og fredelig hjem med muligheten for fellesskap og
samvær med andre kvinner. Fødehjemmene hadde dessuten ofte en aktiv rolle i forhold til de
barna som kvinnene enten valgte eller ble tvunget til å gi fra seg. Fødehjemmene hadde en
aktiv rolle til langt inn i 1960 årene i Telemark.
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Innledning
Opprettelsen av fødehjem i Norge i de første tiårene på 1900 tallet, ble ofte begrunnet med at
en rekke kvinner hadde særdeles vanskelige fødeforhold, og særlig gifte kvinner fra
arbeiderklassen der fattigdom, bolignød, slit og uro under barselsengen satte både morens og
det nyfødte barns liv i fare. Men også for de ugifte kvinnene som var gravide og skulle føde,
var behovet for ”et hjem utenfor hjemmet” stort. Fødehjemmene ivaretok en rekke ulike
funksjoner overfor de ugifte mødrene, og ble derfor av stor betydning nettopp for denne
gruppen kvinner. Dette arbeidet omhandler ugifte mødre, fødselstradisjoner og fødehjem i
perioden fra fødehjemmene ble etablert og fungerte i Telemark. Målet er i første rekke å
bidra med kunnskaper om fødehjemmenes virksomhet, og diskutere betydningen denne
virksomheten hadde for gruppen ugifte mødre. Prosjektet som sådan vil beskrive trekk ved
gruppen kvinner som fikk barn utenfor ekteskap og ved fødselstradisjoner i perioden, men i
særlig grad belyse deler av virksomheten som fant sted

ved noen av fødehjemmene i

Telemark.

I vårt arbeide tar vi ikke mål av oss til å bidra med statistisk materiale som viser for eksempel
forskjeller eller variasjoner i trekk ved ugifte mødre fra byer og bygder i Telemark, eller å
sammenligne antall utenomekteskapelige fødsler i Telemark med andre fylker i Norge. Når
det likevel presenteres noen trekk og tall er det for at disse skal bidra til å skape et mer
helhetlig bilde av historien som framstilles.

Prosjektet baserer seg på

skriftlige og muntlige

kilder. I tillegg er det brukt relevant

sekundærlitteratur. De skriftlige kildene omfatter i hovedsak kildemateriale fra kommunale
arkiv og fra Statsarkivet. Vi har hatt tilgang til fødselsregistrene i Telemark, og har valgt å gå
særlig systematisk gjennom registrene fra kommunene Bamble, Skien og Porsgrunn. Dette
valget er tatt på bakgrunn av flere forhold, som type by-land problematikk, fødselstilbud og
tilgang på andre typer kilder fra de enkelte kommunene1. Tiden vi har hatt til rådighet til å
gjennomføre studien har også spilt en vesentlig rolle. En rekke kommuner som Bø,
Langesund, Notodden, Kragerø, Drangedal, Tinn, Vinje bidrar likevel gjennom ulike kilder

1

Da prosjektet startet opp ble samtlige kommuner i Telemark tilskrevet og anmodet om å bidra med historisk
informasjon vedr. fødehjem. Innholdet i denne rapporten gjenspeiler responsen vi fikk, og er ikke utfyllende for
alle fødehjemmene som faktisk har eksistert i Telemark.
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med informasjon i arbeidet.2 De muntlige kildene omfatter intervjuer med personer som har
hatt ulik befatning med fødehjem i Telemark3. For å konstruere et bilde av fødehjemmets
virksomhet og betydning, er det anvendt en historisk beskrivende og fortolkende tilnærming
til de skriftlige og muntlige kildene. Framstillingen av fødehjemmenes virksomhet er basert
på et begrenset kildemateriale og nødvendigvis ikke representativ for fødehjem generelt. Den
vil likevel skape refleksjoner og innsikt i fenomener av almen interesse. Samtidig vil arbeidet
bidra med kunnskap av lokalhistorisk karakter, og også være et bidrag til kvinnehistorien.

1. Ugifte mødre
Selv om temaet ugifte mødre og deres barn har vakt en viss interesse innenfor særlig historisk
og sosiologisk forskning i Norge, er det gjort relativt få undersøkelser på området.
Av de mest kjente er Eilert Sundts (1817-75) pionerarbeider om ”Sædelighetenstilstanden” i
Norge fra midt på 1850 tallet, der han blant annet belyser utenomekteskapelig fruktbarhet fra
ulike synsvinkler. Senere studerte Nicolay Rygg Børn fødte udenfor ægteskap (1907), og
Else Øyen Ugifte mødre (1966), for å nevne noen av undersøkelsene som er gjort. I dagens
samfunn har begrepet ”ugift mor” en helt annen klangbunn enn før. Ugifte mødre er ikke
lenger en gruppe som avviker fra de rådende normer, og begrepet som sådan har mistet sin
interesse. I perioden vi setter fokus på i denne studien, ble imidlertid ugifte mødre og deres
barn oppfattet som en problematisk gruppe, både på det sosiale og moralske området. Vi skal
i grove trekk danne oss et bilde av hvem de ugifte mødre i Telemark var i perioden 1916 –
1965, gjennom å beskrive trekk ved deres sosiale stilling og alder. Vi skal også kort komme
inn på hvordan barnas fedre tjente til livets opphold. Aller først skal vi presentere noen tall
som danner et visst inntrykk av omfanget av utenomekteskaplige fødsler i Telemark og i
landet generelt.

1.1 Utenomekteskapelige fødsler og ugifte mødre i Telemark
Antall utenomekteskapelige fødsler har variert gjennom de siste århundrene i Norge.
Historikeren Michael Drake beskriver en mer eller mindre kontinuerlig stigning i
utenomekteskapelig fruktbarhet fra 1771 som varte i ca. hundre år. Deretter var det et

2
3

Se forøvrig fortegnelse over kilder bak.
Det har ikke lykkes oss å finne skriftlige primærkilder fra fødehjemmene i Telemark.
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merkbart fall som foregikk uavbrutt, bortsett fra tiden under den 2. verdenskrig, til 1950
årene.4 I perioden denne studien omfatter var det altså generelt sett et jevnt fall i barn som
ble født utenfor ekteskap fra 1916 og til 1950 årene, med unntak av tiden under 2.
verdenskrig. På 1960 tallet begynte imidlertid tallet å stige igjen. Stigningen fortsatte på
1970 tallet, og bunnet blant annet i endringer i folks måte å organisere samlivet på. Flere barn
ble født i såkalte papirløse ekteskap, og ble dermed registrert som uekte født.5

I dag

registreres ved fødsel om barnet er født av mor som er gift, ugift eller samboende.

I Telemark ble det i følge historisk statistikk født ca 3000 barn totalt i Telemark i 1917, av
disse ble ca 150 (ca. 5%) født utenfor ekteskap. I 1938 var det totale antallet sunket til ca
1644, og antall barn født utenfor ekteskap til ca. 61 (ca. 3,7%).

6

Disse tallene er i

overensstemmelse med tallene i vårt materiale. I vårt materiale finner vi videre at det var en
økning i antall utenomekteskapelige fødsler under og etter 2. verdenskrig, og at antallet var
forholdsvis høyere på 1950 tallet enn på 1930 tallet.

Dette er imidlertid ikke i

overensstemmelse med tallene fra Historisk statistikk. Disse tallene viser at antallet
utenomekteskapelige fødsler i Telemark var relativt stabilt etter krigen, med en nedgang på
1950 tallet, og deretter en lett stigning fram mot 1970. Forskjellene kan ha sammenheng med
at det i våre kilder også er registrert kvinner som kom fra andre fylker til Telemark for å føde.
Dette kommer vi tilbake til.

Men det er også slik at metodene til måling av

utenomekteskapelige fødsler er forskjellige, og at man oppnår til dels meget forskjellige
resultater alt etter hvilken metode som anvendes.7

Ser vi på de ugifte mødrenes sosial stilling fra ca. 1915 og fram mot 2. verdenskrig, synes de å
ha utgjort en relativt ensartet gruppe. De aller fleste livnærte seg gjennom å arbeide i andres
hjem, de var tjenestepiker. Titlene de hadde var ”pike”, ”tjenestepike” eller ”tjenestejente” og
”husholderske”. At nettopp tjenestejentene var i flertall, er ikke overraskende. Tjeneste var
i denne perioden det vanligste lønnsarbeidet for kvinner, og ugifte kvinner hadde få andre
yrkesvalg.8 I tillegg til alle tjenestepikene var det i Skien og Porsgrunn også en del som
arbeidet som ”fabrikkarbeidersker” og ”porselenarbeidersker”.

4

Dette hadde sammenheng

Drake, M., 1981
Eliassen, J. Og Sogner, S., 1981
6
Historisk statistikk 1920 tabell 6 og 1940 tabell 22. Antallet gjelder levendefødte barn.
7
Øyen , E., 1966
8
Sogner, S. Og Telste, K., 2005
5
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med den framvoksende industrien i disse byene. Yrkene de ugifte mødrene hadde, kan altså
knyttes til arbeiderklassen.

Fedrene til barna som ble født utenfor ekteskap tilhørte i overveiende grad den samme sosiale
klassen.

De var

arbeidere, med

titler som

varierte mellom

”arbeidere”,

”fabrikkarbeidere”, ”anleggsarbeidere”, ”gårdsarbeidere” og ”tjenestegutter”. I noen grad
kom de også

fra

det vi kan kalle byens ”småborgerskap” , der både håndverkere og

offentlige tjenestemenn var representert. Kvinnene de fikk barn med tilhørte imidlertid en
lavere sosial klasse.

I perioden 1940 til 1950 var det fortsatt kvinner som arbeidet i tjenesteytende arbeid uten krav
til utdannelse som utgjorde den største gruppen kvinner som fødte barn uten å være gift.
Titlene de hadde var imidlertid i endring. Titlene ”pike”, ”tjenestepike” og ”tjenestejente”,
forsvant gradvis, og ”husholderskene” og ”hushjelpene”dominerte. Titlene kvinnene stod
oppført med varierte mer i byene i denne perioden enn i forrige. De var ”servitriser” eller
”serveringsdamer”,
”fabrikkarbeidere”.

”kontordamer”,
Også

”oldfruer”,

”ekspeditriser”,

og

fortsatt

var

de

fedrene til barna hadde etter hvert større variasjoner i sine

yrkestitler. Men først og fremst var de å finne som arbeidere i industrien, på sjøen, i skogen
og i landbruket. I krigsårene utgjorde i tillegg tyske soldater en del av denne gruppen.

Det var de samme trekkene som karakteriserte de ugifte mødrene og barnas fedre i 1950
årene. Yrkestitlene på 1960 tallet reflekterer at kvinner hadde større valgmuligheter når det
gjaldt arbeid, men også at de i større grad var ”husmødre”,

”hjemmeværende” og

skoleelever.9 Ser vi hele perioden over ett, er det grovskisserte bildet av ugifte mødre i
Telemark og mennene de fikk barn med, i tråd med andre bilder som er tegnet av disse
gruppene i Norge. Undersøkelser, fra de Eilert Sundt gjorde og framover, viser at ugifte
kvinner som fikk barn i hovedsak kom fra arbeiderklassen. Det gjorde også i stor grad barnas
fedre.

For å danne oss et visst bilde av alderen på kvinnene som fikk barn uten å være gift i
tidsrommet 1916 til 1965, har vi sett nærmere på alderen til kvinner hjemmehørende i Skien
og Bamble. Ut fra disse beregningene var en overveiende del av kvinnene i Skien mellom

9

Fødselsregistre i Telemark

10

23 og 29 år i hele perioden. Antallet kvinner som fikk barn under 18 år og over 40 år var
ubetydelig fram til 1950, med en økning herfra og fram til 1965 for begge gruppene. I
Bamble er det først og fremst slående hvor få ugifte kvinner det totalt sett er registret fødsler
på i perioden 1916 - 1965. De som ble registrerte, var forholdsvis yngre enn de i Skien.
Både før 1940 og etter 1950 var det flere ugifte kvinner under 18 år som fødte barn, mens
hovedvekten

var mellom 19 og 22 år. Felles for Skien og Bamble er at tenåringsmødrene

økte etter 1950, men at det totalt sett var forholdsvis flere ugifte kvinner under 18 år som fikk
barn i Bamble enn i Skien. Økningen av antall tenåringsmødre er i samsvar med beregninger
som er gjort på landsbasis, der det slås fast at tenåringskvinnenes sannsynlighet for å føde
barn utenfor ekteskap gikk oppover på 1950 og -60 tallet.10

Øyen slår fast at det har vært høy grad av samvarians når det gjelder fertilitet i og utenfor
ekteskap over tid. Også når det gjaldt hvor kvinnene fødte sine barn, synes det å ha vært
liten forskjell

om kvinnen var gift eller ikke.

I neste avsnitt skal vi se nærmere på

utviklingen av fødselstilbud, og på fødselstradisjoner i bygd og by i Telemark.

2. Fødselstilbud og fødselstradisjoner
Utviklingen fra hjemmefødsler til fødsler som fant sted i ulike type institusjoner skjøt fart i
Telemark, som ellers i landet på 1900 tallet. De nye fødselstilbudene som ble etablert var av
både offentlig og privat karakter. Fødselstilbudene hadde ofte ulike betegnelser selv om
funksjonene de ivaretok var relativt like. Vi skal se på framveksten av fødselstilbud i
Telemark i perioden 1916 til 1965. Utviklingen varierte noe fra by til bygd, og gjenspeilte
seg også med hensyn til hvor kvinnene, gifte eller ugifte, fødte barna sine.

2.1 Utvikling av fødselstilbud
Ved inngangen til det 20. århundre fødte de fleste kvinner her i landet hjemme. Det var som
regel fagutdannet jordmor til stede, og eventuelt lege hvis komplikasjoner var forventet eller
oppstod under fødselen. I løpet av de første tiårene av 1900 tallet vokste det imidlertid fram
andre typer fødselspraksiser som innebar at den fødende forflyttet seg ut av hjemmet og inn
på institusjon.11
10
11

Det var kommunale og private fødehjem ledet av jordmødre,

Øyen, E., 1966
Korsvold, T., 2001
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fødselsavdelinger og barselstuer på sykehus. Her skulle spedbarnsdødeligheten forebygges
gjennom at fødslene i størst mulig grad foregikk under gunstige hygieniske forhold, med ro
og tilgang på sakkyndig hjelp under fødsel og i barselseng. Mødrehjemmene som ble etablert
skulle gi særlig ugifte og hjemløse kvinner opphold og pleie før fødselen. Selve fødselen
foregikk også ofte på hjemmene, og mor og barn ble gjerne værende der inntil et år etter
fødselen. En viktig begrunnelse var at moren skulle få anledning til å være sammen med
barnet sitt, stelle det og knytte bånd til det. Det skulle bidra til at moren ikke skilte seg av
med barnet uten tvingende grunn.12 Veksten i antall føde- og mødrehjem falt også sammen
med en generell vekst av institusjoner innenfor helse- og sosialsektoren.

Også fødselstilbudet i Telemark ble kraftig utvidet på begynnelsen av 1900 tallet.

I juni

1921 ble Rjukan kommunale fødehjem med plass til 8 fødende åpnet. Året før ble Rjukan
sykehus etablert. Til stor skuffelse for dem som hadde gått i bresjen for fødehjemmet, ble det
ikke mye benyttet de første årene. ”Folket på Rjukan har ikke ikke forstått fordelene ved et
fødehjem, mødrene ligger heller hjemme i overbefolkede rum”, ble det hevdet.13
På 1920 og 30-tallet ble det også opprettet fødeavdelinger eller fødesenger14 ved sykehusene i
Porsgrunn, Notodden, Langesund og Brevik. At fødselstilbudet ble lagt til sykehusene disse
stedene, kan ha hatt sammenheng med en anbefaling som hadde kommet fra
sosialdepartementet allerede i 1916.

Her ble det understreket at fødehjem ikke måtte

opprettes der grunnlaget var lite; da var det bedre å opprette noen fødesenger ved sykehusene.
En av grunnene som ble oppgitt var frykten for at fødehjem i form av ”smågesjefter” skulle
være uhygieniske fordi det bare ble en bigesjeft for jordmødrene.15 Men det hadde trolig også
sammenheng med at de private fødehjemmene ble en konkurrent til det offentlige tilbudet.
Med innføring av mødreforsikring på trappene i 1913 var det større sannsynlighet for at
gravide kvinner ville benytte seg av fødselstilbud utenfor hjemmet. Forventningene om dette
kom fram i et svar fra statslege Birkeland på forespørsel fra medisinalråden om behovet for
offentlig fødeplasser i byen.

Her skriver han at det så langt ikke har vært særlig innleggelser

i sykehus for de fødende, men at det er grunn til å anta at både sykesenger og fødehjem vil bli
benyttet når mødreforsikringen trer i kraft.

Han avslutter brevet med følgende råd til

medisinalråden: ”For at sætte et raad vil jeg foreslaa 1 værelse med 2 senger paa hvert av
12

Wiesner, G., 1924
Wiesner, G., 1924:99-100
14
Fødeavdelingene bestod i første rekke av at det var satt av spesielle rom som var tiltenkt fødende
15
Wiesner, G., 1924
13

12

sykehusene”.16 Det var det Lutherske (PLS) og det katolske (St. Joseph) sykehuset statslegen
mente.

I tillegg til fødesengene som ble opprettet i Porsgrunn fikk også jordmor Ragnhild Amlie
tillatelse til å opprette fødehjem i 1932: (...) der er intet i veien for at jordmor Amlie oppretter
et privat fødehjem dog må boligen godkjennes av stadslegen Tønnes Birkeland.”17 Vi finner
imidlertid ikke noen spor etter et dette. Det ser dermed ikke ut til at det ble opprettet noe
fødehjem i Porsgrunn på dette tidspunktet. Departementets anbefaling om ikke å opprette
fødehjem der grunnlaget var for lite, ser likevel ikke ut til å ha veid alt for tungt ellers i
fylket, for i deler av den undersøkte perioden var det fødehjem både i Tørdal18, Drangedal,
Vinje, Bø og Kragerø. Dette hadde blant annet å gjøre med lange avstander til mer sentrale
fødselstilbud, men gjenspeilte også trekk ved jordmødrenes arbeidssituasjon.

I Skien, som hadde det største befolkningsgrunnlaget i Telemark,

ble det naturlig nok

etablert flere private fødehjem på denne tiden. I 1923 kjøpte jordmoren Signe Naper Alstad
et hus i Mælagt. 10 der hun begynte sin egen fødselspraksis, Skien fødehjem. Jordmor
Hermana Frøberg begynte sin praksis i byen allerede i 1902. Hun praktiserte senere som
jordmor i Gjerpen og Solum, og i 1934 startet hun fødehjemspraksis sammen med Tora
Askildt Sveva, Sveva og Frøbergs Fødehjem, Kongensgt. 27. Solveig Jensen Furuly overtok
trolig denne praksisen på slutten av 1940 tallet, og drev noen år sitt eget fødehjem, søster
Solveigs fødehjem. Gunda Lyngaas begynte som jordmor på Rjukan i 1921, men flyttet til
Skien i 1923 og startet etter hvert Skien private fødehjem i Liegt. 9. sammen med Margrethe
Aasterød. Dette drev de sammen et par år, før Aasterød etablerte sitt eget fødehjem i
Mælagt. Gunda Lyngaas drev fødehjemmet i Liegt. enda noen år, men i 1936 slo også hun
seg ned i Mælagt.19 I Porsgrunn etablerte jordmoren Dagny Christensens sitt eget fødehjem i
1951.

I tillegg til det veletablerte fødselstilbudet i Telemark, viser kildene at kvinner også fødte på
mer utradisjonelle steder, som eksempelvis på pleiehjem.
16

Dette skjedde blant annet i

Porsgrunn kommunale arkiv, Journa Porsgrunn stadslægestilling 14.10. 1909 - 31.12.1944, brev fra direktøren
for det civile medicinalvæsen datert 25. mars 1914 til stadslæge Hr. Dr. Birkeland i Porsgrunn Kommune.
17
Porsgrunn kommunale arkiv, Journal Porsgrunn stadslægestilling 14.10.1909-13.12.1944, Skriv datert
17.12.32 oversendt fra borgermesterens kontor.
18
Tørdal fødeheim ble drevet av jordmoren Alma Tveit fra 1948 til 1970. Fødehjemmet var også svært populært
utenom kommunen, og benyttet bl.a. av kvinner fra Nissedal og Fyresdal.
19
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Porsgrunn under krigen med en kvinne som skulle ha barn med en tysk soldat. En annen
kvinne som hadde et barn med en tysk soldat og var gravid på ny, ble også lagt inn på
pleiehjemmet for å føde barnet. De ugifte kvinnene reiste også ut av fylket for å føde. I
kilder fra kommunearkivet omtales en søknad om innleggelsen av en gravid kvinne på
Frelsesarmeens mødrehjem i Skrivergården. På denne søknaden svarer bestyrerinnen Klara
Tandberg følgende: ”(...) må ha attest for at hun ikke lider av smittsom sykdom, medbringes
ved innleggelse.”20 Dette mødrehjemmet var trolig i Drøbak.

2.2 Fødselstradisjoner i Telemark
Også i Telemarks byer og bygder var det hjemmefødslene som dominerte gjennom de første
tiårene av 1900-tallet. Det var i hovedsak fagutdannede jordmødre som tok i mot barna i
hjemmet der kvinnene bodde. Fram til 1930 årene ble fødslene meldt til myndighetene av
nær familie, og ofte for de ugifte mødrenes del ble de også meldt av lensmann eller foegd.
Utover 1930 tallet ble det mer og mer vanlig at jordmødrene selv meldte fødslene.
Jordmødrene førte sine egne fødselsprotokoller. Gjennom jordmødrenes protokoller tegnes
bildet av et ansvarsfylt og selvstendig yrke, der legen eller sykehuset kun ble kontaktet
unntaksvis. Tangfødslene var eksempelvis den situasjonen der legen hyppigst ble tilkalt.
Både private og offentlige jordmødre, som distrikts- og kommunejordmødre førte protokoller.
I de offentlige protokollene mangler ofte navnet på jordmødrene som til enhver tid besatte
stillingene, mens de private jordmorprotokollene var signerte med fullt navn.21

Antallet fagutdannede jordmødre

hadde vokst

jevnt og trutt etter at den første

jordmorutdanningen ble etablert i Norge i 1818. Ved inngangen til 1900 tallet var det
omkring 1150 jordmødre i Norge. Teller vi navnene på jordmødrene i kommunene i vårt
kildemateriale i mellomkrigstiden, er det mer enn 30 jordmødre som har innrapportert fødsler.
Siden det flere ganger kun er oppgitt ”Meldt av jordmoder”, kan vi gå ut fra at det var enda
fler. Bare i Porsgrunn var det eksempelvis 5 jordmødre som praktiserte på 1920 tallet. Dette
20

Porsgrunn kommunale arkiv, Journal Porsgrunn stadslægestilling 14.10.1909-13.13.1944, Sak 24/40.
Jordmorprotkollene har til dels vært regnet som private; dette til tross for at protkollene var standardiserte og
måtte vises fram for statslegen til godkjenning en gang i året. I ettertid er noen av disse protokollene levert inn
til kommunale eller fylkeskommunale myndigheter, mens andre er beholdt av jordmødre selv og tilfeldigvis
funnet i forbindelse med oppgjøring av bo. Protokollene gir informasjon om kvinnens alder, yrke, sivil status,
antall fødsler; om fødselsstilling som eksempelvis isseleie, ansigtsleie, sete- eller fotleie, tværleie, barnets kjønn
og modenhet, og om lege måtte kontaktes. Opplysninger om morens tilstand etter fødsel viser at det var de
fysiske forholdene som ble vektlagt. Kvinnens mentale tilstand ble ikke beskrevet. Heller ikke når hun
ekesempelvis hadde født et dødtfødt barn. Det er også få kommentarer om morens genrelle helsetilstand. Det er
først og fremst det som oppfattes som unormalt eller uvanlig som registreres.
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kommer fram i et skriv fra medisinalråden i Telemark til Stadslege Birkeland: ”Innen byens
grenser bor der for tiden en jordmor, men i alt praktiserer 5 stykker.”22

Kommunale

jordmødre måtte ha bevilgning, gitt av sosialdepartementet etter søknad fra kommunen.

På 1930 tallet økte imidlertid sykehusfødslene i Telemark. I Bamble fødte flere og flere på
sykehusene i Brevik og Langesund. Bare unntaksvis benyttet ugifte mødre i Bamble seg av
fødehjem i Telemark i hele perioden. Etter 1950 reiste de som regel til Tørdal fødehjem i
Drangedal. På 1950 tallet fødte stadig færre kvinner fra Bamble på sykehusene i Langesund
og Brevik. I stedet reiste de til Porsgunn Lutherske sykehus (PLS) for å føde. Fra 1960 fødte
de aller fleste av dem på PLS, det være seg gifte eller ugifte kvinner. I Langesund, som fram
til 1964 var egen kommune, er det registrert svært få fødsler utenom ekteskap i hele perioden
det her settes fokus på, i flere av årene ingen. Kvinnene fra Langesund fødte i hovedsak på
Langesund sykehus etter at dette ble etablert. Men, i likhet med kvinnene fra Bamble forøvrig,
tok også disse etter hvert fødeavdelingen ved PLS i bruk.
I Tinn ble det registrert spredte fødsler på Rjukan fødehjem fram til 1945. Fra 1945 ble flere
og flere fødsler meldt av ”sykehuset”. Fra 1950 tallet foregikk de fleste fødslene som ble
registrert, på Rjukan sykehus. På Notodden, som fikk sitt eget sykehus i 1911, ble den første
sykehusfødselen registrert på 1920-tallet..
Det er registrert få utenomekteskapelige fødsler i Vinje kommune. Fram til 1945 er det ingen
informasjon om hvor fødslene foregikk, men vi går ut fra at de fleste av dem fant sted i
hjemmet. Etter krigen står flere steder oppført der kvinner i Vinje, som skulle ha barn uten å
være gift, fødte sine barn: Betanien sykehus og Rjukan sykehus, fødehjem i Skien, Bø og på
Ulefoss, Rauland sjukestove og Tokke helseheim i Lårdal. Grungedal er også nevnt flere
ganger. Fra 1960 tallet fødte ugifte kvinner fra Vinje på PLS. Påfallende få er registrert på
Rjukan sykehus, som fra 1950 tallet fungerte som lokalsykehus for Vinjes og også Tokkes
befolkning.

I Skien avtok hjemmefødslene gradvis i 1920 årene, og fra slutten av 1920 tallet ble det
totalt sett registrert stadig flere fødsler ved fødehjemmene i byen. Noen få fødte på Betanien
sykehus, PLS og Telemark fylkessykehus. Bare unntaksvis fødte kvinnene hjemme. Barn
født utenom ekteskap under krigen som hadde tysk far, ble i hovedsak født på Gunda Lyngås’
22

Porsgrunn kommunale arkiv, Journal Porsgrunn stadslægestilling 14.10.1909-13.12.1944, Brev, datert
4.4.1919 fra Medisinalråden i Telemark til til Stadslege Birkeland
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fødehjem. Mange av kvinnene som fødte barn utenom ekteskap kom fra steder utenfor
Telemark fylke. Midt på 1950 tallet var godt over halvparten av dem utenbys fra. På starten
av 1960-tallet forsvinner fødehjemmene fra Skien, og et et stigende antall fødsler registreres
på sykehusene i Skien og Porsgrunn, og noen få på Betanien. Fra midt på 60-tallet dominerte
sykehusfødslene helt.

Kvinner i Porsgrunn fødte i overveiende grad hjemme fram til midt på 1930 tallet. Kun
enkelte fødsler ble registrert ved Telemark fylkessykehus, St. Josephs hospital og PLS i denne
perioden. Noen få kvinner reiste også til fødehjem i Skien, først og fremst de ugifte. Fram
mot 2. verdenskrig var det en økning i antall sykehusfødsler i Porsgrunn, fortrinnsvis ved
PLS. Denne økningen fortsatte under og etter krigen og fødeavdelingen ved PLS befestet seg
som det stedet der kvinner i Porsgrunn foretrakk å føde. En endring i dette mønstret fant sted
fra 1951 og fram til slutten av 1960 årene. I denne perioden konkurrerte fødehjemmet til
jordmor Dagny Christensen med PLS om de fødende kvinnene i Porsgrunn. Fra slutten av
1960 tallet overtok igjen PLS sin enerådende posisjon som fødested. Også kvinner fra andre
deler av fylket benyttet seg stadig oftere av fødeavdelingen ved PLS etter 1960. Når det
gjaldt de ugifte kvinnene spesielt så fødte en overveiende del av disse hos Dagny Christensen
fram til 1956, etter dette fordelte det seg mer jevnt mellom dette fødehjemmet og PLS’
fødeavdeling.

Fram til 1956 var godt og vel 2/3 av de ugifte mødrene ved Dagny

Christensens fødehjem fra steder utenom Telemark fylke. Etter dette var antallet avtagende
og etterhvert mer sporadisk fram til fødehjemmet ble nedlagt på slutten av 1960-tallet.23

Vi kan dermed slå fast at fra å føde hjemme benyttet altså både gifte og ugifte kvinner i
Telemark seg i økende grad av de fødetilbudene som ble etablert i nærheten av eget hjemsted;
særlig fra 1930 årene og fram til midt på 1960 tallet. Grovt sett betydde dette at kvinner i
Bamble og Langesund og omegn fra 1930 tallet stadig oftere tok i bruk fødeavdelingene ved
sykehusene i Brevik i Langesund, fram til disse ble lagt ned. I bygdene og i de øvre delene av
Telemark kan det se ut til at kvinner stort sett fødte hjemme til etter krigen. Etterpå ble det
mer vanlig å føde dels på fødehjem dels på sykehus i nærheten. I Skien og Porsgrunn var det
et noe ulikt mønster idet kvinner fra Skien i hovedsak fødte på fødehjem fra slutten av 1920
tallet og fram til 1960 tallet; da overtok sykehusfødslene. Kvinner i Porsgrunn derimot
hadde ikke den samme tradisjonen for å føde på private fødehjem som kvinner i Skien. De

23

Siste registrerte fødsel ved Dagny Christensens fødehjem er i 1968.
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fødte etter hvert ved fødeavdelingen på PLS, med unntak av perioden fra 1951 til 1968, da en
del av dem også fødte ved Dagny Christensen fødehjem i Porsgrunn. Porsgrunn Lutherske
sykehus utmerket seg i tillegg med at kvinner fra hele fylket i stadig større grad reiste dit for å
føde. Sykehuset fikk dermed en sterk og framtredende posisjon som fødested i Telemark.
Dette kan ses i sammenheng med etableringen av barneavdeling i 1953 , og en forsterkning
av både sykepleiere og leger med barn og kvinner som sitt spesiale. Vi kan også konstatere
at ved særlig ett av fødehjemmene i Skien og ved fødehjemmet i Porsgrunn var det i en
periode et belegg som i overveiende del bestod av ugifte mødre fra andre steder i landet.
Dette forholdet skal vi komme tilbake til.

3. Fødehjemmene og deres virksomhet
Som vi har sett tok altså flere jordmødre initiativ til å opprette egne fødehjem i Telemark på
begynnelsen av 1920 tallet.

I Skien og senere i Porsgrunn representerte fødehjemmene et

viktig tilbud til kvinner som skulle føde; både de som kom fra traktene der fødehjemmene lå,
de som kom fra andre deler av fylket og fra landet forøvrig. Fødehjemmene hadde en viktig
funksjon til langt inn i 1960-årene i Telemark. Selv

om fødehjem generelt sett i

utgangspunktet var beregnet på utsatte og sårbare kvinner,

var de populære blant alle

kategorier kvinner som fikk barn i Telemark, både gifte og ugifte. Under og etter krigen
økte antall ugifte kvinner fra andre deler av landet som kom for å føde barn på fødehjemmene
i Skien og Porsgrunn.

Vi skal i fortsettelsen se nærmere på de forskjellige fødehjemmene og på virksomheten som
foregikk der. Vi har i denne sammenhengen koblet ulike typer data og knyttet dem til
gruppen ugifte kvinner.

Det betyr imidlertid ikke at den samme virksomheten også kunne

være relevant i forhold til gifte kvinner.

Aller først skal vi fortelle en historie om jordmoren

Dagny Christensen som etablerte sitt eget fødehjem i Porsgrunn.
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3.1 Dagny Christensens fødehjem i Porsgrunn – et spesielt eksempel24
I 1951 etablerte jordmoren Dagny Christensen det som trolig

var det

første private

fødehjemmet i Porsgrunn. Sett i forhold til fødehjemmene i Skien, var dette relativt sent.
Dette kan ha hatt sammenheng med at det allerede var en fødeavdeling ved Porsgrunn
Lutherske sykehus, (PLS), som ble opprettet tidlig på 1900 tallet. Som vi har sett var også
aktiviteten ved fødhjemmene i Skien svært høy på denne tiden. Dette borget for at behovet
for et slikt foretak også var til stede i Porsgrunn.

Dagny Christensens historie er et viktig bidrag til så vel kvinnehistorie som sosialhistorie.
Den kaster lys over kvinners bidrag i den moderniseringsprosessen som fant sted i samfunnet,
og over ivaretagelsen av
Christensen

en sårbar gruppe

i samfunnet, de ugifte mødrene.

Dagny

(1898-1981), ble født i Risør som den yngste i en barneflokk på 14. 18 år

gammel ble hun gravid og giftet seg med barnefaren. Ektemannen, som var styrmann i
utenriksfart, omkom i et forlis da Dagny var 23 år gammel. Den unge enken ble sittende igjen
med tre barn å forsørge, den yngste 6 måneder gammel. Dette var en dramatisk situasjon i en
tid da mulighetene til å få støtte til forsørgelse var små. Med barna trygt forvart hos familie,
reiste Dagny til Bergen for å gå på skole. Hun ville bli jordmor, et yrke hun anså ville gi
henne selv og barna en sikker levevei.

Etter endt utdannelse flyttet Dagny Christensen sammen med barna sine til Porsgrunn på
slutten av 1920 tallet. Stedet var ikke tilfeldig valgt; hun var interessert i å slå seg ned et sted
der potensialet for at antallet fødende skulle øke var til stede. Porsgrunn var på denne tiden
en by med industrireising og i sterk vekst. Dagny Christensen livnærte seg i første omgang
som privat jordmor, samtidig som tok imot søm hjemme. Etter hvert ble hun ansatt som
jordmor på Porsgrunn Lutherske sykehus der hun nøt stor respekt av både leger og pasienter..

På 1930 tallet bygget Dagny Christensen et toetasjers hus i Sverdrupsgt. i Porsgrunn. Her
bodde hun selv i 2. etasje sammen med de tre barna sine, mens hun leide ut 1. etasje til en
familie. Et ekstra rom ble leid ut som hybel.

På begynnelsen av 1950-tallet valgte Dagny Christensen å etablere sitt eget fødehjem i
Sverdrupsgt. Det var flere grunner til dette. Enkelte kilder antyder at det var forhold ved
24

Dette avsnittet bygger i hovedsak på intervjuer med Dagny Christensens familie og venner, og med kvinner
som fødte på hennes fødehjem.
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fødeavdelingen på PLS hun hadde vanskelig for å akseptere; trolig ble hun også oppfordret av
kvinner hun forløste ved fødeavdelingen til å starte et eget fødehjem i Porsgrunn. Det er
likeledes rimelig å anta at hun hadde godt kjennskap til

den høye aktiviteten ved

fødehjemmene i Skien, og at det dermed ville være behov for et lignende tilbud i Porsgrunn.
Da beslutningen var tatt, ble 2. etasje i Sverdrupsgt. gjort om til fødestue og barselavdeling. I
1. etasje bodde Dagny sammen med sine egne barn, samtidig som hun også innredet en egen
liten ”avdeling” til spedbarna der. Avdelingen ble utstyrt med 8-10 små hvitmalte senger, et
stellebord og en liten balje til å bade barna i. Det var Dagny selv og medhjelperne som hadde
adgang til dette rommet. Barna skulle stelles, spise, hvile og sove til faste tider. Om det var
strengt å få adgang til ”barneavdelingen”, var det enda strengere å komme inn på fødestua.
Dette rommet var forbeholdt Dagny selv sammen med kvinnen som skulle føde. Var det
komplikasjoner i forbindelse med fødselen ble lege kontaktet, og kvinnen ble ofte lagt i
Dagny Christensens egen stue, for å få ekstra ro og tilsyn etter fødselen. Selv lå hun gjerne
inne hos dem på en sofa om natten. Hun samarbeidet også med barnelege, som kom og så til
babyene hvis det var behov for det.

Dagny Christensen hadde lisens til å utdanne barnepleiere. Barnepleierelevene bodde hos
henne i elevtiden, to og to av gangen, og var også hennes medhjelpere. De deltok i arbeidet
på alle nivåer, fra fødsler og babystell, til vask og matstell. Men også de ugifte mødrene,
både de som kom til fødehjemmet i god tid før fødselen og det som ble værende der en tid
etter fødselen, ble satt i sving med både barnestell og servering. Selv om disse bidro i den
daglige

driften,

var

det

Dagny

Christensen

selv

som

hadde

hovedansvaret.

Jordmorvirksomheten omfattet kontroller før og etter fødsel, selve fødselsforløpet, stell og
oppfølging av barselkvinner og spedbarn, undervisning og veiledning av mødrene. I tillegg
stod hun også i hovedsak for innkjøp og matlaging, servering og rydding, vask og stell av hus
og tøy.

Barna brukte hjemmesydde trøyer, kluter og bleier. Alt tøy som ble brukt på

fødehjemmet var hvitt. Det ble kokt i bryggepanne i kjelleren. Elevene som var der krevde i
tillegg sitt. Hun utdannet sine egne barnepleiere, underviste og veiledet dem, laget eksamener
og sensurerte. Nålen de fikk etter endt utdannelse, laget etter hvert Dagny Christensens egen
sønn som utdannet seg til gullsmed.

Mange av dem som fødte på fødehjemmet var ugifte kvinner. De kom fra hele Norge.
Kvinnene kom ofte et par måneder før de skulle føde. Noen beholdt barnet sitt, andre ikke.
Mange hadde fått streng beskjed om ikke å komme hjem igjen med en ”lausunge”. Disse
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kvinnene tilhørte dem som adopterte bort barna sine. Jordmor Christensen viste spesiell
interesse og omsorg for de ugifte mødrene. Enten de beholdt barna eller ikke bistod hun med
hjelp og tilrettelegging med tanke på videre framtid. De som valgte å beholde barna fikk
undervisning i barnestell og pleie, og fikk være på fødehjemmet inntil forholdene videre var
avklart. Flere av dem ble værende i både to og tre måneder. De fikk dessuten også opplæring
i matstell og bidro som før nevnt med de daglige gjøremålene ved fødehjemmet når det var
behov for det.

Overfor alle de ugifte mødrene la Dagny Christensen vekt på seksualundervisning og
veiledning som skulle bidra til å forhindre at de ble uønsket gravide igjen. Hvis det ikke var
aktuelt å beholde barnet, var det heller ikke aktuelt at moren ammet, stelte eller hadde annen
kontakt med barnet sitt. Ugifte mødre som beholdt barna sine døpte gjerne barna før de forlot
fødehjemmet. Dette skjedde utenom ordinær kirketid i kirkens sakresti. Det var litt tilfeldig
hvem som var faddere. Dagny selv og hennes venninner ivaretok ofte denne funksjonen. Når
det gjaldt barna som ble adoptert bort, var det som regel adoptivforelderen som tok ansvaret
for dåpen. Noen ganger gikk det flere måneder før adoptivforeldrene hentet barnet sitt.
Fødehjemmet fungerte dermed også som et slags barnehjem i påvente av at adopsjonen skulle
skje.

Dagny Christensen var opptatt av hvordan framtiden ble for

både mødre,

adoptivforeldre og barn, og beholdt ofte videre kontakt med dem. Fødehjemmet var i tillegg
et slags ”avlastningshjem” der foreldre kunne få barnepass en helg eller mer, dersom de hadde
behov for det.

Dagny Christensen stod i nær kontakt med kommune, tilsynslege og barnevern.

Disse

instansene var involvert på ulike måter i mange av adopsjonene som ble formidlet. Det ser
ellers ut til at dette var et taushetsbelagt området som det ikke skulle snakkes for mye om,
selv om det ikke foregikk noe ulovlig. En tidligere barnepleieelev forteller at det aldri ble
snakket om babyene som ble adoptert bort og hentet: ”.. det skulle ikke snakkes om dette på
fødehjemmet”.

I 1968 avviklet Dagny Christensen fødehjemmet i Sverdrupsgt., antageligvis på grunn av høy
alder. Huset beholdt hun til hun døde. Begreper som går igjen i de bilder andre har tegnet av
henne er dyktig, intelligent og arbeidsom, myndig og omsorgsfull. Hun blir også omtalt som
en kvinne med stor sosial rettferdighetssans, og med et særlig engasjement for
enkeltindividene og deres skjebne.

Dette gjenspeilte seg blant annet i den omtanken hun
20

hadde for ugifte mødre og deres barn. Fødehjemmet hun drev ble beskrevet som et hjem der
kvinner, gifte som ugifte, fikk omsorg i en viktig og sårbar periode av livet. ”Det var så
hjemlig der”, uttrykte en av informantene, ”det var annerledes å føde på sykehus, mer
upersonlig”.

3.2 Fødehjem i Skien
I Skien var det inntil fire fødehjem på samme tid. Fra 1930 tallet og fram til ca 1960 var det
tre aktive fødehjem i Skien: Skien Private Fødehjem, Skien Fødehjem og fødehjemmet i
Kongensbakken 27.

Det var også noen fødsler som fant sted på Betanien og på

Fylkessykehuset i Skien. Det kan se ut som at dette særlig var fødsler der komplikasjoner var
forventet. Vi skal i det følgende omtale fødehjemmene i Skien og jordmødrene som drev dem
noe nærmere.

Margareth Aasterød hadde jordmorpraksis fra 1902 til 1931.

Hun hadde noen få års

sampraksis med Gunda Lyngaas i Liegt. 9 fra 1931. Aasterød var statsjordmor og Lyngaas
var distriktsjordmor. Sammen etablerte de to jordmødrene også spedbarnskontroll. Gjennom
sitt nyskapende engasjement, utvidet de dermed jordmødrenes funksjon på fødehjemmet.
Tiltaket kan

ses i sammenheng med at det samme året hadde blitt opprettet et

Mødrehygienekontor
spedbarnsstell.

i

Skien

med

tilbud

om

familieplanleggingsinformasjon

Det kan dermed ha vært et element av

og

konkurranse inne i bildet, når

fødehjemmet også utvidet sitt tilbud til å omfatte spedbarnskontroll.

Mens Margareth

Aasterød fikk egen fødestue i Mælagt. (ukjent nr.), fikk Gunda Lyngaas sin i Mælagt. 21.

Gunda Lyngaas’

nye fødestue i Mælagt. 21 fikk

navnet Skien Private fødehjem.

Fødehjemmet ble åpnet i 1936. I 1943 ble fødehjemmet utvidet. Bryggerhuset ble utvidet
med bad og klosett og innredet med værelser til de fødende.

Bryggerhuset fikk også

pikeværelse. Dette ble trolig benyttet av medhjelperne på fødehjemmet.

Mange av de

fødende, og først og fremst de som var ugifte, bodde i Mælagt. 21 i lengre tid både før og etter
fødselen. Gunda Lyngaas drev fødehjemmet fram til 1960.

Jordmødrene Thora Askilt Sveva og Hermana Frøberg hadde begge hattt privat
jordmorpraksis i Skien fra 1902, da de startet sitt fødehjem i Kongensbakken 27 i 1934,
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”Sveva og Frøbergs fødehjem”. I 1935 ble det første barnet født på fødehjemmet; moren var
ugift. Fødehjemmet ble sannsynligvis overtatt av søster Solveig Jensen Furuly rundt 1947.
Søster Solveig er registrert som jordmor for flere barn i perioden 1940 til 1945, og omtales
bare som ”søster Solveig” i fødselsprotokollen. Hun arbeidet trolig for Sveva og Frøberg før
hun overtok.

Fødehjemmet gikk fra da under betegnelsen ”Søster Solveigs Fødehjem”.

Fødehjemmet ble sannsynligvis lagt ned på 1950 tallet; det eksagte årstallet er noe usikkert.

Signe Naper Alstad åpnet eget fødehjem i Skien i 1923, ”Skien fødehjem”. Hun var utdannet
jordmor fra Jordmoderskolen i Kristiania i 1915. Jordmor Alstad ble enke i 1921. Hun var
kommunejordmor og aktiv jordmor i mange år. Hun drev fødehjemmet i Mælagt. 10 fram til
1962. Det finnes flere eksempler på at jordmor Alstad også hadde ugifte kvinner boende på
fødehjemmet i relativt lang tid før og etter fødsel. En av informantene framhever Signe
Alstads omtanke for de fattige fødende: ”(...) hun hadde et stort hjerte for de fattige fødende.
Hun tok dem inn og lot dem få bli i Mælagt. 10.”

I tillegg til å ta i mot et stort antall barn, hadde disse fødehjemmene også andre funksjoner.
Gravide kvinner kunne komme hit til svangerskapskontroll, og senere til spedbarnskontroll.
Også ved noen av disse fødehjemmene var det vanlig at særlig ugifte kvinner bodde en god
stund både før og etter fødsel.

Med flere fødehjem i en by, må man anta at konkurransen

mellom dem kunne bli relativt stor. Dette betydde at god omtale var særdeles viktig, for å få
et tilstrekkelig antall ”kunder” og dermed en sikker levevei. Så lenge kvinnene kunne velge
mellom flere, var ryktet til den enkelte jordmoren av stor betydning. Fram til krigen synes det
ikke å være noe mønster for hvor de ugifte mødrene fødte. De fødte på alle fødehjemmene i
byen. Under og etter krigen utviklet det seg en praksis der ugifte mødre i lengre tid både før
og etter fødsel bodde på fødehjemmet. Dette gjaldt i særdeleshet fødehjemmene i Mælagt. 10
og i Mælagt. 21, og kvinnene kom ofte fra andre steder i landet.25 Denne praksisen skal vi
komme nærmere inn på senere.26

25

Det var også flere gårder i Skien, Gjerpen og Eidanger som tok i mot kvinner som skulle føde i ”dølgsmål”.
Kvinnene fødte som regel på fødehjem i Skien eller Porsgrunn,og kunne bo på gårdene både før og etter fødsel.
26
Dette avsnittet er basert på ulike typer kilder som prestearkivene, byggsaksarkivet i Skien Kommune,
informanter og på L. Roksunds bok om ”Helsestell i Skien”.
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3.3 Den mangfoldige virksomheten
Fødehjemmene var i utgangspunktet tenkt som et tilbud til gifte kvinner fra arbeiderklassen
med normale fødsler. Både ideen og realiseringen av den stod det kvinner bak. I Norge økte
antallet av denne type fødselsinstitusjoner fra 1917 og fram mot 2. verdenskrig, og enda mer
etter 1945.27 I den samme perioden økte også antall fødeavdelinger ved landets sykehuser.
Fødehjemmene ble ledet av jordmødre, mens legene hadde det overordnede ansvaret ved
fødeavdelingene. Fødehjemmene i Skien og Porsgrunn var private, og var opprettet med
tillatelse av helserådene i de respektive byene. Jordmødrene som stod bak etableringen og
driften av fødehjemmene hadde, som vi har vært inne på tidligere, praktisert som private
jordmødre, distriktsjordmødre eller statsjordmødre i forskjellige kommuner og distrikter, eller
ved sykehus i Telemark. Noen av dem kombinerte også denne type stillinger med driften av
eget fødehjem. Jordmødrene, og også de som hjalp til, bodde

på fødehjemmene der de

hadde sitt daglige virke. Det var uregulerte arbeidsforhold med lite skille mellom fritid og
arbeid, og deler av arbeidet var en type ”husmorarbeid” som ikke var betalt. Fødehjemmene
var plassert i vanlige villaer, noe som forsterket fødehjemmet som et hjem. ”Bruddet med det
hjemslige” var offentlige handlinger i form av gjodkjenningsordninger, protokollførsel,
fødselsmeldninger og kontakt med fattigforsorg og barnevern. Økonomisk sett baserte driften
av fødehjemmene seg hovedsakelig på betaling for de enkelte kvinnene, som i denne
aktuelle perioden, endret seg fra å være av privat karakter eller understøttet av
kredssykekassen og forsorgen, til etter hvert å bli omfattet av trygdekontorets ordninger.28

Det var stor søkning til fødehjemmene i Skien og etter hvert også til fødehjemmet som ble
etablert i Porsgrunn. Det kan ha vært mange og ulike grunner til dette. I Porsgrunn hadde
flere et sammenligningsgrunnlag, idet de hadde erfaringer fra både sykehus og fødehjem. Å
føde på sykehuset stod for mange som en skrekk. Det ble sagt at jordmødrene der ofte var
både strenge og nedlatende, og på føderommet opplevde
oppfølging.

de å bli liggende alene uten

”Det var ikke omsorg på sykehuset, slik som på fødehjemmet”, sa en av

kvinnene som hadde født begge steder. Det kan tyde på at fødehjemmene i utgangspunktet
hadde både noe annet og noe mer å tilby kvinner som skulle føde enn det sykehusene hadde.
Dette gjaldt trolig de ugifte i enda sterkere grad enn de gifte kvinnene. For disse kvinnene

27

Blom, I., 1988
Sykeforsikringsloven av 6. august 1915 sikret kvinner fri adgang til jordmorhjelp og barselpenger i 2 uker før
og 6 uker etter fødsel.
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kan det se ut til at fødehjemmene ble av særskilt stor betydning, ikke bare under fødselen og i
barselperioden, men også lang tid før og etter at selve fødselen fant sted.

Fødehjemmet ivaretok på den måten en rekke funksjoner: det ble et slags midlertidig
tilfluktssted for kvinnene og etter hvert barna, der de ble skjermet for skammen som ofte
fulgte med en graviditet og et barn utenom ekteskap; det fungerte som et arbeidssted, et
oppdragelses- og opplæringssted, men også

som et rent, pent og fredelig hjem med

muligheten for å inngå i og føle fellesskap med andre kvinner. Fødehjemmet hadde dessuten
ofte en aktiv rolle i forhold til de barna som kvinnene enten valgte eller ble tvunget til å gi fra
seg.

Ugifte kvinner som skulle ha barn, var i den perioden det her settes fokus på, det vi ofte
benevner som en utsatt gruppe.

Stjernholm Fehn hevder i sitt arbeide om ugifte mødre at

disse kvinnene inntil nylig har blitt behandlet som et problem og som avvikere fra gjeldende
normer. De har representert alt fra et religiøst og fattigdomsproblem, til et moralsk og
økonomisk problem for fellesskapet.29

Som vi har sett også i denne studien kom kvinnene

gjennomgående fra lave kår. Før det kom fart i trygdeordningene hadde de få muligheter til å
forsørge seg selv og barnet; heller ikke fra den nære familien kunne de forvente å få særlig
hjelp. Selv om det allerede i 1915 hadde blitt vedtatt lover som skulle sikre ugifte mødre
bidrag fra barnas fedre, var det i praksis mange kvinner som var henvist til den hjelpen
fattigstyret kunne gi. Kommunene hadde likeledes gjennom lov om forsorg for barn plikt til å
gi trengende kvinner, både gifte og ugifte, økonomisk hjelp i 2 uker før fødselen, og i opptil
6 måneder etter fødselen. Betingelsen var at hun hadde barnet hos seg. De fleste kommuner
unnlot imidlertid å bruke loven, og fortsatte å yte støtte til vanskeligstilte mødre i form av
fattighjelp. Etter krigen og opp gjennom 1950 årene ble det foretatt en rekke forbedringer i
trygdeordningene, og mulighetene for å få sosialhjelp endret seg. Dette kom også gruppen
ugifte mødre til gode.30

Dette til tross, å bli gravid uten å være gift var beheftet med skam. Mange ble sendt bort for
å spare familien for skammen, og for at barnet kunne bli satt bort i skjul. Dette bekrefter, som
vi skal komme tilbake til senere, den store andelen ugifte kvinner fra andre deler av landet
som fødte ved fødehjem i Skien og Porsgrunn, og at en overveiende del av dem adopterte bort
29
30

Fehn, S. I.L., 2005
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barna sine. Flere av informantene bruker også skambegrepet i intervjuene: ”(...) det var en
stor skam å føde et barn utenfor ekteskap (...) de ville ikke at babyen skulle ha morens navn
for da kunne det oppdages at mor hadde fått barn.” Selv om

fødehjemmene ikke var var

opprettet spesielt for ugifte kvinner som ventet barn, hadde de likevel mye til felles med
mødrehjemmene som vokste fram fra rundt forrige århundreskifte. Disse ble opprettet
spesielt for denne gruppen kvinner, slik at de kunne søke tilflukt, og få hjelp og støtte i en
vanskelig tid. De hadde behov for ”å skjule seg”, som en av informantene uttrykte det.
Fødehjemmet ble et slikt skjule- eller tilfluktssted. Mange av de ugifte kvinnene som ventet
barn søkte tilflukt på fødehjemmet i god tid før barnet var ventet. Flere ble værende der
lengre tid enn det strengt tatt var nødvendig etter at barnet var født. Det var gjerne dem som
skulle beholde barna sine, og som hadde behov for å forberede tilværelsen med et barn å
forsørge. For de fleste kvinnene ble fødehjemmet mer enn et skjulested, det ble et hjem som
ga beskyttelse i en sårbar situasjon. Kvinnene ble innlemmet i et fellesskap samtidig som
fellesskapet også forpliktet.

Ugifte mødre som ble på fødehjemmet i lengre tid, ble til en viss grad regnet med som
arbeidskraft. I de uttallige oppgavene som skulle skjøttes ved fødehjemmet var det stort
behov for ekstra hender. Denne ordningen var tilsynelatende begge parter tjent med. Det ga
kvinner som ønsket det muligheten til å forlenge oppholdet på fødehjemmet, samtidig som de
holdt seg i sving og bidro til driften av fødehjemmet. For mange ble det også en mulighet til å
lære å ta hånd om og utføre oppgaver som det var en forventing til at kvinner skulle ivareta.
En av informantene forteller om det gode stellet og den gode maten de fikk etter fødselen.
Etter en uke fikk de selv tilbud om å lære både matstell og spedbarnstell.

Innenfor dette kvinnefellesskapet som fødehjemmet representerte fungerte jordmoren på
mange måter som en mor, ”hun var som en mor for oss” , ble det sagt. I tillegg til den
profesjonelle omsorgen for fødsel, mor og barn, omfattet rollen å formidle kunnskaper og
erfaringer som hadde til hensikt å utdanne men også å oppdra kvinnene. For særlig de ugifte
kvinnene var det viktig å formidle kunnskaper om hvordan de skulle unngå å bli gravid på
nytt.

Seksualliv og prevensjon var

et tabubelagt område, men var likevel temaer for

undervisning. Gjennom denne typen undervisning og veiledning bidro jordmødrene til å
forebygge uønskede svangerskap og ulovlige aborter, og dermed potensielle tragedier som
ofte fulgte i kjølvannet av dette. Selv om enkelte kvinner i vårt materiale fikk både to, tre og
opp til fire barn uten å være gift, var de aller fleste oppført med ett barn utenom ekteskap.
25

Som vi har sett rekrutterte fødehjemmene i Skien og Porsgrunn en stor andel ugifte kvinner
fra byen og traktene rundt, og i en periode enda flere ugifte kvinner fra landet forøvrig.
Perioden varte fra krigsårene og til langt ut på 1950 tallet. Antall fødende som kom fra andre
steder enn Telemark var av et slikt omfang at Fylkesmannen i Telemark i et rundskriv av 2.
juni 1951 til ”læger, jordmødre og bidragsfoder i Telemark Fylke” så seg nødt til å minne
disse gruppene på lov av 10. april 1915 om plikt til å melde svangerskapet til bidragsfogden i
vedkommende hjemkommune: ”(...) da en har brakt i erfaring at det i de senere år er kommet
kvinner fra andre fylker til jordmødre og fødehjem i dette fylket for å kunne få nødvendig
pleie før nedkomst, og da en også har brakt i erfaring at enkelte jordmødre etter foretatt
undersøkelse ikke sender den lovbestemte svangerskapsmelding til vedkommende
bidragsfogd (...)”.31

Fødehjemmene i Skien og Porsgrunn gjorde seg trolig kjent slik ofte andre fødehjem i Norge
gjorde det, gjennom annonser i kvinneblader og aviser. Hagen påpeker at det var vanlig for
fødehjem å avertere under annonsen ”diskret opphold”.32 En annen måte de ble kjent på var
nettverk av kvinner som formidlet kunnskaper og reklamerte for steder hvor en kunne føde
”diskret”.33 Hovedpoenget med at oppholdet skulle være ”diskret” var at kvinner som ikke
kunne beholde barna sine skulle få adoptert dem bort, alternativt få plassert dem i barnehjem
eller

hos

pleieforeldre.

Fødehjemmene

fungerte

i

denne

sammenheng

som

adopsjonsformidlere. Selv om denne type kunnskap som regel holdt seg i kvinnemiljøene, og
ofte ble oppfattet som taushetsbelagt, var ikke virksomheten den informerte om ulovelig eller
skjult.

Før

barnevernloven

av

1952

var

det

anledning

for

privatpersoner

å

drive

adopsjonsformidling.34 Dette foregikk ofte som en organisert virksomhet på fødehjemmene,
der formidlingen av spedbarn til adopsjon foregikk i

samarbeid mellom jordmødre og

advokater. Den samme praksis fant også sted i andre typer private organisasjoner, som f.eks.
frelsesarmeens barnehjem.

Dette var en åpen, men ikke mye omtalt virksomhet som

samfunnet godtok. Det var justisdepartementet som ga tillatelse til adopsjon av kgl.
Resolusjon av 1918. Fra 1933 var det Fylkesmennene som fikk denne bemyndigelsen, men
31
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33
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NOU 1976
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ved innføringen av sterk adopsjon i 1935 ble Justisdepartementet bemyndiget til å gi denne.
Fra juli 1945 har fylkesmennene gitt adopsjonsbevilgning etter søknad fra de enkelte
adopsjonsforeldre.35 Kontrollen med disse var svak, kun basert på jormødre og advokaters
skjønn. Denne praksisen ble sterkt kritisert da utvalget for den nye barnevernsloven av 1947
ble nedsatt. Selv om adopsjon lå utenfor komiteens mandat valgte den å skrive et brev til
justisdepartemenetet hvor de påpekte den uheldige praksisen som hadde utviklet seg nettopp
på fødehjem i samarbeidet mellom advokater og jordmødre. Denne typen adopsjoner hadde et
økonomisk anliggende som ikke var til det beste for barna.36

Loven ble etterhvert endret til et offentlig anliggende i den nye barnevernsloven. Loven
trådte i kraft 17. juli 1953. Det bekreftes gjennom barnevernsansatte på slutten av femtitallet
at praksisen med de private plasseringene på denne tiden gikk mot slutten, og at det ble
vektlagt større grad av godkjenning med adoptivforeldre. Godkjenningsprosessen ble etter
hvert lagt til fylkesmannen og barnevernsnemndene.

Fra 1959 fikk fylkesmannens

barnevernssekretær ansvar for adopsjonene.37

3.3.1 Adopsjonsvirksomhet i Skien før, under og etter krigen
I perioden 1920 til 1940 var det relativt få adopsjoner i Skien. Tar en to tilfeldig valgte årstall
fra fødselsregistrene, ble det i 1925 registrert 14 barn utenfor ekteskap i Skien, ett av barna
ble adoptert bort. I 1933 ble det registrert 15 barn utenfor ekteskap. Også dette året er det
kun registrert ett barn som er adoptert bort. Noen av barna som var født utenfor ekteskap kom
på barnehjem og ble der, mens noen kom i privat pleie.

Krigsårene førte til oppgang i antall barn født utenfor ekteskap, også i Skien. Likeledes økte
antall ugifte kvinner som kom fra andre deler av landet for å føde i Skien. Nettopp i disse
årene bygde Gunda Lyngaas ut Skien private fødehjem slik at hun kunne ta i mot flere
fødende. I perioden 1941 til 1946 ble det registrert 117 barn født utenfor ekteskap i Skien, 33
av disse hadde tysk far.38 I den samme perioden ble det totalt sett i Norge født anslagsvis

35

NOU 1976: 55 Adopsjon og adopsjonsformidling
Sosialdepartementet 1951, Innstilling fra barnevernskomiteen av 7. november 1947 i: Lov om Barnevern,
Oslo.
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I krigsårene la prestene ned sine embeter og nye institusjoner ble registreringspliktige. Det ble innført en ny
fødselsregistreringsmåte gjennom folkeregistre. I Skien ble fødslene registrert i folkeregister i perioden 19411944. Det fant siden sted en tilbakedatering til Telemark Prestearkiv Fødselsregistre, Skien (1942-1944).
Denne dobbeltføringen gjør kartleggingsarbeidet komplisert og øker mulighetene for feilregistreringer.
36
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9000 barn der mor var norsk og far var tysk soldat.39 At far var tysk soldat ble registrert i
fødselsregisterne med soldatnummer og navn. Også antallet adopsjoner økte i disse årene,
men mest blant barn som ikke hadde tysk far.40 Av de 117 barna i Skien ble 29 adoptert bort.
Av disse 29 hadde 6 tysk far. De fleste barna med tyske fedre ble født på Skien Private
fødehjem.

Det var sjelden at tyske soldater giftet seg med norske kvinnene de skulle ha barn med. I
begynnelsen av krigsårene ble det gjort et kartleggingsarbeide av de tyske myndighetene over
hvor mange fødehjem og sykehus som kunne ta i mot fødende i Norge. Det ble også opprettet
spesielle føde- og barnehjem for kvinner som fikk barn med tyske soldater. Dette var et
resultat av ”Lebensborns” tankegang, der det sentrale var å ta spesielt vare på barn av ”god
rase” for å fremme positive befolkningstiltak. Olsen skriver: ”Lebensborn arbeidet for at det å
få barn utenfor ekteskap ikke skulle være noe sosialt mindreverdig.” 41 Nettopp derfor ble det
iverksatt tiltak for å ta vare på de kvinnene som fikk barn med tyske soldater. Kartlegging av
fødemuligheter var ett av tiltakene. Bidrag til kvinnene var et annet. En tredje måte var å
framskaffe egne føde- og barnehjem for kvinnene og barna. Det hendte også tyske
myndigheter betalte for barn på barnehjem, slik det ble gjort for et lite barn på Munk og Klem
barnehjem.42 Dette er forhold som også kan bidra til å forklare hvorfor så få av dem ble
adoptert bort.

Ved krigens slutt i 1945 ble det forøvrig opprettet interneringsleirer for tyske soldater og for
kvinner gifte med tyske soldater i påvente av retur til Tyskland. I Skien ble Schwarzenborn
interneringsleir opprettet. Her ble det også født barn. Disse barna er registrert i egne register
som ble sendt til Sosialdepartementet, slik det også framgår av fødselsprotokoll 5 for Skien.43
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tilføyelser 13.2.1943, 18.2.1943, 13.8.1943 og 26.10.1943) skulle være ansvarlig for å ta seg av barn av tyske
soldater i Norge, og for å understøtte og til en viss grad ta seg av barnas mødre. Kontoret ble organisert så tidlig
som i begynnelsen av 1941. Det ble til å begynne med lagtunder Reichskommissariats landbruksavdeling, i 1942
under Höherer SS- und Polizeiführer Nord. Det var en avlegger av den tyske SS-organisasjonen Lebensborn e.V.
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I et intervju i avisen Varden forteller en kvinne som selv fødte et barn i Schwarsenborn at
dette var en leir der barn og kvinner ble både gjemt og glemt.44

Fra slutten av 1940 tallet og i en tiårsperiode fram skjedde det en bemerkelsesverdig økning
av antall barn født utenfor ekteskap i Skien, og et like bemerkelsesverdig stort antall barn som
ble adoptert bort. I 1947 var det eksempelvis 33 ugifte mødre som fødte i Skien. Av disse
fødte 18 i Mælagt. 21. Alle var enslige mødre, i hovedsak fra andre steder i landet og alle
adopterte bort barna sine. I 1955 ble det født 43 barn av ugifte mødre. 25 ble født i Mælagt.
21. 30 av de 43 ble adoptert bort. Ut fra de registreringene som er gjort i fødselsregistrene,
tolker vi det dithen at dette har sammenheng med at fødehjem i Skien, og da i særlig grad
Skien Private Fødehjem i Mælagt. 21, hadde et stort antall tilreisende kvinner fra hele landet
som fødte der.

Siden de fleste av dem adoptere bort barna sine, var det også dette

fødehjemmet som formidlet majoriteten av adopsjoner. Roksund hevder at Gunda Lyngaas
sammen med advokat Sande etablerte en adopsjonsformidling, fordi det var så mange som
ikke var i stand til å beholde barna sine.45 Tiden fra fødsel til adopsjonen var gjennomført
kunne vare fra 3 uker til 6 måneder. De fleste barna i vårt materiale som ble adoptert bort, var
ute av fødehjemmet etter 3 måneder. Denne type adopsjonspraksis holdt fram til slutten av
1960 tallet hvor antall adopterte barn igjen ble redusert til noen ganske få pr. år. Mange av de
ugifte mødrene ble boende på fødehjemmet relativt lenge etter fødselen.. Det var i første
rekke dem som valgte å beholde barna sine. Denne trenden holdt seg til midt på 1950 tallet.

3.3.2 Adopsjonsvirksomhet i Porsgrunn
Går vi til Porsgrunn i 1952 ble det registrert ca. 48 fødsler utenfor ekteskap. 30 av barna ble
født på Dagny Christensens fødehjem, 18 på PLS. Av de 30 som ble født hos Dagny
Christensen ble 20 adoptert bort. 19 av disse barna ble født av kvinner som kom fra andre
steder i landet. Av de 18 barna som ble født på PLS ble 3 adoptert bort. 2 av de adopterte
barnas mødre kom utenbys fra. Året etter fordelte gruppene seg med 29 barn født utenfor
44
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ekteskap hos Dagny Christensen, derav 23 adopsjoner. 19 av de adopterte barna ble født av
mødre fra andre steder i landet. 8 barn utenom ekteskap ble registrert på PLS, 4 av dem ble
adoptert bort. 2 av disse hadde mødre som kom utenbys fra. Denne tendensen holdt seg i
1954 og 1955.

Fra 1956 var den gradvis avtagende. Som i

Skien sank antall

utenomekteskapelige fødsler, og adopsjoner av barn født utenfor ekteskap sank i enda større
grad. Det kom færre og færre utenbys fra å føde på Dagny Christensens fødehjem. Går vi til
1965 ble registrert 13 fødsler utenfor ekteskap i Porsgrunn. 7 av dem fant sted hos Dagny
Christensen, 5 ved PLS og 1 annet sted. Ingen av barna som ble født ved PLS ble adoptert
bort, mens 3 av barna hos Dagny Christensen ble adoptert bort. Ett av dem ble født av mor
som kom utenbys fra.

Etter krigen fikk folk med vanlige inntekter større muligheter til å adoptere barn. Samtidig ble
det hevdet at stadig flere ugifte mødre ønsket å adoptere bort barnet sitt. Dette kan ses i
sammenheng med en uttalt holdning på 1940 og -50 tallet om at ugifte mødre ikke hadde de
nødvendige materielle og mer underforstått moralske forutsetninger for at ta ansvar for et
barn.46 Ved alle fødehjemmene som er undersøkt i Telemark, økte antall adopsjoner av barn
født utenfor ekteskap på denne tiden, og særlig økte adopsjoner av barn der mødrene kom fra
andre kanter av landet.

Mens adopsjonsformidling var et markant trekk særlig ved Skien Private fødehjem under
krigen og inn i 1950 årene, var det samme trekket markant ved Dagny Christensens fødehjem
i Porsgrunn i første halvdel av 1950 tallet. Dette var imidlertid bare et av flere trekk ved
virksomheten ved fødehjemmene. Som det kom fram av historien om Dagny Christensens
fødehjem, ivaretok fødehjemmet flere behov hos de ugifte kvinnene, både før, under og etter
fødselen. Dette var også tilfelle når det gjaldt fødehjemmene i Skien.

4. Avslutning
Med sine mangfoldige funksjoner overfor kvinner som skulle føde og deres barn, utgjorde
fødehjemmene unike institusjoner der ivaretakelse og mestring, problemidentifisering og –
løsning synes å være naturlig integrert i virksomheten.
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Særlig for kvinner som brøt grenser og ”god moral”, de som ble med barn uten å være gift,
ble fødehjemmene institusjoner som ivaretok en rekke behov hos mor og barn. Behovet for
de små og nære tiltak for denne gruppen er fortsatt til stede. Noe paradoksalt er private
ordninger med offentlig kontroll tilbake som tiltak gjennom beredskapshjem for både
spedbarn og mor. Kontroll over spedbarnsdødeligheten er ikke lenger aktuelt slik det var da
de første fødehjemmene tok form, men kontrollbehovet for barns tilknytning og gode
relasjoner til sine mødre og fedre består. Adopsjoner derimot er nærmest et tilbakelagt
fenomen når det gjelder norske barn. Ugifte mødre er en akseptert gruppe som får støtte og
hjelp til å klare seg som foreldre.

I dag oppholder kvinnene seg relativt kort tid på barselavdelingen etter fødsel. Oppslaget om
”nytt tilbud til mødre” i lokalavisen TA, 19.10.2005, vitner imidlertid om at de har behov for
oppfølging utover dette oppholdet. Oppstarten av en poliklinikk med tilbud til nybakte mødre
har slått an. En rekke spørsmål, usikkerhet og behovet for noen å snakke med hos mødrene
har gitt opphavet til den spesielle poliklinikken ved Sykehuset Telemark. Faktorer som
travelhet og kort liggetid gjør at oppholdet på barselavdelingen ikke alltid er tilstrekkelig for
de nybakte mødrene; denne virkeligheten har Sykehuset Telemark tatt på alvor. For oss som
har sett bakover i tid er det et tankekors at det fødehjemmene hadde å tilby kvinner, fred, ro,
fellesskap og tid til å være barselkvinner, er like tiltrengt hos dagens barselkvinner men ikke
lenger en selvskreven del av den ordinære fødselsomsorgen. En kan stille spørsmål om den
omsorgen som fødehjemmene kunne tilby mødrene gjennom sin komplekse virksomhet, ble
borte med de små institusjonene. Samtidig ser en at de funksjonene som fødehjemmene
ivaretok er tilbake i andre og mer oppsplittede former som råd og veiledning i poliklinikk,
barselgrupper, mødregrupper og private tiltak for både utsatte spedbarn og mor/barn.

Fødehjemmene som er omtalt i dette arbeidet var selvstendige virksomheter drevet av
utdannede jordmødre. Driften stilte krav til en livsform som gjorde grensene mellom det
private og faglige livet overgripende og flytende, og som skilte lite mellom arbeid og fritid.
Gjennom en slik livsform gjorde jordmødrene en betydelig innsats, som især overfor de ugifte
mødrene i stor grad kompenserte for manglende samfunnsmessige tiltak og ordninger. Selv
framstår de som initiativrike og selvstendige kvinner med ansvar for en type livsprosjekt som
ga dem handlingsmuligheter på egne men også på andre kvinners vegne. Sett i et slikt

31

perspektiv kaster fødehjemmene lys over kvinners liv og virksomhet i spenningsforholdet
mellom det å bære og bryte samfunnets moralske og sosiale normer og utvikling.
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