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1.0 INNLEDNING 

Cecilie Thoresen Krog, bedre kjent som Cecilie Thoresen, var den første kvinnen som 

fullførte examen artium og den første kvinnelige student i Norge fra 1882. Da Cecilie 

Thoresen tok examen artium hadde kvinner ennå ikke adgang til å studere ved universitetet i 

Norge. Selv fikk hun tillatelse til å studere på grunn av et privat lovforslag i Stortinget. Først i 

1884 kom en lov som gav kvinner full adgang til universitetet. Thoresen, og senere også 

andre kvinner, kunne tross sine eksamener ikke forvente embeter etter studiene, for det var 

forbudt med lov.  

Spørsmålet om kvinners adgang til embeter har ikke blitt viet stor plass gjennom tidene. 

Spørsmålet gjaldt nemlig i første rekke kun et fåtall av kvinner, som takket være økonomiske 

forhold eller spesielle evner, nådde frem til en embetseksamen. I en periode der 

unionsoppløsningen og stemmerettskampen har stått sentralt har dette spørsmålet nærmest 

druknet. Denne oppgaven ønsker derimot å fokusere på kvinners adgang til embetene. Det er 

verken skrevet eller gjort mye forskning om det tidligere, men det er en viktig del av vår 

historie, og kvinners kamp mot likestilling mellom kjønnene.  

I den sammenheng vil det være spesielt spennende å se på for og mot argumenter for kvinners 

adgang til embetene. Oppgaven strekker seg i et tidsrom fra 1896, da loven gjorde den høyere 

skole til en fellesskole for jenter og gutter, fram til 1952, da kvinnene endelig fikk full adgang 

til alle embetene, både geistlige(presteembeter) og militære. Vekten vil ligge på perioden 

1904/ 05, da regjeringen Hagerup framsatte det første forslaget om kvinners tilgang til 

embetene. Jeg trekker likevel frem 1896 og 1912, da kvinner fikk adgang til embeter men 

med noen begrensninger, som to svært viktige årstall. 

1.2 Problemstilling 

Hvordan forløp norske kvinners vei til embetene? Og, hvilke argumenter ble brukt for og 

mot kvinnenes adgang? 

Oppgaven krever imidlertid en forklaring av hva embeter er. Videre er det hensiktsmessig å 

skrive noe om de største forkjemperne for kvinners rettigheter, slik som Norsk 

Kvinnesaksforening (NKF), og sentrale navn som Gina Krogh.  

For å svare på min problemstilling vil jeg blant annet benytte tidsskriftet Nylænde. Dette 

bladet har fått stor betydning for kvinnesakens fremme i Norge. I tillegg har jeg brukt 
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Stortigsforhandlingene; Angaaende Kvinders Adgang til Ansettelse i offentlige Stillinger, fra 

1896. 

1.3 Hva er et embete? 

Embeter var  høyere stillinger i staten som var utnevnt av Kongen. 

En embetsmann utøvde myndighet på vegne av staten. Det måtte stilles visse krav til de som 

skulle ivareta et slikt ansvar, både når det gjaldt utdanning og moral. Kravene favoriserte i 

praksis menn fra den borgerlige eliten(Hageman, 1997: 196). 

Det ble stilt spørsmål om kvinner hadde de moralske kvalitetene som krevde for å inneha 

embete(Hagemann, 1997: 198). Når kvinnene i 1884 fikk adgang til å ta embetseksamener, 

ble det samtidig aktuelt å diskutere kvinners adgang inn i embetene. Men ifølge grunnlovens 

paragraf 92 kunne embeter kun gis en norsk borger. Slik Stortinget tolket grunnloven, særlig 

paragraf 50, tydet det på at kvinner ikke var innbefattet i begrepet ”norske borgere”(Agerholt, 

1937: 227). Paragraf 50 lyder som følger: 

§ 50. Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere, som have fyldt 25 Aar, have 
været bosatte i Landet i fem Aar, opholde sig der, og enten: 

  a. ere, eller have været, Embedsmænd; 
  b. paa Landet eie, eller, paa længre Tid end fem Aar, have bygslet matriculeret Jord; 

 c. ere Kjøbstadsborgere, eller i Kjøbstad eller Ladested eie Gaard eller Grund, hvis     
Værdi i det mindste er 300 Rbdlr, S.V.1 

 

1 Ca. 400 kroner. 

(17.mai grl. § 50, endret.) 

I følge paragraf 50 er en ”norsk borger” en som har stemmerett. Kvinnen ble ikke anerkjent 

som myndige norske borgere før i 1913, da de fikk stemmerett på lik linje med 

menn(Hageman, 2005: 250). I tillegg påpeker paragrafen at norske borgere er, eller skal ha 

vært embetsmenn. Dette utelukker kvinnen totalt fra begrepet ”norsk borger”. 

I 1896 ble det lagt frem et forslag til grunnlovsmessig endring. Loven om embetstilsettelse ble 

vedtatt i 1901 og fikk et tillegg der det het: ”I hvilken utstrekning kvinner skal kunne ansettes 

i embeter, bestemmes ved lov”(Agerholt, 1937: 227).  
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2.0 NYLÆNDE – KVINNESAKSFORENINGENS EGET ORGAN 

Med stiftelsen av Norsk Kvinnesaksforening(NKF) juni 1884, trådte kvinner inn i den 

politiske offentligheten. Etter stiftelsen var man raskt ute med planer for å etablere et 

tidsskrift som kunne målbære foreningens politikk. Nylænde ble navnet på kvinnesakens eget 

organ, og Gina Krog var selvsagt redaktør(Hagemann, 1997: 117).  

Det var ingen lett oppgave Krog fikk da hun påtok seg å redigere Nylænde. Men et bedre valg 

kunne man neppe ha truffet(Agerholt, 1937: 87, 89).  

Blant flere kvinneblad var Nylænde det mest politiske, og ble ansett for å være radikal og 

kontroversiell i sin stil, hvilket var naturlig, gitt dets eierskap. Bladet ble ansett som en 

tydeligere stemme for kvinnene og et brennpunkt i likestillingskampen. Tidsskriftet kom ut 

hver fjortende dag i perioden fra 1887 – 1927(Hagemann, 1997: 17). 

3.0 KVINNERS VEI TIL EMBETENE 

3.1 De første skrittene 

I begynnelsen av 90- årene ble det lagt frem to lovforslag om kvinners adgang til embetene. 

Begge forslagene var lagt frem av to privatpersoner fra venstresiden. H. E. Berners forslag i 

1891 ville gi kvinner adgang til alle embetene(Agerholt, 1937: 224). Begrunnelsen for dette 

forslaget var at kvinnene ved lov allerede i 1884 hadde rett til å ta embetseksamen, og det ble 

derfor naturlig å slippe kvinnene til de offentlige stillingene. Kirkekomiteen behandlet 

forslaget og hevdet at en slik stor lovendring ville være skadelig for både kvinnene og 

samfunnet. Kvinnenes og samfunnets interesser ville best ivaretas hvis man gikk frem skritt 

for skritt(Stf, 1896, bd. 3c: 1- 2).  V. Ullmann foreslo i 1893 at kvinner skulle få adgang til 

alle embetene med unntak av de geistlige embetene. Hensikten med en slik begrensning var at 

det ville bli lettere å få igjennom(Agerholt, 1937: 224). Det ble besluttet at forslaget ikke 

skulle bli tatt opp til behandling(Stf, 1896, bd. 3c: 2). 

Selv om det var liten interesse for embetssaken, kunne man likevel se en liten oppblomstring 

av diskusjonen i universitetene(Agerholt, 1937: 224- 25). Argumentene mot kvinners adgang 

var mange av de samme argumentene man hadde hørt om kvinners adgang til å ta artium og 

embetseksamen tidligere. Det ble hevdet at det fantes en grunnleggende forskjell mellom 

kjønnene. Mannen var den offentlige personen som skulle delta i samfunnslivet, mens 

kvinnens plass var i hjemmet. Det kommer klart frem at samtidens kjønnsrollemønster, skikk 
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og sedvaner lå til grunn for argumentene i diskusjonene(Lie og Rørslett, 1995: 20- 21). I 

stortingsforhandlingen fra 1896 blir spørsmålet om kvinners adgang til embetene tatt opp. De 

ulike fakultetene argumenterer for saken. Både det juridiske og historisk-filosofiske fakultetet 

argumenterer for at det ikke finnes noen hindringer for at kvinnene kan ansettes i embetene. 

Det medisinske fakultetet  hevder også at det ikke finnes noen hinder for at kvinnene kan 

ansettes i lærerstillinger ved deres fakultet og som assistenter ved det teoretiske fakultet. I 

tillegg legger de derimot til at ”der er visse kliniske Undervisningsfag, hvori Kvinder maa 

ansees for mindre skikkede som Lærere og Assistenter”(Stf, 1896, bd. 3c: 6). Videre sier det 

teologiske fakultetet at kvinnens natur ikke tilfredsstiller de behov for å være professor ved 

deres fakultet.  

Det historisk-filosofiske fakultet legger til at det ikke er noen grunn til å begrense kvinner til 

de embetene der de er kvalifisert eller har ”fremragende videnskabelig Begavelse”. Det var 

full enighet om at ansettelser ikke skulle gjelde det teologiske fakultet ettersom at det stod i 

størst kontrast til kvinnens natur. Ansettelse i dette fakultetet kom ikke på tale(Stf, 1896, bd. 

3c: 5). 

Monrad, Professor ved det historisk-filosofiske fakultet argumenterte sterkt mot kvinners 

adgang til embetene. Han understreker at kvalifikasjoner alene ikke holder ettersom et embete 

går ut på å representere en statsmakt, og at en embetsmann skal være 100 prosent til stede i 

sitt arbeid. En embetsmann skal leve og ånde for sitt embete, derfor blir alle personlige og 

private interesser underordnet. Kvinnen passer derfor ikke til å inneha embeter ettersom de i 

sin natur er henvist til det private og personlige liv. Ved å slippe til kvinnene til embetene, 

nedgraderes og latterliggjøres embetsstillingenes status og storhet. Professor Monrad(Stf, 

1896, bd. 3c: 7) sier videre at:  

om hun ende maaskee undtagelsesviis kunde dette, vil hun i Regelen aldrig blive 
antagen derfor; man vil i hende stedse see Personen, Kvinden, ikke saa at sige den 
abstracte Repræsentation af Embedet og dets Anseelse.  

Han avviser her de andre fakultetenes argument om at kvalifiserte og begavede kvinner kan 

ansettes ved offentlige stillinger. Videre trekker professor Monrad frem at den giftede 

kvinnen vil være så opptatt av hus og barn, noe som ligger kvinnen nært, at hennes interesser 

og kvinnelighet vil bli splittet ved å innta en embetsstilling. Kvinnen tar da del i to sfærer 

samtidig, som fører til at hun ikke er 100 prosent til stede i noen av sfærene(Stf, 1896, bd. 3c: 

7).  
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Professor Monrad, hevder i motsetning til de andre fakultetene at det ville være skadelig å 

gjøre unntakelser ved eksepsjonelle tilfeller. Selv om de andre fakultetene trøster seg med at 

det er så få tilfeller av kvinner som faktisk har mulighet til å besitte embetsstillinger, sier 

professor Monrad at det kan føre til en større ringvirkning. Når det først er en som har 

mulighet er det selvsagt at flere også vil følge etter. Hvis man først har en lov som åpner opp 

for embetene er det utenfor deres kontroll om hvordan situasjonen vil forløpe seg(Stf, 1896, 

bd. 3c: 7). 

Den første åpningen av embeter for kvinner kom med lov om høyere skoler i 1896. 

Justisdepartementets sjef, Francis Hagerup, uttrykte i 1896 at kvinner nok ikke passet for alle 

embetsstillingene. Men hvis et departement så kvinner som egnet for stillingen, skulle det tas 

initiativ til en lovendring. Høyere skoler åpnet derfor stillinger som rektorer, overlærere og 

adjunkter for kvinnene. Det betydde at det nå krevdes en grunnlovsmessig endring(Agerholt, 

1937: 227). Forslag om endring ble fremstilt, som tidligere nevnt, i 1896 og vedtatt i 1901 

enstemmig og uten debatt(Agerholt, 1937: 227). 

3.2 Perioden 1904 - 1905 

Fra perioden 1904 til 1905 blir kvinners adgang til embetene en mer fremtredende sak i 

Nylænde. Også folket, og særlig en bredere grad av kvinnene, vier saken større interesse. Med 

Krog i spissen ble det aktivt trykt nye og fengende artikler. Samtidig fikk bladet flere 

leserinnlegg fra engasjerte lesere.  

1. mars 1904 publiserte Nylænde en artikkel om hvordan NKF forholdt seg til regjeringen 

Hagerups forslag, om at kvinner skulle være likeberettiget med menn ved besittelse av 

embeter. Proposisjonen holdt kvinnene utenfor 12 av de største embetene. Deriblant kunne de 

ikke ansettes som statsråder, offiserere, prester, overøvrighets-, politi-, og fogdembeter. 

Derimot kunne de få stillinger ”som direktør ved fengsel med helt eller delvis mannlig belegg 

og direktørembeder ved bergvesen, vei-, havnevesen o.l.”(Agerholt, 1937: 260). Det var 

uenighet innad i NKF hvorvidt dette forslaget skulle møtes med takknemlighet eller 

utilfredshet. Sakfører Thams kritiserte blant annet NKF for å være for bastante og prinsipielle, 

og mente at de burde møte det nye forslaget med takknemlighet. Han viste forståelse for at 

forslaget ikke var helt tilfredsstillende, men det viste uansett fremskritt(Nylænde, 1904, nr. 5: 

72). 
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H. E. Berner mente i motsetning til Hagerup, at alle embetene kunne åpnes for kvinnene. 

Likevel trodde han at kvinnene ville begrense seg selv, fordi de viste liten interesse for å innta 

embetene(Nylænde, 1904, nr. 5: 72). 

Krog derimot forholdt seg ulikt til regjeringsforslaget enn Thams og Berner. Hun hevdet at 

regjeringsforslaget ville se mye bedre ut uten alle begrensningene. Hun klarte ikke å glede seg 

over noe som fortsatt utelukket kvinnene fra embetene. I motsetning til Berner mente Krog at 

etter hvert som flere kvinner søkte seg til de store embetene, ville flere kvinner følge 

etter(Nylænde, 1904, nr. 5: 72). 

Selv om det var uenighet innad i møtet i NKF, kom de frem til en løsning de fleste kunne si 

seg enige i;  

Skjønt man anerkjenner at regjeringens forslag betegner et glædeligt fremskridt, finder 
man dog de i § 2 indeholdte begrænsninger*) principielt forkastelige og I sig selv 
altfor omfattende. Om forholdene maatte gjøre det tilraadeligt at ansætte kvinder I et 
specielt embede, vil regjeringen kunne tage de fornødne hensyn uden lovforbud. 
(Nylænde, 1905, nr. 4: 50) 

  

Justiskomiteen kom frem til at regjeringen Hagerups forslag var for vidtgående til å bli 

behandlet, og ønskte å innhente flere erklæringer vedrørende saken. De argumenterte for at 

kvinner inn i embetene enda ikke var blitt prøvd andre steder i Europa. Selv om interessen 

hadde økt noe, var den fortsatt for lav, og behovet for kvinner var ikke til stedet. De var 

dessuten ikke egnet til alle embetene(Agerholt, 1937: 261). Dette fikk Krog til å reagere 

sterkt: 

Naar det gjælder kvinderne, sendes der først bud rundt til alle fordommene i landet, 
for at faa dem til at møde fuldtallig op. Der sendes bud til mænd i embedsstillinger, og 
disse mænd har i regelen vanskeligst for at tænke sig muligheden af at kvinder skulde 
kunne beklæde netop det embede de selv indehar.(Nylænde, 1904, nr. 4: 49) 

Krog viser tydelig hvor hun stiller seg angående denne saken. Hun legger ikke skjul på at det 

er skammelig at vi i det 18 århundre ikke hadde kommet lengre. Hun går til angrep mot 

justiskomiteen som ønskte å innhente flere erklæringer fra menn i embetsstillinger. Det er 

nettopp her kvinnene møter sterkest motgang. 

Den 3. mars 1904 besluttet odelstinget med 46 stemmer mot 41 at den kgl. proposisjonen ikke 

skulle tas opp til behandling før neste år(Nylænde, 1904, nr. 6: 82).  
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Artiklene som er publisert i Nylænde fra 1904, som dreier seg om kvinners adgang til 

offentlige embeter, er få. Artiklene har en mer informativ form enn artiklene publisert i 1905. 

Til tross for dette viser artiklene likevel hvor  Kvinnesaksforeningen og ikke minst Krog 

stiller seg ved saken. Fra 1905 er artiklene i Nylænde både flere og mer feministiske. 

Argumentene om hvorfor kvinner skal få adgang til embetene blir tydeligere, men det blir 

også motargumentene. Selv om tilgangen til statlige embeter i første omgang kun dreide seg 

om en håndfull kvinner, er det mye som tyder på at kvinnene i 1905 var sterkere samlet og var 

mer bestemte på å sloss for kvinnenes plass i det offentlige. 

Det samme forslaget som ble behandlet i Odelstinget i 1904, ble igjen tatt opp til behandling i 

1905. Denne gangen besluttet Odelstinget, 48 stemmer mot 33, å utsette forslaget. Protestene 

lot ikke vente på seg. ”Kvindelige Studenters Klub” uttalte som følger; ”Vi anser det for en 

uretfærdighed og en inkonsekvens i vor lovgivning, at vi udelukkes fra konkurrencen om de 

stillinger, som vor uddannelse skulde berettige os til.”(Agerholt, 1937: 262- 263).  

8. mai samme år holdt NKF et demonstrasjonsmøte. Under møtet ble det holdt kampklare 

taler av både fru Ragna Nilsen og Gina Krog. Disse talene hadde et tydelig feministisk preg 

og oppfordret kvinnene til å være mer pågående. Fru Ragna Nilsen åpnet sin tale med å si at 

utviklingen har kommet så langt at kvinnene nå har mulighet til å lære seg og tilegne seg 

kunnskap. Et klart framskritt i forhold til hvordan det har vært. Men det gjenstår mye, ikke 

minst striden om kvinners adgang til embetene. I talen bruker fru Ragna Nilsen, Ludvig 

Holberg sine verk og utsagn for å underbygge sine egne poeng. Holberg hevdet at kvinnene 

har en urettmessig plass i samfunnet, der de ikke får utfoldelse for sine evner. Videre mente 

han at kvinner og menn er utstyrt med like evner, og derfor burde kvinnenes stilling i 

samfunnet vært annerledes enn det den var. ”Den forskjel, som nu er,” sier Holberg, ”den 

beror seg bar paa, at kvinden ikke faar opdragelse og udvikling og saa derpaa, at hun ved 

samfundets ordning er trængt du af den stilling, som tilkom hende”(Nylænde, 1905: 152). 

Videre tydeliggjør fr Ragna Nilsen bekymringen for kvinners tilgang til bøker og kunnskap. 

Kvinner skulle ikke lese politiske skrifter, samt aviser. Det var hovedsakelig ment for menn, 

og ble ansett som gift for kvinner. Poenget var at kvinnene ble ansett som en trussel hvis de 

fikk tilegnet seg den kunnskapen mennene hadde. På den måten kunne de bli overlegne sine 

menn(Nylænde, 1905: 152). 

De poengene Holberg fremmer i sine dikt og utsagt er like gjeldende, mener fru Ragna 

Nilsen, i 1905. ”Ikke nogen mand i nutiden har talt friheds og retfærdigheds sag klarere og 
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bestemtere end Holberg for halvandet hundred aar siden” sier hun(Nylænde, 1905: 154). I 

slutten av sin tale oppfordrer fru Ragna Nilsen alle kvinner om å stole på seg selv og stå 

sterke sammen. 

Demonstrasjonsmøtet avsluttes med at Krog holder tale. Et bruddstykke av denne talen ble 

publisert i Nylænde. Det som er interessant i denne talen er hvordan gamle fordommer for 

kvinners adgang til embetene også blir benyttet av pressen og på Stortinget. Det som går igjen 

er at kvinner og menn er forskjellige av natur. Kjønnsrollene er sosialt konstruert og måten 

mann og kvinne defineres på begrenser kvinnenes adgang til det offentlige(Nylænde, 1905: 

236- 237). 

Hun sier videre at hvis det finnes et mannlig og et kvinnelig arbeidsfelt, er det 

bemerkelsesverdig hvordan mennene ikke opplever den samme motgangen som kvinnene når 

de gikk inn på det kvinnelige arbeidsmarkedet. Mennene har nemlig inntatt stillinger som før 

ble beregnet som kvinnelige uten noen motreaksjoner. De hadde blant annet gått inn i 

smørproduksjonen, en arena som ble forbeholdt kvinnene, og tatt over hele ledelsen. Det er 

svært urettferdig og forunderlig at mennene blir behandlet annerledes. Når kvinnene ønsker 

seg adgang til embetene, blir det utviklet et lovforslag som må behandles, og som i tillegg 

inneholder begrensninger for hva som er mulig for dem(Nylænde, 1905: 237).  

3.3 Loven 9. februar 1912 

I 1911 kom endelig et nytt forslag om kvinners adgang til embeter. Det stod i bestemt strid 

med statens interesse å utelukke kvinnene fra de statlige embetene. Kvinnene hadde fått bevist 

at de klarte å utføre de offentlige stillingene på lik linje som menn, og at de i flere embeter 

utførte jobben bedre enn mennene. Oppslutningen rundt kvinners tilgang til embetene var nå 

mer positiv, og det ble ansett som naturlig å åpne flere av embetene. Særlig vektet kvinners 

stilling som stortingsrepresentanter, som de hadde fått tilgang til i 1907, stort i åpningen av 

flere embeter. Det var ikke rart at kvinnene hadde følt seg urettferdig behandlet når de lenge, 

og enda var utestengt fra de høyst lønnede og mest betryggende embetene. Det var i tillegg 

mange kvinner som ville komme til å nyte godt av loven, når hele 66 kvinner i 1910, allerede 

hadde tatt embetseksamen(Agerholt, 1937: 264). 

Justisdepartementet så ingen poeng i alle restriksjonene loven fra 1904 hadde for kvinnene. I 

stedet for de 12 innskrenkningene, satt den nye proposisjonen opp bare 5. Lovutkastet lød 

som følger: 
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”§ 1. Kvinner kan under de same betingelser som menn ansettes i statens embeder med 
de undtagelser som er fastsatt i § 2.  

§ 2. Kvinner kan ikke ansettes i: 

1. embedene som medlemmer av kongens råd,  

2. geistlige embeder i statkirken,  

3. diplomatiske embeder og konsulembeder,  

4. militœre og civilmilitœre embeder,  

5. embeder som herefter opprettes og for hvis vedkommende det ved opprettelsen 
bestemmes at det i dem alene skal kunne ansettes menn.”(Agerholt, 1937: 264) 

Denne loven ble ansett som et stort fremskritt i kvinneleiren. Til og med Krog måtte betegnet 

loven som et fremskritt(Agerholt, 1937: 265). 

Til tross for restriksjonene i loven fortsatte Norske Kvinners Nasjonalråd å kjempe for 

embetssaken. De sendte en anmodning til stortinget om å åpne alle embetene. Justiskomiteen 

valgte å bli stående ved forslaget(Agerholt, 1937: 265).  

Det var lite antifeminisme å spore i Odelstinget. Høyrerepresentant Edvard Hagerup Bull og 

venstrerepresentant W. Konow hadde blant annet stor tiltro til kvinnene. De stod sammen i 

argumentasjonen for kvinners tilgang til dommerstillingene. De anså kvinnene som objektive 

og ansvarlige, og hevdet at de i tillegg kanskje var de mest rettferdige av kjønnene. Konov 

hevdet at det var en ”mannfolksoppfatning” at kvinnene ikke var egnet til dommerstillingene. 

Hagerup Bull sier dette:  

”Jeg tror at noen hver iblandt oss har  i livet støtt på kvinner, hvis objektivitet, hvis 

sinnsro og likevekt, hvis klare blikk likeoverfor omstendigheter og personer, har vært 

sådan, at vi sier, vi bøier oss fullt så godt like overfor dette syn som like overfor noen 

manns syn.”(Agerholt, 1937: 265) 

Argumentasjonene som kommer frem fra 1904 til 1912, gjenspeiler holdningsendringen som 

har tatt plass blant politikerne. Argumentene til Konov og Hagerup Bull står blant annet i en 

klar kontrast til de holdningene Hagerup hadde i 1904. Han mente at kvinnene manglet den 

objektiviteten som dommerstillingen krevde(Agerholt, 1937: 260).  

Selv om loven fra 1912 hadde begrensninger for kvinnene, kunne Gina Krog, ikke lang tid 

etterpå, skrive om de positive virkningene loven hadde hatt. Kristine Bonnevie ble utnevnt til 

professor i zoologi, og Elise Sem ble den første kvinnelige advokaten(Lie og Rørslett, 1995: 
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29). Selv om loven brakte med seg flere positive virkninger, var kampen mot full likestilling 

fortsatt aktuell. Det var spesiell interesse for å få tilgang til statsrådsembetene og de geistlige 

embetene. Den kanskje hardeste kampen for kvinnene var tilgang til 

presteembetene(geistlige).  

Kvinnene har møtt sterk motstand mot å innta geistlige embeter. Argumentasjonen ble 

begrunnet i middelalderens tolkning av bibelen. Man handlet mot Guds ord ved å ansette 

kvinner som prester. Kvinnene var urene og syndefulle, og deres plass var under mannen. Det 

var allikevel de som var for kvinnelige prester, og hevdet at det var urettferdig og skammelig 

å utelukke kvinnene(Nylænde, 1912, nr 5: 82). Fra loven i 1912 skulle det gå ytterligere 40 år 

før kvinnene fikk full adgang til alle embete, både militære og geistlige. 

4.0 AVSLUTNING 

Oppgavens formål har vært todelt. For det første skulle det undersøkes hvordan norske 

kvinners vei til embetene forløp seg. Denne veien har vært lang. Debatten om kvinners 

adgang til embeter ble for første gang reist i Stortinget i 1896. Ifølge grunnloven paragraf 92 

kunne embeter kun gis en ”norsk borger”. Kvinnene ble ikke regnet som norske borgere, og 

en grunnlovsendring ble foreslått i 1896. Loven ble vedtatt i 1901, og kvinnene ble ikke 

lenger utestengt ved lov. Videre i 1904 fremmet regjeringen Hagerup et forslag om at kvinner 

skulle være likeberettiget med menn ved besittelse av embeter. Proposisjonen hold likevel 

kvinnene utenfor 12 av de største embetene. Odelstinget bestemte at proposisjonen ikke skulle 

tas opp til behandling før neste år. I 1905 bestemte Odelstinget igjen å utsette forslaget. I 1911 

kom endelig et nytt forslag om kvinners adgang til embetene, denne gangen med bare fem 

restriksjoner. Loven ble vedtatt 9. februar 1912 og anses som et stort fremskritt. Videre gikk 

det hele 40 år før kvinnene ble likestilt med mennene, og fikk adgang til alle embetene. 

Oppgavens andre formål var å redegjøre for hvilke for og mot argumenter, som kom frem i 

debatten om kvinners adgang til embetene. Fra 1896 ble det argumentert for at kvinner skulle 

få tilgang til alle embetene, fordi det falt naturlig ettersom de hadde tilgang til å ta 

embetseksamen. Motargumentene var preget av kjønnsrollemønsteret i samfunnet. Mannen 

skulle være den offentlige personen, mens kvinnen ble knyttet til familie og hjem. Ut i fra 

naturen var kvinnene mindre skikket til å innta slike stillinger, og på grunn av hennes 

interesser, hus og hjem, ville hun ikke kunne gå inn i en embetsstilling med 100 prosent 

engasjement. Videre i 1904- 05 blir for argumentene noe klarere, men fortsatt er  

motargumentene mange. Det blir fokusert på at kvinnene har fått en urettmessig plass i 
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samfunnet. Kvinnene og mennene skal være utstyrt med de samme evnene, og derfor burde de 

kunne innta de samme stillingene. Kvinnene blir begrenset med bakgrunn i den opplæringen 

hun fikk, og kjønnsrollene blir derfor sosialt konstruert. Argumentasjonen om kjønnenes 

naturlige forskjeller står enda sentralt. Det blir også argumentert for at kvinners tilgang til 

embetene ikke er prøvd ut andre steder i Europa. Behovet for kvinner er heller ikke til stedet i 

samfunnet. I 1912 står for argumentene mer sentralt enn mot argumentene. Det kan tyde på en 

holdningsendring i samfunnet, ettersom debatten har blitt viet større interesse, og flere har 

sluttet seg rundt saken. Argumentasjonen om kvinners adgang til dommerstillingene kan også 

tyde på en holdningsendring. I 1904 ble det argumentert for at kvinnene ikke hadde den 

objektive sansen som dommerstillingene krevde. I 1912 derimot, hadde ikke bare kvinner den 

objektive sansen, men også rettferdigheten dommerstillingene hadde behov for.  
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