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Førsteamanuensis Kari Skjønsberg, tidli-
gere leder av Norsk Kvinnesaksforening
(NKF), døde 6.januar 2003 

Hennes bortgang kom overraskende
på alle som hadde gleden av å møte hen-
ne i forskjellige julearrangementer i løpet
av desember. Som alltid var hun levende
opptatt av ulike samfunnsspørsmål. I til-
legg til å være en fremtredende barne-
bokforfatter var hun aktivt med i politik-
ken. Hennes kvinnesaksholdninger gjen-
nomsyret hennes standpunkter, og var
oftest bestemmende for hennes valg.

Kari Skjønsberg ledet Norsk Kvinne-
saksforening i årene 1972-78, etter en pe-
riode som nestleder av foreningen. Dette
var år hvor kvinnesaken var sterkt i fokus
i Norge, både politisk, men også blant
mange kvinner. Selv om kvinnesaken var
i vinden, var det ikke alltid like enkelt å
lede Kvinnesaksforeningen i denne ti-
den. Det var i disse årene stor uenighet
blant kvinner om både arbeidsform, me-
tode og mål.

Kvinnesaksforeningens arbeidsform,
som påvirker overfor myndighetene, en-
gasjerte ikke mange av dem som da
”oppdaget” kvinnesaken. Kari valgte i sin
lederperiode bevisst å stå fast ved NKFs
hevdvunne linje, noe som har bidratt til
at foreningen fremdeles utfører sin rolle
som pådriver og vaktbikkje innen kvin-
nesaken. Dette bidro utvilsomt til at fore-
ningen fremdeles er oppegående. Det

samme gjorde foreningens krav i begyn-
nelsen av 1970-årene om innføring av
selvbestemt abort, og støtte til arbeidet
med likestillingslov.

Kari Skjønsberg var særdeles kunn-
skapsrik, og hun hadde en sjelden evne til
å benytte sine kunnskaper innen et områ-
de til å belyse drøftelsen av et annet. Hun
var analytisk og kritisk  -  men aldri dre-
pende. Hennes analyse bidro til å få frem
de reelle argumentene for de forskjellige
standpunktene. Kari var opptatt av at
NKF skulle ha et godt grunnlag for sine
forslag.

Ikke minst må Kari takkes for sin inn-
sats i forbindelse med arbeidet med å sik-
re dokumentasjonen av NKFs egen histo-
rie, en innsats som har gitt seg utslag i to
bøker. Aslaug Moksnes: ”Likestilling el-
ler særstilling” og Elisabeth Lønnå:
”Stolthet og kvinnekamp”. Vi vil savne
Kari i det fortsatte arbeidet for kvinnesa-
ken.

Minneord om Kari Skjønsberg

Ny leder i Oslo
Kvinnesaksforening

På siste årsmøte i Oslo Kvinnesaksfore-
ning gikk Ingunn Norderval av som leder
og overlot ”stafettpinnen” til Benedicte
Strand. Vi vil takke Ingunn for hennes
innsats som leder og for samarbeidet i
hennes lederperiode, og ønske lykke til
videre!  

Vi vil også benytte denne anledningen
til å ønske Benedicte Strand velkommen
til felles innsats for kvinnesaken!  

Påminnelse
Har du besøkt NKF på internettet i det

siste? Vi minner om web-siden vår:
www.kvinnesak.no. Her vil du finne mer
om alle aktivitetene våre, både sentralt og
lokalt.


