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Gerda Assarsson, moderat pionjär 
i Västervik
Birgitta Olivecrona

Vem var Gerda Assarsson? En kvinna, född i en liten stad, uppvuxen i ett 
intellektuellt hem vid mitten av 1800-talet, destinerad att gifta sig och skapa 
ett hem för familjen. Men hon gjorde också så mycket mer! Hur kom det 
sig att Gerda Assarsson blev en person som spelade en viktig roll inom den 
moderata politiken i allmänhet och kvinnors jämställdhet i synnerhet?

Familjen
Gerda Augusta Smitt föddes den 30 april 1869. Gerdas far var fil dr Johan 
Daniel Smitt, lektor vid Läroverket i Västervik. Modern, Johanna Vilhel-
mina (Mina), var dotter till Västerviks förste borgmästare Johan Peter Ne-
lander. Gerda hade två äldre bröder, Carl Johan, pro visor (apotekare) och 
Hjalmar Ertman, överstelöjtnant.

Lektor Smitt var en drivande kraft vid utvecklingen av den högre utbild-
ningen i Väs ter vik och då studentexamensrätten överfördes från universite-
ten till läroverken utformade han omorganisationen av Västerviks Läroverk, 
som fortfarande endast var öppen för gossar. Den första kullen studenter i 
Västervik gick ut år 1864. Hans åsikt var emellertid att även flickor skulle ha 
möjlighet till högre skolutbildning och han var 1876 en av initiativtagarna 
till Väster viks Högre Flickskola, en sjuklassig flickskola vars organisation 
och läroplan utfor mades av lektor Smitt. En av eleverna vid flickskolan blev 
sedermera dottern Gerda. 

 Hemma hos familjen Smitt förekom livliga diskussioner och barnen fick 
lära sig att framföra sina åsikter på ett ”bildat” sätt. Det förekom mycket 
musik och lektor Smitt själv sjöng gärna till ackompanjemang av sin hustru 
Mina. Gerda fick lära sig att spela piano och sjunga i familjekretsen. Hon 
fick också lära sig språk och talade franska flytande. Läsning av böcker upp-
muntrades.
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Med tanke på Gerdas fars åsikt att kvinnor ska ha samma rättighet till 
utbildning och utveckling som män, kan man undra varför Gerda inte fort-
satte att studera efter att ha genomgått Västerviks Högre Flickskola. I stället 
blev hon 1887, vid 18 års ålder ”bort gift” med en kollega till fadern, adjunk-
ten Nils Olsson Assarsson, född 1852 i en skånsk bonde släkt med släktgård i 
Stora Råby, Skåne. Anledningen till detta var enligt en uppgift att hon blivit 
kär i en ung man som av någon anledning inte ansågs lämplig. 

Makarna var enligt uppgift ganska olika. Gerda var en talför och livlig 
person med bestämda åsikter, medan Nils var sträng och återhållsam i sitt 
sätt, även som lärare. De fick sex barn i rask takt. Alla barnen fick stude-
ra och två av döttrarna tillhörde de första kvinnorna i Sverige, som avlade 
studentexamen. Flera av barnen kom att verka inom skolans område och  
Gerda begåvades så småningom med fjorton barnbarn.

Föreningsverksamhet
Vid sekelskiftet år 1900 var Gerda Assarsson 31 år och mor till fyra flickor, 11, 
9, 4 respektive 2 år och en pojke, 6 år gammal. Denna sommar dog Gerdas 
far hastigt av hjärtsvikt och endast två år senare avled modern, samma år 
som Gerdas yngste son Fritiof föddes. Gerda fick ärva sina föräldrars stora 
fina hus och upptäckte då att hon stod under sin mans målsmanskap och 
icke var tillåten att äga denna fastighet och få lagfart själv, utan maken mås-
te skriva under alla handlingar. En teori är att detta var en utlösande faktor 
för Gerdas brinnande engagemang för rättvisa mellan man och kvinna, i 
synnerhet ifråga om ställningen som samhällsmed borgare med lika rättig-
heter och skyldigheter. 

Gerda Assarsson var mycket aktiv inom både föreningslivet och olika 
välgörenhets orga ni sa tioner i Västervik redan från början av 1900-talet. 
I Stockholm bildades år 1902 Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt 
(FKPR) med  bl.a. Lydia Wahlström i spetsen, och i Västervik tog Gerda 
initiativ till en lokalavdelning och var ordförande under många år, fram till 
att föreningen lades ned 1912. Hon var också aktiv i Svenska Folkförbundet 
(SF) i Västervik som startade 1906 och som uppvisade en tydlig högerprofil 
med ändamålet att värna den personliga friheten, familjen och det privata 
ägandet. Svenska Folkförbundet hade en klart kvinnovänlig struktur och 
strävade efter full medborgarrätt för kvinnor. Vid årsmötet 1912 i Väster-
viksavdelningen av Svenska Folkförbundet valdes Nils Assarsson till revi-
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sor och Gerda Assarsson som supple-
ant. Senare blev Gerda ordförande i 
lokalavdelningen och vald till ombud 
för Kalmar län vid förbundsmötet i 
Stockholm. I början av 1900-talet tog 
Gerda även initiativ till bildandet av en 
Barnens Dagförening, med ändamålet 
att organisera insamlingar till kolonier 
för sommarvistelse för fattiga och klena 
barn. 

Kvinnorna hölls fortfarande utan-
för Allmänna Valmansförbundet och 
det dröjde ända till 1913 innan en stad-
geändring genomfördes så att kvinnor 
kunde bli medlemmar. År 1911 starta-
des Stockholms Moderata Kvinnoförbund med Ebba von Eckermann som 
ordförande och samma år bildades Västerviks Moderata Kvinnoförening 
(MKF) med Gerda Assarsson som ordförande. När Sveriges Moderata Kvin-
noförbund, SMKF, bildades i april 1915 med syftet att stimulera kvinnor att 
använda sin kommunala rösträtt m.m., anslöts Västerviks MKF till denna 
förening. Målet var att stödja AVF i valarbetet, men inget formellt samband 
eller medlemskap förekom. I mars 1920 hade Västerviks MKF ett möte där 
man beslutade om nedläggning och anslutning till AVF i Västervik. 

SMKF valde vid mötet 1915, då Ebba von Eckermann omvaldes till ordfö-
rande, Gerda Assarsson som ledamot i styrelsen. Vid ett ombudsmöte 1916 i 
Stockholm höll Gerda Assarsson ett föredrag med titeln ”Tobaksmissbruket 
hos ungdomen”. Vid detta ombudsmöte valdes en kommitté för samarbete 
mellan SMKF och AVF. I denna kommitté invaldes, för landsorten, Ger-
da Assarsson med det största röstantalet. Vid detta möte hemställde även 
Gerda Assarsson om att ett stöd skulle uttalas för den Thyrénska sedlighets-
motionen, vilket bifölls. Vidare framförde Gerda Assarsson en motion an-
gående tobaksmissbruk bland ungdomen, varvid mötet beslöt att samtliga 
MKF i landet skulle diskutera frågan och senare åstadkomma ett slutligt 
och gemensamt uttalande.

Gerda var uppenbarligen mycket aktiv, både på det lokala planet och 
på riksplanet. Så småningom, efter långa och många diskussioner, uppgick 
SMKF år 1937 i CK, det Centrala Kvinnorådet som bildades av AVF:s riks-
stämma 1921 med syftet att verka för kvinnors deltagande i det politiska li-

Gerda Assarsson.
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vet. Ordförande för Centrala Kvinnorådet var Alexandra Skoglund, och en 
styrelseledamot var Gerda Assarsson som blev förste vice ordförande 1922. 
En viktig uppgift för CK var att fungera som ett bildningsförbund för mo-
derata kvinnor över hela landet, och genom information och utbildning 
underlätta kvinnors deltagande i det politiska livet. 1931 bildades Högerns 
Kvinnliga Medborgarskola för detta ändamål.

Inom AVF i Västervik hade Gerda en framträdande roll. Hon var sty-
relseledamot från 1915 och valdes av förbundsstämman till ombud för Kal-
mar län, vid stämmorna i Stockholm. År 1919, vid AVF:s förbundsstämma 
i Stockholm, valdes Gerda Assarsson till suppleant i AVF:s programkom-
mitté, som skulle utforma partiets program. Som ombudsman för AVF i 
Kalmar län reste hon mycket under valkampanjerna, bland annat tillsam-
mans med Arvid Lindman, och höll föredrag om vikten av valdeltagande, 
i synnerhet att kvinnor utövade sin politiska rösträtt under högerns paroll 
”rösträtt innebär röstplikt”.

I maj 1925 avtackades Gerda, då 56 år gammal, som ombudsman i AVF 
för det hängivna och omfattande arbete hon nedlagt för förbundet. 

Stadsfullmäktige
Västervik är en gammal stad med rötter från 1200-talet. Det moderna Väs-
tervik växte fram i samband med kommunreformen 1862 då stadens första 
stadsfullmäktige valdes. Vid mitten av 1800-talet var folkmängden i Väster-
vik ca 5 000 personer och ökade kraftigt till ca 12 000 under den period då 
Gerda växte upp, bildade familj och engagerade sig i politik och kvinnofrå-
gor. Under senare hälften av 1800-talet byggdes staden snabbt ut från att ha 
varit en liten idyllisk småstad till en expansiv industristad.

År 1909 kom lagen om utökad rösträtt och kvinnors valbarhet till kom-
munala församlingar såsom stads- och kommunfullmäktige och olika 
nämnder, dock icke landstinget. 1910 utgjorde en milstolpe för de kom-
munala valen ifråga om kvinnors rättigheter, men inga kvinnor valdes in 
i stadsfullmäktige i Västervik detta år. Enligt Westerviks Veckoblad nomi-
nerades en icke namngiven kvinna, men hon tackade nej till att kandidera. 
Kan det ha varit Gerda Assarsson?

Valet 1914 genomfördes i skuggan av första världskrigets utbrott, och 
samhället påverkades av mobilisering, arbetslöshet, livsmedelsbrist och bo-
stadsbrist. Gerda Assarsson valdes in under beteckningen ”De Borgerliga” 
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som den första kvinnan i Västerviks Stadsfullmäktige och intog sin plats 
som ledamot år 1915. 

Den 14 januari 1915 ägde Gerda Assarssons första riktiga stadsfullmäkti-
gemöte rum som behandlade ärenden omfattande bl.a. brännvinshandeln, 
gamla kyrkans vandalisering, landstormens utrustning, pappersbruket 
m.m. Fattigvårdstyrelsen  begärde tillstånd att utnyttja stadens mjölförråd 
till bröd åt de fattiga. 

Familjen Assarsson år 1900. Den yngste sonen föddes 2 år senare.
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I Westerviks Veckoblad i november 1916 refereras ett stadsfullmäktige-
möte, som bl.a. behandlade löneökning till lärarna. Gerda Assarsson höll 
ett temperamentsfullt anförande där hon kritiserade vänsterns låga värde-
sättning av intelligensarbete. Hon gjorde ett varmt inlägg till förmån för lä-
rarkårens sak. Det blev en lång debatt och jämförelser gjordes mellan lära-
res och grovarbetares löner. Den föreslagna löneökningen för lärarna gick 
igenom. 

År 1917 var ett oroligt år, en stor bostadsbrist rådde och flera strejker fö-
rekom, bland annat vid pappersbruket. Den 16 april började det s k ”hung-
erupproret”, som kom att göra Västervik känt över hela landet. En kraftig 
brist på livsmedel p.g.a. världskriget, speciellt bröd, ledde till stort missnöje 
hos befolkningen, vilket förstärktes allteftersom det kom nya ransonering-
ar. En grupp byggnadsarbetare och stenhuggare gick till kronofogden för att 
kräva ökad brödtill delning. Efter några dagar började folk samlas på Stora 
Torget där ett stort möte hölls. En arbetarkommitté utsågs med uppgift att 
framföra arbetarnas krav till myndigheter och arbets givare. Denna arbe-
tarkommitté fick igenom flera krav, bl.a. sänktes mjölkpriset, men de stora 
kraven, nämligen att arbetslönerna skulle höjas till samma levnadsstandard 
som före kriget och att åttatimmarsdagen skulle införas, accepterades inte.

 I augusti var det dags för nya demon strationer och det höll på att bli rik-
tiga kravaller. När arbetarna skulle återgå till arbetsplatserna var fabrikspor-
tarna stängda. Flera möten hölls och så småningom upplöstes lockouten 
och arbetet återupptogs den 6 augusti 1917. Efter hungerdemonstrationerna 
i Västervik spred sig oron över landet där samma metoder användes som i 
Västervik, och man antog den s.k. Västerviksresolutionen. Någon strejk i 
landet blev det dock inte. 

Gerda Assarsson drabbades detta år av en personlig tragedi genom att 
hennes bror, överstelöjtnant Hjalmar Ertman Smitt, kommendant vid Vax-
holms fästning, blev mördad i sitt hem i Stockholm av en okänd man, som 
senare visade sig vara en professionell tysk inbrotts tjuv. Tjuven togs tillfånga 
och erkände hundratals brott, och dömdes till sinnessjukhusvård i Växjö. 

Vid kommunalvalet i december 1918 var Gerda nominerad till stadsfull-
mäktige under beteckningen ”Borgerliga listan” men blev inte omvald. Hö-
gern gick tillbaka och antalet borgerliga mandat minskade, beroende på ett 
mycket dåligt valdeltagande. Westerviks Veckoblad skrev, efter ett skarpt ut-
talande om det bristande intresset för valdeltagande, att ”med henne mister 
vårt parti för tillfället – som vi vill tro – en högst värderad, självständig och 
intresserad representant”. Detta var det sista valet med graderad röstskala 

lay Moderata UA.indd   89 09-09-29   13.19.14



90

moderata kvinnor från umeå till trelleborg

och i mars 1919 genomfördes ett nyval där Högern gick framåt, vilket inne-
bar att Gerda Assarsson kom tillbaka som ledamot av stadsfullmäktige.

1917 hade Gerda valts till ledamot av pensionsnämnden i Västervik, men 
nu valdes hon till en kommitté för utredning av barnkrubba och arbets-
stuga för barn, vilka förslag antogs senare. Gerda Assarsson fick också säll-
skap av en kvinna, Anna Kronbäck, i stadsfullmäktige, vald för ”De Frisin-
nade”. Även skolköksfrågan, ett av Gerdas skötebarn, vållade en lång debatt 
i stadsfullmäktige. Gerda ansåg, med stöd av Anna Kronbäck, att det var 
viktigt för den kvinnliga ungdomen, som tidigt började arbeta i fabrik, att 
kunna sköta ett hushåll. Förslaget antogs senare. 

Under 1919 gick Nils Assarsson, Gerdas make, i pension och Gerda själv 
fyllde 50 år, vilket uppmärksammades med en fin artikel i VästerviksTid-
ningen, där hon beskrivs som en synnerligen kommunalt och socialt intres-
serad kvinna som hittills tillhört stadens beslutande församling i fyra år. 
Tidningen nämner också att hon var ledamot av pensions nämnden, vice 
kretsföreståndare i fattigvården m.m. där hon ”har nedlagt ett intresserat, 
gediget och samhällsgagnande arbete, för vilket stadens medborgare och 
medborgarinnor är henne tack skyldiga”. Vidare nämndes många förening-
ar där hon var med som styrelse leda mot eller ordförande. 

I VästerviksTidningen presenterades med foto och beskrivning de mo-
derata kandidaterna från Kalmar län till riksdagsvalet den 11 september 
1921 där Gerda Assarsson var upptagen på åttonde plats (av elva). Gerda 
var mycket engagerad i valrörelsen och reste runt och höll politiska valtal, i 
synnerhet om vikten av att kvinnorna deltog i valet och utnyttjade sin röst-
rätt. Resultatet av riksdagsvalet i Kalmar län blev fyra mandat för Högern 
och Gerda Assarsson  kom inte in i den första riksdagen där kvinnor kunde 
väljas in. 

Stadsfullmäktigevalen 1922 blev en stor högerframgång där Högern ut-
gjorde halva stadsfullmäktige. Gerda Assarsson omvaldes för ”De Borgerli-
ga” och Anna Kronbäck för ”De Frisinnade”, fortfarande de enda kvinnorna 
i fullmäktigeförsamlingen.

1923 avsade sig Gerda uppdraget i fattigvårdsstyrelsen. Samma år i fe-
bruari avled Gerdas man Nils Assarsson, 71 år gammal. Av hans dödsruna 
i VästerviksTidningen 9 februari 1923 framgår att han arbetat som adjunkt 
vid Läroverket i Västervik och även som lärare vid Västerviks Högre Flick-
skola. Han beskrivs som ”en föresyn i plikttrohet, arbetsamhet och ordning 
och på sina fordringar härutinnan från lärjungarnas sida gav han ej efter. 
Av kamraterna var han högt aktad och av lärjungarna vördad och mycket 
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omtyckt. Som enskild person var han tillbakadragen och han gick sin väg 
stilla och obemärkt”. Han hade år 1905 mottagit Vasaorden. 

1925 anhöll Gerda Assarsson vid stadsfullmäktigemötet om befrielse 
från uppdraget, vilket bifölls. Hon efterträddes av en man. Efter uppdragen 
i stadsfullmäktige fortsatte hon dock att arbeta i kommunala befattningar, 
såsom pensionsnämnden, och hon var fortfarande mycket aktiv i Allmänna 
Valmans för bun det. 

Den 26 oktober 1942 avled Gerda Assarsson, vid 73 års ålder, oväntat i 
sitt hem av en hjärt attack. I VästerviksTidningens dödsruna framhålles sär-
skilt hennes ideella och sociala intresse ända sedan ungdomsåren, och att 
hon var en av förkämparna för kvinnans politiska rösträtt i Västervik. Som 
den första kvinnan i stadsfullmäktige och som ledamot av pensionsnämn-
den, fattigvårdstyrelsen m.m. hade hon ”utfört ett synnerligen intresserat, 
gediget och samhälls gagnande arbete”, och ”nedlagt ett betydande arbete 
för spridningen av högerns idéer”. Den högtidliga begravningen förrättades 
i kapellet på Gamla Griftegården med många tal.

Sammanfattning
Vilka drivkrafter och förebilder hade Gerda Assarsson? Hon var mycket 
mån om sin familj och trots att hon födde sex barn och så småningom fick 
14 barnbarn, orkade hon ändå vara en drivande kraft i utvecklingen av kvin-
nans ställning, både på det lokala och nationella planet. En avgörande fak-
tor som kan ha haft en stark inverkan på Gerda är att hon insåg att hon som 
kvinna blev omyndig när hon gifte sig. Maken övertog automatiskt bestäm-
manderätten över hustruns egendom och om hon ville arbeta eller göra af-
färer krävdes makens skriftliga medgivande. Enligt lagen fick hon inte ens 
bestämma själv hur barnen skulle uppfostras. Hennes politiska gärning 
styrdes i hög grad av orättvisan i att kvinnor inte hade samma juridiska och 
politiska rättigheter som män. 

Gerda hade många förebilder inom familjen. Gerdas mor, Mina Nelan-
der, kom till Västervik då fadern blev borgmästare år 1842. Mina hade nio 
syskon som alla fick en god allmänbildning. Flickorna fick lära sig franska, 
och alla barnen fick en god grundläggande utbildning. Även kulturella in-
tressen ansågs viktiga. Borgmästare Nelander var initiativtagare till en rö-
relse för att höja standarden på arbetarnas bildning. Skolor ordnades för 
alla barn och en vidareutbildning anordnades inom hantverk. En naviga-
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tionsskola startades för sjömän och blivande skeppare.
Ytterligare faktorer som påverkade Gerda var den starka kvinnorörelse 

som växte fram under Gerdas ungdomstid. Med tanke på att Gerdas hem 
och familj var av hög intellektuell nivå med ambitioner även med avseende 
på flickors bildning, så har säkerligen de kvinnliga för grunds gestalterna, 
flera med anknytning till Västervik, diskuterats i familjekretsen. 

En av dessa förgrundsfigurer var ”Esselde”, pseudonym för Sophie Ad-
lersparre, född Leijonhufvud (1823–1895), som växte upp på Helgerums 
slott strax söder om Västervik. Tillsammans med Rosalie Olivecrona star-
tade hon 1859 Tidskrift för Hemmet som tillägna des ”den svenska kvin-
nan”. Denna tidskrift var en plattform för idédebatt och reformförslag, t.ex. 
läroverk för flickor, konstakademi för kvinnliga elever, kvinnlig sjukvård, 
senare Röda Kor set, och omfattade även politiska frågor. Säkerligen fanns 
denna tidskrift i Gerda Assarssons hem. 

Ännu en omtalad och välkänd person, som säkert förekom i debatten 
i både det Smittska och Assarssonska hemmet, var Ellen Key (1849–1926) 
som föddes 1849 på Sundsholm, söder om Västervik. Ellen Key förekom 
ofta med inlägg i den allmänna debatten om bl.a. folkbildning och pedago-
gik. Ellen Keys far, Emil Key, var en välkänd person i trakten och engagerad 
i lokalpolitiken. Han var också involverad i utbildningsväsendets utveck-
ling i Västervik och var censor vid den första studentexamen vid Västerviks 
Läroverk, som arrangerades av Gerdas far, lektor Smitt. Ellen Keys debut 
som skribent skedde 1874 i Tidskrift för Hemmet. Säkerligen diskuterades 
Ellen Keys debattböcker och inlägg hos familjerna Smitt och Assarsson. El-
len Key dog 1926 och är begravd på Gamla Kyrkogården i Västervik, ett kort 
stycke från Gerda Assarssons grav.

Sophie Adlersparres och Ellen Keys syn på kvinnans uppgifter i samhäl-
let var egentligen ganska olika. Esselde betonade rättvisekraven för kvinnor 
i arbetsliv och i politik, medan Ellen Key betonade att samhället inte fick 
bortse från  kvinnornas särart, fr.a. det moderliga hos kvinnorna. Gerda 
Assarsson befann sig i båda rollerna, dels i familjen och dels i offentlighe-
ten. Sannolikt upplevde hon konflikten mellan de båda perspektiven på 
kvinnornas plats i samhället, men hon visade i sin gärning att det gick att 
förena  båda rollerna.

Gerda Assarssons uppväxt i en intellektuellt uppmuntrande och öppen 
atmosfär inom familjen, kontakter med många framstående opinionsbil-
dande kvinnor, en utveckling mot ett mer jämlikt förhållande mellan män-
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niskor och samhällsklasser; allt detta i kombination med hennes starka per-
sonlighet och rättvisepatos, har samverkat till att Gerda Assarssons gärning 
blivit betydelsefull både i samhället och politiken. 
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Elna Persson – Högerns pionjär i Lund
Christine Jönsson

I Lund har det genom åren funnits många starka och framgångsrika kvin-
nor såväl inom politik som universitet, kyrka och näringsliv. Jag vill bland 
viktiga nutida pionjärer nämna Sveriges första kvinnliga biskop Christina 
Odenberg och tidigare rektorn för universitetet Boel Flodgren.

När jag engagerade mig i lundapolitiken i början av 1970-talet fanns det 
många kvinnliga förebilder. Bland de mer aktiva var socialpolitikern Gun-
nel Frostell och senare Gun Hellsvik och Annika Annerby-Jansson, båda 
under perioder ordförande i kommunstyrelsen. Jag fick också klart för mig 
att 1950-och 60-talets starka kvinna var Ingeborg Westerström som med 
bravur skötte de tunga sociala frågorna och satt i fullmäktige under två de-
cennier. Om Ingeborg finns många berättelser inte minst om hennes för-
måga att med styrka, kunskap och inte minst viss kvinnlig list nästan alltid 
få som hon ville.

Hur började det? Vem var den första kvinnan i  fullmäktige? Detta und-
rade jag länge över tills jag nu fick en möjlighet att själv leta efter svaret. Det 
har varit en mycket intressant resa. 

Elna Persson var lantbrukardottern från Svalöv i Skåne, som utbildade 
sig till småskollärare och som senare tillsammans med en kvinnlig kom-
panjon öppnade affär på Lilla Fiskargatan 23 i Lund. Elnas samhällsintresse 
gjorde henne till en viktig pionjär inom såväl politiken som yrkeslivet.

Elna Persson föddes den 31 december 1866 som dotter till lantbrukare 
Per Nilsson och hans hustru Anna f. Hellichius. Hon utbildade sig till små-
skollärare vid seminariet i Lund. Hon tog sin examen 1886, arbetade som 
lärare i Östra Karby 1887 och i S:t Peters Kloster i Lund åren 1888–1896. Elna 
drev sedan en vitvaruaffär i Lund åren 1896–1934. Hon avled den 19 novem-
ber 1942, 76 år gammal, och ligger begravd på Norra Kyrkogården i Lund.

Det finns mycket som är intressant med Elnas livsval. Hon sökte sig till 
den möjlighet som fanns för att få utbildning i 1800-talets Sverige, men hon 
lämnade sitt yrke för att satsa på egen affär tillsammans med en kompanjon. 
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Det mest fascinerande med att studera Elnas gärningar är hennes starkt ut-
talade politiska och samhälleliga intressen. Hon var aktiv i Lunds manu-
faktur/handelsförening och i Skånes köpmannaförbund. Dessutom var hon 
styrelseledamot i Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt, i Fredrika- 
Bremer-Förbundet, i det Borgerliga Valförbundet och dess kvinnoförbund 
både på lokal- och riksnivå. Elna var huvudman i Sparbanken i Lund, där 
hon blev invald 1925, troligen som en av de första kvinnliga huvudmännen 
såväl i Lund som i Sverige. En sann pionjär med många bollar i luften.

I stadsfullmäktige och landsting
Den första kvinnan i Lunds stadsfullmäktige var socialdemokraten Hanna 
Persson. Hon valdes in redan vid 1911 års fyllnadsval och kom därmed in i 
fullmäktige från och med 1 januari 1912. Det var det första valet i Lund efter 
det att kvinnor fått rätt till kommunal representation. Hanna Persson kom 
in på en lista med beteckningen ”Vänstern”, en valsamverkan mellan social-
demokrater och frisinnade.

Vid 1912 års ordinarie val hade fullmäktigeförsamlingen utökats från 32 
till 42 ledamöter. Då ökade också antalet kvinnor från en till tre. Förutom 
Hanna Persson kom då också Elna Persson och Anna Bugge-Wicksell in i 
fullmäktige. Elna satt sedan i fullmäktige i 20 år. 

I detta sitt första val kandiderade Elna inte för Högern utan kom till-
sammans med Anna Bugge-Wicksell in på en lista som benämndes ”Kvin-
norna”, medan Hanna Persson valdes in på en ren arbetarlista. Dessa tre 
kvinnor med olika ideologiska bakgrunder blev lundapolitikens viktiga 
kvinnliga pionjärer. Från och med nästa val, 1916, kandiderade Elna för All-
männa Valmansförbundet. I Lund benämndes listan Borgerliga Valförbun-
det, medan Anna Bugge-Wicksell stod socialdemokraterna nära. Politisk 
ideologi verkade de första åren inte ha haft så stor betydelse utan kampen 
för kvinnlig rösträtt var partiöverskridande för de första kvinnorna. Så var 
det också i Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt, i synnerhet före 
1911 och kvinnolistan är ett exempel. Detta beskrivs också i minnesboken 
”Lunds arbetarkommun 100 år”.

Elnas tidigare erfarenheter som lärare gjorde henne till ledamot av olika 
styrelser med anknytning till utbildning. Hon var under lång tid ledamot av 
både folkskolestyrelsen och styrelsen för den kommunala flickskolan samt 
den praktiska hushållsskolan och skolbarnshemmet i Lund. Elna fick stora 
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möjligheter att påverka den lokala politiken un-
der sina år i fullmäktige. I decembersammanträ-
det 1913 valdes hon till det första tyngre uppdra-
get, som ledamot i stadsrevisionen. Åren 1923 
–1934 var hon  ledamot av beredningsutskottet, 
som beredde fullmäktigeärendena, jämförbart 
med dagens kommunstyrelse. Första åren satte 
Elna inte så många spår i protokollen, men hon 
yttrade sig i ärenden om restriktivare alkoholut-
skänkning, ett förslag från Anna Bugge-Wick-
sell, och hon yrkade bifall till ytterligare polis-
tjänster. 

I letandet efter uppgifter om Elnas gärning framträder bilden av en stark 
kvinna med politiska hjärtefrågor, som hon hårt driver. Samtidigt framto-
nar en kvinna som lärt sig att ligga lågt och med diplomati ge sig in i en 
manlig värld för att med idogt arbete vinna respekt. 

Under hennes sista fullmäktigeår 1934 var Elna Persson en mycket mer 
etablerad politiker som ofta talade i frågor om utbildning, inte sällan i frå-
gor om ekonomiska beslut vid uppförande av nya skolor och ytterligare 
tjänster.

Elna Persson blev även engagerad i sjukvårdsfrågor och invaldes till att 
börja med som suppleant i landstinget i Malmöhus län redan 1919, det första 
valet efter det att kvinnor fick bli förtroendevalda i landstingen. Där ingick 
hon bland annat i direktionen för Malmöhus läns sjukvårdsinrättningar i 
Lund från och med 1921.  Man kan konstatera att hennes politiska liv inrik-
tades intressemässigt mot utbildning och sjukvård.

Som nämnts var Elna tidigt medlem av Föreningen för Kvinnans Poli-
tiska Rösträtt och kandiderade till fullmäktige först på en kvinnolista. Nästa 
val ställde hon upp på Borgerliga Valförbundets lista. Även om hon liksom 
de flesta kvinnor fick sina förtroendeuppdrag inom sektorerna utbildning 
och sjukvård, visar det sig att hon bryter mönstret genom att fungera både 
som revisor och huvudman i Sparbanken, båda sådana ekonomiska områ-
den, där männen brukade ha så stark dominans att det sällan gavs plats för 
kvinnor.

Elna Persson.
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Elna Persson som affärsidkare
I boken ”Handelsidkerskor i Lund – till minne” kan man bland annat läsa 
om Elna Persson och hennes verk som såväl handelsidkare som politiker. 
Här finns en beskrivning av Elna som stor och kraftig, med viljestarkt an-
sikte, mörkt hår i mittbena samt blicken – klok och med värme. Här fram-
kommer också omdömen om Elna som ”den första kvinnosakskvinnan i 
Lund” och ”den enda karlen i Lunds stadsfullmäktige”.

Tidningen ”Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt” skriver 
om Elna i samband med hennes 50-årsdag 1916. Det konstateras att hon 
är allmänt känd och välaktad för sitt arbete. Här beskrivs också hennes 
välskötta linneaffär och att hon är respekterad av sina manliga kolleger i 
fullmäktige. Elnas personlighet sammanfattas i uttryck som ”hennes klara 
huvud”, ”sakliga reda”, ”sunda omdöme”, ”omutliga rättskänsla”, men också 
hennes ”gladlynta humor”.

Liknande omdömen om Elna Persson finns i ett brev från Per Wessner 
i anledning av en utställning i Lund om kvinnliga förebilder 1976. Han be-
skriver henne som en stark kvinna hans familj lärde känna när hon vid 20 
års ålder nyss utexaminerad kom till Värpinge skola som lärare. Hon blev 
lärare för Pers far, god vän med dennes föräldrar och med hela familjen, 
framför allt med Pers faster, som blev hennes kompanjon när hon startade 
sin butik för linne och spetsar. Per Wessner skriver, att Elna kom från en fa-
milj med en stor barnskara. Ett flertal sykon emigrerade till USA. Två syst-
rar stannade dock kvar i Sverige och bosatte sig i Lund. Systern Cecilia var 
först baderska och drev sedan en paraplyaffär på Lilla Fiskargatan. Systern 
Maria blev småskollärare på Lilla Kloster i Lund. Liksom Elna förblev syst-
rarna ogifta.

Per beskrev också en händelse i slutet av 30-talet, då Elna och ett antal 
damer diskuterade kvinnliga präster. Elnas retorik kom väl till pass då hon 
försökte övertyga en vän till familjen, tillika präst, om fördelen att tillåta 
kvinnliga präster.

Både i Per Wessners brev och i samtal med Greta Wessner, Pers yngsta 
syster, framstår Elna som mycket social och man får bilden av en person 
som tyckte om att umgås med folk och som gillade att diskutera. Per beskrev 
hennes vänskap med Inez Möller, i Lund ännu bekant genom Inez Möl-
lers stiftelse, ett äldreboende. Inez Möller var musiklärarinna och bodde i 
våningen ovanför Elnas butik. Greta berättar, att Elna och Inez ofta livligt 
diskuterade nyheterna i dagstidningen. Inez var en proper dam med spetsar 
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och hätta medan Elna beskrivs som betydligt mer jordnära.
Elnas affär blev ett ställe dit man kom för att diskutera politik. Två av 

hennes vänner inom politiken var högermannen Sigurd Timberg och soci-
aldemokraten Anders Eriksson. Elna karakteriseras som politiskt pragma-
tisk, en realpolitiker. Pers beskrivning av Elna ger en bild av en person med 
stort  och rörligt intellekt, slagfärdighet, humor och ett stort varmt hjärta.

Min egen reflexion är att hon var en osedvanligt stark person, en kvinnlig 
pionjär såväl inom handeln som inom politiken i lundensisk historia, en 
person som, genom sin starka vilja att engagera sig, banat vägen för många 
kvinnliga efterträdare såväl inom affärslivet som i politiken.
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Lundasamlingen, Lunds stadsbibliotek: 
  Margareta Berger: Handelsidkerskor i Lund – till minne. Red. Erik Moberg
  Brev från Per Wessner 1976-01-26

Intervju med Greta Wessner, våren 2007
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Tidningen Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt. 1917, nr 1.
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Märtha Brydolf
Pionjär i Kristinehamn
 Gunnel Hansson

Uppväxt och ungdomsår
Märtha Forssblad föddes 1868 på Sjöbonäs gård utanför Hjo som äldsta barn 
till patron Jacob Forssblad och hans hustru Augusta, född Carlberg. Hon 
fick två bröder och en lillasyster. Gården var en av de större i Hjo lands-
församling, men den stora huvudbyggnaden från 1700-talet hade brunnit 
ner 1864 och familjen bodde därefter i en av flyglarna. När det blev dags för 
skolgång sköttes den av en guvernant, mamsell Öberg, och när det blev frå-
ga om läroverksstudier för pojkarna ordnades ett skolhushåll i Jönköping 
under mamsell Öbergs överinseende. Märtha fick gå i Jönköpings  Högre 
Elementarskola för flickor. Gården såldes efter några år och föräldrarna 
flyttade till en lägenhet i Jönköping, då modern var sjuklig och behövde 
läkarhjälp. Modern dog 1885, när Märtha var 16 år.

Märtha reste följande år till Frankrike och Schweiz för språkstudier, en 
resa som varade drygt ett år. Den innebar såväl hushållsarbete som studier 
och arbete på ett sjukhus i Paris. Efter några månader hemma bar det av till 
England, först som sällskapsdam i tre månader, senare som guvernant i en 
familj där Märtha undervisade i franska och musik, samtidigt som hon själv 
lärde sig engelska. Vid återkomsten till Jönköping blev hon lärare i franska 
och engelska vid den högre flickskolan, bara 21 år gammal. Därmed fick 
hon egna inkomster och ”behövde inte ligga fadern till last”, som hon själv 
uttrycker sig i sina memoarer.

Hon utökade sin inkomst med översättningsarbete för Smålands Alle-
handa och började skriva artiklar till flera tidningar, bl. a. Borås Tidning 
och Aftonbladet. Hon skrev noveller till Göteborgs Handelstidning, Stock-
holmstidningen och flera landsortstidningar. Senare medverkade hon i 
veckotidningar som Husmodern, Idun och Vårt Hem.

Vid ett besök i Stockholm träffade hon den unge medicinaren Erik Bry-
dolf. Han kom att  tjänstgöra på skilda håll i landet efter sin examen; Pajala, 
Strängnäs, Borås och Norrtälje. De förlovade sig 1896, men giftermål fick 
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vänta ytterligare två år tills Erik öppnat sin 
egen praktik i Kristinehamn. Märtha fick 
användning av sina erfarenheter från sjuk-
huset i Paris och kunde hjälpa till vid mot-
tagningen de första två åren innan första 
barnet föddes. Fram till 1906 föddes ytter-
ligare tre barn.

Erik Brydolf blev förste stadsläkare 1906 
och invaldes samma år i Kristinehamns 
stadsfullmäktige. Han var fullmäktiges ord-
förande under åren 1911–1930. Med upp-
draget följde representation av skilda slag, 
där också Märtha Brydolf bidrog med stora 
talanger. Hon var språkkunnig, allmänbil-

dad och mycket representativ i olika sammanhang.
Märtha återupptog sitt journalistiska arbete 1910, då för Stockholms 

Dagblad samt för tidningen ”Vi och Vårt”. Senare tillkom Nya Dagligt Alle-
handa, Sundsvallsposten, Östergötlands Dagblad och givetvis hemstadens 
tidning, Nya Kristinehamnsposten, där hon fortsatte vara medarbetare 
långt upp i åren.

Högerns kvinnoklubb – Centrala Kvinnorådet
Märtha var liksom maken intresserad av högerpolitik. När barnen hade bli-
vit tillräckligt stora för att klara sig utan hennes dagliga tillsyn, tog hon ini-
tiativ till att bilda en klubb för högerkvinnor, anslutna till partiet. 1916 bil-
dades kvinnoklubben i Kristinehamn som fick namnet  ”Nationalförbundet 
för Värmlands Kvinnoklubb”, redan från början  med ett 80-tal medlemmar. 
Valmansförbundets ombudsman Lennart Kolmodin bidrog till att fören-
ingar bildades både i Filipstad och Karlstad och ett länskvinnoråd  bildades 
1919 i Värmland, det första i landet. Märtha Brydolf blev Länskvinnorådets 
första ordförande, en post som hon innehade till 1942. 

Det förekom motsättningar mellan Centrala Kvinnorådet (CK) och den 
tidigare bildade organisationen Sveriges Moderata Kvinnoförbund, som var 
fristående från partiet och hade bildats innan kvinnor fick vara medlemmar 
i Allmänna Valmansförbundet (AVF). Strax utanför Kristinehamn, i Ölme,  
bodde och verkade en av SMKF:s mycket aktiva medlemmar Jeanna Nils-

Märtha Brydolf.
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son och det är inte förvånande att det uppstod motsättningar i Värmland. 
Ett protokollsutdrag från Kvinnoklubben i Kristinehamn låter närmast 
upprört: 

”Enär det kommit till utskottets kännedom att en ledamot av för-
bundsstyrelsen engagerats för föreningsbildande åt Moderata Kvin-
noförbundet beslöts taga till protokollet att utskottet vare sig eko-
nomiskt eller på annat sätt skulle stödja Moderata Kvinnoförbundet 
eller dem som arbeta för dess syften. Vidare förhandlades icke”.

Länskvinnorådet skulle enligt sina stadgar verka för 

”att genom ett sunt och livskraftigt reformarbete höja vårt folks sed-
liga styrka samt därigenom öka dess motståndskraft mot samhälls-
upplösande makter” ... ”att väcka kvinnorna till insikt om deras skyl-
digheter och om de rättigheter som de enligt lag äga samt att genom 
upplysningsarbete lära dem fullgöra och tillvarataga dessa skyldighe-
ter och rättigheter på ett värdigt, målmedvetet och självständigt sätt”.

Märta Brydolf med sina fyra barn i Kristinehamn.
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Länskvinnorådet anordnade kurser, konferen-
ser och debatter. 1930 hölls föredrag om svensk 
kommunförvaltning, ”Varför skola vi arbeta 
och huru?”. Trots att kvinnorna hade rätt att 
väljas till stadsfullmäktige sedan 1910 var det 
endast några få kvinnor i  fullmäktige ännu 
1930. På 1930-talet började man också arran gera 
stora årliga kvinnomöten. Det finns en anteck-
ning från 14 juni 1931, då man arrangerade ett 
stort möte i Sunne med 150 deltagare. På pro-
grammet ingick föredrag av en ung notarie, Jarl 
Hjalmarsson, och besök på Mårbacka.

Märtha Brydolf valdes till ledamot i den 
första styrelsen för AVF:s Centrala Kvinnoråd 
och blev senare dess förste vice ordförande. 
Hon deltog aktivt i valarbete över hela landet, i 
synnerhet vid de första valen efter det att kvin-

norna fått rösträtt till riksdagen. Hon skrev i det första kvinnonumret av 
AVF:s tidskrift Medborgaren, som riktade sig framför allt till landsbygdens 
kvinnor inför valet 1921: 

”Med eller mot sin vilja har kvinnorna fått rösträtt och med denna 
följer ock röstplikt och ansvar, men detta inser och fattar långt ifrån 
alla. Och dock är det kvinnornas oavvisliga plikt att sätta sig in i och 
förstå detta, ty eftersom deras antal är större än männens så kommer 
de att sitta inne med stor makt i samhället.”  

Hon var en stor beundrare av högerledaren Arvid Lindman. När det skulle 
utses en ledare efter Arvid Lindman 1935 fanns hon med i den valkommitté 
som skulle föreslå partiledare. Förslaget blev Gösta Bagge, som även valdes 
och blev en värdig efterträdare. Han deltog i 20-årsjubileet för Kvinnoklub-
ben i Kristinehamn 1936, ett firande som i hög grad gällde Märtha Brydolf, 
som varit ordförande hela dess tillvaro.

Märtha Brydolf hade krafter även till andra föreningsengagemang än 
de politiska. 1919 var hon med och startade Kristinehamns Husmoders-
förening, som fick god anslutning redan från början. Dess syfte var att ge 
kvinnorna ”utbildning och förkovran till hemmens bästa” och även en del 
praktiska insatser som att ordna barnbespisning. Märtha Brydolf var Hus-

Märtha Brydolf i tidstypisk hatt.
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modersföreningens ordförande i 29 år, ända till 1948, och en av de fram-
trädande i Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund i många år. Hon 
var ordförande i Kristinehamns kvinnors krigsberedskap under krigsåren 
under första världskriget, ledande i Röda Korsets lokalförening och Djur-
skyddsföreningen.

Föreningsengagemangen förde Märtha Brydolf ut på många resor, både 
i Sverige och utomlands. 1936 deltog hon i en nordisk konferens i Oslo för 
husmodersföreningarna. År 1938 var landsmötet förlagt till Kiruna och 
därifrån fortsatte Märtha direkt till Jönköping, till Högerns riksstämma. 
Ordföranden för Centrala Kvinnorådet, Alexandra Skoglund, hade hastigt 
avlidit och i egenskap av förste vice ordförande, fick Märtha föra kvinnor-
nas talan både vid banketten och vid sammanträdet nästa dag, tills ny ord-
förande, Ebon Andersson, hade valts. 

Av åldersskäl avgick Märtha 70 år gammal som vice ordförande i och 
med stämman i Jönköping och blev vederbörligen avtackad. Hon uttryckte 
att hon kände vemod över att lämna en uppgift som varit av stort intresse 
för henne.

I stadsfullmäktige
Erik Brydolf, som var stadsfullmäktiges ordförande, ansåg att man och hus-
tru inte borde sitta där samtidigt. Men många arbetade för att Märtha skulle 
väljas in och inför valet i september 1922 blev  påtryckningarna så starka 
att Erik måste ge med sig. ”Barnen voro så stora att de ej direkt behövde 
mors tillsyn och då är nog en kvinnas plikt att intressera sig för samhället, 
om hon där kan vara till nytta”, skrev Märtha själv. Hon berättade om hur 
barnen ställde upp sig i hallen och hurrade när hon gick till sitt första sam-
manträde 9 januari 1923.

Hennes första initiativ i stadsfullmäktige gällde ett förslag om lampor på 
de mörka torgen, där handlarna i salustånden endast hade osande fotogen-
lampor. Förslaget avslogs, men frågan hade nu blivit väckt. Torggubbarna 
samlade in en lista med mängder av namn och med det stödet i ryggen tog 
Märtha åter upp saken vid ett senare sammanträde och fick bifall. En lampa 
på vardera sidan om torget blev resultatet, som i folkmun gick under nam-
nen ”Märtha och Erik”.

Märtha fick en rad offentliga uppdrag; hon var medlem av lokalstyrelsen 
för läroverket, styrelsen för Kristinehamns föreläsningsförening och i det 
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lokala Kaféaktiebolaget. I många år var hon ledamot av nykterhetsnämn-
den.

Slutord
”Ett sorgens år ” noterar Märtha för 1939. Maken Erik fick en allvarlig hjärn-
blödning och avled i september. På kyrkogården i Kristinehamn vilade re-
dan äldste sonen Nils, som gått bort redan 1926. 10 år senare flyttade hon 
från sin våning till ett ålderdomshem i Kristinehamn. Hon ville inte ligga 
sina barn till last och förklarade: ”Det duger för mej”. Där levde hon till 
1956, då hon gick bort, en vecka efter sin 88:e födelsedag.

När Märtha Brydolf som nygift doktorsfru kom till Kristinehamn anade 
väl ingen att hon så småningom skulle bli en ledande kvinnogestalt i staden. 
Hon var mångkunnig och effektiv, klartänkt och framsynt, respekterad av 
alla. Gemensamt och var för sig har makarna Brydolf utfört en samhälls-
gärning som berättigar dem till en plats i historien.

Källor
Otryckta källor
Stadsarkivet i Kristinehamn:
   Stadsfullmäktiges handlingar
    Nykterhetsnämndens handlingar
 
Intervju  med f.d. lagman Gunilla Brydolf, Mölndal, barnbarn till Märtha och Erik Brydolf

Tryckta källor och bearbetningar
Brydolf , Märtha:  Ur Minnet. Memoarbok, Grundels Boktryckeri 1949.
Grundel, Gunnar:  Kristinehamnsprofiler.
Löf, Axel, Emanuel: Kristinehamns historia del 2. Karlstad 1949
Nicklasson, Stina: Högerns kvinnor. Problem och resurs för Allmänna valmansförbundet 

1900–1936/37. Uppsala 1992.
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”Det har bara blivit så ...” 
sade Ellen Rönnquist
Inga Berggren

”Det har bara blivit så!” var Ellen Rönnquists kommentar, då hon uttalade 
sig i pressen 1968. ”Fjorton dagar i den här hålan, var vad jag tänkte, då 
jag med Malmö i blicken anlände till Trelleborg ...”, men hon stannade hela 
 livet!

Hon var en av sin tids mest kända profiler i Trelleborg, en kvinna med 
många strängar på sin lyra. Hon var lärare, politiker och därtill eftertraktad 
föredragshållare. Hennes liv var fyllt av upplevelser, resor och äventyr.

Pedagogen
Ellen Rönnquist föddes 1893 i Lund och slutade sina dagar 1981 i Trelleborg. 
Studentexamen tog hon 1913 vid Tekla Åbergs högre läroverk för flickor och 
avlade folkskollärarexamen i Kalmar 1914. Efter examen var hon först an-
ställd som lärarinna läsåret 1914–15 hos familjen Sonesson i Stockamöllan. 
Därefter arbetade hon på Luhrhemmet, ett barnhem för vanartiga pojkar, 
som drevs gemensamt av Trelleborgs och Eslövs kommuner från 1914. Av-
sikten var att de intagna pojkarna skulle gå i skola i det närbelägna Fars-
torps skola, men efter klagomål på pojkarna beslöt man att skaffa en egen 
lärarinna. Ellen Rönnquist sökte och fick tjänsten vid Luhrhemmet, där hon 
stannade i tre terminer. Hon har själv berättat om sin tid vid skolhemmet i 
Trelleborgs folkskolors historia:

”I skolrummet flockades om dagarna omkring mig en liten skara av 
samhällets olycksbarn i alla åldrar från 7 till 13 år. De flesta var hjälp-
klassbarn. Tyvärr hade jag aldrig hört det ordet och hade inte hel-
ler mycken aning om barnpsykologi. Ett par pojkar skulle gå i ”förste 
små” och en av dem var så fullständigt omöjlig att om jag så velat 
döda mig, hade jag inte kunnat få i honom ens en aning av vetande. 
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Men skolan var faktiskt i visst avseende före sin tid! Var och en gick 
i sin egen klass oberoende av ålder; allt berodde endast på visdom. 
Somliga som Axel gick till och med i två klasser på en gång, näm-
ligen 7:e och 8:e. Han var den ende begåvade och omöjlig att mätta. 
Det lilla vi hade i bokväg var vad jag hade tagit med mig, och det 
konsumerade han med förfärande hastighet, och sedan hade vi bara 
”Allers”. Han läste tyska och kunde snart brevväxla med sin morbror 
i kriget. Vi var väldigt stolta, när han på examen läste upp ett brev 
direkt från Västfronten.”

Pojkarna undervisades 31 timmar i veckan. Mitt på dagen var det ett långt 
uppehåll, då pojkarna skulle laga och äta middag. Det innebar, att skoldagen 
slutade kl 5 på eftermiddagen. I tjänsten ingick också att hjälpa ”läspojkar-
na” med katekesen. Överhuvud var jag aldrig fri, skriver Ellen Rönnquist.

”Jag hade förresten alltid samvetsagg, om jag ej ständigt var med poj-
karna och hjälpte dem att få det litet drägligt i deras trista tillvaro. 
Dessa s.k. svårhanterliga barn var de snällaste och mest hängivna 
man kan tänka sig. Jag hade aldrig en minuts besvär med disciplinen, 
tänkte aldrig på något sådant.”  

Ordinarie lärare, som bara ogifta kvinnor kunde bli, blev hon på Central-
skolan 1919. Ellen Rönnquist, som var en spänstig kvinna, var också intres-
serad av gymnastik. Hennes ofta målande uttryckssätt återfinns i en artikel, 
som hon själv har skrivit och som har titeln ”Krumsprång”:

”Jag glömmer aldrig gymnastiklägret i Bosjökloster 1922. Det reg-
nade som spö hela veckan. Vi skulle tvätta oss i Ringsjön, men det 
behövdes inte, för tälten var fulla med vatten och tandborstarna flöt 
omkring oss. På den stora uppvisningsdagen defilerade vi med våra 
trupper förbi dåvarande kronprinsen. Han stod orubblig i regnet i 
timmar, medan vi plaskade förbi och utförde våra program, som blev 
förvandlade till vattenpantomimer.”
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Politikern
Det var intresset för barn och ungdomar och erfarenheterna från skolans 
värld som ledde till Ellen Rönnquists politiska verksamhet. Trelleborg var 
en utpräglad industristad med ungefär 11 000 innevånare 1920 och 17 000 
innevånare 1950. Trots stadens beskedliga storlek fanns där en mängd in-
dustriföretag. Hamnen och Trelleborgs gummifabrik präglade stadens nä-
ringsliv, men dessutom fanns glasbruk, slakterier och sockerbruk och en 
rad kemisk-tekniska industrier. Kvinnorna sysselsattes i ökande utsträck-
ning utanför hemmet. Omsorg om förskolebarnen och eftermiddagsverk-
samhet för skolbarnen blev Ellen Rönnquists speciella frågor inom kom-
munalpolitiken.

1945 återfinns Ellen Rönnquist som stadens representant i småbarns-
hemmet Betaniakrubban och som suppleant i nykterhetsnämnden. Under 
perioden 1945–1955 var Ellen ledamot eller suppleant i folkskolestyrelsen 
och gjorde där, enligt många, sin största kommunala insats som pådrivare 
vid införandet av förskolor i staden. Det första kommunala daghemmet 
uppfördes efter beslut 1947, beläget på nära avstånd från Trelleborgs Gum-
mifabrik, så att barnen bekvämt  kunde lämnas där. Daghemmen låg or-
ganisatoriskt under folkskolestyrelsen, vilket tillskrivits Ellen Rönnqvists 
energiska insats.

1947 inleddes Ellen Rönnqvists mest aktiva tid som politiker. Höger-
kvinnor hade i olika omgångar sedan 1922 samlats i fastare eller lösare kon-
stellationer i Trelleborg, antingen som en kvinnoklubb eller som en kom-

mitté inom Valmansföreningen. Men 
1947 blev det en fastare organisation. 
Ellen Rönnqvist startade Högerns Kvin-
noförening i Trelleborg och kom att vara 
dess ordförande åren 1947–1961. Under 
hennes ordförandetid fick kvinnofören-
ingen fler medlemmar än den manliga 
högerföreningen. Ellen satt i Trelleborgs 
stadsfullmäktige 1947–1958 och utsågs 
till flera olika uppdrag, de flesta med 
anknytning till skola och andra barn- 
och ungdomsfrågor. Förutom att hon 
var verksam i folkskolestyrelsen var hon 
ledamot i styrelsen för yrkesundervis-Ellen Rönnquist.

lay Moderata UA.indd   107 09-09-29   13.19.15



108

moderata kvinnor från umeå till trelleborg

ningen och musiknämnden. Därtill var hon s.k. huvudman i Trelleborgs 
Sparbank. Hon lade själv tillsammans med två andra ledamöter  fram en 
motion om att inrätta en ungdomsnämnd. Motionen resulterade i en kom-
mitté för att utreda frågan – och i kommittén ingick bl.a. Ellen Rönnquist. 
Resultatet blev ett beslut i stadsfullmäktige 1956 om en ungdomsnämnd för 
ärenden om ungdomsfrågor och fritidsverksamhet.  

Ellen Rönnquist var med då den första hemgården förverkligades i Trel-
leborg. Genom en donation av Johanna Andersson, änka efter Trelleborgs-
tidningens grundare, Nils Andersson, hade en hemgårdsverksamhet startat 
hösten 1943. Donationen innebar att man kunde betala två års hyra för en 
större lägenhet vid Stortorget. Här erbjöds ungdomarna allt från mandolin-
kurser till skolkök – även för pojkar – samt kurser i språk och modellbygge 
m.m. Där startades så småningom kindergarten på förmiddagarna och ef-
termiddagshem för skolbarn med bl.a. hjälp till  läxläsning. Efter ytterligare 
stora donationer av Johanna Andersson kunde man 1954 flytta till större 
lokaler i ett eget hus, den s.k. Holmquistska villan. I stiftelsens styrelse valde 
donatorn själv in bl.a. Ellen Rönnquist. Genom Ellen Rönnquists initiativ 
uppläts Hemgårdens ursprungliga lokaler som Trelleborgs första vandrar-
hem.

 Förebilder för förskoleverksamheten hade Ellen Rönnqvist hämtat i 
Förenta staterna, där hon själv studerat förhållandena på ort och ställe. Hon 
var mycket berest. Hon hade varit i de flesta länder i Europa på båda sidor 
järnridån. Hon hade också rest i Indien och besökt Grönland. Från dessa 
resor hade hon mycket att förtälja. Hon berättade ”med sådan bravur om 
sina resor att det inte finns en Röda Korskrets eller Husmodersförening i 
södra Skåne som inte haft henne som höjdpunkt på ett underhållningspro-
gram” skrev redaktör Sven Stahre om henne i Trelleborgs Allehanda 1968 . 
Hon beskrivs som ”en reseskildrare av Guds nåde” och en iakttagare långt 
utöver det vanliga.

Ellen Rönnquist beskrivs som ”en doer”, en pådrivare inte minst för för-
skoleverksamheten i Trelleborg. Hon fick se resultat av sina ansträngningar. 
Däremot dröjde det ända till slutet av hennes stadsfullmäktigetid innan hon 
mer aktivt deltog i fullmäktigedebatterna. Den första fråga som hon yttrade 
sig i var köp av en fastighet avsedd för barnkoloni i Tjörnarp i Trelleborgs 
närhet. Givetvis försvarade hon sin motion om inrättande av en ungdoms-
nämnd. Hon tyckte det var onödigt att lägga skattepengar på att hålla djur i 
bur i Folkets Park och hon ifrågasatte bidrag till teatern, när trelleborgarna 
ändå hellre for till Malmö för att gå på teatern.
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Fastän  hon slutade med aktiv kommunal politik avtog inte intresset för 
barn- och ungdomsfrågor. Vid ett möte hos Moderatkvinnorna om Barn-
stugeutredningen 1972, framgår det av referat i Trelleborgs Allehanda att 
hon gärna deltog i diskussionen. Det samlade ställningstagandet konstate-
rade bl.a. att man önskade en obligatorisk förskola för alla 6-åringar, som ett 
första år i grundskolan. Övrig barndaghems- eller fritidsverksamhet skulle 
inte vara obligatorisk. Föräldrautbildning borde ske genom frivilliga kurser 
efter avslutad grund- och gymnasieskola. Barn med handikapp skulle ges 
extra stöd.

Ellen Rönnqvists liv var fullt av engagemang inför samhället och samhälls-
problemen. En kvinna i skolan, en kvinna i politiken, en kvinna i världen 
”med ett utomordentligt klart intellekt som hon förenar med ett ljust och 
generöst hjärtelag. Sina elever vinner hon på ett sätt som inte bara skapar 
ett gott förhållande mellan lärare och elev utan samtidigt resulterar i bästa 
tänkbara undervisningsresultat”.

”Berätta kan hon och sant är det mesta hon säger. Hon behöver inte dik-
ta fast hon nog skulle kunna det. Hon hör till de människor som det sväng-

Fr.v. ses Britt Mogård, Moderata Kvinnoförbundets ordförande tillika riksdagsledamot, Ingrid 
Sundberg, riksdagsledamot, Anne Mari Berggren, ordförande i Trelleborgs MKF samt första 
ordförande (1947–1961) Ellen Rönnquist.
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er om, och för en elitgymnast som hon tycks inte åldern betyda något.” Så 
skrev redaktören för Trelleborgs Allehanda när Ellen Rönnquist fyllde 75 år. 
Detta är ytterligare en bild av en kvinna som med sin karisma, sitt mänsk-
liga och kulturella intresse och sitt stora engagemang under många år gav 
trelleborgarna så mycket! 

Källor
Trelleborgs stads arkiv

Otryckta källor
Pojkhemmet i Luhr

Tryckta källor
Stadsfullmäktiges protokoll 1947–1958
Socialförvaltningens pressklipp
Handlingar från Moderata Kvinnoförbundet i Trelleborg.

Tidningar
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1968
Trelleborgs Allehanda 1968, 1972

Bearbetningar
Gamla Trelleborgs Årsskrift 1966
Lindal, Harald, Trelleborgs folkskolors historia 1938
Trelleborg och slätten 1897–1954 utgiven av Trelleborgs Tidningen, red. Poul A. Ramby  

1955
Kristoffersson, Sture, Trelleborg från första världskriget till tio år efter kommunsammanslag-

ningen  1977
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Småländsk kvinnokraft – om Runa Ohlander, 
den första kvinnan i Ljuders fullmäktige
anita bråkenhielm

En mansdominerad värld
I de små landsbygdskommunerna kom kvinnorna sent in i de politiska för-
samlingarna. Ljuders socken i Kronobergs län gick från sockenstämma till 
vald fullmäktigeförsamling 1920. Socknens självständighet som kommun 
ändades vid  kommunsammanslagningen 1971.

Min mor, Runa Ohlander, som representerade Högerpartiet, var den 
allra första kvinnan i fullmäktige i Ljuders kommun från 1958 och den enda 
fram till dess hon 1969 flyttade från kommunen och lämnade sitt uppdrag. 
Först vid valet 1968 kom ytterligare en kvinna, en lantbrukarhustru som 
representerade Centerpartiet, in i fullmäktige.

I hemhjälpsnämnd, barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd och social-
nämnd fanns kvinnliga ledamöter, oftast på suppleantplats. Det var ofta en 
lärarinna, distriktssköterskan eller barnmorskan, alltså kvinnor som valts 
på andra meriter än enbart partitillhörighet. Men i kommunalnämnden, 
skolstyrelsen, byggnadsnämnden eller andra nämnder fanns inga kvin-
nor. Man kan jämföra med kyrkan och de ideella föreningarna där under 
samma decennier kvinnorna var bättre representerade. I kyrkofullmäktige 
fanns under hela denna tid flera kvinnor, liksom i ideella föreningar. 

Men under Ljuders kommunfullmäktiges femtioåriga historia fanns 
alltså i fullmäktigeförsamlingen endast två kvinnor av vilka min mor var 
den första och under tio år den enda. Hon stod också sedan 1954 på icke 
valbar plats på Högerpartiets lista i Konga härads valkrets till landstinget i 
Kronobergs län. Av de fjorton namnen var alltid fyra–sex kvinnor och åt-
minstone en av dem stod på valbar plats. Men på den kommunala listan i 
Ljuder var hon den enda kvinnan.
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Vem var Runa Ohlander?
Min mors intressen var inte primärt politiska. Hon var en utmärkt represen-
tant för de kvinnor som genom sin personlighet, sitt breda ansvarstagande 
och sitt samhällsengagemang åtnjöt allmän respekt och fick ett politiskt för-
troendeuppdrag utan att ha gjort någon partipolitisk karriär.

Hon var född 1906 och kom från en frisinnad och frikyrklig miljö i väs-
tra Småland. 1926 blev hon den första flickan från Anderstorps socken som 
tog studenten. Detta gjorde hon vid Sigrid Rudebecks privata läroverk för 
flickor i Göteborg. Efter en filosofie kandidatexamen med litteraturhistoria, 
nordiska språk och historia vid Göteborgs Högskola arbetade hon 1931–34 
som sekreterare i Göteborgs KFUK. Där verkade hon tillsammans med den 
stora filantropen Beatrice Dickson och hennes medhjälpare Sigrid Heurlin, 
och arbetade bland annat med vuxenutbildning för fabriksarbeterskor på 
Gårdabo.

1934 gifte hon sig med Suno Ohlander och började ett för unga prästfru-
ar vanligt kringflyttande liv i olika församlingar fram till dess maken, min 
far, 1949 fick sin sluttjänst som kyrkoherde i Ljuder, där de stannade fram 
till hans pensionering 1969.

Runa gick omedelbart och engagerat in i ”prästfrurollen” och tog ansvar 
för ungdomsgrupper, söndagsskolor, syföreningar, Rödakorskretsar och i 
Ljuder också en flickscoutkår. Hon läste också med ungdomar som hon sti-
mulerade att söka vidare utbildning vid realskolor och folkhögskolor. 

I mitten av fyrtiotalet, med fyra små barn, började hon i allt större ut-
sträckning att undervisa i sina ämnen vid någon realskola eller folkhögsko-
la som fanns inom räckhåll från bostadsorten. Efter flyttningen till Ljuder 
arbetade hon vid samrealskolan i Emmaboda och, efter avskaffandet av re-
alskolan, vid högstadiet på samma ort. Hon hade från mitten av femtiotalet 
en adjunktstjänst vid skolan och var en skicklig och utomordentligt älskad 
och uppskattad lärare. Ett halvsekel senare möter jag människor som säger: 
”jag hade din mor i skolan, vilken bra lärare hon var”, ”det var hon som öpp-
nade mina ögon för litteraturen” eller ”i hennes klass var det ordning och 
reda må du tro”. Starkast intryck gjorde på mig en gammal elev, en i stats-
förvaltningen högt uppsatt tjänsteman som på 1990-talet anförtrodde mig 
”hon var den första människa jag mötte som fick mig att känna att jag hade 
ett människovärde”.

1946 var hon drivande vid bildandet av Växjö Stifts Kvinnoråd och kom 
att vara rådets sekreterare och verkställande ledamot i över tjugo år. Detta 
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innebar att  hon skulle ”fungera som resesekreterare och bistå församling-
arna med föredrag samt i övrigt fullgöra de uppgifter som åvilar Kvinnorå-
det”.1   

Huvudtalare vid det möte på Toftaholms herrgård där Kvinnorådet bil-
dades var två bemärkta och intressanta profiler i svensk kvinnohistoria: 
Kerstin Hesselgren  och Margit Sahlin. Kerstin Hesselgren, som ett par år 
tidigare lämnat riksdagen, talade enligt referat i Nya Värnamotidningen2 
över ämnet ”Kvinnoarbetsproblem ur nationell och internationell syn-
punkt”. Margit Sahlin, som skulle bli en av Sveriges första kvinnliga präster 
och senare bland annat ordförande i motsvarande kvinnoråd i Stockholms 
stift och skapare av S:ta Katharinastiftelsen, stod för ämnet ”Vad har kris-
tendomen att ge moderna kvinnor?” 

Den livliga diskussionen handlade enligt tidningen om de oerhörda krav 
den moderna kvinnan ställs inför då hon måste dela sig mellan hemmet 
och ett yrkesarbete. Båda huvudtalarna synes ha varit eniga om att utan en 
utomvärldslig makt – Margit Sahlin talade om gemenskapen med Kristus 
– kan inget samhälle med alla sociala reformer och ingripanden skapa en 
lycklig mänsklighet. 

Vid nästa större möte med Kvinnorådet hölls huvudanförandet ”Om 
ekumenik” av Runa Ohlander. Ämnet var kanske valt med hänsyn till he-
dersgästen ärkebiskopinnan Anna Söderblom. Talaren framhöll vikten av 
att kristenheten inte uppträder söndrad i denna tid då kampen står mellan 
en materialistisk och en kristen historiesyn. Anna Söderblom talade också 
vid mötet där ett stort antal kvinnoföreningar var representerade. Hennes 
ämne var ”Kvinnans roll i hem och samhälle”. Föredragen refererades utför-
ligt i tidningen3 och det framkom att fru Söderblom höll hustruns kall som 
det främsta kvinnokallet.

Runa Ohlander blev 1963 en av de två första kvinnorna i Svenska Kyr-
kans Diakonistyrelse som senare blev Kyrkans Centralråd. Hon höll under 
1940–60-talen morgonböner i radion, skrev söndagsbetraktelser i dagstid-
ningar och bokrecensioner i Svensk Pastoraltidskrift. 

Hon var en flitigt anlitad föredragshållare. I ett brev skriver hon: ”jag var 
i Kalmar och skulle hålla ett föredrag om Hem och Skola, men när jag kom 
dit satt där bara pensionärer, så jag tog i stället ett om ’Mitt liv i Kyrkan’, som 
jag råkade ha i handväskan.” Andra ämnen, som återkommer i olika tid-
ningsreferat av hennes framträdanden är litterära biografier som T.S. Eliot, 
Pär Lagerkvist, Vilhelm Moberg. Eller ämnen som ”Inför livets allvar” eller 
”Kyrkan och kallelsen”.
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Hon var en duktig amatörpianist och kunde om det blev akut behov 
också ställa upp vid orgeln i kyrkan.

Hjälp i hemmet var naturligtvis så länge något av de fyra barnen ännu 
bodde hemma en förutsättning för hennes gärning. Hon höll hela livet kon-
takt med flera av dessa duktiga flickor som hon senare rekommenderat in 
till seminarier och sjuksköterskeskolor på den tid ”praktik i familj” fortfa-
rande var en merit i samhällslivet.

Vi som kände henne vet att hon älskade inte bara sin lärargärning utan 
också de många förtroendeuppdragen, där posten i Växjö Stifts Kvinnoråd 
var det som tog mest tid och energi i anspråk. 

Runa Ohlander och politiken
Hon skrev hela livet tusentals brev till barn, släktingar, vänner och gamla 
elever. Hennes och min fars bevarade brev till mig, personliga minnen och 
fars noggrant samlade tidningsurklipp har jämte protokollen från Ljuders 
kommunfullmäktige varit mina källor i arbetet att göra mig en bild av hen-
nes politiska gärning.

Runa Ohlander med dottern Anita Bråkenhielm.
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Samhällsintresset och det politiska intresset hade hon med sig från de 
kvicka och slagfärdiga debatterna på barndomens kalas och sin fars sam-
hällsengagemang. Intresset stimulerades också av makens stora samhällsin-
tresse. Far och mor var gediget kunniga också på varandras specialområden, 
och hemmet var en levande och engagerad diskussionsarena med tonvikt 
på humaniora, kultur och teologi. Det lantliga lokalsamhället med bygdens 
folk, bönder, glasarbetare och småföretagare hörde, liksom umgänget med 
kyrkfolket och med lärar- och prästkollegerna, till vardagen. Prästgårdens 
dörrar var alltid öppna, även bokstavligen. Om tillfälligt ingen var hemma 
hängde nyckeln på en spik utanför ytterdörren så att en eventuell besökare 
skulle kunna komma in och vänta så länge. 

Det som fick min mor, och till en del även min far, att engagera sig po-
litiskt var debatterna kring avkristningen av samhället och avskaffandet av 
kristendomsundervisningen i skolan, men framför allt var det hotet mot och 
raserandet av den gamla bildningsskolan. Båda var goda pedagoger med rik 
undervisningserfarenhet. De visste vad en skola med god kvalitet som real-
skolan betydde som språngbräda ut i livet och en väg till högre utbildning, 
inte minst för landsbygdens barn. Det var ofta folkskollärarna som med sin 
auktoritet fick begåvade barns föräldrar, även vid frånvaro av utbildningstra-
dition, att sända sina barn till realskolan, som hade ett gott rykte.

I november 1958 höll Runa Ohlander ett föredrag vid Vita Bandets små-
landsdistrikts möte i Kalmar. Enligt tidningsreferat4 framkom att hon ”var 
rätt tveksam inför den nya skolreform som under polishot skall tvinga bar-
nen att gå i skolan till sexton års ålder även om de inte alls trivs med det”. 
Hon fann det bättre att av olust gripna ungdomar i stället fick sluta skolan 
och under några år ägna sig åt praktiskt arbete, för att sedan, om de så öns-
kade, återgå till studier. ”Folkhögskolan är därvid utmärkt, och de som fri-
villigt sökt sig till en folkhögskola är som tomma käril, vilka ivrigt uppsuger 
varje droppe av kunskaper som utskänkes”. Hon påpekade också att det inte 
var någon katastrof att behöva gå om en klass, det kan bara vara en senare 
mognad som lätt kan inhämtas. Hon vände sig också mot uppfattningen att 
skolans mål bara skulle vara att fostra barnen till demokratiska medborga-
re. Fostran i samhällsanda är visserligen viktig, men skolans mål bör också 
vara att fostra dem för det eviga livet. Det går lättare att forma goda med-
borgare av barnen om de ges en kristen livssyn och en tro på Gud som givit 
de bud som vårt samhälle ytterst bygger på. Hon underströk också vikten av 
ökad kontakt mellan hemmet och skolan. Allt enligt tidningen, som kom-
menterade: ”Detta vågade föredragshållaren hävda i vår sekulariserade tid”.
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Andra källor visar att hon också deltog i en annan av tidens brännande 
frågor, kvinnoprästfrågan. 1958 underströk hon enligt Smålandsposten5 att 
en seriös debatt bör utgå från att de argument som framförs mot att kvinnor 
prästvigs bör ses som teologiska argument och inte som allmänt motstånd 
mot och nedvärdering av kvinnan i samhället. Margit Sahlin hörde trots 
åldersskillnaden till hennes vänner och anlitades ofta av Kvinnorådet. Men 
hon hade också stor respekt för de vänner som  med allvarligt upplevd vån-
da på teologiska grunder avvisade det kvinnliga prästämbetet. Hon skrev 
dock i ett brev till mig i oktober 1958,  ”det skulle vara underbart att förstå 
psykologin bakom exempelvis deras oerhörda förtvivlan över kyrkomötets 
beslut6 …jag undrar om de varit lika förtvivlade  över ett beslut som inte så 
grundligt rört vid deras manliga självhävdelse”.

I ett annat reportage i Smålandsposten från ett kontraktskonvent i 
Konga kontrakt står bland annat: ”Efter föredraget följde en livlig debatt i 
vilken samtliga präster och fru Runa Ohlander deltog.”, en anmärkning som 
vi i familjen haft hjärtligt roligt åt. Mors frejdighet och oräddhet gav henne 
många roliga upplevelser. Vid sin allra första utlandsresa, som delegat vid 
ett kyrkligt möte i London 1948, lyckades hon krångla sig in inte bara på 
ett anglikanskt biskopsmöte i Westminster Abbey utan också på den olym-
piska fotbollsfinalen mellan Sverige och Jugoslavien – den enda fotbolls-
match hon såg i sitt liv. Och som officiell representant för Svenska Kyrkan 
vid Lutherska Världsförbundets möte i Hannover 1952 fick hon i det av kri-
get sönderslagna Tyskland kontakter med människor som förblev hennes 
vänner livet ut.

Kvinnomöte på Toftaholm. Från vänster biskopinnan Brilioth, landshövdingskan Bergquist, fru Runa Ohlander, 
fil dr Margit Sahlin och fröken  Vasti Henjer. Ur Värnamo Tidning 1.10.1946.
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Det politiska uppdraget
Det politiska uppdraget tog hon ofta med viss humor och distans. I ett brev 
skriver hon, ”min viktigaste uppgift i fullmäktige är nog att få dem att vårda 
sitt språk. De törs inte svära eller vara oförskämda mot varandra när jag är 
med.” Men det känns med hennes bakgrund naturligt att man i protokollen 
från Ljuders kommunfullmäktiges sammanträden finner hennes yrkanden, 
debattinlägg och förslag främst kring frågor som rör skolan, inte minst de 
om sockenbarnens vidareutbildningsmöjligheter och den därmed starkt 
förbundna frågan om kommunsammanslagningarna. Men också i frågor 
som arbetsvillkor för anställda och i kulturfrågor.

Ljuders kommunfullmäktiges protokoll från åren 1958–1969 är förda av 
ordföranden, som var folkskollärare och representerade folkpartiet. De är 
väl formulerade, tydliga, konkreta och ett sant nöje att läsa. De speglar livet 
i en liten landsbygdskommun med vid denna tid runt 2000 invånare, domi-
nerad av lantbruk, trä- och glasindustri och med ett lite större stationssam-
hälle. Kommunen hade en knapp borgerlig majoritet dominerad av Center-
partiet, men Högern var också stark. Utöver ordföranden fanns ytterligare 
en folkpartist. Nästan jämnstor med den samlade borgerligheten var social-
demokratin. Några kommunister fanns aldrig i Ljuders fullmäktige.

Tydliga partipolitiska förtecken återspeglas sällan i debatterna eller be-
sluten. Först 1963 hittar jag begreppet ”den socialdemokratiska partigrup-
pen”. Denna har lagt en motion om införande av ett kommunalkontor och 
en halvtidstjänst som kommunalkamrer. Förslaget hade avstyrkts av kom-
munalnämnden med röstetalen fem mot fyra, enligt partilinjer. Det är ro-
ligt att i  protokollet följa debatten i fullmäktige. Socialdemokraterna menar 
att en kamrerstjänst skulle innebära bättre service till kommuninvånarna 
och även medföra skatteinkomster och hyresinkomster från en sådan kam-
rer. Mot detta hävdas från borgerligt håll kostnaderna för lön och för lokal. 
Mest vältalig är kommunalnämndens ordförande7 som säger: ”skulle vi vara 
moderna skulle vi ha en kamrer. Visserligen kan det vara besvärligt för en 
del att ta sig till Vide, men å andra sidan skulle ett kontor vara begränsat öp-
pet. Och människor kan ju uträtta sina ärenden främst efter arbetstiden slut 
och på söndagarna och jag är ju alltid tillgänglig.” Motionen avslogs med 
knappast möjliga majoritet, 13 röster mot 12, åter enligt partilinjer.

Annars tycks det mesta ha avgjorts i stor enighet. Praktiska frågor kring 
vatten och avlopp, vägar och gator, utrustning av skolor och planfrågor löp-
te oftast smärtfritt igenom.
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Men det finns undantag. 1959 hade ålderdomshemmets föreståndare be-
gärt ytterligare ett biträde. Majoriteten gick på kommunalnämndens förslag 
och medgav endast en halvtidstjänst. Denna debatt skildrar mor i ett brev: 
”Elly hade begärt ett biträde till ålderdomshemmet men de snåljåparna i 
kommunalnämnden hade bara förordat ett halvt. Jag var uppe och talade 
för att hon skulle få ett helt, Gunnvald8 biträdde mig och en trevlig sosse vid 
namn Birger Johansson. Men i voteringen förlorade vi. Jag ringde genast 
vid hemkomsten till konsulenten, som sa att Elly skulle gå till sin organi-
sation, vilket hon gjort, och de har omedelbart vidtagit åtgärder. Gunnvald 
och jag, som reserverade oss till protokollet, tänker nu  ’skrattar bäst som 
skrattar sist’ och Gunnvald sa, ’nu ska jag vara spydig mot dem’. Jag håller 
mig till Gunnvald, han är hemskt bussig.”

Skolfrågan
En stor fråga är under 1961–62 byggandet av en ny skola i Skruv. Med eller 
utan gymnastiksal, simbassäng och föreningslokaler. Frågan behandlas un-
der flera sammanträden. Man befarar att den ska komma att kosta en mil-
jon kronor. I juni 1962 ska beslut tas främst om de bilokaler som skisserats 
utöver det som krävs enligt legala föreskrifter för skollokaler. Debatten gäl-
ler föreningslokalerna, gymnastiksalen och simbassängen. Runa Ohlander 
tycker att ritningarna är enkla och klara och utrymmena väl disponerade. 
Hon vill inte pruta på gymnastiklokalerna, ty gymnastik har en oerhörd 
betydelse för ungdomens fostran. Simbassängen fann hon också nödvän-
dig för simundervisningen. Simkunnigheten var bland barnen i Ljuder den 
sämsta tänkbara. Vad gäller föreningslokalerna menar hon sig inte tillräck-
ligt väl insatt men tycker den stora samlingslokalen verkar bra och väl tillta-
gen. Hon tillstyrker byggandet enligt framlagt förslag med större gymnas-
tiksal och simbassäng.

Socialdemokraterna talar sig också varma för förslaget, medan ett par 
av Centerpartiets representanter är tveksamma. Kommunalnämndens ord-
förande påpekar att man ”sedan tio år planerat denna byggnation men att 
vi nu inte behöver så stora lokaler som förr”.9 Samlingslokalen finner han 
onödig, och vad gäller simbassäng hade han inte kunnat tänka sig att den 
frågan skulle komma upp i Ljuders fullmäktige. Sommaren är tillräckligt 
lång för att ungdomarna ska kunna lära sig simma ändå.  Han reserverade 
sig dock inte mot fullmäktiges beslut. 
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Fullmäktige beslöt att i enlighet med kommunalnämndens och bered-
ningsutskottets förslag godkänna ritningarna i oförändrat skick. En cen-
terpartist och en socialdemokrat reserverade sig, främst mot gymnastiksal 
och simbassäng. 

En besvärlig och långdragen fråga var beslutet om grundskolan och den 
aviserade nedläggningen av Emmaboda Samrealskola, som i decennier va-
rit Ljuderbarnens första steg mot högre utbildning. Man anar också i bak-
grunden våndan inför kommunsammanslagningen och frågorna återkom-
mer under flera år.

Hösten 1959 ligger på fullmäktiges bord länsskolnämndens förslag 
att Ljuders kommun ska ingå i Lessebo högstadieregion. I Lessebo fanns 
endast en vanlig folkskola och de barn därifrån som läst vidare hade som 
Ljuderbarnen rest till Emmaboda eller Växjö. 

Kommunalnämnden hade liksom skolstyrelsen enhälligt föreslagit en 
anslutning till Emmaboda högstadieregion. I fullmäktige avverkas en lång 
talarlista. Man finner ingen anledning att avbryta det goda samarbete som 
sedan decennier funnits med Emmaboda alltsedan realskolans tillkomst. 
Kommunikationerna är inget problem. Dessutom är Lessebo en ren indu-
strikommun, medan kring Emmaboda finns en vidsträckt landsbygd och 
det skulle bättre tillgodose landsbygdsbarnens intressen. Fru Ohlander 
redogör för skolornas lokalförhållanden och menar att ingen byggnation 
behövs i Emmaboda, det finns goda skollokaler. Socialdemokraternas tales-
man Birger Johansson pläderar för en anslutning till Emmaboda. På förslag 
av fru Ohlander beslutar fullmäktige göra en hemställan till Folkskolestyrel-
sen att ändra sitt beslut angående Ljuders kommuns anslutning till Lessebo. 
Ljuder vill tillhöra Emmaboda. De 23 närvarande ledamöterna är eniga.

Frågan återkommer ett drygt år senare. Från länsskolnämnden kommer 
en anhållan att Ljuders kommun ändrar sitt beslut och i stället beslutar om 
anslutning till Lessebo högstadieregion. Denna anhållan hade, visade det 
sig, förankrats i det socialdemokratiska partidistriktet och partiets leda-
möter i skolstyrelse, kommunalnämnd och fullmäktige förklarar att man 
ändrat uppfattning och att man nu förordar anslutning till Lessebo. Något 
skäl anges inte. Enligt protokollet säger en högerman att Emmaboda hade 
varit att föredraga, men att det uppenbarligen inte tjänar något till eftersom 
myndigheterna redan tycks ha beslutat att Ljuder ska tillhöra Lessebo. Efter 
avslutad diskussion beslutar fullmäktige, med upphävande av tidigare be-
slut, i enlighet med länsskolnämndens beslut att Ljuder ska tillhöra Lessebo 
högstadieregion.
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Den enda som reserverar sig mot beslutet är Runa Ohlander, som främst 
uttalar protest mot det sätt på vilket myndigheterna agerat. I ett brev skriver 
far: ”Mor har just kommit hem från ett vidrigt defaitistiskt kommunfull-
mäktigesammanträde.” 

Frågan om högstadieregion hänger samman med den hotande kom-
munsammanslagningen. Vid ett sammanträde föreslår Runa Ohlander att 
man ska sondera intresset hos grannkommunerna Älmeboda och Linneryd 
om ett samgående. Men hon vinner inget gehör. Och när det gäller beslut 
om anslutning till provinsialläkarstation är man ambivalent: här finns för-
delar både med Emmaboda, där det finns tvåläkarstation, och med Lessebo 
eftersom man då från början är i rätt landsting ifall det skulle bli vidarere-
miss till lasarettet.10

Till slut blev skillnaden mellan skolorna inte så stor. De akademiskt ut-
bildade lärarna kom att desavoueras vid tjänstetillsättningar, de som kunde, 
flyttade från Emmaboda och Runa Ohlander blev en av mycket få akade-
miskt utbildade lärare kvar i enhetsskolan, och hon fick rycka in och under-
visa i t.ex. tyska. Hon berättar i ett brev att hon fått anmärkning vid inspek-
tion från Skolöverstyrelsen för att hennes elever i åttan kunde alldeles för 
mycket grammatik, något hon själv inte trodde att de skulle ta skada av!

Hon kom senare till uppfattningen att enhetsskolan ändå var den bästa 
skolformen. Alla fick vara med. Men eleverna differentierades fortfarande 
efter sina intressen och sin förmåga, vilket gjorde det möjligt med en till 
varje elevs bästa anpassad undervisning. Det sammanhållna högstadiet 
gjorde däremot detta omöjligt och standarden sjönk snabbt.

Andra frågor
Under sextiotalet var hon flera gånger aktiv i fullmäktige i personalfrågor. 
Inför ändringen av skolorganisationen bad rektorn, att när hans tjänst nu 
drogs in och han måste flytta, kommunen efter utomstående värdering 
skulle lösa in hans hus. Beslutet blev nej. Runa Ohlander och ordföranden 
Bernhard Gunnvald reserverade sig. De stödde vid ett annat tillfälle en be-
gäran från en lärare att få den kommunala bostad han hyrde renoverad och 
bättre isolerad. Sparsamma kommungubbar tyckte dock att lärare borde 
tåla drag lika väl som andra medborgare och det blev avslag.

1965 yrkade hon att kyrkvaktmästaren, som  gick i pension, skulle få en 
gratifikation på 2000 kronor som tack för att han under sjutton år utan er-
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sättning städat och eldat den kommunala sammanträdeslokalen i den med 
kyrkan gemensamma sockenstugan. Hon lyckades få frågan bordlagd en 
gång för vidare utredning. Men det blev avslag sedan man hävdat att det 
vore en farlig väg att börja ge gratifikationer till personer som fanns på en 
lönelista – han hade ju haft lön från kyrkan. Man kan förmoda att det var i 
konsekvens med detta beslut hon ett år senare yrkade avslag på ett social-
demokratiskt förslag att en kommunalt anställd sotare, som gick i pension, 
skulle få en extra gratifikation som tack för sina tjänster. Jag tror annars hon 
gärna givit även sotaren en sådan.

Det är intressant att notera att 1966 behandlades ett förslag från barna-
vårdsnämnden att införa vad vi i dag skulle kalla ett kommunalt vårdnads-
bidrag som hjälp till förvärvsarbetande mödrar. Någon kommunal barnom-
sorg fanns inte i socknen. Förslaget hade tillstyrkts av kommunalnämnden 
med ändringen att ogifta inte skulle komma i fråga. Runa Ohlander ansåg 
i detta ärende att ett vårdnadsbidrag vore bra, men bara borde utgå upp till 
en viss inkomstgräns. Frågan remitterades för vidare utredning.

Det sista yrkande från henne man finner i protokollen, innan hon våren 
1969 på grund av flyttning från socknen lämnade sitt uppdrag, var åter ett 
förslag som rörde hennes hjärtesak: skolbarnen. Hon föreslog att fullmäk-
tige skulle uppdra åt skolstyrelsen att hos styrelsen för högstadieregionen 
i Lessebo anhålla om lokaler, där barnen kunde uppehålla sig i väntan på 
hemresan och under håltimmar. Där skulle finnas möjligheter till syssel-
sättning och skolvärdinnor. Fullmäktige ställde sig enhälligt bakom hennes 
förslag.    

Vid samma sammanträde gav ett lika enhälligt fullmäktige sitt stöd till 
kommunalnämndens beslut att utreda uppförandet av ett barndaghem och 
införande av bidrag till dagmamma. En ny tid randas.

Som pensionerad fortsatte hon att leda studiecirklar och hålla föredrag, 
liksom tidigare främst i kyrkliga sammanhang och med litterära ämnen. 
Och även om hon sedan hon avslutat sitt kommunala uppdrag  inte var po-
litiskt aktiv behöll hon sitt politiska intresse livet ut. Vid ett par tillfällen 
under 1980-talet medverkade hon vid möten anordnade av Moderata Kvin-
noförbundet i Jönköpings län. En gång i Smålandsstenar, med ett föredrag 
om industrialiseringen av Västbobygden, som hon upplevt på nära håll un-
der sin uppväxt. Och under valrörelsen 1988 i Eksjö, med ett föredrag om 
kvinnogestalter i Bibeln. För de politiska inslagen stod vid dessa tillfällen 
undertecknad, som under dessa år för Moderata Samlingspartiets räkning 
representerade Jönköpings län i riksdagen. 
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I början av september 1988 ringde hon mig en dag och sa: ”I dag har 
jag varit och röstat, för säkerhets skull, ifall jag skulle dö före valet”. Ingen 
anade då att en plötslig hjärtinfarkt skulle ända hennes liv bara några dagar 
in i oktober.  

  

Källor:
Otryckta källor
Lessebo kommunarkiv
 Protokoll från sammanträden med Ljuders kommunalfullmäktige 1959–1969.  
Lars Ohlander, Uppsala.
 Familjen Ohlanders familjearkiv 
 tidningsurklipp enl. noter. 
Anita Bråkenhielm
 Privata brev från Runa och Suno Ohlander 

Noter
 1. Kalmartidningen Barometern dec. 1946
 2. Nya Värnamotidningen 1 okt. 1946
 3. Nya Värnamotidningen 30 sept. 1947
 4. Barometern, odaterat tidningsklipp
 5. Smålandsposten, odaterat tidningsklipp
 6. Beslutet att öppna prästämbetet för kvinnor (författarens anm.)
 7. På den tiden helt oavlönad, en lantbrukare i Vide ca fem kilometer från stationssam-

hället (författarens anm.)
 8. Bernhard Gunnvald, den folkpartistiske ordföranden
 9. På grund av den negativa befolkningsutvecklingen (författarens anm.)
 10. Provinsialläkarorganisationen var vid denna tid fortfarande statlig och oberoende av 

landstingsgränser
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Kvinnliga pionjärer i villastaden Djursholm 
och Danderyds kommun
inger Ström-Billing

När det gamla Banérgodset började sälja ut sin mark i slutet av 1800-talet 
köptes området närmast slottet av Djursholm AB för att där anlägga Sveri-
ges första villa- och trädgårdsstad. Bland aktieinnehavarna fanns flera kvin-
nor med relativt stora aktieposter, men ingen av dem satt i bolagets styrelse.1 
Bolaget delade upp marken i tomter och skötte även under de första åren 
sådana tekniska angelägenheter som väganläggningar, vattenledning och  
elverk, men deltog även i finansieringen av diverse sociala ärenden som att  
bekosta en barnmorskas lön och ett fattighus. År  1890 övertog municipal-
samhället Djursholm det mesta av bolagets tillgångar och åtaganden och 
1901 övergick området till att bli Djursholms köping med ett innevånarantal 
av ca 1 400 personer.2 Ännu fanns ingen kvinna med bland de styrande i 
kommunalstämman, men i underliggande nämnder hittar vi nu den första  
kvinnliga ledamoten.

Helena Svedelius
Helena Svedelius, lärare vid Djursholms Samskola, hade  kommit in i det 
kommunala arbetet när en särskild styrelse för epidemisjukvården valdes 
i januari 1901 och när en sjukhusstyrelse bildades senare  samma år, valdes 
hon in även där. Helena Svedelius var även den första kvinna som nio år 
senare, 1910, kom in i en av de högre politiska instanserna som suppleant 
i kommunalnämnden. Hon hade vid valet 1910 kandiderat till kommunal-

Danderyds kommunvapen, tidigare Djursholms 
stadsvapen. I vapnet ingår de tre fälten från släkten 
Banérs vapensköld, de tre rosorna överst symboliserar 
trädgårdsstaden Djursholm.
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fullmäktige i detta första val där kvinnor kunde väljas in i denna församling. 
Hon valdes in som en respekterad person, inte som partiföreträdare.

Ledamöterna blev vid denna tid invalda enligt den differentierade ska-
lan, där röstetalet räknades lägre eller högre beroende på storleken på den 
inbetalda skatten. Den väljare som betalade mycket skatt kunde avge många 
röster, men röstetal hade numera begränsats till 40 per person. De som kan-
diderade hade fått röstetal mellan 2936 och 73. Helena Svedelius hade fått 
ett röstetal om 479, men detta röstvärde låg 1910 under gränsen för inval. 
När en av de fyra ordinarie ledamöterna i kommunalnämnden året därpå 
avgick, ombads hon tillfälligt inta hans plats, men därtill tackade hon nej.3 

Helena Svedelius som under senare år titulerades fattigvårdsinspektris 
tycks inte ha kandiderat till en plats i kommunalfullmäktige vid komman-
de val, men fanns under lång tid med i det sociala nämndarbetet i kom-
munen. Fullmäktige biföll t. ex. hennes anhållan om anslag för s.k. koloni-
vård under somrarna för behövande barn. Hon gifte sig aldrig utan hade 
ett gemensamt hushåll med sin mor, överstinnan Hilda Svedelius.4 Det var 
ett hushåll av kvinnor – en hushållsform som var mycket vanlig i början av 
1900-talet.5

Emma Heilborn och Hedvid Phragmén
När Djursholm blev stad från och med 1 januari 1914 ändrades den politiska 
organisationen och tjugofem personer skulle väljas för det nya stadsfull-
mäktige. Här hittar vi två kvinnliga pionjärer – Emma Heilborn och Hedvig 
Phragmén.  I detta val röstade man inte som tidigare företrädesvis på per-
son, utan man valde nu i första hand parti. Båda kvinnorna som invaldes i 
stadens första stadsfullmäktige hade kandiderat på  lokala borgerliga listor.

 Borgerligheten i Djursholm vid denna tid bestod av konservativa och 
till stor del av socialliberala personer som inte hörde till de mest välsitu-
erade, utan var konstnärer, författare, akademiker och framför allt nytän-
kare. Emma Heilborn var femtiosju år när hon kom in i fullmäktige, socialt 
engagerad och änka sedan 1909. Hon hade redan 1899 varit med och samlat 
in pengar för en föreläsningssal för Djursholms arbetare, 1908 hade hon till-
sammans med Elsa Beskow och Alice Tegnér hållit en fest för alla Djurs-
holms hushållsarbetande tjänarinnor, 1915 var hon en av de kvinnor som 
ordnade ett opinionsmöte för fred och tillsammans med Natanael Beskow 
startade hon Djursholms Folkbildningsförening. De ville höja människors 
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kunskapsnivå och föreningen upprätthöll hemma hos Emma en föreläs-
ningsverksamhet kombinerad med musikaftnar då t. ex. operasångaren 
Harald Falkman sjöng.6 

Hon tillhörde även styrelsen för Djursholms Kvinnliga Kommunalför-
ening. Denna förening hade startat i januari 1913 med ett upprop till alla 
Djursholms kvinnor där syftet med sammanslutningen uppgavs vara, att 
samla de röstberättigade kvinnorna till möten för att göra dem intresserade 
av kommunala angelägenheter. Föreningen höll s k sällskapsaftnar med fö-
redrag av radikala pionjärer som Emilia Fogelklou, Marika Stjernstedt, Ker-
stin Hesselgren, Barbro Alving m.fl. Kvinnorna på Djursholm kom att lära 
känna varandra närmare och varje valår gav föreningen förslag på kvinnor 
lämpade för ledamotskap i stadsfullmäktige.

Med sitt sociala engagemang var Emma Heilborn under tio år ledamot 
av fattigvårdsstyrelsen där hon innehade posten som vice ordförande. I 
stadsfullmäktige där hon satt åren 1914–1920 motionerade hon i frågor som 
låg vardagslivet nära. Hon ville i en motion ta bort dansbanan vid slottet, 
sedan det visat sig att danskvällarna drog till sig fylla och bråk och i den  

Djursholms stads första stadsfullmäktige samlat i plenisalen på Djursholms slott den 2 januari 1914. Längst till 
vänster Fröken Hedvig Phragmén och Fru Emma Heilborn. Bilden från Djursholms tidning 9 januari 1914. 
Jfr med bilden av presidiet år 2002, s. 193.
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s.k. Emmamotionen krävde hon säkrare gångvägar i kommunen. Båda mo-
tionerna beviljades. Dansbanan revs och längs många vägar började man 
bygga upphöjda trottoarer av trä. 

Emma Staaff, som hon hette som flicka, hade tjugoårig avlagt examen 
vid Högre Lärarinneseminariet i Stockholm och var därefter verksam som 
lärarinna vid Lyceum för flickor, men tycks temporärt ha avgått när hon 
gifte sig. Hon följde tidsmönstret och svensk lag, en lag som föreskrev att 
gift kvinna inte fick inneha statlig tjänst. Denna lagstiftning skulle komma 
att gälla långt fram på 1930-talet och var under hela denna tid en domine-
rande tanke i samhället. Som gift flyttade hon till Djursholm och skapade i 
familjens stora villa ett bibliotek om tre rum som blev Djursholms första all-
männa bibliotek tillkommet i folkbildningens tjänst. Folkbiblioteket dispo-
nerade sedan lokalerna kostnadsfritt tills den för varje år större samlingen 
böcker 1920 flyttade upp till Djursholms slott. Emma Heilborn tjänstgjorde 
utan ersättning i biblioteket en kväll i veckan även sedan hon lämnat sina 
politiska uppdrag. Det sista hon gjorde var att till staden skänka en tomt 
avsedd för uppförande av en biblioteksbyggnad.7

Även den andra kvinnan som kom in i fullmäktige, Hedvig Phragmén, var 
lärarinna och i hennes fall vid Djursholms Samskola där hon undervisade 
i matematik och fysik.8 Till skillnad från Emma Heilborn var hon ogift och 
hade därför under hela sitt liv möjlighet att förena förvärvsarbete och poli-
tik. Hon bodde tillsammans med fadern och en förvärvsarbetande syster.9 
Liksom Emma Heilborn var hon aktiv i styrelsen för Djursholms Folkbild-
ningsförening. Liksom Emma Heilborn var hon också en av grundarna till 
Djursholms Kvinnliga Kommunalförening och var dess första sekreterare 
t.o.m. 1918. Föreningen firade 1963 sitt 50-årsjubileum men lades därefter 
ner.10 Hedvig Phragmén yttrade sig endast en gång i fullmäktigeförsam-
lingen och då i ett ärende som gällde en billigare sotningstaxa. Vid votering 
vann Phragméns yrkande och stadsstyrelsens dyrare taxeförslag föll.11 Kvin-
norna lade sällan fram yrkanden i plenum.  

Anna Norbeck, Ester Lager, Märtha Eckhoff, Louise Palander
Vid ett fyllnadsval 1919 invaldes Anna Norbeck  som den tredje kvinnan i 
stadsfullmäktige. Anna Joachimsson var född i Östergötland och efter gif-
termål med den unge kassören Axel Norbeck, även han från Östergötland, 
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hade hon och mannen varit bland de första som 1898 flyttat till Djursholms 
Ösby. När hon fyrtiosjuårig valdes in i fullmäktige hade hon bott i kom-
munen i tjugotvå år och ägnat sin tid åt familjen. Hon höll hemmavid skola 
med barnen och särskilt värnade hon om att de under sina promenader i 
den lantliga naturen runt omkring Djursholm skulle lära känna traktens 
flora och fauna. Fram till 1917 hade hennes man, nu direktör för Stockholms 
stads brandförsäkringskontor, suttit i fullmäktige så hon var väl bevandrad 
i stadens olika frågor. Hon stannade dock endast ett år i fullmäktige och 
sedan tycks arbetet i Fosterländska Kvinnors Förbund ha tagit alltmer tid. 
Denna förening var en sammanslutning av Djursholmskvinnor som bildats 
1914 för att hjälpa nödlidande i krigstid men fortsatte därefter i många år 
att ge nödlidande och fattiga hjälp. Åren 1926  till 1948 var hon föreningens 
ordförande.12

Vid val av ledamöter till fullmäktige för åren 1921–1924 hade 507 män och 
539 kvinnor använt sig av sin rösträtt vilket endast utgjorde en tredjedel av 
de rösträttsberättigades skara.13 Valintresset tycks inte ha varit så stort, men 
rösterna från stadens nu röstberättigade kvinnor hade som synes varit flera 
än de från männen. Man hade vid valet haft att välja på namnlista för Kom-
munal Samling eller för Arbetarepartiet och varje person hade nu bara en 
röst hur mycket skatt man än betalade. Den borgerliga samlingslistan vann 
stort. Nya kvinnor på den Kommunala Samlingslistan var Ester Lager, Mär-
tha Eckhoff och Louise Palander. På Arbetarepartiets lista kom fru Söder-
berg in. 

Ester Lager var född år 1872 och hade vuxit upp i Stockholm. Hon hade 
som de tidigare pionjärerna tagit examen vid Högre Lärarinneseminariet 
i Stockholm. Efter examen tjänstgjorde hon åren 1895–1904 vid Sofi Alm-
quists Samskola. Rektor Almquist hade varit förvärvsarbetande endast un-
der några år innan  hon gifte sig och blev hemmafru. Hemmavid började 
hon sedan undervisa sina egna barn och efterhand utökade hon sin lilla 
privata familjeskola i Djursholm med andra pojkar och flickor. Hon fick så 
goda erfarenheter av samundervisningen att hon år 1892 startade den väl 
ansedda Sofi Almquists Samskola.14 Ester Lager blev under sina år i Alm-
quists skola en av förespråkarna för samskolor, inte minst för att de även 
kunde ge flickor undervisning i de ämnen som behövdes för inträde till 
 högre studier. 

Tiden var stadd i förändring och Ester Lager skulle själv ta studenten 
som privatist 1906 och studerade därefter vid Stockholm Högskolas natur-
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vetenskapliga fakultet, tog en fil.mag. 1911 och blev assistent på biologiska 
institutionen. Biologi och matematik var de ämnesområden hon skulle 
komma att undervisa i. Hon flyttade till Djursholm 1914 när hon fick tjäns-
ten som föreståndare för Djursholms Samskola, där Viktor Rydberg hade 
varit inspektor, Natanael Beskow rektor, Erik Axel Karlfeldt svensklärare, 
Malin Maartman teckningslärare och Malins syster Alice Tegnér musiklä-
rare.15 Denna ärorika post innehade Ester tills hon gick i pension vid 60 
års ålder. Då fick hon sin första guldmedalj i åttonde storleken av Kungl. 
Patriotiska Sällskapet ”för medborgerlig förtjänst”.

 Under åren 1915–1918 hade hon haft Kungl. Majt:s uppdrag att utreda 
privatläroverkens löneförhållanden och hon hann även tillsammans med 
Frida Fisch författa en bok i matematik med räkneövningar.

 I Djursholms stadsfullmäktige satt hon till 1938. Förutom i stadsfullmäk-
tige satt hon även i folkskolestyrelsen, lönenämnden och drätselkammaren. 
Löneärenden hade intresserat hennes redan under seminarietiden och även 
i Djursholmspolitiken var hon engagerad i dessa frågor. Vid Djursholms 
Samskola hade vid denna tid en manlig lärare en lön av 2950 kronor per år 
jämte 1400 kronor i tjänstgöringspenningar. En kvinnlig lärare med samma 
undervisning åtnjöt en lön av 1100 kronor jämte tjänstgöringspenningar 
500 kronor.16 Motiveringen var ofta att kvinnorna var ogifta medan män-
nen skulle försörja en familj, men detta synsätt ansåg Ester Lager orättvist 
eftersom även ensamstående kvinnor kunde ha familj att försörja. Vid sin 
avgång från politiken erhöll hon den andra guldmedaljen ”för långvarig, 
gagnande verksamhet”.17

Märta Eckhoff hade varit bosatt i Djursholm i elva år när hon valdes in i 
fullmäktige där hon satt åren 1921–1926. Hon blev under denna tid änka, 
gifte om sig 1930 och bytte namn till Janse. Hon hade inga egna barn, men 
var ledamot av styrelsen för Tomta barnhem, Österrikiska barnhemmet 
och Stiftelsen Småbarnshem som hade verksamhet i Djursholm och erhöll 
bidrag från staden.18 Hon skrev kåserier i den lokala tidningen och hon blev 
hedersledamot i Samfundet Djursholms Forntid och Framtid,  hembygds-
föreningen på Djursholm, för sitt intresse i hembygden och trädgårdssta-
dens historia. Trädgårdsarbete och stadens gröna områden var hennes stora 
intresse, men det gav inga spår i fullmäktige.

 Hon röstade oftast på majoritetens förslag och endast en gång avgav 
hon en reservation tillsammans med Louise Palander och två herrar i för-
samlingen och det var när fullmäktige 1925 röstade igenom ett tunnelbygge 
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genom berget vid Stocksundsbron. Tunnelbygget skulle bli ett gemensamt 
projekt mellan Djursholms, Stocksunds och Danderyds kommuner samt 
Stockholm-Roslagens järnvägsaktiebolag och hela bygget beräknades kos-
ta 2,6 miljoner kronor. ”Om de gjorda beräkningarna ej hålla streck, torde 
Djursholms invånare hava att motse antingen ytterligare stegring av biljett-
prisen å banan eller en höjning av kommunalskatten eller båda delarna” 
skriver de i reservationen.19 Men vad än tunneln kom att kosta så går tågen 
där än i dag.

 
Louise Palander var född i Karlskrona 1872 och när hon kom in i fullmäkti-
ge hade hon under många år varit anställd som kassörska i Stockholms En-
skilda Bank. Hon var mycket aktiv i föreningen ”Självförsörjande Bildade 
Kvinnor” där hon redan från det att föreningen bildades år 1908 varit kas-
sör. Hon drev även fram att föreningen fick ett vilohem för sina medlemmar 
och hon var aktiv i dess ekonomiska skötsel.20 Louise Palander var aktiv i 
tunnelfrågan ovan, men yrkade eller reserverade sig inte i någon ytterligare 
fråga. För övrigt kan noteras att även fru Söderberg från Arbetarepartiet 
oftast följde majoritetens förslag. En kuriositet är att alla kvinnor konstigt 
nog nästan vid varje möte valdes att justera protokollet, möjligen för att de 
ansågs ha mer tid.

Bland dessa pionjärer märker man att många var utexaminerade lärare. De 
ogifta kunde förena yrkesliv och politik, medan de gifta oftast blev hem-
mafruar som sökte sig till ideellt arbete eller arbete med barn i hemmet. 
Först när barnen blev större sökte kvinnorna sig till politiskt kvällsarbete. 
Deras intresseområden låg oftast på det sociala planet jämte utbildnings-
frågor medan tekniska frågor lyser med sin frånvaro. Alla arbetade de för 
kvinnors delaktighet i samhällets utveckling. Antalet kvinnor i fullmäktige 
ökade inte under 1930- och 1940-talen och på 1950-talet satt där alltjämt 
bara fyra till fem kvinnor.21  Fortfarande var det skolfrågor och sociala frå-
gor som dominerade bland de kvinnliga ledamöterna.

Danderyds kommun – Britta Åhlberg, Thesy Burenstam-
Linder, Ulla Voss-Schrader
1967 inkorporerades Stocksunds köping med Djursholms stad och fullmäk-
tigeförsamlingen utökades till trettiofem ledamöter bestående av 5  kvinnor 
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och 30 män.22 Danderyds landskommun och municipalsamhället Eneby-
berg hade då också gått samman och bildat Danderyds köping. I samband 
med den riksomfattande kommunreformen 1971 sammanlades därefter 
Danderyds köping och Djursholms stad till Danderyds kommun med ca 
28.000 innevånare. Det nya kommunnamnet tog man från den äldsta kom-
mundelen Danderyd, medan Djursholms stads vapen blev den nya kom-
munens vapen. 

Kommunfullmäktige i den nya kommunen Danderyd utökades till fyr-
tiofem platser. Alltifrån dess har en viss inofficiell kvotering skett  mellan de 
fyra kommundelarna, dvs en geografisk kvotering men ingen könskvoter-
ing. I det nya fullmäktige skulle folk från alla fyra kommundelarna vara re-
presenterade och flera kvinnor som tidigare suttit som ledamöter i de olika 
fullmäktigeförsamlingarna hamnade 1971 som suppleanter för att ge plats åt 
männen. Kvinnorna skulle dock till år 1976 arbeta sig upp till 14 platser av 
de 45 varav Moderata Samlingspartiets tjugotvå mandat var fördelade på 6 
kvinnor och 18 män.23 Men därefter kan man finna ledamöter som mer än 
tidigare kämpar för kvinnans medverkan i den politiska församlingen och i 
samhällets utveckling.

I början av 1970-talet hade Britta Åhlberg kommit in i Danderyds kommun-
fullmäktige men satt där bara under något år, därför att hon i stället valde 
att arbeta i de lokala högerföreningarna, Länskvinnoförbundet, i lands-
tingets verksamheter m.m. Hon var utbildad socionom, hade tidigare bott 
i Stocksund och på 1950-talet varit ordförande i Högerpartiets Kvinnoför-
ening i Stocksund. När hon 1961 flyttade till Djursholm valdes hon detta år 
som första kvinna till ordförande i Högerföreningens styrelse i Djursholm. 
Bland det första hon gjorde i denna förening var att införa en du-reform. 
Herrarna i styrelsen hade ditintills alltid titulerat varandra, men Britta in-
förde med sitt glada och kraftfulla sätt en modernisering av styrelsearbetet 
och det fortsatte hon sedan med i sjutton år – under vilken tid även partiet 
1969 moderniserade sitt namn till Moderata Samlingspartiet. 

Hon krävde att samhället måste bli mer kvinnovänligt och kraven inne-
fattade bl.a. fler barnstugor och fler familjedaghem.24 Sedan hon lämnat full-
mäktige satt hon under många år ordförande i det nätverk som Länskvin-
noförbundet utgjorde och skulle därigenom komma att stimulera många 
kvinnor till politiskt arbete. Hon åkte runt till länets alla kvinnoföreningar 
och i bl.a. ett dåtida nybyggarsamhälle som Jakobsberg hjälpte hon till att 
bilda en ny kvinnoförening. Där satt sedan gammalt herrar i partiförening-
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ens styrelse och ingen ville flytta på sig. Britta påvisade att om där fanns en 
kvinnoförening blev automatiskt en kvinna enligt stadgarna adjungerad till 
den ”stora” föreningens styrelse och så blev det också.

 I Danderyd kom utan problem fler kvinnor in i föreningsstyrelsen och 
kvinnorna bildade ett nätverk som även efter Brittas avgång 1980 träffades 
för föredrag och lunch någon gång i månaden. Att på så vis lära känna sina 
moderata vänner och veta vad de var intresserade av var en tillgång när det 
blev fråga om nomineringar.25

Thesy Burenstam-Linder förde på ett stillsamt sätt fram kvinnors och barns 
behov i den nya större fullmäktigeförsamlingen när hon kom in 1974. Många 
kvinnor avsade sig politiskt arbete därför att mannens arbete krävde att han 
ofta var borta. De ville inte gå ifrån barnen för att gå på fullmäktiges kvälls-
möten. Thesys man hade åren före hennes inträde varit ledamot av Djurs-
holms fullmäktige,  men slutat för att i stället ägna sig åt rikspolitiken. Det 
blev för honom många kvällars arbete, men Thesy löste problemet genom 
att vara den första bland fullmäktiges damer som tog med sig sitt spädbarn 
till fullmäktiges möten. Inte så att hon satt och ammade för öppen ridå så-
som ibland sker i dag, utan hon hade barnet i en korg i ett intilliggande rum 
där det kunde skötas. Det var en pionjärinsats som skulle rikta strålkastarna 
på ett kvinnoproblem. 

Ett annat problem i kommunen var att så mycket satsades på fotbolls- 
och ishockeyplaner och att pojkklubbarna lade beslag på alla tider. Flick-
orna fick mindre utrymme och sämre tider än pojkarna. Thesy arbetade 
för en jämnare fördelning mellan kommunens ungdomar, vilket medförde 
att flickor fick egna tider på skridskorinkarna utan att riskera att bli knuf-
fade eller drabbas av slag från ishockeyklubbor. För att pojkarna inte skulle 
bli utan speltider tog fullmäktige beslut om fler isrinkar. I dag har kom-
munen två ishallar och två konstfrusna utomhusbanor. Tillsammans med 
moderatkollegan Louise Åhrberg startade hon även Djursholms Allmänna 
Skridskoklubb, DASK, som så småningom fick gott om tider för konståk-
ning. Klubben har i dag några hundra medlemmar och håller sig med ett 
20-tal kompetenta tränare. Den började därtill tävlingsverksamhet inom 
konståkning. Den kommunala satsningen på konståkning och ridning 
innebar att flickor fick möjlighet att i samma utsträckning som pojkar utöva  
fritidsaktiviteter.26 I och med Thesys arbete fick alla barn i Danderyds kom-
mun en mer varierad fritid.27
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Med Ulla Voss-Schrader kom jämställdhetsfrågor på allvar in i Djursholms 
fullmäktige. När jag läser hennes memoarer, tror jag mig förstå, att hen-
nes jämställdhetssträvanden kan vara ett resultat av egna upplevelser. Ulla 
växte upp i Göteborg där hon gick på Flickläroverket. Men eftersom Ulla 
även ville läsa matematik, fysik och kemi, avtalades det med det närbelägna 
pojkläroverket, senare Hvitfeldska Läroverket,  att flickskolans elever skulle 
få läsa dessa ämnen tillsammans med pojkarna där. Tre flickor valde den-
na utbildning och det bemötande som de fick blev snarast en chock. Ulla 
minns morgnar, då pojkar bildade häck vid ingången till skolgården, skrat-
tade åt dem och kastade glåpord. Även lärarna hade ofta den uppfattningen, 
att man inte kunde vänta sig att flickor skulle förstå någonting. En manlig 
lärare skickade gärna fram flickorna till svarta tavlan för att räkna, medan 
han själv stod bredvid och småskrattade och tittade på dem uppifrån och 
ned. Han hade gott stöd i pojkarna skriver Ulla. Men flickorna klarade de 
skriftliga proven bra och Ulla tog studenten 1946.

 Därefter följde några terminer som specialelev på kemilinjen på Chal-
mers, där Ulla lärde sig glasyrer, Valands målarskola och Slöjdföreningens 
Skola, där hon efter tre år blev utexaminerad keramiker. När det gällde  ställ-
ningen som specialelev på Chalmers eller som målande konstnär märkte 
Ulla ingenting av mäns ringaktning, men värre var det  på Slöjdföreningen. 
Både lärare och pojkelever väntade sig där att flickorna skulle syssla med 
textil och mönsterritning. Att stå vid en cavalett och modellera ansågs inte 
vara något för flickor och läraren i skulptur sade till de fem flickor som del-
tog i hans lektioner att de gärna fick stå där, men att han inte tänkte under-
visa dem. 

I början av 1950-talet drev Ulla en keramisk verkstad i Enköping och 
där började den politiska karriären. En dag år 1953 hade två kvinnor ringt 
på Ullas dörr och sagt: ”Vi vet att du röstar på Högern, men vi tycker att du 
borde vara med i det politiska arbetet. Vi går och talar med Högerns ordfö-
rande”. De som ringt på var de enda två kvinnorna i Enköpings fullmäktige 
vid denna tid – den ena socialdemokrat och den andra folkpartist. Resulta-
tet blev att Ulla kom in i det politiska livet, men det hör till saken att hon då 
redan sedan två år var ordförande i Enköpingskretsen av Fredrika-Bremer-
Förbundet där även socialdemokraten och folkpartisten var med. Man kan 
här se vikten av nätverk.

Ulla flyttade till Djursholm 1964 där hon på 1970-talet blev enda an-
ställda på Moderata Samlingspartiets i Djursholm/Danderyd kansli, vilken 
tjänst hon hade i över tio år. Genom detta föreningskansli gick alla politiska 
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frågor. Hennes arbetsinsats där vägde tungt och förutom arbetet på kansliet 
och i fullmäktige var hon även vice ordförande i kommunstyrelsen. Inför 
varje sammanträde samlade Ulla fullmäktiges kvinnliga ledamöter för en 
genomgång och diskussion av kontroversiella ärenden. Ibland bestämdes 
även vem som skulle gå upp i talarstolen och yttra sig i plenum. Tack vare 
Ulla fick Danderyds kommun 1978 både en jämställdhetskommitté för de 
anställda och en jämställdhetsdelegation som skulle arbeta utåt i samhäl-
let. Den senare var sammansatt av politiker och Ulla satt som ordförande i 
båda. Arbetet var mycket inriktat på ungdomar och Ulla var under många 
år ute på skolorna och talade jämställdhet. I båda instanserna skulle även 
efter Ullas tid alltid någon ledamot i kommunstyrelsen sitta som ordfö-
rande, så Ullas arbete hade medfört att jämställdheten nått en hög politisk 
nivå. Hon behöll de nätverk som skapats under Britta Åhlbergs tid även 
efter Kvinnoförbundets upplösning. Kvinnorna i Danderyd fortsatte sina 
träffar inom ramen för vad som nu kallades en kvinnokommitté och Ulla 
höll ständigt ögonen öppna för att hitta samhällsintresserade kvinnor som 
skulle kunna komma med i det politiska arbetet.28
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Hildur Lien i Örebro, Axelia Kallin i Södertälje och Saga Bergsten i Arvids-
jaur är, alla tre, exempel på osedvanligt karismatiska kvinnor. De hade ett 
politiskt intresse utöver det vanliga för kommunpolitiker, de kunde hålla 
politiska tal, som trollband en publik och, i synnerhet de två första, hade ett 
stort nätverk av kvinnor som förde fram dem i provvalen.  De gjorde stora 
insatser i sina kommuner – tidvis även i landsting, men till riksdagen kom 
de aldrig. 

Men de uppmärksammades av partiet och invaldes i partistyrelsen. Där 
kunde de vara med om att utforma partiets politik och delta i att föra ut den 
till medlemmar i föreningar runt hela landet.  Även om de inte var riksdags-
ledamöter, var de med bland partiets särskilda talare och var som sådana 
mycket anlitade – mer än vad man kände till på hemorten.  Även om nomi-
neringarna kunde utgöra besvikelser, i synnerhet om provvalen hade givit 
dem goda möjligheter, var medlemskap i partistyrelsen ett synliggörande 
av deras förmåga – om än utan ersättning för allt arbete.
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Hildur Lien
Hon kunde gå långt – men inte längst
Gunnela Björk

Under mellankrigstiden utspelade sig en rad konflikter i Borgerliga Valför-
bundet i Örebro som på flera sätt belyser kvinnliga politikers paradoxala 
situation. Trots att män och kvinnor sedan 1921 hade formellt sett samma 
politiska rättigheter, var, som vi snart ska se, kvinnors politiska möjligheter 
i realiteten starkt beskurna. Eller, om vi väljer att se det ur en annan synvin-
kel: trots den patriarkala ordning som rådde i politiken fanns det efter 1921 
möjligheter för kvinnor att gå långt – men inte att gå längst.1

Örebro
Örebro hade under 1900-talets första hälft ett väl utvecklat näringsliv, do-
minerat av skoindustrin. Därtill var Örebro residensstad, militärstad och 
centrum för handel, administration och utbildning. Även om frisinnet var 
starkt i staden, var Högern ett större parti än Folkpartiet ända fram till bör-
jan av 1940-talet. De bägge partierna hade majoritet i stadsfullmäktige fram 
till kommunalvalet 1934 då socialdemokraterna tog över makten och behöll 
den till en bit in på 1970-talet. 

Kvinnorna utgjorde en ansenlig del av arbetskraften, inte minst inom 
skoindustrin. Som i andra större svenska städer fanns det ett livaktigt 
nätverk av kvinnoföreningar, formaliserat i Örebro Kvinnoföreningars 
Samarbets kommitté, som omfattade de politiska partiernas kvinnoorgani-
sationer, Vita Bandet, KFUK, Fredrika-Bremer-Förbundet, Husmodersför-
eningen, Yrkeskvinnors Klubb och många fler.

Vid valet till stadsfullmäktige år 1910, då kvinnor för första gången var 
valbara till kommunala församlingar, tog en frisinnad kvinna från Fören-
ingen för Kvinnans Politiska Rösträtt i Örebro, plats i fullmäktige. Från Hö-
gerns sida hade intresset för kvinnliga kandidater varit minimalt, men på 
uppmaning av rösträttsföreningen placerade till slut den ena högerfören-

lay Moderata UA.indd   137 09-09-29   13.19.18



138

till partistyrelsen

ingen, Örebro reformvänliga valförening, ett par kvinnor långt ner på lis-
tan, utan reella möjligheter till inval.2 

Trots ointresset för kvinnliga kandidater kom lärarinnan och skolledaren 
Amalia Lundgren in i fullmäktige år 1916, som ersättare. Hon var engage-
rad både i den kvinnliga rösträttsföreningen och i Vita Bandet, en kvinnlig 
nykterhetsorganisation med religiösa förtecken. Någon hade skrivit hennes 
namn på en valsedel och när en ledamot för den högergruppering som då 
hette ”Reformvänliga nykterhetsvänner och fastighetsägare” avgick fanns 
inget annat namn i reserv. Men hennes politiska karriär blev inte längre än 
de månader som återstod till nästa val.3 

Högern i Örebro
De splittrade högerkrafterna i Örebro bildade inför valet 1919 en ny medlems-
organisation, Borgerliga Valförbundet (BVF), som på kort tid fick 292 manli-
ga och 183 kvinnliga medlemmar. Därutöver fanns omkring 130 medlemmar 
i det från partiet fristående Örebro Moderata Kvinnoförbund.4 Mönstret var 
tydligt: ogifta kvinnor gick in i BVF medan gifta anslöt sig till kvinnofören-
ingen. Medlems mässigt hade alltså högerkvinnorna en stark ställning.5  

Motståndet mot allmän rösträtt i allmänhet och kvinnlig rösträtt i syn-
nerhet hade varit och var alltjämt starkt hos delar av högergrupperingarna i 
riksdagen.6 Mot denna bakgrund fanns det en befogad oro i Borgerliga Val-
mansförbundet för hur 1919 års kommunalval, det första med allmän och 
lika rösträtt, skulle utfalla. När BVF konstituerade sig beslutades att sex av 
20 platser i styrelsen skulle vara vikta för kvinnor. Den i jämförelse med öv-
riga partier generösa kvoteringen kan verka förvånade, men var inget spe-
cifikt för Örebroföreningen. Riksorganisationens, Allmänna Valmansför-
bundet, stadgar stipulerade att en tredjedel av ledamöterna i centrala och 
lokala styrelser borde vikas för kvinnor.7  

BVF beslutade därtill att reservera en andra och en tredje plats för 
kvinnliga kandidater på valsedlarna till stadsfullmäktige. Detta uppfattades 
dock av vissa grupper inom partiet som en ren provokation och genom en 
spränglista och många strykningar kom bara ett av de högt placerade kvin-
nonamnen, Elin Sondén (1879-1957), in i fullmäktige.8 Hon var förestånda-
rinna för Risbergska skolan, under den här tiden en flickskola med många 
politiskt och filantropiskt engagerade lärarinnor. Elin Sondén lämnade både 
stadsfullmäktige och Örebro efter ett par år. Hennes efterträdare, doktorin-
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nan (som hon titulerades) Regina Hagstrand (1880-1964) stannade längre 
på sin post, från 1922 till 1930. Hon satt i styrelsen för både Högerpartiet i 
Örebro och i Högerkvinnorna, där hon under ett par år var ordförande.

Detta var bara några av de kvinnor som avlöste varandra som represen-
tanter för Högerpartiet i Örebro stadsfullmäktige under 1920- och 1930-ta-
len.9 Flera av dem var gifta med män vars yrkeskarriärer krävde att familjen 
flyttade efter några år. Kanske var det därför som Högerns ledamöter, både 
män och kvinnor, i genomsnitt satt färre år på sina politiska uppdrag än 
övriga partiföreträdare. 

År 1919 blev det alltså strid om nomineringarna till fullmäktige. Detta 
var den första, men långt ifrån sista gången som det blev motsättningar gäl-
lande kvinnonamnens placering när ordningen på valsedlarna skulle fast-
ställas. Under 1930- och 1940-talen utspelade sig en rad konflikter som hade 
två förutsättningar: en stark kvinnoorganisation och Hildur Lien.

Hildur Lien
Hildur Lien var född i Falun år 1896, tog studenten i Uppsala och utbildade 
sig därefter till folkskollärarinna. Efter några års yrkesarbete i Stora Tuna 
gifte hon sig och flyttade till Västerås. År 1928 kom hon med familjen till 
Örebro och blev snart indragen i stadens högerkretsar.10 Från 1932 och fram 
till sin pensionering 1962 arbetade hon, vid sidan av sina med tiden många 
och tunga politiska uppdrag, som lärare vid Örebro stads folkskolor.11

År 1932 syns Hildur Liens namn för första gången i kvinnoföreningens 
protokoll då hon anmäler sig till en tvåveckorskurs på Högerns Kvinnliga 
Medborgar skola.12 Samma år blev hon suppleant i styrelsen för Örebro Mo-

derata Kvinnoförbund, MKF, och två år senare val-
des hon till föreningens ordförande.13

Under Hildur Liens ledning politiserades och 
vitaliserades verksamheten i MKF. Det märktes på 
medlemsantalet som mer än fördubblades mellan 
åren 1934 och 1937; från 245 till 565 medlemmar. 
Därmed var kvinnoföreningen ungefär lika stor 
som BVF, som redovisade 561 medlemmar varav 
110 kvinnor.14 Det formellt självständiga Sveriges 
Moderata Kvinnoförbund hade 1937 gått upp i All-
männa Valmansförbundet, och en sådan organisa-Hildur Lien 1946.
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torisk sammanslagning skedde också i Örebro.15 Det innebar att kvinnorna 
faktiskt var i majoritet i Högerpartiet i Örebro – vilket, som vi snart ska se, 
ledde till en rad konflikter i samband med nomineringar till olika val. Hö-
gerkvinnorna nöjde sig inte längre bara med närvaro i politiken – de krävde 
också inflytande. 

Hildur Lien fick snabbt stort förtroende både bland män och bland 
kvinnor i partiet, liksom i ungdomsförbundet. Uppenbarligen ägde hon en 
anmärkningsvärd retorisk talang och en stark känsla för tidens stora hö-
gerfrågor: nationen, friheten, försvaret och kommunistfaran. Under hen-
nes ledning tog MKF också upp en rad kvinnopolitiska frågor som Högerns 
kvinnor och det politiska arbetet, De borgerliga kvinnorna och konsument-
kooperationen, Kvinnan och det politiska livet.16 En kurs i föreningsteknik 
fortsatte med diskussionsaftnar om kollektivhus, kvinnliga präster, moder-
skapspenning och mödrahjälp.17 

Allt hade kanske varit gott och väl om inte Hildur Lien utmanat makten 
genom att få så ohemult många röster i provvalen. 

Riksdagsvalet 1936
År 1936 lät sig Hildur Lien klädsamt motvilligt nomineras till riksdagslistan;  
kunde hon göra nytta på någon lista skulle hon böja sig, men skulle tycka det 
vore fruktansvärt om hon skulle bli vald.18 Men andra uttalade sin glädje över 
hennes kandidatur, också många män: Ty hon kunde hålla politiska föredrag 
och det voro väljarna icke bortskämda med.19 

När nomineringarna var avklarade var det som alltid inom Högern i 
Örebro vid den här tiden dags för provval. BVF, MKF och ungdomsorga-
nisationen röstade var och en för sig. När resultaten samman ställdes visade 
det sig att Hildur Lien fått nästan lika många röster som den ledande hö-
germannen, riksdagsledamoten och chefredaktören för Örebro Dagblad, 
Ragnar Ekman.20 På styrelsemötet utbröt en häftig diskussion om huruvida 
Hildur Lien därmed borde placeras först på någon av länets riksdags listor 
eller inte. Ett förslag från en man om en särskild kvinnolista med Hildurs 
namn överst tillbakavisades bestämt av de kvinnliga styrelseledamöterna. 
Även flera män tog till orda. En förklarade att det icke var så att fru Lien 
representerade speciella kvinnointressen. Hon var en kraft för alla. En annan 
uppgav att han hellre röstade på fru Lien än på mången manlig kandidat.21 

Det slutade med att Hildur Lien placerades högst på en lista och som 
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andra namn på en andra riksdagslista. Kvin-
noföreningen stödde hennes kandidatur på 
alla upptänkliga sätt. Ett cirkulär trycktes 
upp i 4 500 ex och skickades ut till länets 
moderata kvinnoföreningar, man annonse-
rade i tidningarna och deltog aktivt på parti-
ets valmöten.22 Högern gjorde emellertid ett 
medelmåttigt val nationellt även om partiet 
ökade sina röstsiffror i Örebro och någon 
riksdagsplats för Hildur Lien blev det inte.23 

Stadsfullmäktigevalet 1938
Högerkvinnorna hade fortsatt vind i seglen 
och bevakade i fortsättningen noga sina in-
tressen vid nyval till stadens nämnder och 
styrelser.24 När det år 1938 var dags för val 
till stadsfullmäktige, gjorde MKF en skrift-
lig framställan till BVF om att tre kvinnliga 
 kandidater den här gången borde placeras 
på valbar plats.25 Så skedde också och där-
med bröts för första gången det i Örebro 
gängse mönstret att samtliga partier placerade endast två kvinnor på valbar 
plats på sina listor: oftast en representant för hemarbetande kvinnor och en 
för yrkesarbetande. Högern backade dock i valet, varför det även fortsätt-
ningsvis bara blev två kvinnliga fullmäktigeledamöter.

Även i detta val orsakade Hildur Liens starka ställning konflikter inom 
BVF och än en gång var det BVFs ordförande Ragnar Ekman som gick i 
spetsen för motståndet mot Hildur Lien. Den här gången krävde Ekman ett 
principuttalande från styrelsens arbetsutskott mot att äkta makar kandide-
rade till samma kommunala församling. Hildur Liens make satt nämligen 
redan i stadsfullmäktige och själv slog hon genast till reträtt: Skulle ett så-
dant villkor uppställas komme hon emellertid att frånträda sin kandidatur, 
då hon givetvis icke ville gå i vägen för sin man, som ju för övrigt fortfarande 
fått så god anslutning bland väljarne.26 Flera män talade mot ordförandes 
förslag och diskussionen slutade med ett rejält misstroendevotum mot ho-
nom: varken arbetsutskottet eller styrelsen stödde hans förslag.27

”Om hon en dag av väljarna koras så skulle hon bli en 
uti riksdagen dugande dam”, löd en av textraderna till 
denna karikatyr av Hildur Lien. Ur Vem är vem i Örebro. 
41 gubbar med rim, 1937. (Ursprungligen publicerad 
i Örebro Dagblad.)
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Landstingsvalet 1938
Nästa konflikt gällde listorna till landstingsvalet samma år. I provvalet fick 
Hildur Lien betydligt fler röster än Högerns sittande landstingsledamot 
Adolf Lindgren. Hildur Lien fick också fler röster än en manlig lektor som 
var den tilltänkte efterträdaren till Lindgren.28 Adolf Lindgren var 74 år och 
sjuklig, sedan länge riksdagsman för Högern och därtill en av stadens ri-
kaste och mäktigaste män.29 Det var samme Adolf Lindgren som år 1919 
hade fått stå tillbaka för ett kvinnligt namn, vilket lett till spränglistor och 
strykningar. Den gången gick han segrande ur striden. Kanske var det för 
att undvika en liknande situation som MKFs styrelse nu krävde att två of-
ficiella listor skulle fastställas varav en skulle ha Hildur Lien på första plats. 
Flera kvinnor talade för förslaget vid ett extra sammanträde och så gjorde 
också flera män. Efter votering segrade förslaget om två listor.30 Valet blev 
en framgång för kvinnorna då Hildur Lien kom in i landstinget, men för 
Högern blev det ett dåligt val. I Örebro Dagblad lät chefredaktören Ekman 
utan vidare kommentarer publicera en insändare som skyllde det dåliga 
valresultatet på olycklig och oklok kvinnopolitik och samma dag lämnade 
Ekman samtliga uppdrag i partiet.31 

Riksdagsvalet 1940
De könskonflikter som uppstått under 1930-talet som en följd av Hildur 
Liens starka ställning i partiet fortsatte också under 1940-talet. Hildur Lien 
var ordförande i kvinnoföreningen, som nu bytt namn till Högerns Kvin-
noförening (HKF), en av Örebros största politiska kvinnoorganisationer. 
Hon var andra vice ordförande i Högerföreningen. Hon var sedan ett par år 
invald i kvinnoförbundets centralstyrelse och därtill alltså ledamot av både 
Örebro läns landsting och Örebro stadsfullmäktige. Som ordförande för 
Örebro Husmodersförening och Sällskapet Småbarnens Vänner var hon väl 
förankrad i kvinnorörelsen.32 

Vid nomineringarna till riksdagsvalet 1940 kom Hildur Lien på andra 
plats i provvalet, strax efter det ledande manliga namnet.33 Vid detta möte 
fördes det fram åsikter om att det bland nomineringarna saknades namn 
från näringslivet. I de diskussioner som följde nämndes nya (manliga) 
namn. När en högerkvinna hävdade att fru Liens namn borde sättas först på 
en riksdagslista, replikerade en högerman att på det viset skulle vi förstöra 
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det här valet liksom 1938. Då skulle många högermän föredraga att stanna 
hemma. Ansåg en lista där fru Lien stod före Welander omöjlig.34 Så små-
ningom hamnade Hildur Liens namn på andra plats på två av länets fem 
riksdagslistor. Någon riksdagsplats blev det emellertid inte den här gången 
heller.

Landstingsvalet 1942
I provvalet till landstingslistan år 1942 kom Hildur Lien först, långt före öv-
riga kandidater. Rösterna i provvalet redovisades som vanligt i detalj och nu 
hade både män, kvinnor och ungdomar placerat Hildur Lien på första plats. 
Hon satt ju därtill redan i landstinget. Ändå blev det diskussion i styrelsens 
arbetsutskott när förslaget till landstingslista skulle upprättas. Några av de 
ledande höger männen ville på inga villkor ha en kvinna överst på listan; Vi 
föreningsfolk kunna finna oss tillrätta med en lista med ett kvinnonamn först, 
men icke så de par tusen utom föreningarne, som också böra rösta. Och dessa 
vilja av gammal vana ha en man först.35

Istället ville de sätta en herr Berglund först, trots att det påpekades att 
han bara hade fått hälften så många röster i provvalet och varken hade varit 
aktiv i någon valrörelse eller deltagit i föreningsarbetet. Hildur Lien begär-
de ordet för att meddela att hon var beredd att böja sig – sak måste gå före 
person. Något som hon upprepade senare i debatten: Det är som sagt saken 
som ska före personen. De sansade damerna rösta gärna på män.36 Om iro-
nin (min tolkning) gick fram går dock inte att utläsa av protokollen.

Mötet slutade med att Berglund uppfördes på första och Hildur Lien på 
andra plats på landstingslistan. Styrelsen godkände AUs förslag. Men vid 
nomineringsmötet ett par veckor senare fick styrelsen hård kritik av med-
lemmar i Högerns Kvinnoförening som, efter en längre diskussion, lyckades 
driva igenom en särskild lista med fru Liens namn främst.37 

Valresultatet kan dock sägas ha givit motståndarna till Hildur Lien rätt; 
listan med det manliga namnet överst fick flest röster i valet. och Hildur 
Lien fick lämna sin plats i landstinget.38 

I nästa landstingsval fyra år senare beslöts utan vidare diskussion om två 
listor, det ena med ett manligt namn och Hildur Lien på andra plats och den 
andra listan med Hildur Lien överst. Även denna gång samlade hennes lista 
färre röster, varför hon inte kom in i landstinget.39 År 1950 avböjde Hildur 
Lien att kandidera.40 
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Uppdrag på alla nivåer
Under hela 1940-talet hade Högern i Örebro, såväl som i riket, gått kräft-
gång, men på 1950-talet vände vinden och blåste partiets väg. I Högerns 
Kvinnoförening, fortfarande under Hildur Liens ordförandeskap, ökade 
medlemsantalet igen. Noterbart är att under mandatperioden 1951-1954 
hade partiet endast fem ledamöter i fullmäktige, och av dessa var två kvin-
nor. Fyrtio procents kvinnorepresentation! Ett faktum som dock framför 
allt berodde på den sk anciennitetsprincipen. Principen om att den som en 
gång fått en plats satt kvar gjorde det å ena sidan svårare för kvinnor att 
komma in i fullmäktige, nämnder och styrelser, men å andra sidan gällde 
det lika för kvinnor som för män.41

 Konflikterna till trots hade Hildur Lien undan för undan konsoliderat 
sin ställning i Högerpartiet inte bara lokalt och regionalt utan också cen-
tralt. Redan 1938 hade hon tagit plats i Högerns Kvinnoförbunds centralsty-
relse och 1942 valdes hon in i partistyrelsen.42 

På det lokala planet fortsatte Hildur Lien att vara lika aktiv som förut och 
listan över hennes kommunala uppdrag blev allt längre. 1951 tog hon som 
första kvinna plats i presidiet i Örebro stadsfullmäktige.43 Hon fortsatte att 
ha ett grundmurat förtroende i partiet, inte minst manifesterat i siffrorna 
vid de återkommande provvalen. Inför valet till stadsfullmäktige 1954 fick 
Hildur Lien 131 röster – den, vid denna tid, ”starke mannen” i partiet fick 
93. På tredje plats kom ännu en kvinna med 92 röster.44 I landstingsvalet 
samma år utökade högern sina landstingsmandat från ett till två och Hildur 
Lien kunde återta den plats hon förlorat mer än tio år tidigare.45 

Under 1960-talet blev Hildur Lien sjuk och var periodvis frånvarande 
från sina många uppdrag. Hon avled den 15 september 1965, dagen innan 
hon skulle fylla 69 år.46

Långt fram – men inte främst
Forskningen har försökt förklara kvinnors och mäns olika positioner i po-
litiken på många olika sätt. Den samhälleliga könsarbetsdelningen, man-
ligt definierade kompetenskrav och kvinnors särskilda villkor som hustrur 
och mödrar är några vanliga förklaringar. Att det skulle bero på kvinnornas 
egna val är ytterligare en förklaring. Men den fråga som har ställts här är 
hur politikens villkor såg ut för en kvinna som höll även det manliga måt-

lay Moderata UA.indd   144 09-09-29   13.19.19



145

hildur lien. hon kunde gå långt – men inte längst

tet, det vill säga var (minst) ”lika bra som en karl” och som själv inget hellre 
ville än vara verksam i den politiska offentligheten. Svaret är att hon kunde 
gå långt men inte längst; det tillät varken de manliga partikamraterna eller 
väljarna.

Historien om Hildur Lien blottlägger många aspekter på det politiska 
medborgarskapets bekönade karaktär, men det finns åtminstone två sätt att 
tolka historien – som inte nödvändigtvis är motstridiga. Den ena tolkning-
en skulle då vara att genussystemets lagar är järnhårda.47Eftersom hierarkin 
eller ordningen mellan könen till varje pris måste bibehållas var utgången 
given. Genussystemets andra bärande princip, könens isärhållning, var pa-
radoxalt nog både förutsättningen för Hildur Liens starka ställning och or-
saken till att hon och kvinnoföreningen måste ge slaget förlorat. 

Men min studie av konflikterna kring Hildur Lien möjliggör också en 
annan och mer positiv bild av det inträffade. Högerkvinnorna i Örebro 
byggde under 1930-talet upp en ställning som ett politiskt handlingskraftigt 
kollektiv, en stark maktbas för Hildur Lien och andra kvinnliga politiker. 
Detta tvingades partiorganisationen ta hänsyn till. Kvinnoföreningen lyck-
ades utmana den manliga normen och den manliga hegemonin i partiföre-
ningen. Hildur Lien var i högsta grad ”kvinnornas representant”. Hon drev 
kvinnokrav, starkt uppbackad av kvinnoföreningen och stadigt förankrad 
i kvinnorörelsen i Örebro. Motståndet mot Hildur Lien mobiliserade hö-
gerkvinnorna till kamp om den vid den här tiden djupt rotade princip som 
sade att en man kan representera både män och kvinnor, medan en kvinna 
aldrig kan representera män. Men Hildur Lien hade också många män bak-
om sig, som förbehållslöst erkände henne som sin representant – något helt 
nytt i politiken i Örebro.

noter
   
   1. Den här uppsatsen är en omarbetad och utvidgad version av ett par avsnitt i min av-

handling, Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i 
Örebro 1900-1950 (Lund: Arkiv förlag, 1999).

 2. FKPR: föreningsmöte 19/9 1910.
 3. Stadsfullmäktige 13/9 1916; Örebro Dagblad 12/9 1916.
 4. Örebro Moderata Kvinnoförbund (MKF) hade bildats 1916, och anslöt sig från start till 

Sveriges Moderata Kvinnoförbund. Se MKF: protokoll från föreningsmöte 3/4 1916. 
Det arkivmaterial som jag använt för uppsatsen finns bevarat i Folkrörelsernas arkiv/
Arkivcentrum, Örebro län.
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 5. BVF: årsberättelse för 1919; MKF: årsmöte 14/3 1919.
 6. Torbjörn Nilsson (2004), Mellan arv och utopi. Moderata vägval under hundra år, 

1904–2004, Stockholm: Santérus förlag, s 145 ff. 
 7. Stina Nicklasson (1992), Högerns kvinnor. Problem och resurs för Allmänna valmans-

förbundet perioden 1900–1936/37, Uppsala: Studia Historica Upsaliensia, s 121 ff. Se 
även Kjell Östberg (1997), Efter rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska 
genombrottet, Eslöv: Symposion, s 42. 

 8. Nerikes Allehanda 28/3 1919. Elin Sondén lämnade Örebro efter något år och ersattes 
i stadsfullmäktige av fru Mariana Ekelund och senare av doktorinnan Regina Hag-
strand.

 9. Andra kvinnor som förutom de redan nämnda hörde till pionjärerna som fullmäk-
tigeledamöter för BVF i Örebro under 1920- och 1930-talen var Mariana Ekelund 
(ledamot 1924–35), Frida Gellertz (1927–33), Hilda Falk (1931–34), Marta Grönvall 
(1937–38) och Lala Wistrand som kom in som ersättare 1934 och lämnade stadsfull-
mäktige 1946.

 10. Örebro Dagblad 31/3 1951.
 11. Nerikes Allehanda 16/9 1965.
 12. MKF: föreningsmöte 23/2 1932. Om Högerns Kvinnliga Medborgarskola som började 

sin verksamhet år 1931 se Stina Nicklasson (1992) s 174.
 13. MKF: styrelsemöte 14/2 1934. 
 14. BVF: verksamhetsberättelse för 1937; MKF: verksamhetsberättelse för 1937.
 15. Örebrohögerns medlemsblad nr 1, februari 1937.
 16. MKF: föreningsmöte 12/10 1933, 29/10 1934 och 22/5 1936.
 17. MKF: styrelseberättelse för 1938.
 18. BVF: styrelsemöte 16/4 1936.
 19. Ibid.
 20. BVF: au-möte 19/5 1936. Om högerns provval se Sven Ulric Palme (1969): ”Vid valur-

norna och i riksdagen under 50 år”, i Rut Hamrin-Thorell m fl, red: Kvinnors röst och 
rätt, s 61. 

 21. BVF: styrelsemöte 12/6 1936.
 22. MKF: styrelseberättelse för arbetsåret 1936-37.
 23. BVF: styrelsemöte 27/10 1936; bilaga till au- protokoll 17/12 1936.
 24. BVF: styrelsemöte 26/11 1936.
 25. MKF: styrelsemöte 8/3 1938.
 26. BVF: au-möte 10/5 1938.
 27. BVF au-möte 10/5 1938, styrelsemöte 11/5 1938. 
 28. BVF: au-möte 10/5 1938.
 29. Se Carl-Olof Bergström, red, (1988): Adolf Lindgren 25 maj 1865–6 december 1938. 

En minnesskrift.
 30. BVF: extra föreningsmöte 20/5 1938.
 31. Örebro Dagblad  20/9 1938; BVF: styrelseprotokoll, bilaga daterad 20/9 1938 och 

bilaga daterad 9/10 1938.
 32. Uppgifterna hämtade från en intervju med Hildur Lien i Örebro Dagblad 31/3 1951.
 33. Örebro Högerförening (HF): styrelsemöte 10/4 1940. År 1939 bytte Borgerliga valför-

bundet namn till Örebro Högerförening och året efter bytte alltså Örebro Moderata 
Kvinnoförening namn till Högerns Kvinnoförening i Örebro (HKF).

 34. HF: allmänt möte 10/5 1940.
 35. HF: au-möte 16/4 1942. Alla citat är hämtade ur mötesprotokollet.
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 36. ibid.
 37. HF: offentligt nomineringsmöte 4/5 1942.
 38. HF: årsmöte 23/2 1943, årsmöte 23/2 1944.
 39. HF: styrelsemöte 8/10 1946 (bil till protokollet). Den manliga listan fick 2 564 och 

Hildur Liens lista 1 520 röster.
 40. HF: au-möte 5/5 1950 samt verksamhetsberättelse för 1950. 
 41. Mer om detta i Björk (1999) s 267 f.
 42. Uppgifterna är hämtade från Nerikes Allehanda 19/9 1965.
 43. 1951–65 var Hildur Lien andra vice ordförande i stadsfullmäktige.
 44. HF: au-möte 10/3 1954.
 45. HF: årsberättelse för verksamhetsåret 1954.
 46. Hennes dödsruna fanns publicerad i Nerikes Allehanda 16/9 1965.
 47. Teorin om genussystemet presenterade Yvonne Hirdman ffg i ”Genussystemet”, i 

Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport, SOU 1990:44. s 78 f. 
Hon har sedan utvecklat sin teori i flera böcker, se t ex Hirdman (2001), Genus: om det 
stabilas föränderliga former, Malmö: Liber.
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Axelia Kallin
Södertäljes ”grand lady”
Gunnel Liljegren

Under min gymnasietid vid Högre Allmänna Läroverket i Södertälje hade 
jag lektor Hjalmar Kallin som lärare i franska. Han var en skicklig pedagog, 
som sådan kanske före eller vid sidan om sin tid – bland annat sjöng vi fran-
ska grammatiken på diverse kända operettmelodier och hade pausgymnas-
tik för öppna fönster. Jag visste att hans hustru var politiker, vid den tiden 
en något ovanlig sysselsättning för en ung trebarnsmor. Långt senare lärde 
jag känna Axelia Kallin och förstod hur mycket hon betydde för sina före-
ningar, för Södertälje och för Högerpartiet.

Axelias barndom
Axelia föddes i Mo nära Örnsköldsvik år 1899. Fadern, Jonas Sellin, var 
snickare och målare och modern, Märta Westman, bonddotter. Båda för-
äldrarna kom från genompräktiga familjer, och tack vare ett enastående 
gott minne kunde Axelia också på sin ålders höst detaljerat berätta om mor- 
och farföräldrar och andra släktingar som många blev mycket gamla, och 
om sin lyckliga barndom på torpet Gålnäs, om Ångermanland, om sina 
ungdomsår i Amerika och om sitt liv och sin politiska verksamhet i Sverige.  
Axelias minnen från många olika miljöer och tider är kulturskatter som 
lyckligtvis finns bevarade på band.

År 1905 reste pappa Jonas Sellin tillsammans med sin syster och svåger 
till Canada för att söka lyckan ”over there”. Han slog sig ner i Fort Williams, 
Ontario, och avancerade snabbt till arbetsledare vid ett stort byggföretag. 
Samtidigt gjorde han en social insats genom att ta sig an ungdomar som 
kommit över på vinst och förlust och riskerade att råka illa ut, och han star-
tade också en IOGT-förening. Efter några år återvände han till Sverige för 
att övertala sin hustru att följa med honom tillbaka. Men Märta var skräck-
slagen vid tanken på sjöresan och kände sig alltför djupt rotad hemma i 
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Ångermanland. Jonas återvände ensam. Så småningom repade Märta mod, 
och 1913 kom hon över med de två barnen, Torsten och Axelia, och familjen 
återförenades.

Som student i USA 
Först bodde de i ett litet hus ”på prärien” i Fort Williams, men när Jonas 
anförtroddes ett stort arbete i Baltimore flyttade de till Philadelphia. Båda 
barnen var mycket studiebegåvade, och de acklimatiserade sig snabbt i det 
nya skolsystemet. Torsten studerade vid University of Pennsylvania – han 
tog sin Bachelor of Arts  vid 19 års ålder – och Axelia gick i William Penn 
High School for Girls. Där väcktes hennes intresse för sociala frågor, och 
hon engagerade sig aktivt i Social Workers Club och i Gustavus Adolphus 
Church. Det är märkligt hur en svensk familj så snabbt kan smälta in i sin 
nya värld och fylla kvalificerade uppgifter var och en inom sitt gebit.

Under fyra år (1916–22) bodde familjen sedan  i Minneapolis. Torsten 
fick en lärartjänst, och Axelia studerade vid University of Minnesota och 
tjänstgjorde också som svenskspråkig assistent åt sin professor. Hennes hu-
vudämnen var sociologi och svenska – det senare kan knappast ha vållat 
henne svårigheter. Men hon hade en timmes resa till universitetet och ett 
stort ansvar hemma då modern var mycket klen. Efter moderns död hade 
Axelia hela huvudansvaret för familjens hushåll vid sidan av sina studier 
(medan brodern ägnade sig åt sin karriär – han kom att bli professor och 
världsberömd inom sitt område, kriminologin). Det låter fruktansvärt 
präktigt  men hon hade också tid att roa sig. Som medlem och tidvis ord-
förande i en litterär förening satte hon upp teaterpjäser som studenterna 
spelade i de svenskbygder som Wilhelm Moberg gjort kända. I Cosmopoli-
tan Club där hon var en aktiv medlem, presenterade hon svensk kultur och 
svenska traditioner, och dessutom hann hon med att förlova sig. Tala om 
simultankapacitet! Axelia längtade dock hemifrån – inte förvånande – och 
hon lyckades med viss förslagenhet att ”gifta bort” sin far, som hon tyckte 
behövde tas om hand. Själv slog hon snart upp sin förlovning och var redo 
för ett nytt liv. 

År 1922 tog Axelia sin BA-examen och flyttade tillbaka till Philadelphia. 
Axelia anställdes som lärare i Camden, nära Philadelphia. Hon hade egent-
ligen inriktat sig på att arbeta inom socialvården, men någon sådan tjänst 
fanns det inte. Eftersom det rådde lärarbrist måste Axelia undervisa också 
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i ämnen som hon inte hade i sin examen. ”Det gällde bara att ligga  en lek-
tion före eleverna”, berättade hon själv. Som god pianist engagerade hon sig 
också  i barnens julspel och andra sociala och musikaliska evenemang och 
hade delvis betalat sin inackordering i universitetets studenthem med pia-
nospel som underhållning.

Tillbaka i Sverige
Bland hennes nära vänner fanns flera svenskar, bland andra den blivande 
folkpartiledaren Bertil Olin och blivande medicinprofessorn Carl Näslund 
från Uppsala. Ju mer hon hörde talas om sin barndoms Sverige, desto mer 
längtade hon att återse det, och sommaren 1924 satte hon sin plan i verket. 
Efter överresan med  Mauretania, tidens snabbaste  fartyg, och efter besök i 
Paris och på världsutställningen i England, kom hon strax före midsommar 
till Stockholm. 

Under den första tiden i Sverige fick hon det riktigt knapert. Det blev 
ingenting av med den tjänst i Uppsala som Carl Näslund ställt i utsikt, och 
hon  fick skaffa sig tillfälliga skriv- och översättningsarbeten genom att sätta 
upp lappar på anslagstavlor och med hjälp av vänners rekommendationer. 
Men livet hade också glädjeämnen: hon blev inbjuden till Nathan Söder-
bloms hem  och fick tillfälle att höra hans predikan vid det stora ekumenis-
ka mötet 1925 – en stor upplevelse. Och hon träffade sin blivande make, den 
unge docenten i romanska språk, Hjalmar Kallin, när han som underhållare 
spelade piano (han också!) vid engelska klubben. Tillsammans gjorde de 
kanotutflykter i Stockholms skärgård, och de bestämde läget och satte ut 
några pinnar för det sommarhus de drömde om på Enskäret. Snabba beslut, 
kan tyckas, men kloka, som det senare visade sig.

Kort gästspel  i Minneapolis
Romansen tog inte slut men fick göra ett uppehåll – Axelia hade redan ac-
cepterat erbjudande om en lärartjänst i Minneapolis för läsåret 1925–26, 
och Hjalmar skulle tillträda en lektorstjänst vid Högre Allmänna Lärover-
kat i Södertälje. Under sitt sista år i Amerika undervisade Axelia  i svenska 
vid South Highschool of Minneapolis. Som förr satte hon upp teaterpjäser 
som gavs runt om i svenskbygderna, och hon var med om att inrätta ett 
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svenskinstitut, som invigdes av det svenska kronprinsparet Gustaf Adolf 
och Louise. Det var ett mycket intensivt år – det skulle dröja trettio år innan 
hon kom tillbaka till sitt andra fosterland.

I Sverige för gott
Så snart sig göra lät, på sommaren 1926, återvände Axelia till Sverige för att 
gifta sig med Hjalmar. Alla i Hjalmars familj var inte entusiastiska för ”ame-
rikanskan” men kapitulerade sedan de lärt känna henne. Efter vigsel i den 
idylliska Tveta kyrka flyttade Axelia och Hjalmar in på Mälargatan 10 över 
gården, ett vackert, centralt beläget hyreshus. Fem år senare köpte de ett, i 
båda betydelserna, eget hus, Sofiehill, i vad som då var utkanten av Söder-
tälje, då faktiskt rena bondlandet. Där bodde de livet ut. Hjalmar gick bort 
1981 och Axelia levde till 1997, aktiv in i det sista.  I en fototävling i Länstid-
ningen så sent som 1989 vann Axelia första pris med en bild av Sofiehill, ta-
gen 1931. Det är ett intressant foto med tanke på den burgna villabebyggelse, 
Hagaberg, som numera omger det originella huset.

Familj och politik 
Tillbaka till 20-talet. Familjen fick tre barn åren 1928–35 och man skulle tro 
att Axelia hade fullt upp med dem och ett stort hus med trädgård en bit från 
staden. Familjen hade dessutom ytterligare en pojke om hand under hans 
föräldrars utlandsstationering. Axelia var lycklig i sitt äktenskap, hon var en 
kärleksfull mor och duktig husmor. Såsom det brukades hos tidens medel-
klassfamiljer hade man hembiträde. Hos Kallins var det praktikanter, som 
ju skulle handledas och undervisas, och sådana uppgifter tog Axelia på stort 
allvar – hon hade knappast några svårigheter att få tiden att gå.

Hur kom hon då att hamna i politiken och i föreningslivet – och med så-
dan intensitet redan från början? Hon kanske ändå saknade det livliga och 
omväxlande livet  i Amerika som hon bytt mot ankdammen Södertälje.

Axelia röstade som sin man på  Högern, men hon ville sätta sig ordentligt 
in i politiken för att kunna rösta självständigt. En aktiv högerkvinna, Agnes 
Wennberg, som Axelia hade lärt känna i husmodersföreningen, ordnade så 
att Axelia fick gå en kurs om två veckor i Högerns Kvinnliga Medborgarsko-
la. Hon fick 50 kr i bidrag, reste hem till familjen varannan kväll och bodde 
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annars hos goda vänner i Stockholm. Föreläsningarna var fantastiskt bra, 
berättade Axelia, och  hon förde noggranna anteckningar. Hon var yngst i 
kursen, hade två barn hemma, väntade ett tredje och mådde rätt illa, men 
skam den som ger sig. Den sista föreläsningen hölls av Jarl Hjalmarsson, 
som då var sekreterare hos Allmänna Valmansförbundets ordförande, Ar-
vid Lindman. Han benade upp de olika partiernas program på ett skickligt 
sätt, och Axelia kände sig säker på sin sak. Nu skulle hon vara med!

Det dröjde inte länge förrän Axelia gav sig i kast med de sociala och poli-
tiska uppgifter som hon sedan fullföljde genom flera decennier: Hon repre-
senterade södertäljehögern vid länsförbundsrådets årsstämma varje år från 
1929 och fyrtio år framåt, hon bildade Rädda Barnens lokalavdelning i Sö-
dertälje och satt ordförande i Rädda Barnens riksstämma 25 år i följd. Under 
40- och 50-talen blev hon inbjuden att hålla föredrag i politiska föreningar 
och frivilligorganisationer runt om i hela landet. I valet mellan engagemang 
i socialt arbete inom frivilligorganisationerna och en politisk insats inom 
Högerpartiet tog Axelia båda alternativen – lika helhjärtat, trots den arbets-
börda det medförde. Hon gick alltid till verket med  stor arbetsglädje.

Kvinnoklubben och  Länskvinnorådet 
Agnes Wennberg och Axelia bildade Moderata Kvinnoklubben (den hette 
så på den tiden) år 1932, och Axelia var också med om att tillsammans med 
partivänner i Södertälje bilda Sveriges första Ungsvenska Förening. (Det 
dåvarande Nationella Ungdomsförbundet hade tagit intryck av de national-
socialistiska idéerna, och Högern ville inte behålla det som sin ungdomsor-
ganisation utan hade bildat en ny, Ungsvenskarna.)

 Den nya kvinnoklubben och den nya ungdomsorganisationen i Söder-
tälje var båda mycket aktiva, de hade gemensamma studiecirklar i politiska 
och sociala ämnen – särskilt studerade man den nya sociallagstiftningen 
som just då var aktuell – och Axelia var i sitt esse. Under alla år fortsatte 
hon att främja utbildning i politiska värv och skickade unga kvinnor på nyt-
tiga och nöjsamma kurser. Högerpartiet hade bildat en stiftelse och köpt 
in Gimo Herrgård i Uppland för att kunna erbjuda sina förtroendemän ut-
bildning i vacker miljö, och Axelia verkade i styrelsen för Gimo Medbor-
garskola mellan 1936 och 1962. Hon var också med om att bilda Studieför-
bundet Medborgarskolan år 1945.

År 1934 efterträdde Axelia Agnes Wennberg som ordförande för Hö-
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gerns Länskvinnoråd i Stockholms län 
och uppehöll posten i 30 år jämsides med 
ordförandeskapet i Kvinnoklubben i Sö-
dertälje. Hennes insatser i Länskvinno-
rådet och i Kvinnoklubben bidrog till att 
flytta fram kvinnornas positioner – det 
behövdes verkligen. Hon var coach och 
mentor (fastän de orden inte brukades 
då) för dem, oss, som var  unga och  nya 
i politiken, hon ordnade utbildningar, 
konferenser och seminarier, ofta inom 
ramen för Högerns Kvinnliga Medbor-
garskola, hon stödde och uppmuntrade. 
Gamla medarbetare kan vittna om Axe-
lias arbetskapacitet; beslut och handling 
var ett hos henne. Det smärtade  henne 
att hon aldrig kom att utnyttja sin lärarerfarenhet, men hennes arbetsdagar 
var sannerligen väl fyllda ändå.

När det rustades till fest i partiföreningen var det kvinnorna som – helt 
enligt tidens sed – fick stå för arrangemangen, och det  förekom stiliga års-
mötesmiddagar i Stadshotellets festvåning. ”Till vardags” hade dock Kvin-
noklubbens verksamhet en medveten social profil, helt enligt ordförandens 
intentioner. En kritisk kommentar av en ”doktorinna” är värd att minnas: 
”Högerföreningen är sig inte lik längre – hit kommer vem som helst!”  Det-
ta var  på 50-talet.

Partistyrelsen
Axelia blev tidigt välkänd också i partiets riksorganisation. Våren 1938 be-
vistade hon Högerns Riksstämma i Jönköping. Hon valdes då in i partisty-
relsen som suppleant för Kvinnoförbundets ordförande, Ebon Andersson, 
blev sedermera ordinarie och kom att tillhöra styrelsen ända till 1962, under 
Bagges, Domös, Hjalmarssons och Heckschers respektive partiledarskap 
och åtnjöt stort förtroende hos dem alla. Hon var Jarl Hjalmarsons supple-
ant på dåtidens spaltade riksdagslistor men kom själv aldrig in i riksdagen. 
Det var nog en källa till besvikelse för henne och  hennes vänner och  med-
hjälpare, men hon klagade aldrig. Mer karriärsugna unga män, ofta upp-

Axelia Kallin.
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backade av näringslivet, passerade henne, utan att, som Axelia, styra in på 
ideella och sociala stickspår till systugor, kriskommissioner och sjukhus- 
och fattigvårdsstyrelser.

Stadsfullmäktig
I partiföreningen i Södertälje rådde mansdominans, likaså i stadsfullmäk-
tige som inte hade en enda kvinna 1938. Nu nominerades Axelia inom par-
tiföreningen, så också hennes make, lektorn. Han meddelade dock att han 
inte önskade komma i fråga. Axelia tillät sig istället föreslå lektor Gerda Ry-
dell. En av herrarna blev mycket uppbragt: ”Vi har ju en kvinna, ska vi verk-
ligen ha en till. Nej, nu får det vara nog – jag är bestämt emot detta.” Men 
då var det musen som röt! Axelia  blev för en gångs skull riktigt ilsk och 
frågade om lektorer i kjol inte var lika mycket värda som lektorer i byxor. 
Detta hennes första feministiska utbrott hade avsedd effekt. Gerda Rydell, 
som också kom att bli en känd södertäljeprofil, följde Axelia till fullmäktige, 
som samtidigt begåvades med ytterligare två kvinnor, socialdemokrater.

Delaware-jubiléet
Samtidigt som Axelia sålunda inledde sin kommunalpolitiska karriär blev 
hon engagerad i ett mycket speciellt kulturpolitiskt evenemang, Delaware-
jubiléet. Det svensk-amerikanska museet i Philadelphia, som bildats 1926 
och där såväl Axelias bror som svägerska satt i styrelsen, var centrum för 
jubiléet, och Delaware-kommittéer bildades på båda sidor Atlanten. Axelia 
blev sekreterare i den svenska kommittén, som leddes av den kända arkeo-
logen Hanna Rydh och omfattade flera av tidens kvinnliga kulturperson-
ligheter. Hanna Rydh kom att bli riksdagsledamot för folkpartiet och ord-
förande i Fredrika-Bremer-Förbundet och Ingrid Wickman, en annan av 
eldsjälarna, var redan då chef för Hemslöjdsförbundet – båda goda vänner 
till Axelia. Ett inslag i Delaware-jubiléet var insamling av gåvor från Sveri-
ges hembygdsföreningar, ett annat inredningen av ett Fredrika Bremer-rum 
i museet, och kommitténs arbete fick stor publicitet. Som en följd av detta 
blev Axelia inbjuden till olika kvinno- och hembygdsföreningar att hålla 
föredrag om svenskbygderna i Amerika.
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Hjälpprojekt
Södertälje stadsfullmäktige behövde kvinnor av Axelias sort med  ett brin-
nande intresse att hjälpa utsatta människor – i Södertälje fanns det verk-
ligt fattiga människor och barn som led nöd. Som fullmäktigeledamot hade 
Axelia fått en plattform från vilken hon kunde styra och ställa inom ”sina” 
intresseområden. Hon hade redan suttit några år i fattigvårdsstyrelsen 
och  med liv och lust gått in för sina politiska och övriga uppdrag,  i Bar-
navårdsnämnden, i den s.k. systugekommittén och i Rädda Barnen. Hon 
tog personligt ansvar för olika sorters hjälpprojekt och tillbringade långa 
arbetsdagar i Rädda Barnens lokaler i Gamla brandstationen. Vintrarna 
var kalla, och sparkstötting var Axelias fortskaffningsmedel till alla olika 
möten. I stadsfullmäktige fick hon ett forum där hon motionsvägen kunde 
driva sin sak, och med underskrift av alla fyra kvinnorna i fullmäktige skaf-
fade hon systugan ändamålsenliga lokaler, där det stickades, syddes, syddes 
om, insamlades och sorterades, till finlandsfrivilliga under kriget och till 
behövande hemmavid – det var före familjebidragens tid. 

Kvinnosamarbete
Stugan på Enskäret hade blivit byggd, och för Axelia var skärgårdssomrarna 
med familjen livsviktiga. Även om stugan med tiden blev mindre primitiv 
fick hon som husmor inte ligga på latsidan. Men skärgårdslivet  var avkopp-
lande, och frisk och utvilad kom hon på hösten tillbaka till sina uppgifter 
och tog itu med nya. 

Hon tog initiativ till  kvinnosamarbete över organisationsgränserna, och 
tillsammans med Lottakåren, Röda Korset m.fl. hyrde hon Folkets Hus för  
gemensamma  föredragskvällar, t.ex. en med Kerstin Hesselgren som talade 
om vit slavhandel. Föreningarna delade på alla kostnader och fick stor upp-
märksamhet för detta evenemang och flera andra gemensamma projekt. 
Bland annat ordnades en kyrkokonsert med Birgit Nilsson, som sjöng utan 
arvode men fick 3:80 i reseersättning, två månader före sin egentliga debut. 

Under flera år hade kvinnor samverkat i Systugan, och så småningom 
bildades Kvinnornas Samarbetskommitté, där Axelia var ordförande i 
många år. Kommittén samarbetade bl.a. med Kvinnliga Bilkåren och ord-
nade skjuts för gamla och sjuka – det var före färdtjänstens och väntjänsten 
tid.
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Som socialpolitiker i kommunen
Södertälje fullmäktige har varit socialdemokratiskt dominerat sedan 1919,  
men meningsmotsättningarna mellan ett borgerligt och ett socialistiskt 
block var inte påtagliga under Axelias tidiga fullmäktigetid. Hon kunde med 
framgång driva sina frågor, skola och socialvård, med hjälp av likasinnade 
från olika partier. Fullmäktigeprotokoll från 40- och 50-talen redovisar för-
visso olika meningar som föranledde omröstningar, de gällde ofta frågor 
om tillstånd till utskänkning, kringföring eller avhämtning av pilsnerdricka 
och  liknande, men mot slutet av 50-talet hettade det till om markinköp 
och budget- och kommunalskattefrågor. Högeralternativen blev tydligare 
men socialdemokraterna rådde, och 1955 t.ex. hamnade skattebeslutet på 
8:40 per skattekrona i stället för 8:10 som oppositionen föreslagit. Axelia 
var i dessa frågor alltid lojal med sitt parti, och kunde å andra sidan påräkna 
uppbackning i ”sina” frågor. 

Axelia var alltså ingen konfrontationspolitiker, men det hon verkligen 
kände för drev hon mycket bestämt. En aktion i fullmäktige  kunde ge pen-
sionärer bättre bostäder – med sopnedkast! – eller ålderdomshemmet en 
anspråkslös början till arbetsterapi. Som ledamot i Södertäljehem hade hon 
ännu en plattform för sina sociala reformer. Alla ordförande i nämnder 
och stiftelser var män och vana att bestämma. Ändå tycks de ha respekterat 
Axelias krav och synpunkter. Hon var uppskattad av både partivänner och 
meningsmotståndare. Den socialdemokratiske politikern Lennart Anders-
son, som senare blev riksdagsman och Södertäljefullmäktiges ordförande i 
decennier, har berättat att Axelia personligen hälsade honom välkommen, 
när han som ung  tog  plats i församlingen, kanske inte så vanligt över parti- 
och generationsgränserna.

– och i landstinget 
Under 50-talet var det fortfarande ont om kvinnor som ställde sig till förfo-
gande för val till styrelser och nämnder, och det gällde att ta vara på duktigt 
folk. Axelia drog helt frivilligt ett stort lass, synbarligen avspänd och glad, 
och som de flesta andra kvinnor på den tiden inom  traditionellt kvinnliga 
områden. Hon valdes  in i landstinget 1958  och blev bland annat styrelsele-
damot i Klingsta Vårdyrkesskola och i direktionen för Södertälje Lasarett.

Andra – inte helt kvinnliga – områden där hennes erfarenhet och klok-
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skap togs till vara var juryn för tryckfrihetsmål vid  Stockholms Rådhusrätt, 
och hon var också nämndeman vid Södertälje Tingsrätt till dess hon föll för 
70-årsstrecket. Det var Axelias sista politiska uppdrag.

Axelia som pensionär
På de flesta håll tillämpades 70-årsgränsen för politiska uppdrag, och 1966 
kandiderade inte Axelia längre till fullmäktige. Med dagens mått skulle Ax-
elia ännu haft mycket att tillföra kommunalpolitiken, också officiellt. I den 
informella politiska sektorn spelade hon fortfarande en roll. Hennes stora 
intresse var fortfarande kvinnoföreningen, men hon kunde inte hindra att 
den lades ner 1984, ett tidens tecken.

Gösta Bohman utdelar Gösta Bohmanmedaljen till Axelia Kallin den 14 mars 1986 under 
muntra former.
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Axelia fick så småningom en grav synnedsättning och hon blev till sist 
nästan blind. Trots detta klarade hon av att med hemtjänstens hjälp bo kvar 
i sitt hus. Hon levde nästan trettio år som pensionär, en privilegierad pensi-
onär med hus och trädgård, barn och barnbarn att glädja sig åt. Och hon or-
kade intressera sig för alla de föreningar och projekt som hon initierat och 
medverkat i, och för alla de människor som var hennes vänner och skydds-
lingar. Hon ställde upp med råd och synpunkter och bidrog verksamt till att 
moderatkvinnorna i Södertälje fanns med i alla politiska sammanhang. Vi 
uppvaktade henne med blommor och tal vid högtidsdagarna, sist på 95-års-
dagen. Hon var moderatföreningens grand old lady.

Södertäljeföreningen firade sitt 75-årsjubileum mycket högtidligt den 
14 mars 1986 med Gösta Bohman som talare. Då  tilldelades Axelia Gösta 
Bohman-medaljen av honom själv. Hon hade tidigare erhållit Vasa-orden 
och många andra utmärkelser, men i sitt välformulerade tacktal försäkrade 
hon att Gösta Bohman-medaljen var den förnämsta och den hon värderade 
allra mest.

Källor
Södertälje Kommun: 
 Fullmäktigeprotokoll
Folkrörelsearkivet
 Södertälje Högerförenings (resp. Moderatförenings) handlingar
 Utskrifter av band intalade av Axelia Kallin
 Intervjuer med Axelia Kallins son, Sten Kallin, och med flera tidigare 

kommunalpolitiker i Södertälje
samt
Författarens egna minnen av Axelia Kallin
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Saga Bergsten i Arvidsjaur
”När Saga talade lyssnade man.”
Annika Wester

Saga Bergsten var ett begrepp hos moderaterna, inte bara i Norrbotten. 
Trots att hon lämnade kommunalpolitiken redan 1970 lever minnet av hen-
ne hos alla som lärde känna henne eller  enbart upplevt henne som offentlig 
person. Tyvärr träffade jag henne aldrig. 

Den kommunala ”fr. Bergsten”
I början av 1940-talet började Saga Bergsten ägna sig åt kommunalpolitik 
och satt i olika nämnder, men utåt syntes hon mest som ledamot i fullmäk-
tige. Hon var även med i kommunalnämnden, numera kommunstyrelsen. 
Kunnig och påläst i all lagstiftning kunde hon till och med rätta ordval så att 
det blev korrekt i byggnadsnämndens förslag. Sådana påpekanden kunde 
inte avslås, men när Högern, alltså Saga Bergsten, motionerade om att leda-
möterna måtte få inte bara handlingar utan även protokoll från kommunal-
nämnden i god tid, blev motionen avslagen. I ett tillägg i samma paragraf 
beordrades dock kommunkontoret att genomföra förslaget! Så var det po-
litiska klimatet i helröda kommuner. Bra förslag borde ju genomföras, men 
de fick inte komma från fel person. 

Ett beprövat sätt att dämpa de alltför talföra och stridbara är att välja in 
dem i presidiet. Som vice ordförande förväntas man begära ordet endast i 
undantagsfall. Men trots att hon tidigt valts till vice ordförande, lyckades 
man inte tysta ”fr Bergsten”, som hon kallas i alla protokoll.

Hennes talekonst beskrivs av arvidsjaurskännaren Lennart Öhman. Hur 
i sak vasst innehållet än var, förmedlade hon en känsla av att det inte var ett 
angrepp utan sagt av ”omtanke för allas bästa. Av sina politiska motståndare 
var hon respekterad. Hon lade huvudet på sned i slutet av sitt anförande, 
smålog och visade fram sina varma ögon.” Ingen kunde känna sig träffad. 

Några årligen återkommande strider gällde bidragen till ABF. Budget-
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beredningens förslag skall bifallas, menade 
Saga Bergsten. Fullmäktige ökade alltid på 
bidraget. Gissningsvis för att garanterat 
få med den debatten i lokaltidningarna. I 
Piteåtidningen(s) hurrade man förstås men 
givetvis inte i Norra Västerbotten (obero-
ende liberal). 

Ibland blev det små segrar. När det gäll-
de hjälp till orterna runt omkring Arvids-
jaur, var det förmodligen hennes goda 
 lokalkännedom som gjorde att hon stred 
för dem. Som skolkökslärarinna, sederme-
ra kallad hemkunskapslärare, flyttade hon 
runt mellan byarna med spisar och kast-
ruller för att koncentrationsläsa i fortsätt-
ningsskolan några månader i taget. 

Sin självupplevda kunskap om hela kommunen drog hon nytta av i de 
ständigt återkommande ärendena om utskänkningstillstånd. Hon kände 
väl till de olika matställena och deras ägare. Voteringslistorna verkar först 
obegripliga, för ”fr. Bergsten” röstade på tvärs, mot och med, över alla parti-
gränser. En sann kommunalpolitiker som röstar efter åsikt! 

Ett självklart överklagande vann hon, när fullmäktige beslutat ge ett bi-
drag till Svenska Skogsarbetarförbundet. Det beslutet undanröjde länssty-
relsen. Sådana försöksballonger dök upp ibland i dessa inlandskommuner 
och då gällde det för oppositionen att se upp i tid. 

Fri företagsamhet hade Saga Bergsten med sig som ledstjärna från hem-
met. Det var nog en av anledningarna till att hon stred så hårt för att Arvids-
jaur visserligen skulle ha ett hotell, men det skulle inte ägas och drivas av 
kommunen. Den stora striden pågick i flera år och de två kombattanterna 
kommunalrådet Sten Laestadius och Saga Bergsten gick som en följetong i 
lokalpressen.

Det kommunägda Hotell Laponia var konkursmässigt i slutet av 1950-ta-
let och en majoritet ville inte ösa in mer skattepengar. Saga Bergstens linje 
var klar redan innan hotellet byggdes. Hotelldrift är ingen kommunal an-
gelägenhet. Den vältaliga och karismatiska Saga tog upp striden med det 
likaledes vältaliga kommunalrådet Sten Laestadius, för vilken hotellet var 
en hjärtefråga. När konkursen var ett faktum, bjöds hotellet ut på exekutiv 
auktion. Då köpte Sten Laestadius in fastigheten privat, skapade en kom-

Saga Bergsten.
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munal stiftelse och sålde hotellet vidare till den. Förfaringssättet överkla-
gades av bland andra Saga Bergsten. Det blev fler överklaganden ända upp 
i regeringsrätten, som hade en från länsstyrelsen och Kommunförbundet 
avvikande mening. 

I ett protokoll står det ”De personer som verkställde inropet av hotell-
fastigheten gjorde sig medvetet skyldiga till en olaglig handling, likaså läns-
styrelsen”. Här har  Saga Bergsten citerats ordagrant på begäran av Sten Lae-
stadius.   

Sedan hon slagits färdigt på alla punkter, valdes hon in i styrelsen för 
hotellet. De styrande visste var kompetensen fanns. Rent privat var de sams. 
Hennes omdöme om Laestadius var: ”Sten var en skitstövel, men en jäkla 
duktig skitstövel.”1

Den partipolitiska Saga Bergsten
Under 20 år fram till 1964 var Saga Bergsten ordförande i det av henne bil-
dade Högerns Kvinnoförbund i Arvidsjaur. Hon valdes varje år om som 
ordförande ”med acklamation”.

Dessa kvinnors protokollsbok är ett mönster av tydlighet och saklighet. 
Och de ägnade sig inte bara åt partibestyr. De ville till exempel införa en 
särskild bio för barn i egen regi. De skaffade rikstalare och riksdagskvinnor 
till Arvidsjaur.  De kvinnor, som var med på den tiden och ännu är verk-
samma, utgör än i dag sakkunskap i hur man skriver, bedriver valrörelser, 
utskick och formalia runt ett val. 

År 1962 valdes Saga Bergsten till ordförande i Länskvinnoförbundet och 
hon var tidvis också vice ordförande i Länsförbundet. Därtill var hon med 
i partistyrelsen i flera år. Som rikstalare var hon anlitad av partiet och det 
betydde nattåg till Stockholm på fredagskvällen. Enligt ögonvittnen svepte 
hon in i lång minkpäls, höga klackar och röda naglar, men det hon sade var 
fakta och sakargument grundade på kunnighet. ”När Saga talade, lyssnade 
man.”

 Till och med på hemmaplan klarade hon av att vara profet. När ”Glom-
merskungen” och andra herrar hade bestämt sig i en fråga, åkte Saga dit 
och lyckades omvända dem. Hennes ideologi var klar och stark och tog inte 
hänsyn till lokala intressen. Hon var förmodligen mer känd i partiet än man 
visste om hemma i Arvidsjaur. 

Det naturliga, anser kanske vi bedömare efteråt, hade varit att hon ställt 
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upp som riksdagskandidat och enligt Länskvinnoförbundets tidigare ord-
förande Kerstin A. Sundqvist, var dåvarande riksdagsmannen Per Peters-
son i Gäddvik, ordförande i Försvarsutskottet, rädd för den starka person-
ligheten och talaren Saga med den stora utstrålningen. Varför hon valde att 
stanna upp i sin karriär vet vi inte, men det kan ha varit personliga hänsyn. 
Å andra sidan var hon ”100 år före sin tid”. Hon tog för sig, var lika ”man-
ligt” stark som sina opponenter, hennes självförtroende sviktade aldrig. 
Därtill var hon evigt positiv till allt. Alla omdömen om henne framhåller 
att hon var redig, kunnig, påläst, generös, stridbar. Kommunalt drog hon 
röster från andra partier.

Den privata Saga Bergsten 
Hennes föräldrar, modern lärarinna och fadern posttjänsteman, var en-
treprenörer. De bodde i Hällnäs men köpte ett hus i Umeå, där de hyrde 
ut rum. Där fanns hennes mormor, som Saga bodde hos, när hon gick i 
skola. Skolkökslärarinna utbildade hon sig till i Östergötland. Hon kom till 
Arvids jaur som vikarierande skolkökslärarinna och stannade i det yrket i 
44 år. Det är nog ändå hennes största bedrift. Det är ett slitsamt yrke med 
inte alltid tacksamma elever. Hon drog alltså i början runt med sitt ambu-
lerande skolkök till olika byar. Sin fysiska spänst i hög ålder förklarade hon 
sig ha ärvt efter sin lettiska farmor, men hennes även fysiskt slitsamma yrke 
bidrog förmodligen också till en god grundkondition. Under en period 
måste hon morgon och kväll ta sig en mil per spark till och från skolan. I 
en skola var läraren en renlärig kommunist. Han sade, ”när vi får makten, 
skjuter vi sådana som dig”, varefter Saga rappt genmälde ”det är bara så att vi 
släpper aldrig fram er”.

Tillsammans med sin syster Ester köpte hon tidigt ett hotell med restau-
rang i Sorsele och på helgerna for hon dit och hjälpte till. Där grundlades 
förmodligen hennes ekonomiska resurser, som hon såg till att förmera med 
kloka aktieköp och gissningsvis sparsamt leverne till vardags men parat 
med stor generositet.

Så länge systrarna hade hotellet, bjöd Saga alla sina lärarkollegor på 
middag avslutningsdagen varje termin och hyrde buss åt dem. Men även 
sina elever bjöd hon in privat till det hus, före detta  Barnhemmet, som hon 
delade med en ung lärarfamilj Wedin, vilken blev en ersättning för den fa-
milj hon aldrig fick. 
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En före detta elev berättade för mig, om hur fint det var med antika möb-
ler, kristallkronor, silver och äkta mattor. Men en matta var trasig, den hade 
en stor rispa. Just den mattan, berättade Saga stolt, hade hängt som dörr till 
ett beduintält. Under loven reste hon långt och mycket med sin syster och 
efter pensionen bodde de vintertid i Spanien.

När hon stod inför sin pension 1970, var skolklasserna inte så fogliga 
längre. Ovanpå skolköket fanns gymnastiksalen. Den lokalt legendariske 
gymnastikläraren Matz Edin gav henne en visselpipa för att överrösta elev-
erna. Sista året i tjänst sade hon :”Jag har väl fått den här bråkiga klassen, för 
att få njuta desto mer av min pension”. Hon försökte alltid se livet från den 
ljusa sidan.

Efter spanienåren tillbringade hon och systern sina liv i en privat lägen-
het med en hemtjänst, som förmodligen till stor del bestod av hennes tidi-
gare elever. Hon blev omtyckt av dem alla, hon var förnöjsam och tacksam. 
Med tilltagande synbesvär var det en glädje för henne att få lyssna till tal-

Saga Bergsten avtackas då hon avgår från Arvidsjaurs kommunfullmäktige..
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böcker. När hon fyllde 95 år, bjöd hon ut hela sin hemtjänstpersonal på en 
fin lunch. Då var hon själv sjuklig, men makarna Wedin var värdar för den 
uppskattade födelsedagsfesten. Hon avled 2007, just innan hon skulle ha 
fyllt 102 år. Eva Wedin tror att hon hade bestämt sig för att överleva hundra-
årsdagen. Hur hennes begravning skulle utformas, hade hon själv bestämt i 
detalj före sin död, vilka som måste bjudas och hela menyn. Hummer, helst 
skogsfågel, glass, genomgående champagne och kaffe med avec. Till kom-
munen testamenterade hon 100 000 till prydnad av sessionssalen eller ut-
smyckning i en park. Hösten 2008 finns tankar på att skapa en ”Sagapark.” 
Ingenting skulle ha kunnat glädja henne mer. 

 
I  boken ”Moderata pionjärer” finns en presentation av mig, Annika Wester. 
I min inledning skriver jag:” Märta Boman får sin historia, men vem skriver 
Saga Bergstens?” Nu sitter jag med svaret.

noter
 1. Saga Bergstens omdöme enligt Eva Widen

Källor:
Arvidsjaurs kommuns arkiv, med vänliga och hjälpsamma tjänstemän.
Kommunfullmäktiges protokoll med handlingar
Intervjuer
Lizzy Ohlsson
Lennart Öhman
Mats Edin
Eva Wedin

Stort tack till Arvidsjaurs egen verksamma ”Fru Moderat” Lizzy Olsson som skaffat mig 
kontakter. Tack till Lennart Öhman för värdefulla påpekanden. Matz Edin har också berät-
tat och framför allt låtit mig få kontakt med den person som stod Saga närmast, Eva Wedin. 
Det mesta av de personliga berättelserna och citaten kommer från henne. Denna sannsaga 
om Saga hade varit torftig utan hennes välvilja att dela med sig av sina minnen.
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Vi har valt att presentera några kvinnliga ordförande på olika platser och 
olika nivåer i kommuner och städer. Mary Reuterswärd i Arboga lands-
kommun var Sveriges första kvinnliga fullmäktigeordförande, Inger Ström-
Billing, fullmäktigeordförande i Danderyd och Margareta Schwartz, första 
kvinnliga moderata borgarråd i Stockholm samt stadsfullmäktiges ordfö-
rande. Under senare årtionden har många moderata kvinnor haft ett stort 
ansvar i kommunerna som kommunstyrelseordförande och dessa får re-
presenteras av Ingegerd Ekberg i Tranås. Kommunerna må vara olika och 
uppgifterna växlande, men gemensamt är ett stort ansvar som de har fyllt 
med kunskap och erfarenhet från skilda områden, ständigt nyfikna och 
uppfinningsrika. Dessutom har de fullgjort sina uppgifter med stor glädje!
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Mary Reuterswärd 
– ”Västmanlands Fröja” 
Ann-Cathrine Haglund

I Reuterswärdska släktboken står inte mycket om Anna Mary Louise Reu-
terswärd, denna kraftfulla och företagsamma märkeskvinna. Från 1938 till 
1948 var hon som första kvinna i Sverige ordförande i kommunalfullmäktige.  
Verksam i Arboga landskommun utförde hon ett betydelsefullt arbete inom 
socknens kommunala och kyrkliga liv. Om detta finns inget i släktboken!1 

Däremot står en hel del om maken Gösta, disponentassistent och sedan 
biträdande disponent på Ferna Bruks AB, vd vid Porla Brunn AB, dispo-
nent vid Jäders Bruk, slottsfogde vid Drottningholm och Tullgarn, hovjäg-
mästare och förvaltare vid Rosersbergs slottsegendom, kommendör av Va-
saorden.

Om Mary står att hon var dotter till kabinettskammarherre J.A. Norden-
falk och gifte sig 1915 med Gösta Reuterswärd. De fick fyra döttrar, Viveka, 
Hedvig, Anna och Caroline, varav Anna dog vid sex års ålder 1925 och Vi-
veka vid 20 års ålder 1936. 1948 utsågs hon av Kungl. Maj:t till ledamot av 
Statens läroboksnämnd och 1952 till ordförande i styrelsen för Kronprinses-
san Lovisas barnsjukhus.

Att Mary blev Sveriges första kvinnliga kommunalfullmäktigeordföran-
de 1938 väckte dock på den tiden uppmärksamhet. Husmodersförbundet 
hyllade Mary tillsammans med fyra andra kvinnor: Nanna Svartz, profes-
sor i medicin och överläkare vid Serafimerlasarettet, Beth Hennings vårt 
första kvinnliga undervisningsråd, Hanna Rydh Munck av Rosenschöld, 
som representant för de kvinnliga ordförande och ledamöter Kungl. Maj:t 
utsett i mödrahjälpsnämnderna samt Hulda Flood, den första kvinnan i 
Radiotjänsts styrelse.2 

Svensk Damtidning, IDUN och Vecko Journalen hade alla tre långa ar-
tiklar med många bilder om ”Fru Fullmäktigeordförande”, ”Herrgårdsfru 
och kommunalordförande!”, ”Fru Ordförande”.3 

Hon hade inte väntat sig denna uppmärksamhet. IDUN skrev att ingen 
kan vara mera fjärran från manhaftighet än fru Mary Reuterswärd och att 
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hon skrattade hjärtligt åt det rabalder som uppstått kring hennes val till 
ordförande.

   
”Varken jag eller någon av fullmäktige i övrigt förstod att det var något 
märkvärdigt som skedde, säger hon. Det skulle väljas ny ordförande 
och nämndemannen var på förslag. Men samtidigt var han på förslag 
till ordförande i barnavårdsnämnden och mer än en sådan post ville 
han inte åta sig. Att inte min man blev föreslagen i mitt ställe beror 
bara på att han inte anser sig att ha tid med mer än högst få offentliga 
uppdrag. Skriv föralldel inte att han undanbett sig för att han är trött, 
vilket påståtts någonstans! Som jag suttit i två år som kommunalfull-
mäktig var jag väl insatt i det arbetet och herrarna i stämman måtte 
väl ha ansett att jag dög, eftersom de valde mig så enhälligt. Jag tror 
inte att de ett ögonblick tänkte på att de gjorde mig till landets första 
kvinnliga kommunalordförande, ifall det nu är så att det inte hänt förr. 
Här i socknen är det gudskelov så långt framskridet att ingen fäster av-
seende vid vad man är av för kön bara man har något vettigt att säga. 
Titelfrågan kommer inte heller att vålla någon olägenhet för vem som 

Mary Reuterswärd 1945.
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än för klubban så får han – eller hon – inte heta annat än ’ordföranden’. 
I den här landsändan brukas det inte så mycket krusiduller.

Att jag åtog mig ett så pass tidskrävande uppdrag beror på att jag 
inte längre har några barn hemma annat än på ferierna. Så länge det 
finns barn i ett hem håller jag på att mor ska vara hemma och räkna 
det som en lycka om hon kan få vara det. Ja, så är jag naturligtvis 
kommunalpolitiskt intresserad. Och önskedrömmar har man ju all-
tid, om man också inte får uppleva att de realiseras. Men min allra 
varmaste önskan hoppas jag få se uppfylld rätt snart. Det är distrikts-
sjukvårdens ordnande. En socken som har en distriktssköterska, så 
ypperligt som dessa utbildas nuförtiden, är lycklig, det är så mycket 
som genom hennes taktfulla förmedling kan läggs till rätta, så många 
misshälligheter som kan förebyggas och effektiv hjälp som kan nå så-
dana som annars ingen hjälp får, därför att de inte gör sig påminta. 
Jag har alltid varit särskilt intresserad av sjukvård, i min ungdom gick 
jag igenom en liten kurs och som gift har jag haft rika tillfällen att 
praktisera. Vid Färna bruk, där min man hade sin verksamhet innan 
vi flyttade hit, föll det sig en gång så att jag måste, så gott jag kunde, 
vikariera för distriktssköterskan ett halvår och det var en av de roli-
gaste uppgifter jag haft.”

Enligt Svensk Damtidning sa hon: 

”Här i socknen gör vi ingen skillnad mellan män och kvinnor i det 
kommunala arbetet. Jag tror inte det var någon som reflekterade 
över om det var en man eller kvinna, som valdes till ordförande. Här 
är människorna framsynta på ett särdeles sympatiskt sätt. Kvinnor 
har sedan gammalt suttit med i nämnderna. Jag har t.ex. en kvinn-
lig kamrat med i fullmäktige, en intelligent och präktig jordbruks-
kvinna, och kvinnor är med i fattigvård och barnavård. Själv har jag 
tillhört fullmäktige i fyra år och är ledamot av fattigvårdsstyrelsen 
och två kyrkoråd.”

Hon sa vidare: 

”Jag tror dock det vore olyckligt, om kvinnorna skulle sätta ifråga att 
prompt komma fram i det kommunala och politiska livet, bara därför 
att de äro kvinnor … kvinnorna böra liksom männen komma i åtan-
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ke, endast i den mån de visat sig vara lämpliga för uppdragen ifråga. 
Inte ska man boxa sig fram, bara därför att man är fruntimmer.

Kan jag nu göra något för socknen, är jag nöjd. Någon måste ju 
göra det. Jag är mest road av de praktiska uppgifterna. I fullmäktige 
har vi inte heller mycket papper att syssla med. Av de tjugo ledamö-
terna äro hälften s.k. borgerliga och hälften socialdemokrater och 
mera radikala. Vi komma bra överens.

Socknen har något över 1.000 invånare, och de flesta kvinnorna 
har jag gjort bekantskap med genom vår kyrkliga syförening. Denna 
arbetar närmast för att samla pengar till ett församlingshem. Vi har 
fått ihop nära 19.000 kronor, och det dröjer kanske inte länge förrän 
vi bygga, var det nu blir, måhända i Arboga stad och gemensamt med 
denna, ty socknen omsluter staden så gott som helt och hållet.”

   För Vecko-Journalen beskrev hon aktuella kommunala bekymmer: 

”På sätt och vis är Arboga socken lyckligt lottad, ty den äger exempel-
vis 100 tunnland skog, tillräckligt för att förse skolor och andra kom-
munala inrättningar med gratis bränsle. Vi ha heller inga arbetslösa 
– det låter väl som en utopi. Vårt största bekymmer för ögonblicket är 
att Arboga stad vill inkorporera oss helt eller delvis. Saken föreligger 
i Kammarkollegium och skall lösas troligen år 1939. Som bevis för de 
egendomliga förhållandena kan nämnas att landsförsamlingens kyr-
ka ligger mitt i stan och ena sidan av en gata kan tillhöra stan, medan 
den andra är landssocknens intresseobjekt.

Hur vi har det politiskt – ja, det är verkligen ett egendomligt för-
hållande, men vi representera knappast några skarpt avgränsade 
partier. Jag och de tio liktänkande jag har med mig representera väl 
någon sorts blandning av borgerliga, liberala och bondeförbundare, 
medan de övriga anses mer radikala. Men som sagt om verkliga par-
tier kan man knappast tala – det är välfärdspolitiken som får sitta i 
högsätet och så vill jag helst se på problemen.”

Också Marys make uttalade sig i Vecko-Journalen om sin hustrus nya vär-
dighet.  Han menade att kvinnor var såväl berättigade som skyldiga att ta 
del i det politiska livet. Varför skulle då Mary undandra sig det förtroende-
uppdrag hon fått, i synnerhet som hon sedan ett par år var en intresserad 
ledamot av kommunalfullmäktige, fattigvårdsstyrelsen och två kyrkoråd. 
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Det fanns nämligen också ett s.k. pastoratsråd, som omfattade både Arboga 
landsförsamling, stad och Säterbo landsförsamling.

Barndomsår och uppväxt
Mary föddes 1894 på Norsborg, nära Stockholm, därefter bodde familjen 
dels på Älvestorp i Bergslagen, dels i Stockholm. När Mary var 13 år flyttade 
man till Färna i Västmanland, men eftersom barnen gick i skola i Stock-
holm hade man  en våning där. Mary tyckte dock mycket om livet på Färna 
och ville, enligt döttrarna Hedvig och Caroline, helst vara där. Mary var en 
stor djurvän och hade olika sorters djur, bl. a. kalkoner, höns och påfåglar. 
Eftersom det var mycket älgrikt på Färna hände det ofta att älgkalvar stöt-
tes ut. Och Mary tämjde dem. Det finns många familjefotografier på detta, 
albumen visar djur omkring Mary under hela livet. En papegoja syns ofta. 
Hon red mycket och hon red bra.

Född Nordenfalk som den äldsta av sju syskon tillhörde Mary en hög-
reståndsfamilj och växte upp i en högborgerlig miljö. Hon var tidigt socialt 
engagerad och fostrades av sin far till engagemang för människor som inte 
var lika lyckligt lottade. Under uppväxten på Färna bruk hade fadern ålagt 
henne att sörja för att ingen av bruksborna led nöd eller kämpade med sjuk-
dom och ensamhet utan tillsyn. Den barska distriktssköterskan lärde upp 
henne. Under första världskriget gick hon en krigssjuksköterskekurs och 
kunde vikariera som sjuksköterska. Hon var också medlem av fattigvårds-
styrelsen där, tills hon 1930 flyttade till Jäders bruk med sin make.

Mary var aktiv och uppskattad i Färna. Senare utsågs Mary till heders-
ordförande i den förening som utflyttade Färnabor bildat. 

   

Jäders bruk 
Sitt samhällsengagemang gav Mary i högsta grad uttryck för sedan familjen 
flyttat till Jäders bruk. Hon var präglad av faderns engagemang men säker-
ligen också av de tragedier som drabbat henne i och med de två barnens 
bortgång. Anna dog efter tre dagars sjukdom i barnförlamning. Viveka dog  
20 år gammal men hade tidigare fått en hjärnskada i en ridolycka. Men Mary 
ägnade sig också åt att omskapa bostadshuset på Jäder, som enligt döttrarna 
tidigare varit en trist byggnad. Bl.a. tillkom en imponerande vinterträdgård.
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Stora middagar och andra festligheter förekom på Jäder och makarna 
Reuterswärd deltog i ett rikt sällskapsliv. Dock var Mary, enligt sina döttrar, 
aldrig riktigt förtjust i det småprat som förekom vid sådana tillställningar. 
Hon värdesatte mer viktiga samtal och diskussioner.

Makarna Reuterswärds hem torde ha varit mycket gästfritt. I många no-
tiser i Arboga tidning nämndes att möten och sammanträden ägt rum på 
Jädersbruk. Ett flertal lottating hölls där med Mary som gästfri värdinna. 
Vid De Gamlas Dag i landsförsamlingen i juni 1938 hämtades de gamla i bi-
lar och kördes till Jädersbruk där de bjöds på ett trevligt program. Kyrkliga 
syföreningen ordnade med festligheterna och paret Reuterswärd ställde sitt 
hem till förfogande. 

Väveriföretag och föreningsliv
På 1930-talet minskade arbetstillfällena i synnerhet på landsbygden. Nya 
stora ungdomsgrupper nådde vuxen ålder och konkurrensen om arbete var 

Mary Reuterswärd vid vävstolen. Observera papegojan!

.

lay Moderata UA.indd   172 09-09-29   13.19.23



173

mary reuterswärd  – ”västmanlands fröja”

stor. Då blev Mary Reuterswärd entreprenör och startade en ”industri” med 
vävning av de s.k. Jädersmattorna, som såldes till Svenskt Tenn, den stora 
inredningsfirman i Stockholm. Enligt uppgift var Estrid Ericson, grunda-
ren av Svenskt Tenn AB, mycket förtjust i dessa mattor.4 

Mary hade själv ”designat” mattorna. Hon samlade in pappersbruksfilt. 
Det var billigt och hon köpte järnvägslaster. Pappersbruksfilten fördes ner 
i bykhuset för att tvättas. Hon färgade den själv och sedan fick den torka 
”i det oändliga”, säger dottern Caroline. Hon rev filten till remsor. De fyra 
meter breda vävstolarna satte hon upp med hjälp av maken. Tre personer 
satt sida vid sida och vävde. Döttrarna var också tvungna att hjälpa till och 
dottern Hedvig berättar hur ”dammigt och fasansfullt” det hela var.

Hela familjen var alltså engagerad i denna verksamhet som torde ha 
präglat hela hemmet i syfte att ge flickor arbete. Mary själv gick upp vid 
3–4-tiden på mornarna för att allt skulle vara klart klockan 7 när flickorna 
kom till arbetet. Väveriet blev mycket framgångsrikt. Flickor, som annars 
skulle ha varit arbetslösa, fick arbete och mattorna såldes.

Så småningom förändrades tillverkningen vid pappersbruken och det 
blev ingen mer filt. Då hade en konfektionsfabrik startats i Arboga och alla 
flickorna fick arbete där. Marys industri hade tjänat sitt syfte!

Mary Reuterswärd engagerade sig starkt i ortens föreningsliv. Hon hade 
deltagit i bildandet av Köping-Arboga Landstorms kvinnoförening 1928 
och var med i ledningen till 1938. Hon var ordförande i Hembygdsfören-
ingen Arboga Minne och i Moderata Kvinnoföreningen i Arboga, supple-
ant i Arboga Moderata Valmansförening, styrelseledamot i Arbogaortens 
Bildningsförbund, engagerad i lottarörelsen såsom kårchef i Arbogaortens 
Lottaförbund och v ordf i Västmanlands Lottaförbund. Hon var medlem i 
församlingens kyrkoråd och pastoratskyrkorådet.

Kyrkliga syföreningen
Arboga landsförsamlings syförening från början av 1900-talet hade en stor 
betydelse för det kyrkliga livet samt för hela Arboga socken. Föreningens 
ändamål var i första hand att insamla medel för att uppföra ett församlings-
hem. Föreningen samlade också in pengar för att kunna skänka föremål till 
landskyrkan, S:t Nicolai kyrka. 

1938 blev Mary Reuterswärd ordförande och centralgestalt. Genom sy-
föreningen lärde hon känna de flesta kvinnorna i socknen. 1940 uppdrogs åt 
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Mary Reuterswärd och Tekla Nilsson att förhandla om inköp av en fastighet 
nära kyrkan och 1941 kunde församlingshemmet Nicolaigården invigas. I 
ett tal framhöll Mary att syföreningen nu nått det mål för vilket den arbetat. 
Dock gällde det nu att säkra hemmets ekonomi. Åtskilligt arbete väntade 
framöver, anförde hon.

Utgifterna för Nikolaigårdens skapande belöpte sig på 40.000 kronor. 
Skulden var betald efter tio år!5 

Att kyrkliga syföreningens arbete var viktigt för såväl kyrkan som sock-
nen framgår av ett fullmäktigeprotokoll där man kan läsa att kyrkliga syför-
eningen i ett brev – undertecknat av ordförande Mary Reuterswärd – erbjudit 
socknens fullmäktige och kyrkostämma att förlägga samtliga sammanträden 
i syföreningens fastighet. Hon tillade: ”Då syföreningens ekonomi ej tillåter, 
att gratis upplåta bostaden, är en mindre hyra och helst ved, fritt framkörd, 
önskvärd. Då det skulle vara en stor glädje för syföreningen, om den på detta 
sätt skulle kunna hjälpa socknen till bättre lokaler, hoppas jag, att saken blir 
välvilligt upptagen till prövning och lösning.” Fullmäktige – med ordförande 
Mary Reuterswärd - mottog erbjudandet med tacksamhet och beslöt att le-
verera 30 kbm blandved per år fritt framkörd till fastigheten.6 

Vid ett annat sammanträde riktade kyrkliga syföreningen genom sin 
ordförande vördsamt ”en förfrågan huruvida fullmäktige skulle för sock-
nens räkning vilja inköpa 50 st s.k. stapelstolar att disponeras och användas 
i Nikolaigården. Priset är 750 kr. Om saken beviljas är syföreningen tack-
sam att, om ekonomin tillåter det, framdeles få köpa dem tillbaka.”7 

Kommunalnämnden föreslog bifall och dess ordförande Gunnar Nyberg 
skrev: ”Kommunalnämnden har vid överläggning härom räknat med, att 
om kommunen skulle nödgas hyra eget kommunalrum i staden eller dess 
närhet och skaffa nödiga inventarier till detta, kostnaden näppeligen kunde 
begränsas till ovan nämnda belopp. – Frånsett denna eventualitet borde 
dock hågkomsten av otrevnaden i den av socknen förut använda lokalen 
jämförd med den värdighet, gedigenhet och hemtrevnad, som härefter i Ni-
kolaigården möter fullmäktige, nämnder och styrelser vid deras olikartade 
men dock gemensamma arbete för Arboga sockens bästa vara väl värd detta 
offer.” Fullmäktige biföll. 

Syföreningen återkom genom sin handlingskraftiga ordförande med an-
hållan om befrielse från kommunalskatt. ”Med det arbete föreningen lägger 
ner, för att kunna upplåta Nicolaigården för allmänna ändamål, blir det en 
extra börda, att även kunna komma ut med skatterna.” Kommunalfullmäk-
tige biföll!8 
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I kommunalfullmäktige
Mary Reuterswärd kom in i kommunalfullmäktige 1934. I december 1937 
valdes hon genom sluten omröstning till ordförande med tio röster. Fem 
röster tillföll Karl Haglund och en sedel var blank. Till vice ordförande val-
des kantor Gunnar Nyberg, Hamre, som också var kommunalnämndens 
ordförande från 1926 tills Arboga socken upphörde 1952. 

Arboga Tidning uppmärksammade valet av Sveriges första kvinnliga 
kommunalfullmäktigeordförande och bevakade Marys första sammanträ-
de: 

”Fru Reuterswärd, som visade sig vara som klippt och skuren för be-
fattningen i fråga, inledde sammanträdet med att tacka för det förtro-
ende som kommit henne till del….. och hoppades att det hela skulle 
gå i samförståndets tecken.”9 

Mary Reuterswärd omvaldes och satt kvar som ordförande ända tills hon 
begärde entledigande från 1 september 1948.  Förutom Mary Reuterswärd 
fanns i kommunalfullmäktige under dessa år en eller två kvinnor till. Mary 
efterträddes av smeden och socialdemokraten G. Albin Sander.

Dottern Caroline, som undrade vad mamma höll på med när hon var 
hemifrån, gömde sig en gång bakom pianot i sammanträdesrummet och 
såg en helt ny mamma med klubba i hand. ”Gubbarna stod upp för mam-
ma”, säger Caroline.

Under de nära 11 år hon var ordförande präglades arbetet av sedvanliga 
ärenden om ekonomi, budget och valärenden. Polisdistriktsindelningen 
behandlades liksom den långdragna frågan om inkorporering av landsför-
samlingen i Arboga stad. 31 januari 1937 hade staden 4.928 invånare, lands-
församlingen 1.268. Staden var för – socknen var enhälligt emot. 

Vid Arboga fanns två socknar, Arboga och Säterbo socknar. 1 januari 1947 
införlivades nära hälften av Säterbo med Arboga socken, som fanns kvar till 
1 januari 1952 då den kom att ingå i Medåkers nybildade storkommun.

 Stora och viktiga frågor var upprustningen och elektrifieringen av ålder-
domshem och skolor, frågor som drevs av Gösta Reuterswärd, ordförande 
i Arboga sockens folkskolestyrelse. I protokollen finns beslut om anslag till 
prenumerationer av tidningar, pensionsärenden, anslag till att bereda min-
dre bemedlade husmödrar vila och rekreation. Depressionen märks.

Mary Reuterswärds sociala engagemang framgår i protokollen – hon 

lay Moderata UA.indd   175 09-09-29   13.19.23



176

fru ordförande!

hade ofta undertecknat såväl anhållan som beslut i fullmäktige! Redan vid 
sitt första sammanträde som ordförande kunde Mary Reuterswärd meddela 
att distriktssköterska för Arboga, Medåkers och Säterbo socknar tillsatts.10  
Som sockenombud för distriktssköterskan anhöll Mary i november 1938 om 
150 kr till distriktssköterskans skjutsar till mindre bemedlade. Förslaget bi-
fölls.11 Enligt Arboga tidning påpekade Mary Reuterswärd i sammanhanget 
att kyrkliga syföreningen redan utanordnat 50 kronor till ändamålet!

Vid genomläsning av Arboga Tidning under dessa år kan man konstate-
ra att vävning var mycket populärt i Arboga med omnejd vilket tillsammans 
med ”industrin” med Jädersmattorna avsatte spår i kommunalfullmäktige. 
Mary anhöll 1 november 1937 hos fullmäktige om bidrag om 50 kr till hjälp 
att betala kostnader i vävkursen såsom hyra för lokal, ved och städning. ”Ett 
antal sockenbor äro elever” skrev hon och undertecknade ”Kommitterad 
för vävkursen Mary Reuterswärd”.12 

Mary Reuterswärd hade många kommunala uppdrag vid sidan om 
ordförandeskapet i kommunalfullmäktige; ledamot i kommunalnämnd, 
fattigvårdsstyrelse, sockenombud för distriktssköterskan, ledamot i in-
kvarteringsnämnd, familjebidragsnämnd, förvaltningsnämnd i Arboga 

Från ett sammanträde med Arboga sockens kommunalfullmäktige 1946 i Nicolaigården. 
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hemvärnsområde nr två, förbundsdirektion för social hemhjälpsverksam-
het, byggnadsnämnd, civilförsvarsnämnd, valberedningsnämnd. 

 Uppdragen omfattade både reguljära kommunala verksamheter och 
extraordinära uppgifter i krigstidens lokala försvarsorganisation. Som le-
damot i Beredskapskommittén uppmanade Mary i Arboga tidning i april 
1940 alla kvinnor att känna sitt medborgaransvar och låta inregistrera sig 
för beredskapsarbete i händelse av krig. Krigshandlingarna hade kommit 
hotfullt nära Sverige i samband med det tyska angreppet på Norge.

I topp på riksdagslista!
Respekten för Mary Reuterswärds insatser torde ha varit stor i Västman-
lands Högerförbund.13  I flera omgångar satt hon i styrelsen för länsför-
bundet och i många år i styrelsen för Västra valkretsen. Hon toppade en av 
landstingslistorna i åtminstone två val.

I riksdagsvalet 1940 stod Mary högt upp på alla fyra listorna. Inga andra 
kvinnor fanns upptagna på listorna. I riksdagsvalet 1944 stod Marys namn 
högt upp på fem listor och på den sjätte stod hon som nummer ett! På den-
na lista stod Ruth Hylander, Simtuna, som nummer två och Vera Hamrin, 
Kungsör, som nummer fyra. I övrigt var det enbart herrar som stod på lis-
torna. Listan fick 911 röster av totalt 8.035.14

Från Jädersbruk till Stockholm
Från Jäders bruk flyttade Mary och Gösta Reuterswärd till Drottningholm 
där Gösta blev slottsfogde. Efter flytten till Drottningholm blev Mary Reu-
terswärd ledamot av Statens läroboksnämnd, som under åren 1948–1974 
var en egen myndighet. Hon blev ordförande i styrelsen för Kronprinsessan 
Lovisas barnsjukhus i Stockholm samt ordförande i Lovö Rödakorskrets. 
Enligt dottern Hedvig fick de lyckliga år tills Gösta dog 1963 under en kung-
lig älgjakt. 

När maken avlidit flyttade Mary till en villa i Bromma där hon under tio 
år hyrde ut rum till diplomater. Hon bodde där tills hon dog 1975.
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”Västmanlands Fröja”
Vid samtalen med Marys döttrar Hedvig Hedborg och Caroline Hesselgren 
framträder en varm och engagerad kvinna, ”en underbar mamma”, en kvin-
na som brydde sig om både djur och människor och inte minst människor 
som hade det svårt. Människor kom till henne och sökte hjälp. ”Hon var bra 
på att medla”, säger båda döttrarna. 

Hon hade ett starkt socialt engagemang sedan barndomen och ett stort 
intresse för sjukvård. Med handlingskraft, effektivitet och energi engagerade 
hon sig i en mängd olika uppdrag varav rollen som ordförande i fullmäktige 
och i kyrkliga syföreningen var mest framträdande. Hennes mångsidighet 
och omtänksamhet ledde till engagemang i en rad olika sammanhang. Vid 
startandet av ”industrin” med Jädersmattorna visade hon ett entreprenör-
skap av föredömligt slag.

Det är inte underligt att ”gubbarna stod upp för mamma” och att lands-
hövding Conrad Janson, när han avtackade Mary vid en middag på Väster-
ås slott, kallade henne för ”Västmanlands Fröja”. En färgstark centralgestalt 
lämnade Arboga!

Noter:
 1.  Johansson, Ulla: Ätten Reuterswärd. Historien. Arvet. Myten. 1999.
 2.  Husmodersförbundets medlemsblad nr 1, 1938.
 3.  Svensk Damtidning nr 21, 1938. Idun nr 2, 1938. Vecko Journalen nr 2, 1938.
 4.  Uppgift från fil lic Kristina Wängberg, som forskar och skriver om Svenskt Tenn AB.
 5.  Hansson, Ernst: Arboga sockens historia, 1953.
 6.  Protokoll fört vid sammanträde med Arboga sockens kommunalfullmäktige 9 nov 

1940.
 7.  Protokoll fört vid sammanträde med Arboga sockens kommunalfullmäktige juni 1940.
 8.  Protokoll fört vid sammanträde med Arboga sockens kommunalfullmäktige februari 

1942.
 9.  Arboga Tidning 28 mars 1938.
 10.  Protokoll fört vid sammanträde med Arboga sockens kommunalfullmäktige 26 mars 

1938.
 11.  Protokoll fört vid sammanträde med Arboga sockens kommunalfullmäktige 2 nov 

1938.
 12.  Protokoll fört vid sammanträde med Arboga sockens kommunalfullmäktige 3 nov 

1937.
 13.  Västmanlands Högerförbund hette Västmanlands Borgerliga Förbund fram till 1939.
 14.  Moderata Samlingspartiet i Västmanlands arkiv. Västmanlands arkiv, Västerås.
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Källor
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Arboga kommunarkiv
  Arboga sockens kommunalfullmäktige, protokoll 1938–1948. 
Västmanlands arkiv, Västerås
  Moderata Samlingspartiet i Västmanlands arkiv; mötesprotokoll och årsberättelser.

Intervjuer
Samtal med Mary Reuterswärds döttrar Hedvig Hedborg och Caroline Hesselgren hösten 

2008.

Tryckta källor
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IDUN 1938, nr 2.
Husmodersförbundets Medlemsblad 1938:1
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Ingegerd  Ekberg i Tranås
Heltidspolitiker med full almanacka
Maggy Larsson

Ingegerd Ekberg föddes år 1930 i Jönköping, där fadern var företagare lik-
som släkten i övrigt. Hennes morfar var den första som reparerade bilar i 
Jönköping och hade ett maskinbolag i början av 1900-talet.

Som barn var Ingegerd med i scouterna, där hon tidigt fostrades till le-
darskap. Hon säger sig än i dag känna glädjen i att bli patrulledare och få 
vara den ledande. Hennes patrull kämpade genom eld och vatten för alla 
märken. Hon saknade syskon. Modern broderade mycket, vilket gjorde att 

Ingegerd blev intresserad av textil slöjd. 
Som 11-åring började hon på en knyp-
pelkurs, där deltagarnas ålder var från 
11 till 75 år. Men idrott var också ett stort 
intresse och hon spelade handboll både i 
realskolan och i seminariet.

Vid 21 års ålder var hon färdig folk-
skollärarinna efter att vid 17 års ålder ha 
varit en av de yngsta som kom in på se-
minariet, på den tiden genom tentamen. 
Jönköpings folkskoleseminarium blev för 
övrigt början till högskolan i Jönköping. 
Det kändes lite speciellt för Ingegerd att 
vara med när Per Unckel invigde högsko-
lan långt senare.

1953 gifte sig Ingegerd med Karl-Erik 
Ekberg, som var lantmästare. De flyttade 
till Förråds säteri i dåvarande Åkerbo 
kommun utanför Linköping, där de blev 
kvar i tio år. Förutom att sköta hushållet 
på en stor gård, arbetade Ingegerd som 
lärare i Törnevalla skola och i Linköping. Ingegerd Ekberg som lärare.
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På den tiden hade man auskultanter från folkskoleseminariet i Linköping 
och de var nästan lika gamla som hon själv, 24–25 år. Här började också 
Ingegerds politiska engagemang. Ingegerd och Karl-Erik var med i studie-
cirklar av olika slag i Ungsvenskarna, dvs Högerpartiets ungdomsförbund, 
i Norsholm-Åkerbo kommuner, vilket deras bekanta på granngårdarna 
också var. Ingegerd och Karl-Erik förekom båda på listor till de kommunala 
valen, men 1964 flyttade de till Resta gård i Tranås kommun som egna fö-
retagare med eget lantbruk. Gården hade de i 18 år och under 15 år var hon 
lärare på mellan- och högstadiet. 

Ingegerg med maken Karl-Erik i hemmet i Tranås.
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Heltidspolitiker i Tranås
Ingegerds liv blev alltmer präglat av politiska aktiviteter och hon var under 
15 år politiker på heltid. Moderaterna i Tranås hade en diskussionsklubb, 
där Ingegerd och Karl-Erik deltog. De första uppdragen var en plats i sti-
pendienämnden och en suppleantplats i kommunstyrelsens gatudelegation. 
Hösten 1976 avgick den ordinarie moderate ledamoten i delegationen, var-
vid Ingegerd blev ordinarie och ordförande. Hon var då banbrytande i lan-
det som kvinna på en ordförandepost i en teknisk nämnd. Anledningen till 
att hon åtog sig uppdraget var  Britt Mogårds uppmaning till kvinnorna vid 
Moderata Kvinnoförbundets stämma i Helsingborg: ”Vad ni gör så tacka ja 
till det som dyker upp”. Vid en fest på hemmaplan, dansade hon med en le-
dande moderat i Tranås. Han konverserade och reflekterade över vem som 
skulle bli ordförande i gatudelegationen. Då svarade Ingegerd frankt: ”Den 
platsen tar jag”. De tvärstannade mitt i dansen, men resultatet blev att Inge-
gerd blev gatudelegationens ordförande.

Efter nästa val utsågs hon till en plats i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
”Tre år där var värdefulla år,” säger Ingegerd. ”Jag lärde mig hur ett ärende 
växer fram och hur kommunen var organiserad. Samtidigt var jag fort-

Kommunstyrelsen sammanträder.
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löpande med i  partiets utbildningar. Jag minns Göran Åstrand från den 
första kommunalpolitiska konferensen i Linköping, där samlades ett 60-
tal personer, vilket då ansågs mycket. Han poängterade vikten av att vara 
kunnig i kommunallag och sammanträdesteknik och hans lärobok i ämnet 
studerades flitigt.

Valet 1979 blev en framgång för moderaterna och det ”spillde över” på en 
liten kommun som Tranås. Det resulterade i att Ingegerd blev kommunsty-
relsens ordförande i januari 1980, vilket hon förblev för resten av sitt arbets-
liv fram till 1994.

Tranås kommun ligger i nordöstra delen av Jönköpings län, i den na-
tursköna Sommenbygden. Det är en ung kommun, fick stadsrättigheter 
1919, och har vid början av 2000-talet knappt 18 000 innevånare, varav de 
flesta, ca 14 000 bor i centrum. Sommen, Gripenberg, Linderås och Adelöv 
är samhällen i den omgivande väl utvecklade landsbygden. I flera årtion-
den var Tranås Sveriges ledande pälscentrum med många körsnärer och 
pälsfirmor. Den tiden är förbi, men fortfarande finns några körsnärer kvar. 
Med undantag av fyra år på 90-talet har Tranås varit borgerligt styrt se-
dan 1950-talet. Moderaterna har 1980–2008 innehaft KS-ordförandeposten 
med undantag för åren 1995–1998.

Ingegerd berättar att som kvinna var man tvungen att redan från början 
markera sin ställning och en sådan sak som att sätta sig vid rätt bord på kaf-
ferasten kunde vara viktig.

Tidigt talade hon på chefsträffar om skillnaden mellan professionell 
kompetens och politisk kompetens. Cheferna hade den professionella kom-
petensen och hade uppdrag att lägga fram förslag inför politikerna. Poli-
tikerna skulle sedan välja det de ansåg vara det rätta. Som politiker måste 
man kunna sitt partiprogram, ge riktlinjer och ramar, ha kontakt med väl-
jarna och vara medveten om vilka man företräder. Framför allt måste man 
kunna samarbeta. Allianstanken fanns hos Ingegerd, när hon började med 
en partigrupp M, C och Fp som skulle diskutera sig samman inför besluts-
fattandet. Så småningom kom också Kd med och det blev en fyrpartigrupp, 
som ännu håller samman och styr i Tranås.

Ingegerd framhåller att det är viktigt att ha struktur och rytm i sitt arbe-
te. Hennes måndagar såg alltid ut så här: förmiddagen kommunstyrelsens 
arbetsutskott, därefter presskonferens där två till tre tidningar och ibland 
lokalradion infann sig. Eftermiddagen företagsbesök och kvällen var vikt 
för de aktiva moderaterna, allt efter ett i förväg utformat schema. Torsdag, 
fredag var de dagar som länets kommuner höll öppna för gemensamma 
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träffar på länsplanet. Lördagen var ofta vikt för partipolitiskt arbete i fören-
ingar eller på länsnivå.

När Ingegerd och jag talas vid märks det hela tiden tydligt både hur hon 
vill lära och förmedla kunskap. Den pedagogiska sidan har alltid funnits 
med hos Ingegerd i alla hennes engagemang.

Moderata Kvinnoförbundet – utveckling i stället för 
nedläggning
1977 valdes Ingegerd till ordförande i Länskvinnoförbundet. Hon axlade 
den manteln i ett otacksamt skede. Det hävdades alltmer att kvinnofören-
ingarna var förlegade. Hon insåg emellertid att mycket fanns kvar att göra 
och i stället för att vara med om att avveckla föreningar satte hon igång ett 
arbete med att öka ut antalet föreningar. Målsättningen var att alla kvinnor 
i länet skulle tillhöra en kvinnoförening. Antalet föreningar ökade från tre 
till åtta och de kommuner som inte bildade föreningar hade aktiva kom-
mittéer. Själv arbetade jag som organisationssekreterare i Länsförbundet, 
där en av mina uppgifter var att vara sekreterare i Länskvinnoförbundet. 
Arbetet tillsammans med Ingegerd och de övriga kvinnorna var oerhört ro-
ligt och stimulerande. Även här gjorde sig Ingegerds pedagogiska förmåga 
gällande och kursverksamheten för kvinnor i länet var mycket omfattande 
med många skickliga talare. Ja, tidvis var det väntelista till kurser och andra 
aktiviteter, där antalet deltagare måste begränsas. De skulle innehålla både 
nytta och nöje och årsstämmorna i Hooks herrgård drog fullt hus. Årsstäm-
man var uppdelad i en seriös del med mycket uppskattade stämmotalare 
och en kanske mindre seriös men underhållande och rolig del, där styrelsen 
och andra agerade mannekänger med kläder och hattar från firmor i länet, i 
samband med att man drack te eller kaffe på engelskt vis. Förutom årsstäm-
ma hölls också höstmöte, ofta i samband med studiebesök av något slag. En 
viktig del i kvinnornas politiska arbete var studiecirklar kring de rapporter 
som Kvinnoförbundet på riksplanet skickade ut inför riksstämmorna.

Länskvinnorna var under den här tiden mycket aktiva i valrörelserna. 
Minibusskampanjer pågick under flera dagar med besök i alla länsdelarna.  
Där ingick torgmöten, flygbladsutdelning, företagsbesök och samtal. Över-
nattning och mathållning var ibland ganska okonventionella. Boendet kun-
de vara tält och maten ordnades genom grönsaksinköp på torgen och fiske 
i någon damm med ädelfisk. Gott och roligt! Alla blev delaktiga. 1988 var 
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Kvinnor Kan-mässan förlagd till Jönköping. De moderata länskvinnorna 
hade då en egen monter och fick mycket publicitet, bland annat för att Carl 
Bildt besökte montern.

1981 valdes Ingegerd in i Moderata Kvinnoförbundets förbundsstyrelse 
som andre vice ordförande och efterträdde sedan Birgitta Rydle som förste 
vice ordförande i kvinnoförbundet. Kvinnoförbundets presidium hade säte 
och stämma i Moderaternas partistyrelse. Ingegerd ingick också i partiets 
kommunalpolitiska samrådsgrupp.

Nätverk och föreningar
När vi sitter och samtalar funderar Ingegerd lite och säger sedan: Vi kvin-
nor måste också kunna ta uppdrag utanför partiet. Det är viktigt att ha 
andra intressen och finnas med bland människor ute i samhället. Man kan 

Ingegerd Ekberg som mötesordförande vid Moderata Kvinnoförbundets stämma år 1990 i Göteborg. Närmast 
henne t.v. Anne Lund, numera Sandberg, och t.h. Ingrid Erneman och Margareta Gard.
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bli instängd i tankarna om man inte ser att det finns något annat än det egna 
partiet. 

Hon fortsätter: 

”Egentligen startade mina vidare engagemang i början av 80-talet då  
landshövding Gösta Gunnarsson ville ha till stånd en utveckling av 
landsbygden i Jönköpings län.
   Arbetsgruppen ALA (arbetsgruppen för lantbruk och samhälle) 
fick i uppdrag att utforma ett utbildningsprogram. I den gruppen satt 
ledande lärare från lantbruksuniversitetet. Till kursen som startade 
i länet inbjöds kommunalrådet och en tjänsteman från varje kom-
mun. Jag och planarkitekten i Tranås var med i utbildningen, som 
pågick i två år. Därefter var det meningen att vi skulle sätta igång ute 
i kommunerna med grupper kring oss. I Tranås inbjöd vi ordföran-
dena i de olika LRF-föreningarna i kommunen, bankdirektören för 
Föreningssparbanken, delar av kommunstyrelsen och några tjäns-
temän från arbetsförmedlingen. Sedan inbjöd man till ett stormöte, 
där man bad människor från landsbygden att komma med idéer till 
nya verksamheter. På utsatt tid hade ingen kommit och vi trodde att 
vi skulle bli ensamma på mötet, men när ytterligare en kvart passerat, 
var lokalen fylld med människor, som hade en mängd idéer och som 
gjorde att det startades ett flertal företag som ännu efter 20 år finns 
kvar. Vi öppnade dörrarna till något nytt, men idéerna och finansie-
ringen var de enskilda företagens ansvar.”

1984 var 180 kvinnor arbetslösa i Tranås på grund av att flera TK- och pälsin-
dustrier lagts ned. På den tiden var kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd 
och vid ett sammanträde föreslog Ingegerd att det skulle sättas ut en an-
nons med innehållet: ”Kvinnor som är intresserade av andra kvinnors verk-
samhet – kom till stadshustrappan. Kommunen bjuder på resa till Kvinnor 
Kan-mässan.”  Då var det den första Kvinnor Kan-mässan i Göteborg. Det 
stod 45 kvinnor på stadshustrappan när det var dags att åka. Alla var entu-
siastiska och på hemvägen frågade Ingegerd: ”Vad är det som de kan och 
inte ni kan? Ska vi träffas igen? Kom till stadshuset den 4 juni. De kom och 
hade med sig idéer för olika projekt. En del hade sytt i 14 dagar och redan 
i december samma år anordnades en egen mässa i Tranås stadshus, under 
namnet ”Emma-mässan”. 1985 blev detta ett projekt som fick projektmedel 
med heltidsanställd projektledare. Det hela var tvärpolitiskt. Så småningom 
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bildades Emma-föreningen, som ännu arbetar 
för Tranås kvinnor under mottot: Gemenskap 
kvinnor emellan.

Ingegerds intresse för hantverk var väckt 
och när hon 1993 tillfrågades om val till en 
suppleantplats i styrelsen för Hemslöjdsför-
bundet i länet svarade hon ja, i tron att det inte 
kunde vara så betungande. Döm om hennes 
förvåning, när hon dagen efter fick ett samtal 
från den tidigare ordföranden, Sirkka Sjögren, 
med beskedet: ”Grattis Ingegerd, du blev ord-
förande!” Ordförande i Jönköpings läns Hem-
slöjdsförbund var Ingegerd under 10 år. När det 
arbetet var avslutat, valdes hon till ordförande 
i Föreningen Svenska Spetsar, ett inte alldeles 
lätt uppdrag, då ekonomin inte var den bästa. 
Ingegerd avslutade uppdraget i mars 2007 och 
tilldelades då såväl Svensk Hemslöjds Riksför-
bunds förtjänstmedalj i silver som SHR:s för-
tjänsttecken i guld av föreningen Svenska Spetsar.

Båda uppdragen hade varit mycket krävande och vid fyllda 77 år tycker 
Ingegerd att hon har rätt att ha en tom almanacka. Men hon vill poängtera 
hur viktigt det är att M-kvinnor tar på sig uppdrag inom andra organisa-
tioner än den egna. Där skapas många kontakter. Hon funderar vidare och 
säger sedan: ”Man måste förstås ha uppbackning hemifrån”.

Från scoutledare till lärare, kommunalråd och ordförandeskap inom fle-
ra områden och organisationer. Ja, hela hennes liv har inneburit olika for-
mer av ledarskap och – slutar hon: ”Dessvärre har jag tyckt om det!”

Till sist några personliga reflexioner. Under hela Ingegerds aktiva period 
i Länskvinnoförbundet var jag organisationssekreterare i Moderata Sam-
lingspartiet i Jönköpings län. Det var mycket lärorika år. Ingegerd har en 
fantastisk förmåga att ”lyfta” människor i sin omgivning, inte minst kvin-
norna. Det bedrevs under hennes ledning en mycket omfattande utbild-
ningsverksamhet för kvinnor och hon fick de mest blyga och försynta kvin-
nor att blomma upp och ta på sig svåra uppdrag. Ingegerd utstrålade en 
mildhet, men de som försökte sabotera kvinnoverksamheten kunde erfara 
att hon också hade hårda nypor. 

Full almanacka.
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Jag har sällan mött någon med så mångsidiga kunskaper och så stort in-
tresse för människor. Men humor och enkelhet finns där också. Jag glöm-
mer aldrig när vi reste tält under en valrörelse eller gjorde ett snabbt stopp 
för klädbyte på en kyrkbacke när vi  for i hög hastighet på småvägar från 
Adelövs marknad till deltagande i en begravning många mil därifrån.

Vi är många kvinnor i Jönköpings län, som är tacksamma för att Inge-
gerd fått oss att inse vad ”kvinnokraft” kan åstadkomma.

 

Källor
Intervjuer med Ingegerd Ekberg hösten 2008
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Inger Ström-Billing
Europé, forskare och kommunpolitiker
Ann-Marie Petersson

I framtidsplanerna för den unga Inger Ström fanns knappast alternativen 
universitetslärare eller kommunalpolitiker. Vägen till yrke och kommunal-
politiker i Djursholm-Danderyd var ganska lång. Hon berättar om sin upp-
växt vid vårt samtal i hennes hem i Djursholm.

Inger föddes 1936 i Eskilstuna, där fadern arbetade som ingenjör. Skol-
gången påbörjades i Hultsfred i Småland för att sedan fortsätta i Ludvika, 
dit familjen flyttade då fadern anställdes på ASEA. 

Efter andra världskriget fylldes orderböckerna i de svenska industrier-
na. Återuppbyggnadsbehovet var enormt i hela Europa. Även där förödel-
sen inte var lika stor som i Tyskland, hade satsningar på civil infrastruktur 
fått stå tillbaka för krigsindustrins krav och behövde förnyas. I Sverige var 
industrin i stort sedd oskadd efter kriget. Elnät och transformatorstationer 
behövde förnyas i hela Europa, och sådant tillverkades i Ludvika.

 1947, när faderns yrke innebar väldigt mycket resande, placerades Ing-
er i en boardingschool i England. Hon lärde sig förstås engelska flytande, 
något som kom att bli en god grund för hennes kommande arbete med 
 europafrågor. 

Snart var det dags för mer stadigvarande utlandsplaceringar; ett år i Tysk-
land, senare i Spanien och en kortare tid i Frankrike. Ytterligare tre språk 
blev vardagsspråk för Inger. Utlandsvistelserna varvades med återkomst till 
Ludvika, där hon njöt av natur och fritidsliv och blev en duktig skidåkare. 
Familjen flyttade åter till Eskilstuna, när fadern blev egen företagare och 
drev verkstadsindustrin EMTI-verken, ett fabrikskomplex mitt i staden vid 
Södra Station. Modern blev en av näringslivets oavlönade hemarbetare som 
stod för markservice och representation. Åren i Ludvika  hade till följd att 
Inger vann skolans skidtävlingar och märkte att den fysiska grundkonditio-
nen var god. En väninna fick med henne till Unga Örnar i Eskilstuna. Inger 
gillade inte Unga Örnars politik, men väninnan är fortfarande en av Ingers 
goda vänner.
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Inger blev student på handelsgymnasiet i Eskilstuna, sökte sig till Märtha-
skolan och Tillskärarakademien och fick en gedigen textil utbildning. Hon 
fick anställning på ett grekiskt företag, som arbetade med pälsverk – och 
lärde sig grekiska på köpet. Företaget hade sin verksamhet i Frihamnen i 
Stockholm och frågor om utvecklingen av Stockholms hamn kom att bli av 
stor betydelse för Ingers kommande forskning.

22 år gammal gifte hon sig och var en tid hemarbetande med två barn. 
Hon läste in gymnasiekurser på kvällsgymnasium för att komplettera sin 
studentexamen och få behörighet till universitetsstudier. På Stockholms 
universitet läste hon sedan svenska, engelska och historia.

Hon fortsatte  utöva idrotter. Hon spelade tennis på allvar först i Stock-
holm och vann under tre år titeln som klubbmästare i SALK (Stockholms 
Allmänna Lawntennisklubb). Dessutom ägnade hon sig åt ridning och seg-
ling. Inte utan stolthet berättar hon om hur hon var skipper på seglingen 
Gotland runt och att hon fortfarande vid över 70 års ålder har sin segelbåt, 
numera för kortare turer på sommaren. Intresse och kunskap för seglingen 
har överförts till barn och barnbarn, som varit aktiva som sjöscouter i Dan-
deryd, numera som ledare.

Historikern
På Historiska institutionen vid Stockholms universitet började hon sin aka-
demiska karriär först som amanuens, sedan som assistent och slutligen som 
universitetslektor och studierektor. Hon kom att ägna 24 år åt historieäm-
net som forskare och pedagog.

Samhällsintresserad hade hon alltid varit. Man blir inte historiker om 
man inte är samhällsintresserad, menar hon. Under det långa socialde-
mokratiska maktinnehavet hade historia som undervisningsämne fått stå 
tillbaka för samhällskunskapen, men Inger var mer intresserad av de långa 
perspektiven och av hur samhället växt fram till vad det har blivit. Tidigare 
än de flesta såg hon de gemensamma europeiska perspektiven. Historia kan 
inte studeras som en isolerad nationell företeelse. Sveriges historia är en del 
av Europas historia och först när man har den bakgrunden ser man vad 
som är nationellt i utvecklingen, såväl det gemensamma som det unika.

Samhället kan inte heller förklaras enbart från ett politiskt perspektiv. 
Utvecklingen kan bara förstås om man ser på insatserna såväl från det all-
männa som det privata. Den aspekten har genomsyrat hennes forskning, an-
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tingen det gällt studier över Stockholms 
hamn, ungkarlshotell eller boende för 
äldre kvinnor. De privata initiativen har 
ofta varit början och först så småningom 
har det offentliga trätt in i verksamhe-
terna. Att studera interaktionen mellan 
det privata och det offentliga har varit en 
central fråga i Ingers forskning.

Kommunalpolitikern 
Det var Ulla Voss-Schrader, energisk 
förkämpe för jämställdhet, som värvade 
Inger Ström-Billing till det första kom-
munala uppdraget i Danderyd. Det gäll-
de en plats i styrelsen för kommunens 
allmännyttiga bostadsbolag. Hon visste 
att Inger var insatt i frågor om fastighets-
skötsel och Inger tackade ja till uppdra-
get. Hon var sedan med och sålde ut det 
allmännyttiga bolaget i Danderyd, men 
var angelägen om att kommunen skaf-
fade kontrakt på många hyreslägenheter för sociala ändamål. Många tror 
nog att Danderyd mest består av villabebyggelse, men i själva verket består 
mer än hälften av bostadsbeståndet av lägenheter i flerbostadshus.

Inger hade just doktorerat, så det första forskningsarbetet var avklarat, 
och hon tyckte att hon hade fått gott om tid. Under kommande år fick poli-
tiken ta alltmer tid och det blev ledamotskap i kommunfullmäktige, i kom-
munstyrelse och ordförandeskap i den moderata partiföreningen i Djurs-
holm/Danderyd. Under nio år var hon ordförande i gatunämnden, som 
under de åren omorganiserades till en teknisk nämnd.

Omorganisationen innebar att nämnden blev en beställar/kontrollor-
ganisation med huvudsaklig inriktning på att ingå avtal med utförare och 
att kontrollera att beställningarna utförts. Allt blev billigare, åtminstone på 
kort sikt och sådana förändringar av kommunal verksamhet diskuterades 
mycket i partiet. Det var lätt att se de ekonomiska vinsterna, men det var 
svårare att formulera och följa upp kvalitetsmål. Gatu- och parkarbetarna 

Inger Ström-Billing.
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anställdes av den förste entreprenören, men så småningom försvann de och 
med dem en stor kunskap. Många av arbetarna hade värnat om sina spe-
ciella områden, där några t.ex. tagit som sin uppgift att se till att det var 
snyggt på torgen, en annan hade tagit undergångar och vissa parker under 
sina vingar och framför allt kände de till var ledningar fanns under jorden 
– även sådana detaljer som inte syntes på ritningarna. Ofta fanns inte hel-
ler ritningar kvar från grundläggaråren omkring sekelskiftet, då man lagt 
ner avloppsrör av urborrade trädstammar t.ex. Att mista alla de egna gatu- 
och parkarbetarna var inte enbart lyckat, menar Inger, när hon  ser det i ett 
längre perspektiv.

Den moderata fullmäktigegruppen hade egen majoritet 1981, och bestod 
då av 9 kvinnor och 15 män. Under de kommande åren fortsatte Inger Ulla 
Voss-Schraders arbete i jämställdhetsdelegationen och jämställdhetskom-
mittén och tillsammans med Täby kunde man med kommunala medel in-
rätta en gemensam kvinnojour, möjligen beroende på att fullmäktige då till 
hälften bestod av kvinnor.

När Inger Ström-Billing valdes till ordförande i kommunfullmäktige 
1998 kan man säga att cirkeln var sluten. Vid 1900-talets början hade kvin-
nor inte kunnat väljas in i fullmäktige på grund av sitt kön, men vid sek lets 
slut valdes hon som den första kvinnan till ordförandeposten i kommun-
fullmäktige i Danderyd. Hon var fullmäktigeordförande i åtta år och trivdes 
mycket bra. Av representationsuppdrag talar hon gärna om välkomnandet 
av nya svenskar den 6 juni varje år med middag för samtliga och utdelning 
av kommunens kulturstipendium.

Inger Ström-Billing efterträddes som kommunfullmäktigeordförande i 
Danderyd av advokat Lennart Waldenström. Han uttalar sig med stor res-
pekt för Inger som ordförande: ”Hon var en erfaren ledare av kommunala 
sammanträden, duktig och lyhörd. Även om vi andra ibland tyckte att dis-
kussionerna blev väl långa, hade hon en förmåga att visa intresse för alla 
inlägg. Hon accepterades i alla läger.”

Djursholms Forntid och Framtid.
Liksom de tidigare fullmäktigeordförandena har också Inger fått överta 
ordförandeskapet i Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. Hon vi-
sar med stolthet föreningens bokutgivning, många av dem om framstående 
kulturpersonligheter från Djursholm. 
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Presidiet i Danderyds kommunfullmäktige i plenisalen på Djursholms slott år 2002. Längst till vänster stadsdirek-
tör Åke Karén, fullmäktiges ordförande Inger Ström-Billing (M) bärande ”borgmästarkedjan” , 2:e vice ordfö-
rande Anita Enflo (C) och 1:e vice ordförande Lars-Gunnar Wallin (Fp) 

När hon själv satt ordförande i fullmäktigesalen på Djursholm slott, 
fanns ett stort kvinnoporträtt i blickfånget. Med sin naturliga nyfikenhet 
tog hon reda på allt som gick att veta om denna dam från 1600-talet och 
det blev grundliga forskningar, som resulterat i en bok om Ebba Grip på 
Djursholms slott, en av rikets mest betydelsefulla kvinnor. I likhet med 
många andra kvinnor levde Ebba Grip långt efter makens död och skötte 
de stora egendomarna. Hon var en hushållarinna, hon höll ordning på alla 
räkenskaper, höll sig underrättad om tillståndet på egendomarna, som var 
spridda över en stor del av riket och tog själv alla beslut som måste fattas. 
Boken, Ebba Grip, slottsfru i Danderyd utkommer under år 2009 som nr 33 i 
skriftserien från Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. 

När slottet visas, har man  brukat berätta om männen, men i själva ver-
ket styrde och ställde makan både under mannens bortovaro i krig och som 
änka under betydligt längre tid än vad maken gjort. Ebba Grips man Svante 
Banér var borta i fält under många år under det tidiga 1600-talets krig och 
residerade som ståthållare i Riga. Han dog 1628, 44 år gammal, medan Ebba 
Grip levde ytterligare 38 år och uppnådde 83 års ålder. Boken om Ebba Grip 
sätter fokus på en av de många betydande kvinnor som har glömts bort i 
historien, men som nu kommer att få sin rättmätiga plats tack var att hon 
från sitt porträtt tittade på en fullmäktigeordförande med blick för gångna 
tiders kvinnor.
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Europeiska kvinnounionen/EFU
Under 30 år har Inger Ström-Billing verkat i Europeiska kvinnounionen, 
länge på framskjutna poster. EFU fungerar som ett nätverk mellan konser-
vativa kvinnor i Europa med syfte att främja samarbete och erfarenhetsut-
byte mellan kvinnor av samma politiska uppfattning från Europas olika län-
der. Avsikten har varit att prioritera kvinnofrågor. Ett antal kommissioner 
inrättades för att behandla olika ämnesområden såsom  de sociala, ekono-
miska, juridiska kommissionerna samt en utbildnings- och kulturkommis-
sion. Kommissionernas arbete skulle redovisas till EFU:s generalförsamling 
som hölls vartannat år. Sverige inträdde i EFU 1960 och 1979 blev den mo-
derata riksdagsledamoten Ingrid Diesen internationell ordförande i EFU. 
Ett officiellt samarbete har senare etablerats mellan EFU och de kvinnliga 
delegaterna i EPP, European Peoples Party, där bl.a. de moderata och krist-
demokratiska partierna i Europeiska Unionen ingår.  

Inger intresserades för arbete i EFU av landstingsledamoten Eivor Käll-
gren från Lidingö, som hon träffade i Kvinnliga Medborgarskolan. Snart 
kom Inger att ingå i styrelsen för den svenska sektionen av EFU och utsågs 
till ledamot av den internationella kommissionen för kultur, utbildning och 
vetenskap, där hon 1998 blev vice ordförande. Där behandlades bl.a. frågor 
om kvinnor och yrkesarbete, yrkesförbud och kvinnor i högskolan.

För Inger var det naturligt att fördjupa sig i de europeiska frågorna. De 
europiska länderna behövde knytas samman. Inte minst viktigt kom det att 
bli för de nya stater som upptogs i EU. Kvinnor i olika europeiska länder 
behövde lära av varandra och förstå de inbördes olikheterna. Ingers mång-
sidiga språkkunskaper har givetvis varit en tillgång i europasamarbetet.

Inger betonar hur viktigt det är att knyta ett nätverk av personliga kon-
takter och har på senare år varit aktiv framför allt i Europe Alive. Det är en 
organisation inom EFU med syfte att intresserade deltagare på ett enkelt och 
billigt sätt skall kunna besöka Europas olika länder. Ett land utses varje år av 
EFU till besöksland. Inger har varit ansvarig svensk representant och arrang-
erat besök i Sverige. Principen är att en tredjedel av tiden ägnas landets poli-
tik, en tredjedel kultur och en tredjedel till besök i familjer, ”hemma hos”.
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Efter yrkeslivet
Som pensionär har Inger Ström-Billing numera tid för familj, operabesök 
och läsecirkel med gamla vänner och ny poesi bland annat. Idrottsintresset 
från ungdomen odlar hon genom att segla och spela golf. Resor är viktiga; 
kunskaper om andra länder kan främja fred och knyta vänskapsband. Sam-
hällsintresset finns där i rikt mått och numera är hon ordförande för Dan-
deryds Moderata Seniorer. 

Hon blev forskare för att hon var nyfiken på varför samhället utvecklats 
till vad vi nu har, och hon har sett att det saknas viktiga perspektiv i histo-
rieskrivningen. Det finns mycket kvar att göra för den som likt Inger har  
blick för mångfalden och en inneboende nyfikenhet.

Källor 
Otryckta källor:
Intervju med Inger Ström-Billing våren 2009. Minnesanteckningar hos A-M Petersson
Samtal med Lennart Waldenström, Danderyd

Tryckta källor:
Inger Ström-Billing, – Stockholms hamn 1909-1939. Näringsliv och politik i samverkan,  

Stockholm 1984
–  Ungkarlshotell. Föreningen Söderhem, enskild filantropi och allmän socialvård 1900–

1986, Stockholm 1991
–  Ett eget rum, Sällskapet De Gamlas Vänner 1895–1995 Stockholm 2002.
–  Ingrid Diesen/Europeiska Kvinnounionen, artikel i Moderata Pionjärer, Stockholm 2004
–  Ebba Grip – slottsfru i Danderyd, Skrifter utgivna av Samfundet Djursholms Forntid 

och Framtid nr 33, Danderyd 2009.  
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Från Högdalen till Stadshuset
Samtal med Margareta Schwartz
nedtecknat av Lillemor Lindberg

Margareta Nilsson växte upp i Falkenberg, där hon engagerade sig i Hö-
gerns ungdomsförbund, Ungsvenskarna. Hon utbildade sig till barnsköter-
ska på KFUK i Stockholm, där hon sedan arbetade på daghem till 1951. Hon 
var på 1950-talet en hemarbetande ung mamma i den då nybyggda stadsde-
len Högdalen. 

Några årtionden senare återfinns Margareta Schwartz i Stockholms 
stadsfullmäktige. 1982 blev hon Stockholmsmoderaternas första kvinnliga 
borgarråd, med ansvar för skolfrågorna m.m. och 1991 valdes hon till ordfö-
rande i fullmäktige i Stockholm med allt vad det förde med sig av represen-
tation i Sveriges huvudstad. 

Nog vore det intressant att få veta mera om hennes väg till den politiska 
positionen. Vi låter Margareta Schwartz själv berätta i ett samtal:

Min politiska bana började 1954, när jag som nyinflyttad ung mamma pro-
menerade omkring i byggbråten ute i Högdalen, Jag upptäckte en lapp, som 
satt på en stolpe. Där stod att läsa: ”Om Du är intresserad av att bilda en Hö-
gerkvinnoförening i området, så träffas vi”… och så en adress i Stureby.

Jag knallade dit och tänkte att detta kanske var något för mig som en 
gång varit engagerad i Ungsvenskarna. Där var Ethel Florén Winther och 
några andra kvinnor som bodde i området. Vi beslöt att bilda en kvinnoför-
ening. Nästan alla kom med i styrelsen. Jag var en av dem och nu startade 
ett idogt föreningsarbete som för min del pågick i nära 30 år ute i Högdalen, 
men också inne i stan. Ganska snart blev jag ordförande i kvinnoförening-
en, en förening som jobbade på som bara sjutton.

 I Högdalen–Bandhagen fanns vid den tiden massor av unga familjer 
men barnomsorgen var dåligt utbyggd. Kommunikationerna var urusla. 
Hela området var en stor byggarbetsplats. Att åka in till stan med ungar och 
allt var inte att tänka på.

I vår nybildade kvinnoförening ville vi ha flera medlemmar. Hur skulle vi 
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få kontakt med alla unga familjer i om-
rådet? Då startade vi kvinnoföreningens 
barnpassning. En eftermiddag i veckan 
kunde mammorna lämna in sina barn 
och fara till stan i lugn och ro, medan vi 
passade deras barn. Vi bjöd på saft och 
hembakade bullar, vi läste sagor och lek-
te med barnen. Det blev mycket populärt 
och gav oss en hel del nya medlemmar i 
föreningen.

Vi ägnade oss åt utåtriktad verksam-
het. Det var mannekänguppvisningar 
och luciatåg för fulla hus. Vi hade väv-
ning och batikkurser. Av de förfärdigade 
alstren ordnade vi basarer och fick däri-
genom pengar för att driva vår verksam-
het.

Långa politiska anföranden blev det 
inte så mycket av, skall jag väl i ärlighe-
tens namn säga. Det kom så småningom. 
Men kända blev vi och medlemmarna 
ökade i antal. Att det gick betydligt lät-
tare att samla folk då berodde natur-
ligtvis på att det inte var så vanligt med TV. Det var sändningar endast på 
onsdagar och då fick man ju låta bli att ha möten. Vi var alla nybyggare 
och hade ett stort behov av att träffa människor utanför hemmets dörr. I 
området fanns det dåligt med lokaler för mötesverksamhet. Vi fick hjälp 
av stockholmsmoderaterna med att hyra en källarlokal, men snart måste 
vi finansiera hyran själva. Vi hyrde då ut lokalen möblerad på sommaren – 
med möbler som vi lite var bidrog med. Det gick bra några år, men så blev vi 
anmälda till hyresnämnden. Stig Rindborg, förbundets advokat, hjälpte oss 
ur knipan och vi fann för gott att avveckla hyresverksamheten. Nu hade det 
också blivit bättre tillgång på lokaler i området, som vi kunde hyra för våra 
möten.

Det blev också en partiförening i stadsdelen, där jag var ordförande un-
der sex år. Utan att skryta kan jag väl säga att det blev en livaktig förening 
med många intressanta aktiviteter.

Margareta Schwartz, kommunalfullmäktiges  
ordförande, framför Stockholms Stadshus.
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Ordförande i MKF
Nästa ordförandepost blev för Moderata Kvinnoförbundet i Stockholms 
stad under åren 1977–81. Då hade jag varit med i styrelsen under några år. 
Jag blev också styrelseledamot i MKF på riksnivå.

Åren som ordförande för MKF i Stockholm blev mycket roliga. Det 
var då vi verkligen jobbade för att få in fler kvinnor i politiken. För att det 
skulle vara möjligt måste vi satsa på att utbilda kvinnor. Det var ganska illa 
ställt med kvinnorepresentationen på 1950–60-talen. Vi startade kurser i 
talandets konst och i föreningsteknik. Vi satsade på att bygga upp kvinnors 
självförtroende. Kvinnor fick också flera ledande poster. Det arbete som vi 
genomförde då i Kvinnoförbundet i Stockholm och i MKF på riksnivå skör-
dar vi frukterna av idag.

En av få kvinnor i KF
Jag kom in i kommunfullmäktige 1973. Det tog alltså nära 20 år från det jag 
började arbeta för partiet tills jag blev kommunfullmäktigeledamot. Och 
det var nervöst. Bara att komma in i den magnifika fullmäktigesalen och 
se den lilla ynkliga talarstolen, som man definitivt inte kunde gömma sig i. 
Hur skulle man någonsin våga gå upp i den?

Men jag lärde mig och det blev ju ganska många vändor upp i den under 
årens lopp. Min första motion handlade om invandrare, en motion som jag 
så småningom fick gå upp och försvara i talarstolen. Den respekt som jag 
som ny KF-ledamot kände inför uppdraget finns inte idag – kanske på både 
gott och ont.

Moderaternas första kvinnliga borgarråd
1982 tillfrågades jag om jag ville bli skolborgarråd. Vilken utmaning! Skul-
le jag våga? Visserligen hade jag lång erfarenhet av skolstyrelsearbetet. Jag 
hade suttit i skolstyrelsen i nästan 20 år, började som suppleant, blev sedan 
ledamot och moderat gruppledare. Men borgarråd, klarar jag det? Klart du 
kan, sa en av mina vänner i kommunfullmäktige. Om en man fått frågan, 
vad tror du att han skulle ha svarat? Min familj sa: Klart du klarar det. Med 
stor bävan sa jag ja.
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Förutom skolan skulle jag också ha hand om Invandrarnämnden, Ar-
kivnämnden, Kommittén för stockholmsforskning och prins Eugens Wal-
demarsudde.

Det var första gången moderaterna valt en kvinna som borgarråd och 
det var första gången som (M) tog hand om skolfrågorna i Stockholm. Det 
var också över huvud taget första gången skolstyrelsen haft en kvinna som 
ordförande – pionjär alltså.

Jag skulle nu välja medarbetare, borgarrådssekreterare, biträdande bor-
garrådssekreterare och handläggare. Det blev kvinnor. Vi blev den verkliga 
”tjejroteln”, vilket väckte en viss uppmärksamhet både i Stadshuset och i 
pressen. Det var första gången något sådant inträffat. Socialdemokraterna 
var avundsjuka. Det var inte vilka kvinnor som helst. Den ena blev infor-
mationschef på Globen och senare chef för arbetsförmedlingen i Ludvika 
och Smedjebacken. Den andra – Beatrice Ask – efterträdde mig som bor-
garråd och blev statsråd först med ansvar för skolfrågorna i hela landet, se-
nare justitieminister.

Striden om Adolf Fredrik
Det var tuffa år. Kampen för att behålla Adolf Fredriks Musikskola i inner-
staden pågick för fullt. Kampen handlade om skolans läge – i förorten Väs-
tertorp eller upprustning av skolbyggnaden i centrum av Stockholm, dit det 
var lätt att komma också för alla elever från kranskommunerna. Det var 
demonstrationer, tidningsartiklar, som skulle bemötas, och föräldramöten. 
Musikmänniskor från hela Sverige deltog i debatten.

Det socialdemokratiska finansborgarrådet John-Olle Persson gjorde ut-
fall mot mig, men för mig var det lite enklare än för hr Persson. Jag befann 
mig ju på ”folkets sida” så att säga. Men jag hade inte majoritet i skolstyrel-
sen. Vi hade samlingsstyre i Stockholm på den tiden och det var socialistisk 
majoritet i fullmäktige.

Nu gällde det att se till att inte beslutet blev ödesdigert för Adolf Fredriks 
Musikgymnasium. Någon påstod att Olof Palme skulle ha skrivit på en pro-
testlista mot utflyttningen av skolan. Då fick en av mina medarbetare gå ige-
nom alla listorna för att se om detta var sant. Hon hittade namnteckningen 
och det blev en bra nyhet för pressen. Nu blev påtryckningarna så starka att 
hr Persson fann för gott att backa – men inte helt. Kampen fortsatte – och 
till sist gick vi segrande ur striden.
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Svåra skolfrågor
Det fanns många andra stora problem inom skolans område. Skolorna för-
föll och det saknades pengar för upprustning. Jag förde en ständig kamp 
med finansborgarrådet om att få pengar till skolan. Jag hade också kravet på 
mig att minska skolorganisationen. Elevantalet minskade och skolor måste 
läggas ner. För varje skola som föreslogs läggas ned fanns en opinion som 
ville bevara just den skolan. Men beslut måste fattas och här sattes mina 
partivänners lojalitet på prov.

Jag har haft tillfälle att konstatera att lojaliteten inte alltid är så stor. Detta 
skapar givetvis problem. Den lojalitet som man själv har ställt upp på för 
att t.ex. få ekonomin att gå ihop, känns inte särskilt meningsfull när en del 
partivänner hugger en i ryggen. Det är ganska tufft att bli utsatt i kylan. Men 
pengar till upprustning fick jag till slut. Äntligen förstod man att detta var 
en stor politisk fråga.

Något som var särskilt roligt var att besöka skolorna. Det var nyttigt för 
mig och oerhört uppskattat. Mina företrädare på området hade inte varit så 
flitiga med detta. Sex år som skolborgarråd blev det.

Ordförande i Stockholms kommunfullmäktige
Jag valdes till förste vice ordförande i kommunfullmäktige 1988. Det var en 
bra träning för vad som komma skulle. 1991 blev jag vald till KF-ordföran-
de – det finaste uppdrag som man någonsin kan få i Stockholms stad. Det 
var med en viss bävan jag intog platsen i ordförandestolen 1991. Men det 
var också med glädje och stolthet. Glädje över den värme som strömmade 
emot mig från alla partier – lyckönskningar inte minst från mina politiska 
motståndare. Det kändes fint. Stoltheten, tänk att jag som varit så ängslig 
för alla utmaningar har nått ända hit. Jag fattar det inte än idag.

Vid den tiden fanns det nio partier i KF och 101 ledamöter. Det var 
många och långa sammanträden. Ledamöterna pratade och pratade i det 
oändliga. Det fanns ingen voteringsanläggning. Upprop skedde manuellt. 
Om någon frivilligt avstod från talartid blev han eller hon framkallad och 
fick en kola.

En vänsterpartist blev så konfunderad när han såg en kvinna som ordfö-
rande att han plötsligt inte visste hur han skulle titulera mig. Det blev ”kam-
rat ordförande”.
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Förutom att leda sammanträden hade jag också hand om all stadens re-
presentation. Och det är en hel del. Stora mottagningar i Blå Hallen, Gyllene 
Salen och Prinsens Galleri – ibland i närvaro av kungaparet och presidenter 
från olika länder. Ambassadörer från främmande länder avlägger visit. Sta-
den får också besök av borgmästare från andra huvudstäder. Då gäller det 
att göra intressanta och trevliga program. Jag fick göra motsvarande besök i 
deras städer och då var jag ”drottning”.

När det är statsbesök i Stockholm äts det lunch i Gyllene Salen. Ibland 
kommer kungen och drottningen med sina gäster sjövägen med Wasaslu-
pen. Då blir det stor uppställning med röda mattan utrullad. Det är fest-
ligt värre. Visst är det många trevligheter förknippade med att vara stadens 
främste företrädare. Det är mycket jobb och stort ansvar för att allt ska fung-
era, men jag hade god hjälp av duktiga medarbetare.

Lördagar mellan klockan 14 och 16 kunde det vara upp till 24 par att viga. 
Rummet är vackert och jag hade en vacker blå vigselkappa med fina sigill. 
Det är en ganska kort ceremoni. Vid ett tillfälle var det en äldre man som 
var vittne och han tyckte väl att det var i kortaste laget, så han sa när vigseln 
var över: ”Det var i alla fall en söt präst”.

Tre moderata kvinnliga ordförande
Jag var moderaternas första kvinnliga borgarråd, men också moderaternas 
första kvinnliga KF-ordförande i Stockholm. Det känns fint att ha varit pi-
onjär. Och nog var det väl fantastiskt att de tre största politiska församling-
arna i landet leddes av tre M-kvinnor – riksdagen av Ingegerd Troedsson, 
Stockholms läns landsting av Peggy Lagerström och Stockholms kommun-
fullmäktige av Margareta Schwartz.

Skönhetsrådet
Även på den posten var jag den första kvinnan. Skönhetsrådet, som egent-
ligen heter Rådet till skydd för Stockholms skönhet, är ett rådgivande re-
missorgan för stadsbyggnadsfrågor. Det består bl.a. av representanter för de 
kungliga akademierna. Att få avsluta min politiska verksamhet för staden 
med åtta år av intressanta diskussioner för ett bättre och vackrare Stock-
holm har varit oerhört stimulerande.
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Så avslutas vårt samtal. Margareta Schwartz har ett rörligt intellekt, ett smit-
tande hjärtligt skratt och är en mycket parant uppenbarelse. Hon hittar lätt 
orden för vad hon vill säga och det märks att hon har lätt att få kontakt med 
alla slags människor. Visst har hon haft en arbetsam tid och uppgifter med 
mycket ansvar, men det är ingen tvekan om att hon har fyllt sin uppgift med 
den äran. De som har följt henne under årens lopp kan intyga att hon dess-
utom har gjort det med stor glädje.
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Den första moderata kvinnan, som rekryterades till riksdagen på grund av 
sina insatser i kommunen, var Bertha Wellin. Hur framstående hon än var 
som sjuksköterska, organisatör, sjuksköterskeförbundets initiativtagare och 
ordförande, skulle hon sannolikt inte ha kommit i fråga, om hon inte visat 
prov på sin politiska kompetens i Stockholms fullmäktigeförsamling. 

Vi presenterar här två kvinnor med bakgrund i kommunalpolitiskt ar-
bete, som föregick deras inval till riksdagen. Värmlands län hade inte haft 
någon kvinnlig riksdagsledamot före 1958, men till det extra val, som hölls 
detta år, nominerades Birgitta Sjöqvist, efter initiativ av kvinnorna i länet. 
Hon hade grundlig kommunalpolitisk erfarenhet framför allt av skolfrå-
gor, senare var hon också landstingspolitiker.  Hon kom in i hetluften som 
inhoppare i skolberedningen och fann sig föranlåten att lämna riksdagen 
efter knappt två år vid nästa val. Eva Karlsson, framstående pedagog från 
Hälsingborg, gav sig in i kommunalpolitiken när hon blev förbigången 
vid utnämningen av skolledare i Hälsingborg. Hon skaffade sig en gedigen 
kommunalpolitisk kompetens innan hon valdes in i riksdagen. Också hon 
ägnade sig framför allt åt skolfrågor. Som lärare och utbildningspolitiker 
står de båda som representanter för många andra kvinnliga moderata riks-
dagsledamöter.
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Birgitta Sjöqvist i Sunne – ett liv präglat av 
bildning och kultur
Catarina Segersten Larsson

Högerpartiet, som partiet hette fram till 1969, och därefter Moderata Sam-
lingspartiet har haft många och framträdande kvinnor som fört partiet och 
dess idéer framåt. Flera av dem kommer från Värmland och detta avsnitt 
kan också ses som en fortsättning och ett arv efter Märta Brydolf, Karin 
Grundel och alla de andra kvinnorna som envetet arbetade för kvinnors 
möjligheter i det värmländska samhället.

För mig är det extra roligt att skriva om Birgitta Sjöqvist, då jag fick över-
ta hennes mandat i Värmlands läns landsting, då hon slutade som lands-
tingspolitiker i samband med valet 1982. Det politiska livet är inte alltid en 
dans på rosor, som alla är väl medvetna om, inte minst kvinnor. Birgitta 
Sjöqvist har upplevt både framgångar och motgångar, men har hela tiden 
oförbrutet arbetat vidare i partiets, kulturens och utbildningens tecken.

Birgitta Sjöqvists hela vuxna liv är präglat av bildning, såväl för egen del 
som för andras, som lärare och skolpolitiker, men också bildning och kultur 
i fråga om en ständig utveckling av personligheten, byggd på nyfikenhet 
och vetgirighet. Vid 75 års ålder påbörjade hon ett nytt projekt, att lära sig 
ryska!

När man ska beskriva ett så långt liv, så fullt av engagemang för utbild-
ning och kultur är det omöjligt att täcka in alla aspekter och uppdrag. Jag 
har därför valt att göra några nedslag i ett rikt och engagerat liv i händelser 
som påverkat Birgitta själv och det politiska skeendet.

 
Birgitta föddes i Säter i Dalarna år 1916 i en politiskt medveten medelklass-
familj med en engagerad far, till yrket redaktör och med kommunala förtro-
endeuppdrag, och en engagerad mor, dock utan uppdrag. Det fanns många 
meningar runt matbordet, men utan att det övergick i politiska stridigheter. 
Grundinställningen var att man skulle respektera olika åsikter. Hon blev 
student 1939, då det ännu var ganska få flickor som tog studentexamen. När 
Birgitta som utbildad sekreterare anställdes vid stadskontoret i Säter och 
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där fick starta från grunden i det som vi kallar byråkratiskt arbete, var det 
inte tal om att agera politiskt utan att vara neutral, något som underlättades 
av atmosfären i hemmet.

Till Sunne kom Birgitta 1947 som lärare vid samrealskolan, där hon kom 
att vara anställd fram till 1952. Hon hade då studerat vid Uppsala universitet 
till filosofie magister med engelska, tyska och franska som huvudämnen. 
Då tog man direkt de tjänster som erbjöds, oavsett var, som hon själv ut-
tryckte det. I Sunne träffade Birgitta Tore Sjöqvist som var tandläkare och 
de gifte sig 1948. Han drev egen praktik fram till 1990 i ”Villa Helios”, en 
vacker sekelskiftesvilla i centrala Sunne. Villan blev efter det att Tore slutat 
sin praktik, i många år ett tandläkarmuseum under kulturstiftelsen Sunds-
bergs gård.

  

 Partiuppdrag och kommunala uppdrag i Sunne.
Tore Sjöqvist kom in i kommunfullmäktige året efter giftermålet och den 
politiska resan startade för båda. Nästan direkt som Birgitta flyttat till Sunne  
fick hon en inbjudan från Högerns lokala kvinnoförening. Hon blev med-
lem och det första politiska uppdraget för Birgitta blev att väljas till Kvin-
noföreningens sekreterare, ett uppdrag där Birgitta fick användning för sin 
sekreterarerfarenhet och med det tydliga arvet av fadern: ordning och reda! 
Hon blev snart medlem i Länskvinnorådet och var dess sekreterare 1956–65, 
varefter hon blev ordförande i Högerns Länskvinnoförbund 1965–71. 

Från början var det Tore som var mest engagerad. Han reste till många 
årsmöten tillsammans med Värmlandshögerns ombudsman Henry Gran-
qvist. Men snart vaknade Birgittas intresse och hon insåg behovet av utbild-
ning. Grundutbildning blev det i form av kurs på Högerns Medborgarskola 
på Gimo 1954. Året efter fortsatte hon med en kurs för blivande reseombud 
för högerkvinnorna och därmed blev hela Värmland hennes arbetsområde. 
Det var ett uppdrag, där den relativt blyga Birgitta måste tala och agera of-
fentligt och hon byggde på med talarutbildning 1957. Med allt detta som 
grund gav sig Birgitta med friskt mod in i den viktiga tjänstepensionsdebat-
ten inför folkomröstningen om införande av ATP 1957, ett verkligt elddop 
men också avgörande för den politiska karriären.

Efter andra världskriget hade Högerpartiet en mycket tung period med 
politiska bakslag. Men det fanns framgångar: ”Den verkliga ljusningen på 
den mörka himlen dessa tunga år efter andra världskriget stod de värm-
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ländska kvinnorna för. Det var kraftiga ökningar av antal medlemmar och 
föreningar. I mitten av 1940-talet fanns det tio föreningar med 739 med-
lemmar. 1948 hade antalet föreningar nästan fördubblats till 18 med 1025 
medlemmar. Den högsta noteringen kom 1959 med 22 klubbar och 2280 
medlemmar”, skriver man i Värmlandsmoderaternas jubileumsskrift 1999.

Kvinnoföreningen i Sunne hade mycket livlig verksamhet. Ännu var det 
inte självklart att kvinnor och män hade samma möjligheter att få politiska 
uppdrag. Birgitta berättar om att en stor del av Kvinnoföreningens verk-
samhet i Sunne som på andra håll handlade om att driva specifika kvinno-
frågor och inte minst, erbjuda olika typer av utbildning. I detta arbete hade 
Birgitta en nyckelroll, en roll som hon fortsatt med hela livet.

Hon blev engagerad i Medborgarskolan, där hon blev ordförande. Arbe-
tet med Aktiva Seniorer under många år innebar en ständig fortbildning i 
studiecirklar, inte bara för moderata medlemmar, utan också för många all-
mänborgerliga cirkeldeltagare. Aktiva Seniorer innebar en bred kontaktyta 
även utanför Högern/Moderaterna.

Kurs på Gimo 1954. Birgitta Sjöqvist på trappan, nr två från vänster.
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Birgittas första kommunalpolitiska uppdrag i Sunne blev att vara leda-
mot i skolstyrelsen och barnavårdsnämnden . 

Genom Kvinnoförbundet fick Birgitta kontakt med det internationella 
arbetet i partiet och blev då medlem i Europeiska Kvinnounionen, EFU. I 
det engagemanget kom hennes språkkunskaper väl till pass. Hon deltog i 
flera möten utomlands under ett tiotal år. Vid en generalförsamling var en 
av huvudfrågorna den kommunala förskolan, om kommunerna skulle ha 
skyldighet att erbjuda plats. Birgitta pläderade för att det skulle vara en skyl-
dighet för kommunerna men en frivillighet för föräldrarna att anta erbju-
dandet eller ej och hon fick majoritet för sin linje.

Till riksdagen
Länskvinnorådet för högern i Värmland  hade inför valet bestämt sig för att 
nu var det äntligen dags för en kvinna från Högerpartiet på den värmländ-
ska riksdagsbänken. Valet föll på Birgitta som accepterade nomineringen 
med både stolthet och ödmjukhet. Redan valet innan hade Birgitta stått på 
riksdagslistan, men inte på valbar plats. Valet blev en framgång och Birgitta 
valdes som första borgerliga kvinna från Värmland in i riksdagens andra 
kammare. Birgitta satt i riksdagen 1958–1960.

Sedan Gösta Bagge under sin tid som ecklesiastikminister hade insett 
behov av att utöka och reformera den obligatoriska skolan, hade Högern 
haft initiativet i skolfrågorna. Språkstudier i engelska infördes och skolti-
den förlängdes. Gösta Bagges erfarenheter av ungdomsarbetslösheten på 
1930-talet resulterade redan då i insikten att skolan måste ge en yrkesut-
bildning, när den inte kunde ges i näringslivet. Bagges stora skolutredning 
övergick efter socialdemokraternas valseger i 1946 års skolkommission med 
Tage Erlander som ordförande, resulterade i försöksverksamheter med en-
hetsskola och så småningom 1957 års skolberedning, som hade att ta ställ-
ning till den nioåriga skolans organisation.. 

Birgitta Sjöqvist fick, när hon kom till riksdagen Högerns plats i ”1957 
års skolberedning” efter den högerman som hastigt avlidit. Då hade bered-
ningen arbetat ett helt år. Birgitta Sjöqvist diskuterade de intrikata frågorna 
med partiföreträdare med särskilda kunskaper på området, bland annat 
Blenda Ljungberg. Uppfattningarna om ett sammanhållet eller differentie-
rat högstadium var delade i partiet och Birgitta valde att försöka hitta en 
egen linje i arbetet. Som lärare använde hon sina egna erfarenheter i utred-
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ningen och kom fram till en ståndpunkt med delvis sammanhållna klasser. 
Hon ville i beredningen försöka hitta en kompromiss, som skulle leda till 
det bästa möjliga i en svår situation. Beredningen skulle ha ett av sina sista 
möten i Visby och Birgitta åkte dit utan att ha fått några riktiga direktiv från 
partiet, trots att hon försökt få ett ställningstagande från partiledningen. 
Hon gick med på det framarbetade kompromissförslaget och fick dessutom 
igenom sitt tilläggsförslag om att glesbygden skulle få en linje med skoglig 
inriktning.

Media refererade resultatet av Visbykompromissen och läroverkslärare 
började protestera och ville att partiet skulle ändra sitt ställningstagande. 
Mitt i allt detta blev Birgitta Sjöqvist sjuk och måste för en tid lämna poli-
tiken. Hon ersattes temporärt av en partikollega, som sedan ändrade ställ-
ningstagandet på partiets direktiv. Partiets  linje var nu att yrkesutbildning 
borde påbörjas det sjunde skolåret. När hon själv kom tillbaka måste hon 
meddela beredningen att partiet inte accepterade den kompromiss som 
hon själv tidigare gått med på. Det var mycket svårt för Birgitta och en trå-
kig avslutning på ett långt arbete. Det innebar ett slut på rikspolitiken för 
hennes del.

Åter till Sunne och till landstinget i Värmland
Åter i Värmland blev Birgitta Sjöqvist lärare vid det nystartade korrespon-
densgymnasiet i Sunne. Hon invaldes i den kommunala skolstyrelsen, 
där hon verkade i åtta år. Hon blev förtroendevald daghemsinspektris för 
daghem i privatbostäder. Nämndeman blev hon 1963. Efter önskemål från 
Nämndemannaförbundet att varje tingsområde skulle bilda en förening tog 
Birgitta initiativ till att bilda en nämndemannaförening alldeles innan hon 
slutade som nämndeman 1985.

År 1966 kom Birgitta in i landstinget, ett uppdrag som hon hade fram 
till 1982. Hon efterträdde  maken Tore, som hade varit landstingsledamot 
1955–1966. Uppdraget innebar ett nytt politiskt sakområde för henne. Som 
vanligt gick Birgitta mycket systematiskt tillväga för att sätta sig in i de kom-
plexa och viktiga sjukvårdsfrågorna. På 1970-talet hade landstingen i Sveri-
ge en mycket stark tillväxt både i form av utbyggnad av hälso- och sjukvård 
och i form av nya uppgifter. Landstinget i Värmland var på inget sätt ett 
undantag, snarare tvärtom. En del av landstingets kommande ekonomiska 
problem grundlades under denna expansiva period. Socialdemokraternas 
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iver att politisera en stor del av samhället präglade 60- och 70-talen. Po-
litiska ”affärer” i Värmland som fritidsanläggningen Branäs, Arbetarkvin-
nornas semesterhem, HSB-relationer är några exempel på socialdemokra-
tisk politik från denna tid, som kom att påverka det politiska klimatet och 
landstingets ekonomi ända fram till 2000-talet.

Birgitta Sjöqvist blev gruppledare 1967 för de fem moderata ledamöter-
na. Det var ett tufft arbete med att bedriva oppositionspolitik mot den soci-
aldemokratiska majoriteten och att hålla ihop en moderat grupp av mycket 
självständiga ledamöter.

Denna tid i opposition bäddade för en genomtänkt politik för framtiden. 
När de framfördes vann de moderata förslagen sällan vänstermajoritetens 
gehör. Birgitta ägnade stort intresse åt förebyggande vård, det nödvändiga i 
att samla alla goda krafter i samhället för att stödja individen i ett förebyg-
gande arbete för att förhindra sjukdom.

En fråga som vållade problem i den moderata landstingsgruppen hand-
lade om kulturen i Värmland. Staten förde en aktiv kulturpolitik, som inne-
bar stöd för uppbyggnad av regionala institutioner. Frågan handlade om 
huruvida Värmland skulle ta del av de statliga bidragen. Diskussionens vå-
gor gick höga om en musikteater i Värmland. Birgitta röstade efter sin egen 
övertygelse för en musikteater i Värmland, medan den moderata gruppens 
majoritet röstade emot. Som ledamot av Musikteaterns styrelse stred Bir-
gitta för den konstnärliga friheten gentemot ordföranden som gärna själv 
ville styra Musikteaterns verksamhet. I dag är Värmlandsoperan, som mu-
sikteatern heter numera, en etablerad institution med lysande recensioner 
för sina föreställningar.

Att rösta enligt sin övertygelse kostade Birgitta en hel del internt i parti-
et. Landstinget skulle ju på den tiden inte ägna sig åt kultur överhuvudtaget, 
menade många moderater. Med ”de nya moderaterna” har kulturfrågor fått 
en annan position. Men Birgitta och Tore Sjöqvist visade också att kultur 
kunde befrämjas med personligt engagemang.

Kulturprojektet Sundsbergs gård
När Birgitta gifte sig med Tore, flyttade de till Sundsbergs gård, som Tores 
föräldrar köpt tillsammans med två andra par. Så småningom blev familjen 
Sjöqvist ensamma ägare till gården, som anses ha stått modell för Björne i 
Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. På 1970-talet bestämde sig makarna 
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för att dels sälja och dels donera mark och byggnader till Sunne kommun. 
En stiftelse bildades för att garantera att gården skulle vara tillgänglig för 
allmänheten i framtiden. Den kvarvarande öppna marken såldes till kom-
munen för att sedan föras vidare till de två stora hotellen Selma Lagerlöf 
och Spa hotell.

Birgittas stora projekt i detta sammanhang var att låta bygga en ny bo-
stad i gammal stil bredvid det gamla boningshuset och att göra om den 
gamla bostaden till ett museum för att i detalj visa hur hemmet som är i två 
våningar, såg ut i gamla tider. Birgitta har under alla åren sedan stiftelsen 
bildades 1976 suttit i dess styrelse och tagit mycket aktiv del i att utveckla 
gården till ett kulturcentrum. Under årens lopp har ladugården omvandlats 
till utställningshall för konst och hantverk med tillhörande kafé. För de de-
lar som ännu inte har gjorts om till allmänt ändamål, har Birgitta gott om 
utvecklingsidéer.

Birgitta skrev inför 2008 en historisk berättelse, ”Kvinnorna på Sunds-
berg”, som  har uppförts av amatörer från Frykenteatern. Fortfarande tar 
hon emot grupper som hon guidar i museet, inte minst många barngrupper 
får genom dessa visningar inblick i hur det var förr. Projektet ”Sundsbergs 

Planering av valarbete med Länskvinnorna. Birgitta Sjöqvist i centrum..
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gård” är ett mycket konkret exempel på Birgittas vilja att arbeta för kultu-
rens betydelse för människan.

Fortfarande vid 92 års ålder har Birgitta ett starkt engagemang för samhälls-
frågorna och följer noga med i den moderata politiken i Värmland, i Sverige 
och inte minst i de europeiska frågorna. En moderat kvinna, som i högsta 
grad följer med i den aktuella debatten och som planerar för framtida kul-
turprojekt på Sundsbergs gård!

Källor:
Otryckta källor
Intervjuer med Birgitta Sjöqvist, Sunne, hösten 2008

Tryckta källor
Sveriges Riksdag, del IV Andra kammarens ledamöter, artikel Birgitta Sjöqvist
Moderaterna i Värmlands jubileumsskrift  1999

Bearbetningar
Framtidens Idéer 1990, Ann-Marie Petersson, artikel Gösta Bagges skolpolitik.
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Eva Karlsson – en framsynt pionjär i Skåne
Britt-Marie Bingström-Forslund

Mitt första minne av Eva Karlsson är från början av året 1962, då jag från 
riksdagsläktaren hörde henne, i en debatt om budgeten, banna Gunnar 
Sträng som en ”olydig elev”. Varken tonfallet eller pekfingret har natur-
ligtvis kunnat repriseras i något protokoll. Enligt partisekreterare Gunnar 
Svärd (Svärd, 1964) lär Eva också varit den enda som läxat upp Tage Erlan-
der som en ”dåligt uppfostrad skolpojke”. Mitt andra minne härrör sig också 
från början av 1962 när jag varit anställd på Högerpartiets riksdagskansli 
och Kvinnoförbund endast några veckor, då hon tog med mig till Högerns 
Kvinnliga Medborgarskola, för att jag skulle ”lära mig något”. Naturligtvis 
uttryckte hon sig inte riktigt så, men andemeningen gick inte att ta miste 
på. Det är med stor ödmjukhet och stor respekt jag försöker skriva en nå-
gorlunda rättvisande berättelse om denna mycket mångsidigt begåvade, 
framsynta och samhällsengagerade kvinna och hennes gärningar, där hon 
var en pionjär på flera områden.

Pedagogen Eva Karlsson
För att förstå inriktningen och engagemanget i hennes politiska gärning är 
det viktigt att först berätta något om hennes bakgrund och pedagogiska in-
satser.

Eva föddes 1897 i Torna-Hellestad nära Lund. Fadern var lärare och av 
honom ärvde hon inte bara yrket utan också samhällsintresset. Strax efter 
sin folkskollärarexamen i Skara  1919 fick hon tjänst i Hälsingborgs folksko-
lor. Hon fortsatte snart att vidareutveckla sitt redan välrenommerade kun-
nande genom att på 20-talet bl.a. studera det pedagogiska reformarbetet i 
Wien. Eva intresserade sig också för fysisk fostran och skolhygien genom 
att studera gymnastik i Tyskland och Schweiz. Hennes nya kunskaper i den 
moderna pedagogiken kom väl till pass när hon 1927, mot sin vilja, tvinga-

lay Moderata UA.indd   213 09-09-29   13.19.27



214

från kommun till riksdag

des ta hand om en 7: e klass, som på grund av olika omständigheter nästan 
helt saknade kunskaper för fortsatt skolgång. När läsåret var slut hade hon 
”med gott resultat reparerat skadorna”1 Drygt 80 år senare, anses en jämför-
bar ”bragd” värd en hel TV-serie.2

Eva insåg tidigt betydelsen av att ge eleverna en god samhälls- och yrkes-
orientering och arbetade bl.a. som lärare i fortsättningsskolan åren 1920–41. 
Hon medverkade också till fortbildningar av lärare i yrkesorientering samt 
var en energisk tillskyndare av det frivilliga nionde skolåret. Eva arbetade 
även som gymnastiklärare och siminstruktör. Dessutom lär hon ha varit en 
duktig och entusiastisk privatlärare i latin.3

Trots sin gedigna meritlista och såväl Skolöverstyrelsens som folkskole-
inspektörens förord, förbigicks Eva vid utnämningen av en av de två över-
lärartjänsterna i Hälsingborg. Dessa gick i stället till två män, som båda var 
socialdemokrater. Hälsingborgaren  kommenterade detta på följande sätt: 
”Fröken Karlsson var visserligen meriterad, men hon var kvinna och re-
presenterade inte socialdemokraterna.”4 Enligt Britta Jernberg, mångårig 
tjänsteman på Högerns partiorganisation och Kvinnoförbund samt god vän 
med Eva, var denna händelse den främsta anledningen till att Eva kandide-
rade till riksdagen 1952.

Ordförande i Högerns Kvinnoråd i Fyrstadskretsen 1947–1964
När man läser gamla protokoll från  Högerns Kvinnoråd i Fyrstadskretsens 
sammanträden slås man både av hur mycket och ändå hur lite som hänt 
på 60 år vad beträffar kvinnors villkor. Många av frågorna känns fortfa-
rande aktuella. Förr fick man dock kämpa på ett annat sätt för att få fram 
sina frågor. I dag finns ett nästan obegränsat antal kommunikationskanaler. 
Riksdagsdebatterna kan följas i TV-soffan. Föreningarna har hemsidor och 
bloggen har blivit ett stort forum för opinionsbildning och meningsutbyte. 
Nedan följer några exempel på frågor dåtidens kvinnor brottades med och 
hur man verkade i ett samhälle utan våra moderna kommunikationer.

Information från centralt håll fick man främst via besök av riksdagsleda-
möter eller Kvinnoförbundets resesekreterare som Stina Wallerius (Gunne) 
och Barbro Norén, vilka berättade om vad som hände på det politiska pla-
net i Stockholm. För att bredda sina kunskaper ordnade man studiebesök 
på arbetsplatser med mycket kvinnlig arbetskraft såsom livsmedelsindu-
strier, konfektionsföretag och vårdinrättningar. 
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Ytterligare en bild av den tidens annor-
lunda förhållanden ger kallelsen till ett två-
dagarsmöte på Frostavallens friluftscenter 
i mars 1947. Kostnaden för att delta upp-
gick till 7,50 kronor. Dessutom måste res-
taurangkuponger för bröd, smör och kött 
medtas. En av de medverkande var små-
brukarhustrun från Norrbotten, riksdags-
ledamoten Märta Boman, som talade om 
”Småbrukarhustruns svårskötta sysslor”. 
Många av de föreningsengagerade kvin-
norna var fortfarande hemmafruar med 
hjälp i hemmet. Alltfler kvinnor började 
dock arbeta utanför hemmet. 1946 beslöt 
man därför att ha sammanträde varannan 
gång på en söndag och varannan på en vardag för att få med såväl hemarbe-
tande som yrkeskvinnor.

Eva var hela tiden den drivande kraften och hennes intresse för att föra 
fram kvinnor och kvinnofrågor samt representera partiet på hemmaplan 
med större kunskaper och insikter genomsyrade verksamheten. 1947 blev 
hon vice ordförande och året därpå ordförande i Fyrstadskretsens Kvinno-
råd samt ledamot i Centrala Kvinnorådet. Medlemsantalet i Fyrstadskret-
sens Kvinnoråd var imponerande stort och uppgick 1948 till 2200. Eva var en 
mycket god rekryterare och vann i januari 1952 andra pris i partiets medlems-
värvning. Vid månadsmötena förekom ofta föredrag, som Eva många gång-
er själv stod för. Exempel på ämnen var ”Samhället och medborgarfostran”, 
”Skolmogen – icke skolmogen”, ”Individen och ansvaret”, ”Kvinnors borto-
varo från tjänst – orsak och verkan”. Eva insåg tidigt vikten av att ha goda re-
lationer med pressen och föreslog 1949 att man skulle utse ett pressombud i 
varje förening för att underlätta kontakten med pressen. Hon verkade också 
för samarbete mellan städer och kommuner för att sprida information, t.ex. 
om en högerkvinna väckt någon bra motion, som kunde vara av intresse för 
andra. Senare inrättades också en press- och propagandakommitté. 

Ambitionerna räckte även till andra saker som skrivelse till 1946 års skol-
kommission om att kristendomsundervisning skulle förbli obligatoriskt 
i barn- och ungdomsskolor. Man uttalade sig  för att kvinnor borde  äga 
behörighet till kyrkliga tjänster. Vidare föreslog man bildande av länskom-
mittéer för att ordna hemhjälp åt semestrande husmödrar.  Eva framhöll 

Eva Karlsson.

lay Moderata UA.indd   215 09-09-29   13.19.28



216

från kommun till riksdag

vikten av att läsa ledare och pressrevy i högerpressen och anordna politiska 
kvartar vid sammankomster. Föreningarna uppmanades att studera parti-
ets skrifter och delta i olika studiecirklar, bl.a. i kommunalkunskap.

Man kan inte annat än beundra drivkraften att ständigt vilja lära sig mer 
om politik och kvinnors olika villkor i samhället. Samma ambitioner im-
ponerade starkt på mig när jag i början på 60-talet höll kvinnokurser på 
Gimo. Det var inte bara de s.k. mjuka frågorna som engagerade, utan även 
försvar, rättsväsende etc., samtidigt som kursdeltagarna själva utgjorde en 
stor kunskapsbank med alla sina erfarenheter från verkligheten. I dag ver-
kar det obegripligt att männen inte förstod vilka resurser, som fanns om-
kring dem. 

Evas stora bildnings- och utbildningsintresse manifesterades också ge-
nom hennes vice ordförandeskap för Högerns Kvinnliga Medborgarskola 
1958–64, liksom hennes engagemang i Fredrika-Bremer-Förbundet.

Ordförande i Högerns Kvinnoförening i Hälsingborg 
(1947–1964)
År 1921 bildades den ”Borgerliga Kvinnoföreningen” i Hälsingborg med 
Vera Dahlin som ordförande och Signe Wennberg i presidiet. Under Elsie 
Mannerheims ledning utvecklades föreningen till en av de största och mest 
slagkraftiga högerkvinnoföreningarna i landet. 1947 valdes Eva Karlsson till 
ordförande. I samband med 30-årsjubileet skrev Hälsingborgaren  att fören-
ingen varit ett ovärderligt stöd för Borgerliga Valmansförbundet, inte minst 
genom mobiliseringen av frivilliga krafter vid valen.5 Fem år senare skrev 
samma tidning: ”Utmärkande för föreningen är dess aktivitet och mångsi-
dighet. Kurser, cirklar och informationsaftnar avlöser varandra samtidigt 
som goodwill-propaganda och medlemsrekrytering pågår”.6

Valet av föreningsaktiviteter och ämnen ger en bild av 50-talets samhälls-
frågor. I Europa hade Kol- och stålunionen bildats och 1957 antogs Rom-
fördraget, varvid EEC bildades. 1959 bildades frihandelsområdet EFTA där 
Sverige blev medlem. Genom den geografiska närheten kändes nog dessa 
frågor mer påtagliga i sydsverige än för övriga delar av Sverige. Själv minns 
jag när Högerns Ungdomsförbund i Hälsingborg, vid valet 1960, stod vid 
färjorna till Danmark och delade ut dekaler för ratten eller vindrutan med 
texten ”Ja till Europa. Håll till höger!”. Sverige fick ju högertrafik först 1967. 
I det verksamhetsprogram som Kvinnoföreningen 1959 sände ut till sina 
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då 2 000 medlemmar var Carl Göran Regnell inbjuden att tala om ”Sam-
arbetssträvanden i Europa”. Exempel på ett annat aktuellt ämne var ”Lika-
lönsprincipen och sambeskattning”, med riksdagsman Astrid Kristensson 
som informatör. En annan då angelägen fråga man tog upp var ”Trädgårds-
näringens betydelse för folkhushållet”.7

Kommunpolitikern Eva Karlsson
Evas politiska intresse började enligt henne själv redan på 20-talet, bero-
ende på samhällets starka samröre med skolan och den nära kontakten med 
barns och familjers sociala villkor. Hälsingborg var vid den här tiden en 
fattig industristad. På 30-talet blev hon politiskt aktiv. Eva följde därvid det 
mönster, som var oerhört vanligt för lärarinnor på den tiden. Nästan alla 
var föreningsaktiva och en mycket stor majoritet var politiskt engagerade 
med uppdrag i nämnder som folkskolestyrelser och barnavårdsnämnder. 
De flesta var liberala. Som konservativ avvek Eva i detta hänseende.

1943 invaldes Eva i folkskolestyrelsen, där hon bl.a. var vice ordförande 
fram till mitten av 50-talet. Hon satt  1942–64 i fattigvårdstyrelsen/social-
nämnden, där hon även var vice ordförande. Åren 1942–1958 var Eva le-
damot av Hälsingborgs stadsfullmäktige. Omsorgen om människor, skol-
frågor och s.k. kvinnofrågor var hennes främsta intresseinriktning. Hennes 
första motion handlade om ändring av reglementet för yrkesskolorna så 
att yrkesskolestyrelsen skulle ha minst en kvinna. Fullmäktige biföll mo-
tionen och hemställde hos Överstyrelsen för yrkesutbildning om ändring. 
Året därpå föreslog hon bl.a. en utredning om inrättande av en kommunal 
tvättinrättning för att underlätta kvinnors arbete. Hon motionerade också 
om viss social hjälp, d.v.s. arbetshjälp för gamla och sjuka i hemmet – ett 
slags föregångare till dagens hemtjänst. Medellösa äldre fick på den tiden 
plats på hem, men ägde man några sparade kronor var man helt hänvisad 
till den egna bostaden. Eva ömmade också mycket för de gamlas isolering 
och tog bl.a. initiativ till den ”Lokala försäljningen för gamla”, som inbring-
ade pengar till inköp av nytt material för de äldres sysselsättning. Vidare 
tog hon upp behovet av hemkonsulentverksamhet i städerna och ansåg att 
det var av stor betydelse att hemmen  sköttes så ekonomiskt, rationellt och 
arbetsbesparande som möjligt. Till detta önskade hon en rådgivningsbyrå 
av social karaktär för dem som inte hade råd att gå på kurser, d.v.s. en före-
gångare till dagens kommunala konsumentrådgivare.
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Fortfarande på 50-talet erhöll endast 30 % av eleverna i Hälsingborg 
skolmåltider. Eva föreslog därför en utbyggnad av skolmåltidsverksamhe-
ten, liksom att den skulle göras mer rationell och kostnadsbesparande. Hon 
bidrog också till inrättande av två hemvårdarinnetjänster i Hälsingborg 
samt anställande av en sjukgymnast.

När Eva yttrade sig i fullmäktige hade hon församlingens öra. Hon hade 
omdömet om sig att vara en självständig och orädd person, som visste vad 
hon ville.8 Eftersom det satt så få kvinnor i de kommunala församlingarna 
försökte hon i många frågor få kvinnor att hålla ihop över partigränserna. 
Eva verkade  energiskt för att få fram fler kvinnor i nämnderna, vilket ledde 
till att de ofta åtminstone fick en suppleantplats. När partiet senare fick fler 
mandat fanns det många erfarna kvinnor att välja mellan och på så sätt öka-
de kvinnorepresentationen med tiden kraftigt i nämnderna. Eva lämnade 
fullmäktige 1958 men satt kvar som vice ordförande i socialnämnden och i 
styrelsen för Socialbyrån till sin död 1964.

Riksdagsledamot på ”eget mandat”
1952 års andrakammarval blev en stor framgång för Högerpartiet. I fyr-
stadskretsen tog Högern det nytillkomna mandatet. Direktör Ragnar Lund-
berg från Malmö stod först på listan men avsade sig mandatet till Eva Karls-
sons förmån, eftersom det vanns med hjälp av de klara högersiffrorna från 
Hälsingborg. Partiet ökade där med 35 % sedan valet 1948 och Hälsingborg 
fick åter ett borgerligt mandat, där man kunde placera sin främsta kandidat 
Eva Karlsson. I rikspolitiken drog man snabbt nytta av Evas breda erfaren-
heter och stora kunskaper. Hon blev bland annat ledamot av kommittén för 
översyn av hälso- och sjukvården samt expert i ”1957 års skolberedning”. 
Självfallet upptog utbildningsfrågor det mesta av hennes intresse och under 
hennes drygt 10 år i riksdagen (1953–1964) väckte hon 99 motioner främst 
med anknytning till det obligatoriska skolväsendet. Hon låg också bakom 
ett 20-tal interpellationer i utbildningsfrågor.

Trots det stora engagemanget på det rikspolitiska planet släppte Eva ald-
rig ”det kommunala samband som kan betyda något för Riksdagen och som 
får uttryck i beredvilligheten att tjäna den egna kommunen. I så måtto hade 
hon en engelsk attityd till politiken att hon aldrig tyckte sig befordrad från 
skyldigheten att verka i de politiska grundorganisationerna”9.
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Flygkatastrofen i Ängelholm 20 november 1964
Eva Karlssons oerhört verksamma och pliktfyllda liv fick ett abrupt slut när 
hon på hemväg från riksdagsarbetet omkom i flygolyckan utanför Ängel-
holm. Hälsingborgshögern förlorade därigenom en av sina allra viktigaste 
och mest betydande krafter och Högerpartiet sin bästa skolpolitiker. Hen-
nes civilkurage och stora sakkunskap hade behövts länge under de kom-
mande årens skoldebatt liksom hennes engagemang för samhällets svagare 
grupper.
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