Fru Ordförande!

Vi har valt att presentera några kvinnliga ordförande på olika platser och
olika nivåer i kommuner och städer. Mary Reuterswärd i Arboga landskommun var Sveriges första kvinnliga fullmäktigeordförande, Inger StrömBilling, fullmäktigeordförande i Danderyd och Margareta Schwartz, första
kvinnliga moderata borgarråd i Stockholm samt stadsfullmäktiges ordförande. Under senare årtionden har många moderata kvinnor haft ett stort
ansvar i kommunerna som kommunstyrelseordförande och dessa får representeras 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 Reuterswärd, 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, disponent vid Jäders Bruk, slottsfogde vid Drottningholm och Tullgarn, hovjägmästare och förvaltare vid Rosersbergs slottsegendom, kommendör av Vasaorden.
Om Mary står att hon var dotter till kabinettskammarherre J.A. Nordenfalk 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 Viveka vid 20 års ålder 1936. 1948 utsågs hon av Kungl. Maj:t till ledamot av
Statens läroboksnämnd och 1952 till ordförande i styrelsen för Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus.
Att Mary blev Sveriges första kvinnliga kommunalfullmäktigeordförande 1938 väckte dock på den tiden uppmärksamhet. Husmodersförbundet
hyllade Mary tillsammans med fyra andra kvinnor: Nanna Svartz, professor 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 artiklar 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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Mary Reuterswärd 1945.

hon skrattade hjärtligt åt det rabalder som uppstått kring hennes val till
ordförande.
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”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 kommunalfullmäktig 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 avseende 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
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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 alltid, om man också inte får uppleva att de realiseras. Men min allra
varmaste önskan hoppas jag få se uppfylld rätt snart. Det är distriktssjukvårdens 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 sådana 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 roligaste 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 kvinnlig kamrat med i fullmäktige, en intelligent och präktig jordbrukskvinna, 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 ledamöterna 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 exempelvis 100 tunnland skog, tillräckligt för att förse skolor och andra kommunala 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 kyrka 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 förhållande, 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 partier kan man knappast tala – det är välfärdspolitiken som får sitta i
högsätet och så vill jag helst se på problemen.”
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Också Marys make uttalade sig i Vecko-Journalen om sin hustrus nya värdighet. Han menade att kvinnor var såväl berättigade som skyldiga att ta
del i det politiska livet. Varför skulle då Mary undandra sig det förtroendeuppdrag 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 Stockholm 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 stöttes 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 högreståndsfamilj 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 sjukdom 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 fattigvårdsstyrelsen där, tills hon 1930 flyttade till Jäders bruk med sin make.
Mary var aktiv och uppskattad i Färna. Senare utsågs Mary till hedersordförande 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 säkerligen 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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Mary Reuterswärd vid vävstolen. Observera papegojan!
.

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 notiser 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 bilar 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
172

lay Moderata UA.indd 172

På 1930-talet minskade arbetstillfällena i synnerhet på landsbygden. Nya
stora ungdomsgrupper nådde vuxen ålder och konkurrensen om arbete var
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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, grundaren 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 Hembygdsföreningen Arboga Minne och i Moderata Kvinnoföreningen i Arboga, suppleant 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 församlingshem. Föreningen samlade också in pengar för att kunna skänka föremål till
landskyrkan, S:t Nicolai kyrka.
1938 blev Mary Reuterswärd ordförande och centralgestalt. Genom syföreningen 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 socknen framgår av ett fullmäktigeprotokoll där man kan läsa att kyrkliga syföreningen 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 leverera 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 socknens räkning vilja inköpa 50 st s.k. stapelstolar att disponeras och användas
i Nikolaigården. Priset är 750 kr. Om saken beviljas är syföreningen tacksam 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 Nikolaigården 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 anhållan 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.” Kommunalfullmäktige 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 valdes 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 sammanträde:
”Fru Reuterswärd, som visade sig vara som klippt och skuren för befattningen i fråga, inledde sammanträdet med att tacka för det förtroende 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 mamma”, 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 landsförsamlingen i Arboga stad. 31 januari 1937 hade staden 4.928 invånare, landsförsamlingen 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 ålderdomshem 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 mindre bemedlade husmödrar vila och rekreation. Depressionen märks.
Mary Reuterswärds sociala engagemang framgår i protokollen – hon
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Från ett sammanträde med Arboga sockens kommunalfullmäktige 1946 i Nicolaigården.
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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 bifölls.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 konstatera 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 inkvarteringsnämnd, familjebidragsnämnd, förvaltningsnämnd i Arboga
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hemvärnsområde nr två, förbundsdirektion för social hemhjälpsverksamhet, byggnadsnämnd, civilförsvarsnämnd, valberedningsnämnd.
Uppdragen omfattade både reguljära kommunala verksamheter och
extraordinära uppgifter i krigstidens lokala försvarsorganisation. Som ledamot 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 Västmanlands Högerförbund.13 I flera omgångar satt hon i styrelsen för länsförbundet 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 denna lista stod Ruth Hylander, Simtuna, som nummer två och Vera Hamrin,
Kungsör, som nummer fyra. I övrigt var det enbart herrar som stod på listorna. 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 Reuterswärd 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 kunglig 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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fru ordförande!

”Västmanlands Fröja”
Vid samtalen med Marys döttrar Hedvig Hedborg och Caroline Hesselgren
framträder en varm och engagerad kvinna, ”en underbar mamma”, en kvinna 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 entreprenörskap av föredömligt slag.
Det är inte underligt att ”gubbarna stod upp för mamma” och att landshövding Conrad Janson, när han avtackade Mary vid en middag på Västerås slott, kallade henne för ”Västmanlands Fröja”. En färgstark centralgestalt
lämnade Arboga!

Noter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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mary reuterswärd – ”västmanlands fröja”
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