De första moderata kvinnorna
i stadsfullmäktige
Ann-Marie Petersson

Tidskriften Dagny, FBF:s organ uttryckte sig avvaktande om högerkvinnors framgångar inför de första stadsfullmäktigevalen 1910. ”Skulle en högerkvinna bli vald, måste det anses som en stor överraskning, fastän en för
oss kvinnor mycket angenäm sådan”.1 Man angav visserligen att högerkvinnorna – i detta fall i Gävle – hade utvecklat både energi och arbetsvillighet,
men misstrodde männens intresse för att nominera en kvinna. Vad blev då
utgången för det moderata partiet?
Stadsfullmäktigevalen 1910 innebar att minst 9 moderata kvinnor tog
plats i stadsfullmäktige. I Stockholm valdes Valfrid Palmgren in, bibliotekarie och en välkänd kulturpersonlighet. I Umeå invaldes Helena Ljungberg
som den första kvinnan i landsbygden, dvs utanför Stockholm. I Göteborg
invaldes Frida Hjertberg, i Gävle tog Karolina Själander plats i fullmäktige,
båda flickskoleföreståndare. Dessa fyra behandlas här i boken som representanter för de allra först invalda moderata kvinnorna 1910.
Elfrida Larsson valdes i Falun, Anna Danielsson i Kalmar, Anna Lundquist i Kristianstad, Anna Karlsson i Norrköping och Annie Bellman i
Gränna. De fem får i detta kapitel en kort presentation. Dessa invaldes
med skilda partibeteckningar. Benämningarna AVF, ”de moderata” och
”de borgerliga reformvännerna” innebar att de räknas som moderata före
trädare.
Benämningen ”reformvännerna” är mer oklar. Valsedlarna skulle efter
1910 ha partibeteckning, och benämningen reformvännerna diskuterades
som namn både i moderata föreningar och bland frisinnade. I Vänersborg
invaldes den första kvinnliga dövläraren Elisabeth Anrep-Nordin på reformvännernas lista. Hon var välkänd för att ha gjort en banbrytande insats
för dövas och dövblindas utbildning. I Marstrand invaldes föreståndaren för
Marstrands telegrafstation Marie Louise Olde. Ingen av dessa har kunnat
konstateras tillhöra de moderata. I Luleå fanns en kvinna på en gemensam
lista för den förenade vänstern och den borgerliga reformföreningen, Sigrid
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Holm. I Skellefteå, Huskvarna och Ronneby invaldes vardera en kvinna på
kvinnolista.2
Elfrida Larsson var född 1863 i Jönköping,
dotter till fabrikören Johan Lövenborg. Hon
gick i skola i Jönköpings elementarläroverk för
flickor, lärde sig språk i Schweiz och Paris och
blev lärare vid elementarläroverket där hon själv
varit elev. Där verkade hon åren 1880–1892. Hon
gifte sig med ingenjören vid Stora Kopparberg
Ernst Larsson. I Falun valdes hon in i styrelsen
för barnhemmet för flickor, i arbetshemmet för
flickor och i folkskolestyrelsen. I stadsfullmäkElfrida Larsson.
tige i Falun blev hon kvar i två år, då familjen
flyttade 1913. Återkommen till Falun 1918 blev
hon snart återigen ledamot av folkskolestyrelsen samt i undervisnings- och
barnavårdsnämnderna i Falun. Hon var vice ordförande och ordförande i
Dalarnas Moderata Kvinnoförening under 1920-talet.3
Anna Danielsson stod på AVF:s lista i Kalmar och invaldes i sin valkrets den första valdagen. Ytterligare kvinnor hade nominerats på
Valmansförbundets lista i en annan valkrets där
val ägde rum en senare valdag, men den listan
drogs tillbaka av Valmansförbundet, ”då det redan valts in en kvinna i stadsfullmäktige”. Frågan väckte enligt artiklar i Dagny stark reaktion
bland kvinnorna, och belyser hur opinionen
mot kvinnor kunde te sig lokalt. Det tycks som
Anna Danielsson.
om partiet ansåg att det räckte med en kvinna i
fullmäktige.
Anna Danielsson var ledamot i stadsfullmäktige 1911–1913. Hon var född
1865 i Karlstad, dotter till disponenten i Uddeholm Georg Danielsson. Modern var dotter till statsrådet och landshövdingen i Mariestad, Jonas Waern.
Anna Danielsson utbildades till lärare vid Högre Lärarinneseminariet och
arbetade som lärare i Kristinehamn och Stockholm innan hon kom till Kalmar 1903 som skolföreståndare. 1907 möter vi henne som ordförande i Kalmar kvinnliga diskussionsförening och i rösträttsföreningen i Kalmar fram
till 1913, då hon flyttade tillbaka till Karlstad. Där engagerade hon sig i den
moderata kvinnoföreningen Karlstads MKF och var dess ordförande 1914–
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1919. Hon blev ledamot av SMKF:s centralstyrelse, var dess vice ordförande
åren 1918–1919 och ingick som adjungerad ledamot i AVF:s överstyrelse.
Inom det pedagogiska området var Anna Danielsson verksam med
artiklar i fackskrifter och med föredrag om sina intryck från studieresor i
Europa och USA. Hon var under många år ombud för Fredrika-BremerFörbundet.4
Anna Lundquist invaldes i Kristianstad.
Hon var född 1868 dotter till färgerifabrikören
Sven Lundquist och hans maka Helena. Fadern
omtalas som en varmt intresserad kommunalman. Anna Lundquist hade redan 1890 varit
med i Kristianstads understödsförening och
varit stiftare av den frivilliga fattigvårdsföre
ningen 1893. Från 1907 var hon ledamot av stadens fattigvårdsstyrelse och folkskolestyrelsen.
Hon hade tagit initiativ till byggande av KristiAnna Lundquist.
anstads ålderdomshem, som stod färdigt 1908
”med små bekväma lägenheter till ett billigt
pris, som upplåtes till behövande ensamma gamla kvinnor.” I Dagny omskrivs hon som ”ledande inom alla de insatser som syftat till att utjämna
sociala missförhållanden.”5
Anna Karlsson invaldes i Norrköping.
Hon var född 1864, dotter till klädesfabrikören
G Karlsson. Hon deltog i driften av företaget,
blev delägare och förestod dess klädesaffär. Hon
hade även verkat som vårdare inom fattigvården. Hon var engagerad i en lång rad föreningar; Röda Korset och Föreningen Barnavård, hon
var styrelseledamot i Norrköpings FKPR samt i
MKF både lokalt och centralt. Hon ingick 1919
i AVF:s överstyrelse som fullvärdig ledamot.
Anna Karlsson.
Tidigare hade representanterna för MKF fått
nöja sig med status som adjungerade. I stadsfullmäktige verkade hon särskilt inom fattigvårdsstyrelsen.6
Annie Bellman, invald i Gränna stadsfullmäktige, var född 1860. Fadern var skogsförvaltare från Fellingsbro i Västmanland. Hon var verksam
som lärarinna under 9 år, till dess hon gifte sig 1886 med handlanden Oscar Bellman i Hultsfred. När hon blev änka flyttade hon till Gränna. Hon
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var ledamot av stadsfullmäktige 1911–1914. Tidningen Dagny beskriver henne som kommunalt intresserad och medlem i FKPR samt ”högt
uppburen inom samhället”.7
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Samtliga de kvinnor som invaldes 1910 infördes
med porträtt och en kort presentation i Dagny,
ibland även beskrivning av dramatik kring nomineringar.
Yngst bland de första moderata invalda var
Annie Bellman.
Valfrid Palmgren, 33 år då hon invaldes. Som
framgått ovan var de flesta födda på 1860-talet,
dvs mellan 40 och 50 år, då de valdes. En företrädare var ca 70 år, Karolina
Själander, och hennes ålder angavs också som en nackdel för henne. Kvinnorna i Gävle nominerade en yngre kandidat, men skolföreståndaren Karolina Själander blev slutligen den enda kvinnliga representanten på den
moderata listan.
Gemensamt för de första valda är att de har haft verksamhet utanför
hemmet, ”i det offentliga livet”. Många av dem var lärarinnor och även en
del av dem som benämndes fru hade en bakgrund som lärare i olika skolformer. Flera var skolföreståndarinnor. Flickskolorna startades och drevs
av kvinnor, ofta drivna av intresse för pedagogisk utveckling och entreprenörskap. De fick kallas föreståndare, men titeln rektor var förbehållen män.
Andra arbetade i näringslivet, som klädeshandlaren Anna Karlsson i Norrköping och banktjänstemannen Helena Ljungberg i Umeå.
Så gott som alla hade sin bakgrund i kvinnorörelsen, dvs rösträttsrörelsens lokala föreningar av LKPR, där de moderata kvinnorna ofta hade varit
initiativtagare och ordförande och även i FBF, den kristna nykterhetsrörelsen Vita Bandet och KFUK. Dessa organisationer kunde också ta initiativ
till att nominera kvinnor och sedan söka påverka partierna att sätta upp
kvinnor på valbar plats. De moderata kvinnornas organisering behandlas
utförligt av Birgitta Wistrand i kapitlet om Sveriges Moderata Kvinnoförbund, den första självständiga politiska kvinnoorganisationen.
Många hade ett förflutet i de många föreningarna i städerna för filantropi och social verksamhet. Kvinnors engagemang inom föreningslivet var
starkt framför allt i städerna från de sista decennierna av 1800-talet. För
många kvinnor blev det nära nog ett oavlönat heltidsarbete att förbättra
villkoren för socialt utsatta människor. De byggde upp och organiserade
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föreningar. De såg vad som behövde göras i frågor som föräldralösa barns
och änkors situation, de tog initiativ för att bygga bort slumområden och
bygga ålderdomshem. Det gällde i synnerhet i Stockholm, där listan över
föreningar är omfattande, men också i många andra tätorter med stor inflyttning. Kvinnorna tog upp sådana frågor till diskussion redan långt innan
de hade möjligheter att som valda aktörer arbeta politiskt.
Svenska kvinnor liksom kvinnor över hela världen framstår som oerhört aktiva i byggande av nya rörelser, både nationella och internationella,
i slutet av 1800-talet och de första decennierna av 1900-talet. Kvinnorna
prövade nya former, de gav sig in i det offentliga livet med att tala offentligt
och bilda opinion för sina idéer. Arbete i kvinnoorganisationer utvecklade
deras organisatoriska förmåga, de fungerade som idéspridare, talare, skribenter och lärare – med eller utan formell utbildning. Till skillnad från
männen valde kvinnorna att engagera sig i många sammanhang och på
flera fält och utvecklade förmågan att knyta kontakter, att samarbeta och
påverka andra; alltsammans viktiga komponenter för ett framgångsrikt
politiskt arbete.
De nominerade och valda var aktiva företrädare i sina verksamheter och,
förefaller det, osedvanligt kraftfulla personligheter. De kom mestadels från
en välbärgad medelklass, fadern kunde vara fabrikör, handlande, disponent
eller skogsförvaltare, men gemensamt är att de ogifta har varit självförsörjande, med inkomst av eget arbete. Föreningsengagemangen vittnar om att
de besatt ledaregenskaper som fört fram till ordförandeposter i skilda föreningssammanhang. Formuleringen ”högt uppburen inom samhället” som
återkommer om flera av de nämnda, vittnar om att det rörde sig om välkända och aktade personer.
Det som här har anförts om dem som valdes 1910, tycks också gälla för
de senare valda kvinnorna. Andelen lärare är stor, några har medarbetat i
tidningar och tidskrifter, alla har varit föreningsaktiva. Medan huvuddelen
av de allra första var ogifta, blev det med tiden vanligare att de gifta kvinnorna kom med i den lokala politiken, ibland med männen som tillskyndare; såsom Sigrid von Schultz i Bollnäs, Mary Reuterswärd i Arboga eller
Märta Brydolf i Kristinehamn.
Väl i fullmäktige ägnade sig de flesta kvinnorna inte oväntat åt fattigvård och skola. De blev ledamöter i barnhemsstyrelse och folkskolestyrelse.
Kvinnor hade från 1889 kunnat utses till fattigvårds- och folkskolestyrelse
och flera av de utsedda hade redan varit ledamöter där under flera år. Några
bryter mönstret; den ekonomiskt kunniga Helena Ljungberg utsågs till revi-
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sor för stadens angelägenheter och Bertha Wellin var placerad i Stockholms
beredningsutskott och stadskollegiet.
Ett mindre antal ägnar sig längre tid åt kommunalpolitiken. Avflyttning
från orten är ofta skäl till avbrott redan under den första mandatperioden.
Männens arbete bestämde bostadsorten. Valfrid Palmgren gifte sig med en
dansk akademiker, den senare professor Munch-Petersen, och flyttade till
Köpenhamn efter kort tid, men trots det åstadkom hon bestående resultat
framför allt i fråga om biblioteken under sin tid i Stockholms stadsfullmäktige. Elfrida Larsson avbröt sin kommunalpolitiska karriär i Falun då maken fick ny stationering i sitt arbete. Man kan fundera över vad dessa och
flera andra skulle ha kunnat uträtta om de stannat kvar en längre tid.
När de lokala partiföreningarna anställde provval, krävde kvinnor att bli
medlemmar, så att de kunde påverka nomineringarna. Det är en av anledningarna till att moderata kvinnor anslöt sig till lokala föreningar av AVF
redan 1910, trots att AVF centralt öppnades för kvinnor som medlemmar
först 1913. Lokalt ansåg också män att det var skäligt att kvinnor skulle få
påverka nomineringar till kommunalvalen på samma sätt som män, när de
fick såväl välja som väljas.
1919, vid de första valen med allmän och lika rösträtt, utökades kvinnorepresentationen i städerna. Andelen kvinnliga fullmäktige minskade
därefter under 1920-talet, men de moderata kvinnornas andel i stadsfullmäktige ökade mellan 1926 och 1938 till drygt tio procent och var då högst
av partiernas representation.8 Det kan nämnas att exempelvis Umeå hade
fyra moderata kvinnor av partiets 14 mandat 1922. I Stockholm, Göteborg
och Malmö ökade representationen stadigt och i många andra städer blev i
allmänhet en eller två moderata kvinnor invalda.
Bakgrunden för många nyvalda kvinnor var liksom tidigare egen yrkesverksamhet och deltagande i olika kvinnoföreningar. Lokala moderata
kvinnoföreningar tillkom förvånansvärt tidigt på några orter, till exempel
Västervik 1911, dvs fyra år innan Sveriges Moderata Kvinnoförbund (SMKF)
hade etablerats. Moderata kvinnor deltog ofta med egna nomineringar och
i partiföreningens nomineringskommitté och har t.ex. i Gävle kunnat ingå
i den lokala partiföreningens styrelse. Samarbetet mellan partiföreningen
och de lokala moderata kvinnoföreningarna var i allmänhet gott, men det
fanns undantag, t.ex Kristinehamn, där konflikterna mellan partiets kvinnoorganisation Centrala Kvinnorådet, CK, och det självständiga MKF var
uppenbara.
Porträtten av de första kvinnorna ger en del reflexioner. Många ser ut
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att vara bestämda och företagsamma, många ser ut att vara idérika och har
glimten i ögat. Man får ett intryck av att kvinnor som Frida Hjertberg i Göteborg, Elna Persson i Lund var snabba i repliken och att de trivdes i före
ningarna och det offentliga livet.
Bokens presentationer av moderata kvinnor i stads- och kommunfullmäktige har tillkommit tack vare enskilda skribenter på olika orter i landet,
mestadels moderata förtroendevalda i senare tid, som funnit det mödan
värt att ta reda på så mycket de kunnat om sina föregångare. Materialet ger
ett intressant urval av de kvinnor som tog på sig uppgiften att verka som
förtroendevalda i en stad eller kommun när de väl fick den möjligheten.
Artikelförfattarna har lagt ner ett omfattande arbete för att få fram material
från arkiv och tidningar, söka upp efterlevande som kan ha bevarat handlingar och minnen ofta 100 år tillbaka i tiden. De ger en bild av färgstarka
kvinnor, imponerande i sin kunskap och sitt engagemang.
Avdelningen Moderata kvinnor från Umeå till Trelleborg presenterar ett urval lokalpolitiskt engagerade kvinnor, inte bara i städerna. Det kunde emellertid dröja ända till 1958 innan en landsbygdskommun som Ljuder fick sin
första förtroendevalda kvinna, medan landskommuner i närheten av en
stad såsom Bollnäs landskommun fick den första kvinnan i fullmäktige 1918
och Björkhamre 1920. Mindre landskommuner behövde inte välja fullmäktige utan fick ända till 1954 behålla kommunalstämman som högsta beslutande organ.
Nästa avdelning, Till partistyrelsen, behandlar tre kvinnor som framträdde under 1930-talet. Såväl en del män som många kvinnor i partiet ansåg att såväl Hildur Lien som Axelia Kallin förtjänade nya positioner. Turerna kring nomineringarna i Örebro har beskrivits ingående av Gunnela
Björk, docent i historia från Örebro. Hon har noterat att Hildur Lien nådde
långt, men inte till riksdagen. Det fanns många hinder i vägen för en kvinna
till både landsting och riksdag trots att hon kunde ha stöd av ett stort och
starkt kvinnoförbund. Hildur Lien kom att bli en av de första kvinnorna
som landstingsfullmäktige, men ifrågasattes ständigt trots sin obestridliga
kunnighet, medryckande förmåga som politisk talare och enastående organisatör. Axelia Kallin fick också stå tillbaka för män vid riksdagsnomineringar. Hon fick nöja sig med att vara första suppleant och nådde aldrig
riksdagen, där hon med all sannolikhet skulle blivit en betydande kraft om
hon fått möjligheten. Däremot kom hon liksom Hildur Lien att tas i an-
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språk till partistyrelsen – något som också gällde för den färgstarka Saga
Bergsten i Arvidsjaur.
Den följande avdelningen Fru Ordförande! lyfter fram några kvinnor
som blivit ordförande i fullmäktige eller kommunstyrelse. Mary Reuter
swärd från Arboga landskommun var den första kvinnliga fullmäktigeordföranden i Sverige. Ingegerd Ekberg blev kommunstyrelseordförande
i Tranås. Inger Ström-Billing blev fullmäktigeordförande i Danderyd och
Margareta Schwartz blev första kvinnliga moderata borgarråd i Stockholm
och fullmäktigeordförande i huvudstaden. De visar att mycket har hänt sedan 1910, då de första kvinnorna kom in i stadsfullmäktige.
Från kommunala insatser till riksdagen avslutar presentationen med
två exempel på kvinnor som kom vidare. Birgitta Sjöqvist stannade enbart
en period i riksdagen, varefter hon verkade i landsting och kommun. Eva
Karlsson kom in i riksdagen efter ett val, där hon medverkat till att fyrstadskretsen erövrat ytterligare mandat genom framgångar i Helsingborg. Hon
satt i riksdagen i tolv år. Hon omkom oväntat i en flygolycka i Ängelholm.
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