Sveriges Moderata Kvinnoförbund, den första
självständiga politiska kvinnoorganisationen.
Framgångsrik organisering trots uppförsbacke och motvind

Birgitta Wistrand

Det är förvånande att många moderater fortfarande anser att Kvinnoförbundet startade sin verksamhet år 1920 och firar detta årtal trots att forskning visat att detta inte var fallet. Därigenom underblåser man ett slags
historieförfalskning, eftersom MKF, Stockholms Moderata Kvinnoförbund
redan 1911 tog initiativ till den första svenska politiska kvinnoorganisationen, dvs de moderata kvinnorna var pionjärer, när det gällde att bilda en
egen organisation. Detta skedde två år innan kvinnor släpptes in som medlemmar i Allmänna Valmansförbundet, AVF, som partiet hette då.
Fyra år senare, 1915, bildades riksorganisationen Sveriges Moderata
Kvinnoförbund, SMKF, som en självständig organisation och fortsatte sin
verksamhet ända fram till 1937. Då gick förbundet efter långa förhandlingar
och i första hand av ekonomiska skäl samman med Centrala Kvinnorådet,
CK, som sedan sin tillblivelse 1920 fungerat som en del av AVF.
Hur gick det egentligen till, när CK, som saknade både egen budget och
stadgar, och som sjösattes för att konkurrera ut SMKF, blev moderata kvinnors organisation? Hur är det möjligt, att det arbete som SMKF uträttade
för partiet och för de moderata kvinnorna under mer än 25 år, ”glömdes
bort” ? Det lyftes inte fram förrän Stina Nicklasson 1992 behandlade det i sin
avhandling Högerns kvinnor. Inom partiet har det inte synliggjorts mer än
då Stockholms Moderata kvinnor firades sitt 85-årsjubileum år 1996 samt
skriftligt i Moderata Pionjärer. Kvinnor i politiskt arbete 1900–2000, 2004.
Varför känner så få av dagens moderata kvinnor till SMKF:s stolta historia och dess pionjärer? Mycket återstår att studera om vad den tjugoåriga
konflikten mellan partiet och CK å ena sidan och SMKF å andra sidan har
betytt för vår uppfattning om kvinnors organisering, självständighet och
kvinnorepresentation i stort. Hur kan det komma sig att dessa moderata
kvinnors framsynta arbete och tänkande inte blivit en del av den svenska
kvinnohistorien, Moderata Samlingspartiets och de moderata kvinnornas
historia?
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Som redan nämnts var det de moderata kvinnorna som bildade den första självständiga kvinnliga politiska organisationen i Sverige. Tre år senare,
år 1914 kom de frisinnade kvinnorna med Emilia Broomé och Elin Wägner
igång med Frisinnade Kvinnor, en stödtrupp till Karl Staaff och den frisinnade landsföreningen. Denna organisation blev dock inte självständig förr
än 1921. De frisinnade kvinnorna, där Fogelstadgruppen var central och
idébärande har däremot gått till historien och beundras för sina insatser
– trots att våra moderata anmödrar är minst lika spännande och föregick
dem. Dessa har däremot varit osynliga till dess Stina Nicklasson i sin avhandling och andra böcker behandlat SMKF:s verksamhet samt pekat på
deras idéer, deras framgångar och motgångar. Avhandlingen kom dock inte
förrän 1992 och då var historien så att säga redan cementerad och det saknades kanske intresse att förändra historieskrivningen. Dessutom var SMKF i
någon mening förlorare och sådana brukar inte komma med i historien.
Men nu är det dags att återigen synliggöra SMKF:s insatser för de moderata idéerna i Sverige och för kvinnorna i vårt parti utan att därför förringa
arbetet som kvinnorna i CK och senare Högerns kvinnor utförde. I denna
artikel skall jag ge några reflexioner kring hur denna ”glömska” och osynliggörandet kan ha gått till. En annan intressant frågeställning är vad det
skulle ha kunnat betyda för moderaterna och för kvinnorna i Sverige om
partiet behållit sin självständiga kvinnoorganisation som vände sig direkt
till kvinnor och med ett eget politiskt program. Under nära trettio år kämpade dessa moderata kvinnor för sin rätt att vara moderater och självständigt arbeta i egna organisationer tillsammans med männen innan de år 1937
gav upp och blev en del av partiets organisation.
Motståndet mot organisationen och kvinnorna fanns ständigt, men växlade över tid och rörde olika frågor. Först blev kvinnorna osynliggjorda när
partiet bildades, de var helt enkelt inte välkomna att bli medlemmar även
om man förutsatte att de arbetade för partiet i valen. Senare handlade det
om den kvinnliga rösträtten och om att bli fullvärdiga medlemmar i samhället och partiet, det vill säga som både väljare och valbara.
I efterhand finns det således anledning att analysera effekten av att kvinnorna inom AVF – senare Högerpartiet – under lång tid motarbetades och
till och med blev tvungna att konkurrera med varandra. Att det inte blev
den självständiga kvinnoorganisationen SMKF, utan den osjälvständiga
och ekonomiskt beroende kvinnoorganisationen, CK, iscensatt av partiledningen först 1920, som kom att räknas som moderorganisation, måste även
detta ha påverkat uppfattningen om kvinnornas rörelseutrymme i partiet.
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SMKF beskrivs under sin existens som ett problem för partiet, mera sällan som en tillgång. En hypotetisk fråga är därför hur kvinnorepresentationen och moderata kvinnors agerande skulle ha utvecklat sig om budet
om att bilda en egen organisation inom AVF inte hade verkställts och kvinnorna hade fortsatt att agera självständigt inom SMKF.

Tidiga kvinnoorganisationer
Stina Nicklassons avhandling om de moderata kvinnorna tar sin utgångspunkt vid 1900-talets början. Då hade de redan länge arbetat ute i samhället i skiftande projekt och organisationer, ofta tillsammans med män. Kvinnorna tog sig an vardagslivets problem, de grundade skolor, bespisningar
och välgörenhetsinrättningar under de sista decennierna av 1800-talet och
början av 1900-talet som aldrig förr. De visade således ett starkt socialt ansvar i samhället och verkade som aktiva medborgare trots att de varken
hade rösträtt eller var ekonomiskt myndiga. Det senare förklarar varför
män ofta innehade ordförandeposter i ”kvinnoföreningar”. Parallellt med
detta filantropiska och oavlönade arbete tog allt fler kvinnor lönearbete i
takt med att fler yrken öppnades för kvinnor och att de fick möjligheter till
studier. Situationen för många kvinnor vid sekelskiftet var prekär med dåliga försörjningsmöjligheter. Antalet barn födda utom äktenskapet var uppe
i 25 % i Stockholm, där kvinnoöverskottet var stort. Allt fler började tala om
att kvinnor borde få större möjligheter till utbildning och försörjning och
framför allt fullvärdigt medborgarskap – rösträtt.
Föreningen Gift Kvinnas Äganderätt (1875), Svenska Föreningen för Fosterlandets Försvar(1884), Fredrika-Bremer-Förbundet (1884) samt Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvar (1895) är namnen på några av de före
ningar som de moderata kvinnorna var med om att starta. I dem förekom
ofta samma personer och dessutom utvecklades ett aktivt samarbete mellan
de olika föreningarna. Tre namn som återkommer är Ebba von Eckermann,
Lydia Wahlström och Lizinka Dyrssen. Samtliga dessa blev senare betydelsefulla för de moderata kvinnornas organisering och för Fredrika-BremerFörbundet, som enligt Lydia Wahlström på den tiden kunde kallas ”kvinnornas centrala ämbetsverk”.
Fredrika-Bremer-Förbundet, FBF, stod ofta som initiativtagare för aktioner kring frågor om kvinnors rättigheter i samhället. FBF:s förste ordförande var en man, riksantikvarien Hans Hildebrand. Den som ledde för-
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bundet under nittonhundratalets första två årtionden var Agda Montelius,
som hade sin bakgrund i socialt och filantropiskt arbete, där hon bland annat engagerade sig djupt i Föreningen för Välgörenhetens Ordnande, FVO.
Inom det socialpolitiska området arbetade män och kvinnor tillsammans
och här handlade det mer om samverkan än om konfrontation. Inom socialpolitiken ansågs kvinnorna kunna spela en självklar roll utan att utmana
de rådande systemen. Kvinnorna återfanns som sekreterare och byråföreståndare inom organisationer som Centralförbundet för Socialt Arbete,
CSA, och Svenska Fattigvårdsförbundet, SFF. Särskilt aktiva var kvinnor
inom utbildningsverksamheten, men Kerstin Hesselgren och Anna Whitlock tillsammans med Agda Montelius, Emilia Broomé och Ebba Pauli drev
också de ideologiska frågorna framåt och påverkade lagstiftningen; samtliga ingick senare i gruppen för den kvinnliga rösträtten inom Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt, LKPR.
FBF utvecklades under den här tiden alltmer mot det sociala området,
så när Lydia Wahlström 1908 tillträdde som vice ordförande i FBF, blev
hon därför ett viktigt komplement som varande högerprofilerad och akademiker. FBF behövde framstå inte bara som socialt acceptabelt utan även
som vederhäftigt. Därför var de intellektuella kvinnorna väsentliga för
förbundets trovärdighet och framgång. Andra kvinnliga akademiker som
Hilma Borelius, som senare ledde Moderata Kvinnor i Lund, och Alexandra
Skoglund, senare ordförande i CK, återfanns i FBF:s ledning och drev tillsammans med Lydia Wahlström och andra, parallellt kvinnliga akademikers rätt till statliga tjänster inom Akademiskt Bildade Kvinnors Förening,
ABKF. Följer man debatten under dessa två första decennier, verkar kvinnor och män vara upptagna av ständig debatt och ideologisk fäktning med
varandra och mellan varandra.
FBF hade startat på initiativ av Sophie Adlersparre, signaturen Esselde,
för att stödja hennes utgivning av Tidskrift för Hemmet. Tidskriften bytte
sedermera namn till Dagny för att 1916 få namnet Hertha. Kvinnosaksdebatten fördes i hög grad i dessa tidningar. Både när det gällde diskussionen kring unionskrisen, där kvinnorna var djupt oense och i många andra
frågor upplät tidningen sina sidor för oliktänkande och debatt. Dagny fick
efter en tid en särskild roll, då den utsågs till språkrör för LKPR och gjorts
om till veckotidning med Ellen Kleman som redaktör och med undertiteln
”Tidning för svensk kvinnorörelse”. Samarbetet avbröts dock 1911, ett kritiskt år för rösträttsrörelsen och de moderata kvinnorna.
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För fosterlandet – med eller utan ett starkt försvar
Det är värt att notera att de fosterländska strömningarna tidigt hade anammats av de moderata kvinnorna, som engagerade sig kraftfullt i försvarsfrågorna, något som de fortsatte med under hela 1900-talet. Här drev kvinnorna ett framgångsrikt arbete och lyckades vid flera tillfällen samla in en
stor mängd namnunderskrifter och på annat sätt mobilisera kvinnorna för
ökade medel till försvaret. Man anordnade insamlingar, basarer och andra
aktiviteter för att samla in pengar. De moderata kvinnorna stod här i motsatsförhållande inte bara till Ellen Key utan även till den grupp liberala
kvinnor som startat Sveriges Kvinnliga Fredsförening. En av dem var Emilia Broomé. I ett upprop till Sveriges kvinnor 1897 uppmanade hon svenska
kvinnor till nedrustning och fredsbevarande insatser, helt motsatt vad de
moderata kvinnorna stod för. Dessa ville i stället ha ett ökat försvar, något
som de ansåg var en förutsättning för att bibehålla landets självständighet.
Diskussionerna om försvaret och fosterlandskärleken engagerade kvinnorörelsen och debatten kom att bli oerhört livaktig. De moderata kvinnorna uttryckte ”sin glödande uppmaning” till Sveriges kvinnor att inte låta
vad de kallade för ”skev historiebeskrivning” göra svenska unga män odugliga till fäderneslandets försvar. Anna Wallenberg, som var ordförande i
Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvar, angrep exempelvis hårt fredskvinnorna i Nya Dagligt Allehanda och skrev: ”Hur skulle de kvinnor kunna
urskulda sig, som nu så ivrigt och med så stora ord arbeta för den universella fredstanken, om vi, i händelse av att vi bleve anfallna av en främmande
makt, icke hade något att försvara oss med.” Även Cecilia Milow, senare redaktör för SMKF:s tidning Medborgarinnan, kastade sig in i debatten och
skrev en broschyr på temat Älskar du ditt fosterland?, där hon förordade
en fosterländsk samling i både inre och yttre bemärkelse. Denna hennes
fosterlandskärlek återkommer senare i Medborgarinnan, där hon ofta i högstämda artiklar skriver om fosterlandet.
Konflikten mellan organisationerna eskalerade sedan under unionskrisen där fosterlandskärleken hävdades av både försvars- och fredskvinnor.
Efterhand minskade möjligheterna att överbrygga klyftan emellan dem.
Därför är det intressant att kvinnorna kunde samla sig till att bilda LKPR
år 1902. Däremot måste motsatsförhållanden, som blev akuta vid unionskrisen 1905, ha inneburit en tillfällig försvagning för rösträttsrörelsen. För
motståndarna till kvinnlig rösträtt gav händelsen ytterligare incitament till
att fördröja processen, dvs motsatsen till vad som hände för kvinnorna i
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Norge, där unionsupplösningen blev en språngbräda till fullvärdigt medborgarskap.

Rösträttsrörelsen – LKPR och de moderata kvinnorna
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År 1884 hade lantmannapartisten F. Borg motionerat för första gången i
riksdagen om rösträtt för kvinnor. Samma år bildades FBF med Ebba von
Eckermann som en av stiftarna. I förbundets program stod fullvärdigt medborgarskap, rösträtt för kvinnor som en avgörande fråga. År 1899 lämnade
förbundet in en skrivelse till regeringen, i vilken framhölls att i samband
med att den utredde en rösträttsreform för män skulle även rösträtt för
kvinnor övervägas, ”därest hon i övrigt uppfyller för dylik rösträtt stadgade
villkor”. Skrivelsen var undertecknad av både kvinnor och män, men statsminister Boström, som tog emot skrivelsen, gav aldrig något ordentligt svar
på deras uppvaktning.
Det dröjde till 1902 innan svenska kvinnor med olika politisk färg gemensamt bildade Föreningen för Kvinnans Politiska Rättigheter, sedermera
utvecklat till LKPR, Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt. Flera
försök hade gjorts under 1890-talet att bilda en kvinnlig rösträttsrörelse,
men som tidigare nämnts, var motsättningarna då för stora. FBF stod nu
med Lydia Wahlström som en av initiativtagarna tillsammans med andra
kvinnor, de flesta liberala och moderata, men även partipolitiskt obundna
offentliganställda kvinnor anslöt sig från början. Aktiviteten spreds snabbt
över landet och redan året därpå, 1903, fick föreningen sitt namn LKPR.
Anna Whitlock, initiativtagare och rektor för Whitlockska samskolan blev
organisationens första ordförande. Lydia Wahlström valdes in i den nya styrelsen. Efter några år fick man även med fler socialdemokratiska kvinnor i
arbetet, även om de parallellt arbetade i sin egen organisation.
Det internationella arbetet med kvinnorörelser som International
Woman´s Suffrage och the International Council of Women med kvinnor
från hela världen inspirerade och sporrade de svenska kvinnorna, som flitigt reste och deltog i deras möten. Sverige fick till och med beröm för sina
ambitiösa insatser med utbildning och organisering. Vid det stora mötet i
London år 1909, om vilket Elin Wägner lyriskt rapporterade i Idun, belönades Eivor Hedvalls rösträttsfana med första pris och användes därefter
på de internationella kongresserna. Den hedrades särskilt, när organisationen två år senare hade sitt möte i Stockholm. Kongressen blev mycket upp-
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märksammad med närvaro av regeringen, tal av Selma Lagerlöf samt 1200
delegater från hela världen.
De svenska rösträttskvinnorna tillämpade inte suffragetternas arbetsmetoder, utan i de flesta fall avlöpte mötena lugnt och utan bråk. Däremot stod
folkbildarkravet tydligt för dem, de ansåg att kvinnorna behövde medborgarutbildning för att kunna använda sin framtida rösträtt och kunna göra
sig hörda.
Målet för LKPR var att kräva kvinnlig rösträtt på samma villkor som för
män. Efter många diskussioner beslöt kvinnorna att bilda en förening, där
män inte hade tillträde, de valde särorganisering. Även om detta upplevdes som problematiskt från början, hotade den ingen manlig organisering,
då krav på rösträtt för män redan fanns inskrivet i flera partiers program.
Dessutom samarbetade kvinnorna med enskilda män som talade för den
kvinnliga rösträtten. På kort tid lyckades LKPR nå ut till många kvinnor
över hela landet och startade en landsomfattande utbildningsverksamhet.
Överhuvudtaget är det intressant att notera vilken energi man lade ned på
att utbilda och utbildas kring kvinnors medborgarskap under 1900-talets
två första årtionden. LKPR anordnade kurser för tiotusentals kvinnor runt
om i landet under de knappa tjugo år som organisationen verkade.
De ordnade också hearings med riksdagsledamöter för att presentera
sina krav och uppvaktade regeringen med skrivelser för att lägga fram sin
sak och få till stånd motioner i riksdagen. År 1909 valdes Lydia Wahlström
till ordförande och fick då som en av sina första uppgifter att uppvakta kung
Gustav V om behovet av kvinnlig rösträtt. Konungen uttryckte att han stödde saken och lovade att söka medverka till frågans lösning. Kvinnorna agerade överhuvudtaget självständigt och målmedvetet. Organisationen skulle
verka partipolitiskt obundet, vilket inte alltid lyckades, något som både de
socialdemokratiska och de moderata kvinnorna fick erfara.
Från år 1862 hade ogift kvinna med egen inkomst rätt att delta i stadsfullmäktige- och landstingsval och kunde därigenom indirekt påverka
första kammarens sammansättning. År 1909 blev kvinnor valbara till alla
kommunala förtroendeuppdrag, men de kunde fortfarande inte bli ledamöter av landstinget. Ungefär var fjärde man var röstberättigad år 1900, då
det krävdes en inkomst om minst 800 kronor för rösträtt. Både liberaler
och socialdemokrater ville utvidga rösträtten och införa majoritetsval i enmansvalkretsar, ett förslag som dock föll i första kammaren. Den liberala
regeringen Staaff blev därför tvingad att avgå. I stället lyckades Arvid Lindman i sin nya ministär få riksdagen att anta ett förslag om allmän rösträtt
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för män över 24 år samt proportionella val, ett förslag, som genomfördes
1909, vilket innebar en fördubbling av valmanskåren. Samtidigt beslutades
om kvinnornas valbarhet till kommunernas fullmäktige och dess organ på
samma villkor som männen.
AVF:s stadgar hindrade, som nämnts, kvinnor från att bli medlemmar.
Först 1913 blev detta möjligt. I stadgarna för det nya partiet 1904 tycks det
inte ha haft det nybildade LKPR och deras krav på rösträtt i åtanke utan
skriver: ”Medlem av förbundet är varje välfrejdad till myndig ålder kommen man.” Många av högerns män var emot organisering överhuvudtaget,
de ville inte ha någon styrning från en partiledning i Stockholm. Politiska
vildar betraktades som något positivt i en miljö, där partipiska var ett okänt
begrepp. Det fanns flera inbitna kvinnomotståndare men också mer positivt inställda konservativa män, som P.E. Lithander från Göteborg, vilka
yttrade sig för kvinnors deltagande i samhället och som medborgare. Skälet
till att de konservativa männen med G. F. Östberg från första kammaren i
spetsen och påhejade av högersinnade redaktörer lyckades samla sig och
bilda ett parti, anges i första hand ha varit hotet utifrån, de radikala väns
terkrafterna och liberalerna. Dessa hade skapat organiserade partier, nu
krävdes att de konservativa gjorde detsamma för att därigenom utgöra ett
skydd mot socialdemokrater och andra vänsterkrafter.
I motsats till andra partier vid den här tiden – såväl de socialistiska som
de liberala – såg högerns män ännu inte kvinnorna som en resurs; de var
osynliga. När liberaler och socialister började motionera i riksdagen för
kvinnlig rösträtt, blev de nedröstade; särskilt starkt var motståndet mot den
kvinnliga rösträtten i första kammaren. Visserligen fanns förespråkare för
den kvinnliga rösträtten, framför allt i andra kammaren, men motståndarna var mer talföra och drastiska i sina omdömen om kvinnors bristande
kompetens. Motståndet var inte organiserat eftersom partiet inte var organiserat, men var starkt nog från de konservativa för att förhindra en genomgripande reform.

Utanförskap för moderata kvinnor – SMKF bildas
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”Högerkvinnornas politiska utanförskap” är rubriken på ett av Stina Nicklassons kapitel i Högerns kvinnor. Problem och resurs för Allmänna Valmansförbundet 1900–1936/37 (1992). Där visar hon att situationen för högerns
kvinnor från början av 1900-talet och framgent var annorlunda mot den för
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kvinnor i andra partier. Kvinnor med konservativa och moderata idéer räknades inte. Nicklasson skriver: ”den genuint manliga politiska kultur, som
präglade högern,[innebar] att kvinnornas politiska krav blev besvärande”.
Kvinnorna sågs enligt henne som en belastning. Visserligen kunde de vara
användbara i arbetet kring valen, men att de skulle kunna påverka partiet
var det inte fråga om. Nicklassons avhandling ställer nya frågor om konflikten, hur den hanterades och uppfattades av de moderata kvinnorna. För att
gå till botten med dessa frågor krävs mer forskning, grundad på arkivmaterial och annat.
De moderata kvinnorna tycks till en början inte ha reagerat på sitt utanförskap. Kvinnor var vana vid det – men många agerade som om de ändå
var fullvärdiga medlemmar i samhället, vilket framgått av min tidigare redogörelse. De arbetade för rösträtten, för landets försvar och genomförde
stora aktioner utan att fråga högermännen, samtidigt som de alltid ställde
upp kring valen och deltog i valarbetet. Det blev först när frågan blev akut
i det partipolitiska engagemanget som problemen blev kännbara. Lydia
Wahlström varnade männen att de skulle få det svårt att engagera kvinnor
när rösträtten väl kom: ”Det kommunala livet är ett kvinnligt område, det
politiska okvinnligt, så låter det senaste slagordet”, lär hon ha yttrat i anslutning till förslaget att kvinnorna skulle få agera på det kommunala planet.
Inför riksdagsvalet år 1911 blev samarbetet inom LKPR problematiskt
då organisationen inför höstens andrakammarval beslöt sig för att stödja
enbart de partier som verkade för den kvinnliga rösträtten, det vill säga de
liberala och socialdemokratiska. Beslutet fattades av styrelsen den 20 juni
1911 och uppfattades av de moderata kvinnorna som djupt olyckligt och
som ett avsteg från det tidigare fattade beslutet om politisk neutralitet. För
Lydia Wahlström blev det omöjligt att fortsätta sitt ordförandeskap. Inom
FBF uppmanades Agda Montelius av sina medlemmar att samla kvinnor,
liberala som konservativa, till aktion mot beslutet. Montelius, som själv var
negativ till det som hon kallade ”partiernas käbbel”, försökte att agera för att
få beslutet upphävt, men misslyckades trots sin auktoritet. Som de moderata kvinnorna – Montelius var liberal – satte hon fosterlandets bästa framför
partierna. Hon var övertygad att om kvinnorna agerade samfällt så skulle
de kunna åstadkomma storverk.
Det enda konkreta resultatet av aktionen blev en diskussionsklubb, där
konservativa och liberala kvinnor möttes för att diskutera politiska frågor
och lära sig att agera vid offentliga framträdanden. Klubben initierades av
Lotten Dahlgren, författarinna och redaktör för tidskriften Dagny 1891–
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1907. Medlemmarna i klubben kom från FKPR i Stockholm och från FBF.
Man ville nu bygga upp en grupp där kvinnorna kunde lita på varandra och
få stöd i rösträttskampen.
Det hade länge tidigare funnits ett dolt missnöje med ledningen inom
LKPR, då många ansåg den för radikal, men man hade tigit still eller helt
enkelt avstått från att bli medlem trots att man stödde rösträtten. Moderaten
Jenny Wallerstedt, lärarinna vid Linköpings elementarläroverk för flickor
och aktiv både i LKPR och FBF, var en av dem som kritiserade den centrala
ledningen för alltför radikala grepp. Detta uttryckte hon i ett brev till Agda
Montelius, där hennes besvikelse över Lydia Wahlström också framgår.
Denna hade efter att ha lämnat ordförandeskapet meddelat att hon ämnade
dra sig ur rösträttsrörelsen. De moderatliberala kvinnorna och andra hade
visserligen ställt upp till förmån för de moderata kvinnorna, men det fanns
få andra alternativ än att starta en ny organisation. De tre namn som föresvävade henne som ledare för en sådan var Agda Montelius, Ebba von Eckermann och Lizinka Dyrssen. Jenny Wallerstedt såg kvinnornas potential.
Ebba von Eckermann möter vi som SMKF:s första ordförande och Lizinka
Dyrssen blev senare ordförande i Moderata Kvinnors Rösträttsorganisation bildad 1918 och senare ordförande i FBF. Jenny Wallerstedt såg det ändå
omöjligt att bilda en ny partiövergripande rösträttsorganisation. Så arbetet
inom LKPR fortsatte trots konflikterna. Engagemanget för rösträttskampen
höll trots allt organisationen samman. Ett annat konkret resultat av konflikten blev att Dagny upphörde som organ för LKPR. Istället började man
följande år ge ut en egen tidning, Rösträtt för kvinnor.
För de moderata kvinnorna som nu var dubbelt hemlösa, i sitt eget parti
och i kvinnorörelsen, blev utvägen att ta saken i egna händer och bilda en
egen organisation. Det första initiativet hade tagits redan våren 1911, då de
moderata kvinnorna i Stockholm bildade MKF. Man måste beundra de
moderata kvinnornas engagemang och att de trots alla motgångar och motstånd fortsatte att kämpa både för kvinnornas rättigheter och de moderata
idéerna.

Moderata kvinnor i SMKF
34
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I Finland hade rösträtt för kvinnor kommit redan 1906 medan Sverige
under decenniets första år 1907–1909 fick en författningsreform som gav
svenska kvinnor förbättringar i den kommunala rösträtten och valbarhet
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till kommunala förtroendeposter. Vid kommunalvalet 1910 hade därför
kvinnor och kvinnors röster för första gången blivit intressanta på allvar för
partierna. Moderata Valfrid Palmgren valdes detta år till Stockholms stadsfullmäktige och representerade således partiet utan att vara medlem i AVF.
Många kvinnor lät bli att rösta, endast 28 % av stockholmskvinnorna hade
röstat. Det stod klart att det krävdes mer information och utbildning för att
förmå kvinnorna att gå till valurnorna och ta sina möjligheter till inflytande
på allvar.
Det dåliga valresultatet var troligen ett ytterligare skäl att bilda MKF,
Stockholms Moderata Kvinnoförbund. Man insåg att kvinnorna behövde
väckas för att ta sitt ansvar i politiken för samhället. Motgångarna för de
moderata kvinnorna inom LKPR inför riksdagsvalet några månader senare,
då organisationen som nämnts beslutat att enbart satsa på vänsterpartierna,
försvårade ytterligare de moderata kvinnornas situation. Ebba von Eckermann var en av dem som kände av maktlösheten och drev på bildandet. Vid
ett möte där man diskuterade moderata kvinnors situation, framhöll hon:
”Vårt partis män är tyvärr ännu motståndare till kravet på politisk
rösträtt för kvinnor. Vi hoppas dock att på egna vägar och efter metoder, försvarbara inför samvete och fosterland, kunna övertyga högermännen om att det är förenligt med klok, klarsynt perspektivisk
högerpolitik att giva även oss kvinnor plats i den politiska rösträttens
leder och där kämpa med männen för fosterlandet.”
I Dagny refereras detta informationsmöte om en eventuell organisering av
moderata kvinnor. Vid mötet bildades en interimstyrelse som bland annat
fick i uppdrag att utarbeta stadgar. Intresset var stort och redan vid ett första
möte anmälde sig 300 kvinnor som ville bli medlemmar i en framtida organisation. Bertha Wellin, senare AVF:s första kvinnliga riksdagsledamot,
fick uppdraget att skriva stadgarna.
De var inga duvungar, de moderata kvinnor som startade MKF i Stockholm, sedan utvidgat till Sveriges Moderata Kvinnoförbund, SMKF. Flera
av dem hade vanan inne att bilda föreningar och nätverk av olika slag. Ebba
von Eckermann som blev SMKF:s första ordförande deltog redan som
18-åring i bildandet av Fredrika-Bremer-Förbundet år 1884. I MKF:s stadgar talas det om att ”väcka kvinnorna till insikt om deras skyldigheter mot
samhället” men också om att ”självständigt ta tillvara både rättigheter och
skyldigheter”. Retoriken i stadgarna påminner väl om den som FBF före-
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trädde vid den här tiden, då kvinnornas speciella egenskaper blev alltmer
framträdande i debatten. Kraven om kvinnlig rösträtt såg bl.a. Lydia Wahlström som en ren maktfråga. Rösträtten krävdes inte längre bara utifrån
rättviseideologin, formulerad av J. S. Mill, utan byggde oftare på en mer traditionell uppfattning om kvinnans komplementära personlighet – hon behövdes i samhället vid sidan av mannen. Kanske var det en naturlig utveckling; kvinnorna tillförde något annorlunda och därmed konkurrerade de
inte med männen. Här återfinns också talet om fosterlandet och hemmet.
Diskussionen om husmoderns viktiga uppgift smög sig in allt starkare i
den svenska debatten. Husmodern/ modern blev en stark ikon särskilt under krigsåren. SMKF tog tillsammans med andra kvinnoförbund initiativ
till en ordentlig husmodersutbildning. Lizinka Dyrssen, aktiv både i SMKF
och FBF lyckades starta en lanthushållslärarutbildning på Rimforsa i Östergötland, som sedermera drevs av FBF. En lanthushållsskola startades för
övrigt av Ebba von Eckermann i Ljusne. Intresset för husmoderns uppgifter
fångades också upp av Bondeförbundet som 1921 bildade sin egen kvinnoorganisation. Även den mötte motstånd från många av Bondeförbundets
konservativa män, vilka ofta hade en inställning till särorganisering som
överensstämde med AVF:s. Även socialdemokraterna värnade om husmodersrollen, men fick konkurrens om kvinnorna, då den professionella hemmafrun 1919 fick sin egen organisation i Sveriges Husmodersföreningars
Riksförbund.
SMKF:s stadgar handlade om att ”väcka och stärka kvinnornas ansvar
gentemot fosterland, hem och samhälle”. Det socialpolitiska inslaget i de
moderata kvinnornas program påminner starkt om FBF:s inriktning under
Montelius ledning. SMKF bedrev under hela sin tid parallellt politiska och
sociala frågor. I slutet av dess verksamhet tycks det socialpolitiska arbetet
med stöd till sjukvården i Norrlands glesbygder ha tagit över allt mer av
intresset.
Folkbildarinriktningen, den positiva tron på utbildningens betydelse,
delade man med andra organisationer som LKPR, något som ju kännetecknade hela rösträttsrörelsen.
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Ett viktigt ord i stadgarna är ”självständighet”. Det är till denna självständighet, när det gällde att agera och bilda opinion, som SMKF ständigt återvänder, när AVF vill att de skall ingå som en del av partiet. Kvinnorna ville
själva avgöra hur och med vilka frågor man skulle arbeta, men var samtidigt
villiga att samarbeta inför valen, vilket också skrevs in i stadgarna.
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Det intressanta med MKF:s stadgar är att
de inte talar om kvinnlig rösträtt eller om den
kvinnliga frigörelsen. Däremot pläderade
man för den kvinnliga medborgarrätten i sin
agitation. Rösträtten fanns som en hemlig
agenda i deras verksamhet. Skälet till att den
inte togs upp i stadgarna kan man bara gissa,
men Bertha Wellins inflytande över beslutet att inte ta in kravet i stadgarna är belagt.
Vid mötet den 8 december 1911, då stadgarna
skulle antas, höll hon nämligen ett högstämt Ebba von Eckerman.
tal på temat ”Sverige väntar”. De som väntade
var högerns män, vilka behövde stöd i sin kamp för fosterlandet. Talet var
präglat av tidens fosterländska retorik och med detta övertalade hon kvinnorna att inte stöta sig mer än nödvändigt med männen utan uppmanade
dem att arbeta för rösträtten inom LKPR, vilket kan anses som särskilt provokativt efter vad som hänt vid beslutet den 20 juni samma år. Senare, 1918,
bildade de moderata kvinnorna en egen rösträttsorganisation, ledd av Lizinka Dyrssen.
I den nyvalda styrelsen för MKF, där Ebba von Eckermann blev ordförande, ingick bland andra Lizinka Dyrssen, Cecilia Milow och Edit Kindvall, men däremot inte Bertha Wellin, som föredrog att hålla sig utanför
den politiska kvinnliga organiseringen. Däremot deltog hon gärna som talare. De moderata kvinnorna började nu hålla kurser och utbilda i medborgarskap på liknande sätt som LKPR med det undantaget att utbildningen
riktade sig endast till de kvinnor som delade deras politiska uppfattning.
Man nöjde sig inte med att tala om medborgarskap som status, dvs som en
formell rättighet, utan tryckte på betydelsen av att kvinnorna använde sitt
medborgarskap aktivt, något som förutsatte både politisk socialisation och
politiska kunskaper. Ordet röstplikt förekom flitigt i retoriken.
De moderata kvinnorna fortsatte sitt aktiva samarbete med LKPR och
andra kvinnoorganisationer. Ett viktigt initiativ som Ebba von Eckermann
genomförde tillsammans med de kvinnliga försvarsföreningarna, var en
försvarspetition år 1913. Man lyckades få ca 265 000 kvinnors underskrifter på begäran om att försvarsfrågan skulle lösas ”på ett för landet betryggande sätt”. Detta initiativ uppskattades av AVF. Det gjorde däremot inte
deras medverkan i andra kampanjer, som LKPR:s stora namninsamling för
den kvinnliga rösträtten. Här rönte kvinnorna ett massivt motstånd från
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högerpressen och det konservativa ungdomsförbundet när de aktivt deltog i insamlandet. Ungdomsförbundet sände till och med ut ett flygblad,
där de ansökte om ekonomiskt stöd för att bekämpa kvinnornas insatser
för rösträtten. Kvinnornas manifestation gav över 350 000 underskrifter vilket visade att kvinnlig rösträtt hade stor anslutning bland svenska kvinnor.
Männens, inte minst de unga männens, negativa bemötande visar den miljö som moderata kvinnor arbetade i. Även på det privata planet lär många
kvinnor ha hindrats av sina män från att skriva på listorna.
Att ständigt bli utsatt för kritik och nedvärdering tillhörde således de moderata kvinnornas vardag. Trots detta fortsatte de än mer aktivt att arbeta för
sitt medborgarskap. Moderata kvinnor, bland dem Hilma Borelius ur LKPR,
uppvaktade även de konservativa ledarna för första och andra kammaren,
Ernst Trygger och Arvid Lindman för att påverka dem att skriva på den proposition som lagts fram av den liberala regeringen om medborgarrätt för
kvinnor. Detta misslyckades, då de båda männen inte ville binda sig.
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Varför kallade kvinnorna sig moderata och reformvänliga? De ville skilja
ut sig från de konservativa männen inom AVF och skapa ett klimat, där det
blev naturligt att kvinnor hade medborgarskap och var engagerade i samhället. De kallade sig reformvänliga därför att de ville genomföra reformer
som gagnade samhället och fosterlandet. De stod visserligen på AVF:s ideologiska grund men ville själva avgöra i vilka frågor och hur de skulle samverka. Däremot ville såväl MKF som SMKF ha diplomatiska förbindelser
med AVF och det skrevs in i stadgarna att förbundet vid valen skulle ingå
i partiets valorganisation. Förbundet hade en egen ekonomi och lokalförbunden hade sina egna stadgar och egen ekonomi. Sedan SMKF bildats,
ledde en centralstyrelse verksamheten. Organisationen hade inga anställda
utan arbetade genom ombud. Dessutom reste styrelserepresentanter och
andra runt i landet; man skickade också ut färdiga föredrag, litteratur, artiklar och annat som var relevant för att ge kvinnorna de kunskaper som
kunde behövas för att på sikt kunna ta på sig en roll i politiken. Verksamheten finansierades med medlemsavgifter, privata bidrag och under de sista
åren även med insamlingar.
Inför valet 1912 agerade MKF kraftfullt och de moderata kvinnorna besteg nu på allvar talarstolarna ute i landet. Kvinnorna tog därmed plats i den
borgerliga offentligheten och uppträdde i skolor, bönehus, kommunalhus,
festlokaler, nykterhetsloger och på torgen. De äntrade den manliga maktens yttersta symbol – talarstolen. Att tala offentligt var som att stiga över en
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osynlig gräns, en gräns som av många uppfattades som olämplig för kvinnor. Många kvinnor saknade träning och erfarenhet i att uppträda och tala
offentligt. Men talandet och resandet blev snart en viktig del i både MKF:s
och SMKF:s arbete. Både Ebba von Eckermann och Bertha Wellin visade
sig vara strålande talare som lyckades entusiasmera både kvinnlig och manlig publik. Ebba von Eckermann lät till och med tillverka en egen hopfällbar
talarstol, som hon tog med på sina turnéer.
MKF arbetade inte bara för den kvinnliga rösträtten utan hade även ett
politiskt handlingsprogram, något som Arvid Lindman inte lär ha uppskattat. De kastade sig direkt in i de då mycket infekterade försvarsfrågorna,
men även i en rad andra frågor som bättre löner åt barnmorskor, strängare
straff vid sedlighetssårande handlingar och brott mot minderåriga m fl frågor.
Ebba von Eckermann och andra representanter för MKF uppvaktade
dessutom flitigt i riksdagen för att påverka behandlingen av ”sina” frågor.
Talmannen i första kammaren Hugo Hamilton, fick t.ex. en skarp biljett
från henne, där hon framhöll att frågan om kontrollen av de prostituerade,
borde avgöras genast; om inte skulle detta mötas av ”ett skri av indignation
av landets kvinnor”. Kvinnor ansågs genom det rådande reglementeringssystemet vara ensamma ansvariga för spridande av sexuellt överförbara
sjukdomar, medan män inte alls kontrollerades.
MKF måste sägas vara minst lika aktivt som LKPR under 1910-talet och
det är intressant att notera att när SMKF väl på allvar kommit igång med
sina aktiviteter, minskade schismerna inom LKPR och organisationen fick
återigen styrfart, ett faktum, som sällan framhållits.

Självständighet och anpassning
Arvid Lindman uttalade sig inte lika oförblommerat om den kvinnliga rösträtten som många av de konservativa riksdagsledamöterna. Men så sent
som 1912 framhöll han i riksdagen att kvinnor och män hade olika roller
i samhällslivet. Kvinnorna ansåg sig inte heller enligt honom mogna för
rösträtt till riksdagen, något som ”långt, långt ifrån trängt igenom bland
Sveriges kvinnor”. Skälen till att Lindman fortfarande inte stödde rösträtt
för kvinnor var flera, ett var själva partiorganisationen, där AVF hade problem med att ansluta männen i riksdagen till partiet. En annan förklaring
var rädslan för socialismens starka frammarsch och hans intresse var helt

lay Moderata UA.indd 39

39

09-09-29 13.19.11

den första självständiga politiska kvinnoorganisationen

40

lay Moderata UA.indd 40

fokuserat på detta. År 1911 gjorde AVF ett dåligt val och Lindman fick lämna
statsministerposten för en oppositionsroll. En av de viktigaste uppgifterna
för honom blev då att organisera partiet för att återta makten.
AVF var löst organiserat med stora lokala skillnader. Vad som krävdes
nu var ytterligare uppstramning och ökad aktivitet inför de kommunala
valen. Som ett led för att få in fler medlemmar ändrades stadgarna 1913,
så att ”man” ersattes med ”person”. Det var ett valtaktiskt beslut, eftersom
AVF beslutat sig för att engagera sig i de kommunala valen. Då behövdes
kvinnornas röster, eftersom de numera var både väljare och valbara i kommunerna. Däremot visar en intern promemoria från 1914 att förändringen
av stadgarna till kvinnornas förmån ännu inte innebar att partiet och partiorganisationen avsåg att stödja införande av kvinnlig nationell rösträtt.
Det är intressant att notera de stora skillnaderna i högermännens och de
moderata kvinnornas agerande och nätverkande under de tjugo åren fram
till dess den kvinnliga rösträtten blev ett faktum. Medan männen motsatte
sig organisering och en del fortfarande gärna ville verka som ”vildar” i riksdagen, så grundade de moderata kvinnorna ständigt nya organisationer och
grupperingar. De trodde på samverkan och utbildning av kvinnor inför deras nya uppgifter. Att män hade bristande kompetens var det dock sällan tal
om. De som hade erfarenhet både av kampanjarbete och organisering var
således kvinnorna, inte männen. Det hade Lindman blivit varse i valarbetet. Kvinnorna skulle dock enligt hans uppfattning inte agera självständigt
utan efter AVF:s direktiv.
Efter MKF:s framgångsrika namninsamlingar blev det naturligt att bilda en riksorganisation, vilken kom till stånd 1915. Då satte Arvid Lindman
ned foten. Han uppskattade inte kvinnornas självständighet, då de agerade
utan att konsultera AVF. Han beslöt därför att
organisera moderata kvinnor inom AVF. För
detta ändamål anställdes en av medlemmarna
i MKF:s styrelse, nämligen dess sekreterare
Edit Kindvall. Hon fick i uppdrag att resa runt
i landet och locka över kvinnorna till AVF, bilda lokalföreningar och därmed konkurrera ut
SMKF. Kindvalls avhopp till AVF förorsakade
stor förstämning hos SMKF, men detta första
avhopp skulle följas av fler. Snart förstod Ebba
von Eckermann och hennes medlemmar att
Edit Kindvall.
hans mål var att utmanövrera SMKF och bilda
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ett kvinnoförbund, beroende av AVF. Till en början värvade Kindvall nya
medlemmar på landsbygden medan SMKF sökte sina i städerna. Efter en
tid konkurrerade man på samma platser.
Edit Kindvall hade en fördel genom att hon var anställd och helhjärtat
kunde ägna sig åt medlemsvärvning, vilket ju inte var fallet med SMKF:s
ombud. Dessutom kunde Kindvall skriva i AVF:s medlemsblad och berätta
om sina aktiviteter.
Man frågar sig hur Edit Kindvall ställde sig till den kvinnliga rösträtten i
sin agitation ute i landet. Hon hade själv varit mycket aktiv såväl i rösträttsrörelsen LKPR som i SMKF, men vid den här tidpunkten avvisade AVF som
parti fortfarande den nationella kvinnliga rösträtten. AVF var däremot öppet för medlemmar som var för införande av kvinnlig rösträtt.
Kampen om de moderata kvinnorna pågick i drygt 20 år. Arvid Lindman var involverad i detta spel och agerade bland annat genom att be moderata redaktörer skriva om AVF:s arbete för kvinnorna. I ett brev från 1916
framhåller Lindman: ”Verkställande utskottet har nu den bestämda övertygelsen att ett fristående moderat kvinnoförbund som till yttermera visso
genom sina förbindelser på kvinnosakshåll lätt utsätts för påverkningar
vänsterifrån, innebär en allvarlig fara för sammanhållningen inom det moderata partiet.” Tydligen var han mer rädd för ett vänsterinflytande än för
samhörigheten med partiet. Denna rädsla skulle kunna förklara varför man
tillät ungdomsförbundet att bilda en separat organisation samma år.
Samhörigheten med männen i partiet tryckte också Edit Kindvall på när
hon berättade om sitt arbete med att starta kvinnoföreningar på AVF:s uppdrag. I Allmänna Valmansförbundets Månadsblad nr 2 skriver hon med en
tydlig markering mot SMKF:
Må Sveriges högerkvinnor mer och mer inse betydelsen av ordet
”samhörighet” […] Visserligen skall måhända från något håll sägas
att kvinnorna på ett bättre sätt kunna arbeta för de nationella idéerna om de hålla samman utanför den stora organisationen. Detta
är grundfalskt. Inom organisationen tillsammans med de män som
bära upp densamma, må också kvinnornas arbete läggas [...].
Denna artikel måste ha skadat och sårat SMKF, som arbetade intensivt åt
Allmänna Valmansförbundet inför valet. Det är viktigt att notera, att partiet
vid denna tid fortfarande inte stödde den kvinnliga rösträtten. Kindvall och
Lindman var således helt eniga om att försöka konkurrera ut SMKF, vilket
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dock blev svårare än de tänkt sig. Dessa två var inte ensamma i att motarbeta SMKF, utan liknande formuleringar kan återfinnas i exempelvis Värmlands Länskvinnoråds protokoll.
Att AVF:s aktioner mot SMKF kunde skada partiets ställning gentemot
kvinnliga väljare och därmed samhörigheten i partiet, tycks dock till en
början inte ha föresvävat dem. Det fanns 1916 en oklarhet om de båda typerna av lokal kvinnoorganisering, där många moderata kvinnor tycks ha
gått med i bägge organisationerna. Å ena sidan ville partiet inte erkänna
SMKF men förutsatte å andra sidan att organisationen skulle ställa upp och
arbeta i valen – utan ersättning – vilket organisationen också lojalt gjorde
ända fram till dess den gick samman med CK. Lindman uttryckte sitt missnöje med kvinnornas särorganisering och självständighet, men lyssnade
inte på deras krav om inflytande och medbestämmande.
SMKF gav inte upp utan fortsatte arbetet både ute i landet och tillsammans med LKPR för rösträtten. Hilma Borelius, känd högerkvinna i Lund,
deltog till exempel i två uppvaktningar av statsminister Hammarskjöld i
riksdagen 1916 och 1917. Borelius manade till samverkan mellan alla kvinnor oavsett parti för att bryta ned motståndet mot den kvinnliga rösträtten
i riksdagen. När frågan kom upp till debatt i riksdagen visade det sig dock
att alltför många högermän var fortsatt negativa till den kvinnliga rösträtten. Den politiska rösträttsrörelsen benämndes t.o.m. ”politisk vidskepelse”.
Några framhöll att kvinnlig rösträtt skulle komma att få samhällsomstörtande konsekvenser. Det var denna situation som fick SMKF att bilda Moderata Kvinnors Rösträttsförening valåret 1918. Högern förlorade då stort i
valet och 29 högermän fick lämna riksdagen.

Motståndet mjuknar
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Den författningsreform som var på väg med nya kommunala rösträttsbestämmelser och en trolig kvinnlig rösträtt fick Lindman att inbjuda till
samarbete och man bildade en ad hoc kommitté som fick namnet Moderata Partiets Kvinnokommitté, MPK, med medlemmar från både AVF och
SMKF samt från Moderata Kvinnors Rösträttskommitté och de olika lokala
föreningarna ute i landet. Vid en extrastämma i december 1919, då AVF
formerade sin riksorganisation i nya stadgar, stod den kvinnliga rösträtten
som en av huvudfrågorna. Partiet hade nu gått med på att denna skulle genomföras. Samma år hölls kommunalval, där en tillfällig kvinnokommitté
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med Stina Quint som ledare varit aktiv.
Lindman som fortfarande ville se en enad front, diskuterade nu en rad
lösningar för att ge kvinnorna i de olika grupperingarna status i AVF. Ett
av skälen till misslyckandet var att kvinnorna inte erbjöds annat än adjun
gerad eller rådgivande status. Kvinnorna ville ha garantier för inflytande
och formell bestämmanderätt, men av detta blev intet. Däremot blev det ett
omnämnande av kvinnornas betydelse i stadgan.
När beslutet om kvinnlig rösträtt väl var taget behövde partiets organisation ta detta på allvar. Man var dock fortsatt kritisk till all särorganisering
och föreslog därför bildande av ett centralt kvinnoråd, CK, inom AVF, ett
förslag som för övrigt Arvid Lindman lagt för SMKF redan några år tidigare. Uppgifterna för CK skulle i första hand vara upplysning och utbildning
av kvinnorna i deras nya roll samt samverkan med partiet. Däremot fick CK
inga egna resurser utan blev en del av AVF och skulle således mer fungera
som ett utförande organ utan egna stadgar eller arbetsordning. Däremot
fick CK ett handlingsprogram som ger vid handen att uppgiften var att upplysa kvinnorna om deras ansvar och kämpa tillsammans med männen för
landets bästa. CK fick en egen styrelse med femton ledamöter, där flera av
medlemmarna tidigare ingått i SMKF:s ledning.
Inte bara för de moderata kvinnorna utan även för omgivningen blev det
oklart vad dessa två grupperingar stod för och vad det skulle innebära för
dem att ansluta sig till den ena eller andra organisationen. Kvinnoföreningar
inom AVF startades av Kindvall och moderata fristående lokala kvinnoföreningar bildades av SMKF, båda värdemässigt baserade på AVF:s ideo
logiska grund. Särskilt provokativt var att Lindman lyckats få in framstående kvinnor från SMKF i CK:s styrelse. Troligen hade de sett det taktiskt
och ”lönsamt” att ansluta sig till AVF. Bland dessa kvinnor återfinns Bertha
Wellin, Alexandra Skoglund och Lilly Hellström, som samtliga tillhört
SMKF:s centralstyrelse. De motiverade sina avhopp med att de såg sammanhållning med högerns män som det främsta för dem. SMKF hävdade
för sin del att dessa män inte skulle ge kvinnorna någon större plats i det
politiska arbetet. Kvinnorna i CK ställde sig negativa till samverkan med
kvinnor i andra partier, medan motsaten hade kännetecknat SMKF:s och
LKPR:s arbete. Eftersom CK utgjorde en del av partiet, kunde de heller inte
ta egna initiativ eller agera på egen hand. Utan stadgar, arbetsordning och
ekonomi var kvinnorna helt beroende av AVF:s välvilja.
CK utvecklades under 1920-talet mer till en utbildningsorganisation än
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till en politisk påtryckningsgrupp. Ebba von Eckermann i spetsen för SMKF
lät sig inte påverkas till något slags samgående med CK. Däremot fortsatte
de diplomatiska förbindelserna, som dock blev alltmer frostiga. Detta förstärktes inför riksdagsvalet 1921 och nomineringar av kvinnor till riksdagslistorna. Här tillfrågades visserligen SMKF om intressanta namn, men detta
skedde mer under hand och till sist fanns endast Bertha Wellin på valbar
plats. Frågan diskuterades i medlemstidningen under rubriken: ”Har högerns män svårare att acceptera kvinnans frigörelse än vad som tycks vara
fallet inom andra partier?” Valarbetet mellan SMKF och CK samordnades
inte heller under detta första viktiga val med låg mobilisering av kvinnliga
moderatväljare som följd.
För CK blev valet en framgång, då Bertha Wellin, ledamot i CK:s styrelse, valdes in i riksdagen. Men nu var schismen och uppdelningen av
kvinnorna i två läger uppenbar, vilket var precis det som Lindman velat
undvika. Ute i landet hanterades frågan på olika sätt. Många kvinnor blev
medlemmar i bägge organisationerna och kunde t.o.m. sitta både i SMKF:s
och CK:s styrelser. Självklart innebar denna dubbelorganisering merarbete
och ständiga konflikter med partiledningen. Eftersom SMKF:s medlemmar
var skickliga, kunde partiet inte avvara dem i arbetet för kvinnorna, vilket
exempelvis innebar att de förekom som skribenter i Medborgarens novembernummer 1920, som helt ägnades åt kvinnofrågor. På CK:s ”kvinnosida” i
Medborgaren beskrevs mest aktuella aktiviteter för kvinnorna, inte politiska
ställningstaganden. Den politiska agendan för partiet beslutades av männen utan kvinnlig inblandning.
Det är intressant att notera hur aktivt Lindman agerade till exempel när
det gällde att nominera kvinnor till olika poster. Bertha Wellin var hans
kandidat till AVF:s styrelse och till riksdagen liksom Alexandra Skoglund
var hans kandidat till ordförandeposten till CK. Medlemmarna i CK valdes
under hennes tid vid partiets riksstämma, där de således valdes av en majoritet av män. De kvinnor som kom ifråga krävde inte självständighet för sig
själva eller för kvinnorna i partiet utan följde partiledningens instruktioner.
De hade inte heller krav på egna positioner i partiet eller i politiska församlingar. Trots allt tal om samarbete var det ändå särorganisering mellan
könen som dominerade i arbetet.
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Vad ville Bertha Wellin?
Bertha Wellin uttalade i pressen att hon aldrig var engagerad i den moderna
kvinnorörelsen eller i att representera kvinnorna. Hennes framgångshistoria handlar mycket om anpassning efter partiets och männens önskningar
och inte om att hjälpa fram kvinnors krav. Hon var taktisk och insåg att det
lönade sig bättre, något som hon insett redan 1911, då hon skrev stadgar till
SMKF. Som ensam kvinna representerade hon partiet i riksdagen under 15
år, men uttryckte att hon såg sitt ledamotskap som medborgare, moderat
och i sista hand som kvinna. Hon arbetade hellre med män och även om
hon aldrig öppet diskuterade sin sexuella läggning (alla hennes personliga
papper sägs ha bränts) som Lydia Wahlström, är det intressant att notera
att moderaternas två första kvinnliga riksdagsledamöter, Bertha Wellin och
Ebon Andersson som efterträdde henne i riksdagen 1937, levde med kvinnor.
Vad skulle Bertha Wellin ha kunnat åstadkomma om hon fortsatt sitt
samarbete med det i början så kraftfulla SMKF istället för att ställa upp mer
eller mindre som gisslan för ett kvinnoförakt som förekom i partiet vid den
här tiden – inte hos alla, men hos många – både män och kvinnor? Kvinnorna ansågs helt enkelt inte vara mogna att ta ett samhällsansvar, vilket
framhölls framför allt på ledarsidorna i olika konservativa tidningar och av
vissa högermän i riksdagen. Bertha Wellins ställningstagande i folkomröstningen om rusdrycksförbudet år 1922, när riksdagen beslutade att kvinnors
och mäns röster skulle räknas var för sig, talar sitt tydliga språk. Männen
uttryckte då rädsla för att kvinnorna, när de nu för första gången skulle få
använda sin rösträtt i en folkomröstning, skulle rösta för ett förbud. Detta
orsakade en stor konflikt med kvinnorna, som menade att deras röster riskerade att inte räknas som riktiga röster om de behandlades separat. Lindman menade att kvinnornas röster borde räknas för sig och Bertha Wellin intog samma position, vilket uppfattades som ett svek mot kvinnorna.
Granskar man däremot Bertha Wellins olika motioner i riksdagen, framgår
det med stor tydlighet att hon ägnade stort intresse åt att plädera för bättre
förhållanden för kvinnorna inom olika delar av samhället. Hennes förslag
om särbeskattning av makar blev också mycket uppmärksammat.
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SMKF efter Ebba von Eckermann
Under åren efter rösträttens införande samverkade SMKF och CK kring
försvarsfrågorna, men ständigt låg kravet på samgående i luften. Ebba von
Eckermann avgick som ordförande 1922 och efterträddes först av Elisabeth
Falkenberg och därefter av Eva Fröberg. Min uppfattning är att efter Ebba
von Eckermann tappade organisationen i styrka och ideologisk kraft. Man
hade inget tydligt mål för sitt arbete, arbetet för sjukvården i Norrlands glesbygder och andra konkreta sociala frågor tog över och det politiska trängdes tillbaka. Försvarsfrågorna blev det sammanhållande kittet.
SMKF startade 1922 – alldeles för sent – sitt medlemsblad Medborgarinnan, som utgavs till 1931 med Cecilia Milow som redaktör. Vad som är särskilt anmärkningsvärt är att det i den inte talas om kvinnofrågor eller problem för kvinnor i gemen, utom i det avseendet att SMKF:s självständighet
måste bevaras. Huvudsakligen dryftas utbildning för kvinnor och försvaret
för fosterlandet. Av redogörelserna för olika aktiviteter från de lokala föreningarna framgår dock att man där ägnade program bland annat åt frågor
som kvinnors utbildning, värnplikt, fattigvårdslagstiftning och äktenskapslagstiftning.
Tidskriften tycks dock defensiv och organisationen framstår som mer
konservativ än vid starten då SMKF i stadgarna benämnde sig som reformvänlig. I Medborgarinnan talas det mer om samhällsbevarande – men stadgarna hade inte ändrats. Trots tal om självständighet, agerade kvinnorna
alltmer sällan självständigt. Kvinnornas ansvar för fosterlandet, civilisationen och hemmet är det genomgående temat. Hotet från samhällsomstörtande krafter framhålls, det kan gälla bolsjeviker, ungdomens förfall eller
hemmens förflackning. Den högstämda retoriken i Medborgarinnan känns
ofta omodern och överspänd. Tidningens framtoning kan ha avskräckt moderna 20-talskvinnor att gå in i organisationen. De ville läsa om annat –
framför allt om sig själva – och artiklar om kvinnors tillvaro fanns sällan i
tidningen. Det sista årets förstasidor talar sitt tydliga språk, där återfinns på
omslagen Ann Margret Holmgren på sin 80-årsdag, Louise af Geijerstam
på sin 60-årsdag, Anna Lagerberg på sin 75-årsdag samt drottning Viktorias
dödsruna. De unga kvinnorna tycks ha svikit SMKF och tidningen måste
läggas ned på grund av penningbrist.
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1920-talet – ett förlorat årtionde
Det första decenniet med rösträtt för kvinnor blev mer eller mindre ett bakslag för kvinnorna i samtliga partier, till en början även för högerns kvinnor. Efter det första valet minskade kvinnornas kommunala mandat från
ca 9% till 4,5%. Antalet kvinnor i riksdagen minskade från fem till fyra. I
sin studie av kvinnorepresentationen efter rösträttens genomförande framhåller forskaren Kjell Östberg att de svenska kvinnorna liksom kvinnorna i
hela Europa inte tycks ha varit redo att kräva platser, när de väl fått rösträtt.
Männen agerade lika över hela linjen – de ansåg inte att kvinnor var mogna
för att bli valda. Istället fortsatte kraven på att kvinnor borde förberedas
mer inför ett eventuellt politiskt mandat. Att män på liknande sätt borde
utbildas för sitt uppdrag tycks dock inte ha varit lika betydelsefullt, även om
kurser bedrevs från partiets sida.
Det är förvånande att SMKF:s kvinnor inte ställde krav på valbara platser på listorna. De enda krav som SMKF och CK tydligt framförde rörde
kvinnorna själva och deras röstplikt. Man framhöll att när nu kvinnor fått
rösträtt skulle de också utöva denna rätt – det var en plikt.
Många – både kvinnor och män – sade sig vara förskräckta inför vad
den kvinnliga rösträtten skulle kunna innebära för Sverige och för partiet. I AVF:s medlemsblad fördes det fram synpunkter som ”det måste anses
otidsenligt och oändamålsenligt om de vid valen uppträda som egen organisation […] och framföra egna kandidater […] Metoderna har på sina
håll praktiserats med resultat att prövade kommunala krafter utslagits av
oprövade och för allmänheten okända kvinnor […]”. Av inlägget framgår
att kvinnor tycks ha haft framgångar med egna listor. Det förekom såväl
kvinnolistor över partigränserna som s.k. spränglistor för kvinnor inom
AVF ute i landet framför allt under början av 1920-talet.
Männens negativa inställning – eller ointresse – bidrog sannolikt till att
kvinnornas intresse minskade. Undantagen var de synnerligen aktiva och
synliga kvinnorna från SMKF och kvinnor som anslöt sig till AVF:s kvinnoföreningar. De var aktiva både i valrörelserna och mellan valen, men ofta
förvånansvärt blygsamma i kraven på representation. De gav ofta uttryck
för vad man kan uppfatta som överdriven ödmjukhet och framhöll behoven av ökade kunskaper och beslutsförmåga innan de kunde utöva sina nya
rättigheter som medborgare. Detta måste ses som en följd av samhällsklimatet, där det ständigt talades om behov av kvinnlig utbildning innan de
tog på sig medborgerliga uppgifter. Kvinnorna fick uppfattningen att det
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krävdes något exceptionellt av dem för att de skulle kunna verka politiskt.
Förutom påståendena om kvinnors otillräckliga kunskaper och erfarenheter, förekom en annan diskussion, nämligen att kvinnor inte tillräckligt förstod ”vad de givna rättigheterna innebär”, som Alexandra Skoglund
skrev i en artikel till partiets 24-årsjubileum 1929, där hon talar om de ”mödosamma och ibland hopplösa ansträngningarna” att arbeta med kvinnor i
partiet. Kvinnor uppfattades som såväl hotfulla som okunniga, något som
kvinnor inom samtliga politiska partier fick uppleva.

Högerns Kvinnliga Medborgarskola
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På samma sätt som Elisabeth Tamm på Fogelstad tog emot olika grupper
av kvinnor på sin gård öppnade Ebba von Eckermann sitt Södertuna för
studenter, scouter och arbeterskor under somrarna. Däremot tycks det inte
ha föresvävat henne att på samma sätt som Elisabeth Tamm mer permanent
driva en skola för kvinnors medborgarskapsutbildning. Det var synd, då det
hade kunnat bli såväl en liberal som en moderat-reformvänlig i Sörmland.
Det dröjde till 1931 innan Högerns Kvinnliga Medborgarskola började
med sina kurser och då var denna ett resultat av en insamling av kvinnor
inom AVF och troligen SMKF. Andra partiers kvinnoorganisationer anordnade kurser och den Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad lät tala
om sig. CK:s kvinnor saknade som nämnts egna medel men kvinnorna tog
saken i egna händer och skaffade sponsorer som garanterade skolans verksamhet fem år framåt. Det handlade inte om att skapa en fysisk plats utan i
stället om kurser. Först omfattade kurserna en hel månad och hölls på kursgårdar i Strängnäs och Julita, sedan anordnades de på Gimo, partiets egen
kursgård. Vissa år anordnades två kurser och 1935 en kurs enbart för CK:s
och SMKF:s styrelser.
Kostnadsökningar gjorde att kurserna kortades ner successivt så att de
till sist kom att omfatta fyra och en halv dag. De var praktiskt inriktade med
föreläsningar och övningar inom olika sakområden, däremot inte uttalat
om kvinnofrågor – något som Gösta Bohman senare framhöll som särskilt
positivt. Om man jämför utbildningen med Kvinnliga Medborgarskolan
på Fogelstad, så fungerade Högerns mer traditionellt med inbjudna föreläsare och olika kursavsnitt med mer pedagogisk mångfald än en enhetlig
pedagogisk syn. Grundsynen för Högerns Kvinnliga Medborgarskola var
att partiets eller samhällets främsta experter skulle förmedla kunskaperna
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till kvinnorna inom sina specialområden. Kvinnorna fick dessutom utbildning i praktisk politik med sammanträdesteknik bl.a. och där var läraren
länge Elna Pehrsson från Lund, en av initiativtagarna till Högerns Kvinnliga Medborgarskola.
Kurserna blev enormt uppskattade av kvinnorna som såg fram emot dessa årliga sammankomster, då partiets ledande personer och experter ställde
upp för dem. Att ”skolan” drevs av kvinnorna själva och med egna medel
framhölls alltid som ett särskilt plus, ett slags ödets ironi om man betänker
inställningen till kvinnornas krav på självständighet i den egna organisationen SMKF. Detta var den aktivitet, där kvinnorna hade egen beslutanderätt
men för säkerhets skull utsågs en inspektor från AVF, kanske för att tydliggöra att skolan trots allt var inordnad i partiet. Men självständigheten och
den egna ekonomin framhölls ofta som något man var stolt över!

Samgående till sist
Under åren 1923 till 1937 presenterades olika förslag om samgående mellan
organisationerna, men SMKF ville inte ge upp sin självständighet. SMKF
hade dock allt mindre resurser och tid åt att ägna sig åt organisationsskisser
från AVF. Ebba von Eckermann hade visserligen fortsatt med ekonomiskt
stöd även sedan hon lämnade ordförandeposten, men till slut gick det inte
att leva på egna medlemsavgifter och donationer. CK fick sin finansiering
av partiet och hade resurser att utveckla sin verksamhet och satsade som
nämnts på en livaktig kursverksamhet. Dessutom började medlemsantalet
i SMKF att minska. Eva Fröberg fick nu det svåra uppdraget att ”fusionera”
SMKF med CK åren 1936–37. Efter en medlemsomröstning beslöt medlemmarna att följa SMKF-ledningens och högerledaren Gösta Bagges uppmaning att sammanslås
med CK och AVF. Ordförande blev Alexandra
Skoglund från CK. Nog var det trist, men nödvändigt! Och Gösta Bagge framhöll att han för
sin del såg kvinnorna som en resurs för partiet.

Alexandra Skoglund.
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litteratur
Att göra en fullständig litteraturlista för mitt avsnitt, skulle leda för långt, eftersom det
är ett slags koncentrat av många års studier och forskning. Första gången jag på allvar
konfronterades med frågan om SMKF och dess ställning i det Moderata Samlingspartiet
var som ordförande för Moderata Kvinnor i Stockholm. År 1996 beslöt oss för att fira
den ”glömda” organisationens 85 årsjubileum med en liten skrift och ett seminarium. Allt
blev mycket inspirerande och Stina Nicklassons eminenta kunskaper kom till nytta. Stina
Nicklassons avhandling 1992 Högerns Kvinnor. Problem och resurs för Allmänna Valmansförbundet 1900–1936/37 och hennes senare böcker om Bertha Wellin (Sophiasystern som
blev politiker, 1995) och de moderata pionjärerna (Kvinnors väg till ett fullvärdigt medborgarskap, 1997) kan ses som en utgångspunkt.
Professor Eva Österberg och hennes seminarium i Lund har publicerat spännande
forskning om svenska kvinnors politiska insatser och offentligheten. Inger Hammar, Sif
Bokholm, Christina Carlsson, Irene Andersson är några namn jag vill nämna. De har visat
vilka viktiga bidrag som svenska kvinnor gjorde i tiden kring sekelskiftet.
Fogelstadsgruppen och deras medborgarskola inspirerade många, även de moderata
kvinnorna. Denna grupp är rikt beforskad och här borde samverkan mellan de olika grupperingarna studeras ytterligare.
Ebba von Eckermann och hennes ledarskap i Fredrika- Bremer-Förbundet och Sveriges Moderata Kvinnor har särskilt intresserat mig. Brev, tal, artiklar från hennes hand och
om henne utgör en annan viktig del i arbetet att förstå vad som hände med och i SMKF.
Stockholms Stadsarkiv, Riksarkivet och Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgsuniversitet har här bidragit med ett rikt material.
Inte bara den tidens kvinnotidningar som Idun, Dagny, Tidskrift för Hemmet diskuterade frågor om kvinnorna, rösträtten och offentligheten. Frågorna förekom i alla medier, ofta
i hetsiga ordalag och med skämtteckningar av de kvinnor som vågade föra fram drastiska
synpunkter att kvinnor var lika bra som män och därför borde ha rösträtt. Även partiets
olika informationsblad och SMKF:s Medborgarinnan har jag naturligtvis gått igenom.
En annan viktig källa är riksdagsprotokollen från början av seklet och framåt. De avslöjar på ett ibland pinsamt sätt den bristande jämställdheten i Sverige vid den här tiden.
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