”Det har bara blivit så ...”
sade Ellen Rönnquist
Inga Berggren

”Det har bara blivit så!” var Ellen Rönnquists kommentar, då hon uttalade
sig i pressen 1968. ”Fjorton dagar i den här hålan, var vad jag tänkte, då
jag med Malmö i blicken anlände till Trelleborg ...”, men hon stannade hela
livet!
Hon var en av sin tids mest kända profiler i Trelleborg, en kvinna med
många strängar på sin lyra. Hon var lärare, politiker och därtill eftertraktad
föredragshållare. Hennes liv var fyllt av upplevelser, resor och äventyr.

Pedagogen
Ellen Rönnquist föddes 1893 i Lund och slutade sina dagar 1981 i Trelleborg.
Studentexamen tog hon 1913 vid Tekla Åbergs högre läroverk för flickor och
avlade folkskollärarexamen i Kalmar 1914. Efter examen var hon först anställd som lärarinna läsåret 1914–15 hos familjen Sonesson i Stockamöllan.
Därefter arbetade hon på Luhrhemmet, ett barnhem för vanartiga pojkar,
som drevs gemensamt av Trelleborgs och Eslövs kommuner från 1914. Avsikten var att de intagna pojkarna skulle gå i skola i det närbelägna Farstorps skola, men efter klagomål på pojkarna beslöt man att skaffa en egen
lärarinna. Ellen Rönnquist sökte och fick tjänsten vid Luhrhemmet, där hon
stannade i tre terminer. Hon har själv berättat om sin tid vid skolhemmet i
Trelleborgs folkskolors historia:
”I skolrummet flockades om dagarna omkring mig en liten skara av
samhällets olycksbarn i alla åldrar från 7 till 13 år. De flesta var hjälpklassbarn. Tyvärr hade jag aldrig hört det ordet och hade inte heller mycken aning om barnpsykologi. Ett par pojkar skulle gå i ”förste
små” och en av dem var så fullständigt omöjlig att om jag så velat
döda mig, hade jag inte kunnat få i honom ens en aning av vetande.
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Men skolan var faktiskt i visst avseende före sin tid! Var och en gick
i sin egen klass oberoende av ålder; allt berodde endast på visdom.
Somliga som Axel gick till och med i två klasser på en gång, nämligen 7:e och 8:e. Han var den ende begåvade och omöjlig att mätta.
Det lilla vi hade i bokväg var vad jag hade tagit med mig, och det
konsumerade han med förfärande hastighet, och sedan hade vi bara
”Allers”. Han läste tyska och kunde snart brevväxla med sin morbror
i kriget. Vi var väldigt stolta, när han på examen läste upp ett brev
direkt från Västfronten.”
Pojkarna undervisades 31 timmar i veckan. Mitt på dagen var det ett långt
uppehåll, då pojkarna skulle laga och äta middag. Det innebar, att skoldagen
slutade kl 5 på eftermiddagen. I tjänsten ingick också att hjälpa ”läspojkarna” med katekesen. Överhuvud var jag aldrig fri, skriver Ellen Rönnquist.
”Jag hade förresten alltid samvetsagg, om jag ej ständigt var med pojkarna och hjälpte dem att få det litet drägligt i deras trista tillvaro.
Dessa s.k. svårhanterliga barn var de snällaste och mest hängivna
man kan tänka sig. Jag hade aldrig en minuts besvär med disciplinen,
tänkte aldrig på något sådant.”
Ordinarie lärare, som bara ogifta kvinnor kunde bli, blev hon på Centralskolan 1919. Ellen Rönnquist, som var en spänstig kvinna, var också intresserad av gymnastik. Hennes ofta målande uttryckssätt återfinns i en artikel,
som hon själv har skrivit och som har titeln ”Krumsprång”:
”Jag glömmer aldrig gymnastiklägret i Bosjökloster 1922. Det regnade som spö hela veckan. Vi skulle tvätta oss i Ringsjön, men det
behövdes inte, för tälten var fulla med vatten och tandborstarna flöt
omkring oss. På den stora uppvisningsdagen defilerade vi med våra
trupper förbi dåvarande kronprinsen. Han stod orubblig i regnet i
timmar, medan vi plaskade förbi och utförde våra program, som blev
förvandlade till vattenpantomimer.”
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Politikern
Det var intresset för barn och ungdomar och erfarenheterna från skolans
värld som ledde till Ellen Rönnquists politiska verksamhet. Trelleborg var
en utpräglad industristad med ungefär 11 000 innevånare 1920 och 17 000
innevånare 1950. Trots stadens beskedliga storlek fanns där en mängd industriföretag. Hamnen och Trelleborgs gummifabrik präglade stadens näringsliv, men dessutom fanns glasbruk, slakterier och sockerbruk och en
rad kemisk-tekniska industrier. Kvinnorna sysselsattes i ökande utsträckning utanför hemmet. Omsorg om förskolebarnen och eftermiddagsverksamhet för skolbarnen blev Ellen Rönnquists speciella frågor inom kommunalpolitiken.
1945 återfinns Ellen Rönnquist som stadens representant i småbarnshemmet Betaniakrubban och som suppleant i nykterhetsnämnden. Under
perioden 1945–1955 var Ellen ledamot eller suppleant i folkskolestyrelsen
och gjorde där, enligt många, sin största kommunala insats som pådrivare
vid införandet av förskolor i staden. Det första kommunala daghemmet
uppfördes efter beslut 1947, beläget på nära avstånd från Trelleborgs Gummifabrik, så att barnen bekvämt kunde lämnas där. Daghemmen låg organisatoriskt under folkskolestyrelsen, vilket tillskrivits Ellen Rönnqvists
energiska insats.
1947 inleddes Ellen Rönnqvists mest aktiva tid som politiker. Högerkvinnor hade i olika omgångar sedan 1922 samlats i fastare eller lösare konstellationer i Trelleborg, antingen som en kvinnoklubb eller som en kommitté inom Valmansföreningen. Men
1947 blev det en fastare organisation.
Ellen Rönnqvist startade Högerns Kvinnoförening i Trelleborg och kom att vara
dess ordförande åren 1947–1961. Under
hennes ordförandetid fick kvinnoföreningen fler medlemmar än den manliga
högerföreningen. Ellen satt i Trelleborgs
stadsfullmäktige 1947–1958 och utsågs
till flera olika uppdrag, de flesta med
anknytning till skola och andra barnoch ungdomsfrågor. Förutom att hon
var verksam i folkskolestyrelsen var hon
Ellen Rönnquist.
ledamot i styrelsen för yrkesundervis-
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ningen och musiknämnden. Därtill var hon s.k. huvudman i Trelleborgs
Sparbank. Hon lade själv tillsammans med två andra ledamöter fram en
motion om att inrätta en ungdomsnämnd. Motionen resulterade i en kommitté för att utreda frågan – och i kommittén ingick bl.a. Ellen Rönnquist.
Resultatet blev ett beslut i stadsfullmäktige 1956 om en ungdomsnämnd för
ärenden om ungdomsfrågor och fritidsverksamhet.
Ellen Rönnquist var med då den första hemgården förverkligades i Trelleborg. Genom en donation av Johanna Andersson, änka efter Trelleborgstidningens grundare, Nils Andersson, hade en hemgårdsverksamhet startat
hösten 1943. Donationen innebar att man kunde betala två års hyra för en
större lägenhet vid Stortorget. Här erbjöds ungdomarna allt från mandolinkurser till skolkök – även för pojkar – samt kurser i språk och modellbygge
m.m. Där startades så småningom kindergarten på förmiddagarna och eftermiddagshem för skolbarn med bl.a. hjälp till läxläsning. Efter ytterligare
stora donationer av Johanna Andersson kunde man 1954 flytta till större
lokaler i ett eget hus, den s.k. Holmquistska villan. I stiftelsens styrelse valde
donatorn själv in bl.a. Ellen Rönnquist. Genom Ellen Rönnquists initiativ
uppläts Hemgårdens ursprungliga lokaler som Trelleborgs första vandrarhem.
Förebilder för förskoleverksamheten hade Ellen Rönnqvist hämtat i
Förenta staterna, där hon själv studerat förhållandena på ort och ställe. Hon
var mycket berest. Hon hade varit i de flesta länder i Europa på båda sidor
järnridån. Hon hade också rest i Indien och besökt Grönland. Från dessa
resor hade hon mycket att förtälja. Hon berättade ”med sådan bravur om
sina resor att det inte finns en Röda Korskrets eller Husmodersförening i
södra Skåne som inte haft henne som höjdpunkt på ett underhållningsprogram” skrev redaktör Sven Stahre om henne i Trelleborgs Allehanda 1968 .
Hon beskrivs som ”en reseskildrare av Guds nåde” och en iakttagare långt
utöver det vanliga.
Ellen Rönnquist beskrivs som ”en doer”, en pådrivare inte minst för förskoleverksamheten i Trelleborg. Hon fick se resultat av sina ansträngningar.
Däremot dröjde det ända till slutet av hennes stadsfullmäktigetid innan hon
mer aktivt deltog i fullmäktigedebatterna. Den första fråga som hon yttrade
sig i var köp av en fastighet avsedd för barnkoloni i Tjörnarp i Trelleborgs
närhet. Givetvis försvarade hon sin motion om inrättande av en ungdomsnämnd. Hon tyckte det var onödigt att lägga skattepengar på att hålla djur i
bur i Folkets Park och hon ifrågasatte bidrag till teatern, när trelleborgarna
ändå hellre for till Malmö för att gå på teatern.
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Fr.v. ses Britt Mogård, Moderata Kvinnoförbundets ordförande tillika riksdagsledamot, Ingrid
Sundberg, riksdagsledamot, Anne Mari Berggren, ordförande i Trelleborgs MKF samt första
ordförande (1947–1961) Ellen Rönnquist.

Fastän hon slutade med aktiv kommunal politik avtog inte intresset för
barn- och ungdomsfrågor. Vid ett möte hos Moderatkvinnorna om Barnstugeutredningen 1972, framgår det av referat i Trelleborgs Allehanda att
hon gärna deltog i diskussionen. Det samlade ställningstagandet konstaterade bl.a. att man önskade en obligatorisk förskola för alla 6-åringar, som ett
första år i grundskolan. Övrig barndaghems- eller fritidsverksamhet skulle
inte vara obligatorisk. Föräldrautbildning borde ske genom frivilliga kurser
efter avslutad grund- och gymnasieskola. Barn med handikapp skulle ges
extra stöd.
Ellen Rönnqvists liv var fullt av engagemang inför samhället och samhällsproblemen. En kvinna i skolan, en kvinna i politiken, en kvinna i världen
”med ett utomordentligt klart intellekt som hon förenar med ett ljust och
generöst hjärtelag. Sina elever vinner hon på ett sätt som inte bara skapar
ett gott förhållande mellan lärare och elev utan samtidigt resulterar i bästa
tänkbara undervisningsresultat”.
”Berätta kan hon och sant är det mesta hon säger. Hon behöver inte dikta fast hon nog skulle kunna det. Hon hör till de människor som det sväng-
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er om, och för en elitgymnast som hon tycks inte åldern betyda något.” Så
skrev redaktören för Trelleborgs Allehanda när Ellen Rönnquist fyllde 75 år.
Detta är ytterligare en bild av en kvinna som med sin karisma, sitt mänskliga och kulturella intresse och sitt stora engagemang under många år gav
trelleborgarna så mycket!
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