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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1965 yrkade hon att kyrkvaktmästaren, som  gick i pension, skulle få en 
gratifikation på 2000 kronor som tack för att han under sjutton år utan er-
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runa ohlander, den första kvinnan i ljuders fullmäktige

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

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

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

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

Som pensionerad fortsatte hon att leda studiecirklar och hålla föredrag, 
liksom tidigare främst i kyrkliga sammanhang och med litterära ämnen. 
Och även om hon sedan hon avslutat sitt kommunala uppdrag  inte var po-
litiskt aktiv behöll hon sitt politiska intresse livet ut. Vid ett par tillfällen 
under 1980-talet medverkade hon vid möten anordnade av Moderata Kvin-
noförbundet i Jönköpings län. En gång i Smålandsstenar, med ett föredrag 
om industrialiseringen av Västbobygden, som hon upplevt på nära håll un-
der sin uppväxt. Och under valrörelsen 1988 i Eksjö, med ett föredrag om 
kvinnogestalter i Bibeln. För de politiska inslagen stod vid dessa tillfällen 
undertecknad, som under dessa år för Moderata Samlingspartiets räkning 
representerade Jönköpings län i riksdagen. 
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moderata kvinnor från umeå till trelleborg

I början av september 1988 ringde hon mig en dag och sa: ”I dag har 
jag varit och röstat, för säkerhets skull, ifall jag skulle dö före valet”. Ingen 
anade då att en plötslig hjärtinfarkt skulle ända hennes liv bara några dagar 
in i oktober.  

  

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

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

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

landstingsgränser
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