
Ingegerd  Ekberg i Tranås
Heltidspolitiker med full almanacka
Maggy Larsson

Ingegerd Ekberg föddes år 1930 i Jönköping, där fadern var företagare lik-
som släkten i övrigt. Hennes morfar var den första som reparerade bilar i 
Jönköping och hade ett maskinbolag i början av 1900-talet.

Som barn var Ingegerd med i scouterna, där hon tidigt fostrades till le-
darskap. Hon säger sig än i dag känna glädjen i att bli patrulledare och få 
vara den ledande. Hennes patrull kämpade genom eld och vatten för alla 
märken. Hon saknade syskon. Modern broderade mycket, vilket gjorde att 

Ingegerd blev intresserad av textil slöjd. 
Som 11-åring började hon på en knyp-
pelkurs, där deltagarnas ålder var från 
11 till 75 år. Men idrott var också ett stort 
intresse och hon spelade handboll både i 
realskolan och i seminariet.

Vid 21 års ålder var hon färdig folk-
skollärarinna efter att vid 17 års ålder ha 
varit en av de yngsta som kom in på se-
minariet, på den tiden genom tentamen. 
Jönköpings folkskoleseminarium blev för 
övrigt början till högskolan i Jönköping. 
Det kändes lite speciellt för Ingegerd att 
vara med när Per Unckel invigde högsko-
lan långt senare.

1953 gifte sig Ingegerd med Karl-Erik 
Ekberg, som var lantmästare. De flyttade 
till Förråds säteri i dåvarande Åkerbo 
kommun utanför Linköping, där de blev 
kvar i tio år. Förutom att sköta hushållet 
på en stor gård, arbetade Ingegerd som 
lärare i Törnevalla skola och i Linköping. Ingegerd Ekberg som lärare.
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På den tiden hade man auskultanter från folkskoleseminariet i Linköping 
och de var nästan lika gamla som hon själv, 24–25 år. Här började också 
Ingegerds politiska engagemang. Ingegerd och Karl-Erik var med i studie-
cirklar av olika slag i Ungsvenskarna, dvs Högerpartiets ungdomsförbund, 
i Norsholm-Åkerbo kommuner, vilket deras bekanta på granngårdarna 
också var. Ingegerd och Karl-Erik förekom båda på listor till de kommunala 
valen, men 1964 flyttade de till Resta gård i Tranås kommun som egna fö-
retagare med eget lantbruk. Gården hade de i 18 år och under 15 år var hon 
lärare på mellan- och högstadiet. 

Ingegerg med maken Karl-Erik i hemmet i Tranås.
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Heltidspolitiker i Tranås
Ingegerds liv blev alltmer präglat av politiska aktiviteter och hon var under 
15 år politiker på heltid. Moderaterna i Tranås hade en diskussionsklubb, 
där Ingegerd och Karl-Erik deltog. De första uppdragen var en plats i sti-
pendienämnden och en suppleantplats i kommunstyrelsens gatudelegation. 
Hösten 1976 avgick den ordinarie moderate ledamoten i delegationen, var-
vid Ingegerd blev ordinarie och ordförande. Hon var då banbrytande i lan-
det som kvinna på en ordförandepost i en teknisk nämnd. Anledningen till 
att hon åtog sig uppdraget var  Britt Mogårds uppmaning till kvinnorna vid 
Moderata Kvinnoförbundets stämma i Helsingborg: ”Vad ni gör så tacka ja 
till det som dyker upp”. Vid en fest på hemmaplan, dansade hon med en le-
dande moderat i Tranås. Han konverserade och reflekterade över vem som 
skulle bli ordförande i gatudelegationen. Då svarade Ingegerd frankt: ”Den 
platsen tar jag”. De tvärstannade mitt i dansen, men resultatet blev att Inge-
gerd blev gatudelegationens ordförande.

Efter nästa val utsågs hon till en plats i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
”Tre år där var värdefulla år,” säger Ingegerd. ”Jag lärde mig hur ett ärende 
växer fram och hur kommunen var organiserad. Samtidigt var jag fort-

Kommunstyrelsen sammanträder.
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löpande med i  partiets utbildningar. Jag minns Göran Åstrand från den 
första kommunalpolitiska konferensen i Linköping, där samlades ett 60-
tal personer, vilket då ansågs mycket. Han poängterade vikten av att vara 
kunnig i kommunallag och sammanträdesteknik och hans lärobok i ämnet 
studerades flitigt.

Valet 1979 blev en framgång för moderaterna och det ”spillde över” på en 
liten kommun som Tranås. Det resulterade i att Ingegerd blev kommunsty-
relsens ordförande i januari 1980, vilket hon förblev för resten av sitt arbets-
liv fram till 1994.

Tranås kommun ligger i nordöstra delen av Jönköpings län, i den na-
tursköna Sommenbygden. Det är en ung kommun, fick stadsrättigheter 
1919, och har vid början av 2000-talet knappt 18 000 innevånare, varav de 
flesta, ca 14 000 bor i centrum. Sommen, Gripenberg, Linderås och Adelöv 
är samhällen i den omgivande väl utvecklade landsbygden. I flera årtion-
den var Tranås Sveriges ledande pälscentrum med många körsnärer och 
pälsfirmor. Den tiden är förbi, men fortfarande finns några körsnärer kvar. 
Med undantag av fyra år på 90-talet har Tranås varit borgerligt styrt se-
dan 1950-talet. Moderaterna har 1980–2008 innehaft KS-ordförandeposten 
med undantag för åren 1995–1998.

Ingegerd berättar att som kvinna var man tvungen att redan från början 
markera sin ställning och en sådan sak som att sätta sig vid rätt bord på kaf-
ferasten kunde vara viktig.

Tidigt talade hon på chefsträffar om skillnaden mellan professionell 
kompetens och politisk kompetens. Cheferna hade den professionella kom-
petensen och hade uppdrag att lägga fram förslag inför politikerna. Poli-
tikerna skulle sedan välja det de ansåg vara det rätta. Som politiker måste 
man kunna sitt partiprogram, ge riktlinjer och ramar, ha kontakt med väl-
jarna och vara medveten om vilka man företräder. Framför allt måste man 
kunna samarbeta. Allianstanken fanns hos Ingegerd, när hon började med 
en partigrupp M, C och Fp som skulle diskutera sig samman inför besluts-
fattandet. Så småningom kom också Kd med och det blev en fyrpartigrupp, 
som ännu håller samman och styr i Tranås.

Ingegerd framhåller att det är viktigt att ha struktur och rytm i sitt arbe-
te. Hennes måndagar såg alltid ut så här: förmiddagen kommunstyrelsens 
arbetsutskott, därefter presskonferens där två till tre tidningar och ibland 
lokalradion infann sig. Eftermiddagen företagsbesök och kvällen var vikt 
för de aktiva moderaterna, allt efter ett i förväg utformat schema. Torsdag, 
fredag var de dagar som länets kommuner höll öppna för gemensamma 
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träffar på länsplanet. Lördagen var ofta vikt för partipolitiskt arbete i fören-
ingar eller på länsnivå.

När Ingegerd och jag talas vid märks det hela tiden tydligt både hur hon 
vill lära och förmedla kunskap. Den pedagogiska sidan har alltid funnits 
med hos Ingegerd i alla hennes engagemang.

Moderata Kvinnoförbundet – utveckling i stället för 
nedläggning
1977 valdes Ingegerd till ordförande i Länskvinnoförbundet. Hon axlade 
den manteln i ett otacksamt skede. Det hävdades alltmer att kvinnofören-
ingarna var förlegade. Hon insåg emellertid att mycket fanns kvar att göra 
och i stället för att vara med om att avveckla föreningar satte hon igång ett 
arbete med att öka ut antalet föreningar. Målsättningen var att alla kvinnor 
i länet skulle tillhöra en kvinnoförening. Antalet föreningar ökade från tre 
till åtta och de kommuner som inte bildade föreningar hade aktiva kom-
mittéer. Själv arbetade jag som organisationssekreterare i Länsförbundet, 
där en av mina uppgifter var att vara sekreterare i Länskvinnoförbundet. 
Arbetet tillsammans med Ingegerd och de övriga kvinnorna var oerhört ro-
ligt och stimulerande. Även här gjorde sig Ingegerds pedagogiska förmåga 
gällande och kursverksamheten för kvinnor i länet var mycket omfattande 
med många skickliga talare. Ja, tidvis var det väntelista till kurser och andra 
aktiviteter, där antalet deltagare måste begränsas. De skulle innehålla både 
nytta och nöje och årsstämmorna i Hooks herrgård drog fullt hus. Årsstäm-
man var uppdelad i en seriös del med mycket uppskattade stämmotalare 
och en kanske mindre seriös men underhållande och rolig del, där styrelsen 
och andra agerade mannekänger med kläder och hattar från firmor i länet, i 
samband med att man drack te eller kaffe på engelskt vis. Förutom årsstäm-
ma hölls också höstmöte, ofta i samband med studiebesök av något slag. En 
viktig del i kvinnornas politiska arbete var studiecirklar kring de rapporter 
som Kvinnoförbundet på riksplanet skickade ut inför riksstämmorna.

Länskvinnorna var under den här tiden mycket aktiva i valrörelserna. 
Minibusskampanjer pågick under flera dagar med besök i alla länsdelarna.  
Där ingick torgmöten, flygbladsutdelning, företagsbesök och samtal. Över-
nattning och mathållning var ibland ganska okonventionella. Boendet kun-
de vara tält och maten ordnades genom grönsaksinköp på torgen och fiske 
i någon damm med ädelfisk. Gott och roligt! Alla blev delaktiga. 1988 var 
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Kvinnor Kan-mässan förlagd till Jönköping. De moderata länskvinnorna 
hade då en egen monter och fick mycket publicitet, bland annat för att Carl 
Bildt besökte montern.

1981 valdes Ingegerd in i Moderata Kvinnoförbundets förbundsstyrelse 
som andre vice ordförande och efterträdde sedan Birgitta Rydle som förste 
vice ordförande i kvinnoförbundet. Kvinnoförbundets presidium hade säte 
och stämma i Moderaternas partistyrelse. Ingegerd ingick också i partiets 
kommunalpolitiska samrådsgrupp.

Nätverk och föreningar
När vi sitter och samtalar funderar Ingegerd lite och säger sedan: Vi kvin-
nor måste också kunna ta uppdrag utanför partiet. Det är viktigt att ha 
andra intressen och finnas med bland människor ute i samhället. Man kan 

Ingegerd Ekberg som mötesordförande vid Moderata Kvinnoförbundets stämma år 1990 i Göteborg. Närmast 
henne t.v. Anne Lund, numera Sandberg, och t.h. Ingrid Erneman och Margareta Gard.
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bli instängd i tankarna om man inte ser att det finns något annat än det egna 
partiet. 

Hon fortsätter: 

”Egentligen startade mina vidare engagemang i början av 80-talet då  
landshövding Gösta Gunnarsson ville ha till stånd en utveckling av 
landsbygden i Jönköpings län.
   Arbetsgruppen ALA (arbetsgruppen för lantbruk och samhälle) 
fick i uppdrag att utforma ett utbildningsprogram. I den gruppen satt 
ledande lärare från lantbruksuniversitetet. Till kursen som startade 
i länet inbjöds kommunalrådet och en tjänsteman från varje kom-
mun. Jag och planarkitekten i Tranås var med i utbildningen, som 
pågick i två år. Därefter var det meningen att vi skulle sätta igång ute 
i kommunerna med grupper kring oss. I Tranås inbjöd vi ordföran-
dena i de olika LRF-föreningarna i kommunen, bankdirektören för 
Föreningssparbanken, delar av kommunstyrelsen och några tjäns-
temän från arbetsförmedlingen. Sedan inbjöd man till ett stormöte, 
där man bad människor från landsbygden att komma med idéer till 
nya verksamheter. På utsatt tid hade ingen kommit och vi trodde att 
vi skulle bli ensamma på mötet, men när ytterligare en kvart passerat, 
var lokalen fylld med människor, som hade en mängd idéer och som 
gjorde att det startades ett flertal företag som ännu efter 20 år finns 
kvar. Vi öppnade dörrarna till något nytt, men idéerna och finansie-
ringen var de enskilda företagens ansvar.”

1984 var 180 kvinnor arbetslösa i Tranås på grund av att flera TK- och pälsin-
dustrier lagts ned. På den tiden var kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd 
och vid ett sammanträde föreslog Ingegerd att det skulle sättas ut en an-
nons med innehållet: ”Kvinnor som är intresserade av andra kvinnors verk-
samhet – kom till stadshustrappan. Kommunen bjuder på resa till Kvinnor 
Kan-mässan.”  Då var det den första Kvinnor Kan-mässan i Göteborg. Det 
stod 45 kvinnor på stadshustrappan när det var dags att åka. Alla var entu-
siastiska och på hemvägen frågade Ingegerd: ”Vad är det som de kan och 
inte ni kan? Ska vi träffas igen? Kom till stadshuset den 4 juni. De kom och 
hade med sig idéer för olika projekt. En del hade sytt i 14 dagar och redan 
i december samma år anordnades en egen mässa i Tranås stadshus, under 
namnet ”Emma-mässan”. 1985 blev detta ett projekt som fick projektmedel 
med heltidsanställd projektledare. Det hela var tvärpolitiskt. Så småningom 
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bildades Emma-föreningen, som ännu arbetar 
för Tranås kvinnor under mottot: Gemenskap 
kvinnor emellan.

Ingegerds intresse för hantverk var väckt 
och när hon 1993 tillfrågades om val till en 
suppleantplats i styrelsen för Hemslöjdsför-
bundet i länet svarade hon ja, i tron att det inte 
kunde vara så betungande. Döm om hennes 
förvåning, när hon dagen efter fick ett samtal 
från den tidigare ordföranden, Sirkka Sjögren, 
med beskedet: ”Grattis Ingegerd, du blev ord-
förande!” Ordförande i Jönköpings läns Hem-
slöjdsförbund var Ingegerd under 10 år. När det 
arbetet var avslutat, valdes hon till ordförande 
i Föreningen Svenska Spetsar, ett inte alldeles 
lätt uppdrag, då ekonomin inte var den bästa. 
Ingegerd avslutade uppdraget i mars 2007 och 
tilldelades då såväl Svensk Hemslöjds Riksför-
bunds förtjänstmedalj i silver som SHR:s för-
tjänsttecken i guld av föreningen Svenska Spetsar.

Båda uppdragen hade varit mycket krävande och vid fyllda 77 år tycker 
Ingegerd att hon har rätt att ha en tom almanacka. Men hon vill poängtera 
hur viktigt det är att M-kvinnor tar på sig uppdrag inom andra organisa-
tioner än den egna. Där skapas många kontakter. Hon funderar vidare och 
säger sedan: ”Man måste förstås ha uppbackning hemifrån”.

Från scoutledare till lärare, kommunalråd och ordförandeskap inom fle-
ra områden och organisationer. Ja, hela hennes liv har inneburit olika for-
mer av ledarskap och – slutar hon: ”Dessvärre har jag tyckt om det!”

Till sist några personliga reflexioner. Under hela Ingegerds aktiva period 
i Länskvinnoförbundet var jag organisationssekreterare i Moderata Sam-
lingspartiet i Jönköpings län. Det var mycket lärorika år. Ingegerd har en 
fantastisk förmåga att ”lyfta” människor i sin omgivning, inte minst kvin-
norna. Det bedrevs under hennes ledning en mycket omfattande utbild-
ningsverksamhet för kvinnor och hon fick de mest blyga och försynta kvin-
nor att blomma upp och ta på sig svåra uppdrag. Ingegerd utstrålade en 
mildhet, men de som försökte sabotera kvinnoverksamheten kunde erfara 
att hon också hade hårda nypor. 

Full almanacka.
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Jag har sällan mött någon med så mångsidiga kunskaper och så stort in-
tresse för människor. Men humor och enkelhet finns där också. Jag glöm-
mer aldrig när vi reste tält under en valrörelse eller gjorde ett snabbt stopp 
för klädbyte på en kyrkbacke när vi  for i hög hastighet på småvägar från 
Adelövs marknad till deltagande i en begravning många mil därifrån.

Vi är många kvinnor i Jönköpings län, som är tacksamma för att Inge-
gerd fått oss att inse vad ”kvinnokraft” kan åstadkomma.

 

Källor
Intervjuer med Ingegerd Ekberg hösten 2008
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