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Kvinnorna 1902-1952

År 1902 bildades Föreningen fc,r ltvimrnrnt:1s J?oli 'l;iska RUs trrJ.tt
Oi'KFR) i Stockholm av pionjärerna inom kv.innort5reloen i
Sverige• Ann Margret Holmgren, Anna Dtl:®JöDlt Whi tlock;, Signe
Bergman m.fl.
Efter ett föredrr.ag av Ann Margret Holmc;ren i Gävle grundades

därertiides 1901 Gävle FUR, vilken :;:'örentng ingick oom lokalförening i La.ndsfören.1..n6 en far ltvinri.ans poli tioka rasträtt
(LKJ?R). Intres;.;:et bland kvi.rT. orna i hela vårt land var mycket
stort och kvinnor ur olii:ta srunhällsklas:J er oöh med olilca åsilr.-oo
åsikter och up_pfattn ng fil renades i en enda målmedve ·ten
eträvanX. År 1907 fanns det redan 75 lokalnvdelningnr.
Intresset visade sig ock i att de ganska ofta förekorrm,aru:.1e
rösträt·tsmötena i medel·tal samlade 60-70 u ec.l.le w~nar av de
cirka 200, oom vr::ir :l.nskri.vna i gävleförenint:,en. J)en första
Ui~:i.U ordf. i Gävle FKI?R var fr~ken Karolina Själander,

som dock kvarstod endast e ·tt år, varefter fru. Anna Bj5:rk övcr·to

6ver:tog orc1f<.Srandeklubban .. Själen clch den drivandG kraften
i förening-en var dock fru Klara Lindh, som ~ ä . t l l

tjäns·tgOorde som sekretel'are åren 1904-1908 0am·t som ordf.
från 1909 till sin dUd år 1914. Med sin Gtarka rättokänsla,
sin_ entusi.asm för ltvinnornas rättvisa krav, sitt klg.ra,logiDka

intellekt samt sin lätthet at·t ta.la och sin fi:3:rmåga att v:Lnna

människor var hon en idealisk ledare.
U·tom huvud:frågan

arbetade FUR på att väcka kvinnornas

intrem:.e för och ge up1)lysning i kom.rnun ala, socir1J.a. och
11011 tiska frågor genom att kalla goda fi5reläsare • Några av de

föredfag, som h&lli ts voro: Kvirmornas del tagande 1 fattig-.

vårdsa.rbetet, Vad :froclre.r den nuvarande poli.t:lska. situationen'?,
Varfur ha de religiöst intresserade k:vin.n.or.na så helt del-

tagit i rö strätLsarbetet?, Varf6r bar de nykterh~tsintresse:Jfade
kvinnorna del ta i rösträttsarbe tetr,, Srmilii:.illsbyt:;r_ are, MedbQ;rgar
rätt åt Sveriges kvinnor, J?erBOnlighetsprinoipen och R6strätten m.fl •• Föredragohåll i1re voro bl .,,a. Cl:,1,:·.- a Wahls trör.a.,
Aniia sund.bom, Lydia Wahls-trt1m, JlrigLa Carl herg 9 • Ella Bi11ing,

Ebba Fal.mstierna, Åke WikcmO.er o oh Eli.:H1 waern-l3i.igu~ •

Riksdngens motivering f(5r r:wrJlag pil mo·tL.ner om rr3strätt fur

2)
kvinnor var enbärt den, att kvinnor i allmänhet ej var intresserade för eller önskade densamma. För att genclriva detta
argument

»~

i~avs vid olika tillfällen masspeti tioner till

...

rilcsdagen. Den första lärrmades redan 1902 med 5,641 namnu.nderskriftent :::,om insmr1la-ts på 14 dagar, I februari 1907 insändes
en ny mas upetitio.n undertecknad med 142,128 namn och slutligen 1914 ännu en dylit opposi tionsy·t;tring med 18_, 666 namn
endast från Gävleborgs län.

Det var ett drygt arbete att

kringeända och ins.nmla alla dessa listor från olika håll
inom hela li;inet. Fru Gerda Mod4n stod i spetsen för det
hela.
År 1908 hölls i Gävle en samhäJ. lskurs i aktuella kom:.,unala

sociala och politiska frågor • .Medel därtill hade insrnnla:ts på
frivillighetens väg, men den bar sig så bra a-tt den lämnade en

behålln_..ng som under namnet "FKFR: s kasGa för s ocialt upplysningsarbete u ingick i föreningens räkenskaper. Den na kasf,a
överlilinnades år 1924 till f'ören .Lngen
Gävle" och övertogs 0li&%maxx

11 1
~

rism.nnade kvinn. or i

1932 av Svenska Kvirwors

Vänsterförbund, som i sin tur lämnade den till Folkpartiets

lcvinn ogru:pp i G·ävle år 1937.
Vid ett möte år 1908, då represen·tanter fr[m Söderhamn,
Ljusdal, Storvilt; och Sandviken voro inbjudna, bildades ett
förbund av FICPR. Genom föredragsresor och korrespondens, som

huvudsakLLgen påvi1ade ordf. och se ler., tillväxte detta men
det var ett

tungt oc:h drygt arbete med den tliidens dåliga

korn.:;1ur12ka ti onor.

Kum,. unal rösträtt hade de ogifta kvinnorna redan men frr
1909 fingo de också valbarhet till alla korm,rnnala inrä ttningar utom landstinget. F<5ljande år invaldes de tre första
kvinnorna i Gävle stadsfuLmäktige. De va lda voro Karolina
Själander fUr högern, Arma sund bom fi5r de frisinnade

och Maria Kvist f<5r s oci a ldemu kraterna.

Med anledning av pågående revision av äktcmkapslagen

i.:,ttalade Gävle FICPR ett be ;: d ;ämt yrkande at t lagbestämLielserna

i

3)
upphäver målsmanskapet, så att den gifta kvinn an bere des
full liks tällighe t md mannen såväl inom hem, ,e t och . gent emot
barnen som i fi5nnägenhetsrättsligt avseende. Detta skedde ock

vic1 den nya älttenskapelagens ikraftträdand~ år 1920.
Det var Gävle FK:PR, som 1911 väckte fc:5rslag om att en
11Husmodersskol a med Barnav8.rd II skulle upprättas i Gttvle.

En stor internationell kvinnokongress hc31ls i Stockholm
år 1911, vid. vilken flera av de mera bemärkta utländska
rösträttslcvinnorna såsom Mrs Chapman Col t, Jane Adams,,

n:scareml

Anna Shaw m. fl. voro närvarande. Kongressmedlem-

rnarna be e 5kte även G-ä:vle.

I okt. 1911 fattade FKPR: s central.styrelse det beslu.tet att
,förenine; arna Dill endast skulle st6dja de parter, som hade
kvinnornas rösträtt på sitt program. Aesul tntet av detta
beslut blev för Gävles vidko Ei ande, att ett 40-tal höger-

sinnade kvinnor utgick ur föreningen
Ett för hela saken mycket betydelsefullt arbete var den

artikelserie, som ut0ändes över hal 1 an.det. Till red a ktör
för d.ensamua u tsågx Landsföreningen först Klara Ltndh och
sedan Gerda Mod~n.

Efter llDl

Klara Lindhs bortgång inträdde Gerda Mod4n

som ordfl men avsade sig ord:förändeskape t efter ett år, varefter majorskan Anna de :M:ari-svensson valdes och blev

Gävle FD?R:s sista ordf.
År 1915 hyllade föreningen den nyligen bortgångne Karl
Staa.f'f:s för h .: ms insa.t s i strävandena för de svenska kvinnornas rös trätt.

Ett rösträttsstandar anskaffades år 1916.
År 1918 :f'äL1.de förstakkamrhBgern åter förii;;aget om
labmimm:.a kvinnans rc5strätt, tro·ts att kvinnorna i ett flertal

länder i,edan fätt full medborea:rrä tt. Gijvle FKPR anordnade då
ett ttort protestmöte. Äntligen nådde kvinnorna i Sverige
sitt förs·ta mål, då l9l9 åro riksdag ·fattade det viktiga

4)
besli1t, genom vilket

0

hela svenska folket blev moget-.fqrklarat 11 1

Detta beslut bekräf'tades vid ~iksdagen 1921. Gävle FKPR:s sist1
möte höllB å Slottet

den 28 maj 1920, då · ord efter att ha

betonat beslutets stora betydelse och tie nya väljarskarornas
ansvar upplöste föreningen.

År . 1914 bildades i Stockholm Fören:i.ngen Frisinnade Kvinnor,

som 1921-1922 ombildades till IJ'risinnade Kvinr19rs Riksförbund
(FI<B) Dess mål var upplysni3gsarbete i de frisinnade intressenas tjäns tE. En fråga, som nu :framför allt till drog sig
kvinnol:'nas in tres;Je var :freden och freds arbetet. De fUrut i

rösträttsa.rbetet verksamma 1tvinnorna stiftade nu _Dävle-

;o

fUreningen sv FKR och 1922 kom Gävle borgsfärbundet av
l!,risinn_a de Kvinri or till. Det omfa·~tade Gävle, HUcl.Lksvall,
BolJ näs och Ljusdal. Föreilrag hölls i Bergsjö, Hasse la,

Gnarp, Näsvilcen, .Delsbo .. Qckelbo och Järbo utan att nåc."r&.
.
~ Kvinnor
ftireningar kunde bildas,H~~nKU på ut dessa mindre orter
dock
togo kontakt r;:;.ed föreningarna på de stora platserna.

a

Hudiirnva,llskretsen upplöstes 1924• Bolinäskretsen 1925 och
Ljusdal fUljde sedan exemplet.
Då ]frisinnade Landsförcningen sprängdes 1923 med anled-

ning av ~~nE!htx f~rbudsomr~stningen, beslöt Frisinnade

Kviru.i.or att vara neutraJ. t. Sam1:,a år an tog de ett eget

rr ogram och slöt sig ej till något parti u tanstä.11 de sig
alldeles fristående.

tadE

191• öpJ;nades tiJ.J:träde för kvinnor till lektorat och
· adjunkturer vid staterna läroverk. sa.mt till rektorat vid

och

folkskollärarinneseminarih;/högre lärarinneseminarium
Från 1925 daterar sig den s.ij. behörigh~tslagen, som innebar att kvinna med. vissa undantag skulle vara likställd med
Ull man ifråga om behörighet att inneha statstjänst. Ef'ter
upprepade motioner med förslag om att undantggsbestämt:ielserna
skttlle slopas beslöt 1945 års riksdag at·t kvinnorna sltttlle

5)
med vissa ·undantag skulle vara liltställd med man ifråga om

behörighet att inu eha statstjänst. Ei'ter upprepade motioner

L

med förslag om att undantagsbestärm:ielserna skulle mlopas

1

beslöt 1945 ärs riksdag, att kvinnorna skul1e ha samma
möjligheter som männen att efter ::fförtjänst och skicklighet
befordras till stats·tjänst eller annat aJ.lmänt uppdrag•
'

'

Jrästerlig eller annan kyrklig tjämst dock fortfarande undantagna. Lagen trädde i lcrafj.; l

januari 1946.

Sedan. 1.947 a.rbe tar en statlig kommi tte mec1 en u t.t>edning
om lin!tixli:tp likal5nsprincipens gen um:f'd ran.de inom statsf'örvt

val tningen • . En annan kommi ttl, u teedd av sve :n.s ka arbetsgi vareföreningen och Le.ndsorganisationent avläm~1ad0 i

fe br1.rnri 1951 ett;. betänltande, lrnJ.lat ttLika lön för likvärdig!t
arbets insats".
Då Frisinnade Kvinnors Riksförbund ofta förväxlacies med

Frisinnade Lands:fören::Ln5en och m0J½itithm1xfl>itbundet

desuutom utvecklats 1 radikal riktning, ombildades FKR år

1931 till Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Båda dessa förbund
hade velat utöva

mera personlig ~verkan på de allmänna
nin om
·
·:t:ta~ttq, at (; de som fris tåQi
valen, men det visade sig så

ende parti e j kunde utöva något som hel st inflytande.t
vare s:lg på nominering av lcandidater eller själva valen.

Sven:31-ta Kvinnors Vänsterförbund i Gävle upplHstes 1937.
Efter e·tt föredrag av ]'olkpartieti, Kvinnoförbunds ombudsman fru. Olga Widegren kon.s tituerades Folkpartiets kvirLOgt"Ui i)
i . Gävle 1936., Dess u ppgift var alltjämt att Dprida upplysnl. ng

och väcka ansvarskänslan hoo kvinuorna, så att dessa

ställa sig till förfogande clå någon flats i samhället bör och
kan bos ätt as av en lcvinna:J: s an{~ a't t ti -'-:., var ataga kvin ornas
intres s en vid val.- I eJ.lmänhet ha kvinnorna stark . självkri tilt och kri ttken mot dem är också a11 tid större itn mot

männen, beroende på att de ännu äro debutanter i det offentlig:
livet och därför ej ha samma vana ocherfarenhet som de moo.liga

6)
tamraterna. Men kvinnorna ha något inflytande på landets
:framtida 6de må ste de fiirst skaffa sig kunskaper,s så själv-

kijnsla och slutligen härda sig att stå ut med de hugg och
stötar, som arbetet i det offentliga livet ruJ.tid niedfBr.

G·e nom kvinnornas intresse och intensiva ::trbete upp stod eftel:'
lumd a.i l t flera kvinnogrupper 1 länet. År 1946 sam.1,:anslgogs
dess a till Gävleborgsclistriktet av Folltpartiets Kvinn oförbund
med 17 anslutna grupper och ett medlemsantal av o:a 600.
Störst är Bollnäsgruppen med omkr. 100 medlemmar, därnäst

komtrer Gävle med 70.
Förot och främst mås te ~ upp erna deJ. ·taga i valförberedel-

scrna de år, då val f'orekomwsr för att bevalta kvinnornas
intressen och se till att :ad den representation, som til1-

k oum.er dem. Det rör sig framåt, fast än det går lång samt.
.
1951
·
Statistiken enltgt Statistisk årsbok/visar detta
Då vkinnorna 1921 fick rös trätt ökades valmanskåren med

55 proc. I riksdagsvalet detta år del tog 47, 2 proc av de röstberättigade kvinnorna och fyra invaldes. Vid senaste riksclagsvalet 1948 hade kvinnornas del·!;agaruite ökat till 80, 7 proc.

oeh 22 ltvinnliga ledamöter {därav 7 fp) invaldes i riksdagen.
Genom förändringar under valperioden hade detta nntaJ. vid börjai

av 1951 års riksd~ 6Jmdasx ökats med sju (därav en fp).
Av andra kamuJ. rens 230 ledamöter

äi-

alltså 29 kvini.:or. Förs ta

kammaren har 4 kvinnor bland sina 150 mecUe mu ar. Kvinn orna utgö:

al l tså c: a 8 proc av riksdagens ledam5ter;
Vid stadsfullmäktigevalen i ri [,;:ets sruntliga städer år 1934
tl

del tig 61,l proc av kvinnorna. Bland cie 3,501 :fullmäktige, som
då valdes var 171 kvinnor. År 1950 var kvinn ornas ins'ats 80, 3

proo.9ch bland de 4,660, som då va ldes, var 596 kvinn. or.

alltså o:a 13 proc.
.ig1
Vid kornra1.,nalfuL, mäkti gevalen år 1942 var kvlnnornas del--

tagande 59, 9 J>roo och invaldes 34, 4-79 män och 1,445 kvinnor. Ål

_ga
I.

7)
1950 var kv i nnornas del tne o.nde 76, 7 proc. och vål.des 28,317
män och 1~819 kVinuor, al1tså c:a 6 proc.
De förutnämnda

~

lagarna till kvi n~ ornns förmån och de

- framgångar• som statistiken visar, är naturligtvis

ett resultat av kvinnornas verksamhet och bör stimulera
dem till fortsatta ansträngningar, då. kv:Lrmorna ännu äro

alltför litet representerade i Jndets och kommunernas styrelser
År 1944 utgav Sveriges Radikala. Kvinnof 6rbund en skrift, kallad e
".lförslag till representationer .form på grundval av 50

%",

men

det är ett långt i fjärran hägrande mål. Kvinr; ornaa nie ning lir

ju ej att konktlrrera med männen utan de önska blott att i
någorlunda p:t-oportion till si t ·t antal få del taga och ha medbes·tämmanderä tt i arbetet för det gemensamma folkhen11 1, et

iO

och därvid få sina speciella synpunkter och åsikter beaktade.

Gävle i febr. 1952

Aina Egelin
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