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d~ä~=çÅÜ=Éñíê~î~Ö~åë=
Gala och eXtravagans
cÉëíÉêå~ë=ÄÉíóÇÉäëÉ=îáÇ=ÇÉå=fåíÉêå~íáçåÉää~=
Festernas betydelse vid den Internationella
kvinnokonferensen 1911
âîáååçâçåÑÉêÉåëÉå=NVNN=
Lovisa afPetersem *
içîáë~=~Ñ=mÉíÉêëÉåëG=

pîÉåëâ~=âîáååçêå~ë=å~íáçå~äÑ∏êÄìåÇ=EphkF=ÄáäÇ~ÇÉë=NUVSK=póÑíÉí=ãÉÇ=Ñ∏êÄìåJ
Svenska kvinnornas nationalförbund (SKN) bildades 1896. Syftet med förbunÇÉí=î~ê=~íí=ÇÉí=ëâìääÉ=î~ê~=Éå=Ñ∏êÉå~åÇÉ=âÉÇà~=ãÉää~å=ëîÉåëâ~=âîáååççêÖ~åáë~íáçJ
det var att det skulle Vara en förenande kedja mellan svenska kvinnoorganisatioåÉê=
ner ãÉå=
men çÅâë™=
också pîÉêáÖÉë=
Sveriges ä®åâ=
länk íáää=
till ÇÉí=
det áåíÉêå~íáçåÉää~=
internationella âîáååçÑ∏êÄìåÇÉíI=
kvinnoförbundet, fåíÉêå~J
Internaíáçå~ä=ÅçìåÅáä=çÑ=ïçãÉå=Ef`tFK=sáÇ=ëÉâÉäëâáÑíÉí=NVMM=~åçêÇå~ÇÉ=phk=íêÉ=ëíçê~=
tional council of Women (ICVV). Vid sekelskiftet 1900 anordnade SKN tre stora
âîáååçâçåÑÉêÉåëÉê=á=píçÅâÜçäãK=f=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=Éå=~î=âçåÑÉêÉåëÉêå~=ìíêçé~ÇÉë=
kvinnokonferenser i Stockholm. I samband med en av konferenserna utropades
i pressen med entusiasm att Stockholm numera kunde räkna sig som en interá=éêÉëëÉå=ãÉÇ=Éåíìëá~ëã=~íí=píçÅâÜçäã=åìãÉê~=âìåÇÉ=ê®âå~=ëáÖ=ëçã=Éå=áåíÉêJ
å~íáçåÉää=âçåÖêÉëëí~ÇW=
nationell kongresstad:
Alltmer har vår hufvudstad blifvit en de internationella kongressernas stad, och
^ääíãÉê=Ü~ê=î™ê=ÜìÑîìÇëí~Ç=ÄäáÑîáí=Éå=ÇÉ=áåíÉêå~íáçåÉää~=âçåÖêÉëëÉêå~ë=ëí~ÇI=çÅÜ=
î®ä=â~å=ÇÉå=çÅâë™=ë®Ö~ë=î~ê~=ëâáÅâ~Ç=~íí=Ñóää~=ÇÉåå~=ëáå=ìééÖáÑí=ëçã=Éå=ÛÖ®ëíÖáÑî~J
väl
kan den också sägas vara skickad att fylla denna sin uppgift som en 3gästgifvaregård, Ñ∏ê=
hela världen
omfattande ë~ãã~åëäìíåáåÖ~êK=
êÉÖ™êÇÛ=
î®êäÇÉå= çãÑ~íí~åÇÉ=
för ÜÉä~=
sammanslutningar. xÁz=
[...] _ÉíóÇÉäëÉÑìää~=
Betydelsefulla ®êç=
äro
Çóäáâ~=
îáëáíÉê= Üçë=
dylika áåíÉêå~íáçåÉää~=
internationella visiter
hos çëë=
oss ÖáÑîÉíîáë=
gifvetvis ®ÑîÉå=
äfven ìê=
ur ÇÉå=
den ëóåéìåâíÉåI=
synpunkten, ~íí=
att ÇÉI=
de,
íîáÑîÉäëìí~å=á=ëí∏êêÉ=ã™å=®å=íáääÑ®ääáÖ~=íìêáëíÄÉë∏âI=îáÇÖ~=çÅÜ=Ñ∏êÇàìé~=â®ååÉÇçJ
tvifvelsutan i större mån än tillfälliga turistbesök, vidga och fördjupa kännedomen om vår natur och vår odling ute i världen och bringa vårt land närmare de
ãÉå=çã=î™ê=å~íìê=çÅÜ=î™ê=çÇäáåÖ=ìíÉ=á=î®êäÇÉå=çÅÜ=ÄêáåÖ~=î™êí=ä~åÇ=å®êã~êÉ=ÇÉ=
ëíçê~=âìäíìêÜ®êÇ~êå~K=aÉí=®ê=ÖçÇ=ÄÉí~äåáåÖ=Ñ∏ê=Ö®ëíî®åëâ~éÉåK
stora kulturhärdarna. Det är god betalning för gästvänskapen.1N=

Tidningen Ñê~ãÜ∏ää=
den ÖçÇ~=
qáÇåáåÖÉå=
framhöll ÇÉå=
goda ëîÉåëâ~=
svenska çêÖ~åáë~íáçåëÑ∏êã™Ö~åI=
organisationsförmågan, ÇÉå=
den ëîÉåëâ~=
svenska
Ö®ëíÑêáÜÉíÉå=çÅÜ=ÄÉíóÇÉäëÉå=~î=~íí=ÇÉí=Ü∏ääë=áåíÉêå~íáçåÉää~=âçåÑÉêÉåëÉê=á=pîÉêáÖÉK=
gästfriheten och betydelsen av att det hölls internationella konferenser i Sverige.
I ÖÉåÖ®äÇI=
gengäld, ìí∏îÉê=
tillfälliga íìêáëíÄÉë∏âI=
f=
utöver íáääÑ®ääáÖ~=
turistbesök, ÖàçêÇÉë=
gjordes pîÉêáÖÉ=
Sverige çÅâë™=
också â®åí=
känt Ñ∏ê=
för çãî®êäJ
omvärlmed é™=
ÇÉåK=
ûîÉå= á=i Ç~Ö=
î®êäÇëJ
dag å®ëí~å=
nästan ÜìåÇê~=
hundra ™ê=
år ëÉå~êÉ=
senare Ñáååë=
finns píçÅâÜçäã=
Stockholm ãÉÇ=
på världsden. Även
topplistan över konferensstäder.2O=
íçééäáëí~å=∏îÉê=âçåÑÉêÉåëëí®ÇÉêK
I ãáå=
min âçãã~åÇÉ=
kommande ~îÜ~åÇäáåÖ=
f=
à~Ö= phkë=
avhandling ä™íÉê=
låter jag
SKNs íêÉ=
tre âçåÑÉêÉåëÉê=
konferenser Ääá=
bli ÇÉí=
det éêáëã~=
prisma
ÖÉåçã=îáäâÉí=à~Ö=ÄÉäóëÉê=ÇÉå=ÄçêÖÉêäáÖ~=âîáååçê∏êÉäëÉåë=ÑçêãÉêáåÖ=çÅÜ=Ñê~ãíê®J
genom vilket jag belyser den borgerliga kvinnorörelsens formering och framträ======================================================

* Ett stort tack till Christina Florin för utmärkta synpunkter och redigeringsförslag!
G=bíí=ëíçêí=í~Åâ=íáää=`Üêáëíáå~=cäçêáå=Ñ∏ê=ìíã®êâí~=ëóåéìåâíÉê=çÅÜ=êÉÇáÖÉêáåÖëÑ∏êëä~Ö>=
N1 =píçÅâÜçäãë=a~ÖÄä~Ç=SLV=NVNNK=
Stockholms Dagblad 6/9 1911.
O2 =MRNONOW=ÜííéWLLïïïKëíçÅâÜçäãíçïåKÅçãLíÉãéä~íÉëLpáãéäÉm~ÖÉK~ëéñ\áÇZTPRNK=
051212: httpz//WWW.stockholmtoWn.com/templates/SimplePage.as?id=7351.
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Ç~åÇÉ=
offentligheten á=i ë~ãÄ~åÇ=
moderna ë~ãÜ®ääÉíë=
samband ãÉÇ=
med ÇÉí=
det ãçÇÉêå~=
samhällets Ñê~ãî®ñíK
framväXt.3P=
dande á=i çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉå=
hçåÑÉêÉåëÉêå~=Ü~ÇÉ=ëí™ÉåÇÉ=áåëä~Ö=ëçã=Ü∏êÇÉ=áÜçé=ãÉÇ=ëà®äî~=âçåÑÉêÉåëÉå=ëçã=
Konferenserna hade stående inslag som hörde ihop med själva konferensen som
form. aÉí=
Det var
föredrag, ëÉãáå~êáÉêI=
förhandlingar, ìíëí®ääåáåÖ~êI=
ÑçêãK=
î~ê= Ñ∏êÉÇê~ÖI=
seminarier, Ñ∏êÜ~åÇäáåÖ~êI=
utställningar, ÇáëâìëëáçåÉê=
diskussioner
çÅÜ=ëçÅá~ä~=~âíáîáíÉíÉêK=bíí=îáâíáÖí=áåëä~Ö=á=Ñ∏êê~=ëÉâÉäëâáÑíÉíë=âçåÑÉêÉåëâìäíìê=î~ê=
och sociala aktiviteter. Ett viktigt inslag i förra sekelskiftets konferenskultur var
çÅâë™=
Ó= ãáÇÇ~Ö~ê=
också ÑÉëíÉêå~=
festerna middagar çÅÜ=
och ìíÑäóâíÉê=
utﬂykter ëçã=
som ëâìääÉ=
skulle ëí®êâ~=
stärka ë~ãã~åÜ™ääåáåÖÉå=
sammanhållningen
och ge tillfällen till sociala kontakter och nätverksbyggande över gränserna. Det
çÅÜ=ÖÉ=íáääÑ®ääÉå=íáää=ëçÅá~ä~=âçåí~âíÉê=çÅÜ=å®íîÉêâëÄóÖÖ~åÇÉ=∏îÉê=Öê®åëÉêå~K=aÉí=
®ê=
är ÑÉëí~êê~åÖÉã~åÖÉå=
festarrangemangen âêáåÖ=
kring ÇÉå=
den ëíçê~=
stora fåíÉêå~íáçåÉää~=
Internationella âîáååçâçåÑÉêÉåëÉå=
kvinnokonferensen NVNN=
1911
ëçã=ëí™ê=á=Ñçâìë=Ñ∏ê=ÇÉåå~=~êíáâÉäK=
som står i fokus för denna artikel.
c∏ê=~íí=ä®ë~êÉå=ëâ~ää=Ñ™=Éå=â®åëä~=~î=ëí®ãåáåÖ~êå~=îáÇ=ÇÉ=ã™åÖ~=ÑÉëíÉêå~=ëâ~ää=
För att läsaren skall få en känsla av stämningarna vid de många festerna skall
à~Ö=~å~äóëÉê~=å™Öê~=~î=ÇÉëë~=íáääëí®ääåáåÖ~êK=f=éêÉëëÉå=ÑáÅâ=~êê~åÖ∏êÉêå~=ÄÉê∏ã=Ñ∏ê=
jag
analysera några av dessa tillställningar. I pressen fick arrangörerna beröm för
ëáíí=~êÄÉíÉI=áåíÉ=~íí=ìåÇê~=é™=ãÉÇ=í~åâÉ=é™=Üìê=ëíçêëä~ÖÉí=çÅÜ=å®ëíáåíáää=∏îÉêÇ™J
sitt arbete, inte att undra på med tanke på hur storslaget och nästintill överdåÇáÖí=ÇÉí=ÜÉä~=î~êK=
digt det hela var.
jáå=ÜìîìÇí~åâÉ=ãÉÇ=~íí=ÄÉëâêáî~=ÑÉëíÉêå~=áåÖ™ÉåÇÉ=®ê=~íí=ÇÉ=â~å=áääìëíêÉê~=ÇÉå=
Min huvudtanke med att beskriva festerna ingående är att de kan illustrera den
ÄçêÖÉêäáÖ~=
borgerliga âîáååçê∏êÉäëÉåë=
kvinnorörelsens í~åâÉî®êäÇ=
tankevärld çÅÜ=
och ÇáäÉãã~å=
dilemman ÖÉåçã=
genom ëáíí=
sitt Ñçêãëéê™â=
formspråk çÅÜ=
och
ëáå=âìäíìêÉää~=áåê~ãåáåÖK=jÉÇ=~åíêçéçäçÖÉå=`äáÑÑçêÇ=dÉÉêíë=íÉêãáåçäçÖá=â~å=ã~å=
sin kulturella inramning. Med antropologen Clifford Geerts terminologi kan man
â~ää~=ãáå=ãÉíçÇ=Ñ∏ê=íÜáÅâ=ÇÉëÅêáéíáçåI=Éíí=ë®íí=~íí=ëÉ=é™=Üáëíçêáëâ~=ÑÉåçãÉå=ÖÉåçã=
kalla min metod för t/oick description, ett sätt att se på historiska fenomen genom
in ìåÇÉê=
~íí=
óí~å= é™=
att Òíê®åÖ~=
”tränga áå=
under ytan
på ÇÉí=
det ÇáêÉâí=
direkt á~âíí~ÖÄ~ê~I=
iakttagbara, ~íí=
att ëíìÇÉê~=
studera ãÉåáåÖ~êI=
meningar, áååÉJ
inneÄ∏êÇÉê=çÅÜ=ÄìÇëâ~éÒK
börder och budskap”.4Q=g~Ö=ãÉå~ê=~íí=ÇÉå=ëçÅá~ä~=éê~âíáâ=ëçã=ìíîÉÅâä~ÇÉë=ìåÇÉê=
Jag menar att den sociala praktik som utvecklades under
ÇÉ=êáíì~ääáâå~åÇÉ=ÑÉëí~êê~åÖÉã~åÖÉå=â~å=ëÉë=ëçã=Éíí=ëä~Öë=ÒÑ∏êâêçééëäáÖ~Ç=éçäáíáâÒ=
de ritualliknande festarrangemangen kan ses som ett slags ”förkroppsligad politik”
ëçã=ÖÉê=Éå=ãáåëí=äáâ~=âçãéäÉñ=ÄáäÇ=~î=âîáååçê∏êÉäëÉå=ëçã=ÇÉ=áÇ¨ÉêI=Ñ∏êÉÇê~Ö=çÅÜ=
som ger en minst lika komplex bild av kvinnorörelsen som de idéer, föredrag och
program som presenterades under själva konferensen.
éêçÖê~ã=ëçã=éêÉëÉåíÉê~ÇÉë=ìåÇÉê=ëà®äî~=âçåÑÉêÉåëÉåK=
Det är i den sociala praktiken som kulturen manifesterar sig. Kvinnorna utaÉí=®ê=á=ÇÉå=ëçÅá~ä~=éê~âíáâÉå=ëçã=âìäíìêÉå=ã~åáÑÉëíÉê~ê=ëáÖK=hîáååçêå~=ìíJ
íêóÅâíÉ=
îáëë~= âä~ëëJ=
î~äÉí= ~î=
tryckte vissa
klass- çÅÜ=
och â∏åëåçêãÉê=
könsnormer ÖÉåçã=
genom âêçééëëéê™âÉíI=
kroppsspråket, valet
av âä®ÇëÉäI=
klädsel, í~J
taäÉåI=Ü~íí~êå~I=Ö™îçêå~I=ÅÉêÉãçåáÉêå~I=í™Ö~åÇÉí=ÖÉåçã=ëí~ÇÉåë=Ö~íçê=Ó=~ääí=ëáä~J
len, hattarna, gåvorna, ceremonierna, tågandet genom stadens gator allt silaÇÉë=ÖÉåçã=çäáâ~=ãÉåáåÖëëâ~é~åÇÉ=ÑáäíÉêK=jÉå=Ñ~ååë=ÇÉí=®îÉå=~åÇê~=áååÉÄ∏êÇÉê\=
des genom olika meningsskapande filter. Men fanns det även andra innebörder?
jáå=~îëáâí=®ê=~íí=ÄÉäóë~=îáäâÉí=áÇ¨ã®ëëáÖí=áååÉÜ™ää=ëçã=~îí®ÅâíÉë=ÖÉåçã=ÑÉëíÉêå~=
Min avsikt är att belysa vilket idémässigt innehåll som avtäcktes genom festerna
çÅÜ=îáäâ~=áÇÉåíáíÉíëëâ~é~åÇÉ=êáíì~äÉê=ëçã=Ç®êãÉÇ=âçåëíêìÉê~ÇÉëK=c∏êìíçã=dÉJ
och vilka identitetsskapande ritualer som därmed konstruerades. Förutom GeÉêíë=Ü~ê=à~Ö=çÅâë™=áåëéáêÉê~íë=~î=ëçÅáçäçÖÉå=o~åÇ~ää=`çääáåë=ãçÇÉää=Ñ∏ê=ÉãçíáçåÉê=
erts har jag också inspirerats av sociologen Randall Collins modell för emotioner
á=ëçÅá~ä~=ê∏êÉäëÉêK
i sociala rörelser.5R=s~Ç=îáääÉ=ã~å=™ëí~Çâçãã~=ãÉÇ=~ää~=ìíÑäóâíÉêI=Ä~åâÉííÉê=çÅÜ=
Vad ville man åstadkomma med alla utflykter, banketter och
ÑÉëí~êê~åÖÉã~åÖ\=s~Ç=ëâìääÉ=ÇÉå=âçääÉâíáî~=áÇÉåíáíÉíÉå=ÉääÉê=îáJâ®åëä~å=ÄóÖÖ~=é™=
festarrangemang? Vad skulle den kollektiva identiteten eller vi-känslan bygga på
eller användas till?
ÉääÉê=~åî®åÇ~ë=íáää\=

======================================================

P3 =^îÜ~åÇäáåÖë~êÄÉíÉí=
Avhandlingsarbetet áåÖ™ê=
gìÄáäÉìãëÑçåÇ= Ñáå~åëáÉê~ÇÉ=
ingår á=i ÇÉí=
det ~î=
av oáâëÄ~åâÉåë=
Riksbankens Jubileumsfond
finansierade éêçàÉâíÉí=
projektet
”Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920” som leds av
ÒcçêãÉêáåÖ=Ñ∏ê=çÑÑÉåíäáÖÜÉíK=bå=âçääÉâíáîÄáçÖê~Ñá=∏îÉê=píçÅâÜçäãëâîáååçê=NUUMÓNVOMÒ=ëçã=äÉÇë=~î=
professor Donald Broady.
éêçÑÉëëçê=açå~äÇ=_êç~ÇóK=
Q4 =lã=
”thick ÇÉëÅêáéíáçåÒ=
táåÄÉêÖI= Òk™Öê~=
Om ÒíÜáÅâ=
description” ëÉ=
se íKÉñK=
t.eX. `ÜêáëíÉê=
Christer Winberg,
”Några ~åíÉÅâåáåÖ~ê=
anteckningar çã=
om Üáëíçêáëâ=
historisk
”
~åíêçéçäçÖáÒI=ééK=NÓOV=á=eáëíçêáëâ=íáÇëâêáÑíI=NVUUWNI=Åáí~í=Ñê™å=éK=TX=`äáÑÑçêÇ=dÉÉêíòI=Ò=qàçÅâ=ÄÉëâêáîJ
antropologi”, pp. 1-29 i Historisk tia'skrift, 1988z1, citat från p. 7; Clifford Geertz, Tjock beskrivning för en tolkande kulturteori”, pp. 13-33 i Ha'ftenfo'r kritiska stadier, 1991:3.
åáåÖ=Ñ∏ê=Éå=íçäâ~åÇÉ=âìäíìêíÉçêáÒI=ééK=NPÓPP=á=e®ÑíÉå=Ñ∏ê=âêáíáëâ~=ëíìÇáÉêI=NVVNWPK=
R5 =pÉ=çã=o~åÇ~ää=`çääáåë=á=i~êë=a~ÜäÖêÉå=C=_ÉåÖí=pí~êêáåI=bãçíáçåÉêI=î~êÇ~Öëäáî=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉK=bå=
Se om Randall Collins i Lars Dahlgren 86 Bengt Starrin, Emotioner, vardagsliv oc/o samhälle. En
áåíêçÇìâíáçå=íáää=ÉãçíáçåëëçÅáçäçÖáI=iáÄÉêI=j~äã∏=OMMQI=â~éáíÉä=QK=
introduktion till emotionssociologi, Liber, Malmö 2004, kapitel 4.
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cÉëí~êê~åÖÉã~åÖÉå=
Festarrangemangen
aÉå=
î~ê= ÇÉå=
î®äâçãëíJ
tillställning Var
Den fåíÉêå~íáçåÉää~=
Internationella âîáååçâçåÑÉêÉåëÉåë=
kvinnokonferensens Ñ∏êëí~=
första íáääëí®ääåáåÖ=
den välkomstlunch som anordnades av Svenska kvinnornas nationalförbund på konferensens
äìåÅÜ=ëçã=~åçêÇå~ÇÉë=~î=pîÉåëâ~=âîáååçêå~ë=å~íáçå~äÑ∏êÄìåÇ=é™=âçåÑÉêÉåëÉåë=
första dag. Lunchen hölls i spegelsalen på Grand Hotell. I Stockholms Daghlad
Ñ∏êëí~=Ç~ÖK=iìåÅÜÉå=Ü∏ääë=á=ëéÉÖÉäë~äÉå=é™=dê~åÇ=eçíÉääK=f=píçÅâÜçäãë=a~ÖÄä~Ç=
ÖÉë=Éå=í~ä~åÇÉ=ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=âçåÑÉêÉåëÇÉäí~Ö~êå~ë=ã∏íÉ=á=îÉëíáÄìäÉåK=qáÇåáåÖëJ
ges en talande beskrivning av konferensdeltagarnas möte i vestibulen. Tidningsreferenten Ü~ê=
på ë~ãã~=
êÉÑÉêÉåíÉå=
har íóÇäáÖÉå=
tydligen ∏îÉêê~ëâ~íë=
överraskats ~î=
av ~íí=
att ëÉ=
se ë™=
så ã™åÖ~=
många Ç~ãÉê=
damer é™=
samma Ö™åÖ=
gång
med á=i ëçêäÉíK=
ÄÉÑáåå~=
îá= ãÉÇ=
befinna ëáÖ=
sig á=i çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉå=
offentligheten çÅÜ=
och á=i ÄÉëâêáîåáåÖÉå=
beskrivningen Çê~ë=
dras vi
sorlet. aÉí=
Det ®ê=
är
î®êäÇëî~å~=âîáååçê=ëçã=ë~ãä~íë=çÅÜ=ÇÉ=í~ä~ê=çÅÜ=âçããìåáÅÉê~êW=
världsvana
kvinnor som samlats och de talar och kommunicerar:
håll Ü∏êÇÉ=
hörde ã~å=
till çÅÜ=
och
p®åÇäáÖí=
Sändligt ëçêä=
sorl ~Ñ=
af éê~í~åÇÉ=
pratande Ç~ãÉê=
damer xÁzK=
[...]. m™=
På äáíÉí=
litet å®êã~êÉ=
närmare Ü™ää=
man íáää=
med Éåëí~â~=
meningar, Üîáäâ~=
hvilka ~ää~=
med ã∏íÉí=
ãÉÇ=
enstaka ãÉåáåÖ~êI=
alla ~åÇ~ÇÉë=
andades ÇÉå=
den ëí∏êëí~=
största ÄÉä™íÉåÜÉí=
belåtenhet ãÉÇ=
mötet
çÅÜ=Ñ∏êÜ~åÇäáåÖ~êå~K=ÛsÉêó=áåíÉêÉëíáåÖ>=`Ü~êãáåÖ=áåÇÉÉÇ>=qê≠ë=áåí¨êÉëë~åí>Û=çÅÜ=
och förhandlingarna. 3Very interesting! Charming indeed! Très interessant? och
titt áå=
in ÖÉåçã=
häpnade ã~å=
mängd Ç~ãÉêI=
ÇóäáâíK=
sáÇ= Éå=
en íáíí=
genom Ç∏êê~êå~=
dörrarna Ü®éå~ÇÉ=
man ∏ÑîÉê=
öfver ÇÉå=
den ã®åÖÇ=
dylikt. Vid
damer,
af çÅÜ=
ëçã=
som á=i ÉäÉÖ~åí~=
eleganta Ñ∏êãáÇÇ~Öëíç~äÉííÉê=
förmiddagstoaletter ê∏êÇÉ=
rörde ëáÖ=
sig ~Ñ=
och ~åI=
an, ÖÉëíáâìäÉê~ÇÉI=
gestikulerade, éê~í~ÇÉI=
pratade,
skrattade, Ü®äë~ÇÉK=
ëâê~íí~ÇÉI=
îçêç= íóéÉêå~I=
îáÇ= Éå=
hälsade. j™åÖ~=
Många voro
typerna, ëçã=
som ~ääíáÇ=
alltid å~íìêäáÖíîáë=
naturligtvis vid
en ë™Ç~å=
sådan
samling, och äfven klädseln varierade i det oändliga. Där fanns damer med små
ë~ãäáåÖI=çÅÜ=®ÑîÉå=âä®ÇëÉäå=î~êáÉê~ÇÉ=á=ÇÉí=ç®åÇäáÖ~K=a®ê=Ñ~ååë=Ç~ãÉê=ãÉÇ=ëã™=
Ü~íí~ê=çÅÜ=ëíçê~=Ü~íí~êI=ìí~å=Ü~íí~ê=çÅÜ=ãÉÇ=Ü~íí~ê=á=Ü~åÇK=a®ê=Ñ~ååë=ìåÖ~=Ç~J
hattar och stora hattar, utan hattar och med hattar i hand. Där fanns unga damer och gamla, slätkammade och burriga, långa och korta, ljusa och mörka och
ãÉê=çÅÜ=Ö~ãä~I=ëä®íâ~ãã~ÇÉ=çÅÜ=ÄìêêáÖ~I=ä™åÖ~=çÅÜ=âçêí~I=äàìë~=çÅÜ=ã∏êâ~=çÅÜ=
alla pratade de och alla logo älskvärdt och förekommande.6S=
~ää~=éê~í~ÇÉ=ÇÉ=çÅÜ=~ää~=äçÖç=®äëâî®êÇí=çÅÜ=Ñ∏êÉâçãã~åÇÉK

oÉÇ~å=
Redan Ü®ê=ÑáÅâ=
här fick âçåÑÉêÉåëÉå=ëáå=
konferensen sin âä~ëëã®ëëáÖ~=áåê~ãåáåÖK=dÉåçã=
klassmässiga inramning. Genom ëáå=
sin âä®ÇëÉä=çÅÜ=
klädsel och
markerades âîáååçêå~ë=
i ÇÉ=
samhällsklasëáå~=
sina ÜìîìÇÄçå~ÇÉê=
huvudbonader ã~êâÉê~ÇÉë=
kvinnornas íáääÜ∏êáÖÜÉí=
tillhörighet á=
de ∏îêÉ=
övre ë~ãÜ®ääëâä~ëJ
ëÉêå~K=hä®ÇÉê=â~å=ë®Ö~ë=ìíÖ∏ê~=Éíí=ëä~Öë=âìäíìêÉääí=ëáÖå~äëóëíÉã=Ç®ê=áÇÉåíáíÉíÉå=çÅÜ=
serna. Kläder kan sägas utgöra ett slags kulturellt signalsystem där identiteten och
grupptillhörigheten avspeglas.7T=hçåÑÉêÉåëÇÉäí~Ö~êå~=ã~êâÉê~ÇÉ=ëáå=âä~ëëíáääÜ∏êáÖJ
ÖêìééíáääÜ∏êáÖÜÉíÉå=~îëéÉÖä~ëK
Konferensdeltagarna markerade sin klasstillhörigÜÉí=ãÉÇ=âä®ÇÉêå~=ãÉå=ÇÉ=ÉñÅÉääÉê~ÇÉ=®îÉå=á=ÇÉå=âîáååäáÖ~=âîáåå~åë=âä®ÇÉêK=f=éêÉëJ
het med kläderna men de excellerade även i den kvinnliga kvinnans kläder. I presëÉå=çãí~ä~ë=ÇÉäí~Ö~êå~ë=íç~äÉííÉê=ëçã=ÉäÉÖ~åí~I=ÅÜ~êã~åí~I=Çóê~=çÅÜ=î~Åâê~K=aÉäJ
sen omtalas deltagarnas toaletter som eleganta, charmanta, dyra och vackra. Delí~Ö~êå~=î~ê=çî~åäáÖí=ÉäÉÖ~åí=âä®ÇÇ~=Ñ∏ê=~íí=î~ê~=é™=Éíí=çÑÑÉåíäáÖí=ã∏íÉK
tagarna var ovanligt elegant klädda för att vara på ett offentligt möte.8U=aÉ=ÑäÉëí~=
De ﬂesta
medan ëà~äÉå=
Ä~ê=
î~ê= ju
àì= ãÉÇÉäâä~ëëâîáåå~åë=
bar Ü~íí=
hatt ~î=
av å™Öçí=
något ëä~ÖK=
slag. e~ííÉå=
Hatten var
medelklasskvinnans ëóãÄçä=
symbol ãÉÇ~å=
sjalen
Ä~êë=~î=ä~åÇëÄóÖÇÉåë=Éåâä~êÉ=âîáååçêK=båäáÖí=íáÇåáåÖëêÉÑÉê~íÉí=î~ê=âçåÑÉêÉåëâîáåJ
bars av landsbygdens enklare kvinnor. Enligt tidningsreferatet var konferenskvinåçêå~=çÅâë™=áâä®ÇÇ~=ÉäÉÖ~åí~=Ñ∏êãáÇÇ~Öëíç~äÉííÉê=Ó=çÅâë™=ÇÉí=Éå=âä~ëëã~êâ∏êK=^íí=
norna också iklädda eleganta förmiddagstoaletter - också det en klassmarkör. Att
ha olika kläder vid olika tillfällen under dagen var något som tydde på god ekoÜ~=çäáâ~=âä®ÇÉê=îáÇ=çäáâ~=íáääÑ®ääÉå=ìåÇÉê=Ç~ÖÉå=î~ê=å™Öçí=ëçã=íóÇÇÉ=é™=ÖçÇ=ÉâçJ
åçãáëâ=ëí®ääåáåÖK=
nomisk ställning.
hçåÑÉêÉåëÉåë=áåíÉêå~íáçåÉää~=éê®ÖÉä=ÄÉíçå~ÇÉë=ÖÉåçã=êÉéäáâÉê=é™=ÑäÉê~=ëéê™âK=
Konferensens internationella prägel betonades genom repliker på flera språk.
aÉí=î~ê=äáíÉ=Éñíê~=ëé®åå~åÇÉ=~íí=âîáååçê=Ñê™å=ÜÉä~=î®êäÇÉå=Ü~ÇÉ=âçããáí=êÉë~åÇÉ=
Det var lite extra spännande att kvinnor från hela världen hade kommit resande
och ~êê~åÖÉã~åÖÉí=
arrangemanget ÄÉî~â~ÇÉë=
bevakades ~î=
av ÜÉä~=
hela ÇÉå=
den ÄçêÖÉêäáÖ~=
borgerliga éêÉëëÉåK=
pressen. lÅÜ=
Och ®îÉå=
även çã=
om
çÅÜ=
âçåÑÉêÉåëÇÉäí~Ö~êå~=î~ê=çäáâ~=íáää=ìíëÉÉåÇÉí=Ü~ÇÉ=ÇÉ=Éíí=ÖÉãÉåë~ãíW=ÇÉí=î~ê=ÄÉJ
konferensdeltagarna var olika till utseendet hade de ett gemensamt: det var belevade âîáååçê=
förbindligt. aÉ=
äÉî~ÇÉ=
îÉêëÉê~í= çÅÜ=
kvinnor ëçã=
som ê∏êÇÉ=
rörde ëáÖ=
sig verserat
och Ñ∏êÄáåÇäáÖíK=
De äçÖ=
log ®äëâî®êíK=
älskvärt. aÉ=
De
skrattade. De representerade den sanna kvinnligheten. Det fanns inget hotfullt
ëâê~íí~ÇÉK=aÉ=êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ=ÇÉå=ë~åå~=âîáååäáÖÜÉíÉåK=aÉí=Ñ~ååë=áåÖÉí=ÜçíÑìääí=
======================================================
S6 =píçÅâÜçäãë=a~ÖÄä~Ç=TLV=NVNNK=
Stockholms Daghlad 7/9 1911.
T7 =bäáò~ÄÉíÜ=táäëçåI=^ÇçêåÉÇ=áå=ÇêÉ~ãëK=c~ëÜáçå=~åÇ=ãçÇÉêåáíóI=êÉîáëÉÇ=~åÇ=ìéÇ~íÉÇ=ÉÇáíáçåI=fK=_K=
Elizabeth Wilson, Adorned in dreams. Fashion and modernity, revised and updated edition, I. B.

Tauris,
London 2005; Madeleine Hurd, Tom Olsson öl Lisa Öberg (Red), Ikla'dd identitet. Hiq~ìêáëI=içåÇçå=OMMRX=j~ÇÉäÉáåÉ=eìêÇI=qçã=läëëçå=C=iáë~=£ÄÉêÖ=EoÉÇKFI=fâä®ÇÇ=áÇÉåíáíÉíK=eáJ
ëíçêáëâ~=ëíìÇáÉê=~î=âêçéé=çÅÜ=âä®ÇÉêI=`~êäëëçåëI=píçÅâÜçäã=OMMRK=
storiska
studier ao kropp och kla'der, Carlssons, Stockholm 2005.
U8 =a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê=TLV=NVNNK=
Dagens Nyheter 7/9 1911.
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∏îÉê=
î®åáååçê= ëçã=
î~ê~åÇê~= ëÉÇ~å=
över ÇÉãK=
dem. aÉ=
De ÄÉíÉÇÇÉ=
betedde ëáÖ=
sig ëçã=
som väninnor
som â®åí=
känt varandra
sedan ä®åÖÉK=
länge. aÉí=
Det
Ñ~ååë=Éíí=âìäíìêÉääí=êÉÖÉäîÉêâ=~íí=Ü™ää~=ëáÖ=íáää=ëçã=áåÖ~î=ë®âÉêÜÉíK=
fanns ett kulturellt regelverk att hålla sig till som ingav säkerhet.
k®ê=äìåÅÜÉå=~åã®äÇÉë=í™Ö~ÇÉ=ë®ääëâ~éÉí=áåI=ãÉÇ=f`të=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=i~Çó=fëÜJ
När lunchen anmäldes tågade sällskapet in, med ICWS ordförande Lady IshÄÉä=^ÄÉêÇÉÉå=á=ëéÉíëÉåK=sáÇ=Éíí=ëíçêí=ÄçêÇ=ë~íí=ÇÉ=éêçãáåÉåí~I=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÇÉí=
bel Aberdeen i spetsen. Vid ett stort bord satt de prominenta, det vill säga det
ëîÉåëâ~=å~íáçå~äÑ∏êÄìåÇÉíë=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=bî~=réã~êâ=çÅÜ=ÑÉëíâçããáíí¨åë=çêÇÑ∏J
svenska nationalförbundets ordförande Eva Upmark och festkommitténs ordförande hÉêëíáå=
Lindman, fëÜÄÉä=
ê~åÇÉ=
^ÄÉêÇÉÉåI= çÅÜ=
Kerstin _çÜã~åI=
Bohman, ëí~íëê™Çáåå~å=
statsrådinnan iáåÇã~åI=
Ishbel Aberdeen,
och f`të=
ICWS
ëíóêÉäëÉK=sáÇ=î~ê=çÅÜ=Éíí=~î=ÇÉ=íáç=ãáåÇêÉ=ÄçêÇÉå=ë~íí=ãÉÇäÉãã~ê=~î=phkë=ëíóJ
styrelse. Vid var och ett av de tio mindre borden satt medlemmar av SKNs styêÉäëÉ=ëçã=î®êÇáååçêK=
relse som värdinnor.
Bordets éä~ÅÉêáåÖ=
placering ~îëéÉÖä~ÇÉ=
_çêÇÉíë=
avspeglade ÜáÉê~êâáå=
hierarkin áåçã=
inom f`tK=
ICW. aÉí=
Det Ñ~ååë=
fanns Éíí=
ett Üçåå∏êëJ
honnörsÄçêÇ=Ñ∏ê=ÇÉ=éêçãáåÉåí~=çÅÜ=~íí=ë®ääëâ~éÉí=Ü~ÇÉ=Éå=ÄÉê∏ãÇ=~ÇÉäëÇ~ã=ëçã=çêÇÑ∏J
bord för de prominenta och att sällskapet hade en berömd adelsdam som ordföê~åÇÉ=
àìëí=
rande Ü~ÇÉ=
hade Éíí=
ett ëí~êâí=
starkt ëóãÄçäî®êÇÉK=
symbolvärde. jóÅâÉí=
Mycket âêáåÖ=
kring âçåÑÉêÉåëÉå=
konferensen âêÉíë~ÇÉ=
kretsade just
kring denna engelska Lady hade hon kommit eller inte, var hon uttröttad eller
âêáåÖ=ÇÉåå~=ÉåÖÉäëâ~=i~Çó=Ó=Ü~ÇÉ=Üçå=âçããáí=ÉääÉê=áåíÉI=î~ê=Üçå=ìííê∏íí~Ç=ÉääÉê=
áåíÉ\=råÇÉê=äìåÅÜÉå=ä®ëíÉë=Éíí=î®äâçãëííÉäÉÖê~ã=Ñê™å=âìåÖÉå=ìééI=îáäâÉí=çãÖ™J
inte? Under lunchen lästes ett välkomsttelegram från kungen upp, vilket omgåÉåÇÉ=ÄÉëî~ê~ÇÉë=~î=i~Çó=^ÄÉêÇÉÉåK
ende besvarades av Lady Aberdeen.9V=aÉí=íê~ÇáíáçåÉää~=ë~ãÜ®ääÉíë=ã~âíáåëíáíìíáçJ
Det traditionella samhällets maktinstitutioåÉê=ëâáÅâ~ÇÉ=~ääíë™=ëáå=î®äëáÖåÉäëÉ=íáää=âçåÑÉêÉåëÉåK=hìåÖÉå=Ö~î=ëáíí=Éêâ®åå~åÇÉ=
ner skickade alltså sin välsignelse till konferensen. Kungen gav sitt erkännande
och högerministären Arvid Lindmans hustru hade fått en bemärkt placering vid
çÅÜ=Ü∏ÖÉêãáåáëí®êÉå=^êîáÇ=iáåÇã~åë=Üìëíêì=Ü~ÇÉ=Ñ™íí=Éå=ÄÉã®êâí=éä~ÅÉêáåÖ=îáÇ=
spelade. aÉí=
maniÜçåå∏êëÄçêÇÉíK=
î~ê= Éå=
honnörsbordet. cäçíí~åë=
Flottans ãìëáââ™ê=
musikkår ëéÉä~ÇÉK=
Det var
en ëí~Äáäí=
stabilt ÄçêÖÉêäáÖ=
borgerlig ã~åáJ
ÑÉëí~íáçå=ãÉÇ=å~íáçåÉää~=Ñ∏êíÉÅâÉå=®îÉå=çã=âçåÑÉêÉåëÉåë=~îëáâí=î~ê=~íí=Ñ∏ê®åÇê~=
festation med nationella förtecken även om konferensens avsikt var att förändra
gamla maktstrukturer mellan könen för att ﬂytta kvinnornas positioner framåt.
Ö~ãä~=ã~âíëíêìâíìêÉê=ãÉää~å=â∏åÉå=Ñ∏ê=~íí=Ñäóíí~=âîáååçêå~ë=éçëáíáçåÉê=Ñê~ã™íK=
lÅÜ=ÇÉí=ÅÉêÉãçåáÉää~=ÑÉëí~åÇÉí=Ñçêíë~ííÉK=m™=âî®ääÉå=Ü∏ääë=Éå=ëíçê=î®äâçãëíÑÉëí=
Ûch det ceremoniella festandet fortsatte. På kvällen hölls en stor välkomstfest
i Grand Hotells stora sal, även den arrangerad av Svenska kvinnornas nationalá=dê~åÇ=eçíÉääë=ëíçê~=ë~äI=®îÉå=ÇÉå=~êê~åÖÉê~Ç=~î=pîÉåëâ~=âîáååçêå~ë=å~íáçå~äJ
förbund. oÉÇ~å=
hade QMM=
i Ñ∏êî®Ö=
förväg í~ä~íë=
Ñ∏êÄìåÇK=
Redan á=
i Ñ∏êî®Ö=
förväg Ü~ÇÉ=
4oo ÄáäàÉííÉê=
biljetter ë™äíëK=
sålts. f=
I éêÉëëÉå=
pressen Ü~ÇÉ=
hade á=
talats
áîêáÖí=çã=ÑÉëíÉå=ÉÑíÉêëçã=~íí=ã~å=Ç®ê=âìåÇÉ=Ñ™=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ëÉ=~ää~=â®åÇ~=âîáåJ
ivrigt om festen eftersom att man där kunde få möjlighet att se alla kända kvinåçê∏êÉäëÉâîáååçê=
^ÄÉêJ
norörelsekvinnor ëçã=
som âçããáí=
kommit íáää=
till píçÅâÜçäãI=
Stockholm, á=i ëóååÉêÜÉí=
synnerhet i~Çó=
Lady fëÜÄÉä=
Ishbel AberÇÉÉåK=cÉëíë~äÉå=î~ê=ìééäóëí=
î®ñíÉê= çÅÜ=
av stearinljus çÅÜ=ÇÉâçêÉê~Ç=ãÉÇ=Öê∏å~=
och dekorerad med gröna växter
och
deen. Festsalen var upplyst ~î=ëíÉ~êáåäàìë=
medlemsnationernas Ñä~ÖÖçê=
tillsammans ãÉÇ=
med ÇÉí=
ëçã=
î~ê= ãÉÇäÉãëå~íáçåÉêå~ë=
som ÑçåÇ=
fond var
ﬂaggor ~êê~åÖÉê~ÇÉ=
arrangerade íáääë~ãã~åë=
det
ﬂaggorna ëíçÇ=
áåíÉêå~íáçåÉää~=
internationella âîáååçÑ∏êÄìåÇÉíë=
kvinnoförbundets ëí~åÇ~êK=
standar. kÉÇ~åÑ∏ê=
Nedanför Ñä~ÖÖçêå~=
stod Éå=
en Éëíê~Ç=
estrad
placerad é™=
få ã∏àäáÖÜÉí=
möjlighet ~íí=
framstående âîáåJ
éä~ÅÉê~Ç=
på íî®êÉå=
tvären ë™=
så ~íí=
att ~ää~=
alla ëâìääÉ=
skulle Ñ™=
att ëÉ=
se ÇÉ=
de Ñê~ãëí™ÉåÇÉ=
kvinåçêå~K=a®ê=ë~ííÉ=ëáÖ=ÉÑíÉê=Ü~åÇ=ÇÉ=çäáâ~=å~íáçå~äÑ∏êÄìåÇÉåë=çêÇÑ∏ê~åÇÉI=f`të=
norna. Där satte sig efter hand de olika nationalförbundens ordförande, ICWs
ëíóêÉäëÉ=çÅÜ=phkë=ÜÉÇÉêëçêÇÑ∏ê~åÇÉ=^åå~=eáÉêí~JoÉíòáìëK=qáää=ëáëí=~åä®åÇÉ=i~Çó=
styrelse och SKNs hedersordförande Anna Hierta-Retzius. Till sist anlände Lady
Aberdeen
^ÄÉêÇÉÉå=ÉëâçêíÉê~Ç=~î=bî~=réã~êâ=ìåÇÉê=Ñ~åÑ~ê=Ñê™å=cäçíí~åë=ãìëáââ™êI=îáäJ
eskorterad av Eva Upmark under fanfar från Flottans musikkår, vilâÉå=ë~íí=é™=Éëíê~ÇÉå=ÄêÉÇîáÇK=_™ÇÉ=^åå~=eáÉêí~JoÉíòáìë=çÅÜ=i~Çó=^ÄÉêÇÉÉå=ÑáÅâ=
ken satt på estraden bredvid. Både Anna Hierta-Retzius och Lady Aberdeen fick
î~êëáå=ÄäçãÄìâÉííK=
varsin
blombukett.
Inramingen för välkomstbanketten var som synes mycket påkostad. Det infåê~ãáåÖÉå=Ñ∏ê=î®äâçãëíÄ~åâÉííÉå=î~ê=ëçã=ëóåÉë=ãóÅâÉí=é™âçëí~ÇK=aÉí=áåJ
íêÉëë~åí~=
tressanta ®ê=
är ~íí=
att ÇÉ=
inbjudna Ç~ãÉêå~=
damerna ìê=
ur ÇÉå=
den ÄçêÖÉêäáÖ~=
borgerliga âîáååçê∏êÉäëÉåë=
kvinnorörelsens ãÉê=
mer
de áåÄàìÇå~=
ÄìêÖå~=ëâáâí=áåíÉ=Ä~ê~=Ü~ÇÉ=ÄÉí~äí=ÄáäàÉíí=Ñ∏ê=~íí=®í~=çÅÜ=äóëëå~=é™=Ñ∏êÉÇê~Ö=ìí~å=
burgna skikt inte bara hade betalt biljett för att äta och lyssna på föredrag utan
~íí=
att ÇÉ=
de çÅâë™=
också âçããáí=
kommit Ñ∏ê=
för ~íí=
att ÄÉëâ™Ç~=
beskåda áåíÉêå~íáçåÉääí=
internationellt â®åÇ~=
kända âîáååçë~âëâîáååçêK=
kvinnosakskvinnor.
Kvinnofrågan Ü~ÇÉ=
hîáååçÑê™Ö~å=
îáëìÉää= Çê~ÖåáåÖëâê~Ñí=
hade íóÇäáÖÉå=
tydligen Éíí=
ett ëä~Öë=
slags ÉÖÉå=
egen visuell
dragningskraft çÅÜ=
och éêÉëëÉåë=
pressens
å®êî~êç=ÄáÇêçÖ=íáää=~íí=ëâ~é~=áåíêÉëëÉ=çÅÜ=ÖÉ=îÉêâë~ãÜÉíÉå=Éå=çÑÑáÅáÉää=éê®ÖÉäK=aÉí=
närvaro bidrog till att skapa intresse och ge verksamheten en officiell prägel. Det
hela liknade ett teaterskådespel med en scen för fasta ceremonier där vissa skulle
ÜÉä~=äáâå~ÇÉ=Éíí=íÉ~íÉêëâ™ÇÉëéÉä=ãÉÇ=Éå=ëÅÉå=Ñ∏ê=Ñ~ëí~=ÅÉêÉãçåáÉê=Ç®ê=îáëë~=ëâìääÉ=
======================================================

V9 =^ÑíçåÄä~ÇÉí=SLV=NVNNX=a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê=TLV=NVNNX=píçÅâÜçäãë=a~ÖÄä~Ç=TLV=NVNNK=
Aﬁonblaa'et 6/9 1911; Dagens Nyheter 7/9 1911; Stockholm; Dagblad 7/9 1911.
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ÄÉíáíí~ë=
betittas çÅÜ=îáëë~=î~ê~=éìÄäáâK=pí~åÇ~êI=Ñä~ÖÖçê=çÅÜ=
och vissa Vara publik. Standar, flaggor och ∏îÉêä®ãå~åÇÉ=~î=Ö™îçê=î~ê=
överlämnande av gåvor var
ëí™ÉåÇÉ=êÉâîáëáí~=á=ëÅÉåçÖê~ÑáåK=
stående rekvisita i scenografin.
qÉã~í=Ñ∏ê=âî®ääÉå=î~ê=áåíÉêå~íáçåÉääíK=j™åÖ~=~î=ÇÉå=ëîÉåëâ~=âîáååçê∏êÉäëÉåë=
Temat för kvällen var internationellt. Många av den svenska kvinnorörelsens
âîáååçê=î~ê=Ç®êX=ÇÉ=ë~íí=Òëçã=íóëí~=™Ü∏ê~êáååçê=é™=ë~äÉåë=ÄçêíêÉ=ëíçäëê~ÇÉêK=xÁz=
kvinnor var där; de satt ”som tysta åhörarinnor på salens bortre stolsrader. [_ . .]
_ÉÜ∏ÑîÉê=ÇÉí=ë®Ö~ë=~íí=éìÄäáâÉå=Ñ∏ê=~íí=î~ê~=îáÇ=Éíí=çÑÑÉåíäáÖí=ã∏íÉ=î~ê=çî~åäáÖí=
Behöfver det sägas att publiken för att vara vid ett offentligt möte var ovanligt
NM=bî~=réã~êâI=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=á=pîÉåëâ~=âîáååçêå~ë=å~íáçå~äÑ∏êÄìåÇ=çÅÜ=
ÉäÉÖ~åíKÒ
elegant.”10
Eva Upmark, ordförande i Svenska kvinnornas nationalförbund och
Ç®êãÉÇ=âçåÑÉêÉåëÉåë=î®êÇáåå~I=Ü∏ää=ÇÉí=Ñ∏êëí~=í~äÉí=Ç®ê=Üçå=ÅáíÉê~ÇÉ=ÇÉí=áåíÉêJ
därmed konferensens värdinna, höll det första talet där hon citerade det interå~íáçåÉää~=
îáäàÉå= ã®ååáëâçêå~=
”Allt ÇÉí=
nationella âîáååçÑ∏êÄìåÇÉíë=
kvinnoförbundets ãçííçW=
motto: Ò^ääí=
det á=i viljen
människorna ëâçä~=
skola Ö∏ê~=
göra
Eder, ÇÉí=
mottot Ü~ÇÉ=
orden:
bÇÉêI=
qáää= ãçííçí=
^ÄÉêÇÉÉå= ä~Öí=
det Ö∏êÉå=
gören f=
I çÅâ=
ock ÇÉãKÒ=
dem.” Till
hade i~Çó=
Lady Aberdeen
lagt íáää=
till çêÇÉåW=
hela ëâáäå~ÇÉå=
mellan Üî~Ç=
och Üî~Ç=
hvad ëçã=
är
ÒfåÖÉí=
”Inget ®ê=
är çã∏àäáÖíX=
omöjligt; ÜÉä~=
skilnaden ãÉää~å=
hvad ëçã=
som ®ê=
är ëî™êí=
svårt çÅÜ=
som ®ê=
çã∏àäáÖí=
omöjligt ®êI=
lite ãÉê~=
mera íáÇKÒ=
är, ~íí=
att ÇÉí=
det Éå~=
ena â~å=
kan ìíÑ∏ê~ë=
utföras ÖÉå~ëíI=
genast, ÇÉí=
det ~åÇê~=
andra í~ê=
tar äáíÉ=
tid.” aÉí=
Det
Ñ~ååë=Éíí=î~Öí=ã™ä=Ñ∏ê=f`t=~íí=ëíê®î~=ÉÑíÉêK=f=Éå=~îä®ÖëÉå=Ñê~ãíáÇ=ëâìääÉ=Ñ∏êÜ™äJ
fanns ett vagt mål för ICW att sträva efter. I en avlägsen framtid skulle förhållandena för kvinnor förbättras.
ä~åÇÉå~=Ñ∏ê=âîáååçê=Ñ∏êÄ®ííê~ëK=
bÑíÉê=~íí=réã~êâ=î®äâçãå~í=Ö®ëíÉêå~=ìééã~å~ÇÉ=Üçå=ëîÉåëâçêå~=~íí=ëí®ãã~=
Efter att Upmark välkomnat gästerna uppmanade hon svenskorna att stämma
”Du Ö~ãä~I=
med çêâÉëíÉêåK=
ìéé=
^ÄÉêÇÉÉå=
du Ñêá~Ò=
fria” íáääë~ãã~åë=
tillsammans ãÉÇ=
orkestern. a®êé™=
Därpå áåíçÖ=
intog Aberdeen
upp á=i Òaì=
gamla, Çì=
çêÇÑ∏ê~åÇÉéä~íëÉå=çÅÜ=Ñê~ãÑ∏êÇÉ=Éíí=í~Åâ=Ñ∏ê=ÇÉí=ëíçê~êí~ÇÉ=ãçíí~Ö~åÇÉí=çÅÜ=ÄÉJ
ordförandeplatsen och framförde ett tack för det storartade mottagandet och beíçå~ÇÉ=Üìê=î®ä=pîÉêáÖÉ=~ääíáÇ=î~êáí=êÉéêÉëÉåíÉê~í=îáÇ=ÇÉ=áåíÉêå~íáçåÉää~=ã∏íÉå~=çÅÜ=
tonade hur väl Sverige alltid varit representerat vid de internationella mötena och
~íí=Üçå=î~ê=Öä~Ç=~íí=ÇÉí=åì=Ü∏ääë=Éíí=ã∏íÉ=á=pîÉêáÖÉK=eçå=~îëäìí~ÇÉ=ãÉÇ=~íí=í~ä~=çã=
att hon var glad att det nu hölls ett möte i Sverige. Hon avslutade med att tala om
förbundet f`tI=
Ñ∏êÄìåÇÉí=
óííÉêäáÖ~êÉ=
ICW, ëçã=
som Éíí=
ett ÒÑçäâÉåë=
”folkens ëóëíÉêëâ~éÒK=
systerskap”. pÉÇ~å=
Sedan ä®ëíÉë=
lästes ÇÉí=
det ìéé=
upp ytterligare
íÉäÉÖê~ãI=Ñê™å=ÇêçííåáåÖÉåI=i~åÇëÑ∏êÉåáåÖÉå=Ñ∏ê=âîáåå~åë=éçäáíáëâ~=ê∏ëíê®íí=ë~ãí=
telegram, från drottningen, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt samt
Éå=ÇÉä=ÉåëâáäÇ~=éÉêëçåÉêK=bÑíÉê=ÇÉíí~=Ü∏ääë=Éíí=í~ä=~î=f`të=îáÅÉ=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=lÖáäîáÉ=
en del enskilda personer. Efter detta hölls ett tal av ICWs vice ordförande Ogilvie
dçêÇçå=çã=f`të=ëóÑíÉ=çÅÜ=îÉêâë~ãÜÉíëçãê™ÇÉåK=
Gordon om ICWS syfte och verksamhetsområden.
Därpå Ñê~ãÑ∏êÇÉ=
framförde ÇÉ=
a®êé™=
de çäáâ~=
olika ä®åÇÉêå~ë=
ländernas êÉéêÉëÉåí~åíÉê=
representanter Ü®äëåáåÖ~ê=
hälsningar Ñê™å=
från ëáå~=
sina å~J
naför varje
íáçå~äÑ∏êÄìåÇ=
î~êàÉ= ä~åÇ=
tionalförbund çÅÜ=
och Ñ∏ê=
land ëéÉä~ÇÉë=
spelades ÇÉíí~=
detta ä~åÇë=
lands å~íáçå~äë™åÖ=
nationalsång ìééK=
För
upp. c∏ê=
till ä~åÇÉí=
landet çÅÜ=
î~êàÉ= í~ä=
varje
tal êÉëíÉ=
reste ëáÖ=
sig éìÄäáâÉå=
publiken ëçã=
som Éå=
en ÜóääåáåÖ=
hyllning íáää=
och ÇÉëë=
dess êÉéêÉëÉåí~åíK=
representant.
Talarna Ñê~ãÜ∏ää=
framhöll ë~ãÜ∏êáÖÜÉíÉå=
mellan ä®åÇÉêå~I=
om pîÉêáÖÉ=
q~ä~êå~=
samhörigheten ãÉää~å=
länderna, ìíí~ä~ÇÉ=
uttalade ëáÖ=
sig çã=
Sverige çÅÜ=
och
ëîÉåëâçêå~=á=î~êã~=çêÇ=çÅÜ=Ñê~ãÑ∏êÇÉ=Ü®äëåáåÖ~ê=Ñê™å=ëáå~=êÉëéÉâíáîÉ=ä®åÇÉêK=
svenskorna i varma ord och framförde hälsningar från sina respektive länder.
Alla
tal var dock inte lika ceremoniella. En del talare tog tillfället i akt och be^ää~=í~ä=î~ê=ÇçÅâ=áåíÉ=äáâ~=ÅÉêÉãçåáÉää~K=bå=ÇÉä=í~ä~êÉ=íçÖ=íáääÑ®ääÉí=á=~âí=çÅÜ=ÄÉJ
íçå~ÇÉ=
îáâíÉå= ~î=
îáëëí= áÇ¨ã®ëëáÖí=
tonade vikten
av âîáååçêë=
kvinnors Éã~åÅáé~íáçåK=
emancipation. aÉí=
Det Ñ~ååë=
fanns ë™äÉÇÉë=
således Éíí=
ett visst
idémässigt
áååÉÜ™ää=çÅâë™=á=ÑÉëí~êê~åÖÉã~åÖÉå=Ó=ÇÉí=î~ê=áåíÉ=Ä~ê~=ÑçêãÉêå~=çÅÜ=ÇÉå=ëçÅá~ä~=
innehåll också i festarrangemangen - det var inte bara formerna och den sociala
éê~âíáâÉå=ëçã=Òí~ä~ÇÉÒK=a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê=ëâêáîÉê=~íí=êóëâ~å=Çê=t~ÅÜíáå=î~ê=Éå=í~ä~êÉ=
praktiken som ”talade”. Dagens IVylaeter skriver att ryskan dr Wachtin var en talare
ëçã=Ü~ÇÉ=ãçÇÉí=~íí=Ü™ää~=Éíí=ä™åÖí=çÅÜ=ëí~êâí=ÑÉãáåáëíáëâí=í~ä=é™=Ñê~åëâ~=ëçã=ìíJ
som hade modet att hålla ett långt och starkt feministiskt tal på franska som utförligt skildrade de ryska kvinnornas frihetskamp. Även norskan Gina Krog höll
Ñ∏êäáÖí=ëâáäÇê~ÇÉ=ÇÉ=êóëâ~=âîáååçêå~ë=ÑêáÜÉíëâ~ãéK=ûîÉå=åçêëâ~å=dáå~=hêçÖ=Ü∏ää=
ett mer radikalt tal där hon betonade att det var först med den politiska rösträtten
Éíí=ãÉê=ê~Çáâ~äí=í~ä=Ç®ê=Üçå=ÄÉíçå~ÇÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=Ñ∏êëí=ãÉÇ=ÇÉå=éçäáíáëâ~=ê∏ëíê®ííÉå=
ëçã=âîáååçê=âìåÇÉ=ÑìääÑ∏äà~=ëáíí=~êÄÉíÉ=Ñ∏ê=ëâáäÇ~=ã™äK=k®ê=Ü®äëåáåÖëÅÉêÉãçåáÉêå~=
som kvinnor kunde fullfölja sitt arbete för skilda mål. När hälsningsceremonierna
î~ê= ~îëäìí~ÇÉ=
^ÄÉêÇÉÉå= ÇÉ=
î®êÇáååçêå~I= varpå
î~êé™= ã∏íÉí=
var
avslutade í~Åâ~ÇÉ=
tackade Aberdeen
de ëîÉåëâ~=
svenska värdinnorna,
mötet ~îäìí~ÇÉë=
avlutades
NN=
och gästerna tågade ut till tonerna av >Marschen går till Tuna).11
çÅÜ=Ö®ëíÉêå~=í™Ö~ÇÉ=ìí=íáää=íçåÉêå~=~î=Ûj~êëÅÜÉå=Ö™ê=íáää=qìå~ÛK
aÉ=ëîÉåëâ~=~êê~åÖ∏êÉêå~=Ü~ÇÉ=îÉêâäáÖÉå=äóÅâ~íë=Ñ™=ãÉÇ=ëáÖ=ÇÉí=êÉéêÉëÉåí~íáî~=
De svenska arrangörerna hade verkligen lyckats få med sig det representativa
pîÉêáÖÉë=
Sveriges Éäáí=
elit ~íí=
att ëí®ää~=
ställa ìéé=
upp Ñ∏ê=
för ÇÉ=
de áåíÉêå~íáçåÉää~=
internationella Ö®ëíÉêå~=
gästerna çÅÜ=
och âîáååçâçåÑÉêÉåJ
kvinnokonferen======================================================
NM
10 =a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê=TLV=NVNNK=
Dagens Nyheter 7/9 1911.

11 =píóÅâÉí=çã=î®äâçãëíÑÉëíÉå=ÄóÖÖÉê=é™=ìééÖáÑíÉê=Ñê™å=a~Öåó=NVNNWPTI=ééK=QOO=ÑX=a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê=
NN
Stycket om välkomstfesten bygger på uppgifter från Dagny 1911:37, pp. 422 f; Dagens Nyheter
7/9 1911; Aﬁonblaa'et 7/9 1911; Stockholmstíaníngen 7/9 1911.
TLV=NVNNX=^ÑíçåÄä~ÇÉí=TLV=NVNNX=píçÅâÜçäãëíáÇåáåÖÉå=TLV=NVNNK=
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Utbildningshistoria
Del

ëÉåK=
sen. råÇÉê=
Under âçåÑÉêÉåëîÉÅâ~å=
konferensveckan ÑáÅâ=
fick ®îÉå=
även ÇÉäí~Ö~êå~=
deltagarna Éíí=
ett çÑÑáÅáÉääí=
officiellt Éêâ®åå~åÇÉ=
erkännande ~î=
av
áåÖÉå=
î~ê= ÇÉ=
mindre ®å=
ingen ãáåÇêÉ=
än ÇÉå=
den âìåÖäáÖ~=
kungliga Ñ~ãáäàÉåK=
familjen. m™=
På íçêëÇ~ÖÉå=
torsdagen var
de áåÄàìÇå~=
inbjudna íáää=
till Éíí=
ett
Party é™=
på içÖ™êÇÉå=
d~êÇÉå=
Garden m~êíó=
Logården -Ó= Éå=
en íÉêê~ëëÉê~Ç=
terrasserad é~êâ=
park é™=
på píçÅâÜçäãë=
Stockholms ëäçííK=
slott. aÉ=
De OMM=
200
Ö®ëíÉêå~=
gästerna íçÖë=
togs Éãçí=
emot ~î=
av Üçîã~êëÜ~äâ=
hovmarshalk iáääáÉÜ∏∏âI=
Lilliehöök, ∏îÉêëíÉâ~ãã~êÜÉêêÉå=
överstekammarherren ÖÉåÉê~äJ
generalã~àçê=oçëÉåÄä~Ç=çÅÜ=ëí~íëÑêìå=ÖêÉîáåå~å=`êçåëíÉÇíI=Ñ∏ÇÇ=e~ãáäíçåK=phkë=bî~=
major Rosenblad och statsfrun grevinnan Cronstedt, född Hamilton. SKNs Eva
Upmark çÅÜ=
réã~êâ=
^åå~= o~ééÉ=
och Anna
Rappe éêÉëÉåíÉê~ÇÉ=
presenterade Ö®ëíÉêå~=
gästerna Ñ∏ê=
för âêçåéêáåëé~êÉíK=
kronprinsparet. d®ëíÉêå~=
Gästerna
éêáë~ÇÉ=
prisade çÅâë™=
med ÇÉëë=
också éä~íëÉå=
platsen ãÉÇ=
dess Öê∏åëâ~I=
grönska, ÇÉå=ëéÉä~åÇÉ=
den spelande Ñçåí®åÉå=ë~ãí=îóå=∏îÉê=
fontänen samt vyn över
píê∏ããÉåK=
frukt, ÅÜ~ãJ
Strömmen. f=
I Éå=
en ÖçÄÉä®åÖÇÉâçêÉê~Ç=
gobelängdekorerad içÖ™êÇëë~äçåÖ=
Logårdssalong ëÉêîÉê~ÇÉë=
serverades íÉI=
te, ÑêìâíI=
chamé~ÖåÉ=çÅÜ=~åÇê~=Ñ∏êÑêáëâåáåÖ~êK=råÇÉê=ÜÉä~=íáääëí®ääåáåÖÉå=Ñê~ãÑ∏êÇÉë=ãìëáâ=~î=
pagne och andra förfriskningar. Under hela tillställningen framfördes musik av
d∏í~=äáÑÖ~êÇÉë=ãìëáââ™ê=ìåÇÉê=~åÑ∏ê~åÇÉ=~î=ÇáêÉâí∏ê=qêçÄ®ÅâK=k®ê=âêçåéêáåëJ
Göta lifgardes musikkår under anförande av direktör Trobäck. När kronprinsé~êÉí=~îä®Öëå~í=ëáÖ=îáÇ=NTKPM=ÑáÅâ=Ö®ëíÉêå~=ëâóåÇ~=ëáÖ=íáää=ëáå~=êÉëéÉâíáîÉ=Äçëí®ÇÉê=
paret avlägsnat sig vid 17.30 fick gästerna skynda sig till sina respektive bostäder
NO=
Ñ∏ê=~íí=Üáåå~=Äóí~=çã=íáää=ãáÇÇ~ÖÉå=é™=e~ëëÉäÄ~ÅâÉåK
för att hinna byta om till middagen på Hasselbacken.12
m™=âî®ääÉå=ë~ãä~ÇÉë=âçåÑÉêÉåëâîáååçêå~=çÅÜ=Éå=ÇÉä=~åÇê~=ÅÉäÉÄê~=Ö®ëíÉê=ëçã=
På kvällen samlades konferenskvinnorna och en del andra celebra gäster som
íáää=
till ÉñÉãéÉä=
exempel i~Çó=
fru íáää=
Lady péêáåÖJoáÅÉI=
Spring-Rice, Ñêì=
till ÇÉå=
den ÉåÖÉäëâÉ=
engelske ãáåáëíÉêå=
ministern á=i píçÅâÜçäã=
Stockholm é™=
på
e~ëëÉäÄ~ÅâÉåI=Éå=êÉëí~ìê~åÖ=é™=hìåÖäáÖ~=aàìêÖ™êÇÉåK=cêáÜÉêêáåå~å=içìáëÉ=c~äJ
Hasselbacken, en restaurang på Kungliga Djurgården. Friherrinnan Louise FalâÉåÄÉêÖI=ëí®åÇáÖ=ãÉÇäÉã=á=phkI=Ü~ÇÉ=çêÇå~í=ãÉÇ=ÑÉëíI=ÇÉëëî®êêÉ=Ü~ÇÉ=Üçå=ÄäáJ
kenberg, ständig medlem i SKN, hade ordnat med fest, dessvärre hade hon bliîáí= ëàìâ=
^åå~= eáÉêí~JoÉíòáìë=
î®êÇáåå~K= d®ëíÉêå~=
vit
sjuk çÅÜ=
och áëí®ääÉí=
istället ÑáÅâ=
fick Anna
Hierta-Retzius ~ÖÉê~=
agera värdinna.
Gästerna í™Ö~ÇÉ=
tågade
íáää=ãìëáâ=áå=á=ë~äÉåI=îáäâÉå=î~ê=ÇÉâçêÉê~Ç=ãÉÇ=Ñä~ÖÖçê=çÅÜ=Öê∏å~=î®ñíÉêK=_çêÇÉå=
till musik in i salen, vilken var dekorerad med flaggor och gröna växter. Borden
î~ê=ëãóÅâ~ÇÉ=ãÉÇ=Ääçããçê=á=ê∏Ç~=åó~åëÉêK=råÇÉê=âî®ääÉå=ä®ëíÉë=ÑäÉê~=íÉäÉÖê~ã=
var
smyckade med blommor i röda nyanser. Under kvällen lästes flera telegram
ìééI=ÇÉí=Ñ∏êëí~=Ñê™å=c~äâÉåÄÉêÖ=ëà®äîK=råÇÉê=ãáÇÇ~ÖÉå=Ñê~ãÑ∏êÇÉë=ãìëáâI=ë™åÖ=
upp, det första från Falkenberg själv. Under middagen framfördes musik, sång
çÅÜ=Ç~åë=á=Éíí=∏îÉêî®Ö~åÇÉ=ëîÉåëâí=íÉã~=Ñê~ãÑ∏êí=~î=íáää=ÉñÉãéÉä=~î=ÇÉå=dóääÉåJ
och dans i ett övervägande svenskt tema framfört av till exempel av den Gyllenhammarska íêáçåK=
Ü~ãã~êëâ~=
trion. d®ëíÉêå~=
Gästerna ÑáÅâ=
fick äóëëå~=
lyssna é™=
på ëîÉåëâ~=
svenska ÑçäâîáëçêI=
folkvisor, ãìëáâëíóÅâÉå=
musikstycken ~î=
av
mÉíÉêëçåJ_ÉêÖÉê=çÅÜ=_Éääã~åK=bÑíÉê=VJê®ííÉêë=ãáÇÇ~ÖÉå=ÖáÅâ=Ö®ëíÉêå~=ìí=é™=îÉJ
Peterson-Berger och Bellman. Efter 9-rätters middagen gick gästerna ut på verandan och drack kaffe. Där stiftades nya bekantskaper och gamla minnen från
ê~åÇ~å=çÅÜ=Çê~Åâ=â~ÑÑÉK=a®ê=ëíáÑí~ÇÉë=åó~=ÄÉâ~åíëâ~éÉê=çÅÜ=Ö~ãä~=ãáååÉå=Ñê™å=
föregående âçåÖêÉëëÉê=
Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ=
sáÇ= NMJíáÇÉå=
kongresser ™íÉêìééî®ÅâíÉëK=
återuppväcktes. Vid
Io-tiden é™=
på âî®ääÉå=
kvällen Äê∏í=
bröt Ö®ëíÉêå~=
gästerna
ìéé=çÅÜ=íçÖ=ëáÖ=áå=íáää=ëí~ÇÉå=ãÉÇ=~ìíçãçÄáäÉê=çÅÜ=ëé™êî~Öå~ê=îáäâ~=ëí®ääíë=íáää=
upp och tog sig in till staden med automobiler och spårvagnar vilka ställts till
NP=
ÇÉê~ë=Ñ∏êÑçÖ~åÇÉK
deras förfogande.15
På ä∏êÇ~ÖÉå=
medm™=
^åÇÉêëëçå= çÅÜ=
^åÇÉêëëçåI= ëí∏Çà~åÇÉ=
lördagen Äà∏Ç=
bjöd qÜÉêÉëÉ=
Therese Andersson
och páÖåÉ=
Signe Andersson,
stödjande ãÉÇJ
NQ=é™=ëÉå=äìåÅÜI=Éå=Ó=ÇÉàìåÉê=Çáå~íçáêÉ=Ó=é™=dê~åÇ=eçíÉää=á=p~äíJ
äÉãã~ê=á=phkI
lemmar i SKN,14
på sen lunch, en - dejuner dinatoire - på Grand Hotell i Saltëà∏Ä~ÇÉåK=d®ëíÉêå~=ÑáÅâ=™â~=Ä™í=Ñê™å=h~êä=uff=íçêÖ=ÉääÉê=í™Ö=Ñê™å=pí~ÇëÖ™êÇÉå=ìí=
sjöbaden. Gästerna fick åka båt från Karl XII torg eller tåg från Stadsgården ut
till p~äíëà∏Ä~ÇÉåK=
med êÉÖå=
íáää=
s®ÇêÉí= var
î~ê= íóÇäáÖÉå=
Saltsjöbaden. Vädret
tydligen êìëâáÖíI=
ruskigt, ãÉÇ=
regn çÅÜ=
och Ää™ëíK=
blåst. f=
I ÇÉå=
den ëíçê~=
stora
för hedersgästerna, de övriga ÑáÅâ=ëáíí~=êìåí=
ÑÉëíë~äÉå=î~ê=
festsalen var Éíí=ä™åÖÄçêÇ=ìééëí®ääí=
ett långbord uppställt Ñ∏ê=ÜÉÇÉêëÖ®ëíÉêå~I=ÇÉ=∏îêáÖ~=
fick sitta runt
ëã™ÄçêÇK=m™=ÇÉå=Éå~=âçêíî®ÖÖÉå=ëíçÇ=Éå=Äóëí=~î=cêÉÇêáâ~=_êÉãÉê=ãçí=Éå=ÑçåÇ=
småbord. På den ena kortväggen stod en byst av Fredrika Bremer mot en fond
~î=ëîÉåëâ~=Ñä~ÖÖçêK=råÇÉê=ÉÑíÉêãáÇÇ~ÖÉå=Ü∏ääë=Éå=ã®åÖÇ=í~äI=áåíÉ=ãáåÇêÉ=®å=ëàì=
av svenska flaggor. Under eftermiddagen hölls en mängd tal, inte mindre än sju
språk Ñ∏êÉâçãK=
förekom. Varje
lands êÉéêÉëÉåí~åí=
representant Ü∏ää=
höll Éíí=
ett í~ä=
tal é™=
på ëáíí=
sitt ä~åÇë=
lands vägnar
och
ëéê™â=
s~êàÉ= ä~åÇë=
î®Öå~ê= çÅÜ=
======================================================

12 =píóÅâÉí=
NO
från a~ÖÉåë=
kóÜÉíÉê= ULV=
^ÑíçåÄä~ÇÉí= ULV=
Stycket çã=
om d~êÇÉå=
Garden m~êíóí=
Partyt ÄóÖÖÉê=
bygger é™=
på ìééÖáÑíÉê=
uppgifter Ñê™å=
Dagens Nyheter
8/9 NVNNX=
1911; Aﬁonblaelet
8/9
1911; píçÅâÜçäãëíáÇåáåÖÉå=
Stockholmstía'ningen TLV=
1911. cê™å=
finns ÇÉí=
fotografier Ñ∏êî~ê~ÇÉ=
NVNNX=
7/9 NVNNK=
Från d~êÇÉå=
Garden m~êíóí=
Partyt Ñáååë=
det ÑçíçÖê~ÑáÉê=
förvarade é™=
på
píçÅâÜçäãë=pí~ÇëãìëÉìãI=áêçåáëâí=åçÖ=®ê=ÇÉ=~êâáîÉê~ÇÉ=ìåÇÉê=êìÄêáâÉå=Òâä®ÇÉÇê®âíÉêÒK=
Stockholms Stadsmuseum, ironiskt nog är de arkiverade under rubriken ”klädedräkter”.
NP
13 =píóÅâÉí=çã=ãáÇÇ~ÖÉå=é™=e~ëëÉäÄ~ÅâÉå=ÄóÖÖÉê=é™=ìééÖáÑíÉê=Ñê™å=píçÅâÜçäãëíáÇåáåÖÉå=TLV=NVNNX=
Stycket om middagen på Hasselbacken bygger på uppgifter från Stockholmstídníngen 7/9 1911;
a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê=ULV=NVNNX=^ÑíçåÄä~ÇÉí=ULV=NVNNK=pÉ=®îÉå=dr_hpI=phkI=cffWOI=qêóÅâí=éêçÖê~ã=çÅÜ=
Dagens Nyheter 8/9 1911; Aﬁonbladet 8/9 1911. Se även GUBKS, SKN, FIIzz, Tryckt program och
meny för middagen på Hasselbacken.
ãÉåó=Ñ∏ê=ãáÇÇ~ÖÉå=é™=e~ëëÉäÄ~ÅâÉåK=
14=qÜÉêÉëÉ=
NQ
Therese Andersson,
gift ãÉÇ=
med Johan
^åÇÉêëëçåI= ÖáÑí=
gçÜ~å= Andersson,
^åÇÉêëëçåI= ÄóÖÖã®ëí~êÉ=
î®äÖ∏ê~êÉK= páÖåÉ=
byggmästare çÅÜ=
och Éâçåçãáëâ=
ekonomisk välgörare.
Signe
Andersson,
gift med Knut Andersson, de förras son, donator och musiker.
^åÇÉêëëçåI=ÖáÑí=ãÉÇ=håìí=^åÇÉêëëçåI=ÇÉ=Ñ∏êê~ë=ëçåI=Ççå~íçê=çÅÜ=ãìëáâÉêK=
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î~êàÉ= í~ä=
q~äÉå= var
î~ê= ÇÉäë=
med Éíí=
Varje
tal ~îëäìí~ÇÉë=
avslutades ãÉÇ=
ett Üìêê~êçé=
hurrarop é™=
på êÉëéÉâíáîÉ=
respektive ä~åÇë=
lands ëéê™âK=
språk. Talen
dels
~ääî~êäáÖ~I=ÇÉäë=Üìãçêáëíáëâ~I=ÇÉ=Ü~åÇä~ÇÉ=çã=cêÉÇêáâ~=_êÉãÉê=çÅÜ=~åÇê~=éáçåJ
allvarliga, dels humoristiska, de handlade om Fredrika Bremer och andra pionjärer,
hemmen, de unga, det nationella, det internationella om kvinnorörelsen i
à®êÉêI=ÜÉããÉåI=ÇÉ=ìåÖ~I=ÇÉí=å~íáçåÉää~I=ÇÉí=áåíÉêå~íáçåÉää~=çã=âîáååçê∏êÉäëÉå=á=
~ääã®åÜÉí=
ûîÉå= Ü®ê=
allmänhet çÅÜ=
och f`t=
ICW á=i ëóååÉêÜÉíK=
synnerhet. Även
här ëâêáîÉê=
skriver éêÉëëÉå=
pressen çã=
om ÇÉå=
den ÒçÑ~åíäáÖí=
”ofantligt
Üà®êíäáÖ~Ò=ëí®ãåáåÖÉåW=ÒÉå=ãÉê=Üà®êíäáÖI=âçääÉÖá~äI=Öä~ÇI=à~I=ãìåíÉê=ëí®ãåáåÖ=Ü~ê=
hjärtliga” stämningen: ”en mer hjärtlig, kollegial, glad, ja, munter stämning har
ã~å=
man ëî™êí=
svårt ~íí=
att í®åâ~=
tänka ëáÖ=
sig é™=
på Éå=
en áåíÉêå~íáçåÉää=
internationell ÑÉëíÒK=
fest”. häçÅâ~å=NUKMM=
Klockan 18.00 Äê∏í=
bröt Ö®ëíÉêå~=
gästerna
NR=
ìéé=çÅÜ=íçÖ=ëáÖ=ãÉÇ=Ä™í=íáääÄ~â~=íáää=píçÅâÜçäãK
upp och tog sig med båt tillbaka till Stockholm.15
dÉãÉåë~ãí=Ñ∏ê=ÇÉ=éêáî~í~=ÑÉëíÉêå~=î~ê=~íí=Ö®ëíÉêå~=Äà∏Çë=áå=ãÉÇ=íàìëáÖ~=áåJ
Gemensamt för de privata festerna var att gästerna bjöds in med tjusiga inÄàìÇåáåÖëâçêíI=çÑí~=áåÄìåÇå~=ãÉÇ=ëáÇÉåÄ~åÇ=çÅÜ=ãÉÇ=éê®Öä~ÇÉ=î~éÉåK=m™=áåJ
bjudningskort, ofta inbundna med sidenband och med präglade vapen. På inÄàìÇåáåÖëâçêíÉå=ëíçÇ=áåÑçêã~íáçå=çã=âä®ÇëÉäI=î®ÖÄÉëâêáîåáåÖI=íê~åëéçêíãÉÇÉäI=
bjudningskorten stod information om klädsel, vägbeskrivning, transportmedel,
ãìëáâéêçÖê~ã=çÅÜ=ãÉåóåK=fÄä~åÇ=Ñ∏êÉâçã=®åÇ~=ìéé=íáää=VJê®ííÉêë=ãÉåóÉê=ãÉÇ=
musikprogram och menyn. Ibland förekom ända upp till 9-rätters menyer med
ã~í=
sçäJ~ìJîÉåíI= cáäÉíë=
mat ëçã=
som Òrääáçå=
”Ullion Éå=
en í~ëëÉI=
tasse, Vol-au-vent,
Filets ÇÉ=
de ëçäÉJë~ìÅÉ=
hollandaise, d¨äáJ
Gelisole-sauce Üçää~åÇ~áëÉI=
åçííÉë=ÇÉ=Äçáë=êçíáÉëI=ë~ä~ÇÉI=éçìÇáåÖ=~ìñ=ÑêìáíëI=Öä~ÅÉÒ=Ñ∏äàí=~î=Éå=âçãéäÉíí=îáåJ
nottes de bois roties, salade, pouding aux fruits, glace” följt av en komplett vinäáëí~K=
^ää~= ÇÉëë~=
îáëë~= ~î=
lista. Alla
dessa ëã™=
små ÄáäàÉííÉê=
biljetter çÅÜ=
och áåÄàìÇåáåÖëâçêí=
inbjudningskort ÑìääâçãäáÖí=
fullkomligt ê~ë~ê=
rasar ìê=
ur vissa
av
îçäóãÉêå~= å®ê=
^åå~=
volymerna
när ã~å=
man ∏ééå~ê=
öppnar ÇÉãI=
dem, Ä™ÇÉ=
både á=i phkë=
SKNs ~êâáî=
arkiv çÅÜ=
och á=i íáää=
till ÉñÉãéÉä=
exempel Anna
Hierta-Retzius personarkiv. I hennes arkiv finns även en inbunden autografbok.
eáÉêí~JoÉíòáìë=éÉêëçå~êâáîK=f=ÜÉååÉë=~êâáî=Ñáååë=®îÉå=Éå=áåÄìåÇÉå=~ìíçÖê~ÑÄçâK=
aÉå=Ü~ÇÉ=Üçå=ãÉÇ=ëáÖ=é™=çäáâ~=âçåÑÉêÉåëÉê=çÅÜ=ë~ãä~ÇÉ=é™=~ìíçÖê~ÑÉê=Ñê™å=ÇÉå=
Den hade hon med sig på olika konferenser och samlade på autografer från den
áåíÉêå~íáçåÉää~=âîáååçê∏êÉäëÉåë=ëéàìíëéÉíë~êK=a®ê=Ñáååë=íáää=ÉñÉãéÉä=Ää~åÇ=ã™åÖ~=
internationella kvinnorörelsens spjutspetsar. Där finns till exempel bland många
Emily
~åÇê~=
^åíÜçåó= Ñê™å=
^ãÉêáâ~I= Aletta
^äÉíí~= Jacobs
g~ÅçÄë= Ñê™å=
andra pìë~å=
Susan _K=
B. Anthony
från Amerika,
från eçää~åÇ=
Holland çÅÜ=
och bãáäó=
NS
^ìíçÖê~Ñë~ãä~åÇÉí= ë®ÖÉê=
îáâíÉå= ~î=
açÄëçå=
^ìëíê~äáÉå= ãÉÇK
från Australien
med.16 = Autografsamlandet
Dobson Ñê™å=
säger å™Öçí=
något çã=
om vikten
av
formen, yta
ÑçêãÉåI=
óí~= çÅÜ=
îáë~= ìéé=
î~ê= viktigt
îáâíáÖí= -Ó= áåíÉ=
och ëâÉåK=
sken. h®åÇ~=
Kända å~ãå=
namn ~íí=
att visa
upp var
inte ÉåÄ~êí=
enbart áÇ¨J
idéëéêáÇåáåÖ=çÅÜ=áåÑçêã~íáçå=çã=âîáååçÑê™ÖçêK=
spridning och information om kvinnofrågor.
Den avslutningsfest som Svenska kvinnornas nationalförbund anordnade var
aÉå=~îëäìíåáåÖëÑÉëí=ëçã=pîÉåëâ~=âîáååçêå~ë=å~íáçå~äÑ∏êÄìåÇ=~åçêÇå~ÇÉ=î~ê=
ãáåëí=ë~Öí=ëíçêëä~ÖÉåK=içâ~äÉå=Ñ∏ê=âî®ääÉå=î~ê=îáåíÉêíê®ÇÖ™êÇÉå=é™=dê~åÇ=eçíÉää=
minst sagt storslagen. Lokalen för kvällen var vinterträdgården på Grand Hotell
oçó~äK=mêÉëëÉå=î~ê=Ä™ÇÉ=ë~äáÖ=çÅÜ=ë~ãëí®ããáÖ=å®ê=ÇÉ=ÄÉëâêÉî=äçâ~äÉå=çÅÜ=ÇÉëë=
Royal. Pressen var både salig och samstämmig när de beskrev lokalen och dess
ìíëãóÅâåáåÖW=
î~ÅâÉê= ÑÉëíëâêìÇ=
utsmyckning: ÒaÉå=
”Den ãçêáëâ~=
moriska Ö™êÇÉå=
gården ëâáãê~ÇÉ=
skimrade á=i vacker
festskrud çÅÜ=
och ÇÉå=
den ÑÉëíJ
festâä®ÇÇ~=
klädda éìÄäáâÉå=
publiken ÑóääÇÉ=
fyllde ÇÉå=
den ëí™íäáÖ~=
ståtliga äçâ~äÉåÒI=
lokalen”, ÒaÉå=
”Den ëíçê~=
stora ÑÉëíäçâ~äÉå=
festlokalen ãÉÇ=
med ÇÉëë=
dess
Ä~äâçåÖÉê=çÅÜ=éÉä~êÖ™åÖ~ê=ÉêÄà∏Ç=Éå=äóë~åÇÉ=~åÄäáÅâ=xÁzK=rééáÑê™å=ëÉÇí=äáâå~J
balkonger och pelargångar erbjöd en lysande anblick [. . .]. Uppifrån sedt liknaträdgård, Ç®ê=
ÇÉí=
det ÜÉä~=
hela Éå=
en íêçäëâ=
trolsk íê®ÇÖ™êÇI=
festdräkterna ëâáÑí~ÇÉ=
skiftade á=i Ääçããçêå~ë=
blommornas Ñ®êÖÉêÒK=
färger”.
där ÑÉëíÇê®âíÉêå~=
Lokalen var dekorerad med tallris med inslag av blått och gult. De sex vitklädda
içâ~äÉå=î~ê=ÇÉâçêÉê~Ç=ãÉÇ=í~ääêáë=ãÉÇ=áåëä~Ö=~î=Ää™íí=çÅÜ=ÖìäíK=aÉ=ëÉñ=îáíâä®ÇÇ~=
marskalkarna bildade häck i trappan upp till estraden, vilken var dekorerad med
ã~êëâ~äâ~êå~=ÄáäÇ~ÇÉ=Ü®Åâ=á=íê~éé~å=ìéé=íáää=Éëíê~ÇÉåI=îáäâÉå=î~ê=ÇÉâçêÉê~Ç=ãÉÇ=
ëîÉåëâ~=
svenska Ñä~ÖÖçêK=
flaggor. m™=
På Éëíê~ÇÉå=
estraden ëíçÇ=
stod Ñ∏êÖóääÇ~=
förgyllda â~êãëíçä~ê=
karmstolar ìééëí®ääÇ~=
uppställda Ñ∏ê=
för ÇÉ=
de ãÉëí=
mest
ÅÉäÉÄê~=
^ÄÉêÇÉÉå= äáâí=
celebra Ö®ëíÉêå~K=
gästerna. f=
I ãáííÉå=
mitten íêçå~ÇÉ=
tronade Aberdeen
likt Éå=
en ÇêçííåáåÖ=
drottning çãÖáîÉå=
omgiven ~î=
av ëáå=
sin
Üçîëí~í=Ó=f`të=ëíóêÉäëÉK=rí∏îÉê=âçåÑÉêÉåëâîáååçêå~=ë~íí=Ç®ê=®îÉå=ÅáîáäãáåáëíÉêå=
hovstat - ICWS styrelse. Utöver konferenskvinnorna satt där även civilministern
ÖêÉîÉ=e~ãáäíçå=ãÉÇ=ÑêìI=ëí~ÇëãáåáëíÉêå=^êîáÇ=iáåÇã~å=ãÉÇ=ÑêìW=ÒaÉí=î~ê=áÅâÉ=
greve Hamilton med fru, stadsministern Arvid Lindman med fru: ”Det var icke
ìí~å=
îáÇ= Éå=
tillfredsställelse ã~å=
man âçåëí~íÉê~ÇÉ=
konstaterade ~íí=
att Ü~åë=
hans ÉñÅÉääÉåëÛ=
excellens) å®êî~êç=
närvaro vid
en ãçíJ
motutan íáääÑêÉÇëëí®ääÉäëÉ=
har âîáåå~åë=
kvinnans éçäáíáëâ~=
í~ÖåáåÖI=
tagning, ~åçêÇå~Ç=
anordnad ~Ñ=
af Éíí=
ett Ñ∏êÄìåÇI=
förbund, ëçã=
som Ü~ê=
politiska ê∏ëíê®íí=
rösträtt é™=
på ëáíí=
sitt
program.” Med på festen var även till exempel makarna Lamm, makarna HalléêçÖê~ãKÒ=jÉÇ=é™=ÑÉëíÉå=î~ê=®îÉå=íáää=ÉñÉãéÉä=ã~â~êå~=i~ããI=ã~â~êå~=e~ääJ
======================================================
NR
15 =píóÅâÉí=
^ÑíçåÄä~ÇÉí= NMLV=
Stycket çã=
om ÑÉëíÉå=
festen á=i p~äíëà∏Ä~ÇÉå=
Saltsjöbaden ÄóÖÖÉê=
bygger é™=
på ìééÖáÑíÉê=
uppgifter Ñê™å=
från Aftonbladet
10/9 NVNNX=
1911; píçÅâÜçäãë=
Stockholm:

a~ÖÄä~Ç=VLV=NVNNK=
Dagblad 9/9 1911.
NS
16 =eáÉêí~JoÉíòáìë=ë~ãäáåÖI=â~éëÉä=OSK=
Hierta-Retzius samling, kapsel 26.
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ïóäI=ÖÉåÉê~ä=o~ééÉI=àìëíáíáÉê™ÇÉí=páäÑîÉêëíçäéÉI=ÇáêÉâí∏ê=bêåëí=_ÉÅâã~å=çÅÜ=ÇÉå=
Wyl,
general Rappe, justitierådet Silfverstolpe, direktör Ernst Beckman och den
ëîÉåëâ~=Ñ∏êÑ~íí~êáåå~å=g~åÉ=dÉêå~åÇíJ`ä~áåÉK=
svenska författarinnan Jane Gernandt-Claine.
med ~íí=
franska í~Åâ~=
bî~=
Eva réã~êâ=
Upmark áåîáÖÇÉ=
invigde ÑÉëíÉå=
festen ãÉÇ=
att é™=
på Ñê~åëâ~=
tacka âçåÑÉêÉåëÇÉäí~Ö~êå~=
konferensdeltagarna
”medarbetare á=
ëçã=
som ÒãÉÇ~êÄÉí~êÉ=
i ÇÉí=
det áåíÉêå~íáçåÉää~=
internationella ~êÄÉíÉíÒI=
arbetet”, Ñ∏äàí=
följt ~î=
av hcrjJâ∏êÉå=
KFUM-kören ëçã=
som
Ñê~ãÑ∏êÇÉ=Ûe∏ê=çëëI=pîÉ~ÛK=a®êÉÑíÉê=Ü∏ää=
framförde ”Hör oss, Svea”. Därefter höll éêçÑÉëëçê=cê~åë=îçå=pÅÜÉÉäÉ=Éíí=í~ä=é™=
professor Frans von Scheele ett tal på
íóëâ~=Ç®ê=Ü~å=Ñê~ãÜ∏ää=ÄÉíóÇÉäëÉå=~î=Éíí=áåíÉêå~íáçåÉääí=ë~ã~êÄÉíÉ=Ñ∏ê=ã®åëâäáÖJ
tyska där han framhöll betydelsen av ett internationellt samarbete för mänskligÜÉíÉåë=Ä®ëí~K=^ÄÉêÇÉÉå=Ü∏ää=Éíí=Ò®äëâî®êíÒ=í~ä=Ç®ê=Üçå=í~Åâ~ÇÉ=ÒÑ¨Éêå~I=ëçã=çêÇJ
hetens bästa. Aberdeen höll ett ”älskvärt” tal där hon tackade ”féerna, som ordå~í=
nat ~ääí=
allt ë™=
så Ñ∏êíêçää~åÇÉ=
förtrollande á=i ÇÉíí~=
detta Ñ¨ä~åÇ=
féland ãÉÇ=
med ÇÉëë=
dess Ñ∏êíàìë~åÇÉ=
förtjusande ÜìÑîìÇëí~ÇÒK=
hufvudstad”. eçå=
Hon
í~Åâ~ÇÉ=
î~êé™=
tackade ~ää~=
alla á=i ëáíí=
sitt í~ä=
tal çÅÜ=
och ÄäçãëíÉêëíê∏ÇÇÉ=
blomsterströdde ÇÉ=
de ëîÉåëâ~=
svenska Ñ∏êÉåáåÖëëóëíê~êå~I=
föreningssystrarna, varpå
Üçå=∏îÉêê®ÅâíÉ=îáí~=êçëçê=íáää=bî~=réã~êâ=çÅÜ=ëâ®ê~=åÉàäáâçê=íáää=^åå~=eáÉêí~J
hon överräckte vita rosor till Eva Upmark och skära nejlikor till Anna HiertaoÉíòáìëK=
îáÇI= íÉã~í=
î~ê= ëîÉåëâíK=
Därefter íçÖ=
Retzius. a®êÉÑíÉê=
tog ãìëáâ~îÇÉäåáåÖÉå=
musikavdelningen vid,
temat var
svenskt. pîÉåëâ~=
Svenska âîáåJ
kvinåçêå~ë=
îáääÉ= ÄàìÇ~=
nornas å~íáçå~äÑ∏êÄìåÇ=
nationalförbund ville
bjuda ÇÉ=
gästerna é™=
på Éíí=
ett ëã~âéêçî=
smakprov ~î=
av
de ìíä®åÇëâ~=
utländska Ö®ëíÉêå~=
ëîÉåëâI=
svensk, ãìëáâI=
musik, ë™åÖ=
sång çÅÜ=
och Ç~åëK=
dans. aÉå=
Den dóääÉåÜ~ãã~êëâ~=
Gyllenhammarska íêáçåI=
trion, páÖåÉ=
Signe o~ééÉ=
Rappe çÅÜ=
och
hcrjJâ∏êÉå=
tÉååÉêÄÉêÖI= mÉíÉêëçåJ_ÉêÖÉê=
framförde ëíóÅâÉå=
KFUM-kören Ñê~ãÑ∏êÇÉ=
stycken ~î=
av íáää=
till ÉñÉãéÉä=
exempel Wennerberg,
Peterson-Berger
med ~íí=
çÅÜ=
^äÑî¨åK= hçåëÉêíÉå=
och Alfvén.
Konserten ~îëäìí~ÇÉë=
avslutades ãÉÇ=
att Ûaì=
”Du Ö~ãä~I=
du Ñêá~Û=
fria) ëà∏åÖë=
sjöngs ÖÉãÉåJ
gemengamla, Çì=
ë~ãíK=bÑíÉê=âçåëÉêíÉå=ãáåÖä~ÇÉ=Ö®ëíÉêå~=êìåí=ÄìÑÑ¨å=çÅÜ=Éíí=ëçêä=~î=~îëâÉÇëÜ®äëJ
samt. Efter konserten minglade gästerna runt buffén och ett sorl av avskedshälsåáåÖ~ê=ëéêÉÇ=ëáÖ=á=ë~äÉåK=k®ê=Ö®ëíÉêå~=ë™=ëã™åáåÖçã=ëâáåÖê~ÇÉë=î~ê=ÇÉåå~=âçåJ
ningar spred sig i salen. När gästerna så småningom skingrades var denna konNT=
ferens slut.17
ÑÉêÉåë=ëäìíK

cÉëíâìäíìêÉåë=áååÉÄ∏êÇÉê=
Festkulturens innebörder
eìê=
sáÇ= â~êíä®ÖÖåáåÖÉå=
Hur ëâ~ää=
allt ÇÉíí~=
skall ~ääí=
detta íçäâ~ë\=
tolkas? Vid
kartläggningen ~î=
av ÑÉëíâìäíìêÉå=
festkulturen é™=
på phkë=
SKNs áåíÉêJ
interfestmåltider, ÅÉêÉãçåáÉää~=
å~íáçåÉää~=
nationella âçåÑÉêÉåë=
konferens ãÉÇ=
med ~ää~=
alla ÇÉëë=
dess Ü∏ÖíáÇëí~äI=
högtidstal, ÑÉëíã™äíáÇÉêI=
ceremoniella ìíJ
utëãóÅâåáåÖ~ê=çÅÜ=ìééîáëåáåÖ~ê=á=Öê~ååä™í=çÅÜ=Éñíê~î~Ö~åë=Ü~ê=à~Ö=ëí®ääí=ãáÖ=Ñê™J
smyckningar och uppvisningar i grannlåt och eXtravagans har jag ställt mig fråÖ~å=Ó=î~êí=íçÖ=ëà®äî~=âîáååçÑê™Ö~å=î®ÖÉå\=eìê=Ñê~ãëíçÇ=fåíÉêå~íáçå~ä=`çìåÅáä=
gan - vart tog själva kvinnofrågan vägen? Hur framstod International Council
çÑ=
tçãÉå= çÅÜ=
of Women
och ÇÉëë=
dess ëîÉåëâ~=
svenska ~îä®ÖÖ~êÉ=
avläggare pîÉåëâ~=
Svenska âîáååçêå~ë=
kvinnornas å~íáçå~äÑ∏êÄìåÇ=
nationalförbund
ÉÖÉåíäáÖÉå=á=çãî®êäÇÉåë=∏Öçå=ÉÑíÉê=ÇÉåå~=âçåÑÉêÉåë\=
egentligen i omvärldens ögon efter denna konferens?
Första intrycket ger vid handen att konferensen 1911 med alla kringarrangec∏êëí~=áåíêóÅâÉí=ÖÉê=îáÇ=Ü~åÇÉå=~íí=âçåÑÉêÉåëÉå=NVNN=ãÉÇ=~ää~=âêáåÖ~êê~åÖÉJ
ã~åÖ=
mang â~å=
kan íçäâ~ë=
tolkas ëçã=
som Éå=
en ë~ãÜ®ääëÄÉî~ê~åÇÉ=
samhällsbevarande ã~åáÑÉëí~íáçå=
manifestation Ç®ê=
damer Ñê™å=
från ÇÉ=
de
där Ç~ãÉê=
∏îÉêëí~=ë~ãÜ®ääëâáâíÉå=îáë~ÇÉ=ìéé=ëáÖ=ìåÇÉê=ãóÅâÉí=ÇóêÄ~ê~=çÅÜ=Éñâäìëáî~=ÑçêJ
översta samhällskikten visade upp sig under mycket dyrbara och exklusiva former. jÉåáåÖÉå=
ãÉêK=
î~ê= Éíí=
Meningen ãÉÇ=
med Ñ∏êÉåáåÖÉå=
föreningen var
ett éÉêÑçêã~åÅÉI=
performance, Éíí=
ett ìí~åîÉêâK=
utanverk. aÉí=
Det ÜÉä~=
hela
îÉêâ~ÇÉ=áå∏î~í=çÅÜ=Ñçêã~äáëÉê~í=á=ãáåëí~=ÇÉí~äàK=aÉí=®ê=áåÖÉå=ëäìãé=~íí=ÇÉ=ëçÅáJ
verkade
inövat och formaliserat i minsta detalj. Det är ingen slump att de soci~äÇÉãçâê~íáëâ~=
jçêÖçåÄêáë= áåíÉ=
aldemokratiska Ç~ÖëíáÇåáåÖ~êå~=
dagstidningarna çÅÜ=
och Morgonbrís
inte íçÖ=
tog áå=
in å™Öê~=
några êÉÑÉê~í=
referat Ñê™å=
från
âçåÑÉêÉåëÉå=
konferensen ÉÑíÉêëçã=
eftersom ~êê~åÖÉã~åÖÉí=
arrangemanget ÄÉíê~âí~ÇÉë=
betraktades ëçã=
som Éíí=
ett ∏îÉêâä~ëëéÉâí~âÉäK=
överklasspektakel.
q~äÉí=çã=ÒÑçäâÉåë=ëóëíÉêëâ~éÒ=âäáåÖ~ê=äáíÉ=áÜ™äáÖí=ãçí=Ä~âÖêìåÇ=~î=ÇÉå=∏îÉêÇ™ÇJ
Talet om ”folkens systerskap” klingar lite ihåligt mot bakgrund av den överdådliga omgivningen och med den uppbackning som konferensen fick av samhäläáÖ~=çãÖáîåáåÖÉå=çÅÜ=ãÉÇ=ÇÉå=ìééÄ~ÅâåáåÖ=ëçã=âçåÑÉêÉåëÉå=ÑáÅâ=~î=ë~ãÜ®äJ
lets íê~ÇáíáçåëÄ®ê~åÇÉ=
traditionsbärande ëâáâíI=
skikt, âìåÖ~ÜìëI=
kungahus, ~ÇÉäI=
adel, Ü∏ÖÉêéçäáíáâÉêI=
högerpolitiker, ®ãÄÉíëã®å=
ämbetsmän çÅÜ=
och
äÉíë=
militärmusikkårer. p®ää~å=
har väl
ãáäáí®êãìëáââ™êÉêK=
î®ä= Éíí=
Sällan Ü~ê=
ett ÑÉãáåáëíáëâí=
feministiskt ~êê~åÖÉã~åÖ=
arrangemang ÖÉííë=
getts Éå=
en ë™Ç~å=
sådan
======================================================
NT
17=píóÅâÉí=çã=~îëäìíåáåÖëÑÉëíÉå=ÄóÖÖÉê=é™=ìééÖáÑíÉê=Ñê™å=dr_hpI=phkI=cffWOI=ÒmêçÖê~ã=îáÇ=pîÉåëâ~=
Stycket om avslutningsfesten bygger på uppgifter från GUBKS, SKN, Fllzz, ”Program vid Svenska

kvinnornas nationalförbunds afskedsfest den 12 september 1911 å Grand Hotel Royal”. Svens/za Dagblaâîáååçêå~ë=å~íáçå~äÑ∏êÄìåÇë=~ÑëâÉÇëÑÉëí=ÇÉå=NO=ëÉéíÉãÄÉê=NVNN=™=dê~åÇ=eçíÉä=oçó~äÒK=pîÉåëâ~=a~ÖÄä~J
ÇÉí=NPLV=NVNNX=a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê=NPLV=NVNNX=píçÅâÜçäãë=a~ÖÄä~Ç=NPLV=NVNNX=a~Öåó=NVNNWPUI=ééK=QPU=ÑK=
det 13/9 1911; Dagens Nyheter 13/9 1911; Stockholm: Dagb/aal 13/9 1911; Dagny 1911:38, pp. 438 f.
156
NRS=
Fältanteckningar, PDF-version
PDF-version Juni
Juni 2006
2006
Fältanteckningar,

Del III:
|||: Utbildningshistoria
Utbildningshistoria
Del

ÅÉêÉãçåáÉää=éê®ÖÉäK=f=píçÅâÜçäãë=a~ÖÄä~Ç=ëí™ê=íáää=ÉñÉãéÉä=çã=~îëäìíåáåÖëÑÉëíÉåW=
ceremoniell prägel. I Stockholms Daghlad står till exempel om avslutningsfesten:
fylld ~Ñ=
alla ÇÉâçääÉíÉê~ÇÉ=
ÒîÉëíáÄìäÉå=
î~ê= ÑóääÇ=
”vestibulen var
sällskapsklädda Ç~ãÉêI=
damer, ~ää~=
dekolleterade çÅÜ=
endiaaf ë®ääëâ~éëâä®ÇÇ~=
och ÉåÇá~J
manterade och iförda alla de accessoirer, utan hvilken en engelska med aktning
ã~åíÉê~ÇÉ=çÅÜ=áÑ∏êÇ~=~ää~=ÇÉ=~ÅÅÉëëçáêÉêI=ìí~å=ÜîáäâÉå=Éå=ÉåÖÉäëâ~=ãÉÇ=~âíåáåÖ=
NU=f`të=çêÇÑ∏ê~åÇÉI=i~Çó=fëÜÄÉä=
för sig själf icke intager dagens hufvudmåltid.”18
Ñ∏ê=ëáÖ=ëà®äÑ=áÅâÉ=áåí~ÖÉê=Ç~ÖÉåë=ÜìÑîìÇã™äíáÇKÒ
ICWs ordförande, Lady Ishbel
^ÄÉêÇÉÉå=ÄÉëâêáîë=ëçã=å™Öçí=ìí∏îÉê=ÇÉí=î~åäáÖ~I=Üçå=ìééíê®ÇÇÉ=á=ëéÉíëI=ëáäîÉêJ
Aberdeen
beskrivs som något utöver det vanliga, hon uppträdde i spets, silverNV=
ÄêçÇÉê~í=ëáÇÉå=çÅÜ=ãÉÇ=Öåáëíê~åÇÉ=Çá~ÇÉã=é™=ÑÉëíÉêå~K
broderat siden och med gnistrande diadem på festerna.19
jÉå=íáääëí®ääåáåÖ~êå~=~îëéÉÖä~ÇÉ=áåíÉ=Ä~ê~=âä~ëëâçåëíêìâíáçåÉêK=bíí=~åå~í=áåJ
Men tillställningarna avspeglade inte bara klasskonstruktioner. Ett annat iníêóÅâ=®ê=ÄáäÇÉå=~î=Üìê=âîáååäáÖÜÉíÉå=Ñê~ãëí®ääÇÉë=ìåÇÉê=âçåÑÉêÉåëÉåK=f=éêÉëëÉå=
tryck är bilden av hur kvinnligheten framställdes under konferensen. I pressen
é™í~ä~ë=ãÉÇ=íáääÑêÉÇëí®ääÉäëÉ=~íí=âçåÑÉêÉåëÇÉäí~Ö~êå~=áåíÉ=ë™Ö=ìí=ëçã=å™Öê~=íóéáëâ~=
påtalas med tillfredställelse att konferensdeltagarna inte såg ut som några typiska
OM=aÉí=Ñê~ãÜ∏ääë=áëí®ääÉí=ëçã=éçëáíáîí=~íí=ÇÉ=ë™Ö=ìí=çÅÜ=ìééJ
âîáååçë~âëâîáååçêK
kvinnosakskvinnor.20
Det framhölls istället som positivt att de såg ut och uppíê®ÇÇÉ=ëçã=âîáååäáÖ~=âîáååçêK=rí∏îÉê=~íí=âçåÑÉêÉåëÇÉäí~Ö~êå~=íóÇäáÖí=ã~êâÉê~ÇÉ=
trädde som kvinnliga kvinnor. Utöver att konferensdeltagarna tydligt markerade
ëáå=âä~ëëíáääÜ∏êáÖÜÉí=ÖÉåçã=ëáå=Éñâäìëáî~=çÅÜ=âîáååäáÖ~=âä®ÇÉÇê®âí=ë™=îáää=à~Ö=äóÑí~=
sin klasstillhörighet genom sin exklusiva och kvinnliga klädedräkt så vill jag lyfta
fram fler aspekter som själva kläderna förde med sig. Kläderna visade att de var
Ñê~ã=ÑäÉê=~ëéÉâíÉê=ëçã=ëà®äî~=âä®ÇÉêå~=Ñ∏êÇÉ=ãÉÇ=ëáÖK=hä®ÇÉêå~=îáë~ÇÉ=~íí=ÇÉ=î~ê=
ãçÇÉãÉÇîÉíå~=
modemedvetna âîáååçêK=
kvinnor. aÉå=
Den âîáååäáÖ~=
kvinnliga âîáåå~å=
kvinnan éêçîçÅÉê~ÇÉ=
provocerade áåíÉK=
inte. jáå=
Min íçäâJ
tolkåáåÖ=®ê=~íí=âçåÑÉêÉåëâîáååçêå~=ÖàçêÇÉ=Éíí=í~âíáëâí=î~ä=ãÉÇ=~íí=ìééíê®Ç~=âîáååJ
ning är att konferenskvinnorna gjorde ett taktiskt val med att uppträda kvinnligt för att inte provocera utan att i stället väcka acceptans. Emellertid var det en
äáÖí=Ñ∏ê=~íí=áåíÉ=éêçîçÅÉê~=ìí~å=~íí=á=ëí®ääÉí=î®Åâ~=~ÅÅÉéí~åëK=bãÉääÉêíáÇ=î~ê=ÇÉí=Éå=
ëî™ê=Ä~ä~åë~âíK=s~äÉí=áååÉÄ~ê=çÅâë™=~íí=Üçå=âìåÇÉ=Ü®Åâä~ë=∏îÉê=~íí=Üçå=î~ê=~ääJ
svår balansakt. Valet innebar också att hon kunde häcklas över att hon var allON=
ÇÉäÉë=Ñ∏ê=âîáååäáÖ=çÅÜ=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=Ó=~ääÇÉäÉë=Ñ∏ê=Éñíê~î~Ö~åíK
deles för kvinnlig och framförallt - alldeles för extravagant.21
jÉå=
îáëìÉää~= ìééîáëJ
Men Ñ~ååë=
fanns ÇÉí=
det áåíÉ=
inte çÅâë™=
också Éíí=
ett ~ääî~êäáÖí=
allvarligt ÄìÇëâ~é=
budskap ãáíí=
mitt á=i ÇÉå=
den visuella
uppvisåáåÖÉå=
s~êí= íçÖ=
ningen ~î=
av Ö~í~åë=
gatans íÉ~íÉêK=
teater. Vart
tog í~äÉí=
talet çã=
om âîáååçêë=
kvinnors ê®ííáÖÜÉíÉê=
rättigheter çÅÜ=
och ÑêáÖ∏êÉäëÉ=
frigörelse
î®ÖÉå\=s~Ç=Ñ~ååë=Ä~âçã=ëâ™ÇÉëéÉäÉí\=
vägen?
Vad fanns bakom skådespelet?
cÉëíÉêå~=
î~ê= verkligen
îÉêâäáÖÉå= ëíçêëä~Öå~I=
Festerna ìåÇÉê=
under âçåÑÉêÉåëîÉÅâ~å=
konferensveckan var
storslagna, ÇÉå=
den Éå~=
ena ∏îÉêíê®ÑJ
överträfÑ~ÇÉ=
fade ÇÉå=
den ~åÇê~K=
andra. iÉáä~=
Leila oìéé=
Rupp ëçã=
som ëâêáîáí=
skrivit f`t=
ICW çÅÜ=
och âîáååçê∏êÉäëÉåë=
kvinnorörelsens áåíÉêå~íáçJ
internatioåÉää~=
î~ê= äáíÉ=
nella Üáëíçêá~=
historia éç®åÖíÉê~ê=
poängterar ~íí=
att ëíçêëä~Öå~=
storslagna çãâêáåÖ~êê~åÖÉã~åÖ=
omkringarrangemang var
lite ~î=
av f`të=
ICWs
OO=aÉ=î~ê=Ñìää~=~î=óííêÉ=ëóãÄçäÉê=á=Ñçêã=~î=Ñä~ÖÖçêI=ëí~åÇ~ê=çÅÜ=ãÉÇJ
ëéÉÅá~äáíÉíK
specialitet.22
De var fulla av yttre symboler i form av flaggor, standar och medäÉãëã®êâÉå=ëçã=ÑìåÖÉê~ÇÉ=ëçã=Éå=Éå~åÇÉ=ä®åâ=Ñ∏ê=Éíí=ÒîáÒK=
lemsmärken som fungerade som en enande länk för ett ”vi”.
är á=i âìäíìêÉå=
aÉí=
îáJëâ~é~åÇÉ= ëçã=
îáÇ~êÉ= á=i
Det ®ê=
kulturen âêáåÖ=
kring ÇÉíí~=
detta vi-skapande
som ÇÉí=
det Ö™ê=
går ~íí=
att âçãã~=
komma vidare
~å~äóëÉåK=dÉåçã=Ñ∏êÄáåÇ~åÇÉ=ä®åâ~ê=~î=ëóãÄçäÉêI=âä~ëëã~êâ∏êÉê=çÅÜ=ëéÉÅáÑáâ~=
analysen. Genom förbindande länkar av symboler, klassmarkörer och specifika
âîáååäáÖÜÉíëâçåëíêìâíáçåÉê=ìåÇÉêä®íí~ÇÉë=ÖÉãÉåë~ãÜÉíëëâ~é~åÇÉí=Ñ∏ê=ÇÉå=ëíçê~=
kvinnlighetskonstruktioner underlättades gemensamhetsskapandet för den stora
OP= cÉëíÉêå~=
ë~ãäáåÖÉå=
î~ê= ~ääíë™=
samlingen ~î=
av âîáååçê=
kvinnor ~î=
av çäáâ~=
olika ™ëáâíÉê=
åsikter çÅÜ=
och å~íáçå~äáíÉíÉêK
nationaliteter.23
Festerna var
alltså
identitetsskapande ÇÉãçåëíê~íáçåÉê=
áÇÉåíáíÉíëëâ~é~åÇÉ=
î®åëâ~é= ∏îÉê=
demonstrationer Ñ∏ê=
för âîáååçêë=
kvinnors vänskap
över å~íáçåëÖê®åJ
nationsgränëÉêå~K=^íí=™ëí~Çâçãã~=Éíí=íê~åëå~íáçåÉääí=âîáååçë~ãÑìåÇ=Ñ∏ê=Éå=Ä®ííêÉ=î®êäÇ=î~ê=
serna. Att åstadkomma ett transnationellt kvinnosamfund för en bättre värld var
ã™äÉí=
î®åëâ~é= çÅÜ=
î~ê~åÇê~K= jÉÇ=
målet çÅÜ=
och ÇÉí=
det ÄóÖÖÇÉ=
byggde é™=
på âîáååçêë=
kvinnors vänskap
och â®êäÉâ=
kärlek íáää=
till varandra.
Med éÉêJ
per======================================================
NU
18 =píçÅâÜçäãë=a~ÖÄä~Ç=NPLNN=NVNNK=
Stockholms Daghlad 13/11 1911.
NV
19 =a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê=TLV=NVNNX=a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê=NPLV=NVNNK=
Dagens Nyheter 7/9 1911; Dagens Nyheter 13/9 1911.
OM
20 =lã=çâîáååäáÖ~=âîáååçê=ëÉ=íKÉñK=j~êÖ~êÉí=cáååÉÖ~åI=pÉääáåÖ=ëìÑÑê~ÖÉK=`çåëìãÉê=ÅìäíìêÉ=C=îçíÉë=Ñçê=
Om okvinnliga kvinnor se t.eX. Margaret Finnegan, Selling suﬂçfage. Consumer culture Ö” ootes for

ïçãÉåI=`çäìãÄá~=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=kÉï=vçêâ=NVVVI=â~éáíÉä=N=çÅÜ=OX=qçêÇ=o∏ååÜçäãI=hìåëâ~éÉåë=
women, Columbia University Press, New York 1999, kapitel 1 och 2; Tord Rönnholm, Kunskapens
koinnor. Sekelskiﬁets studentskor i mo'tet med den manliga unioersitetsoa'rlden, Institutionen för histoâîáååçêK=pÉâÉäëâáÑíÉíë=ëíìÇÉåíëâçê=á=ã∏íÉí=ãÉÇ=ÇÉå=ã~åäáÖ~=ìåáîÉêëáíÉíëî®êäÇÉåI=fåëíáíìíáçåÉå=Ñ∏ê=ÜáëíçJ
êáëâ~=ëíìÇáÉêI=rãÉ™=NVVVI=â~éáíÉä=SI=T=çÅÜ=UK=
riska studier, Umeå 1999, kapitel 6, 7 och 8.
21 =pÉ=íK=ÉñK=bäáå=t®ÖåÉêë=â™ëÉêá=á=fÇìå=NTLNN=NVNNI=ééK=SMOÓSMQI=Òcêì=eáääÉîáë=Ç~ÖÄçâÒK=
ON
Se t. eX. Elin Wägners kåseri i [dun 17/11 1911, pp. 602-604, ”Fru Hillevis dagbok”.
22 =iÉáä~=gK=oìééI=tçêäÇë=çÑ=ïçãÉåK=qÜÉ=ã~âáåÖ=çÑ=~å=áåíÉêå~íáçå~ä=ïçãÉåÛë=ãçîÉãÉåíI=mêáåÅÉíçå=
OO
Leila J. Rupp, Worlds ofwomen. The making ofan international women's movement, Princeton
University Press 1997, p. 172.
råáîÉêëáíó=mêÉëë=NVVTI=éK=NTOK=
OP
25 =pÉ=®îÉå=áÄáÇI=ééK=NRVX=NSU=ÑK=
Se även ibid, pp. 159; 168 f.
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ëçåäáÖ~=
î~ê~åÇê~= å®ê~=
îáâíáÖ~= ã∏íÉå=
sonliga âçåí~âíÉê=
kontakter çÅÜ=
och áåÇáîáÇÉê=
individer ëçã=
som ëíçÇ=
stod varandra
nära ëâÉÇÇÉ=
skedde viktiga
möten
ëçã=
^ää~= var
î~ê= ÇÉ=
främja ÇÉå=
som ëâìääÉ=
skulle Ñê®ãà~=
den áåíÉêå~íáçåÉää~=
internationella ÖÉãÉåëâ~éÉåK=
gemenskapen. Alla
de Éå=
en ÇÉä=
av Éå=
en
del ~î=
áåíÉêå~íáçåÉää=ÑÉãáåáëãK=oìéé=ãÉå~ê=~íí=ÇÉ=áåíÉêå~íáçåÉää~=î®ååÉêå~=Ä∏êà~ÇÉ=ëÉ=
internationell feminism. Rupp menar att de internationella vännerna började se
î~ê~åÇê~=ëçã=Éå=ëíçê=Ñ~ãáäà=î~êë=éÉêëçåäáÖ~=êÉä~íáçåÉê=çÅÜ=â®êäÉâ=ÇêçÖ=ÇÉã=íáää=
varandra
som en stor familj vars personliga relationer och kärlek drog dem till
î~ê~åÇê~KOQ=lÅÜ=ÇÉ=äóÅâ~ÇÉë=Çê~=ìéé=îáëë~=îáâíáÖ~=Ñê™Öçê=é™=ÇÉå=áåíÉêå~íáçåÉää~=
varandra.24
Och de lyckades dra upp vissa viktiga frågor på den internationella
~ÖÉåÇ~åI=Ä™ÇÉ=á=k~íáçåÉêå~ë=Ñ∏êÄìåÇ=çÅÜ=á=~åÇê~=çêÖ~åáë~íáçåÉêK=aÉí=î~ê=áåíÉ=
agendan, både i Nationernas förbund och i andra organisationer. Det var inte
Ä~ê~=Éíí=ëéÉä=Ñ∏ê=Ö~ääÉêáÉêå~K=
bara ett spel för gallerierna.
Jag
g~Ö=Ü~ê=îáë~í=
har visat ~íí=
att ÇÉí=
det ìåÇÉê=
under âçåÑÉêÉåëîÉÅâ~å=
konferensveckan Ñ~ååë=
fanns ã™åÖ~=
många íáääÑ®ääÉå=
tillfällen ~íí=
att ëâ~é~=
skapa
çÅÜ=ìíîÉÅâä~=
och utveckla Éå=âçääÉâíáî=áÇÉåíáíÉí=ãÉää~å=ÇÉäí~Ö~êå~K=f=â®ääçêå~=çãîáííå~ë=
en kollektiv identitet mellan deltagarna. I källorna omvittnas ÇÉí=
det
tillfällen ~íí=
hade êçäáÖí=
roligt íáääë~ãã~åëI=
tillsammans, ~íí=
îáÇ= ã™åÖ~=
vid
många íáääÑ®ääÉå=
att âçåÑÉêÉåëÇÉäí~Ö~êå~=
konferensdeltagarna Ü~ÇÉ=
att ÇÉí=
det
ëí®åÇáÖí=î~ê=Éíí=äáîäáÖí=ëçêä=~î=Ñ∏êíêçäáÖ~=ë~ãí~ä=çãâêáåÖ=ÇÉã=Ç®ê=ëí~êâ~=â®åëäçJ
ständigt var ett livligt sorl av förtroliga samtal omkring dem där starka känsloÄ~åÇ=ìíîÉÅâä~ÇÉëK=
band utvecklades.
För ~íí=
c∏ê=
à~Ö=
att ìíîÉÅâä~=
utveckla Ñ∏êëí™ÉäëÉå=
förståelsen ~î=
av ÇÉå=
den âçääÉâíáî~=
kollektiva áÇÉåíáíÉíÉåë=
identitetens ÄÉíóÇÉäëÉ=
betydelse ë∏âÉê=
söker jag
mig vidare i den sociologiska teoribildningen. Emotionsforskarna menar att emoãáÖ=îáÇ~êÉ=á=ÇÉå=ëçÅáçäçÖáëâ~=íÉçêáÄáäÇåáåÖÉåK=bãçíáçåëÑçêëâ~êå~=ãÉå~ê=~íí=ÉãçJ
íáçåÉê=ëéÉä~ê=Éå=îáâíáÖ=êçää=Ñ∏ê=ëçÅá~ä=áåíÉê~âíáçå=ÉÑíÉêëçã=ÉãçíáçåÉêå~=ÖÉê=ÄÉëâÉÇ=
tioner spelar en viktig roll för social interaktion eftersom emotionerna ger besked
çã=Üìê=ÇÉí=ëí™ê=íáää=ãÉÇ=êÉä~íáçåÉêå~=íáää=~åÇê~=ã®ååáëâçêK=bãçíáçåÉê=Ü~ê=çÅâë™=
om hur det står till med relationerna till andra människor. Emotioner har också
âçããáí=~íí=ìééã®êâë~ãã~ë=ëçã=ÅÉåíê~ä~=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êëí™=î~êÑ∏ê=
kommit att uppmärksammas som centrala för att förstå varför ã®ååáëâçê=
människor ëäìíÉê=
sluter
rörelser. o~åÇ~ää=
modell Ñ∏ê=
för
ëáÖ=
sig ë~ãã~å=
samman á=i çäáâ~=
olika ëçÅá~ä~=
sociala ê∏êÉäëÉêK=
Randall `çääáåë=
Collins Ü~ê=
har ìíîÉÅâä~í=
utvecklat Éå=
en ãçÇÉää=
áåíÉê~âíáçåëêáíì~äÉê=
interaktionsritualer Ç®ê=
där ÄÉÖêÉééÉí=
begreppet ÉãçíáçåÉää=
emotionell ÉåÉêÖá=
energi Ü~ê=
har Éå=
en ÅÉåíê~ä=
central êçääK=
roll. `çääáåë=
Collins
ãÉå~ê=~íí=ÇÉí=îáÇ=Éå=Ü∏Ö=Öê~Ç=~î=ÉãçíáçåÉää=ÉåÉêÖá=Òìééëí™ê=Éå=â®åëä~=~î=ëà®äîÑ∏êJ
menar att det vid en hög grad av emotionell energi ”uppstår en känsla av självförOR=
íêçÉåÇÉ=çÅÜ=Éå=ëí~êâ=ãçíáî~íáçå=~íí=áåíÉê~ÖÉê~=ãÉÇ=~åÇê~=ã®ååáëâçêÒK
troende och en stark motivation att interagera med andra människor”.25
med Üà®äé=
ûîÉå= çã=
îá= áåíÉ=
î~ê= ãÉÇ=
îá= ãÉÇ=
Även
om vi
inte var
med é™=
på âçåÑÉêÉåëÉå=
konferensen â~å=
kan vi
hjälp ~î=
av ÄÉÖêÉééÉí=
begreppet
ÒÉãçíáçåÉää=
î™ê= Ñ∏êëí™ÉäëÉ=
”emotionell ÉåÉêÖáÒ=
energi” ìíîáÇÖ~=
utvidga vår
förståelse ~î=
av âçåÑÉêÉåëÉåë=
konferensens ÄÉíóÇÉäëÉ=
betydelse Ñ∏ê=
för ÇÉäí~J
deltaÖ~êå~I=âîáååçê∏êÉäëÉå=çÅÜ=ë~ãÜ®ääÉíK=üíÉêâçãã~åÇÉ=ÄÉëâêáîë=á=â®ääçêå~=Üìê=ÇÉí=
garna, kvinnorörelsen och samhället. Återkommande beskrivs i källorna hur det
ëìêê~ÇÉ=~î=éê~í=çÅÜ=ëâê~íí=á=îÉëíáÄìäÉê=çÅÜ=é™=ÑÉëíÉêK=c∏ê=~íí=í~ä~=ãÉÇ=`çääáåë=çêÇI=
surrade av prat och skratt i vestibuler och på fester. För att tala med Collins ord,
ãÉå~ê=à~Ö=~íí=ÇÉí=î~ê=á=ÇÉëë~=ëíìåÇÉê=ëçã=ÇÉå=ÉãçíáçåÉää~=ÉåÉêÖáå=~äëíê~ÇÉë=ìåJ
menar jag att det var i dessa stunder som den emotionella energin alstrades unÇÉê=âçåÑÉêÉåëîÉÅâ~åK=aÉå=ÉãçíáçåÉää~=ÉåÉêÖáå=äÉÇÉêI=ÉåäáÖí=`çääáåëI=íáää=ëçäáÇ~J
der konferensveckan. Den emotionella energin leder, enligt Collins, till solidaOS=
êáíÉí=
ritet çÅÜ=
och ë~ãã~åÜ™ääåáåÖ=
sammanhållning çÅÜ=
och ìííêóÅâÉê=
uttrycker ë~ãíáÇáÖí=
samtidigt Éå=
en ÄÉêÉÇëâ~é=
beredskap ~íí=
att Ü~åÇä~K
handla.26
`çääáåë=Ñê~ãÜ™ääÉê=îáÇ~êÉ=~íí=ÇÉå=ÉãçíáçåÉää~=ÉåÉêÖáå=Ñçêíë®ííÉê=å®ê=ÇÉäí~Ö~êå~=®ê=
Collins framhåller vidare att den emotionella energin fortsätter när deltagarna är
Éåë~ãã~=
îáäâÉí= Ö∏ê=
îá= Ñ∏êëí™ê=
ensamma áÖÉå=
igen vilket
gör ~íí=
att vi
förstår ~íí=
att âîáååçâçåÑÉêÉåëÉåë=
kvinnokonferensens ÇÉäí~Ö~êÉ=
deltagare êÉëíÉ=
reste
hem från konferensen med emotionell energi i bagaget.
ÜÉã=Ñê™å=âçåÑÉêÉåëÉå=ãÉÇ=ÉãçíáçåÉää=ÉåÉêÖá=á=Ä~Ö~ÖÉíK=
Avslutningsvis
^îëäìíåáåÖëîáë=ë™=áååÉÄ~ê=ÇÉå=fåíÉêå~íáçåÉää~=âîáååçâçåÑÉêÉåëÉå=çÅÜ=ÑÉëíÉêå~=
så innebar den Internationella kvinnokonferensen och festerna
çÅâë™=Éå=êÉéêçÇìâíáçå=~î=ã~âíêÉä~íáçåÉêK=dÉåçã=ëáå~=ìééîáëåáåÖ~ê=çÅÜ=á=ëáå~=
också en reproduktion av maktrelationer. Genom sina uppvisningar och i sina
reproducera
känslodemonstrationer ÄáÇêçÖ=
bidrog çÅâë™=
också âçåÑÉêÉåëâîáååçêå~=
konferenskvinnorna íáää=
till ~íí=
att êÉéêçÇìÅÉê~=
â®åëäçÇÉãçåëíê~íáçåÉê=
âä~ëë~ãÜ®ääÉíë=ã~âíêÉä~íáçåÉêK=
klassamhällets maktrelationer.

======================================================
24 =fÄáÇI=â~éáíÉä=QX=sÉêí~=q~óäçê=C=iÉáä~=gK=oìééI=ÒiçîáåÖ=áåíÉêå~íáçå~äáëãK=qÜÉ=Éãçíáçå=ÅìäíìêÉ=
OQ
Ibid, kapitel 4; Verta Taylor öl Leila J. Rupp, ”Loving internationalism. The emotion culture

çÑ=íê~åëå~íáçå~ä=ïçãÉåÛë=çêÖ~åáò~íáçåëI=NUUUÓNVQRÒI=ééK=NQNÓNRU=á=jçÄáäáò~íáçåK=^å=áåíÉêå~íáçå~ä=
of transnational Womenis organizations, 1888-1945”, pp. 141-158 i Mobilízatíon. An international
àçìêå~äI=OMMOWTEOFK=
journal,
2002:7(2).
OR
25 =a~ÜäÖêÉå=C=pí~êêáåI=çéK=ÅáíK=OMMQI=éK=OPK=
Dahlgren 86 Starrin, op. cit. 2004, p. 23.
OS
26 =fÄáÇI=éK=SNK=
Ibid, p. 61.
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