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Boel Englund, Lena Hammarberg, Ingriel Hej/nian, Lena Kårelttnel,
^ÖåÉí~=iáåå¨I=hÉêëíáå=pâçÖJ£ëíäáåI=bî~=qêçíòáÖ=C=^ååáâ~=rääã~å=
Agneta
Linne', Kerstin Skog-Ostlin, Evil Trotzig CåAnnikn Ullman

Hur kom det sig att så många kvinnor kom att inta framträdande positioner i
eìê=âçã=ÇÉí=ëáÖ=~íí=ë™=ã™åÖ~=âîáååçê=âçã=~íí=áåí~=Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ=éçëáíáçåÉê=á=
ÜìîìÇëí~ÇÉåë=çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉê=àìëí=ìåÇÉê=ÇÉÅÉååáÉêå~=âêáåÖ=ëÉâÉäëâáÑíÉí=NVMM\=s~Ç=
huvudstadens offentligheter just under decennierna kring sekelskiftet 1900? Vad
Ü~ÇÉ=ÇÉ=ÖÉãÉåë~ãí=çÅÜ=é™=îáäâ~=ë®íí=â~å=ÇÉê~ë=î®Ö~ê=ìí=á=çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉå=Ñ∏êëí™ë=
hade de gemensamt och på Vilka sätt kan deras Vägar ut i offentligheten förstås
med utgångspunkt i ett kultursociologiskt perspektiv?
ãÉÇ=ìíÖ™åÖëéìåâí=á=Éíí=âìäíìêëçÅáçäçÖáëâí=éÉêëéÉâíáî\=
I éêçàÉâíÉí=
projektet ÒcçêãÉêáåÖ=
f=
”Formering Ñ∏ê=
för çÑÑÉåíäáÖÜÉíK=
offentlighet. bå=
En âçääÉâíáîÄáçÖê~Ñá=
kollektivbiografi ∏îÉê=
över ëíçÅâJ
stockÜçäãëâîáååçê=
îáI= íáääë~ãã~åë=
har vi,
tillsammans ãÉÇ=
Bourdieus
holmskvinnor NUUMÓNVOMÒ=
1880-1920” Ü~ê=
med açå~äÇI=
Donald, éê∏î~í=
prövat _çìêÇáÉìë=
îÉêâíóÖ=ãçí=Éíí=ÜáëíçêáëâíI=áÄä~åÇ=ãçíëé®åëíáÖíI=ã~íÉêá~äK=aÉí=Ü~ê=î~êáí=ÖçÇ~=™ê=
verktyg
mot ett historiskt, ibland motspänstigt, material. Det har varit goda år
~î=
av äáîÑìää~=
livfulla ëÉãáå~êáÉêI=
seminarier, ÖÉãÉåë~ãã~=
gemensamma ëíçÅâÜçäãëî~åÇêáåÖ~êI=
stockholmsvandringar, Éåëâáäí=
enskilt ~êâáî~êÄÉíÉI=
arkivarbete,
har éêçàÉâíÉí=
éêçëçéçÖê~Ñáëâí=
prosopograﬁskt ÖêìåÇ~êÄÉíÉ=
grundarbete çÅÜ=
och ëíê®îë~ãí=
strävsamt ëâêáî~åÇÉK=
skrivande. eáííáääë=
Hittills Ü~ê=
projektet êÉJ
reëìäíÉê~í=á=íêÉ=ãçåçÖê~ÑáÉêI=Éíí=íêÉííáçí~ä=~êíáâä~ê=ë~ãí=Éíí=ëíçêí=âçääÉâíáîÄáçÖê~Ñáëâí=
sulterat i tre monografier, ett trettiotal artiklar samt ett stort kollektivbiografiskt
~êÄÉíëã~íÉêá~ä=
arbetsmaterial -Ó= â~éáí~äÄÉëâêáîåáåÖ~ê=
kapitalbeskrivningar ~î=
av NMM=
Ioo ÄÉã®êâí~=
bemärkta ëíçÅâÜçäãëâîáååçê=
stockholmskvinnor -Ó=
ëçã=åì=ÑìåÖÉê~ê=ëçã=ìíÖ™åÖëéìåâí=Ñ∏ê=âçêêÉëéçåÇÉåë~å~äóëÉêK=
som nu fungerar som utgångspunkt för korrespondensanalyser.
I denna artikel har vi valt att särskilt uppehålla oss vid
f=ÇÉåå~=~êíáâÉä=Ü~ê=îá=î~äí=~íí=ë®êëâáäí=ìééÉÜ™ää~=çëë=îáÇ=
- ìíÄáäÇåáåÖ=
J=
ëçã= â~éáí~äÄáäÇåáåÖëéêçÅÉëë=
éä~ííÑçêãI= âîáååçêå~=
utbildning som
kapitalbildningsprocess çÅÜ=
och plattform,
kvinnorna ëâ~ÑÑ~ÇÉ=
skaffade ëáÖ=
sig
för ã™åÖ~=
ìíÄáäÇåáåÖX=
îáâíáÖ~ëíÉ=
många ÄäÉî=
blev ÇÉëëìíçã=
dessutom ìíÄáäÇåáåÖëî®ëÉåÇÉí=
utbildningsväsendet Éå=
en ~î=
av ÇÉê~ë=
deras viktigaste
utbildning; Ñ∏ê=
~êÉåçêI=
arenor,
- stiftantle,
och Ñ∏êÉåáåÖ~ê=
J=
ëíáÑí~åÇÉI= ÖÉåçã=
genom ~íí=
att ëâ~é~=
skapa åó~=
nya áåëíáíìíáçåÉê=
institutioner çÅÜ=
föreningar Ñ∏ê®åÇê~ÇÉ=
förändrade ÇÉ=
det
de ÇÉí=
çÑÑÉåíäáÖ~=ä~åÇëâ~éÉíI=
offentliga landskapet,
- publicering,
med ëâêáÑíÉêI=
och ~êíáâä~ê=
artiklar ÄäÉî=
blev éáçåà®êâîáååçêå~=
pionjärkvinnorna çÅÜ=
och ÇÉê~ë=
J=
éìÄäáÅÉêáåÖI= ãÉÇ=
skrifter, Ä∏ÅâÉê=
böcker çÅÜ=
deras
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ëóåäáÖ~=ä™åÖí=ìí~åÑ∏ê=ÇÉ=éêáî~í~=ëÑ®êÉêå~K=
erfarenheter synliga långt utanför de privata sfärerna.

ríÄáäÇåáåÖ=ëçã=â~éáí~äÄáäÇåáåÖëéêçÅÉëë=çÅÜ=éä~ííÑçêã=
Utbildning som kapitalbildningsprocess och plattform
aÉí=â~åëâÉ=ãÉëí=ìíã®êâ~åÇÉ=Ñ∏ê=ÇÉíí~=Ñê~ãÖ™åÖëêáâ~=âîáååçâçääÉâíáî=î~ê=~íí=ÇÉ=
Det kanske mest utmärkande för detta framgångsrika kvinnokollektiv var att de
i så stor utsträckning kom att utnyttja de nya utbildningsmöjligheter som öppá=ë™=ëíçê=ìíëíê®ÅâåáåÖ=âçã=~íí=ìíåóííà~=ÇÉ=åó~=ìíÄáäÇåáåÖëã∏àäáÖÜÉíÉê=ëçã=∏ééJ
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å~ÇÉë=
för âîáååçê=
kvinnor ìåÇÉê=
under ÇÉå=
den ~åÇê~=
andra Ü~äî~å=
halvan ~î=
av NUMMJí~äÉíK=
1800-talet. pàìâëâ∏íÉêëâÉìíÄáäÇJ
Sjuksköterskeutbildnades Ñ∏ê=
åáåÖ=ëí~êí~ÇÉë=Ñê™å=NURNI=e∏ÖêÉ=ä®ê~êáååÉëÉãáå~êáÉí=íáääâçã=NUSNI=cçäâëâçäÉëÉãáJ
ning startades från 1851, Högre lärarinneseminariet tillkom 1861, Folkskolesemi1870 çÅÜ=
tillå~êáÉí=
nariet NUSRI=
1865, ã∏àäáÖÜÉí=
möjlighet íáää=
till ëíìÇÉåíÉñ~ãÉå=
studentexamen Ñ∏ê=
för âîáååçê=
kvinnor ∏ééå~ÇÉë=
öppnades NUTM=
och íáääJ
íê®ÇÉ=íáää=ìåáîÉêëáíÉíÉí=NUTQK=
träde till universitetet 1874.

ríÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=âä~ëëíáääÜ∏êáÖÜÉí=
Utbildning och klasstillhörighet
k~íìêäáÖíîáë=Ü~ÇÉ=âîáååçêå~ë=çäáâ~=âä~ëëíáääÜ∏êáÖÜÉí=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=îáäâ~=ìíÄáäÇJ
Naturligtvis hade kvinnornas olika klasstillhörighet stor betydelse för vilka utbildFlickor Ñê™å=
åáåÖëî®Ö~ê=
î®äà~ëK= cäáÅâçê=
ningsvägar ëçã=
som âìåÇÉ=
kunde väljas.
från Ü∏ÖêÉ=
högre ëí™åÇ=
stånd ìåÇÉêîáë~ÇÉë=
undervisades ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
fortfarande
Éåëâáäí=~î=ÖìîÉêå~åíI=ÇÉå=Ñê~ãî®ñ~åÇÉ=ÄçêÖÉêäáÖÜÉíÉå=ÄÉÑçêÇê~ÇÉ=á=~ääí=ëí∏êêÉ=ìíJ
enskilt av guvernant, den framväxande borgerligheten befordrade i allt större utëíê®ÅâåáåÖ=ëáå~=Ç∏ííê~ê=ÖÉåçã=éêáî~í~=ÑäáÅâëâçäçêI=ãÉÇ~å=~êÄÉí~êâä~ëëÉåë=ÑäáÅâçê=á=
sträckning sina döttrar genom privata ﬂickskolor, medan arbetarklassens flickor i
hand var
och ãÉÇ=
med NUQO=
Ñ∏êëí~=
î~ê= Ü®åîáë~ÇÉ=
första Ü~åÇ=
hänvisade íáää=
till ÇÉå=
den ~ääã®åå~=
allmänna Ñçäâëâçä~å=
folkskolan ëçã=
som Ñê™å=
från çÅÜ=
1842
för ~ää~=
ëâìääÉ=
î™ê= âçääÉâíáîÄáçÖê~Ñá=
skulle Ñáåå~ë=
finnas íáääÖ®åÖäáÖ=
tillgänglig Ñ∏ê=
alla Ä~êåK=
barn. fåçã=
Inom vår
kollektivbiografi ™íÉêÑáååë=
återfinns ë™î®ä=
såväl
bÄÄ~=iáåÇ=~Ñ=e~ÖÉÄóI=ÑK=eáÉêí~=EÑK=NUQMF=ãÉÇ=ÖìîÉêå~åí=çÅÜ=áåÑçêã~íçêI=îáëíÉäëÉ=á=
Ebba Lind af Hageby, f. Hierta (f. 1840) med guvernant och informator, vistelse i
fruntimmer, ëçã=
som Agda
éÉåëáçå=
qóëâä~åÇ= çÅÜ=
^ÖÇ~= £ëíäìåÇ=
pension á=
i Tyskland
och Ç®êÉÑíÉê=
därefter i®êçâìêë=
Lärokurs Ñ∏ê=
för ÑêìåíáããÉêI=
Östlund
EÑK=NUTMF=ëçã=âçã=Ñê™å=~êÄÉí~êâä~ëëI=ÖáÅâ=á=Ñçäâëâçä~I=ìíÄáäÇ~ÇÉ=ëáÖ=íáää=ë∏ããÉêëâ~=
(f. 1870) som kom från arbetarklass, gick i folkskola, utbildade sig till sömmerska
çÅÜ=ëã™åáåÖçã=ÄäÉî=Éå=~î=ÇÉ=Ñ∏êëí~=âîáååçêå~=á=êáâëÇ~ÖÉåK=
och småningom blev en av de första kvinnorna i riksdagen.
aÉ=âîáååçê=ëçã=î~äÇÉ=~íí=ë~íë~=é™=Éå=~â~ÇÉãáëâ=ìíÄáäÇåáåÖ=âçã=çÑí~ëí=Ñê™å=
De kvinnor som valde att satsa på en akademisk utbildning kom oftast från
Ü∏ÖêÉ=ëçÅá~ä~=
óêâÉI= âê®îÇÉë=
högre sociala ëâáâíK=c∏ê=~íí=
skikt. För att ä™í~=Ç∏ííê~êå~=
låta döttrarna ëíìÇÉê~=
studera Éíí=
ett ~â~ÇÉãáëâí=
akademiskt yrke,
krävdes
~íí=
î~ê= villiga
îáääáÖ~= ~íí=
att Ñ~ãáäàÉêå~=
familjerna âìåÇÉ=
kunde çÅÜ=
och var
att ÄÉâçëí~=
bekosta ÑäáÅâçêå~ë=
ﬂickornas ìåáîÉêëáíÉíëÑ∏êÄÉêÉJ
universitetsförbereÇ~åÇÉ=ëíìÇáÉêK=_Éííó=mÉííÉêëëçå=EÑK=NUPUF=Ó=ÇÉå=Ñ∏êëí~=âîáåå~å=ëçã=íçÖ=ëíìÇÉåJ
dande studier. Betty Pettersson (f. 1838) - den första kvinnan som tog studeníÉåI=Éå=ÑáäKâ~åÇKI=ÖÉåçãÖáÅâ=éêçî™ê=çÅÜ=ÑáÅâ=Éå=ä®ê~êíà®åëí=é™=Éíí=éçàâä®êçîÉêâI=
ten, en fil.kand., genomgick provår och fick en lärartjänst på ett pojkläroverk,
allt é™=
~ääí=
î~ê= Éíí=
î~ê= ë~ÇÉäã~â~êÉ=
på ÇáëéÉåë=
dispens -Ó= var
ett ~î=
av ìåÇ~åí~ÖÉåK=
undantagen. eÉååÉë=
Hennes Ñ~ê=
far var
sadelmakare çÅÜ=
och ëà®äî=
själv
levde hon under mycket små ekonomiska omständigheter.
äÉîÇÉ=Üçå=ìåÇÉê=ãóÅâÉí=ëã™=Éâçåçãáëâ~=çãëí®åÇáÖÜÉíÉêK=
Bland litteraturkritikerna är Klara Johanson (f. 1875) det tydligaste exemplet på
_ä~åÇ=äáííÉê~íìêâêáíáâÉêå~=®ê=hä~ê~=gçÜ~åëçå=EÑK=NUTRF=ÇÉí=íóÇäáÖ~ëíÉ=ÉñÉãéäÉí=é™=
ìíÄáäÇåáåÖ=ëçã=Éå=ëíê~íÉÖá=Ñ∏ê=çÑÑÉåíäáÖÜÉíK=sáÇ=ÇÉå=Ü®ê=íáÇÉå=Ü~ÇÉ=ÇÉ=ÑäÉëí~=ã®å=
utbildning som en strategi för offentlighet. Vid den här tiden hade de flesta män
kritiker Éå=
ëçã=
îÉêâ~ÇÉ= ëçã=
som verkade
som âêáíáâÉê=
en ~â~ÇÉãáëâ=
akademisk ìíÄáäÇåáåÖI=
utbildning, ÉääÉê=
eller ™íãáåëíçåÉ=
åtminstone é™Ä∏êà~ÇÉ=
påbörjade
~â~ÇÉãáëâ~=
gçÜ~åëçåI= ëçã=
akademiska ëíìÇáÉêK=
studier. hä~ê~=
Klara Johanson,
som Ü~ÇÉ=
hade ëã™ÄçêÖÉêäáÖ=
småborgerlig Ä~âÖêìåÇI=
bakgrund, ëäìâ~ÇÉ=
slukade
Ä∏ÅâÉê=ìåÇÉê=ìééî®ñíÉå=Ó=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÖàçêÇÉ=íáÇáÖí=áåîÉëíÉêáåÖ~ê=ëçã=Ñ∏êÄÉêÉÇÇÉ=
böcker under uppväxten - det vill säga gjorde tidigt investeringar som förberedde
ÜÉååÉ=Ñ∏ê=íáääíê®ÇÉ=íáää=ÇÉå=ëéÉÅáÉää~=î®êäÇ=Ç®ê=äáííÉê~íìê=ÇáëâìíÉê~ëK=eçå=~îä~ÇÉ=ëíìJ
henne för tillträde till den speciella värld där litteratur diskuteras. Hon avlade stuÇÉåíÉñ~ãÉå=ëçã=éêáî~íáëí=á=e~äãëí~Ç=çÅÜ=ë∏âíÉ=ëáÖ=ëÉÇ~å=íáää=rééë~ä~=ìåáîÉêëáíÉíK=
dentexamen som privatist i Halmstad och sökte sig sedan till Uppsala universitet.
m™=íêÉ=™ê=ä®ëíÉ=Üçå=áå=Éå=ÑáäKâ~åÇK=á=ÉëíÉíáâI=åçêÇáëâ~=ëéê™âI=íÉçêÉíáëâ=ÑáäçëçÑáI=ä~íáå=
På tre år läste hon in en fil.kand. i estetik, nordiska språk, teoretisk filosofi, latin
hon Ü~ÇÉ=ãÉÇ=ëáÖ=
flyttade till
çÅÜ=ÖêÉâáëâ~I=
och grekiska, ëçã=
som Üçå=
hade med sig á=Ä~Ö~ÖÉí=
i bagaget å®ê=
när Üçå=Ü∏ëíÉå=
hon hösten NUVT=
1897 Ñäóíí~ÇÉ=íáää=
möjliga í~Åâ=
píçÅâÜçäãK=
î~êÉ= Éíí=
î®å= íáää=
Stockholm. píìÇáÉêå~=
Studierna ÄäÉî=
blev ã∏àäáÖ~=
tack vare
ett ä™å=
lån Ñê™å=
från Éå=
en vän
till Ñ~ãáäàÉåK=
familjen.
eÉååÉë=ã~åäáÖí=éê®Öä~ÇÉ=ìíÄáäÇåáåÖëâ~éáí~ä=á=Ñçêã=~î=Éå=ìåáîÉêëáíÉíëÉñ~ãÉå=î~ê=
Hennes manligt präglade utbildningskapital i form av en universitetsexamen var
ë®âÉêäáÖÉå=ãóÅâÉí=îáâíáÖí=Ñ∏ê=ÜÉååÉë=éçëáíáçå=á=Éå=ãáäà∏=Ç®ê=ÇÉ=ÑäÉëí~=Ü~ÇÉ=Éå=~â~J
säkerligen mycket viktigt för hennes position i en miljö där de flesta hade en akaÇÉãáëâ=Ä~âÖêìåÇK=jÉå=Ñ∏ê=ÜÉååÉ=äáâëçã=Ñ∏ê=~åÇê~=á=âçääÉâíáîÄáçÖê~Ñáå=ÑìåÖÉê~ÇÉ=
demisk bakgrund. Men för henne liksom för andra i kollektivbiografin fungerade
ëíìÇáÉíáÇÉå=äáâ~=ãóÅâÉí=ëçã=Éå=~Åâìãìä~íáçå=~î=ëçÅá~äí=â~éáí~äK=aÉí=î~ê=ÖÉåçã=
studietiden lika mycket som en ackumulation av socialt kapital. Det var genom
Lydia Wahlström,
Klara
ióÇá~=
t~Üäëíê∏ãI= rééë~ä~=
Uppsala âîáååäáÖ~=
kvinnliga ëíìÇÉåíÑ∏êÉåáåÖë=
studentförenings çêÇÑ∏ê~åÇÉI=
ordförande, ëçã=
som hä~ê~=
i cêÉÇêáâ~=
Bremerförbundets íáÇëâêáÑí=
gçÜ~åëçå= NUVU=
Johanson
1898 ÑáÅâ=
fick ëáå=
sin ~åëí®ääåáåÖ=
anställning á=
Fredrika _êÉãÉêÑ∏êÄìåÇÉíë=
tidskrift a~ÖåóK=
Dagny.
eÉååÉë=âçåí~âíÉê=áåçã=p®ääëâ~éÉí=kó~=fÇìå=çÅÜ=âîáååçê∏êÉäëÉå=íçêÇÉ=Ç®êÉÑíÉê=Ü~=
Hennes kontakter inom Sällskapet Nya Idun och kvinnorörelsen torde därefter ha
haft betydelse för hennes väg till en position som kritiker i Stockholm: Dagblad.
Ü~Ñí=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÜÉååÉë=î®Ö=íáää=Éå=éçëáíáçå=ëçã=âêáíáâÉê=á=píçÅâÜçäãë=a~ÖÄä~ÇK=
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aÉ=Ñ™í~äáÖ~=éêáî~í~=ÑäáÅâä®êçîÉêâÉå=Ü~ÇÉ=Ó=íáää=ëâáääå~Ç=Ñê™å=ÇÉ=~ääã®åå~=ÖçëëJ
De fåtaliga privata flickläroverken hade - till skillnad från de allmänna gossä®êçîÉêâÉå=Ó=ÇêóÖ~=íÉêãáåë~îÖáÑíÉêK=jçí=ÇÉå=Ä~âÖêìåÇÉå=®ê=ÇÉí=Ñ∏êî™å~åÇÉ=~íí=
läroverken - dryga terminsavgifter. Mot den bakgrunden är det förvånande att
ﬂera av studiens kvinnliga läkare kom från lägre tjänstemannahem. Varierande
ÑäÉê~=~î=ëíìÇáÉåë=âîáååäáÖ~=ä®â~êÉ=âçã=Ñê™å=ä®ÖêÉ=íà®åëíÉã~åå~ÜÉãK=s~êáÉê~åÇÉ=
Ñ~âíçêÉê=íóÅâë=Ü~=ëéÉä~í=áå=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=î~ä=~î=ìíÄáäÇåáåÖI=ëçã=ÄÉÖ™îåáåÖI=éÉêëçåJ
faktorer tycks ha spelat in för deras val av utbildning, som begåvning, personäáÖÜÉíÉêI=ëí∏Ç=Ñê™å=Ñ∏ê®äÇê~ê=çÅÜ=~åå~í=ëçÅá~äí=çÅÜ=âìäíìêÉääí=â~éáí~äK=jÉÇ~å=ÉñJ
ligheter, stöd från föräldrar och annat socialt och kulturellt kapital. Medan exÉãéÉäîáë=
táÇÉêëíê∏ãë= EÑK=NURSF=
î~ê=
empelvis ÇÉå=
den Ñ∏êëí~=
första âîáååäáÖ~=
kvinnliga ä®â~êÉå=
läkaren h~êçäáå~=
Karolina Widerströms
(f. 1856) Ñ~ê=
far var
îÉíÉêáå®ê= çÅÜ=
î~ê= Alma
^äã~= pìåÇèîáëíë=
veterinär
och Öóãå~ëíáâä®ê~êÉ=
gymnastiklärare var
Sundqvists EÑK=NUTOF=
(f. 1872) Ñ~ê=
far éçëíã®ëí~êÉK=
postmästare.
jÉå=
î®ñíÉ= ìéé=
med ÖìîÉêå~åíÉê=
Men ÇÉí=
det Ñáååë=
finns çÅâë™=
också ÑäÉê~=
flera ëçã=
som växte
upp ãÉÇ=
guvernanter çÅÜ=
och ã™åÖ~=
många ÖáÅâ=
gick á=i
éêáî~íëâçäçêK=qáää=Éå=Ä∏êà~å=î~ê=ÇÉå=îÉíÉåëâ~éäáÖ~=Ä~å~å=á=éê~âíáâÉå=áåíÉ=∏ééÉå=
privatskolor. Till en början var den vetenskapliga banan i praktiken inte öppen
Ñ∏ê=âîáååäáÖ~=ä®â~êÉI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉê~ë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=Ñ~ëí~=íà®åëíÉê=îáÇ=ëàìâÜìëÉå=
för kvinnliga läkare, eftersom deras möjligheter till fasta tjänster vid sjukhusen
î~ê=ÄÉÖê®åë~ÇÉK=aÉå=óåÖëí~=ä®â~êÉåI=^åÇêÉ~=^åÇêÉÉåI=íçÖ=ÉãÉääÉêíáÇ=ÇçâíçêëÉñJ
var
begränsade. Den yngsta läkaren, Andrea Andreen, tog emellertid doktorsex~ãÉå=á=âäáåáëâ=âÉãá=çÅÜ=íî™=ÄäÉî=ÜÉÇÉêëÇçâíçêÉê=é™=™äÇÉêåë=Ü∏ëíK=bå=~î=ÇÉã=î~ê=
amen i klinisk kemi och två blev hedersdoktorer på ålderns höst. En av dem var
Karolina Widerström.
h~êçäáå~=táÇÉêëíê∏ãK=

i®êçîÉêâëä®ê~êÉ=Ó=ãÉå=áåíÉ=é™=ä®êçîÉêâ=
Läroverkslärare - men inte på läroverk
För borgerliga kvinnor, som inte ville eller av olika skäl inte kunde gå in i den
c∏ê=ÄçêÖÉêäáÖ~=âîáååçêI=ëçã=áåíÉ=îáääÉ=ÉääÉê=~î=çäáâ~=ëâ®ä=áåíÉ=âìåÇÉ=Ö™=áå=á=ÇÉå=
íê~ÇáíáçåÉää~=âîáååçêçääÉåI=î~ê=ìíÄáäÇåáåÖ=ëçã=âìåÇÉ=äÉÇ~=íáää=~íí=ÇÉ=âìåÇÉ=Ñ∏êJ
traditionella kvinnorollen, var utbildning som kunde leda till att de kunde förë∏êà~=ëáÖ=ëçã=ä®ê~êáååçê=Éíí=~î=ÇÉ=Ñ™=~äíÉêå~íáî=ëçã=ëíçÇ=íáää=ÄìÇëK=aÉ=âìåÇÉ=ëÉJ
sörja sig som lärarinnor ett av de få alternativ som stod till buds. De kunde seeller, á=
i
Ç~å=
dan ~êÄÉí~=
arbeta é™=
på ÑäáÅâëâçäçêI=
flickskolor, éêáî~í~=
privata ë~ãëâçäçêI=
samskolor, ëçã=
som ëÉãáå~êáÉä®ê~êáååçê=
seminarielärarinnor ÉääÉêI=
som ä®ê~êÉ=
ãóÅâÉí=
îáÇ= ëí~íäáÖ~=
mycket ëéÉÅáÉää~=
speciella ìåÇ~åí~ÖëÑ~ääI=
undantagsfall, ëçã=
lärare vid
statliga EéçàâFä®êçîÉêâK
(pojk)läroverk.1N= aÉå=
Den ~î=
av
till ä®êçîÉêâëä®ê~êÉI=
läroverkslärare, ãÉÇ=
ëí~íÉå=
staten ë~åâíáçåÉê~ÇÉ=
sanktionerade ìíÄáäÇåáåÖÉå=
utbildningen íáää=
med ~â~ÇÉãáëâ=
akademisk Éñ~ãÉå=
examen
plus éêçî™êI=
tillträde íáää=
éäìë=
î~ê= å∏Çî®åÇáÖ=
provår, var
nödvändig ãÉå=
men áåíÉ=
inte íáääê®ÅâäáÖ=
tillräcklig Ñ∏ê=
för ~íí=
att ÖÉ=
ge âîáååçê=
kvinnor íáääíê®ÇÉ=
till
ÇÉå=áåëíáíìíáçå=ÇÉå=ìíÄáäÇ~ÇÉ=Ñ∏êK=bääÉå=cêáÉë=EÑK=NURRFI=ÇÉå=Ñ∏êëí~=âîáåå~å=ëçã=
den institution den utbildade för. Ellen Fries (f. 1855), den första kvinnan som
läraryrket ëçã=
ÇáëéìíÉê~ÇÉI=
formulerade í~åâÉå=
tanken çã=
om ä®ê~êóêâÉí=
som Éå=
en Ñ∏êë∏êàåáåÖëã∏àäáÖÜÉí=
försörjningsmöjlighet
disputerade, ÑçêãìäÉê~ÇÉ=
redan som tonåring i början av 1870-talet. Den naturliga vägen för henne hade
êÉÇ~å=ëçã=íçå™êáåÖ=á=Ä∏êà~å=~î=NUTMJí~äÉíK=aÉå=å~íìêäáÖ~=î®ÖÉå=Ñ∏ê=ÜÉååÉ=Ü~ÇÉ=
î~êáí=~íí=Ö™=e∏ÖêÉ=ä®ê~êáååÉëÉãáå~êáÉíI=ãÉå=ÇÉí=ë~ííÉ=ÜÉååÉë=Ñ∏ê®äÇê~ê=ëíçéé=Ñ∏ê=
varit
att gå Högre lärarinneseminariet, men det satte hennes föräldrar stopp för
çÅÜ=
och ÇÉí=
det ÄäÉî=
blev ëíìÇÉåíÉñ~ãÉå=
studentexamen çÅÜ=
och ìåáîÉêëáíÉíÉí=
universitetet á=
i ëí®ääÉíK=
stället. eçå=
Hon íà®åëíÖàçêÇÉ=
tjänstgjorde Ä™ÇÉ=
både
Ñ∏êÉ=çÅÜ=ÉÑíÉê=éêçî™êÉí=é™=ÑäáÅâëâçä~I=ãÉå=Ü~ÇÉ=Ñ∏êÉÇê~Öáí=éçàâä®êçîÉêâK=
före och efter provåret på flickskola, men hade föredragit pojkläroverk.
píê~íÉÖáå=Üçë=ÇÉ=âîáååçê=ëçã=ÖÉåçãÖáÅâ=éêçî™ê=â~å=íçäâ~ë=á=íÉêãÉê=~î=~íí=ÇÉ=
Strategin hos de kvinnor som genomgick provår kan tolkas i termer av att de
áåíÉ=Ä~ê~=îáääÉ=Ü~=Éå=Ñ∏êë∏êàåáåÖëã∏àäáÖÜÉí=ìí~åÑ∏ê=ÜÉããÉíK=aÉ=îáääÉ=çÅâë™=íóÇäáÖí=
inte bara ville ha en försörjningsmöjlighet utanför hemmet. De ville också tydligt
çÅÜ=é™=Éíí=ãÉê=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ë®íí=Äêóí~=ãÉÇ=ÇÉå=íê~ÇáíáçåÉää~=âîáååçêçääÉåK=jÉå=
och på ett mer grundläggande sätt bryta med den traditionella kvinnorollen. Men
å®ëí~å=~ää~=âçã=~íí=~êÄÉí~=áåçã=ÇÉ=~åÇê~=ìíÄáäÇåáåÖëáåëíáíìíáçåÉêå~K=m™=ÑäáÅâëâçJ
nästan alla kom att arbeta inom de andra utbildningsinstitutionerna. På ﬂickskolorna çÅÜ=
äçêå~=
och á=i ÇÉ=
de éêáî~í~=
privata ë~ãëâçäçêå~=
samskolorna Ñ~ååë=
fanns ®îÉå=
även âîáååäáÖ~=
kvinnliga ~â~ÇÉãáâÉê=
akademiker ëçã=
som áåíÉ=
inte
med éêçî™êK=
ÄóÖÖÇÉ=
byggde é™=
sin ìåáîÉêëáíÉíëÉñ~ãÉå=
universitetsexamen ãÉÇ=
provår. aÉ=
De Ü~ÇÉ=
hade íà®åëí=
tjänst ìí~å=
utan ~íí=
att Ü~=
ha å™Öçå=
någon
på ëáå=
formell lärarexamen. Flera av dem var mycket aktiva i olika delar av kvinnorörelsen.
ÑçêãÉää=ä®ê~êÉñ~ãÉåK=cäÉê~=~î=ÇÉã=î~ê=ãóÅâÉí=~âíáî~=á=çäáâ~=ÇÉä~ê=~î=âîáååçê∏êÉäëÉåK=
k®ëí~å=~ää~=âîáååäáÖ~=ä®â~êÉ=á=ã~íÉêá~äÉí=íà®åëíÖàçêÇÉ=ëçã=ëâçää®â~êÉ=îáÇ=ÑäáÅâJ
Nästan alla kvinnliga läkare i materialet tjänstgjorde som skolläkare vid flickëâçäçêå~I=ÑäÉê~=îáÇ=ÇÉ=ëâçäçê=ÇÉ=íáÇáÖ~êÉ=î~êáí=ÉäÉîÉê=é™K=s®åëâ~éëÄ~åÇ=çÅÜ=ëí~êâ~=
skolorna, flera vid de skolor de tidigare varit elever på. Vänskapsband och starka
i vissa
fall
lojaliteter Ñ~ååë=
fanns ãÉää~å=
mellan Ñ∏êÉëí™åÇ~êáååçêå~=
föreståndarinnorna çÅÜ=
och ä®â~êå~I=
läkarna, Ä~åÇ=
band ëçã=
som á=
äçà~äáíÉíÉê=
îáëë~= Ñ~ää=

======================================================
N1 =oìåí=ëÉâÉäëâáÑíÉí=NVMM=ÖáÅâ=âå~ééí=SM=âîáååçê=éêçî™ê=Ñ∏ê=~íí=Ääá=ÄÉÜ∏êáÖ~=ä®êçîÉêâëä®ê~êÉK=hîáåJ
Runt sekelskiftet 1900 gick knappt 60 kvinnor provår för att bli behöriga läroverkslärare. Kvin-

norna utgjorde fyra procent av de blivande läroverkslärarna och två av dem, eller 0,3 procent, fick
åçêå~=ìíÖàçêÇÉ=Ñóê~=éêçÅÉåí=~î=ÇÉ=Ääáî~åÇÉ=ä®êçîÉêâëä®ê~êå~=çÅÜ=íî™=~î=ÇÉãI=ÉääÉê=MIP=éêçÅÉåíI=ÑáÅâ=
íà®åëí=é™=ëí~íäáÖí=ä®êçîÉêâ=ENUTS=êÉëéÉâíáîÉ=NVMNFK=
tjänst på statligt läroverk (1876 respektive 1901).
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âåìíáíë=
knutits êÉÇ~å=
redan ìåÇÉê=
studietiden çÅÜ=
och Ñçêíë~íí=
fortsatt á=
i çäáâ~=
olika Ñ∏êÉåáåÖëÉåÖ~ÖÉã~åÖK=
föreningsengagemang. i®J
Läunder ëíìÇáÉíáÇÉå=
â~êå~=
îáÇ= ë~ãã~åâçãëíÉê=
för ä®ê~êáååçêå~=
karna Ñ∏êÉä®ëíÉ=
föreläste çÑí~=
ofta Vid
sammankomster Ñ∏ê=
lärarinnorna á=
i Ñê™Öçê=
frågor çã=
om ëÉñìÉää=
sexuell
examinatorer Vid
ÜóÖáÉå=
îáÇ= ëâçJ
hygien çÅÜ=
och Ü®äë~K=
hälsa. k™Öê~=
Några ä®â~êÉ=
läkare ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉë=
engagerades çÅâë™=
också ëçã=
som Éñ~ãáå~íçêÉê=
skoäçêå~=çÅÜ=âìåÇÉ=Ç®êãÉÇ=Ñê~ãëí™=ëçã=Ñ∏êÉÄáäÇÉê=Ñ∏ê=ÑäáÅâëâçäçêå~ë=ÉäÉîÉêK=
lorna och kunde därmed framstå som förebilder för flickskolornas elever.

oÉÑçêã~êÄÉíÉ=ëíÉÖ=Ñ∏ê=ëíÉÖ=Ó=ëçã=Ö∏ê=ëâáääå~Ç=
Reformarbete steg för steg - som gör skillnad
j™åÖ~=~î=âçääÉâíáîÄáçÖê~Ñáåë=âîáååçê=íçÖ=ÇÉä=á=~íí=êÉÑçêãÉê~=ÇÉå=~ääã®åå~=ÑçäâJ
Många av kollektivbiografins kvinnor tog del i att reformera den allmänna folkëâçä~åK=eÉÇïáÖ=páÇåÉê=EÑK=NUROFI=j~êáÉ=içìáëÉ=d~ÖåÉê=EÑK=NUSUF=çÅÜ=^åå~=p∏êÉåJ
skolan. HedWig Sidner (f. 1852), Marie Louise Gagner (f. 1868) och Anna SörenëÉå=
î~ê= verksamma
îÉêâë~ãã~= Vid
îáÇ= cçäâëâçäÉëÉãáå~êáÉí=
sen EÑK=NUTRF=
(f. 1875) Var
Folkskoleseminariet á=
i píçÅâÜçäãK=
Stockholm. aÉ=
De Ö~î=
gav ëí~íëJ
statsã~âíÉå=ê∏ëí=á=í~ä=çã=ãÉÇÄçêÖÉêäáÖ=ÄáäÇåáåÖI=çã=Ä~êåë=ÄÉÜçîI=çã=ìééÄóÖÖäáÖ=Ñáäã=
makten röst i tal om medborgerlig bildning, om barns behov, om uppbygglig film
çÅÜ=äáííÉê~íìê=Ñ∏ê=Ä~êå=çÅÜ=ìåÖ~I=çã=Éå=åóI=áåáÑê™åëíóêÇ=ãçê~äI=çã=Éå=~åå~å=éÉJ
och litteratur för barn och unga, om en ny, inifrånstyrd moral, om en annan peÇ~ÖçÖáâ=çÅÜ=Éå=~åå~å=êÉäáÖáçåëìåÇÉêîáëåáåÖ=®å=â~íÉâÉëÉåëK=aÉê~ë=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖ~ê=
dagogik och en annan religionsundervisning än katekesens. Deras föreställningar
çã=Ä~êå=çÅÜ=Ä~êåÇçãI=ãçê~ä=çÅÜ=ìíîÉÅâäáåÖ=Ü~ê=Ääáîáí=Éå=ÇÉä=á=Ç~ÖÉåë=ÄÉê®ííÉäëÉê=
om barn och barndom, moral och utveckling har blivit en del i dagens berättelser
çã=ÇÉí=ãçÇÉêå~K=
om det moderna.
aÉí=ëçã=â®ååÉíÉÅâå~ê=ÇÉê~ë=ëíê~íÉÖáÉê=®ê=ÇÉå=ëíÉÖîáë~=çÅÜ=ëäáåÖê~åÇÉ=â~ê~âí®ê=
Det som kännetecknar deras strategier är den stegvisa och slingrande karaktär
ÇÉ=í~êK=aÉí=Ö®ääÉê=Ä™ÇÉ=á=î~ä=~î=ìíÄáäÇåáåÖëJ=çÅÜ=óêâÉëî®Ö~ê=çÅÜ=ëí®ääåáåÖëí~Ö~åJ
de tar. Det gäller både i Val av utbildnings- och yrkesvägar och ställningstaganÇÉå=á=ÇÉå=éìÄäáâ~=ÇÉÄ~ííÉåK=aÉ=Ü~ê=ãÉÇîÉíÉí=ìåÇîáâáí=~íí=ìíã~å~=çÅÜ=êáëâÉê~=
den i den publika debatten. De har medvetet undvikit att utmana och riskera
∏ééÉå=âçåÑäáâí=ãÉÇ=Éå=Éí~ÄäÉê~Ç=ÖÉåìëçêÇåáåÖK=^ãÄáî~äÉåëÉå=íáää=íêçíëI=äÉÇÉê=ÇÉ=
öppen konﬂikt med en etablerad genusordning. Ambivalensen till trots, leder de
âîáååäáÖ~=ëíê~íÉÖáÉêå~=Ñê~ã™íK=
kvinnliga strategierna framåt.
mçëáíáçåÉå=ëçã=âîáåå~=çÅÜ=ëÉãáå~êáÉ~Çàìåâí=íçÖ=Ñçêã=á=ãáííÉå=~î=NUSMJí~äÉí=
Positionen som kvinna och seminarieadjunkt tog form i mitten av 1860-talet
ëçã=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=~íí=å™Öê~=~î=ÑçäâëâçäÉëÉãáå~êáÉêå~=∏ééå~ÇÉë=Ñ∏ê=âîáååäáÖ~=ëíìJ
som en följd av att några av folkskoleseminarierna öppnades för kvinnliga stuÇÉê~åÇÉK=lÅÜ=Ç™=Äà∏Ç=íáÇÉåë=åçêãÉê=~íí=™íãáåëíçåÉ=å™Öçå=~î=ëÉãáå~êáÉä®ê~êå~=
derande. Och då bjöd tidens normer att åtminstone någon av seminarielärarna
çÅâë™=ëâìääÉ=î~ê~=âîáåå~K=e®ê=∏ééå~ÇÉë=åì=Éå=ã∏àäáÖÜÉí=Ñ∏ê=Éíí=äáíÉí=~åí~ä=âîáåJ
också skulle Vara kvinna. Här öppnades nu en möjlighet för ett litet antal kvinåçê=~íí=í~=éä~íë=îáÇ=ëáÇ~å=~î=ã~åäáÖ~=âçääÉÖÉêI=çÅÜ=~íí=ëçã=Ñ∏êëí~=Öêìéé=âîáååçê=
nor att ta plats vid sidan av manliga kolleger, och att som första grupp kvinnor
Éê∏îê~=íáíä~êå~=äÉâíçê=çÅÜ=êÉâíçê=îáÇ=ëí~íäáÖ=ä®êç~åëí~äíK=aÉí=ëÉå~êÉ=ëâÉÇÇÉ=NVNUK=
erövra titlarna lektor och rektor vid statlig läroanstalt. Det senare skedde 1918.
oÉÇ~å=íçäî=™ê=íáÇáÖ~êÉ=Ü~ÇÉ=eÉÇïáÖ=páÇåÉê=âåìíáíë=íáää=cçäâìåÇÉêîáëåáåÖëâçãJ
Redan tolv år tidigare hade HedWig Sidner knutits till Folkundervisningskommittén - den statliga kommitté som hade uppdraget att lägga grunden för en ny
ãáíí¨å=Ó=ÇÉå=ëí~íäáÖ~=âçããáíí¨=ëçã=Ü~ÇÉ=ìééÇê~ÖÉí=~íí=ä®ÖÖ~=ÖêìåÇÉå=Ñ∏ê=Éå=åó=
reformerad Ñçäâëâçä~=
ìíÄáäÇåáåÖ=
Ó= Ñ∏êëí=
av Ñçäâëâçä~åë=
folkskolans ä®ê~êÉ=
lärare çÅÜ=
och Éå=
en êÉÑçêãÉê~Ç=
folkskola först ëçã=
som ë~âJ
sakutbildning ~î=
âìååáÖ=çÅÜ=ëÉå~êÉ=ëçã=Ñ∏êÉíê®Ç~êÉ=Ñ∏ê=ÇÉ=âîáååäáÖ~=ëÉãáå~êáÉêå~ë=ä®ê~êâ™êK=
kunnig och senare som företrädare för de kvinnliga seminariernas lärarkår.
HedWig Sidners strategi gestaltar idealet att Verka i det tysta. Det trägna areÉÇïáÖ=páÇåÉêë=ëíê~íÉÖá=ÖÉëí~äí~ê=áÇÉ~äÉí=~íí=îÉêâ~=á=ÇÉí=íóëí~K=aÉí=íê®Öå~=~êJ
ÄÉíÉí=Ñ∏ê=Éå=ÖçÇ=ë~â=Ó=Ñ∏ê=Ä~êåÉåI=ÇÉ=ìåÖ~=ä®ê~êáååçêå~I=ÇÉí=Ñáä~åíêçéáëâ~=~êÄÉíÉí=
betet för en god sak - för barnen, de unga lärarinnorna, det filantropiska arbetet
i församling och skolstyrelse - blir en väg att realisera det evangeliska tjänandeá=Ñ∏êë~ãäáåÖ=çÅÜ=ëâçäëíóêÉäëÉ=Ó=Ääáê=Éå=î®Ö=~íí=êÉ~äáëÉê~=ÇÉí=Éî~åÖÉäáëâ~=íà®å~åÇÉJ
ideal hon bär med sig från barndomen. Hennes debattartiklar är inte många. I
áÇÉ~ä=Üçå=Ä®ê=ãÉÇ=ëáÖ=Ñê™å=Ä~êåÇçãÉåK=eÉååÉë=ÇÉÄ~íí~êíáâä~ê=®ê=áåíÉ=ã™åÖ~K=f=
ëí®ääÉí=ëâêáîÉê=Üçå=áå=ÇÉí=ãçÇÉêå~=Ä~êåÉí=çÅÜ=ÇÉå=ãçÇÉêå~=éÉÇ~ÖçÖáâÉå=á=ëâçJ
stället skriver hon in det moderna barnet och den moderna pedagogiken i skoä~åë=çÅÜ=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉåë=åó~=ä®êçéä~åÉêK=
lans och lärarutbildningens nya läroplaner.
aÉ=
î~êâÉå= ÄÉëí®ãã~=
De âîáååäáÖ~=
kvinnliga ëÉãáå~êáÉ~ÇàìåâíÉêå~=
seminarieadjunkterna âìåÇÉ=
kunde varken
bestämma ëáå=
sin ëâçä~ë=
skolas ìééJ
uppÇê~ÖI=~åëí®ää~=ä®ê~êÉ=ÉääÉê=ÄóÖÖ~=ëâçäÜìëK=aÉ=Ñ~ååë=á=Éå=~êÄÉíëéä~íëÖÉãÉåëâ~é=Ç®ê=
drag, anställa lärare eller bygga skolhus. De fanns i en arbetsplatsgemenskap där
män hade makt och ägarskap till ledande positioner. I denna kontext kunde det
ã®å=Ü~ÇÉ=ã~âí=çÅÜ=®Ö~êëâ~é=íáää=äÉÇ~åÇÉ=éçëáíáçåÉêK=f=ÇÉåå~=âçåíÉñí=âìåÇÉ=ÇÉí=
Ääá=
îáâíáÖ~êÉ= ~íí=
î®êå~= ëÉãáå~êáÉêå~ë=
bli viktigare
att värna
seminariernas áåíêÉëëÉ=
intresse ®å=
än ~íí=
att â®ãé~=
kämpa Ñ∏ê=
för íKÉñK=
t.eX. ~â~ÇÉãáëâí=
akademiskt
1919 ìíå®ãåÇÉë=
ÄáäÇ~ÇÉ=
^åå~= p∏êÉåëÉå=
bildade âîáååçêë=
kvinnors ë~âK=
sak. NVNV=
utnämndes Anna
Sörensen íáää=
till ÑçäâëâçäÉëÉãáå~êáÉíë=
folkskoleseminariets
êÉâíçêK=eÉååÉë=ëíê~íÉÖá=Ñ∏ê=~íí=å™=êÉâíçêëî®êÇáÖÜÉí=çÅÜ=Ö∏ê~=äáÄÉê~ä~=ëâçäéçäáíáëâ~=
rektor. Hennes strategi för att nå rektorsvärdighet och göra liberala skolpolitiska
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ìíëéÉä=Ö™ê=îá~=ëíÉÖîáë~=Ñ∏êÑäóííåáåÖ~ê=Ó=Ñ∏êÑäóííåáåÖ~ê=ëçã=ë~ãã~åí~ÖÉí=™ëí~Çâçã=
utspel går via stegvisa förﬂyttningar - förﬂyttningar som sammantaget åstadkom
~îëÉî®êÇ=Ñ∏ê®åÇêáåÖK=eçå=ìíåóííà~ê=é™=ÖçÇ~=éê~Öã~íáâÉêë=îáë=ÇÉí=ã∏àäáÖ~ë=âçåëíX=
avsevärd förändring. Hon utnyttjar på goda pragmatikers Vis det möjligas konst;
å®ê=íáÇÉå=®ê=ãçÖÉå=î®àÉê=Üçå=ÉãÉääÉêíáÇ=áåíÉ=Ñ∏ê=~íí=íÉëí~=ÇÉí=ã∏àäáÖ~ë=Öê®åëÉêK=
när tiden är mogen väjer hon emellertid inte för att testa det möjligas gränser.
ríÄáäÇåáåÖëâ~éáí~äÉíë=ÖÉåÉê~íáî~=êçää=Ñ∏ê=âçääÉâíáîÄáçÖê~Ñáåë=âîáååçê=â~å=áåíÉ=
Utbildningskapitalets generativa roll för kollektivbiografins kvinnor kan inte
∏îÉêëâ~íí~ëK=
överskattas. aÉí=
Det ®ê=
är ãÉÇ=
med Üà®äé=
hjälp ~î=
av íáÇÉåë=
tidens ÄÉÖóåå~åÇÉ=
begynnande ìééî®êÇÉêáåÖ=
av ÑçêãÉää=
formell
uppvärdering ~î=
ìíÄáäÇåáåÖ=é™=ÄÉâçëíå~Ç=~î=Ä∏êÇ=çÅÜ=íê~ÇáíáçåÉää~=â∏åëêçääÉê=ëçã=ÇÉåå~=âêÉíë=~î=
utbildning på bekostnad av börd och traditionella könsroller som denna krets av
âîáååçê=
î~ê= ìíÄáäÇåáåÖëáåëíáíìíáçåÉêå~=
sig åó=
ny ã~êâK=
mark. p~ãíáÇáÖí=
kvinnor Ñ∏êã™ê=
förmår Äêóí~=
bryta ëáÖ=
Samtidigt var
utbildningsinstitutionerna
ãóÅâÉí=îáâíáÖ~=ëçã=éä~íëÉê=Ç®ê=Éíí=ëçÅá~äí=â~éáí~ä=ÖÉåÉêÉê~ÇÉëK=bñÉãéÉä=®ê=e∏ÖêÉ=
mycket viktiga som platser där ett socialt kapital genererades. Exempel är Högre
ä®ê~êáååÉëÉãáå~êáÉí=çÅÜ=ÇÉå=âîáååäáÖ~=ëíìÇÉåíÑ∏êÉåáåÖÉå=îáÇ=rééë~ä~=ìåáîÉêëáJ
lärarinneseminariet och den kvinnliga studentföreningen vid Uppsala universiíÉíI=ëçã=ÄäÉî=â®ääçê=íáää=å®íîÉêâ=ëçã=ëâìääÉ=îáë~=ëáÖ=î~ê~=~î=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=ìåÇÉê=
tet, som blev källor till nätverk som skulle visa sig vara av stor betydelse under
âîáååçêå~ë=Ñçêíë~íí~=äáîëâ~êêá®êÉêK=
kvinnornas fortsatta livskarriärer.
aÉí=î~ê=çÅâë™=ë®êëâáäí=áåçã=ìíÄáäÇåáåÖëçãê™ÇÉí=ëçã=éáçåà®êâîáååçêå~=ÄáÇêçÖ=
Det var också särskilt inom utbildningsområdet som pionjärkvinnorna bidrog
íáää=ÇÉå=çãî~åÇäáåÖ=~î=ë~ãÜ®ääÉí=ëçã=á=ëáå=íìê=îáÇÖ~ÇÉ=ëÉå~êÉ=âîáååçÖÉåÉê~íáçåÉêë=
till den omvandling av samhället som i sin tur vidgade senare kvinnogenerationers
ã∏àäáÖÜÉíëêìãK=aÉ=ÖêìåÇ~ÇÉ=ëâçäçêI=ÇÉ=~êÄÉí~ÇÉ=ëçã=ä®ê~êáååçê=îáÇ=ÇÉí=∏â~åÇÉ=
möjlighetsrum. De grundade skolor, de arbetade som lärarinnor vid det ökande
~åí~äÉí=éêáî~í~=ÑäáÅâëâçäçêI=ÇÉ=êÉÑçêãÉê~ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖáâÉå=çÅÜ=ÇÉ=íçÖ=ëíêáÇ=Ñ∏ê=âîáåJ
antalet privata ﬂickskolor, de reformerade pedagogiken och de tog strid för kvinåçêë=ê®íí=íáää=ä®ê~êíà®åëí=á=ëí~íäáÖí=ä®êçîÉêâK=ûîÉå=ëçã=ä®â~êÉ=ìíåóííà~ÇÉ=éáçåà®êâîáåJ
nors rätt till lärartjänst i statligt läroverk. Även som läkare utnyttjade pionjärkvinåçêå~=
för êÉÑçêãÉêáåÖ=
reformering ~î=
av ë~ãÜ®ääÉíI=
samhället, Ñê®ãëí=
norna ìíÄáäÇåáåÖëáåëíáíìíáçåÉêå~=
utbildningsinstitutionerna Ñ∏ê=
främst áåçã=
inom ÇÉå=
den
ëçÅá~ä~=ëÑ®êÉåK=c∏ê=âîáååçêå~=á=ÇÉå=âìäíìêÉää~=ëÑ®êÉå=íóÅâë=ìíÄáäÇåáåÖÉå=Ñê®ãëí=Ü~=
sociala sfären. För kvinnorna i den kulturella sfären tycks utbildningen främst ha
fungerat som en tid då viktiga nätverk skapades - med Klara Johanson som det
ÑìåÖÉê~í=ëçã=Éå=íáÇ=Ç™=îáâíáÖ~=å®íîÉêâ=ëâ~é~ÇÉë=Ó=ãÉÇ=hä~ê~=gçÜ~åëçå=ëçã=ÇÉí=
ìåÇ~åí~Ö=ëçã=ÄÉâê®Ñí~ê=êÉÖÉäåK=bíí=áåíêÉëë~åí=ìåÇ~åí~Ö=ìíÖ∏ê=^ÖÇ~=£ëíäìåÇI=ëçã=
undantag som bekräftar regeln. Ett intressant undantag utgör Agda Östlund, som
som êáâëÇ~Öëâîáåå~K=
riksdagskvinna.
íêçíë=
trots ëáå=
sin ë∏ããÉêëâÉÄ~âÖêìåÇ=
sömmerskebakgrund äóÅâ~ÇÉë=
lyckades Éê∏îê~=
erövra Éå=
en éçëáíáçå=
position ëçã=
eÉååÉë=î®Ö=ÖáÅâ=îá~=Ñçäâê∏êÉäëÉêå~X=ÖçÇíÉãéä~êå~=çÅÜ=~êÄÉí~êê∏êÉäëÉåI=îáäâÉí=â~å=
Hennes väg gick via folkrörelserna; godtemplarna och arbetarrörelsen, vilket kan
ëÉë=ëçã=Éå=åó=ëíê~íÉÖá=~íí=å™=çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=~êÄÉí~êâä~ëëÉåK=
ses som en ny strategi att nå offentligheten för arbetarklassen.
roll Ä∏ê=
cäáÅâëâçäçêå~ë=
Flickskolornas êçää=
bör ëäìíäáÖÉå=
slutligen ë®êëâáäí=
särskilt ÄÉíçå~ë=
betonas å®ê=
när ã~å=
man ÇáëâìíÉê~ê=
diskuterar ìíÄáäÇJ
utbildåáåÖ=ëçã=ëíê~íÉÖáK=cäáÅâëâçäçêå~=ìíÖàçêÇÉ=Éå=ãóÅâÉí=îáâíáÖ=ÇÉä=á=~â~ÇÉãáëâí=ìíJ
ning som strategi. Flickskolorna utgjorde en mycket viktig del i akademiskt utÄáäÇ~ÇÉ=âîáååçêë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=Ñ∏êë∏êà~=ëáÖK=p~ãíáÇáÖí=î~ê=ÑäáÅâëâçäçêå~=ìåÇÉê=
bildade kvinnors möjligheter att försörja sig. Samtidigt var ﬂickskolorna under
ä™åÖ=éÉêáçÇ=ÇÉå=ÉåÇ~=ã∏àäáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=ÑäáÅâçê=~íí=Ñ™=ÇÉå=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ÄÉÜ∏êáÖJ
lång period den enda möjligheten för ﬂickor att få den grundläggande behörigÜÉíÉå=Ñ∏ê=Ü∏ÖêÉ=ëíìÇáÉêK=aÉ=î~ê=Ä™ÇÉ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=Ñ∏ê=âçåJ
heten för högre studier. De var både förutsättning för utbildning och för konâêÉí=
kret Ñ∏êë∏êàåáåÖK=
försörjning. aÉëëìíçã=
Dessutom ìíÖàçêÇÉ=
utgjorde ®îÉå=
även ÑäáÅâëâçäçêå~=
ﬂickskolorna ã∏íÉëéä~íëÉê=
mötesplatser Ç®ê=
där âîáåJ
kvinsin ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=
åçêå~I=
norna, Ä™ÇÉ=
både ìåÇÉê=
under ëáå=
grundläggande ìíÄáäÇåáåÖ=
utbildning çÅÜ=
och ëáå=
sin íà®åëíÖ∏êáåÖI=
tjänstgöring, âìåÇÉ=
kunde
âåóí~=âçåí~âíÉê=çÅÜ=ÄóÖÖ~=å®íîÉêâK=aÉ=ìíåóííà~ÇÉë=ëçã=éä~ííÑçêãI=Ç®ê=ê~Çáâ~ä~=
knyta kontakter och bygga nätverk. De utnyttjades som plattform, där radikala
idéer och strömningar inom pedagogik, hygien och hälsa kunde föras vidare.
áÇ¨Éê=çÅÜ=ëíê∏ãåáåÖ~ê=áåçã=éÉÇ~ÖçÖáâI=ÜóÖáÉå=çÅÜ=Ü®äë~=âìåÇÉ=Ñ∏ê~ë=îáÇ~êÉK=

píáÑí~åÇÉ=
Stiftande
lã=Éå=Ñ∏êÉåáåÖ=áåíÉ=ÑáååëI=â~å=ÇÉå=ÄáäÇ~ëK=lã=Éå=íáÇëâêáÑí=áåíÉ=Ñáååë=â~å=ÇÉå=
Om en förening inte finns, kan den bildas. Om en tidskrift inte finns kan den
omsätta ëáíí=
startas. lã=
Om ã~å=
man áåíÉ=
inte Ü~ê=
har ã∏àäáÖÜÉí=
möjlighet ~íí=
att çãë®íí~=
sitt ÉÖÉí=
eget ìíÄáäÇåáåÖëâ~éáí~ä=
utbildningskapital
ëí~êí~ëK=
áåçã=
inom ÄÉÑáåíäáÖ~=
befintliga áåëíáíìíáçåÉê=
institutioner â~å=
kan ã~å=
man ëíáÑí~=
stifta Éå=
en ÉÖÉå=
egen ëâçä~I=
skola, Éíí=
ett ÉÖÉí=
eget ëàìâÜÉãI=
sjukhem,
privat ä®â~êãçíí~ÖåáåÖ=
~êÄÉíÉêëâÉÄçëí®ÇÉêI=
arbeterskebostäder, Éå=
en éêáî~í=
läkarmottagning ÉääÉê=
eller Éíí=
ett ãçÇÉã~Ö~ëáåK=
modemagasin. aÉí=
Det
mångsidiga engagemanget hos kvinnopionjärerna är påfallande och det är därför
ã™åÖëáÇáÖ~=ÉåÖ~ÖÉã~åÖÉí=Üçë=âîáååçéáçåà®êÉêå~=®ê=é™Ñ~ää~åÇÉ=çÅÜ=ÇÉí=®ê=Ç®êÑ∏ê=
indelning ëçã=
å®ëí~å=
îáäâÉå= áåÇÉäåáåÖ=
î~ê=
nästan ÖçÇíóÅâäáÖí=
godtyckligt vilken
som Ö∏êë=
görs ~î=
av ÇÉê~ë=
deras Ö®êåáåÖ~êK=
gärningar. aÉ=
De ÑäÉëí~=
ﬂesta var
NTR=
175
Fältanteckningar, PDF-version
PDF-version Juni
Juni 2006
2006
Fältanteckningar,

Del III:
|||: Utbildningshistoria
Utbildningshistoria
Del

îÉêâë~ãã~=é™=ÑäÉê~=ÑêçåíÉêK=üíëâáääáÖ~=~î=ÇÉê~ë=áåë~íëÉê=ÄáÇêçÖ=íáää=~íí=∏â~=âîáåJ
verksamma
på ﬂera fronter. Åtskilliga av deras insatser bidrog till att öka kvinåçêë=
îáâíáÖ~I=
nors ã∏àäáÖÜÉí=
möjlighet íáää=
till ìíÄáäÇåáåÖI=
utbildning, Éå=
en ÉÖÉå=
egen ê∏ëí=
röst á=
i Ñê™Öçê=
frågor ÇÉ=
de ëà®äî~=
själva ë™Ö=
såg ëçã=
som viktiga,
éçäáíáëâí=áåÑäóí~åÇÉI=Éâçåçãáëâ=íêóÖÖÜÉí=çÅÜ=Ä®ííêÉ=Ü®äë~K=
politiskt inflytande, ekonomisk trygghet och bättre hälsa.

De första banbrytarna
aÉ=Ñ∏êëí~=Ä~åÄêóí~êå~=
Fredrika _êÉãÉê=
(f. 1801), cêÉÇêáâ~=
Fredrika iáãåÉää=
Limnell EÑK=NUNSF=
(f. 1816) çÅÜ=
cêÉÇêáâ~=
^ÇäÉêëé~êêÉ=
Bremer EÑK=NUMNFI=
och pçéÜáÉ=
Sophie Adlersparre
(f. 1823) íáääÜ∏ê=ÇÉ=~ääê~=íáÇáÖ~ëíÉ=éáçåà®êÉêå~K=cêÉÇêáâ~=
tillhör de allra tidigaste pionjärerna. Fredrika _êÉãÉê=®ê=î®ä=ÄÉÑçêëâ~Ç=
Bremer är väl beforskad
EÑK=NUOPF=
çÅÜ=çãëâêáîÉå=é™=~åå~í=Ü™ääI=î~êÑ∏ê=îá=áåíÉ=å®êã~êÉ=ÄÉëâêáîÉê=ÜÉååÉë=Ö®êåáåÖ~ê=
och omskriven på annat håll, varför vi inte närmare beskriver hennes gärningar
Fredrika iáãåÉää=
Limnell çÅÜ=
och cêÉÇêáâ~=
Fredrika _êÉãÉê=
Bremer ëíáÑí~ÇÉ=
första Ñ∏êÉJ
Ü®êK=
här. cêÉÇêáâ~=
stiftade Éå=
en ~î=
av ÇÉ=
de ~ääê~=
allra Ñ∏êëí~=
föreblivit Ñ∏ê®äÇê~ä∏ë~=
åáåÖ~êå~=
ningarna Ñ∏ê=
för Üà®äé=
hjälp ™í=
åt Ä~êå=
barn ëçã=
som Ääáîáí=
föräldralösa ÖÉåçã=
genom âçäÉê~åë=
kolerans Ü®êàåáåÖ~ê=
härjningar
ìåÇÉê=
till ~íí=
fruntidigt NURMJí~äK=
1850-tal. aÉå=
Den ìíîÉÅâä~ÇÉë=
utvecklades ëÉå~êÉ=
senare íáää=
att Ääá=
bli Éå=
en ~î=
av ÇÉ=
de Ñ∏êëí~=
första ÑêìåJ
under íáÇáÖí=
timmersföreningarna á=
íáããÉêëÑ∏êÉåáåÖ~êå~=
i píçÅâÜçäã=
Stockholm çÅÜ=
och Ç®êãÉÇ=
därmed Éå=
en Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ=
föregångare íáää=
till ëÉå~êÉ=
senare âîáåJ
kvinLimnell âçã=
åçÑ∏êÉåáåÖ~êK=
noföreningar. cêÉÇêáâ~=
Fredrika iáãåÉää=
kom ~íí=
att ëí™=
stå ëçã=
som Éâçåçãáëâ=
ekonomisk Ö~ê~åí=
garant Ñ∏ê=
för ã™åÖ~=
många
éêçàÉâí=áåçã=âîáååçê∏êÉäëÉåK=bå=íóéáëâ=äáãåÉääëâ=âçããÉåí~ê=î~êW=ÒfÇ¨å=®ê=Äê~I=
projekt inom kvinnorörelsen. En typisk limnellsk kommentar var: ”Ide'n är bra,
à~Ö=ÄÉí~ä~ê>Ò=jÉÇ=ëáå=ÄêÉÇ~=âçãéÉíÉåë=á=âä~ëëáëâ~=®ãåÉå=çÅÜ=Ñê®ãã~åÇÉ=ëéê™â=
jag
betalarl” Med sin breda kompetens i klassiska ämnen och främmande språk
Éí~ÄäÉê~ÇÉ=Üçå=çÅâë™=çãíóÅâí~=ë~äçåÖÉê=Ó=äáííÉê®ê~Lãìëáâ~äáëâ~=çÅÜ=ëçÅá~ä~I=Ä™ÇÉ=
etablerade hon också omtyckta salonger - litterära/musikaliska och sociala, både
i staden och på Lyran, ett sommarställe vid Mälaren.
á=ëí~ÇÉå=çÅÜ=é™=ióê~åI=Éíí=ëçãã~êëí®ääÉ=îáÇ=j®ä~êÉåK=
pçéÜáÉ=
^ÇäÉêëé~êêÉI= ëçã=
Sophie Adlersparre,
som á=i âçääÉâíáîÄáçÖê~Ñáå=
kollektivbiografin ®Öå~ë=
ägnas ë®êëâáäÇ=
särskild ìééã®êâë~ãÜÉí=
uppmärksamhet
för sina insatser på det litterära området, var en driftig organisatör och en stor
Ñ∏ê=ëáå~=áåë~íëÉê=é™=ÇÉí=äáííÉê®ê~=çãê™ÇÉíI=î~ê=Éå=ÇêáÑíáÖ=çêÖ~åáë~í∏ê=çÅÜ=Éå=ëíçê=
Hon ÖêìåÇ~ÇÉ=
för
áÖ™åÖë®íí~êÉ=
igångsättare é™=
på ã™åÖ~=
många çãê™ÇÉåK=
områden. eçå=
grundade ë∏åÇ~ÖëJ=
söndags- çÅÜ=
och ~Ñíçåëâçäçê=
aftonskolor Ñ∏ê=
~êÄÉí~êÑäáÅâçêI=Éå=êÉåëâêáîåáåÖëÄóê™=Ñ∏ê=âîáååçêI=píçÅâÜçäãë=ä®ëÉë~äçåÖI=pîÉåëâ~=
arbetarﬂickor, en renskrivningsbyrå för kvinnor, Stockholms läsesalong, Svenska
med ãÉê~=
med
o∏Ç~=
î®ååÉêI= ãÉÇ=
Ó= ãÉëí~ÇÉäë=
Röda hçêëÉíI=
Korset, e~åÇ~êÄÉíÉíë=
Handarbetets vänner,
mera mestadels íáääë~ãã~åë=
tillsammans ãÉÇ=
~åÇê~=âîáååçê=çÅÜ=ã®åI=ãÉå=çÑí~=ãÉÇ=ÜÉååÉ=ëçã=ÇÉå=ëí~êâ~ëí=Çêáî~åÇÉ=âê~ÑíÉåK=
andra kvinnor och män, men ofta med henne som den starkast drivande kraften.
jÉå=^ÇäÉêëé~êêÉë=Ñ∏êëí~=ëíçê~=áåë~íëI=ÇÉå=ëçã=Ö~î=ÜÉååÉ=Éå=ê∏ëí=á=çÑÑÉåíäáÖÜÉJ
Men Adlersparres första stora insats, den som gav henne en röst i offentligheíÉå=çÅÜ=Éå=Ä~ë=Ñ∏ê=ëáå=îáÇ~êÉ=îÉêâë~ãÜÉíI=î~ê=ÖêìåÇ~åÇÉí=~î=qáÇëâêáÑí=Ñ∏ê=ÜÉããÉí=
ten och en bas för sin vidare verksamhet, var grundandet av Üelskríﬁﬁr /aemmezL
1859. Tidskriften etablerades tillsammans med väninnan Rosalie Olivecrona. Från
NURVK=qáÇëâêáÑíÉå=Éí~ÄäÉê~ÇÉë=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=î®åáåå~å=oçë~äáÉ=läáîÉÅêçå~K=cê™å=
med NUSU=
çÅÜ=
î~ê= Adlersparre
^ÇäÉêëé~êêÉ= Éåë~ã=
och ãÉÇ=
1868 var
ensam ìíÖáî~êÉK
utgivare.2O= jÉÇ=
Med íáÇëâêáÑíÉå=
tidskriften ëçã=
som éä~ííÑçêã=
plattform
hon Ñê™Öçê=
frågor ê∏ê~åÇÉ=
ÇêÉî=
îáääâçê= çÅÜ=
drev Üçå=
rörande âîáååçêë=
kvinnors villkor
och ê®ííáÖÜÉíÉê=
rättigheter çÅÜ=
och ~êÄÉí~ÇÉ=
arbetade Ñ∏ê=
för ÇÉ=
de
ã™åÖ~=Ñ∏êÉí~Ö=Üçå=∏ãã~ÇÉ=Ñ∏êK=pçã=íáÇëâêáÑíëêÉÇ~âí∏ê=Ñ∏êÉíçÖ=Üçå=êÉëçê=ìíçãJ
många företag hon ömmade för. Som tidskriftsredaktör företog hon resor utomlands för att knyta nyttiga kontakter, och både redaktörskapet och det praktiska
ä~åÇë=Ñ∏ê=~íí=âåóí~=åóííáÖ~=âçåí~âíÉêI=çÅÜ=Ä™ÇÉ=êÉÇ~âí∏êëâ~éÉí=çÅÜ=ÇÉí=éê~âíáëâ~=
~êÄÉíÉí=
îÉêâë~ãã~= ã®åI=
arbetet áååÉÄ~ê=
innebar ã™åÖ~=
många âçåí~âíÉê=
kontakter ãÉÇ=
med éçäáíáëâí=
politiskt verksamma
män, äáâëçã=
liksom å~íìêJ
naturligtvis med kulturpersonligheter. Grundandet av tidskriften blev det första steget
äáÖíîáë=ãÉÇ=âìäíìêéÉêëçåäáÖÜÉíÉêK=dêìåÇ~åÇÉí=~î=íáÇëâêáÑíÉå=ÄäÉî=ÇÉí=Ñ∏êëí~=ëíÉÖÉí=
redan áåå~å=
ãçí=
mot Éíí=
ett áåÑäóí~åÇÉ=
inflytande ëçã=
som Ñ∏ê®åÇê~ÇÉ=
förändrade ÇÉå=
den ëîÉåëâ~=
svenska çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉå=
offentligheten êÉÇ~å=
innan Üçå=
hon
ÄäÉî=cêÉÇêáâ~=_êÉãÉêÑ∏êÄìåÇÉíë=Çêáî~åÇÉ=âê~ÑíK=
blev Fredrika Bremerförbundets drivande kraft.

======================================================
O2 =lã=qáÇëâêáÑí=Ñ∏ê=ÜÉããÉíI=^ÇäÉêëé~êêÉ=çÅÜ=oççë=çÅÜ=ÇÉê~ë=êçää=Ñ∏ê=âîáååäáÖ=äáííÉê~íìêÑçêëâåáåÖI=ëÉ=^åå~=
Om Üelskrzjfijfà'r hemmet, Adlersparre och Roos och deras roll för kvinnlig litteraturforskning, se Anna
kçêÇÉåëí~ãI=_ÉÖóååÉäëÉêK=iáííÉê~íìêÑçêëâåáåÖÉåë=éáçåà®êâîáååçê=NURMÓNVPMK=píçÅâÜçäãLpíÉÜ~Ö=OMMNK=
Nordenstam, Begynnelser. Litteratmfors/emngempionjärkvmnor1850-1930. Stockholm/Stehag 2001.
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pâçäÖêìåÇ~êÉ=
Skolgrundare
Bland de hundratals kvinnor som grundade egna skolor decennierna kring sekel_ä~åÇ=ÇÉ=ÜìåÇê~í~äë=âîáååçê=ëçã=ÖêìåÇ~ÇÉ=ÉÖå~=ëâçäçê=ÇÉÅÉååáÉêå~=âêáåÖ=ëÉâÉäJ
ëâáÑíÉí=Ü~ê=îá=áåçã=éêçàÉâíÉí=ë®êëâáäí=®Öå~í=íêÉ=ëâçäÖêìåÇ~êÉ=Éíí=å®êã~êÉ=ëíìÇáìãK=
skiftet har vi inom projektet särskilt ägnat tre skolgrundare ett närmare studium.
dÉåçã=~íí=à®ãÑ∏ê~=pçÑá=^äãèìáëíë=EÑK=NUQQFI=^åå~=p~åÇëíê∏ãë=EÑK=NURQF=çÅÜ=^åå~=
Genom att jämföra Soﬁ Almquists (f. 1844), Anna Sandströms (f. 1854) och Anna
Ahlströms
form
^Üäëíê∏ãë= EÑK=NUSPF=
(f. 1863) ìíÄáäÇåáåÖëáåîÉëíÉêáåÖ~ê=
utbildningsinvesteringar çÅÜ=
och â~éáí~äáëÉêáåÖÉå=
kapitaliseringen ~î=
av ÇÉëë~=
dessa á=
i Ñçêã=
~î=ëíçê~=çÅÜ=î®äêÉåçããÉê~ÇÉ=ëâçäçê=á=píçÅâÜçäãë=áååÉêëí~Ç=ÄäÉî=ÇÉí=ã∏àäáÖí=~íí=
av stora och välrenommerade skolor i Stockholms innerstad blev det möjligt att
éêçÄäÉã~íáëÉê~=ÇÉ=ëã™=ëíÉÖÉåë=ëíê~íÉÖáÉê=á=êÉä~íáçå=íáää=ëíêìâíìêÉää~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=
problematisera de små stegens strategier i relation till strukturella förutsättningar.
aÉå=
îáÇ= e∏ÖêÉ=
Den íêÉ™êáÖ~=
treåriga âìêëÉå=
kursen vid
Högre ä®ê~êáååÉëÉãáå~êáÉí=
lärarinneseminariet é™=
på oáÇÇ~êÖ~í~å=
Riddargatan âìåÇÉ=
kunde Ä™ÇÉ=
både
~åî®åÇ~ë=
^äãèìáëí= çÅÜ=
^åå~=
användas ëçã=
som ìíÄáäÇåáåÖëâ~éáí~ä=
utbildningskapital çÅÜ=
och ëçÅá~äí=
socialt Çáíç=
dito å®ê=
när pçÑá=
Sofi Almquist
och Anna
år ÖêìåÇ~ÇÉ=
grundade ëáå~=
p~åÇëíê∏ã=
Sandström ÉÑíÉê=
efter å™Öê~=
några ™ê=
sina ÉÖå~=
egna ÑäáÅâJ=
flick- çÅÜ=
och ë~ãëâçäçêK=
samskolor. jÉÇ=
Med ìíÄáäÇJ
utbildåáåÖëÇáéäçã=Ñê™å=ëÉãáå~êáÉí=çÅÜ=ãÉÇ=ÖçÇ~=éÉêëçåäáÖ~=êÉÑÉêÉåëÉê=äóÅâ~ÇÉë=ÇÉ=Ó=î~ê=
ningsdiplom från seminariet och med goda personliga referenser lyckades de - var
för sig - både få större donationer som startkapital för sina skolor och ett snabbt
Ñ∏ê=ëáÖ=Ó=Ä™ÇÉ=Ñ™=ëí∏êêÉ=Ççå~íáçåÉê=ëçã=ëí~êíâ~éáí~ä=Ñ∏ê=ëáå~=ëâçäçê=çÅÜ=Éíí=ëå~ÄÄí=
∏â~åÇÉ=ÉäÉî~åí~ä=Ñê™å=ÇÉ=êÉä~íáîí=î®äÄÉëí®ääÇ~=Ñ~ãáäàÉê=ëçã=ë∏âí=ëáÖ=íáää=ÇÉ=åóÄóÖÖÇ~=
ökande elevantal från de relativt välbeställda familjer som sökt sig till de nybyggda
âî~êíÉêÉå=âêáåÖ=eìãäÉÖ™êÇÉåK=dÉåçã=ÇÉå=íêÉÇàÉ=ëíáÑí~êáåå~åI=ÖêìåÇ~êÉå=~î=kó~=
kvarteren kring Humlegården. Genom den tredje stiftarinnan, grundaren av Nya
ÉäÉãÉåí~êëâçä~å=
îá= Éíí=
elementarskolan Ñ∏ê=
för ÑäáÅâçêI=
ﬂickor, Ñ™ê=
får vi
ett ÉñÉãéÉä=
exempel é™=
på Üìê=
hur Éíí=
ett åóÉê∏îê~í=
nyerövrat ~â~ÇÉãáëâí=
akademiskt
â~éáí~ä=âìåÇÉ=Ñ™=~îë®ííåáåÖ=íêçíë=~íí=ÇÉí=áååÉÜ~ÇÉë=~î=Éå=âîáåå~K=cáäK=Çê=^åå~=^ÜäJ
kapital kunde få avsättning trots att det innehades av en kvinna. Fil. dr Anna Ahlëíê∏ãI=î~êë=ã∏àäáÖÜÉí=íáää=ë™î®ä=ìåáîÉêëáíÉíëíà®åëí=ëçã=ä®êçîÉêâëíà®åëí=î~ê=ëí®åÖÇ=é™=
ström, vars möjlighet till såväl universitetstjänst som läroverkstjänst var stängd på
ÖêìåÇ=~î=ÇÉí=ëí~íäáÖ~=óêâÉëÑ∏êÄìÇÉí=íáää=Ü∏ÖêÉ=íà®åëíÉêI=ã~å∏îêÉê~ÇÉ=ëâáÅâäáÖí=ë™=~íí=
grund av det statliga yrkesförbudet till högre tjänster, manövrerade skickligt så att
Üçå=áåçã=å™Öê~=™ê=âìåÇÉ=íáíìäÉê~=ëáÖ=êÉâíçê=é™=Éíí=ÉÖÉåÜ®åÇáÖí=ìééÄóÖÖí=Ü∏ÖêÉ=
hon inom några år kunde titulera sig rektor på ett egenhändigt uppbyggt högre
ä®êçîÉêâ=Ñ∏ê=ÑäáÅâçê=ãÉÇ=å®ëí~å=íìëÉå=ÉäÉîÉêK=
läroverk för flickor med nästan tusen elever.
jÉå=ÇÉí=î~ê=áåíÉ=ÉåÇ~ëí=åó~=ëâçäçê=ëçã=ëí~êí~ÇÉë=çÅÜ=ÄáäÇ~ÇÉëK=Òpí®åÇáÖí=î~ê=
Men det var inte endast nya skolor som startades och bildades. ”Ständigt var
man á=
ã~å=
^åå~= p~åÇëíê∏ã=
i Ñ~êíÉå=
farten ãÉÇ=
med ~íí=
att ÖêìåÇ~=
grunda çÅÜ=
och ëíáÑí~ÒI=
stifta”, ëçã=
som Anna
Sandström ëâêÉî=
skrev å®ê=
när Üçå=
hon
blickar tillbaka på sitt 188o-tal. Bland de övriga verksamheter som kunde räkna
ÄäáÅâ~ê=íáääÄ~â~=é™=ëáíí=NUUMJí~äK=_ä~åÇ=ÇÉ=∏îêáÖ~=îÉêâë~ãÜÉíÉê=ëçã=âìåÇÉ=ê®âå~=
Anna
som áåáíá~íáîí~Ö~êÉ=
initiativtagare Ä∏ê=
^åå~= p~åÇëíê∏ã=
Sandström ëçã=
bör ë®êëâáäí=
särskilt å®ãå~ë=
nämnas íáÇëâêáÑíÉå=
tidskriften sÉêÇ~åÇá=
Verdandí
bli ÇÉå=
ëçã=
som ìåÇÉê=
hennes äÉÇåáåÖ=
ledning ëâìääÉ=
skulle Ääá=
den äÉÇ~åÇÉ=
ledande éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
pedagogiska ~êÉå~å=
arenan ìåÇÉê=
under
under ÜÉååÉë=
ÇêóÖí=QM=™ê=ENUUPÓNVOVFK=pçã=^åå~=^Üäëíê∏ãë=~åÇê~=ëíáÑí~êÄÉÇêáÑí=â~å=îá=ê®âå~=
drygt 4o år (1883-1929). Som Anna Ahlströms andra stiftarbedrift kan vi räkna
^â~ÇÉãáëâí=ÄáäÇ~ÇÉ=âîáååçêë=Ñ∏êÉåáåÖ=E^_hcFK=üê=NVMQ=áåÄà∏Ç=Üçå=ëáå~=Ñçêå~=
bildade kvinnors förening (ABKF). År 19o4 inbjöd hon sina forna
Akademiskt
â~ãê~íÉê=
kamrater Ñê™å=
från rééë~ä~=
Uppsala âîáååäáÖ~=
kvinnliga ëíìÇÉåíÑ∏êÉåáåÖ=
studentförening íáää=
till ëáå=
sin ëâçä~=
skola Ñ∏ê=
för âçåëíáíìÉJ
konstituerande ã∏íÉK=
ê~åÇÉ=
qàìÖç= ™ê=
îáâíáÖ~ëíÉ= âê~îW=
möte. Tjugo
år ëÉå~êÉ=
senare Ü~ÇÉ=
hade ÇÉ=
uppnått ëáíí=
sitt viktigaste
krav: ~íí=
att çÅâë™=
också
de ìééå™íí=
âîáååäáÖ~=~â~ÇÉãáâÉê=ÑáÅâ=íáääíê®ÇÉ=íáää=ÇÉ=ä®ê~êíà®åëíÉê=é™=ä®êçîÉêâ=çÅÜ=ìåáîÉêëáJ
kvinnliga akademiker fick tillträde till de lärartjänster på läroverk och universiíÉí=ëçã=Çáííáääë=î~êáí=Ñ∏êÄÉÜ™ääå~=ÇÉê~ë=ã~åäáÖ~=âçääÉÖÉêK=
tet som dittills varit förbehållna deras manliga kolleger.
Föreningsstiftare
c∏êÉåáåÖëëíáÑí~êÉ=
h~ê~âíÉêáëíáëâí=
Karakteristiskt Ñ∏ê=
för ã™åÖ~=
många ~î=
av âîáååçêå~=
kvinnorna ®ê=
är ë™äìåÇ~=
sålunda ÇÉê~ë=
deras ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=
engagemang é™=
på ÑäÉê~=
ﬂera
olika arenor. Deras strategi tar form i en tid av uppbrott och social förändring.
çäáâ~=~êÉåçêK=aÉê~ë=ëíê~íÉÖá=í~ê=Ñçêã=á=Éå=íáÇ=~î=ìééÄêçíí=çÅÜ=ëçÅá~ä=Ñ∏ê®åÇêáåÖK=
De flesta utnyttjade föreningar och sällskap som en väg att påverka samhällsutaÉ=ÑäÉëí~=ìíåóííà~ÇÉ=Ñ∏êÉåáåÖ~ê=çÅÜ=ë®ääëâ~é=ëçã=Éå=î®Ö=~íí=é™îÉêâ~=ë~ãÜ®ääëìíJ
îÉÅâäáåÖÉåK=e®ê=ëâ~=å™Öê~=~ñéäçÅâ=~î=ÇÉíí~=~êÄÉíÉ=ÄÉÜ~åÇä~ëK=
vecklingen.
Här ska några axplock av detta arbete behandlas.
Visionären
Ellen hÉó=®ê=Éå=ÅÉåíê~ä=ÖÉëí~äí=á=píçÅâÜçäãë=âìäíìêäáîX=
Key är en central gestalt i Stockholms kulturliv; ÇÉå=ÉåÇÉ=
den ende
sáëáçå®êÉå=bääÉå=
Strindberg. bääÉå=
Ellen hÉó=
är
âçåâìêêÉåíÉå=
konkurrenten çã=
om ÇÉå=
den ëí®ääåáåÖÉå=
ställningen ®ê=
är píêáåÇÄÉêÖK=
Key ÖêìåÇ~ê=
grundar çÅÜ=
och ®ê=
ãóÅâÉí=~âíáî=á=p®ääëâ~éÉí=kó~=fÇìåI=aê®âíêÉÑçêãÑ∏êÉåáåÖÉå=çÅÜ=qçäÑíÉêå~K=aÉí=
mycket aktiv i Sällskapet Nya Idun, Dräktreformföreningen och Tolfterna. Det
NTT=
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ëÉå~êÉ=®ê=Éå=Ñ∏êÉåáåÖ=ëçã=ÖÉåçã=êÉÖÉäÄìåÇ~=ë~ãâî®ã=Ç®ê=ÄçêÖ~êâîáååçê=çÅÜ=
senare är en förening som genom regelbunda samkväm där borgarkvinnor och
âîáååçê=Ñê™å=~êÄÉí~êâä~ëëÉå=ã∏íë=ëâ~=∏â~=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=ãÉää~å=âîáååçê=Ñê™å=çäáâ~=
kvinnor från arbetarklassen möts ska öka förståelsen mellan kvinnor från olika
till ~êÄÉíÉêëâçêë=
föreläsâä~ëëÉê=
îáâíáÖ= êçää=
klasser çÅÜ=
och ÄáÇê~=
bidra íáää=
arbeterskors ÄáäÇåáåÖK=
bildning. eçå=
Hon ëéÉä~ê=
spelar Éå=
en viktig
roll á=i Ñ∏êÉä®ëJ
åáåÖëîÉêâë~ãÜÉíÉå=îáÇ=píçÅâÜçäãë=~êÄÉí~êÉáåëíáíìíI=çÅÜ=ëçã=éìÄäáÅáëí=ÇÉÄ~ííÉJ
ningsverksamheten vid Stockholms arbetareinstitut, och som publicist debatteê~ê=Üçå=ë™î®ä=äáííÉê~íìê=ëçã=âîáåå~åë=ëí®ääåáåÖI=âìäíìêI=êÉäáÖáçåI=ìééÑçëíê~å=çÅÜ=
rar hon såväl litteratur som kvinnans ställning, kultur, religion, uppfostran och
politik. Genom de utmanande ställningstagandena mot det gamla och för något
éçäáíáâK=dÉåçã=ÇÉ=ìíã~å~åÇÉ=ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉå~=ãçí=ÇÉí=Ö~ãä~=çÅÜ=Ñ∏ê=å™Öçí=
åóíí=Ääáê=hÉó=çÅÜ=ÜÉååÉë=éÉêëçå=Éå=Äê®ååéìåâí=Ñ∏ê=íáÇÉåë=ëçÅá~ä~=ëé®ååáåÖ~êK=
nytt blir Key och hennes person en brännpunkt för tidens sociala spänningar.
^åå~=tÜáíäçÅâ=®ê=Éå=~î=ÇÉã=ëçã=ÇêáîÉê=Ñê™Öçê=ä™åÖí=Äçêíçã=ëáå=ëâçä~ë=î®ÖÖ~êK=
Anna
Whitlock är en av dem som driver frågor långt bortom sin skolas väggar.
hon ÄáÇê~ê=
aÉ=
De ëçÅá~ä~=
sociala ê∏êÉäëÉê=
rörelser Üçå=
bidrar íáää=
till ~íí=
att áåáíáÉê~I=
initiera, Ü~ê=
har ëáå=
sin â®êå~=
kärna á=
i âîáååäáÖ~=
kvinnliga å®íîÉêâ=
nätverk
ëçã=ëíÉÖ=Ñ∏ê=ëíÉÖ=Ñ™ê=Éå=Ñ~ëí~êÉ=çêÖ~åáë~íáçåW=ÇÉå=âîáååäáÖ~=ê∏ëíê®ííëê∏êÉäëÉåI=âîáåJ
som steg för steg får en fastare organisation: den kvinnliga rösträttsrörelsen, kvinåçêå~ë=
nornas ÑêÉÇëê∏êÉäëÉI=
fredsrörelse, âççéÉê~íáçåÉåK=
kooperationen. eçå=
Hon ÉåÖ~ÖÉê~ê=
engagerar ëáÖ=
sig çÅâë™=
också á=i ÑçäâÄáäÇåáåÖ=
folkbildning çÅÜ=
och
filantropi. Hon tillhör den grupp kvinnor som instiftar Sällskapet Nya Idun och
Ñáä~åíêçéáK=eçå=íáääÜ∏ê=ÇÉå=Öêìéé=âîáååçê=ëçã=áåëíáÑí~ê=p®ääëâ~éÉí=kó~=fÇìå=çÅÜ=
hon finns bland initiativtagarna till Kommittén för god och billig nöjesläsning.
Üçå=Ñáååë=Ää~åÇ=áåáíá~íáîí~Ö~êå~=íáää=hçããáíí¨å=Ñ∏ê=ÖçÇ=çÅÜ=ÄáääáÖ=å∏àÉëä®ëåáåÖK=
bÑíÉê=
Efter ~íí=
att ìåÇÉê=
under Éå=
en ëíìÇáÉêÉë~=
studieresa íáää=
till båÖä~åÇ=
England Ü~=
ha âçããáí=
kommit á=i å®ê~=
nära âçåí~âí=
kontakt ãÉÇ=
med
âççéÉê~íáçåÉå=ÄáäÇ~ê=^åå~=tÜáíäçÅâ=™ê=NVMR=pîÉåëâ~=ÜÉãI=Éå=âççéÉê~íáî=~åJ
kooperationen bildar Anna Whitlock år 19o5 Svenska hem, en kooperativ anÇÉäëÑ∏êÉåáåÖ=Ñ∏ê=âîáååçêI=ëçã=îáååÉê=ëíçê=ìééëäìíåáåÖ=çÅÜ=âçããÉê=~íí=âä~ê~=
delsförening för kvinnor, som vinner stor uppslutning och kommer att klara
ëáÖ=î®ä=çÅâë™=ÉâçåçãáëâíK=eçå=íáääÜ∏ê=â®êå~å=á=ÇÉí=å®íîÉêâ=ëçã=NVNR=çêÖ~åáëÉJ
sig väl också ekonomiskt. Hon tillhör kärnan i det nätverk som 1915 organiserar Kvinnornas fredssöndag och sedan fortsätter fredssträvandena; hon upplåê~ê=hîáååçêå~ë=ÑêÉÇëë∏åÇ~Ö=çÅÜ=ëÉÇ~å=Ñçêíë®ííÉê=ÑêÉÇëëíê®î~åÇÉå~X=Üçå=ìééä™J
íÉê=ëáå=ëâçä~=ëçã=ã∏íÉëéä~íë=Ñ∏ê=ÇÉíí~=å®íîÉêâK=eÉååÉë=çêÖ~åáë~íçêáëâí=ëâáÅâJ
ter sin skola som mötesplats för detta nätverk. Hennes organisatoriskt skickäáÖ~=áåë~íë=ëçã=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=á=i~åÇëÑ∏êÉåáåÖÉå=Ñ∏ê=âîáååçêë=éçäáíáëâ~=ê∏ëíê®íí=Ñ™ê=
liga insats som ordförande i Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt får
rum Ñ∏ê=
ÄÉíóÇÉäëÉ=
betydelse Ñ∏ê=
för ê∏ëíê®ííëÑê™Ö~åë=
rösträttsfrågans ä∏ëåáåÖK=
lösning. qáÇÉå=
Tiden ∏ééå~ê=
öppnar êìã=
för åó~=
nya éçëáíáçåÉêK=
positioner.
^åå~=tÜáíäçÅâ=ÉåÖ~ÖÉê~ê=ëáÖ=çìééÜ∏êäáÖí=á=Éíí=ë~ãÜ®ääëÄóÖÖÉ=~î=ëíçê~=ã™íí=Ó=
Anna
Whitlock engagerar sig oupphörligt i ett samhällsbygge av stora mått Éíí=
ett ë~ãÜ®ääëÄóÖÖÉ=
samhällsbygge ÖêìåÇ~í=
grundat ãÉê=
mer é™=
på ëçÅá~ä~=
sociala ê∏êÉäëÉê=
rörelser ®å=
än ëí~íäáÖ~=
statliga áåëíáíìíáçåÉêK=
institutioner.
aÉíí~=ÄóÖÖÉ=Ü~åÇä~ê=çã=ãÉÇÄçêÖÉêäáÖ=ê®ííI=çã=ÄáäÇåáåÖëëíê®î~åÇÉå=çÅÜ=∏îÉêJ
Detta bygge handlar om medborgerlig rätt, om bildningssträvanden och överÄêóÖÖåáåÖ=~î=âä~ëëãçíë®ííåáåÖ~êK=aÉí=Ü~åÇä~ê=áåíÉ=ãáåëí=çã=~íí=âîáååçê=ëâ~=
bryggning av klassmotsättningar. Det handlar inte minst om att kvinnor ska
âìåå~=í~=ëáÖ=ê®ííÉå=~íí=ÇÉäí~=á=ë~ãÜ®ääëÄóÖÖÉíK=
kunna ta sig rätten att delta i samhällsbygget.
bå=~åå~å=ÑäáíáÖ=Ñ∏êÉåáåÖëÖêìåÇ~êÉ=î~ê=ÑáäK=Çê=bääÉå=cêáÉëK=eçå=Ü~ÇÉ=Éå=ÅÉåíê~ä=
En annan ﬂitig föreningsgrundare var fil. dr Ellen Fries. Hon hade en central
Fredrika _êÉãÉêÑ∏êÄìåÇÉí=
Bremerförbundet NUUQ=
1884 çÅÜ=
ëí®ääåáåÖ=
îáÇ= ÄáäÇ~åÇÉí=
ställning vid
bildandet ~î=
av cêÉÇêáâ~=
och p®ääëâ~éÉí=
Sällskapet kó~=
Nya
fÇìå=
Idun NUURK=
1885. m™=
På ÜÉååÉë=
hennes áåáíáí~íáî=
inititativ ÖêìåÇ~ÇÉë=
grundades çÅâë™=
också pîÉåëâ~=
Svenska âîáååçêë=
kvinnors å~íáçå~äÑ∏êJ
nationalförÄìåÇ=
^åÇê~= åóÅâÉäâîáååçê=
î™ê= âçääÉâíáîÄáçÖê~Ñá=
bund NUVSK=
1896. Andra
nyckelkvinnor á=i vår
kollektivbiografi ëçã=
som çÅâë™=
också ëíìÇÉê~ÇÉ=
studerade á=i
rééë~ä~=ãÉå=å™Öê~=™ê=ëÉå~êÉ=®å=bääÉå=cêáÉëI=ãÉÇ=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=ëçã=Ñê®ãëí~=
Uppsala men några år senare än Ellen Fries, med Lydia Wahlström som främsta
å~ãåI=
namn, ÖêìåÇ~ÇÉ=
grundade NUVO=
1892 rééë~ä~=
Uppsala âîáååäáÖ~=
kvinnliga ëíìÇÉåíÑ∏êÉåáåÖK=
studentförening. c∏êÉåáåÖÉå=
Föreningen ëçã=
som
framgångsrikt kom att driva de kvinnliga akademikernas intressen blev därtill en
Ñê~ãÖ™åÖëêáâí=âçã=~íí=Çêáî~=ÇÉ=âîáååäáÖ~=~â~ÇÉãáâÉêå~ë=áåíêÉëëÉå=ÄäÉî=Ç®êíáää=Éå=
viktig
îáâíáÖ=â®ää~=íáää=äáîëä™åÖ~=å®íîÉêâK=e®ê=âå∏í=ÇÉ=âîáååäáÖ~=~â~ÇÉãáâÉêå~=âçåí~âíÉê=
källa till livslånga nätverk. Här knöt de kvinnliga akademikerna kontakter
med varandra över framtida yrkesgränser.
ãÉÇ=î~ê~åÇê~=∏îÉê=Ñê~ãíáÇ~=óêâÉëÖê®åëÉêK=
bå=~åå~å=íóé=~î=Ñ∏êÉåáåÖ=ÄáäÇ~ÇÉ=bÄÄ~=iáåÇ=~Ñ=e~ÖÉÄó=EÑK=NUPVF=å®ê=Üçå=ÄäáJ
En annan typ av förening bildade Ebba Lind af Hageby (f. 1839) när hon blileddes ~î=
Lind ~Ñ=
vit
änka NUUVK=
1889. aÉå=
Den Ñ∏êëí~=
första ëàìâî™êÇëÑ∏êÉåáåÖÉå=
sjukvårdsföreningen á=
i píçÅâÜçäã=
Stockholm äÉÇÇÉë=
av iáåÇ=
îáí= ®åâ~=
af
Hageby i cirka 20 år, hon samlade en kompetent styrelse omkring sig och ane~ÖÉÄó=á=Åáêâ~=OM=™êI=Üçå=ë~ãä~ÇÉ=Éå=âçãéÉíÉåí=ëíóêÉäëÉ=çãâêáåÖ=ëáÖ=çÅÜ=~åJ
ëí®ääÇÉ=ëàìâëâ∏íÉêëâçê=
î™êÇ~ÇÉ= Ñ~ííáÖ~=
ställde sjuksköterskor ëçã=
som vårdade
fattiga á=
i ÇÉê~ë=
deras ÉÖå~=
egna ÜÉãK=
hem. j~å=
Man â~å=
kan ë®Ö~=
säga ~íí=
att
ÇÉíí~=®ê=ÇÉå=Ñ∏êëí~=Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉå=íáää=Ç~ÖÉåë=Çáëíêáâíëàìâî™êÇK=fåê®íí~åÇÉí=~î=ëàìâJ
detta är den första föregångaren till dagens distriktsjukvård. Inrättandet av sjukhem ëçã=
vårdsföreningen
en ãáäëíçäéÉ=
milstolpe á=i ÇÉå=
den ∏ééå~=
öppna vård
som ìíÄáäÇ~ÇÉ=
utbildade ëàìâJ
sjukî™êÇëÑ∏êÉåáåÖÉå= var
î~ê= Éå=
î™êÇ= á=i ÜÉã=
hemmen,
ëâ∏íÉêëâçê=
sköterskor ~ääíÑçêí=
alltfort ®Öå~ê=
ägnar ëáÖ=
sig ™íK=
åt. kì=
Nu â~ää~ë=
kallas ÇÉí=
det ~î~åÅÉê~Ç=
avancerad ëàìâî™êÇ=
sjukvård á=i ÜÉããÉåI=
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ëàìâÜìëJ=ÉääÉê=éêáã®êî™êÇë~åëäìíÉå=ÜÉãëàìâî™êÇ=ÉääÉê=äáâå~åÇÉK=iáâëçã=ÇÉ=ÑäÉëí~=
sjukhus- eller primärvårdsansluten hemsjukvård eller liknande. Liksom de flesta
âîáååçêå~=î~ê=Üçå=~âíáî=é™=ã™åÖ~=ÑêçåíÉêI=ÇçÅâ=Éà=á=ê∏ëíê®ííëê∏êÉäëÉåK=
kvinnorna var hon aktiv på många fronter, dock ej i rösträttsrörelsen.
Karolina Widerström
tillhör çÅâë™=
h~êçäáå~=
táÇÉêëíê∏ã= íáääÜ∏ê=
också ÇÉ=
de ãÉëí=
mest ~âíáî~=
aktiva âîáååçêå~=
kvinnorna å®ê=
när ÇÉí=
det Ö®ääÉê=
gäller
Ñ∏êÉåáåÖ~ê=
föreningar çÅÜ=
och ë®ääëâ~éK=
sällskap. bÑíÉê=
Efter ~íí=
att ìåÇÉê=
under ëáå=
sin ëíìÇáÉíáÇ=
studietid Ü~=
ha íîÉâ~í=
tvekat çã=
om Ñ∏êÉåáåÖ~ê=
föreningar
î~ê= ÇÉí=
var
det ê®íí~=
rätta ë®ííÉí=
sättet ~íí=
att é™îÉêâ~=
påverka çÅÜ=
och ä™í~=
låta ëáÖ=
sig é™îÉêâ~ëI=
påverkas, Ääáê=
blir Üçå=
hon ëå~ÄÄí=
snabbt Éå=
en ~î=
av ÇÉ=
de
âîáååçê=ëçã=ìíåóííà~ê=ëáíí=ëóãÄçäáëâ~=â~éáí~ä=é™=çäáâ~=éçëíÉê=á=Ñ∏êÉåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=
kvinnor som utnyttjar sitt symboliska kapital på olika poster i föreningar för att
Ñ∏ê®åÇê~=
sá= ëÉê=
^åå~= Whitlock;
tÜáíäçÅâX= h~êçäáå~=
förändra çÅÜ=
till Anna
och é™îÉêâ~K=
påverka. Vi
ser íóÇäáÖ~=
tydliga é~ê~ääÉääÉê=
paralleller íáää=
Karolina
táÇÉêëíê∏ã= var
î~ê= ëÉâêÉíÉê~êÉ=
Widerström
sekreterare çÅÜ=
och çêÇÑ∏ê~åÇÉ=
ordförande á=
i fÇìåë=
Iduns âîáååäáÖ~=
kvinnliga ~â~ÇÉãáI=
akademi, çêÇÑ∏J
ordförande á=i ABKF
och çÅâë™=
ê~åÇÉ=
^_hc= çÅÜ=
också çêÇÑ∏ê~åÇÉ=
ordförande á=i i~åÇëÑ∏êÉåáåÖÉå=
Landsföreningen Ñ∏ê=
för âîáååçêë=
kvinnors éçäáíáëâ~=
politiska
ê∏ëíê®íí=ìåÇÉê=ÇÉ=™ê=Ç™=ê∏ëíê®ííÉå=Ñ∏êîÉêâäáÖ~ÇÉë=Ñ∏ê=âîáååçêå~K=h~êçäáå~=táÇÉêJ
rösträtt under de år då rösträtten förverkligades för kvinnorna. Karolina Widerëíê∏ã=ìíåóííà~ÇÉ=®îÉå=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=é™îÉêâ~=ëáå~=Ñê™Öçê=ÖÉåçã=é~êíáéçäáíáâÉåK=
ström utnyttjade även möjligheten att påverka sina frågor genom partipolitiken.
aÉ=∏îêáÖ~=âîáååäáÖ~=ä®â~êå~I=äáâëçã=ëìÅÅÉëëáîí=ã™åÖ~=~åÇê~=âîáååçêI=ìíåóííà~ÇÉ=
De övriga kvinnliga läkarna, liksom successivt många andra kvinnor, utnyttjade
çÑí~=táÇÉêëíê∏ãë=ãÉÇ=íáÇÉå=î®ñ~åÇÉ=ëóãÄçäáëâ~=â~éáí~äI=ÖÉåçã=~íí=Ñ∏êë®âê~=ëáÖ=
ofta Widerströms med tiden växande symboliska kapital, genom att försäkra sig
çã=ÜÉååÉë=å~ãåI=ëí∏Ç=çÅÜ=ãÉÇîÉêâ~å=á=çäáâ~=ëíêáÇÉêK=jÉå=ä®â~êå~=Ñ∏äàÇÉ=çÅâë™=
om hennes namn, stöd och medverkan i olika strider. Men läkarna följde också
ëà®äî~=ÜÉååÉë=ÉñÉãéÉä=ÖÉåçã=~íí=í~=áåáíá~íáî=íáää=çÅÜ=~íí=ÉåÖ~ÖÉê~=ëáÖ=á=å~íáçåÉää~=
själva hennes exempel genom att ta initiativ till och att engagera sig i nationella
çÅÜ=áåíÉêå~íáçåÉää~=Ñ∏êÉåáåÖ~êK=m™=áåáíá~íáî=~î=^Ç~=káäëëçå=EÑK=NUTOF=çÅÜ=âçääÉÖ~å=
och internationella föreningar. På initiativ av Ada Nilsson (f. 1872) och kollegan
gìäá~=háåÄÉêÖ=ëí~êí~ÇÉë=cêáëáåå~ÇÉ=âîáååçê=NVNQK=aÉí=Ñ∏êëí~=ã∏íÉí=ëâÉÇÇÉ=á=ÇÉå=
julia
Kinberg startades Frisinnade kvinnor 1914. Det första mötet skedde i den
ëÉå~êÉë=ÜÉãI=Ç®ê=Éå=ê~Ç=â®åÇ~=âîáååçê=ë~ãä~ÇÉëI=Ää~åÇ=ÇÉã=ëâêáî~åÇÉ=âîáååçê=
senares hem, där en rad kända kvinnor samlades, bland dem skrivande kvinnor
ëçã=bäáå=t®ÖåÉê=çÅÜ=j~êáâ~=píáÉêåëíÉÇíK=^Ç~=káäëëçå=ÄäÉî=ëã™åáåÖçã=Éå=îáâJ
som Elin Wägner och Marika Stiernstedt. Ada Nilsson blev småningom en vikíáÖ=ãÉÇäÉã=á=cçÖÉäëí~ÇëÖêìééÉå=çÅÜ=ëí~êí~ÇÉ=çÅÜ=î~ê=~åëî~êáÖ=ìíÖáî~êÉ=Ñ∏ê=íáÇJ
tig medlem i Fogelstadsgruppen och startade och var ansvarig utgivare för tidëâêáÑíÉå=qáÇÉî~êîÉí=ìåÇÉê=ÜÉä~=ÇÉëë=ÉñáëíÉåë=ENVOPÓNVPTFK=
skriften Tidevarvet under hela dess existens (1923-1937).

Inspektriser och entreprenörer
fåëéÉâíêáëÉê=çÅÜ=ÉåíêÉéêÉå∏êÉê=
Flera av de kvinnor vi studerat tillsattes som inspektriser inom sina specialomcäÉê~=~î=ÇÉ=âîáååçê=îá=ëíìÇÉê~í=íáääë~ííÉë=ëçã=áåëéÉâíêáëÉê=áåçã=ëáå~=ëéÉÅá~äçãJ
råden. aÉå=
mest ÄÉã®êâí~=
ê™ÇÉåK=
î~ê= ìí~å=
Den ãÉëí=
bemärkta áåëéÉâíêáëÉå=
inspektrisen var
utan íîÉâ~å=
tvekan hÉêëíáå=
Kerstin eÉëëÉäÖêÉå=
Hesselgren
EÑK=NUTOFI=ëçã=ÇÉäë=î~ê=Äçëí~ÇëáåëéÉâíêáë=îáÇ=píçÅâÜçäãë=Ü®äëçî™êÇëå®ãåÇI=ëâçäJ
(f. 1872), som dels var bostadsinspektris vid Stockholms hälsovårdsnämnd, skol1906-1913, ÇÉäë=
â∏âëáåëéÉâíêáë=
îáÇ= píçÅâÜçäãë=
óêâÉëáåëéÉâíêáë= ™êÉå=
köksinspektris vid
Stockholms Ñçäâëâçäçê=
folkskolor NVMSÓNVNPI=
dels yrkesinspektris
åren
NVNOÓNVPQK=
î~ê= âîáååçêë=
îáäâÉí= Üçå=
1912-1934. eÉååÉë=
Hennes ëíçê~=
stora áåíêÉëëÉ=
intresse var
kvinnors ~êÄÉíëäáîI=
arbetsliv, vilket
hon çÅâë™=
också ~êÄÉJ
arbeí~ÇÉ=ãÉÇ=á=éçäáíáëâ~=ìééÇê~ÖK=hÉêëíáå=eÉëëÉäÖêÉå=î~äÇÉë=ëçã=Ñ∏êëí~=âîáåå~=áå=á=
tade med i politiska uppdrag. Kerstin Hesselgren valdes som första kvinna in i
riksdagens första kammare. Hon, som många av våra pionjärkvinnor, hade inga
êáâëÇ~ÖÉåë=Ñ∏êëí~=â~ãã~êÉK=eçåI=ëçã=ã™åÖ~=~î=î™ê~=éáçåà®êâîáååçêI=Ü~ÇÉ=áåÖ~=
mallar att gå efter utan fick skapa sådana för sin praktik. Hon genomförde inã~ää~ê=~íí=Ö™=ÉÑíÉê=ìí~å=ÑáÅâ=ëâ~é~=ë™Ç~å~=Ñ∏ê=ëáå=éê~âíáâK=eçå=ÖÉåçãÑ∏êÇÉ=áåJ
spektionsresor och förverkligade med tiden en stor plan: förbättrade levnadsförëéÉâíáçåëêÉëçê=çÅÜ=Ñ∏êîÉêâäáÖ~ÇÉ=ãÉÇ=íáÇÉå=Éå=ëíçê=éä~åW=Ñ∏êÄ®ííê~ÇÉ=äÉîå~ÇëÑ∏êJ
hållanden för kvinnor genom bostäder, kost, spar- och försäkringsväsende bland
Ü™ää~åÇÉå=Ñ∏ê=âîáååçê=ÖÉåçã=Äçëí®ÇÉêI=âçëíI=ëé~êJ=çÅÜ=Ñ∏êë®âêáåÖëî®ëÉåÇÉ=Ää~åÇ=
ãóÅâÉí=~åå~íK=eçå=äóÅâ~ÇÉë=Ñ™=qçÄ~âëãçåçéçäÉí=~íí=~åëí®ää~=
mycket annat. Hon lyckades få Tobaksmonopolet att anställa Éå=éÉêëçå~äâçåJ
en personalkonsulent och ordnade kurser för denne och företagets arbetsledare. Hon vände sig
ëìäÉåí=çÅÜ=çêÇå~ÇÉ=âìêëÉê=Ñ∏ê=ÇÉååÉ=çÅÜ=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=~êÄÉíëäÉÇ~êÉK=eçå=î®åÇÉ=ëáÖ=
Éãçí=í~åâÉå=é™=~êÄÉí~êÉ=ëçã=åìããÉê=îáÇ=Éíí=ä∏é~åÇÉ=Ä~åÇ=çÅÜ=ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ=ëáÖ=
emot tanken på arbetare som nummer vid ett löpande band och engagerade sig
hälsovård. fåíÉ=
kallades Üçå=
hon ÒhÉêëíáå=
çÅâë™=
också Ñ∏ê=
för éëóâáëâ=
psykisk Ü®äëçî™êÇK=
Inte Ñ∏ê=
för áåíÉ=
inte â~ää~ÇÉë=
”Kerstin ÇÉå=
den Ñ∏êëí~ÒK=
första”.
Kerstin Hesselgren fanns också med bland kvinnorna i Fogelstad och därmed i
hÉêëíáå=eÉëëÉäÖêÉå=Ñ~ååë=çÅâë™=ãÉÇ=Ää~åÇ=âîáååçêå~=á=cçÖÉäëí~Ç=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=á=
~êÄÉíÉí=Ñ∏ê=~íí=∏â~=âîáååçêë=~ääã®åÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=ë~ãÜ®ääëÉåÖ~ÖÉã~åÖK=
arbetet för att öka kvinnors allmänbildning och samhällsengagemang.
fåëéÉâíêáëÉêå~=
î~ê= Éå=
óêâÉëâ™ê= ëçã=
Inspektriserna var
en åó=
ny yrkeskår
som ìíÖàçêÇÉ=
utgjorde Éå=
en ä®åâ=
länk ãÉää~å=
mellan ÄÉëäìíëÑ~íJ
beslutsfateller âçããìå~ä=
kommunal åáî™I=
tare é™=
på ëí~íäáÖ=
statlig ÉääÉê=
nivå, ìíÄáäÇåáåÖ~ê=
utbildningar çÅÜ=
och ~êÄÉíëäáîK=
arbetsliv. aÉ=
De ëóåäáÖJ
synligí~êÉ=
NTV=
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ÖàçêÇÉ=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå=á=ëâçäçê=çÅÜ=~êÄÉíëäáîI=ãKãK=ÖÉåçã=~íí=Öê~åëâ~I=ê~ééçêíÉê~=
gjorde förhållanden i skolor och arbetsliv, m.m. genom att granska, rapportera
çÅÜ=âçêêáÖÉê~K=aÉ=âçã=Ç®êãÉÇ=~íí=~åÖÉ=åçêãÉê=Ñ∏ê=îáäâÉå=âî~äáíÉí=ëçã=ëâìääÉ=
och korrigera. De kom därmed att ange normer för Vilken kvalitet som skulle
gälla för verksamheterna.
Ö®ää~=Ñ∏ê=îÉêâë~ãÜÉíÉêå~K=
aÉ=éêáî~í=îÉêâë~ãã~=ÉåíêÉéêÉå∏êÉêå~=ÄáÇêçÖ=íáää=~íí=∏ééå~=åó~=óêâÉëã∏àäáÖJ
De privat verksamma entreprenörerna bidrog till att öppna nya yrkesmöjligÜÉíÉê=Ñ∏ê=~åÇê~=âîáååçê=çÅÜ=ëíÉÖ=çÅâë™=ëà®äî~=ÖÉåçã=ëáå=îÉêâë~ãÜÉí=ìí=á=çÑÑÉåíJ
heter för andra kvinnor och steg också själva genom sin verksamhet ut i offentligheten. bå=
äáÖÜÉíÉåK=
óêâÉëâîáåå~= var
î~ê= Augusta
^ìÖìëí~= iìåÇáå=
En Ñê~ãëí™ÉåÇÉ=
framstående yrkeskvinna
Lundin EÑK=NUQMFK=
(f. 1840). eÉååÉë=
Hennes
Ä~å~=
îÉêâ~ÇÉ= á=i Ñ~ÇÉêåë=
i hêáëíá~åëí~ÇI=
Kristianstad, Ç®ê=
hon verkade
faderns ëâê®ÇÇÉêáK=
I íàìÖç™êë™äJ
bana Ä∏êà~ÇÉ=
började á=
där Üçå=
skrädderi. f=
tjugoårsålÇÉêå=ä®ãå~ÇÉ=Üçå=ÜÉãëí~ÇÉå=Ñ∏ê=píçÅâÜçäãI=Ç®ê=Üçå=ìåÇÉê=Éíí=é~ê=™ê=î~ê=~åJ
dern lämnade hon hemstaden för Stockholm, där hon under ett par år var anëí®ääÇ=á=Éå=Ü~íí~ÑÑ®êK=bå=ÉÖÉå=äáíÉå=~íÉäà¨=ìíîÉÅâä~ÇÉë=é™=NUTMJí~äÉí=íáää=Éíí=ãçÇÉJ
ställd i en hattaffär. En egen liten ateljé utvecklades på 1870-talet till ett modeã~Ö~ëáåK=
îÉêâë~ãÜÉíÉå= íáää=
till _êìåâÉÄÉêÖëíçêÖI=
Brunkebergstorg,
magasin. k®ê=
När ~ÑÑ®êÉêå~=
affärerna ÖáÅâ=
gick Äê~=
bra Ñäóíí~ÇÉë=
flyttades verksamheten
ëçã=
^ìÖìëí~ë= Ñê~ãÖ™åÖ~ê=
hade Éå=
som Ü~ÇÉ=
en â~ê~âí®ê=
karaktär ~î=
av Éå=
en Ñ∏ê=
för ëáå=
sin íáÇ=
tid ãçÇÉêå=
modern ëíçêëí~ÇK=
storstad. Augustas
framgångar
î~ê=ÄÉíóÇ~åÇÉK=eçå=êÉëíÉ=™êäáÖÉå=íáää=m~êáë=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=áåíêóÅâ=çÅÜ=ëÉ=ÇÉí=~âíìÉää~=
var
betydande. Hon reste årligen till Paris för att få intryck och se det aktuella
modet och köpa tyger. Hennes modehus var det framgångsrikaste av alla på sin
ãçÇÉí=çÅÜ=â∏é~=íóÖÉêK=eÉååÉë=ãçÇÉÜìë=î~ê=ÇÉí=Ñê~ãÖ™åÖëêáâ~ëíÉ=~î=~ää~=é™=ëáå=
íáÇK=aÉ=ëçã=ä®í=ëó=ëáå~=âä®ÇÉê=á=ÜÉååÉë=~íÉäà¨=âçã=Ñê™å=ë~ãÜ®ääÉíë=∏îêÉ=ëâáâí=çÅÜ=
tid. De som lät sy sina kläder i hennes ateljé kom från samhällets övre skikt och
Éå=~î=âìåÇÉêå~=î~ê=ÇêçííåáåÖÉåK=eçå=ëóÇÇÉ=ÇÉå=âä®ååáåÖ=ëçã=pÉäã~=i~ÖÉêä∏Ñ=
en av kunderna var drottningen. Hon sydde den klänning som Selma Lagerlöf
Ä~ê=å®ê=Üçå=íáääÇÉä~ÇÉë=kçÄÉäë=äáííÉê~íìêéêáëK=
bar när hon tilldelades Nobels litteraturpris.
pçã=î®äâ®åÇ=çÅÜ=Éêâ®åÇ=Ñ∏êÉëí™åÇÉêëâ~=Ñ∏ê=ëáå=Ñáêã~=ÇÉäíçÖ=^ìÖìëí~=iìåÇáå=
Som välkänd och erkänd förestånderska för sin firma deltog Augusta Lundin
çÅâë™=á=çéáåáçåëÄáäÇåáåÖÉåK=eçå=ÑáÅâ=ìééÇê~ÖÉí=~î=oÉÑçêãÇê®âíëÑ∏êÉåáåÖÉå=~íí=
också i opinionsbildningen. Hon fick uppdraget av Reformdräktsföreningen att
ëó=
sy ìéé=
upp Éå=
en Ñ∏êÉåâä~Ç=
förenklad ãçÇÉÇê®âí=
modedräkt ëçã=
som êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ=
representerade Éå=
en êÉ~âíáçå=
reaktion ãçí=
mot ÇÉí=
det ê™J
råÇ~åÇÉ=Ñóëáëâí=éä™Öë~ãã~=âîáååçãçÇÉíI=Éíí=ãçÇÉ=ëçã=Üçå=ë~ãíáÇáÖí=ëà®äî=î~ê=Éå=
dande fysiskt plågsamma kvinnomodet, ett mode som hon samtidigt själv var en
företrädare för. Dessa dubbla roller, att både företräda det rådande modet och
Ñ∏êÉíê®Ç~êÉ=Ñ∏êK=aÉëë~=ÇìÄÄä~=êçääÉêI=~íí=Ä™ÇÉ=Ñ∏êÉíê®Ç~=ÇÉí=ê™Ç~åÇÉ=ãçÇÉí=çÅÜ=
ë~ãíáÇáÖí=
î™ää~í= ÜÉååÉ=
samtidigt ëí∏Çà~=
stödja ÇÉëë=
dess çééçëáíáçåI=
opposition, ã™ëíÉ=
måste Ü~=
ha vållat
henne ÜìîìÇÄêóK=
huvudbry. cê~ãÖ™åÖJ
Framgång~êå~=
^ìÖìëí~= iìåÇáåë=
modehus ÄÉêçÇÇÉ=
med
arna Ñ∏ê=
för Augusta
Lundins ãçÇÉÜìë=
berodde ë~ååçäáâí=
sannolikt é™=
på ~íí=
att Üçå=
hon Ñ∏äàÇÉ=
följde ãÉÇ=
î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉ=é™=ãçÇÉíë=îáâíáÖ~ëíÉ=ëÅÉåI=á=ÇÉ=Ñê~åëâ~=ãçÇÉÜìëÉåK=
vad
som hände på modets viktigaste scen, i de franska modehusen.
Hulda Lundin (f. 1866) hade precis som sin storasyster en entreprenörs sinne.
eìäÇ~=iìåÇáå=EÑK=NUSSF=Ü~ÇÉ=éêÉÅáë=ëçã=ëáå=ëíçê~ëóëíÉê=Éå=ÉåíêÉéêÉå∏êë=ëáååÉK=
Hon valde också att inrikta sin verksamhet på textil, men på något helt annat än
eçå=î~äÇÉ=çÅâë™=~íí=áåêáâí~=ëáå=îÉêâë~ãÜÉí=é™=íÉñíáäI=ãÉå=é™=å™Öçí=ÜÉäí=~åå~í=®å=
parisiskt dagsmode. Hulda Lundin kom till Stockholm och fick tjänst som folké~êáëáëâí=Ç~ÖëãçÇÉK=eìäÇ~=iìåÇáå=âçã=íáää=píçÅâÜçäã=çÅÜ=ÑáÅâ=íà®åëí=ëçã=ÑçäâJ
kompetens. fåçã=
ëâçää®ê~êáåå~=
skollärarinna ãÉÇ=
med ÇáëéÉåëI=
dispens, ÉÑíÉêëçã=
eftersom Üçå=
hon ë~âå~ÇÉ=
saknade ÑçêãÉää=
formell âçãéÉíÉåëK=
Inom
píçÅâÜçäãë=Ñçäâëâçäçê=âçã=Üçå=~íí=ìíîÉÅâä~=ëâçäëä∏àÇ=Ñ∏ê=ÑäáÅâçêI=ëçã=Üçå=Ñ∏ê=
Stockholms folkskolor kom hon att utveckla skolslöjd för flickor, som hon för
∏îêáÖí=î~ê=áåëéÉâíêáë=Ñ∏ê=á=íàìÖç=™êI=íáää=Éíí=®ãåÉ=ãÉÇ=ÖÉãÉåë~ã=ä®êçÖ™åÖ=Ñ∏ê=~ää~=
övrigt var inspektris för i tjugo år, till ett ämne med gemensam lärogång för alla
flickor. Hon startade också ett handarbetslärarinneseminarium, som utvecklades
ÑäáÅâçêK=eçå=ëí~êí~ÇÉ=çÅâë™=Éíí=Ü~åÇ~êÄÉíëä®ê~êáååÉëÉãáå~êáìãI=ëçã=ìíîÉÅâä~ÇÉë=
från âçêí~=
Ñê™å=
óêâÉëìíÄáäÇåáåÖK= Tack
q~Åâ= vare
î~êÉ= ~íí=
korta âìêëÉê=
kurser íáää=
till Éå=
en ÖÉÇáÖÉå=
gedigen yrkesutbildning.
att ÜÉååÉë=
hennes ãÉíçÇ=
metod
ﬂickor á=
i
ÑáÅâ=
fick Éíí=
ett ë™=
så ëí~êâí=
starkt ÖÉåçãëä~ÖI=
genomslag, Ü~ê=
har ÇÉå=
den ëîÉåëâ~=
svenska ëä∏àÇìåÇÉêîáëåáåÖÉå=
slöjdundervisningen Ñ∏ê=
för ÑäáÅâçê=
ÇÉå=
den çÄäáÖ~íçêáëâ~=
obligatoriska ëâçä~å=
skolan Öáîáí=
givit ÖÉåÉê~íáçåÉê=
generationer ~î=
av ÑäáÅâçê=
ﬂickor çÅÜ=
och âîáååçê=
kvinnor Éíí=
ett ÖÉãÉåJ
gemenë~ãí=âìäíìêÉääí=~êîK=
samt kulturellt arv.
Agda
^ÖÇ~=£ëíäìåÇ=î~êI=ëçã=íáÇáÖ~êÉ=å®ãåíëI=Éå=~î=ÇÉ=Ñ∏êëí~=êáâëÇ~Öëâîáååçêå~=á=
Östlund var, som tidigare nämnts, en av de första riksdagskvinnorna i
landet. Hon var den första som stod i talarstolen i andra kammaren, vilket naä~åÇÉíK=eçå=î~ê=ÇÉå=Ñ∏êëí~=ëçã=ëíçÇ=á=í~ä~êëíçäÉå=á=~åÇê~=â~ãã~êÉåI=îáäâÉí=å~J
turligtvis ÄäÉî=
blev ãóÅâÉí=
mycket ìééã®êâë~ãã~íK=
uppmärksammat. d∏íÉÄçêÖë=
Göteborgs e~åÇÉäëJ=
Handels- çÅÜ=
och pà∏Ñ~êíëíáÇJ
SjöfartstidíìêäáÖíîáë=
åáåÖ=ëâêáîÉêW=ÒaÉå=âä~ê~=çÅÜ=âäçâ~=Ñê~ãëí®ääåáåÖÉå=ÄäÉî=íáääí~ä~åÇÉ=áåíÉ=ãáåëí=é™=
ning skriver: ”Den klara och kloka framställningen blev tilltalande inte minst på
grund ~î=
med Éå=
av í~ä~êáåå~åë=
talarinnans vackra
stämma, ëçã=
som Üçå=
hon ÄÉÖ~Öå~ÇÉ=
begagnade ãÉÇ=
en çãëçêÖI=
omsorg,
ÖêìåÇ=
î~Åâê~= ëí®ãã~I=
riksdagshuset. hçãã~=
mycket çî~åäáÖ=
ovanlig á=i êáâëÇ~ÖëÜìëÉíK=
Komma ÜÉååÉë=
hennes ëóëíê~ê=
systrar ~íí=
att äáâ~=
lika Ñ∏êëí™åÇáÖí=
förståndigt ÄÉJ
beãóÅâÉí=
Ö~Öå~=çêÇÉíI=ëâçä~=ÇÉ=~îî®éå~=ÇÉãI=ëçã=î~êáí=íîÉâë~ãã~=çã=î~Ç=âîáåå~å=Ü~ÇÉ=
gagna ordet, skola de avväpna dem, som varit tveksamma om vad kvinnan hade
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é™=ÇÉå=Ö~äÉà~å=~íí=Ö∏ê~KÒ
på den galejan att göra.”3P=a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê=ÄÉê∏ãÇÉ=ÜÉååÉ=Ñ∏ê=ÇÉå=®Çä~=âçåëíÉå=
Dagens Nyheter berömde henne för den ädla konsten
riksdagsme'ínnem
~íí=
îáäâÉí= ÉåäáÖí=
att Ü™ää~=
hålla ëáÖ=
sig íáää=
till ë~âÉåI=
saken, Vilket
enligt íáÇåáåÖÉå=
tidningen áåíÉ=
inte Ü∏êÇÉ=
hörde íáää=
till êáâëÇ~Öëã®ååÉåë=
ÉÖÉåëâ~éÉêK=£ëíäìåÇë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=Ó=ëçã=âîáåå~=Ó=Ü™ää~=ëáÖ=íáää=ë~âÑê™Ö~å=çÅÜ=~íí=
egenskaper. Östlunds förmåga att - som kvinna - hålla sig till sakfrågan och att
ÑçêãìäÉê~=ëáÖ=î®ä=çÅÜ=î~ÅâÉêíI=ãÉÇÑ∏êÇÉ=~íí=âîáååçêå~=ÑáÅâ=Éíí=Öçíí=ãçíí~Ö~åÇÉK=
formulera sig väl och Vackert, medförde att kvinnorna fick ett gott mottagande.
p~ãíáÇáÖí=
îáë~ê= Åáí~íÉí=
àçìêå~äáëíÉê= â®åÇÉ=
föranlåtna ~íí=
Samtidigt visar
citatet ~íí=
att ã~åäáÖ~=
manliga journalister
kände ëáÖ=
sig Ñ∏ê~åä™íå~=
att âçãJ
komãÉåíÉê~=ê∏ëíä®ÖÉ=çÅÜ=Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ=ëçã=å™Öçí=ëéÉÅáÑáâí=âîáååäáÖíK=
mentera röstläge och framträdande som något specifikt kvinnligt.
m™=ëâáäÇ~=ë®íí=íçÖ=ë™äÉÇÉë=âîáååçêå~=áåáíá~íáî=íáää=~íí=ëâ~é~=åó~=áåëä~Ö=á=píçÅâJ
På skilda sätt tog således kvinnorna initiativ till att skapa nya inslag i StockÜçäãë=çÑÑÉåíäáÖ~=äáîK=aÉ=ãáåëí=çÑÑÉåíäáÖ~=®ê=ë~äçåÖÉêå~I=ãÉå=ÇÉëë~=®ê=®åÇ™=å™Öçí=
holms offentliga liv. De minst offentliga är salongerna, men dessa är ändå något
ëçã=ã™åÖ~=çäáâ~=éÉêëçåÉê=ãÉÇ=áåÑäóí~åÇÉ=á=ë~ãÜ®ääÉí=Ü~ê=íáääÖ™åÖ=íáääK=f=ë~äçåÖJ
som många olika personer med inflytande i samhället har tillgång till. I salongÉêå~=íê®ÑÑ~ê=ÇÉäí~Ö~êå~=ã™åÖ~=~åÇê~I=ÇáëâìíÉê~ê=çÅÜ=í~ê=Ñ∏êãçÇäáÖÉå=áåíêóÅâ=~î=
erna träffar deltagarna många andra, diskuterar och tar förmodligen intryck av
ÇÉ=äáîäáÖ~=ÇáëâìëëáçåÉêå~K=a®êáÖÉåçã=ÑáÅâ=Ü®åÇÉäëÉê=á=Éå=ë~äçåÖ=îáÇ~êÉ=ëéêáÇåáåÖ=
de livliga diskussionerna. Därigenom fick händelser i en salong vidare spridning
á=ÉÑíÉêëâçííK=c∏êÉåáåÖëÄáäÇåáåÖÉå=Ääáê=Éíí=~ääí=î~åäáÖ~êÉ=áåëä~Ö=á=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=äáîÉí=
i efterskott. Föreningsbildningen blir ett allt vanligare inslag i det offentliga livet
çÅÜ=ëã™åáåÖçã=Éíí=Éí~ÄäÉê~í=ë®íí=~íí=Ü~åíÉê~=ë~ãÜ®ääëéêçÄäÉãK=aÉå=îáÇ~ëíÉ=çÑJ
och småningom ett etablerat sätt att hantera samhällsproblem. Den vidaste ofÑÉåíäáÖÜÉíÉå=®ê=êáâëÇ~ÖÉå=Ç®ê=~ääí=ëçã=ë®Öë=çÅÜ=Ö∏êë=åçíÉê~ë=ëóëíÉã~íáëâíI=âçãJ
fentligheten är riksdagen där allt som sägs och görs noteras systematiskt, komãÉåíÉê~ë=á=éêÉëë=çÅÜ=ã®ååáëâçê=ÉãÉää~åI=ÄÉã∏íë=ÉääÉê=ÄÉê∏ãëK=
menteras i press och människor emellan, bemöts eller beröms.

mìÄäáÅÉêáåÖ=
Publicering
iáííÉê~íìêÉå=î~ê=îáÇ=ÇÉå=Ü®ê=íáÇÉå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=Éíí=ëí~êâí=ã~åëÇçãáåÉê~í=çãê™ÇÉI=
Litteraturen var vid den här tiden fortfarande ett starkt mansdominerat område,
av ÑáâíáçåëìíÖáîåáåÖÉå=
íêçíë=
trots âîáååçêå~ë=
kvinnornas Ñê~ãã~êëÅÜK=
frammarsch. råÖÉÑ®ê=
Ungefär Éå=
en Ñà®êÇÉÇÉä=
fjärdedel ~î=
fiktionsutgivningen Ñ∏ê=
för
îìñå~=ìåÇÉê=ëÉå~êÉ=ÇÉäÉå=~î=NUMMJí~äÉí=î~ê=ëâêáîÉå=~î=âîáååçêK=jÉå=Üìê=ëíçê=~åÇÉä=
vuxna
under senare delen av 1800-talet var skriven av kvinnor. Men hur stor andel
ëâêáî~åÇÉ=çÅÜ=éìÄäáÅÉê~ÇÉ=âîáååçê=ã~å=ÑáååÉê=ÄÉêçê=é™=î~ê=ã~å=íáíí~êK=pÉê=îá=é™=
skrivande och publicerade kvinnor man finner beror på var man tittar. Ser vi på
Ä~êåÄçâëìíÖáîåáåÖÉå=®ê=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå~=ÜÉäí=~åÇê~K=^î=éêçë~ÄÉê®ííÉäëÉê=Ñ∏ê=Ä~êå=çÅÜ=
barnboksutgivningen är förhållandena helt andra. Av prosaberättelser för barn och
ìåÖÇçã=î~ê=NUVM=ÇêóÖí=SM=éêçÅÉåí=ëâêáîå~=~î=âîáååçêI=çÅÜ=™ê=NVMM=Ü~ÇÉ=~åÇÉäÉå=
ungdom var 1890 drygt 60 procent skrivna av kvinnor, och år 1900 hade andelen
kvinnliga författare i samma kategori ökat till drygt tre fjärdedelar.4Q=páÑÑêçêå~=í~ä~ê=
Siffrorna talar
âîáååäáÖ~=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=á=ë~ãã~=â~íÉÖçêá=∏â~í=íáää=ÇêóÖí=íêÉ=Ñà®êÇÉÇÉä~êK
ëáíí=íóÇäáÖ~=ëéê™âK=qêçíë=ÇÉå=Ñê~ãÖ™åÖ=Éíí=Ñ™í~ä=âîáååäáÖ~=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=~î=ëâ∏åäáííÉê~J
sitt tydliga språk. Trots den framgång ett fåtal kvinnliga författare av skönlitteraíìê=Ñ∏ê=îìñå~=Ü~ÇÉ=ê∏åí=âçééä~ÇÉë=âîáååçêå~ë=îÉêâë~ãÜÉí=îáÇ=íáÇÉå=âêáåÖ=ëÉâÉäJ
tur för vaa hade rönt kopplades kvinnornas verksamhet vid tiden kring sekelëâáÑíÉí=NVMM=Ö®êå~=ë~ãã~å=ãÉÇ=Ä~êåÉíë=ëÑ®êK=aÉí=î~ê=ÉãÉääÉêíáÇ=áåíÉ=Ä~ê~=Ä~êåäáíJ
skiftet 1900 gärna samman med barnets sfär. Det var emellertid inte bara barnliten âîáååçÖÉåêÉK=
som
íÉê~íìêÉå=
î~ê= Éå=
îáâíáÖ= êçää=
teraturen ëçã=
som var
kvinnogenre. hîáååçêå~=
Kvinnorna ëéÉä~ÇÉ=
spelade ®îÉå=
även Éå=
en viktig
roll ëçã=
Ñ∏êÑ~íí~êÉ=~î=êÉäáÖá∏ë=äáííÉê~íìêK=aÉå=ÄÉëíçÇ=~î=ìééÑçëíê~åÇÉ=çÅÜ=ìééÄóÖÖäáÖ~=ÄÉJ
författare av religiös litteratur. Den bestod av uppfostrande och uppbyggliga beê®ííÉäëÉê=ëçã=Ää~åÇ=~åå~í=âìåÇÉ=áåÖ™=á=ÑêáâóêâäáÖ=éÉêáçÇáâ~K=j∏åëíêÉí=®ê=ÉåíóÇáÖíK=
rättelser som bland annat kunde ingå i frikyrklig periodika. Mönstret är entydigt.
aÉ=âîáååäáÖ~=Ñ∏êÑ~íí~êå~ë=éêçÇìâíáçå=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=áåíÉ=Ä~ê~=Ñê®ãëí=áåçã=ë®êëâáäÇ~=
De kvinnliga författarnas produktion befinner sig inte bara främst inom särskilda
områden -Ó= Ä∏ÅâÉê=
för Ä~êå=
hade
çãê™ÇÉåK=
områden. aÉëë~=
Dessa çãê™ÇÉå=
böcker Ñ∏ê=
barn çÅÜ=
och ìééÄóÖÖÉäëÉäáííÉê~íìê=
uppbyggelselitteratur -Ó= Ü~ÇÉ=
också sin plats i nedre delen av den litterära hierarkin.
çÅâë™=ëáå=éä~íë=á=åÉÇêÉ=ÇÉäÉå=~î=ÇÉå=äáííÉê®ê~=ÜáÉê~êâáåK=
fåçã=éêçàÉâíÉí=Ü~ê=îá=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=ëíìÇÉê~í=âîáååäáÖ~=äáííÉê~íìêâêáíáâÉê=çÅÜ=ÇÉJ
Inom projektet har vi framförallt studerat kvinnliga litteraturkritiker och deê~ë=î®Ö~ê=ìí=á=çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉåK=iáííÉê~íìêâêáíáâÉå=î~ê=á=®ååì=Ü∏ÖêÉ=Öê~Ç=®å=ëâ∏åJ
ras vägar ut i offentligheten. Litteraturkritiken var i ännu högre grad än skönlitteraturen för vuxna förbehållen männen, vilket knappast är förvånande med
äáííÉê~íìêÉå=Ñ∏ê=îìñå~=Ñ∏êÄÉÜ™ääÉå=ã®ååÉåI=îáäâÉí=âå~éé~ëí=®ê=Ñ∏êî™å~åÇÉ=ãÉÇ=
í~åâÉ=é™=âêáíáâÉåë=âçåëÉâêÉê~åÇÉ=êçääK=f=Ä∏êà~å=~î=NUVMJí~äÉí=âìåÇÉ=ÇÉ=ëîÉåëâ~=
tanke på kritikens konsekrerande roll. I början av 1890-talet kunde de svenska
======================================================
P3 =eìäÇ~=cäççÇI=^ÖÇ~=£ëíäìåÇK=máçåà®ê=á=ÖÉåçãÄêçííëíáÇI=píçÅâÜçäã=NVRQI=éK=SNK=
Hulda Flood, Agda Östlund. Pionjär i genombrottstíel, Stockholm 1954, p. 61.
Q4 =gçÜ~å=pîÉÇàÉÇ~äI=c∏êÑ~íí~êÉ=çÅÜ=Ñ∏êä®ÖÖ~êÉ=çÅÜ=~åÇê~=äáííÉê~íìêëçÅáçäçÖáëâ~=ëíìÇáÉêI=eÉÇÉãçê~=NVVQI=
Johan Svedjedal, Föøﬁlttare och ﬁrläggare och andra litteratursocíologís/ea studier, Hedemora 1994,

ééK=UO=ÑK=
pp. 82 f.
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âîáååäáÖ~=
sáÇ= NVMMJí~äÉíë=
kvinnliga äáííÉê~íìêâêáíáâÉêå~=
litteraturkritikerna ê®âå~ë=
räknas é™=
på Éå~=
ena Ü~åÇÉåë=
handens ÑáåÖê~êK=
fingrar. Vid
1900-talets
Ä∏êà~å=î~ê=ÇÉ=ÑäÉê~I=ãÉå=ÇÉ=ìíÖàçêÇÉ=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=Éå=äáíÉå=ÖêìééK=aÉ=ÑäÉëí~=îÉêJ
början var de flera, men de utgjorde fortfarande en liten grupp. De ﬂesta verâ~ÇÉ=á=Ç~ÖëéêÉëëÉåI=~åÇê~=á=ÇÉå=éÉêáçÇáëâ~=éêÉëëÉåK=hêáíáâÉê=ëçã=ÉåÄ~êí=Ü~ÇÉ=íáää=
kade i dagspressen, andra i den periodiska pressen. Kritiker som enbart hade till
ìééÖáÑí=~íí=ëî~ê~=Ñ∏ê=Ä~êåÄçâëÄÉî~âåáåÖÉå=âå∏íë=åì=çÅâë™=íáää=íáÇåáåÖ~êå~K=
uppgift att svara för barnboksbevakningen knöts nu också till tidningarna.

Kvinnliga nätverk och kvinnolitterär offentlighet
hîáååäáÖ~=å®íîÉêâ=çÅÜ=âîáååçäáííÉê®ê=çÑÑÉåíäáÖÜÉí=
Det ®ê=
omedvetna çÅÜ=
medvetna ëíê~íÉÖáÉê=
för
aÉí=
är ìééÉåÄ~êí=
uppenbart ~íí=
att ÇÉëë~=
dessa âîáååçêë=
kvinnors çãÉÇîÉíå~=
och ãÉÇîÉíå~=
strategier Ñ∏ê=
çÑÑÉåíäáÖÜÉí=íáää=ëíçê=ÇÉä=îáä~ÇÉ=é™=Éíí=î®ä=ìíîÉÅâä~í=ëçÅá~äí=å®íîÉêâI=Éíí=ëçÅá~äí=â~J
offentlighet till stor del vilade på ett väl utvecklat socialt nätverk, ett socialt kapital som ofta var ärvt och ibland förvärvat. Av det tjugotal kvinnor vars banor
éáí~ä=ëçã=çÑí~=î~ê=®êîí=çÅÜ=áÄä~åÇ=Ñ∏êî®êî~íK=^î=ÇÉí=íàìÖçí~ä=âîáååçê=î~êë=Ä~åçê=
vi
îá=Öê~åëâ~í=Ü~ÇÉ=™íãáåëíçåÉ=Ü®äÑíÉå=Éíí=®êîí=ëçÅá~äí=â~éáí~ä=ëçã=íóÅâë=Ü~=ëéÉä~í=
granskat hade åtminstone hälften ett ärvt socialt kapital som tycks ha spelat
roll Ñ∏ê=
för ÇÉê~ë=
till éìÄäáÅÉêáåÖK=
êçää=
deras ã∏àäáÖÜÉí=
möjlighet íáää=
publicering. c∏ê=
För ~åÇê~=
andra ÄÉíóÇÇÉ=
betydde ã~âÉå=
maken çÅÜ=
och Ü~åë=
hans
âçåí~âíÉê=Éå=ÄÉíóÇ~åÇÉ=êçääK=jÉå=îá=îáää=çÅâë™=ìåÇÉêëíêóâ~=ÇÉ=âîáååäáÖ~=å®íîÉêJ
kontakter en betydande roll. Men vi vill också understryka de kvinnliga nätverâÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉK=k®íîÉêâ=ãÉää~å=áåíÉääÉâíìÉää~=âîáååçê=Éí~ÄäÉê~ÇÉë=ìåÇÉê=ìíÄáäÇJ
kens betydelse. Nätverk mellan intellektuella kvinnor etablerades under utbildåáåÖëíáÇÉå=îáÇ=e∏ÖêÉ=ä®ê~êáååÉëÉãáå~êáÉí=ÉääÉê=rééë~ä~=ìåáîÉêëáíÉíI=áåçã=ê~ãÉå=
ningstiden vid Högre lärarinneseminariet eller Uppsala universitet, inom ramen
för ÇÉå=
sällÑ∏ê=
îÉêâë~ãÜÉíÉê= çÅÜ=
den çêÖ~åáëÉê~ÇÉ=
organiserade âîáååçê∏êÉäëÉåë=
kvinnorörelsens verksamheter
och á=i ÇÉí=
det âîáååäáÖ~=
kvinnliga ë®ääJ
ëâ~éëäáî=ëçã=p®ääëâ~éÉí=kó~=fÇìå=®ê=Éíí=ÉñÉãéÉä=é™K=lÑí~=î~ê=å®íîÉêâÉå=ä™åÖäáJ
skapsliv som Sällskapet Nya Idun är ett exempel på. Ofta var nätverken långliî~ÇÉ=çÅÜ=ê∏êÇÉ=ëáÖ=∏îÉê=~ää~=ÇÉ=íêÉ=åóëë=å®ãåÇ~=çãê™ÇÉå~K=aÉëë~=î®åëâ~éëÄ~åÇ=
vade
och rörde sig över alla de tre nyss nämnda områdena. Dessa vänskapsband
Ä∏ê=ëÉë=ëçã=Éíí=ëçÅá~äí=â~éáí~äI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=Éå=ÖÉãÉåë~ã=íáääÖ™åÖ=ëçã=áåÇáîáÇÉê=
bör ses som ett socialt kapital, det vill säga en gemensam tillgång som individer
áåçã=ÖêìééÉå=âìåÇÉ=êÉ~äáëÉê~=çÅÜ=ìíî®ñä~=ãçí=~åÇê~=íóéÉê=~î=â~éáí~äK=p™=ëâÉÇÇÉ=
inom gruppen kunde realisera och utväXla mot andra typer av kapital. Så skedde
íáää=ÉñÉãéÉä=å®ê=hä~ê~=gçÜ~åëçåI=êÉÅÉåëÉåí=á=píçÅâÜçäãë=a~ÖÄä~Ç=NVMMÓNVNMI=ÑáÅâ=
till exempel när Klara Johanson, recensent i Stockholm: DagblaaI 1900-1910, fick
Bremerförbundets íáÇëâêáÑí=
Dagny, çÅÜ=
ã∏àäáÖÜÉí=
möjlighet ~íí=
att Ä∏êà~=
börja ëâêáî~=
skriva á=i cêÉÇêáâ~=
Fredrika _êÉãÉêÑ∏êÄìåÇÉíë=
tidskrift a~ÖåóI=
och
Ñ∏êãçÇäáÖÉå=
förmodligen çÅâë™=
också å®ê=
när Üçå=
hon ÑáÅâ=
fick íáääÖ™åÖ=
tillgång íáää=
till lêÇ=
Om' çÅÜ=
och _áäÇë=
Bila's ëé~äíÉêK=
spalter. k®íîÉêâÉåë=
Nätverkens
ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÇÉ=âîáååäáÖ~=ëâ∏åäáííÉê®ê~=Ñ∏êÑ~íí~êå~=ëâ~=ÜÉääÉê=áåíÉ=ìåÇÉêëâ~íí~ëK=
betydelse för de kvinnliga skönlitterära författarna ska heller inte underskattas.
De kunde vara av vikt både för en framgångsrik författare som Selma Lagerlöf
aÉ=âìåÇÉ=î~ê~=~î=îáâí=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=Éå=Ñê~ãÖ™åÖëêáâ=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=ëçã=pÉäã~=i~ÖÉêä∏Ñ=
çÅÜ=Ñ∏ê=ãáåÇêÉ=Éí~ÄäÉê~ÇÉ=ëâêáÄÉåíÉêK=hîáååçêå~=î~ê=á=êÉÖÉä=áåÖ~=ìíã~å~êÉK=aÉJ
och för mindre etablerade skribenter. Kvinnorna var i regel inga utmanare. Deê~ë=~ÖÉê~åÇÉ=îáííå~ê=áåíÉ=çã=å™Öçå=ëíê®î~å=~íí=áÑê™Ö~ë®íí~=ÇÉí=ëçã=_çìêÇáÉì=ÄÉJ
ras agerande vittnar inte om någon strävan att ifrågasätta det som Bourdieu beå®ãåÉê=Ñ®äíÉíë=Ççñ~=Ó=®îÉå=çã=ìåÇ~åí~Ö=ÑáååëK=j~å=î~ê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=ÇÉã=ëçã=
nämner fältets doXa - även om undantag finns. Man var beroende av dem som
innehade makten, det vill säga männen, och ville man bli etablerad hade man i
áååÉÜ~ÇÉ=ã~âíÉåI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ã®ååÉåI=çÅÜ=îáääÉ=ã~å=Ääá=Éí~ÄäÉê~Ç=Ü~ÇÉ=ã~å=á=
êÉÖÉä=áåíÉ=ê™Ç=ãÉÇ=∏ééÉå=âçåÑêçåí~íáçåK=bå=ëçã=~ääíáÑê™å=Ä∏êà~å=î~ê=ãÉÇîÉíÉå=
regel inte råd med öppen konfrontation. En som alltifrån början var medveten
çã=îáâíÉå=~íí=~åé~ëë~=ëáÖ=ÉÑíÉê=ÇÉ=êÉÖäÉê=ëçã=Ö®ääÇÉ=áåçã=äáííÉê~íìêÉåë=çãê™ÇÉ=
om vikten att anpassa sig efter de regler som gällde inom litteraturens område
î~ê=pÉäã~=i~ÖÉêä∏ÑK=
var
Selma Lagerlöf.
Deltagande i ÇÉå=çêÖ~åáëÉê~ÇÉ=âîáååçê∏êÉäëÉåë=îÉêâë~ãÜÉí=
aÉäí~Ö~åÇÉ=á=
den organiserade kvinnorörelsens verksamhet â~å=
kan Ñ∏ê=ÇÉ=âîáååJ
för de kvinnliga äáííÉê~íìêÄÉÇ∏ã~êå~ë=
sig ëÉë=
äáÖ~=
litteraturbedömarnas ÇÉä=
del á=i ëáÖ=
ses ëçã=
som Éå=
en ëíê~íÉÖá=
strategi Ñ∏ê=
för éìÄäáÅÉêáåÖI=
publicering, ÉÑíÉêëçã=
eftersom
ìåÖÉÑ®ê=Ü®äÑíÉå=~î=ÇÉã=~î=Ü~ê=Éå=Ä~âÖêìåÇ=áåçã=âîáååçê∏êÉäëÉåK=^åÇê~=ìí~å=ÇÉå=
ungefär hälften av dem av har en bakgrund inom kvinnorörelsen. Andra utan den
bakgrunden skrev i dess publikationer. Åter andra skrev om just ”kvinnofrågor”,
Ä~âÖêìåÇÉå=ëâêÉî=á=ÇÉëë=éìÄäáâ~íáçåÉêK=üíÉê=~åÇê~=ëâêÉî=çã=àìëí=ÒâîáååçÑê™ÖçêÒI=
çÅÜ=
sáÇÖ~ê= vi
îá=
och Çáí=
dit â~å=
kan ã~å=
man ®îÉå=
även ê®âå~=
räkna ÇÉã=
dem ëçã=
som êÉÅÉåëÉê~ÇÉ=
recenserade Ä~êåäáííÉê~íìêK=
barnlitteratur. Vidgar
ÄäáÅâÉå=çÅÜ=ëÉê=íáää=ãÉê=®å=Ä~ê~=äáííÉê~íìêâêáíáâÉêå~I=íáää=Éå=äáííÉê®ê=çÑÑÉåíäáÖÜÉí=á=îáÇ=
blicken och ser till mer än bara litteraturkritikerna, till en litterär offentlighet i vid
mening och till det faktum att många kvinnor på sin väg ut i offentligheten inte
ãÉåáåÖ=çÅÜ=íáää=ÇÉí=Ñ~âíìã=~íí=ã™åÖ~=âîáååçê=é™=ëáå=î®Ö=ìí=á=çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉå=áåíÉ=
®Öå~ÇÉ=ëáÖ=Ä~ê~=™í=Éíí=çãê™ÇÉI=íóÅâë=ÇÉí=íKçKãK=êáãäáÖí=~íí=îáÇ=ÇÉå=Ü®ê=íáÇÉå=ìêJ
ägnade sig bara åt ett område, tycks det t.o.m. rimligt att vid den här tiden urskilja en särskild kvinnolíttera'r offentlighet, det vill säga ett område av det tryckta
ëâáäà~=Éå=ë®êëâáäÇ=âîáååçäáííÉê®ê=çÑÑÉåíäáÖÜÉíI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=Éíí=çãê™ÇÉ=~î=ÇÉí=íêóÅâí~=
framförallt just
ordets çÑÑÉåíäáÖÜÉí=
offentlighet ëçã=
som â®ååÉíÉÅâå~ë=
kännetecknas ~î=
av ~íí=
att Ç®ê=
där verkar
kvinnor.
çêÇÉíë=
îÉêâ~ê= Ñê~ãÑ∏ê~ääí=
àìëí= âîáååçêK=
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fåçã=ÇÉåå~=âîáååçäáííÉê®ê~=çÑÑÉåíäáÖÜÉí=êóãë=Ç™=ë™î®ä=âîáååçíáÇëâêáÑíÉê=ãÉÇ=ÇÉê~ë=
Inom denna kvinnolitterära offentlighet ryms då såväl kvinnotidskrifter med deras
çäáâ~=
îÉêâ~ÇÉI=
kvinnor Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë=
företrädesvis verkade,
olika íóéÉê=
typer ~î=
av ÄáÇê~Ö=
bidrag çÅÜ=
och ÇÉ=
de äáííÉê®ê~=
litterära ÖÉåêÉê=
genrer Ç®ê=
där âîáååçê=
ëçã=âîáååçêë=ÄáÇê~Ö=íáää=ëâçäÇÉÄ~íí=ÉääÉê=ëçÅá~ä=ÇÉÄ~ííK=
som kvinnors bidrag till skoldebatt eller social debatt.
Barnet i centrum
_~êåÉí=á=ÅÉåíêìã=

En inriktning på barnet tycks ha fungerat som en strategi för att kunna publibå=áåêáâíåáåÖ=é™=Ä~êåÉí=íóÅâë=Ü~=ÑìåÖÉê~í=ëçã=Éå=ëíê~íÉÖá=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=éìÄäáJ
ÅÉê~=ëáÖ=çã=ã~å=î~ê=âîáåå~K=f=ÇÉå=ÄçêÖÉêäáÖ~=âìäíìê=ëçã=â®ååÉíÉÅâå~ÇÉ=ëÉâÉäJ
cera sig om man var kvinna. I den borgerliga kultur som kännetecknade sekelëâáÑíÉí=NVMM=âçã=Ä~êåÉí=á=ÅÉåíêìã=é™=Éíí=~åå~í=ë®íí=®å=íáÇáÖ~êÉK=j~å=â~å=êÉåí~î=
skiftet 1900 kom barnet i centrum på ett annat sätt än tidigare. Man kan rentav
í~ä~=çã=Éå=âìäí=~î=Ä~êåÉíI=Ää~åÇ=~åå~í=ìåÇÉê=áåÑäóí~åÇÉ=~î=bääÉå=hÉóë=îáëáçå®ê~=
tala om en kult av barnet, bland annat under inﬂytande av Ellen Keys visionära
ëâêáÑíÉêI=ë®êëâáäí=_~êåÉíë=™êÜìåÇê~ÇÉ=Ñê™å=NVMMK=
skrifter, särskilt Barnets århundrade från 1900.
iáííÉê~íìêÉå=
Litteraturen Ö~î=
modeller Ñ∏ê=
gav ãçÇÉääÉê=
för Ä~êåÉåë=
barnens Ñçëíê~åK=
fostran. a®êÑ∏ê=
Därför ÄäÉî=
blev Ä~êåäáííÉê~íìêÉå=
barnlitteraturen
ë®êëâáäí=îáâíáÖI=çÅÜ=ÇÉå=Ñ∏êëí~=ÄäçãëíêáåÖëéÉêáçÇÉå=á=ëîÉåëâ=Ä~êåäáííÉê~íìê=áåÑ~ääÉê=
särskilt viktig, och den första blomstringsperioden i svensk barnlitteratur infaller
med
™êÉå=
î~ê= ÇÉí=
åren êìåí=
runt ëÉâÉäëâáÑíÉí=
sekelskiftet NVMMK=
1900. e®ê=
Här var
det âîáååçêå~=
kvinnorna ëçã=
som ÖáÅâ=
gick á=i Äê®ëÅÜÉå=
bräschen ãÉÇ=
å~ãå=
^åå~= j~êá~=
namn ëçã=
som bäë~=
Elsa _ÉëâçïI=
BeskoW, i~ìê~=
Laura cáíáåÖÜçÑÑI=
Fitinghoff, eÉäÉå~=
Helena kóÄäçã=
Nyblom çÅÜ=
och Anna
Maria
oççëK=cäÉê~=~î=ÇÉëë~=âîáååçê=ëóëëä~ÇÉ=®îÉå=ãÉÇ=~åå~í=®å=Ä~êåäáííÉê~íìêK=aÉ=î~ê=
Roos. Flera av dessa kvinnor sysslade även med annat än barnlitteratur. De var
ã™åÖëóëëä~êÉI=å™Öçí=ëçã=á=ã™åÖ~=Ñ~ää=â~å=ëÉë=ëçã=Éå=ãÉÇîÉíÉí=î~äÇ=ëíê~íÉÖáK=
mångsysslare, något som i många fall kan ses som en medvetet vald strategi.
Ytterligare
vííÉêäáÖ~êÉ=Éå=ëâêáî~åÇÉ=âîáåå~I=dìêäá=iáåÇÉêI=Ü~ê=ìí~å=íîÉâ~å=ÄáÇê~Öáí=íáää=~íí=
en skrivande kvinna, Gurli Linder, har utan tvekan bidragit till att
Ñ∏ê®åÇê~=çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉåK=dìêäá=iáåÇÉê=êÉÅÉåëÉê~ÇÉ=Ä~êåÄ∏ÅâÉê=á=a~ÖÉåë=kóÜÉíÉê=
förändra offentligheten. Gurli Linder recenserade barnböcker i Dagens Nyheter
Ñê™å=NVMM=çÅÜ=ìåÇÉê=íêÉ=ÇÉÅÉååáÉê=Ñê~ã™íK=råÇÉê=ÜÉååÉë=íáÇ=ÄäÉî=a~ÖÉåë=kóÜÉJ
från 1900 och under tre decennier framåt. Under hennes tid blev Dagens NyheíÉê=Éíí=äÉÇ~åÇÉ=çêÖ~å=á=Ñê™Ö~=çã=Ä~êåÄçâëâêáíáâI=çÅÜ=iáåÇÉê=â~å=ëÉë=ëçã=Éå=~î=ÇÉ=
ter ett ledande organ i fråga om barnbokskritik, och Linder kan ses som en av de
Ñ∏êëí~=
första ëéÉÅá~äáëÉê~ÇÉ=
specialiserade Ä~êåÄçâëêÉÅÉåëÉåíÉêå~I=
barnboksrecensenterna, ëçã=
som êÉÖÉäÄìåÇÉí=
regelbundet çÅÜ=
och ëóëíÉã~íáëâí=
systematiskt
ë∏âíÉ=
î~Ç= ëçã=
î~ê= éáçåà®êI=
sökte ∏îÉêÄäáÅâ~=
överblicka vad
som ÉêÄà∏Çë=
erbjöds Ä~êåÉå=
barnen é™=
på Äçâã~êâå~ÇÉåK=
bokmarknaden. eçå=
Hon var
pionjär,
çÅÜ=ëçã=Ä~êåÄçâëÄÉÇ∏ã~êÉ=î~ê=Üçå=Éå=~ìâíçêáíÉí=î~êë=çêÇ=î®ÖÇÉ=íìåÖíK=eÉååÉë=
och som barnboksbedömare var hon en auktoritet vars ord vägde tungt. Hennes
om Ä~êåë=
íî™=
två ÇÉÄ~ííÄ∏ÅâÉê=
debattböcker çã=
barns çÅÜ=
och ìåÖÇçã~êë=
ungdomars ä®ëåáåÖ=
läsning Ñê™å=
från NVNMJí~äÉí=
1910-talet Ö~î=
gav áåëéáê~J
inspiraíáçå=íáää=ÇÉå=ë~ãíáÇ~=ÇÉÄ~ííÉå=çã=Ä~êåë=äáííÉê~íìêÑ∏êë∏êàåáåÖ=çÅÜ=âçã=Ñ∏ê=ä™åÖ=
tion till den samtida debatten om barns litteraturförsörjning och kom för lång
íáÇ=Ñê~ã™í=~íí=ÑìåÖÉê~=ëçã=Éíí=ëä~Öë=Ü~åÇÄ∏ÅâÉê=é™=Ä~êåäáííÉê~íìêçãê™ÇÉíK=
tid framåt att fungera som ett slags handböcker på barnlitteraturområdet.
Louise d~ÖåÉê=
lÅâë™=
Också j~êáÉ=
Marie içìáëÉ=
Gagner ë®ííÉê=
sätter ~îíêóÅâ=
avtryck á=i ë~ãíáÇÉåK=
samtiden. eçå=
Hon Ääáê=
blir Éå=
en ~î=
av ÇÉã=
dem
rädda Ä~êåÉíë=
och çãçê~äK=
Här
ëçã=
som Çê~ê=
drar ìí=
ut Ñ∏ê=
för ~íí=
att ê®ÇÇ~=
barnets ëà®ä=
själ Ñê™å=
från ëãìíëI=
smuts, ëàìâÇçã=
sjukdom çÅÜ=
omoral. e®ê=
ã∏íÉê=Üçå=ÖÉåëî~ê=Ñê™å=áåÑäóíÉäëÉêáâ~=ÖêìééÉêI=áåíÉ=ãáåëí=ìê=Ñêáëáåå~ÇÉ=âêÉíë~êK=
möter hon gensvar från inﬂytelserika grupper, inte minst ur frisinnade kretsar.
d~ÖåÉê=
Gagner ~ÖÉê~ê=
agerar ìíáÑê™å=
utifrån ÇÉå=
den Ä~ë=
bas çÅÜ=
och ÇÉí=
det Éêâ®åå~åÇÉ=
erkännande ëçã=
som íà®åëíÉå=
tjänsten ëçã=
som ~Çàìåâí=
adjunkt
çÅÜ=ëÉå~êÉ=äÉâíçê=îáÇ=ëí~íäáÖí=ÑçäâëâçäÉëÉãáå~êáìã=ãÉÇÑ∏êK=i®êçÄçâëÑ∏êÑ~íí~åÇÉ=
och senare lektor vid statligt folkskoleseminarium medför. Läroboksförfattande
çÅÜ=êÉÅÉåëáçå=~î=Ä~êåÄ∏ÅâÉê=ìíîáÇÖ~ê=ÜÉååÉë=éä~íë=á=çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉåK=cê®ãëí=í~ê=
och recension av barnböcker utvidgar hennes plats i offentligheten. Främst tar
form ~î=
Üçå=
î~êÉ= ëâáÅâäáÖí=
hon ÉãÉääÉêíáÇ=
emellertid éä~íë=
plats í~Åâ=
tack vare
skickligt áëÅÉåë~íí~=
iscensatta ìíëéÉä=
utspel á=i Ñçêã=
av ìééã®êâJ
uppmärkë~ãã~ÇÉ=Ñ∏êÉÇê~Ö=á=mÉÇ~ÖçÖáëâ~=ë®ääëâ~éÉíK=e®ê=í~ä~ê=Üçå=á=Ä~êåÉíë=å~ãå=Ó=ÇÉí=
sammade föredrag i Pedagogiska sällskapet. Här talar hon i barnets namn - det
~Äëíê~âí~=
îáëáçå®êí= íÉÅâå~í=
abstrakta Ä~êåÉí=
barnet á=
i Ñ∏êê~=
förra ëÉâäÉíë=
seklets Ä∏êà~åI=
början, visionärt
tecknat ~î=
av bääÉå=
Ellen hÉóK=
Key. _~êåÉí=
Barnet
ëçã=ëóãÄçäáëÉê~ê=å~íìêI=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Éå=äàìë=Ñê~ãíáÇK=_~êåÉí=ëçã=ã™ëíÉ=ê®ÇJ
som symboliserar natur, utveckling och en ljus framtid. Barnet som måste rädÇ~ë=Ñ∏ê=~íí=ê®ÇÇ~=å~íáçåÉåK=pçã=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=ÜÉååÉë=ìíëéÉä=áåëíáÑí~ë=ëí~íäáÖ=ÑáäãJ
das för att rädda nationen. Som en följd av hennes utspel instiftas statlig filmÅÉåëìê=çÅÜ=ëà®äî=Ääáê=Üçå=Éå=~î=ÇÉ=Ñ∏êëí~=ÑáäãÅÉåëçêÉêå~K=
censur och själv blir hon en av de första filmcensorerna.
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Politiska samtal, forskning och skolböcker
mçäáíáëâ~=ë~ãí~äI=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=ëâçäÄ∏ÅâÉê=
gruppen
jÉå=
î~ê= ~ääíë™=
Men ÇÉí=
det var
alltså áåíÉ=
inte ÉåÇ~ëí=
endast áåçã=
inom ÇÉå=
den ëíêáâí=
strikt âìäíìêÉää~=
kulturella ëÑ®êÉå=
sfären ëçã=
som ÖêìééÉå=
ëíçÅâÜçäãëâîáååçê=
stockholmskvinnor ä®í=
lät ëáå~=
sina íÉñíÉê=
texter å™=
nå çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉåK=
offentligheten. m™Ñ~ää~åÇÉ=
Påfallande ã™åÖ~=
många ~î=
av ÇÉ=
de
éÉÇ~ÖçÖáëâí=
îÉêâë~ãã~= Ñ∏êÑ~íí~ÇÉ=
pedagogiskt çÅÜ=
och ëçÅá~äí=
socialt verksamma
författade ä®êçÄ∏ÅâÉêI=
läroböcker, ëâêÉî=
skrev ~êíáâä~ê=
artiklar çÅÜ=
och
förde på olika sätt politiska samtal om bildningsfrågan, utbildningssystemet och
Ñ∏êÇÉ=é™=çäáâ~=ë®íí=éçäáíáëâ~=ë~ãí~ä=çã=ÄáäÇåáåÖëÑê™Ö~åI=ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãÉí=çÅÜ=
çã=ëçÅá~ä~=Ñê™ÖçêK=
om sociala frågor.
_ä~åÇ=ÇÉ=~â~ÇÉãáëâí=ëâçä~ÇÉ=âîáååçê=ëçã=ë∏âíÉ=ëáÖ=íáää=ÑäáÅâëâçäçêå~ë=ä®ê~êâçäJ
Bland de akademiskt skolade kvinnor som sökte sig till ﬂickskolornas lärarkollegier ÑáååÉê=
finner vi
Fil. Çê=
Ellen cêáÉë=
Fries Ñ∏êÑ~íí~ÇÉ=
äÉÖáÉê=
îá= ã™åÖ~=
î~å~= çÅÜ=
många vana
och Çêáîå~=
drivna ëâêáÄÉåíÉêK=
skribenter. cáäK=
dr bääÉå=
författade
och ÑáäK=
fil. Çê=
íKÉñK=
^ëíêáÇ=
t.eX. ëâ~êé~=
skarpa ~êíáâä~ê=
artiklar çã=
om ÑäáÅâëâçä~åë=
flickskolans áååÉÜ™ää=
innehåll çÅÜ=
och ìíÑçêãåáåÖ=
utformning çÅÜ=
dr Astrid
`äÉîÉ=îçå=bìäÉê=Ö~î=ìí=Éå=ãóÅâÉí=ìééëâ~íí~Ç=ä®êçÄçâ=á=âÉãáK=jÉå=ÇÉí=î~ê=Ñê~ãJ
Cleve von Euler gav ut en mycket uppskattad lärobok i kemi. Men det var framförallt inom andra områden än de pedagogiska som deras skrifter nådde offentÑ∏ê~ääí=áåçã=~åÇê~=çãê™ÇÉå=®å=ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ëçã=ÇÉê~ë=ëâêáÑíÉê=å™ÇÇÉ=çÑÑÉåíJ
äáÖÜÉíÉåK=bääÉå=cêáÉëI=ióÇá~=t~Üäëíê∏ãI=páÖêáÇ=_à∏êâäìåÇ=çÅÜ=páÖêáÇ=iÉáàçåÜìÑîìÇ=
ligheten. Ellen Fries, Lydia Wahlström, Sigrid Björklund och Sigrid Leijonhufvud
var
historiker ÉääÉê=
producerade välrenommerade
î~ê= ÜáëíçêáâÉê=
î®äêÉåçããÉê~ÇÉ=
eller Üáëíçêáëâí=
historiskt áåíêÉëëÉê~ÇÉ=
intresserade çÅÜ=
och éêçÇìÅÉê~ÇÉ=
Ä∏ÅâÉê=áåçã=çãê™ÇÉíK=aÉ=íî™=Ñ∏êëíå®ãåÇ~=ëâêÉî=çÅâë™=Ä∏ÅâÉê=çÅÜ=~êíáâä~ê=ãÉÇ=
böcker inom området. De två förstnämnda skrev också böcker och artiklar med
âîáååçéçäáíáëâí=áååÉÜ™ääK=ûîÉå=~åÇê~=ÇÉäíçÖ=á=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ÇÉÄ~ííÉåI=éìÄäáÅÉê~ÇÉ=
kvinnopolitiskt innehåll. Även andra deltog i den offentliga debatten, publicerade
ÑçêëâåáåÖëê~ééçêíÉê=ÉääÉê=ëâêÉî=ëâ∏åäáííÉê®êíK=
forskningsrapporter eller skrev skönlitterärt.
De välutbildade lärarinnorna på folkskollärarseminarierna skrev också de läroaÉ=î®äìíÄáäÇ~ÇÉ=ä®ê~êáååçêå~=é™=Ñçäâëâçää®ê~êëÉãáå~êáÉêå~=ëâêÉî=çÅâë™=ÇÉ=ä®êçJ
HedWig
Ä∏ÅâÉêI=
böcker, ~êíáâä~êI=
artiklar, êÉÅÉåëáçåÉêI=
recensioner, ìíêÉÇåáåÖëíÉñíÉê=
och ÑçêëâåáåÖëê~ééçêíÉêK=
forskningsrapporter. eÉÇïáÖ=
utredningstexter çÅÜ=
Louise d~ÖåÉê=
grad
páÇåÉê=
î~ê= á=i Ü∏Öëí~=
Sidner ìíêÉÇÇÉ=
utredde Ñçêíë®ííåáåÖëëâçäçê=
fortsättningsskolor çÅÜ=
och j~êáÉ=
Marie içìáëÉ=
Gagner var
högsta Öê~Ç=
produktiv ëçã=
éêçÇìâíáî=
som ä®êçÄçâëÑ∏êÑ~íí~êÉ=
läroboksförfattare çÅÜ=
och Ä~êåÄçâëêÉÅÉåëÉåíK=
barnboksrecensent. açÅÉåí=
Docent bî~=
Eva o~ãëíÉÇí=
Ramstedt
ÄÉÇêÉî=ÑçêëâåáåÖ=çã=ê~Çáìã=Üçë=j~êáÉ=`ìêáÉ=á=m~êáëX=Üçå=Ö~î=ìí=ÑäÉê~=éçéìä®êîÉJ
bedrev forskning om radium hos Marie Curie i Paris; hon gav ut flera populärveíÉåëâ~éäáÖ~=
^åå~= p∏êÉåëÉå=
tenskapliga ëâêáÑíÉêK=
skrifter. Anna
Sörensen ®ê=
är åóÇ~å~åÇÉ=
nydanande ëçã=
som ä®êçÄçâëÑ∏êÑ~íí~êÉ=
läroboksförfattare á=i âêáëJ
krisíÉåÇçãëâìåëâ~éI=Üçå=®ê=ÑäáíáÖí=îÉêâë~ã=ëçã=éìÄäáÅáëí=á=Ç~ÖëJ=çÅÜ=Ñ~ÅâéêÉëë=çÅÜ=
tendomskunskap, hon är ﬂitigt verksam som publicist i dags- och fackpress och
hon lämnar tunga bidrag i skrivandet av folkskolans och lärarutbildningens histoÜçå=ä®ãå~ê=íìåÖ~=ÄáÇê~Ö=á=ëâêáî~åÇÉí=~î=Ñçäâëâçä~åë=çÅÜ=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉåë=ÜáëíçJ
êá~K=
ria. f=
I p∏êÉåëÉåë=
Sörensens íÉñíÉê=
texter Ñ~ÄêáÅÉê~ë=
fabriceras Éíí=
ett Ä~êå=
barn ~î=
av áåêÉ=
inre ÖçÇÜÉíI=
godhet, Éíí=
ett Ä~êå=
barn á=i ä®êçéä~åÉåë=
läroplanens
ÅÉåíêìãK=aÉí=åó~=ëÉâäÉíë=ä®êçéä~å=Ü~ê=ëáå=ÖêìåÇ=á=âìåëâ~éÉå=çã=Ä~êåÉíë=å~íìêI=
centrum. Det nya seklets läroplan har sin grund i kunskapen om barnets natur,
îìååÉå=ÖÉåçã=îÉíÉåëâ~éäáÖ=ÑçêëâåáåÖX=Ñ∏äà~âíäáÖÉå=Ä∏ê=ìêî~äÉí=~î=®ãåÉëáååÉÜ™ää=
vunnen
genom vetenskaplig forskning; följaktligen bör urvalet av ämnesinnehåll
ÄÉëí®ãã~ë=ìíáÑê™å=Ä~êåÉíë=ãçíí~ÖäáÖÜÉí=çÅÜ=ÄÉÜçîK=_~êåÉí=ëçã=éêçàÉâí=Ääáê=íáää=Éå=
bestämmas utifrån barnets mottaglighet och behov. Barnet som projekt blir till en
ÇÉä=á=ëÉãáå~êáÉä®ê~êáååçêå~ë=ëíê~íÉÖáK=
del i seminarielärarinnornas strategi.
En av de mer bemärkta publicisterna inom den pedagogiska sfären var skolbå=~î=ÇÉ=ãÉê=ÄÉã®êâí~=éìÄäáÅáëíÉêå~=áåçã=ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ëÑ®êÉå=î~ê=ëâçäJ
ëíáÑí~êáåå~å=^åå~=p~åÇëíê∏ãK=pí~êíëâçííÉí=íáää=ÜÉååÉë=ëâêáÑíëí®ääÉêá=î~ê=Éå=ê~Çáâ~ä=
stiftarinnan Anna Sandström. Startskottet till hennes skriftställeri var en radikal
~êíáâÉä=ãÉÇ=Ñ∏êëä~Ö=íáää=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=~î=ÜÉä~=ÇÉí=ëîÉåëâ~=ìíÄáäÇåáåÖëî®ëÉåÇÉíK=råJ
artikel med förslag till förändring av hela det svenska utbildningsväsendet. UnÇÉê=ã~åäáÖ=éëÉìÇçåóã=ÒrÑÑÉÒ=çÅÜ=ãÉÇ=pçéÜáÉ=^ÇÉäëé~êêÉë=qáÇëâêáÑí=Ñ∏ê=ÜÉããÉí=
der manlig pseudonym ”Uffe” och med Sophie Adelsparres Tidskríﬁför hemmet
som áåê~ãåáåÖ=
ëçã=
î®ä= ãçíí~ÖÉåK=
inramning ÄäÉî=
blev ÜÉååÉë=
hennes ÇÉÄìí=
debut Ä™ÇÉ=
både ìééã®êâë~ãã~Ç=
uppmärksammad çÅÜ=
och väl
mottagen.
råÇÉê=ÇÉ=å®êã~ëíÉ=RM=™êÉå=ëâìääÉ=Üçå=âçãã~=~íí=î~ê~=Éå=~î=ÇÉ=ãÉëí=ÑäáíáÖ~=çÅÜ=
Under de närmaste 50 åren skulle hon komma att vara en av de mest flitiga och
êÉëéÉâíÉê~ÇÉ=ëâêáÄÉåíÉêå~=á=ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=Ñê™Ö~åK=jÉå=îá=ÑáååÉê=ÜÉååÉ=çÅâë™=
respekterade skribenterna i den pedagogiska frågan. Men vi finner henne också
íáÇîáë=é™=Ä~êêáâ~ÇÉêå~=á=éçäÉãáâ=ãÉÇ=^ìÖìëí=píêáåÇÄÉêÖ=çÅÜ=bääÉå=hÉóK=
tidvis på barrikaderna i polemik med August Strindberg och Ellen Key.
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Texter för hälsa, vård och filantropi
qÉñíÉê=Ñ∏ê=Ü®äë~I=î™êÇ=çÅÜ=Ñáä~åíêçéá=
aÉ=
î~ê= Ñê~ãÑ∏ê~ääí=
î®åÇÉ= ëáÖ=
De âîáååäáÖ~=
kvinnliga ä®â~êå~ë=
läkarnas ÖÉåêÉ=
genre var
framförallt Ñ~ÅâäáííÉê~íìê=
facklitteratur çÅÜ=
och ÇÉ=
de vände
sig á=i
hand íáää=
Ñ∏êëí~=
första Ü~åÇ=
till âîáååçêI=
kvinnor, áåíÉ=
inte ãáåëí=
minst ä®ê~êáååçê=
lärarinnor Ñ∏ê=
för ~íí=
att ëí∏Çà~=
stödja ÇÉã=
deras ÑçëíJ
fostdem á=i ÇÉê~ë=
ê~åë~êÄÉíÉK=pÉñì~äìééäóëåáåÖÉå=î~ê=ÇÉê~ë=îáâíáÖ~ëíÉ=áåíêÉëëÉçãê™ÇÉK=aÉ=ãÉå~ÇÉ=
ransarbete. Sexualupplysningen var deras viktigaste intresseområde. De menade
~íí=ÇÉ=Ü~ÇÉ=Éå=ë®êëâáäÇ=ìééÖáÑí=~íí=Ñ∏êãÉÇä~=ëáå=âìåëâ~é=çã=âêçééÉå=çÅÜ=ÇÉëë=
att de hade en särskild uppgift att förmedla sin kunskap om kroppen och dess
fysiologi íáää=
ÑóëáçäçÖá=
î®ëÉåíäáÖ= â~å~ä=
till ~ääã®åÜÉíÉå=
allmänheten çÅÜ=
och ä®ê~êáååçêå~=
lärarinnorna ÄäÉî=
blev Éå=
en väsentlig
kanal íáää=
till Ä~êåÉå=
barnen
çÅÜ=ÜÉããÉåK=aÉå=ë~âäáÖ~=áåÑçêã~íáçåÉå=á=ëÉñì~äÑê™Öçê=âçãÄáåÉê~ÇÉë=ãÉÇ=Éíí=
och hemmen. Den sakliga informationen i sexualfrågor kombinerades med ett
Éíáëâí=çÅÜ=ãçê~äáëâí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííK=aÉ=î~ê=ìééÑóääÇ~=~î=~íí=Ñ∏êãÉÇä~=îáëáçåÉå=
etiskt och moraliskt förhållningssätt. De var uppfyllda av att förmedla visionen
med â®êäÉâÉå=
çã=
om ÇÉå=
den ÖçÇ~=
goda ëÉñì~äáíÉíÉå=
och ÇÉëë=
dess Ñ∏êÄáåÇÉäëÉ=
förbindelse ãÉÇ=
kärleken çÅÜ=
och ®âíÉåëâ~éÉíK=
äktenskapet.
sexualiteten çÅÜ=
Karolina Widerströms
och ÜÉååÉë=
hennes âçääÉÖçêë=
h~êçäáå~=
táÇÉêëíê∏ãë= çÅÜ=
kollegors Ñ∏êÉä®ëåáåÖ~ê=
föreläsningar Ñ∏ê=
för ä®ê~êáååçê=
lärarinnor ÄäÉî=
blev
áåíÉ=
táÇÉêëíê∏ãë= Ä®ëíJ
inte ë®ää~å=
sällan íêóÅâí~=
tryckta çÅÜ=
och âçã=
kom Ç®êãÉÇ=
därmed Éå=
en ëí∏êêÉ=
större âêÉíë=
krets íáää=
till ÇÉäK=
del. Widerströms
bästë®äà~êÉ=ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ=âîáååçêë=ÜóÖáÉåI=î®åÇÉ=ëáÖ=íáää=~ääã®åÜÉíÉå=çÅÜ=ìíâçã=á=ëàì=
säljare behandlade kvinnors hygien, vände sig till allmänheten och utkom i sju
ìééä~ÖçêI=
den Ñ∏êëí~=
första NUUVK=
1889. cäÉê~=
Flera âçääÉÖÉê=
kolleger éìÄäáÅÉê~ÇÉ=
publicerade çÅâë™=
också ìééäóëåáåÖëëâêáÑíÉê=
upplysningsskrifter
upplagor, ÇÉå=
för allmänheten och handledningar för lärares lektioner i sexuella frågor.
Ñ∏ê=~ääã®åÜÉíÉå=çÅÜ=Ü~åÇäÉÇåáåÖ~ê=Ñ∏ê=ä®ê~êÉë=äÉâíáçåÉê=á=ëÉñìÉää~=Ñê™ÖçêK=
Ada
^Ç~=káäëëçå=î~ê=ÉãÉääÉêíáÇ=ÇÉå=á=ë®êâä~ëë=ÑäáíáÖ~ëíÉ=ëâêáÄÉåíÉå=Ää~åÇ=ä®â~êå~K=
Nilsson var emellertid den i särklass flitigaste skribenten bland läkarna.
pçã=~åëî~êáÖ=ìíÖáî~êÉ=Ñ∏ê=qáÇÉî~êîÉí=Ñ∏êÇÉ=Üçå=Éíí=âçåíáåìÉêäáÖí=éçäáíáëâí=ë~ãí~ä=
Som ansvarig utgivare för Tidevarvet förde hon ett kontinuerligt politiskt samtal
med läsekretsen i frågor om fred, kvinnors och barns rättigheter, sociala reforãÉÇ=ä®ëÉâêÉíëÉå=á=Ñê™Öçê=çã=ÑêÉÇI=âîáååçêë=çÅÜ=Ä~êåë=ê®ííáÖÜÉíÉêI=ëçÅá~ä~=êÉÑçêJ
ãÉê=
î~ê~åÇê~ë= áåáíá~íáîI=
mer ãKãK=
m.m. f=
I qáÇÉî~êîÉí=
Tidevarvet âìåÇÉ=
kunde âîáååçêå~=
kvinnorna ëí∏Çà~=
stödja varandras
initiativ, êÉÅÉåëÉê~=
recensera
Ñ∏êÉä®ëåáåÖ~êI=äóÑí~=Ñê~ã=Ä∏ÅâÉê=çÅÜ=~êíáâä~ê=çÅÜ=Çêáî~=çéáåáçåK=pçã=ÉñÉãéÉä=é™=
föreläsningar, lyfta fram böcker och artiklar och driva opinion. Som exempel på
ëâ∏åäáííÉê~íìê=
îá= å®ãå~=
^åÇêÉ~= Andreen
^åÇêÉÉå= çÅÜ=
skönlitteratur â~å=
kan vi
nämna ~íí=
att Andrea
och EÇÉå=
(den Ç™=
då Ääáî~åÇÉ=
blivande åçÄÉäJ
nobeléêáëí~Ö~êÉåF=qÜÉ=pîÉÇÄÉêÖ=ëâêÉî=ë~Öçê=íáää=î~ê~åÇê~=ëçã=Éíí=ë®íí=~íí=
pristagaren) The Svedberg skrev sagor till varandra som ett sätt att âçããìåáJ
kommuniÅÉê~=ëáå=ëóå=é™=ëáíí=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=çÅÜ=ÇÉëë=ëî™êáÖÜÉíÉêK=
cera sin syn på sitt förhållande och dess svårigheter.
(födda NUSSF=
póëíê~êå~=
^ÖÇ~= çÅÜ=
î®ñíÉ= ìéé=
àìÇáëâí=
Systrarna Agda
och dÉêÇ~=
Gerda jÉóÉêëçå=
Meyerson EÑ∏ÇÇ~=
1866) växte
upp á=i Éíí=
ett judiskt
hem, präglat av filantropi och entreprenörskap. Gerda Meyerson var en av initiÜÉãI=éê®Öä~í=~î=Ñáä~åíêçéá=çÅÜ=ÉåíêÉéêÉå∏êëâ~éK=dÉêÇ~=jÉóÉêëçå=î~ê=Éå=~î=áåáíáJ
~íáîí~Ö~êå~=íáää=`Éåíê~äÑ∏êÄìåÇÉí=Ñ∏ê=ëçÅá~äí=~êÄÉíÉI=ëçã=ÄáäÇ~ÇÉë=NVMP=çÅÜ=ë~ãJ
ativtagarna till Gentralförbundet för socialt arbete, som bildades 1903 och samlade många av samtidens aktiva kvinnor. CSA gav kurser och är en föregångare
ä~ÇÉ=ã™åÖ~=~î=ë~ãíáÇÉåë=~âíáî~=âîáååçêK=`p^=Ö~î=âìêëÉê=çÅÜ=®ê=Éå=Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ=
íáää=
till ÇÉí=
det Ñ∏êëí~=
första ëçÅá~äáåëíáíìíÉí=
socialinstitutet á=i píçÅâÜçäãK=
Stockholm. dÉêÇ~=
Gerda jÉóÉêëçå=
Meyerson ëí~êí~ÇÉ=
startade çÅâë™=
också é™=
på
NVOMJí~äÉí=Ñ∏êÉåáåÖÉå=a∏î~ë=î®äI=Éíí=áåáíá~íáî=ëçã=Ü®åÖÇÉ=ë~ãã~å=ãÉÇ=~íí=Üçå=
1920-talet föreningen Dövas väl, ett initiativ som hängde samman med att hon
hade Éå=
hörselnedsättning. _™Ç~=
Båda ëóëíê~êå~=
ëà®äî=
själv Ü~ÇÉ=
en Ñ∏êî®êî~Ç=
förvärvad Ü∏êëÉäåÉÇë®ííåáåÖK=
systrarna ëâêÉîI=
skrev, ãÉå=
men ÇÉê~ë=
deras
skrifter skiljer sig åt till sin karaktär. Agda Meyerson skrev inom ramen för sitt
ëâêáÑíÉê=ëâáäàÉê=ëáÖ=™í=íáää=ëáå=â~ê~âí®êK=^ÖÇ~=jÉóÉêëçå=ëâêÉî=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=ëáíí=
livsuppdrag á=i ÇÉå=
äáîëìééÇê~Ö=
den ìåÖ~=
unga ëàìâëâ∏íÉêëâÉâ™êÉåë=
sjuksköterskekårens íáÇëâêáÑíK=
tidskrift. eçå=
Hon éìÄäáÅÉê~ÇÉ=
publicerade çÅâë™=
också
å™Öê~=Ü®ÑíÉå=çã=ìíîÉÅâäáåÖÉå=~î=ÇÉå=ëîÉåëâ~=ëàìâî™êÇÉåI=Ä~êå~J=çÅÜ=Ä~êåëàìâJ
några häften om utvecklingen av den svenska sjukvården, barna- och barnsjukî™êÇÉåI=âáêìêÖáåë=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=Éíáâ=á=î™êÇÉåK=aÉëë~=ëâêáÑíÉê=ëâêÉîë=Ñ∏êëí™ë=áåíÉ=
vården,
kirurgins utveckling och etik i vården. Dessa skrifter skrevs förstås inte
med äáííÉê®ê~=
ãÉÇ=
î~ê= ëå~ê~ëí=
litterära ~ãÄáíáçåÉêI=
ambitioner, ÇÉê~ë=
deras áåêáâíåáåÖ=
inriktning var
snarast Üáëíçêáëâí=
historiskt ë~âäáÖK=
saklig. eçå=
Hon
fungerade ëçã=
om ëàìâëâ∏íÉêëâçêë=
ÑìåÖÉê~ÇÉ=
som ëÉâêÉíÉê~êÉ=
sekreterare á=i ÇÉå=
den ëí~íäáÖ~=
statliga ìíêÉÇåáåÖ=
sjuksköterskors ~êÄÉíëJ=
arbetsutredning çã=
çÅÜ=ìíÄáäÇåáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå=ëçã=éìÄäáÅÉê~ÇÉë=NVNSK=
och utbildningsförhållanden som publicerades 1916.
Tvillingsystern
Gerda hade däremot ambitioner att bli författare. Sent i livet
qîáääáåÖëóëíÉêå=dÉêÇ~=Ü~ÇÉ=Ç®êÉãçí=~ãÄáíáçåÉê=~íí=Ääá=Ñ∏êÑ~íí~êÉK=pÉåí=á=äáîÉí=
ÇÉâä~êÉê~ÇÉ=
îáää= ÄÉå®ãå~ë=
sáÇ= NUVMJ
hon çÅâë™=
också ~íí=
att Üçå=
hon ÜÉäëí=
helst vill
benämnas ëâêáÑíëí®ää~êáåå~K=
skriftställarinna. Vid
1890deklarerade Üçå=
í~äÉíë=
talets Ä∏êà~å=
början Ü~ÇÉ=
hade Üçå=
hon ìåÇÉê=
under äçééÉí=
loppet ~î=
av å™Öê~=
några ™ê=
år éìÄäáÅÉê~í=
publicerat íêÉ=
tre ëâ∏åäáííÉê®ê~=
skönlitterära
böcker, en för barn, en för unga ﬂickor och en för vuxna. Men hennes skönlitÄ∏ÅâÉêI=Éå=Ñ∏ê=Ä~êåI=Éå=Ñ∏ê=ìåÖ~=ÑäáÅâçê=çÅÜ=Éå=Ñ∏ê=îìñå~K=jÉå=ÜÉååÉë=ëâ∏åäáíJ
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íÉê®ê~=Ñ∏êÑ~íí~êëâ~é=Éêë~ííÉë=ëÉå~êÉ=~î=Éå=ã®åÖÇ=~êíáâä~ê=çÅÜ=ëã™ëâêáÑíÉê=é™=ÇÉí=
terära författarskap ersattes senare av en mängd artiklar och småskrifter på det
ëçÅá~ä~=çãê™ÇÉíK=bíí=îáâíáÖí=ÄáÇê~Ö=íáää=âìåëâ~éÉå=çã=Üìê=~êÄÉí~êâä~ëëÉå=âìåÇÉ=
sociala området. Ett viktigt bidrag till kunskapen om hur arbetarklassen kunde
Ü~=
ha ÇÉí=
det ®ê=
är ÇÉå=
den çãÑ~íí~åÇÉ=
omfattande ìíêÉÇåáåÖ=
Svenska ÜÉã~êÄÉíëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå=
hemarbetsför/vållanden Üçå=
hon ÖàçêÇÉ=
gjorde
utredning pîÉåëâ~=
NVMTI=é™=`p^Wë=áåáíá~íáîK=f=ÇÉå=ÄÉëâêÉîë=ÜÉã~êÄÉí~êå~ë=~êÄÉíÉ=Ñ∏ê=~åÇê~ë=ê®âåáåÖ=
1907, på CSAzs initiativ. I den beskrevs hemarbetarnas arbete för andras räkning
á=i ëáå~=
^êÄÉíÉí= ëâÉÇÇÉ=
förhållanden, ãÉÇ=
med ä™åÖ~=
sina ÉÖå~=
egna ÜÉãK=
hem. Arbetet
skedde çÑí~=
ofta ìåÇÉê=
under Éä®åÇáÖ~=
eländiga Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåI=
långa
~êÄÉíëÇ~Ö~ê=çÅÜ=ìëÉä=ä∏åK=ríêÉÇåáåÖÉå=âçã=çÅâë™=ãÉÇ=Ñ∏êëä~Ö=íáää=Ñ∏êÄ®ííêáåÖ~êI=
arbetsdagar och usel lön. Utredningen kom också med förslag till förbättringar,
ÉñÉãéÉäîáë=
exempelvis êÉÖäÉê~Ç=
reglerad ~êÄÉíëíáÇ=
arbetstid çÅÜ=
och Ñ~ÅâäáÖí=
fackligt ÉåÖ~ÖÉã~åÖK=
engagemang. dÉêÇ~=
Gerda jÉóÉêëçå=
Meyerson ëâêÉî=
skrev
çÅâë™=Éå=äáíÉå=Äçâ=çã=ëáå=âêáëíå~=∏îÉêíóÖÉäëÉ=Ó=Éå=ãçÇáÖ=ã~êâÉêáåÖ=Ñ∏ê=Éå=àìJ
också en liten bok om sin kristna övertygelse en modig markering för en juÇáëâí=Ñçëíê~Ç=âîáåå~K=
diskt fostrad kvinna.
hîáååçêå~ë=éìÄäáÅáëíáëâ~=îÉêâë~ãÜÉí=ë~ííÉ=íóÇäáÖ~=~îíêóÅâ=á=çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉå=çÅÜ=
Kvinnornas publicistiska verksamhet satte tydliga avtryck i offentligheten och
ãÉÇîÉêâ~ÇÉ=
medverkade íáää=
att ëâ~é~=
litterära ÖÉåêÉêK=
till ~íí=
skapa Éå=
en ã~êâå~Ç=
marknad Ñ∏ê=
för åó~=
nya äáííÉê®ê~=
genrer. f=
I Éå=
en äáííÉê®ê=
litterär çÑJ
offentlighet Ä∏êà~ÇÉ=
från éÉêáÑÉêá=
periferi ãçí=
ÑÉåíäáÖÜÉí=
î~åÇêáåÖ= Ñê™å=
började ÇÉ=
de âîáååäáÖ~=
kvinnliga âêáíáâÉêå~=
kritikerna Éå=
en vandring
mot ÅÉåíJ
centêìãI=
rum, çÅÜ=
och ÖÉåçã=
genom ÇÉí=
det Éêâ®åå~åÇÉ=
erkännande ~î=
av âîáåå~å=
kvinnan ëçã=
som pÉäã~=
Selma i~ÖÉêä∏Ñë=
Lagerlöfs kçÄÉäéêáë=
Nobelpris
áååÉÄ~ê=
innebar ∏ééå~ÇÉë=
öppnades ã∏àäáÖÜÉíÉê=
möjligheter Ñ∏ê=
för ëâêáî~åÇÉ=
skrivande âîáååçê=
kvinnor ~íí=
att êÉîáÇÉê~=
revidera ëáå=
sin ëà®äîÄáäÇK=
självbild.
Litteratur för barn, liksom skrifter om barn och barndom, religion, uppfostran,
iáííÉê~íìê=Ñ∏ê=Ä~êåI=äáâëçã=ëâêáÑíÉê=çã=Ä~êå=çÅÜ=Ä~êåÇçãI=êÉäáÖáçåI=ìééÑçëíê~åI=
ëçÅá~äí=
î~ê= çãê™ÇÉå=
socialt ~êÄÉíÉ=
arbete çÅÜ=
och Ü®äë~=
hälsa var
områden Ç®ê=
där ã™åÖ~=
många ~î=
av âîáååçêå~=
kvinnorna ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ=
engagerade ëáÖI=
sig,
Ä™ÇÉ=ëçã=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=çÅÜ=êÉÅÉåëÉåíÉêK=aÉ=ëéêÉÇ=ëáå=âìåëâ~é=çÅÜ=ëáå~=ëí®ääåáåÖëJ
både som författare och recensenter. De spred sin kunskap och sina ställningsen ÄêÉÇ=
bred ä®ëÉâêÉíë=
í~Ö~åÇÉå=
taganden íáää=
till Éå=
läsekrets çÅÜ=
och ÄáÇêçÖ=
bidrog Ç®êáÖÉåçã=
därigenom íáää=
till ~íí=
att é™îÉêâ~=
påverka ã™åÖ~=
många
ã®ååáëâçê=çÅÜ=®îÉå=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=äáîÉíK=
människor och även det offentliga livet.

cçêãÉêáåÖ=Ñ∏ê=çÑÑÉåíäáÖÜÉí=Ó=Éå=ë~ãã~åÑ~ííåáåÖ=
Formering för offentlighet - en sammanfattning
Vi
sá=Ü~ê=Ü®ê=íÉÅâå~í=Öäáãí~ê=~î=Éíí=âçääÉâíáî=~î=âîáååçêK=ríÄáäÇåáåÖI=ëíáÑí~åÇÉ=çÅÜ=
har här tecknat glimtar av ett kollektiv av kvinnor. Utbildning, stiftande och
éìÄäáÅÉêáåÖ=Ü~ê=ÑìåÖÉê~í=ëçã=ëíêìâíìêÉê~åÇÉ=íÉã~å=å®ê=îá=î~ëâ~í=Ñê~ã=ÇÉ=ëíê~íÉJ
publicering har fungerat som strukturerande teman när vi vaskat fram de strateÖáÉê=âîáååçêå~=Äêìâ~í=á=ëáå~=î®Ö~ê=ìíK=aÉ=ëíê~íÉÖáÉêå~=â~å=íÉ=ëáÖ=í®ãäáÖÉå=ãÉÇJ
gier kvinnorna brukat i sina vägar ut. De strategierna kan te sig tämligen medîÉíå~=çÅÜ=êÉä~íÉê~ÇÉ=íáää=ÄÉëí®ãÇ~=î~äK=
vetna
och relaterade till bestämda val.
jÉå=Ü®ê=çÅÜ=î~ê=ëâóãí~ê=ëíê~íÉÖáÉê=~î=Éíí=~åå~í=ëä~ÖX=ëíê~íÉÖáÉê=∏îÉê=îáäâ~=ÇÉå=
Men här och var skymtar strategier av ett annat slag; strategier över vilka den
Ü~åÇä~åÇÉ=áåÇáîáÇÉå=â~åëâÉ=áåíÉ=ëà®äî=êÉÑäÉâíÉê~í=ë™=ãóÅâÉíI=ëíê~íÉÖáÉê=áåÄ®ÇÇ~ÇÉ=
handlande individen kanske inte själv reflekterat så mycket, strategier inbäddade
i situationen eller gestaltade av personens habitus. Ambivalensen, de strategiska
á=ëáíì~íáçåÉå=ÉääÉê=ÖÉëí~äí~ÇÉ=~î=éÉêëçåÉåë=Ü~ÄáíìëK=^ãÄáî~äÉåëÉåI=ÇÉ=ëíê~íÉÖáëâ~=
âçãéêçãáëëÉêå~I=~íí=í~=ëíÉÖ=ÉÑíÉê=ëíÉÖ=á=éê∏î~åÇÉí=~î=ã∏àäáÖÜÉíÉêë=Öê®åëÉêI=ÉääÉê=
kompromisserna, att ta steg efter steg i prövandet av möjligheters gränser, eller
~íí=ë~íë~=Çà®êîíI=Ö∏ê~=ëí~êâ~=ìíëéÉäI=â~å=ìíÖ∏ê~=ë™Ç~å~=ëíê~íÉÖáÉêK=
att satsa djärvt, göra starka utspel, kan utgöra sådana strategier.
rééÉåÄ~ê=
î~ê~= Éå=
Uppenbar ®ê=
är ìíÄáäÇåáåÖÉåë=
utbildningens ëíçê~=
stora ÄÉíóÇÉäëÉK=
betydelse. ríÄáäÇåáåÖ=
Utbildning âìåÇÉ=
kunde vara
en ëíê~J
straíÉÖá=Ñ∏ê=~íí=å™=Ñê~ãI=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=íáääÖ™åÖ=íáää=ÇÉí=ëçÅá~ä~=çÅÜ=âìäíìêÉää~=â~éáí~ä=ëçã=
tegi för att nå fram, för att få tillgång till det sociala och kulturella kapital som
krävdes för en synlig position i det offentliga. Utbildningar i form av framväxâê®îÇÉë=Ñ∏ê=Éå=ëóåäáÖ=éçëáíáçå=á=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~K=ríÄáäÇåáåÖ~ê=á=Ñçêã=~î=Ñê~ãî®ñJ
~åÇÉ=ÑäáÅâëâçäçêI=ë~ãëâçäçêI=ëàìâëâ∏íÉêëâÉëâçäçê=çÅÜ=ëÉãáå~êáÉê=ÄäÉî=ëí®ääÉå=Ç®ê=
ande flickskolor, samskolor, sjuksköterskeskolor och seminarier blev ställen där
äÉîÉÄê∏Ç=âìåÇÉ=íà®å~ëI=å®ê=áåíÉ=ë™=ã™åÖ~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=Ñ~ååëK=pâçäçê=âìåÇÉ=ëíáÑí~ë=
levebröd kunde tjänas, när inte så många möjligheter fanns. Skolor kunde stiftas
eller ÜÉä~=
hela ëâçäëóëíÉã=
skolsystem êÉÑçêãÉê~ëK=
reformeras. qáÇÉåë=
Tidens ëíçê~=
stora çãî~åÇäáåÖ~ê=
omvandlingar ëí®ääÇÉ=
ställde âê~î=
krav é™=
på
ÉääÉê=
ëâçäçê=
skolor Ñ∏ê=
för ã™åÖ~=
många ÑäÉêI=
ﬂer, çÅÜ=
och Ñ∏ê=
för ~åÇê~=
andra ÖêìééÉê=
grupper çÅÜ=
och ë~ãÜ®ääëâä~ëëÉê=
samhällsklasser ®å=
än íáÇáÖ~êÉX=
tidigare;
çãî~åÇäáåÖ~êå~=
omvandlingarna ìíã~å~ÇÉ=
det Öáîå~=
givna áååÉÜ™ääÉí=
innehållet çÅÜ=
och ÇÉå=
den Éí~ÄäÉê~ÇÉ=
etablerade éÉÇ~ÖçÖáJ
pedagogiutmanade ÇÉí=
ken. Här bidrog kvinnorna på ett genomgripande vis.
âÉåK=e®ê=ÄáÇêçÖ=âîáååçêå~=é™=Éíí=ÖÉåçãÖêáé~åÇÉ=îáëK=
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aÉå=
Den ëçÅá~ä~=
sociala Ñê™Ö~å=
frågan Ñä®í~ÇÉë=
ﬂätades ë~ãã~å=
samman ãÉÇ=
med ÇÉå=
pedagogiska. oÉÑçêãéÉÇ~ÖçJ
Reformpedagoden éÉÇ~ÖçÖáëâ~K=
ÖáâI=ä®êçéä~åë~êÄÉíÉI=ä®êçÄ∏ÅâÉêI=Ä~êåäáííÉê~íìê=ëçã=îáë~ÇÉ=Üìê=ã~å=ÄçêÇÉ=äÉî~I=
gik, läroplansarbete, läroböcker, barnlitteratur som visade hur man borde leva,
ëçÅá~äí=~êÄÉíÉ=
î~ê=ÇÉí=ã™åÖ~=ëçã=
socialt arbete Ñ∏ê=Ä~êåÉíë=ëâìää=Ó=á=Ä~êåÉíë=åó~=™êÜìåÇê~ÇÉ=
för barnets skull - i barnets nya århundrade Var
det många som
í~ä~ÇÉ=
î~ê= Öáîå~=
talade á=i Ä~êåÉíë=
barnets å~ãåK=
namn. aÉ=
De âîáååäáÖ~=
kvinnliga ä®â~êå~=
läkarna var
givna ÄìåÇëÑ∏êî~åíÉê=
bundsförvanter á=i ~êÄÉíÉ=
arbete
Ñ∏ê=~íí=ê®ÇÇ~=Ä~êåÉí=çÅÜ=âîáåå~åI=ëâ~é~=ëìåÇ~êÉ=ÜÉã=çÅÜ=Ä®ííêÉ=äÉîå~Çëî~åçêK=
för att rädda barnet och kvinnan, skapa sundare hem och bättre levnadsvanor.
Den âìäíìêÉää~=
form ìéé=
aÉå=
kulturella ëÑ®êÉåë=
sfärens âîáååçê=
kvinnor íçÖ=
tog á=i äáííÉê®ê=
litterär Ñçêã=
upp Ñê™Öçê=
frågor çã=
om ®âíÉåëâ~éëJ=
äktenskapsçÅÜ=
till ~ääã®å=
allmän ÇÉÄ~ííK=
och ëÉñì~äãçê~ä=
seXualmoral íáää=
debatt. aÉí=
Det Ñáä~åíêçéáëâ~=
filantropiska ~êÄÉíÉí=
arbetet Ñ∏êÉå~ÇÉ=
förenade âîáååçê=
kvinnor
ìê=ëâáäÇ~=ä®ÖÉêX=Ü®ê=î~ê=ÇÉí=å~íìêäáÖí=~íí=ÉåÖ~ÖÉê~=ëáÖ=ëçã=âîáåå~=~åíáåÖÉå=ã~å=
ur skilda läger; här var det naturligt att engagera sig som kvinna antingen man
î~ê=Ñçäâëâçää®ê~êáåå~=ÉääÉê=ÇêçííåáåÖK=f=ëé™êÉå=~î=ë~ãã~åî®îÇ~=ëçÅá~ä~I=äáííÉê®ê~=
var
folkskollärarinna eller drottning. I spåren av sammanvävda sociala, litterära
çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=áåíêÉëëÉå=ëâ~é~ÇÉë=áåëíáíìíáçåÉê=Ñ∏ê=ëàìâî™êÇI=Ü®äë~I=ëçÅá~äí=~êJ
och pedagogiska intressen skapades institutioner för sjukvård, hälsa, socialt arÄÉíÉI=ìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=âìäíìêK=
bete, undervisning och kultur.
píáÑí~åÇÉí=âìåÇÉ=Ö®ää~=ëâçäçêI=íáÇëâêáÑíÉêI=Ñ∏êÉåáåÖ~êI=ë®ääëâ~é=ãÉå=®îÉå=áåëíáíìJ
Stiftandet kunde gälla skolor, tidskrifter, föreningar, sällskap men även institufilmcensur. hîáååçê∏êÉäëÉå=
och ÑêÉÇëê∏êÉäëÉå=
fredsrörelsen ÄäÉî=
íáçåÉää~=
tionella çêÇåáåÖ~ê=
ordningar ëçã=
som ëí~íäáÖ=
statlig ÑáäãÅÉåëìêK=
Kvinnorörelsen çÅÜ=
blev
ëíçê~=
stora ë~ãä~åÇÉ=
samlande ~êÉåçêI=
där å®íîÉêâ=
nätverk ìíîÉÅâä~ÇÉë=
utvecklades çÅÜ=
och Éíí=
ett ëâáÅâäáÖí=
skickligt çêÖ~åáë~íçêáëâí=
organisatoriskt
arenor, Ç®ê=
~êÄÉíÉ=Ö~î=êÉëìäí~íK=aÉ=ëçÅá~ä~=ê∏êÉäëÉêå~=â~å=ëÉë=ëçã=îáâíáÖ~=ÇÉä~ê=á=ÇÉå=éçäáíáëâ~=
arbete gav resultat. De sociala rörelserna kan ses som viktiga delar i den politiska
mobilisering ëçã=
som éê®Öä~ÇÉ=
präglade íáÇÉåK=
ãçÄáäáëÉêáåÖ=
tiden. o∏ëíê®ííëê∏êÉäëÉå=
Rösträttsrörelsen ã∏àäáÖÖàçêÇÉ=
möjliggjorde ~íí=
att Éíí=
ett -Ó= íáää=
till Éå=
en
Ä∏êà~å=äáíÉí=Ó=~åí~ä=âîáååçê=íçÖ=éä~íë=á=êáâëÇ~ÖÉåI=Ñ∏ê=~íí=ëÉÇ~å=á=ëáå=íìê=ÄáÇê~=íáää=
början litet antal kvinnor tog plats i riksdagen, för att sedan i sin tur bidra till
~íí=âîáååçêë=ã∏àäáÖ~=éçëáíáçåÉê=óííÉêäáÖ~êÉ=Ñ∏êÑäóíí~ÇÉëK=f=Ñ∏êÉåáåÖë~êÄÉíÉíI=äáâëçã=á=
att kvinnors möjliga positioner ytterligare förflyttades. I föreningsarbetet, liksom i
reformarbetet é™=ëâçä~åë=
område, ëéÉÖä~ë=
framgångsrik den
êÉÑçêã~êÄÉíÉí=
på skolans çÅÜ=ÇÉí=
och det ëçÅá~ä~ë=
socialas çãê™ÇÉI=
speglas Üìê=
hur Ñê~ãÖ™åÖëêáâ=ÇÉå=
ÇìÄÄä~=
î~êI= ëçã=
dubbla ëíê~íÉÖá=
strategi var,
som ã™åÖ~=
många âîáååçê=
kvinnor íáää®ãé~ÇÉW=
tillämpade: ~íí=
att Ä™ÇÉ=
både áåáíáÉê~=
initiera ë®êëâáäÇ~=
särskilda
âîáååç~âíáçåÉê=çÅÜ=~íí=Ö™=á=~ääá~åë=ãÉÇ=áåÑäóíÉäëÉêáâ~=çÅÜ=éçëáíáîí=áåëí®ääÇ~=ã®åK=
kvinnoaktioner och att gå i allians med inﬂytelserika och positivt inställda män.
hîáååçêå~ë=å®íîÉêâ=ëéÉä~ÇÉ=Éå=îáâíáÖ=êçää=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=âçåâêÉí~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=í~=ÇÉí=
Kvinnornas nätverk spelade en viktig roll för deras konkreta möjligheter att ta det
çÑÑÉåíäáÖ~=á=ÄêìâK=k®íîÉêâëêÉä~íáçåÉê=âìåÇÉ=ìíî®ñä~ë=ëçã=ëçÅá~äí=â~éáí~ä=ëçã=âçã=
offentliga i bruk. Nätverksrelationer kunde utväxlas som socialt kapital som kom
hela gruppen till del. Villkoren för att sätta sociala eller kulturella tillgångar i röÜÉä~=ÖêìééÉå=íáää=ÇÉäK=sáääâçêÉå=Ñ∏ê=~íí=ë®íí~=ëçÅá~ä~=ÉääÉê=âìäíìêÉää~=íáääÖ™åÖ~ê=á=ê∏J
êÉäëÉ=
î~ê= çäáâ~=
îáäâÉå= ë~ãÜ®ääëâä~ëë=
relse var
olika ÄÉêçÉåÇÉ=
beroende é™=
på á=i vilken
samhällsklass ÉääÉê=
eller ìíÄáäÇåáåÖëãáäà∏=
utbildningsmiljö âîáåå~å=
kvinnan
hade sina rötter, men ett förvärvat kapital - genom egen utbildning och egna nätÜ~ÇÉ=ëáå~=ê∏ííÉêI=ãÉå=Éíí=Ñ∏êî®êî~í=â~éáí~ä=Ó=ÖÉåçã=ÉÖÉå=ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=ÉÖå~=å®íJ
- kunde också få avsevärd betydelse. Sambanden ter sig inte enkla
îÉêâëâçåí~âíÉê=Ó=âìåÇÉ=çÅâë™=Ñ™=~îëÉî®êÇ=ÄÉíóÇÉäëÉK=p~ãÄ~åÇÉå=íÉê=ëáÖ=áåíÉ=Éåâä~=
verkskontakter
mellan uppväXtmiljö, ålder och strategiska val.
ãÉää~å=ìééî®ñíãáäà∏I=™äÇÉê=çÅÜ=ëíê~íÉÖáëâ~=î~äK=
s®ñÉäÄêìâÉíI=ÇÉí=ã™åÖëâáÑí~åÇÉ=ÉåÖ~ÖÉã~åÖÉíI=~íí=ë~íë~=é™=ÑäÉê~=çäáâ~=~êÉåçê=
Växelbruket,
det mångskiftande engagemanget, att satsa på flera olika arenor
för ã™åÖ~=
ë~ãíáÇáÖí=
î~ê= íóéáëâí=
^íí= vara
î~ê~= Öê®åëÖ™åÖ~êÉ=
samtidigt var
typiskt Ñ∏ê=
många âîáååçêK=
kvinnor. Att
gränsgångare íÉÇÇÉ=
tedde ëáÖ=
sig
çéêçÄäÉã~íáëâí=á=Éå=íáÇI=å®ê=çäáâ~=ë~ãÜ®ääÉäáÖ~=çãê™ÇÉå=ÄÉÑ~åå=ëáÖ=á=ëí~êâ=Ñ∏êJ
oproblematiskt i en tid, när olika samhälleliga områden befann sig i stark för®åÇêáåÖ=çÅÜ=å®ê=éêçÑÉëëáçå~äáëÉêáåÖÉå=~î=ÇÉí=ëçÅá~ä~I=âìäíìêÉää~=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
ändring och när professionaliseringen av det sociala, kulturella och pedagogiska
~êÄÉíÉí=
arbetet ®ååì=
ännu áåíÉ=
inte ÄÉÑ®ëíëK=
befästs. hîáååçêå~ë=
Kvinnornas ê∏êÉäëÉê=
rörelser íî®êë=
tvärs ∏îÉê=
över çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉå=
offentligheten ÄáÇêçÖ=
bidrog
till ~íí=
att Éå=
en ÇÉä=
av ÇÉã=
satte ÄÉíóÇ~åÇÉ=
betydande ~îíêóÅâK=
avtryck. dê®åë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉí=
Gränsöverskridandet â~å=
kan ÉãÉäJ
emelíáää=
del ~î=
dem ë~ííÉ=
lertid çÅâë™=
äÉêíáÇ=
också ëÉë=
ses ëçã=
som Éå=
en ìåÇÉêçêÇåáåÖÉåë=
underordningens ëíê~íÉÖáK=
strategi. k®ê=
När ~åëí®ääåáåÖ=
anställning ëçã=
som ä®ê~êÉ=
lärare á=i
läroverk visade sig omöjlig för de kvinnor som kostat på sig en lång, akademisk
ä®êçîÉêâ=îáë~ÇÉ=ëáÖ=çã∏àäáÖ=Ñ∏ê=ÇÉ=âîáååçê=ëçã=âçëí~í=é™=ëáÖ=Éå=ä™åÖI=~â~ÇÉãáëâ=
följd ~î=
av éêçî™êI=
provår, íîáåÖ~ÇÉë=
tvingades ÇÉ=
de ë∏â~=
söka ~åÇê~=
andra vägar.
När ÇÉå=
den ã~åäáÖí=
manligt
ìíÄáäÇåáåÖI=
î®Ö~êK= k®ê=
utbildning, Ñ∏äàÇ=
ÇçãáåÉê~ÇÉ=äáííÉê®ê~=çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉå=î®êå~ÇÉ=éçëáíáçåÉê=çÅÜ=Öê®åëÉêI=âìåÇÉ=âîáåJ
dominerade litterära offentligheten värnade positioner och gränser, kunde kvinåçê=
nor ëâ~é~=
skapa Éíí=
ett ÉÖÉí=
eget êìã=
rum ÖÉåçã=
genom ~íí=
att Ñ∏êÉå~=
förena éìÄäáÅáëíáëâí=
publicistiskt ~êÄÉíÉ=
arbete Ñ∏ê=
för çÅÜ=
och çã=
om Ä~êå=
barn
med ~êÄÉíÉ=
arbete á=i âîáååçê∏êÉäëÉ=
kvinnorörelse ÉääÉê=
eller ëâçä~K=
skola. aÉå=
Den âîáååççÑÑÉåíäáÖÜÉí=
kvinnooffentlighet ëçã=
som vi
kunnat
ãÉÇ=
îá= âìåå~í=
urskilja, inte minst på det litterära området, ter sig präglad av ambivalens.
ìêëâáäà~I=áåíÉ=ãáåëí=é™=ÇÉí=äáííÉê®ê~=çãê™ÇÉíI=íÉê=ëáÖ=éê®Öä~Ç=~î=~ãÄáî~äÉåëK=
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Del III:
|||: Utbildningshistoria
Utbildningshistoria
Del

fram ãçí=
mot Éå=
s™ê= ÄÉê®ííÉäëÉ=
î®Ö~ê= ìíK=
Vår
berättelse íçå~ê=
tonar Ñê~ã=
en ÑçåÇ=
fond ~î=
av âîáååçê=
kvinnor ëçã=
som áåíÉ=
inte Ñ~åå=
fann vägar
ut.
p~ãÜ®ääëëíêìâíìêÉää~=îáääâçêI=äáâëçã=Ñ~ãáäàÉêI=Ñ®ÇÉêI=ã∏Çê~êI=ã~â~êI=Ä~êåI=âìåÇÉ=
Samhällsstrukturella villkor, liksom familjer, fäder, mödrar, makar, barn, kunde
Ö∏ê~=
îá= íÉÅâå~í=
göra ÇÉí=
det ä®íí~êÉ=
lättare ÉääÉê=
eller ëî™ê~êÉ=
svårare ~íí=
att ìíîÉÅâä~=
utveckla ÉääÉê=
eller ~åî®åÇ~=
använda ÇÉ=
de ëíê~íÉÖáÉê=
strategier vi
tecknat
här. Vårt fokus har varit pionjärkvinnorna, de som trots djupgående hinder såg
Ü®êK=s™êí=Ñçâìë=Ü~ê=î~êáí=éáçåà®êâîáååçêå~I=ÇÉ=ëçã=íêçíë=ÇàìéÖ™ÉåÇÉ=ÜáåÇÉê=ë™Ö=
çÅÜ=âìåÇÉ=Ñ∏êî®êî~=êÉÇëâ~é=~íí=Äêóí~=ãçí=ÇÉí=Öáîå~=çÅÜ=~íí=Ç®êáÖÉåçã=Ö™=Ñ∏êÉK=
och kunde förvärva redskap att bryta mot det givna och att därigenom gå före.
Vi
har visat hur dessa stockholmskvinnor inte endast lyckades förmera sina egna
sá=Ü~ê=îáë~í=Üìê=ÇÉëë~=ëíçÅâÜçäãëâîáååçê=áåíÉ=ÉåÇ~ëí=äóÅâ~ÇÉë=Ñ∏êãÉê~=ëáå~=ÉÖå~=
tillgångar utan också som grupp kom att förändra det offentliga landskapet.
íáääÖ™åÖ~ê=ìí~å=çÅâë™=ëçã=Öêìéé=âçã=~íí=Ñ∏ê®åÇê~=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=ä~åÇëâ~éÉíK=
=
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