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Någon gång har jag hört att man i sitt liv ska bygga ett hus, måla en tavla
och skriva en bok. Låt vara att jag inte byggt hus, under min tid som rekvi-
sitör skapade jag istället många miljöer. Jag har inte heller målat någon tav-
la, men i stället både tak- och väggmålningar när jag var dekorationsmålare.
Min tid som doktorand har nu avslutats med en bok och jag är en bit på väg.

Äntligen får jag tillfälle att tacka alla som följt mig under denna resa.
Även om den här tiden ibland har inneburit djupa veck i pannan och tunga
suckar så har det också varit vansinnigt roligt! Mitt första tack går till min
handledare Christina Florin. Christina, jag kan villigt erkänna att jag först
inte förstod vad handledarskapet egentligen gick ut på. Det var mest bara så
trevligt att träffa dig. Först i ett senare skede förstod jag vad en bra handleda-
re innebar. Tack, för att du finns och för att du alltid funnits till hands. Tack,
för din ständiga uppmuntran och dina skarpsynta kommentarer. Jag har även
haft glädjen att ha en biträdande handledare, Eva Blomberg, tack Eva. Ett
varmt tack också till Klas Åmark som läste manuset i slutskedet och kom
med mycket genomtänkta synpunkter.

Jag vill tacka de seminarieledare jag haft, Klas Åmark för Välfärd, ar-
betsliv och politik och Anders Berge och Klas Åmark för det Modernhisto-
riska seminariet. Tack för att ni skapade ett stimulerande och bra samtalskli-
mat. Och vad vore seminarier utan seminariekamrater? Alla ni, som kommit
och gått under årens lopp – tack för synpunkter, stöd, goda samtal och post-
seminarier!

Jag vill också rikta ett stort tack till alla underbara människor i dokto-
randkorridoren, ingen nämnd, ingen glömd. Tack för alla pratstunder kring
lunchbordet där vi avhandlat allt mellan himmel och jord; från dokusåpor
och freakwaves via barn till avhandlingsarbetets toppar och dalar.

Avhandlingen skulle absolut inte ha blivit av utan projektet Formering för
offentlighet: En kollektivbiografi över stockholmskvinnor 1880–1920, finan-
sierat av Riksbankens jubileumsfond. Detta har inte endast inneburit att jag
haft större delen av min doktorandtjänst finansierad utan även att jag har haft
den stora förmånen att ingå i akademiska grupperingar utanför Historiska in-
stitutionen i Stockholm. Jag kanske inte alltid var den doktorand ni önskat
eftersom jag drog ut på tiden på grund av graviditeter och föräldraledigheter.
Men kom ihåg, jag är oerhört glad och tacksam för att ni tog med mig i ert
projekt, för er entusiasm och för er stora kunskap om tidens kvinnor. Särskilt
vill jag tacka Donald Broady, Boel Englund, Ingrid Heyman, Lena Kåreland,
Monica Langert-Zetterman, Agneta Linné, Kerstin Skog-Östlin, Eva Trotzig
och Annika Ullman som läste mitt slutmanus och kom med goda synpunkter.
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 Jag har även haft glädjen att träffa våra två systerprojekt, Det vidgade
rummet: Idéer, strategier och nätverk i tre generationer kvinnor på väg ut i
offentligheten, ca 1880–1940 och Genus, medborgarskap och offentlig poli-
tik 1848–1998: Svenska samhället i omvandling. Tack för att ni och er forsk-
ning finns och för jag fått ta del av er härliga gemenskap. I avhandlingens
slutfas gjorde också kontakten med Pernilla Jonsson, Silke Neunsinger och
Ulla Wikander att jag inte kände mig så ensam i min forskning. Tack för att
ni tog med mig på konferenser och workshops!

Tack även till historiska institutionens administrativa personal för att ni
hjälpt mig med allehanda praktiska göromål. Likaså vill jag rikta ett tack till
hjälpsam personal på Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg, Riksarkivet,
Centrum för vetenskapshistoria, Kungliga biblioteket och Stockholms stads-
museum. Tack också till Riddarhuset och Helge Ax:son Johnsson som bistått
med finansiellt stöd till konferensresor och dator.

Till mina vänner och min familj vill jag rikta ett varmt tack för att ni gett
mitt liv utanför avhandlingsarbetet ett rikt innehåll. Tack till Piotr som gav
sig i kast med min engelska i summaryn, till Lena för samtal om den svåra
konsten att skriva avhandling. Tack till Monica, Veronica och Katarina –
kvällarna på Creperiet har betytt mycket. Mina föräldrar Kajsa och Peter och
mina svärföräldrar Talvi och Märt – tack för all hjälp!

Min älskade Johan, min man, mina barns far, min vän och min kollega.
Tack för att du finns, utan dig vet jag inte om denna avhandling blivit en av-
handling. Under avhandlingsarbetet har vi även två gånger fått uppleva livets
vackra gåva. Fanny och Maja – älskade döttrar – nästa sommar ska vi samla
stenar och snäckor i strandkanten!

Liljeholmskajen i oktober 2006
Lovisa af Petersens
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Kapitel I

Inledning

Kongresser och konferenser hafva mer och mer blifvit de moderna samhälle-
nas förnämsta valplatser. Internationalitet är en naturlig följd af den stora
sammansmältningsprocess, som förbättrade kommunikationer framkallat öf-
ver hela den civiliserade verlden.1

När jag som nyantagen doktorand år 2000 skulle åka till världshistoriker-
kongressen i Oslo fick jag höra från flera håll att jag då skulle passa på att
mingla runt och knyta intressanta forskarkontakter. Det var egentligen ingen
som sa att jag kunde se fram emot att ta del av ny och banbrytande forsk-
ning. Är det så att det finns annat än föredrag som är betydelsefullt på konfe-
renser? Ja, den frågan är onekligen aktuell i detta arbete som handlar om
kvinnokonferenser i Stockholm kring sekelskiftet 1900. 

När den tekniska och ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen tog
fart i slutet av 1800-talet erbjöds och uppstod nya behov och möjligheter för
kommunikation mellan människor. Tiden vid sekelskiftet 1900 kan man
kalla en konferensernas era. Det var en ständig mötesverksamhet både i Eu-
ropa och i Nordamerika. Konferenserna anordnades av olika nationella eller
internationella föreningar för att skapa mötesplatser och diskussionsforum
för den egna verksamhetens syfte. Konferenserna kunde omfatta hundratals
och även tusentals deltagare och äga rum under flera dagar. Det är märkbart
att det fanns behov av arenor för olika grupper i samhället där de kunde ut-
byta erfarenheter, tillägna sig nya kunskaper och knyta kontakter.

Det är sådana konferenser den här avhandlingen handlar om. I fokus står
tre konferenser arrangerade av kvinnor och för kvinnor i Stockholm kring
sekelskiftet 1900. Värd för konferenserna var Svenska Kvinnornas National-
förbund (SKN).2 Förbundet bildades 1896 och hade karaktären av en
paraplyorganisation. Det samlade en större del av den svenska borgerliga

                                                
1 Stockholms Dagblad 22/10 1896, kursiv i original.
2 Jag har valt att behålla SKNs ursprungliga stavning: Svenska Kvinnornas Nationalförbund i
stället för att använda en moderniserad stavning: Svenska Kvinnors Nationalförbund.



10

kvinnorörelsen och hade som mest 40 medlemsföreningar som tillsammans
gav ett medlemstal på drygt 40 000. SKNs främsta syften bestod i att vara en
länk mellan svenska kvinnoorganisationer och samtidigt fungera som en länk
till det internationella kvinnoförbundet; International Council of Women
(ICW).

Gemensamt för kvinnokonferenserna är att de hölls i Stockholm vid se-
kelskiftet 1900, de var allmänna kvinnokonferenser i den betydelsen att de
inte behandlade någon specifik sakfråga som till exempel rösträtten eller
freds- och försvarsfrågan, utan tog upp en mängd av vad som ansågs som
”allmänna kvinnofrågor”. Dessutom var konferenserna partipolitiskt obund-
na. Hur opolitiska de i själva verket var finns det anledning att återkomma
till längre fram i avhandlingen.

Syfte

Sekelskiftet 1900 är en period då många kvinnor började framträda i offent-
liga sammanhang och ställa krav på förändrade förhållanden för kvinnor som
grupp. Vi kan följa ett stort uttåg av kvinnor till offentligheten: kvinnor som
talade, skrev och använde språket som arbetsredskap. Det var till exempel
lärarinnor, författare, filantroper, reformvänner, skolgrundare, skådespelare,
journalister eller politiker. Denna process har av forskningen definierats som
en kvinnlig "formering för offentlighet".3 Mitt syfte är att undersöka en del
av denna formeringsprocess genom att studera tre olika kvinnokonferenser i
Stockholm kring sekelskiftet 1900. Detta gör jag med utgångspunkt i den
Skandinaviska kvinnokonferensen 1897, den Internationella kvinnokonferen-
sen 1911 och den Nordiska kvinnosakskonferensen 1916. Värd för konferen-
serna var Svenska Kvinnornas Nationalförbund. Därmed avser jag även att
göra en fördjupad studie av Svenska Kvinnornas Nationalförbund – en orga-
nisation som fungerade som en sammanbindande länk mellan många före-
ningar i den borgerliga kvinnorörelsen.

Jag avser att undersöka hur konferenserna fungerade som arenor för kvin-
nor som ville demonstrera sin offentliga duglighet i det moderna samhället.
Rent allmänt fanns det ett behov av möten och föreningar, inte bara för
kvinnor utan även i en rad andra sammanhang där informationsspridningen
var viktig. Konferenser fick därigenom en funktion som ett slags offentliga
arenor för olika intressen och grupperingar.
                                                
3 Avhandlingen är en del i projektet Formering för offentlighet: En kollektivbiografi över
stockholmskvinnor 1880–1920, lett av professor Donald Broady och finansierat av Riksban-
kens jubileumsfond. Se t.ex. Englund, Boel, Hammarberg, Lena, Heyman, Ingrid, Kåreland,
Lena, Linné, Agneta, Skog-Östlin, Kerstin, Trotzig, Eva & Ullman, Annika, ”Vägar ut: Kvin-
nors strategier för offentlighet”, red. Börjesson, Mikael m.fl., Fältanteckningar: Utbildnings-
och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady (Uppsala 2006). Se aktuell projektbe-
skrivning: 12/9 2006, http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-ffo-00.htm, utskrift hos förfat-
taren.
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Jag vill undersöka om de konferenser för kvinnor som jag spårat kan åter-
spegla den borgerliga kvinnorörelsens tankevärld, dilemman och strategier
och om de säger något om rörelsen som helhet. Man skulle kunna säga att
konferenserna ska få fungera som ett raster för att fånga upp delar av sekel-
skiftets kvinnorörelse eftersom man i det efterlämnade materialet får kun-
skap om vad som kunde komma upp på dagordningen och vad som föll
utanför, vilka aktörer som var engagerade, samt vilka frågor som drevs. Ge-
nom att konferenserna har en så stor spännvidd menar jag att jag fångar upp
rörelsens mittfåra – det som enade kvinnorörelsen och vad som gick att säga
utan att verka provocerande, och hur det uppfattades av omgivningen. Kon-
ferenserna skall sålunda bli det prisma genom vilket jag vill belysa ett större
historiskt skeende – den borgerliga kvinnorörelsens formering och framträ-
dande i offentligheten under moderniseringsprocessen. I den processen blir
historiska kategorier som genus och klass viktiga men också begrepp som
offentlighet och modernitet.

Med ett studium av sekelskiftets konferenskultur och dess internationella
relationer kan vi förstå hur nätverksskapandet över gränserna bygger på en
lång historisk tradition. Min avsikt är att söka rötterna till denna kultur och
visa hur kunskaper och idéer spreds redan för hundra år sedan via möten,
konferenser och kongresser.

Framväxten av det moderna samhället

En ram för analysen i denna avhandling är det moderna samhällets framväxt
i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. En beskrivning av den histo-
riska kontexten gör det möjligt att förstå konferenskvinnornas agerande och
tillkomsten av deras möten. Det moderna genombrottet inom ekonomin och
tekniken förde med sig sociala och kulturella förändringar vilka var väsent-
ligt avgörande för de kvinnor och de konferenser som avhandlingen handlar
om. Samhällsförändringen – inte minst utbildningssystemets utveckling –
gjorde det möjligt för kvinnor att erövra nya arenor i samhället. Allt detta var
grunden för den ”formering för offentlighet” som avhandlingen vill belysa.4

Under 1800-talets mitt förändrades Sveriges agrara karaktär, den moderna
industrin började utvecklas och gav allt fler människor sysselsättning. Urba-
nisering och befolkningsökning var processer som hörde ihop med moderni-
seringen. Nya sociala grupperingar uppstod som gjorde anspråk på delaktig-
het och medborgarskap. Långsamt och successivt övergick Sverige till att bli

                                                
4 Se forskningsprojekten: Det vidgade rummet: Idéer, strategier och nätverk i tre generatio-
ner av kvinnor på väg ut i offentligheten ca 1880–1940; Formering för offentlighet: En kol-
lektivbiografi över stockholmskvinnor 1880–1920; Genus, medborgarskap och offentlig poli-
tik 1848–1998: Svenska samhället i omvandling. Projekten har avsatt en omfattande forskning
som jag integrerat i avhandlingen där texterna hör hemma.
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ett mer sekulariserat och demokratiskt samhälle. I det moderna samhället
fick även omsorg, vård och socialt arbete en mer offentlig karaktär.5

Framväxten av det moderna samhället gjorde det möjligt för människor
att träffas och knyta kontakter på ett helt annat sätt än tidigare. Tekniska
framsteg som telegraf, telefon, tidningar, tåg, båttrafik och ett väl utvecklat
postväsende, vilket hängde samman med industrins behov av transporter, var
mycket betydande för kommunikationen mellan människor, både nationellt
och internationellt.6

Men det var inte bara den tekniska utvecklingen som erbjöd kommunika-
tioner. Även den sociala utvecklingen kring sekelskiftet 1900 skapade nya
kommunikationsbehov – inte bara i form av vägar och transportmedel – utan
också i form av möten mellan människor. I samband med det moderna sam-
hällets framväxt löstes skrån upp och nya kollektiva former skapades. Histo-
rikern Torkel Jansson menar att den sociala strukturens förändringar hade
skapat ett ”sprängfyllt tomrum” som fylldes upp av ett ökat föreningsbildan-
de.7 Folkrörelserna, som till exempel väckelserörelsen, arbetarrörelsen och
nykterhetsrörelsen, hade rötter i det tidiga 1800-talets associationer och en-
gagerade allt större befolkningsgrupper. Även kvinnorörelsen kan räknas till
dessa nya sociala rörelser.

Föreningar var viktiga arenor för att alstra sociala kontakter. Kontakter
vilka hade stor betydelse för de sociala nätverk som låg till grund för ett ökat
inflytande på den offentliga arenan. Det är ganska unikt för Sverige med den
stora massorganiseringen och det är viktigt att se kvinnokonferenserna och
SKN som en del av denna process. Konferenser var en del av det moderna
samhällets framväxt och kan ses som en förändrande kraft i sig.

I början av 1900-talet började också det svenska partiväsendet bli allt mer
etablerat. Forskning har visat att rösträttsfrågan var av avgörande betydelse
för denna utveckling.8 Från 1800-talets mitt expanderade även pressväsendet

                                                
5 Ahlberger, Christer & Kvarnström, Lars, Det svenska samhället 1720–2000: Böndernas och
arbetarnas tid (Lund 2004); Hagemann, Gro, Aschehougs Norges historie, bd 9: Det moderne
gjennombrudd 1870–1905 (Oslo 1997); Sekelskiften och kön: Strukturella och kulturella
övergångar år 1800, 1900, 2000, red. Göransson, Anita (Stockholm 2000).
6 Anderson, Bonnie S., Joyous greetings: The first international women's movement, 1830–
1860 (Oxford university press 2000); McFadden, Margaret, Golden cables of sympathy: The
transatlantic sources of nineteenth-century feminism (Lexington, the university press of Ken-
tucky 1999); Offen, Karen, European feminisms 1700–1950: A political history (Stanford
university press 2000); se även Rönnbäck, Josefin, Politikens genusgränser: Den kvinnliga
rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902–1921 (Stockholm
2004), s. 59, 149 om svenska stambanans betydelse för rösträttskvinnornas rösträttsturnéer.
7 Jansson, Torkel, Adertonhundratalets associationer: Forskning och problem kring ett
sprängfyllt tomrum eller sammanslutningsprinciper och föreningsformer mellan två sam-
hällsformationer c:a 1800–1870 (Uppsala 1985).
8 Rönnbäck 2004.
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som utöver en nyhetsförmedlande funktion även innebar en betydande
kommunikativ kanal för olika rörelser och organisationer.9

Vid tiden för det moderna samhällets framväxt saknade kvinnor formella
möjligheter till politiskt inflytande. Även om flera reformer som införts från
1800-talets mitt innebar ett ökat ekonomiskt oberoende för kvinnor, hade de
varken rösträtt eller var valbara, de hade inte heller tillträde till högre statliga
tjänster.10 I tidens normuppfattning var kvinnors roll att verka i den privata
sfären, offentligheten var en manlig arena och ”offentliga kvinnor” förknip-
pades istället med prostituerade kvinnor.11 Det rådande familjeidealet för de
kvinnor som är aktörer i denna avhandling var den borgerliga familjens, där
kvinnors främsta uppgift var att vara maka och mor, även om verklighetens
kvinnoliv i många fall blev annorlunda.12

I den samhällsförändring som skedde förändrades offentligheten och nya
”luckor” uppstod som kvinnor tog tillfället i akt att befolka. Utöver press och
konferenser blev olika slags föredrag och föreläsningsserier ett nytt inslag i
offentligheten. I olika lokaler runt om i Stockholm hölls föredrag i ämnen
som politik, vetenskapliga iakttagelser, kultur och historia. Åhörarna bestod
ofta till stor del av kvinnor och det förekom även kvinnor i talarstolen.13

Kvinnors väg till offentligheten

Kvinnors väg till det offentliga rummet från det privata skedde successivt
under 1800- och 1900-talen. Det är en lång och komplicerad process och här
kan endast några nedslag i den utvecklingen få plats. Det är viktigt att fram-
hålla en del institutionella förändringar som påskyndade emancipations-
processen, till exempel etableringen av ett stort antal flickskolor och öpp-
nandet av universitetet för kvinnor. Dit hörde också antipatriarkala lagar som
kvinnors arvsrätt och myndighet eller öppnandet av olika yrken som kvinnor

                                                
9 Arbetarna tar ordet: Språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse, red. Josephson, Olle
(Stockholm 1996); Gunneriusson Karlström, Märit, Konsten att bli och förbli folklig: Svenska
kyrkans och IOGT:s strategier och omvandling i kampen på offentlighetens arena 1880–1945
(Uppsala 2004); Sejersted, Francis, Socialdemokratins tidsålder: Sverige och Norge under
1900-talet (Nora 2005).
10 Markusson Winkvist, Hanna, Som isolerade öar: De lagerkransade kvinnorna och akade-
min under 1900-talets första hälft (Stockholm & Stehag 2003); Qvist, Gunnar, ”Ett perspektiv
på den s.k. kvinnoemancipationen i Sverige”, Historisk tidskrift 1977:2, s. 145–180; Rönn-
holm, Tord, Kunskapens kvinnor: Sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga univer-
sitetsvärlden (Umeå 1999).
11 Jansdotter, Anna, Ansikte mot ansikte: Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sve-
rige 1850–1920 (Stockholm & Eslöv 2004); Svanström, Yvonne, Policing public women: The
regulation of prostitution in Stockholm 1812–1880 (Stockholm 2000); Svanström, Yvonne,
Offentliga kvinnor: Prostitutionen i Sverige 1812–1918 (Stockholm 2006).
12 Lützen, Karin, Byen taemmes: Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets
København (København 1998).
13 Lundin, Claes, Det nya Stockholm (Stockholm 1890), s. 397–406.
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kunde utbilda sig för. Kvinnor kunde bland annat bli lärarinnor, sjuksköters-
kor, telegrafister, postfröknar och kontorister. Men även i kvinnors egen
verksamhet kan man spåra intressanta fenomen.14

Första hälften av 1800-talet kan man kalla salongernas tid. Den kanske
mest kända salongen var Malla Silfverstolpes salong i Uppsala. Salongerna
brukar betraktas som halvoffentliga arenor för kvinnor eftersom de innebar
en möjlighet för dem att skapa sig en identitet i ett rum utanför hemmet och
familjen, utanför rollen som maka och mor. I salongerna fick kvinnor möj-
lighet, att om inte delta så i alla fall, lyssna på intellektuella samtal om till
exempel etik och politik. Men samtidigt visar forskningen om salongerna att
dessa aldrig i grunden utmanade den manliga offentligheten.15 Med Tidskrift
för hemmet, grundad av Sophie Adlersparre och Rosalie Olivecrona 1859,
fick den ”förorganiserade” kvinnorörelsen däremot för första gången möjlig-
het att i tryck offentligt uttrycka sina åsikter i kvinnosaken.16

Till en början engagerade sig kvinnor i sina medmänniskors sociala situa-
tion genom filantropiskt arbete. Verksamheten inom filantropin skedde till-
sammans med män. Män och kvinnor hade där ansvar för skilda sfärer och
kompletterade därigenom varandra. Det frivilliga föreningsväsendet och i
synnerhet den organiserade filantropin innebar att kvinnor fick ett ökat
handlingsutrymme utanför det privata rummet.17 En del forskning har menat

                                                
14 Florin, Christina & Johansson, Ulla, ’Där de härliga lagrarna gro…’: Kultur, klass och kön
i det svenska läroverket 1850–1914 (Stockholm 2000); Johansson, Ulla, Normalitet, kön och
klass: Liv och lärande i svenska läroverk 1927–1960 (Stockholm 2000); Emanuelsson
Blanck, Agneta, Pionjärer i vitt: Professionella och fackliga strategier bland svenska sjuk-
sköterskor och sjukvårdsbiträden, 1851–1939 (Stockholm 1990); Greiff, Mats, Kontoristen:
Från chefens högra hand till proletär: Proletarisering, feminisering och facklig organisering
bland svenska industritjänstemän 1840–1950 (Lund 1992); Lundgren, Britta, Allmänhetens
tjänare: Kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska postverket (Stockholm 1990); Ullman, An-
nika, Stiftarinnegenerationen: Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna Ahlström (Stockholm
2004); Waldemarsson, Ylva, ”Kön, klass och statens finanser: En historia om statligt arbets-
givarskap och statsanställda kvinnor 1870–1925”, red. Kvarnström, Lars m.fl., I statens
tjänst: Statlig arbetsgivarpolitik och fackliga strategier 1870–1930 (Lund 1996); Öberg, Lisa,
Barnmorskan och läkaren: Kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870–1920
(Stockholm 1996).
15 Holmquist, Ingrid, Salongens värld: Om text och kön i romantikens salongskultur (Eslöv
2000); Mansén, Elisabeth, ”Salongsliv i Uppsala”, red. Henningsen, Bernd, Skandinavien och
Tyskland 1800–1914: Möten och vänskapsband (Stockholm 1997); Öhrström, Eva, ”Kvinnors
musicerande från salong till borgerlig offentlighet”, Häften för kritiska studier 1998:3, s.
33–54.
16 Hammar, Inger, Emancipation och religion: Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt
om kvinnans kallelse ca 1860–1900 (Stockholm 1999); Manns, Ulla, Den sanna frigörelsen:
Fredrika-Bremer-förbundet 1884–1921 (Stockholm 1997), s. 53–56. Med den förorganiserade
kvinnorörelsen menar Manns de enskilda personer och lösa nätverk som arbetade för kvinnors
förbättrade villor i samhället och i privatlivet, Manns, Ulla, Upp systrar väpnen er! Kön och
politik i svensk 1800-talsfeminism (Stockholm 2005), t.ex. 13f.
17 Jordansson, Birgitta, Den goda människan från Göteborg: Genus och fattigvårdspolitik i
det borgerliga samhällets framväxt (Lund 1998); På tröskeln till välfärden: Välgörenhetsfor-
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att sekelskiftets filantroper inte tog steget fullt ut i offentligheten i samband
med verksamheten. I stället vidgades det privata rummet till att även gälla i
samhället, genom att filantroperna förde med sig sina tillskrivna omhänder-
tagande egenskaper från hemmet ut i samhället.18 Kvinnor agerade heller
inte offentligt för kvinnosaken i samband med filantropiverksamheten men
denna verksamhet fick ändå en stor betydelse för kvinnorörelsens organise-
ring.19

”Kvinnofrågan” som politisk fråga började på allvar diskuteras i samhäl-
let under 1880-talet; vad en kvinna var, kunde vara och borde vara. Diskus-
sionen pågick mellan män, mellan kvinnor, men också mellan kvinnor och
män.20 Inom skönlitteraturen förde kvinnliga författare diskussioner om
kvinnor och kvinnofrågan.21 Under 1880-talet började en annan form av
möteskultur för borgerliga kvinnor växa fram i samband med föreningar som
Sällskapet Nya Idun och Kvinnoklubben i Stockholm, vilka hade enskilda
och slutna möten för kvinnor i lokaler utanför hemmet. Tidigare hade denna
möteskultur endast varit förbehållen män.

I samband med den tidvis hetsiga sedlighetsdebatten under 1880-talet gav
sig även kvinnor successivt in i den offentliga debatten.22 Kvinnor började
även att kämpa för sina egna rättigheter i samhället på ett mer organiserat
sätt. När Fredrika-Bremer-förbundet bildades 1884 innebar det att den bor-
gerliga kvinnorörelsen fick en betydligt mer omfattande organisering än tidi-
gare.23 I både borgarklassens och arbetarklassens kvinnorörelse innebar
föreningslivet att en betydande kanal skapades mellan det privata och det of-
fentliga. I föreningarna kunde kvinnor mötas och tillägna sig kunskaper och
erfarenheter som männens föreningar uteslöt dem från. De skolades i att göra
sig hörda i det offentliga samtalet och tränades till exempel i att diskutera
och att arrangera möten.24 Kvinnokonferenserna som jag skall analysera i
denna avhandling kan ses som ett led i denna emancipationsprocess, samti-
digt som jag uppfattar dem som ett nytt fenomen i kvinnorörelsens historia.

                                                                                                                  
mer och arenor i Norden 1800–1930, red. Taussi Sjöberg, Marja & Vammen, Tinne (Stock-
holm 1995).
18 Hammar 1999, s. 39.
19 Bokholm, Sif, En kvinnoröst i manssamhället: Agda Montelius 1850–1920 (Stockholm
2000); Förhammar, Staffan, Med känsla eller förnuft? Svensk debatt om filantropi 1870–1914
(Stockholm 2000); Manns 1997, s. 45–47; Plymoth, Birgitta, Fostrande försörjning: Fattig-
vård, filantropi och genus i fabrikstaden Norrköping 1872–1914 (Stockholm 2002).
20 Manns 2005, särskilt kap. 1.
21 Heggestad, Eva, ”Utopier och strategier: Amalia Fahlstedts 1880-talsnoveller”, red. Wikan-
der, Ulla, Det evigt kvinnliga: En historia om förändring (Stockholm 1994), s. 28.
22 Svanström 2006.
23 Manns 1997, s. 56–66.
24 Björk, Gunnela, Att förhandla sitt medborgarskap: Kvinnor som kollektiva politiska aktörer
i Örebro 1900–1950 (Lund 1999), s. 91, 297f; Florin, Christina, Kvinnor får röst: Kön, käns-
lor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse (Stockholm 2006); se även Arbetarna tar
ordet 1996.
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Tidigare forskning

Forskning om kvinnors organisering är omfattande, både nationellt och in-
ternationellt. I inledningskapitlet har jag därför valt att endast kortfattat re-
dogöra för det svenska forskningsfält där denna avhandling placerar sig, och
för de verk som har störst relevans för denna studie. I stället för att belasta
inledningen med en uppräkning av viktiga böcker, försöker jag lyfta fram
adekvat forskning i sitt naturliga sammanhang i de empiriska kapitlen. Min
ambition med avhandlingen är att belysa en del luckor som jag menar finns i
den tidigare forskningen och visa vad jag avser bidra med. Min avsikt är allt-
så inte att ge en heltäckande bild av allt som skrivits om svensk kvinnorörel-
sehistoria. Det är inte främst kvinnorörelsen som rörelse som står i fokus
utan det är kvinnorörelsens konferenser som manifestationer och identitets-
skapande arenor som jag intresserat mig för – hur formerna och den sociala
praktiken i rörelsen också kan säga något om ideologi och maktförhållanden.

Kvinnors organisering

Inom forskningen har definitionen och innebörden av begreppet kvinnorörel-
se diskuterats. För att kunna definieras som kvinnorörelse har vissa forskare
föreslagit att föreningarna måste sträva efter att upphäva kvinnors underord-
ning för att få räknas in i begreppet. Den danska statsvetaren Drude Dahle-
rup inkluderar till exempel endast kvinnoorganisationer som har feminismen
som överordnad ideologi i kvinnorörelsen. Andra forskare, som till exempel
den amerikanska historikern Nancy Cott, menar till och med att feminismen
som ideologi också kräver att man identifierar sig med den sociala gruppen
kvinnor, vilket kan tolkas så att det endast är kvinnor som kan ingå i kvinno-
rörelsen.25 Idéhistorikern Ulla Manns har en bredare definition. Hon inklude-
rar "organiserat arbete i syfte att förbättra kvinnors villkor" i kvinnorörelsen,
vilket betyder att många olika slags organisationer kan räknas dit, intresseor-
ganisationer, kvinnliga kårer och kvinnopolitiska förbund om de ingår i sam-
lade aktioner för att höja kvinnors ställning.26

Själv vill jag närma mig problemet på ett liknande sätt som Manns. Jag
ser beteckningen kvinnorörelse som ett begrepp för kvinnors organisering
där det inte finns ett enhetligt och definierbart mönster för vilka kriterier som
skall ingå för att få räknas dit.27 Historien visar upp en mångfald av olika rö-

                                                
25 Dahlerup, Drude, Rødstrømperne: Den danske Rødstrømpebevaegelses udvikling, nytaenk-
ning og gennemslag 1970–1985, bd 1 (København 1998), 118ff; Cott, Nancy F., The Groun-
ding of Modern Feminism (New Haven & London 1987), s. 3–10.
26 Manns 1997, s. 25, kursiv i original.
27 Jfr ”Från Redaktionen”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2000:4, s. 2; se också hur Ulla Manns
visar hur den tidiga historieskrivningen om kvinnorörelsen uteslöt vissa grupper och vad det
fått för konsekvenser för vår bild av kvinnorörelsen, Manns, Ulla, "Så skriver vi historia: Den
svenska kvinnorörelsen i ett historiskt perspektiv", Kvinnovetenskaplig tidskrift 2000:4, s
5–27.
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relser och det blir forskarens uppgift att diskutera dess målsättning, resurser
och strategier utifrån varje rörelses historiska sammanhang och förutsätt-
ningar. En alltför snäv definition av begreppet kvinnorörelse, särskilt för den
tidiga fasen av kvinnors organisering kan exkludera en stor del av kvinnors
verksamhet och betydelse i historien. Jag undviker alltså att från början slå
fast om den rörelse jag behandlar – Svenska Kvinnornas Nationalförbund –
var feministisk eller icke-feministisk, "äkta" kvinnorörelse eller "oäkta"
kvinnorörelse. En feministisk rörelse menar jag står på en teoretisk grund där
könens relationer ses i ett maktperspektiv medan den icke-feministiska und-
viker att problematisera mäns överordning men ändå i vissa delar kan med-
verka till bättre förhållanden för kvinnor. Genom att låta gränsen vara
flytande mellan dessa olika dikotomier hoppas jag få fram de olika polernas
beroende av varandra, där den ena alltid är i samspel med den andra och där
den historiska kontexten konstituerar tolkningen.28 Med den utgångspunkten
strävar jag efter få en bättre förståelse för kvinnors organisering i det förflut-
na.

SKN, som intar en central position i min avhandling, var en paraplyorga-
nisation med upp till 40 medlemsföreningar. Det var vidare en frivillig orga-
nisation med enbart kvinnor i styrelsen och centralkommittén. Däremot
kunde män finnas med i de olika medlemsföreningarna, till exempel i Fred-
rika-Bremer-förbundet och Föreningen för Välgörenhetens Ordnande. SKNs
främsta syfte var att fungera som en länk mellan svenska kvinnoföreningar
och samtidigt vara Sveriges länk till International Council of Women. Där-
med var förbundets främsta syfte aldrig direkt uttalat att man ville arbeta för
att upphäva kvinnans underordnade ställning, men ändå kunde som vi skall
se i det följande den sociala praktiken signalera könspolitiska ställningsta-
ganden.

I tidigare forskning har sekelskiftet 1900 lyfts fram som en tid då svenska
kvinnor började organisera sig i allt större omfattning. Det handlar om kvin-
nor som särorganiserade sig inom politiken på ideologisk grund29 och kvin-
nor som organiserade sig i olika sakfrågor som till exempel kvinnlig rösträtt,
fred eller fackföreningar.30 Men redan långt före sekelskiftet bildades kvin-

                                                
28 Jfr Womens organizing and public policy in Canada and Sweden, eds. Briskin, Linda &
Eliasson, Mona (London 1999), s. 17f.
29 Björk 1999; Carlsson (Wetterberg), Christina, Kvinnosyn och kvinnopolitik: En studie av
svensk socialdemokrati 1880–1910 (Lund 1986); Nicklasson, Stina, Högerns kvinnor: Pro-
blem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 1900–1936/1937 (Uppsala 1992);
Nicklasson, Stina, Kvinnors väg till fullvärdigt medborgarskap (Stockholm 1997); Östberg,
Kjell, Efter rösträtten: Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet (Stockholm
1997).
30 Andersson, Irene, Kvinnor mot krig: Aktioner och nätverk för fred 1914–1940 (Lund 2001);
Björkenlid, Bertil, Kvinnokrav i manssamhälle: Rösträttskvinnorna och deras metoder som
opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902–21 (Uppsala 1982); Florin 2006; Rönn-
bäck 2004.
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noorganisationer som arbetade för kvinnors rättigheter. Särskilt idéhistori-
kern Ulla Manns och historikern Inger Hammar har i sin forskning analyse-
rat den tidiga kvinnorörelsen i Sverige, både den förorganiserade fasen och
den organiserade.31 Manns speglar framför allt i sin avhandling Den sanna
frigörelsen det stora idémässiga skiftet inom Fredrika-Bremer-förbundet, hur
förbundet gick från att i början inta en mer visionär och individualistisk håll-
ning till kvinnofrigörelsen alltmer kom att inta en mer pragmatisk och köns-
komplementär linje för att få tillgång till samhällets resurser. Hammar lägger
i sin avhandling Emancipation och religion ett annat perspektiv på kvinnorö-
relsen där hon vill framhålla den stora roll som religionen spelade för kvin-
nors emancipation. Hon framhåller den lutherska kallelsetankens betydelse
för kvinnorörelsens pionjärer.

 Det fanns således tidigt stora kvinnliga nätverk och kvinnor hade ofta
överlappande medlemskap mellan olika föreningar.32 Under senare år har tre
parallella forskningsprojekt studerat kvinnors väg ut i offentligheten, med
koncentration kring sekelskiftet 1900. Det är det lundabaserade Det vidgade
rummet: Idéer, strategier och nätverk i tre generationer av kvinnor på väg ut
i offentligheten ca 1880–1940, det uppsalabaserade Formering för offentlig-
het: En kollektivbiografi över stockholmskvinnor 1880–1920 och det stock-
holmsbaserade Genus, medborgarskap och offentlig politik 1848–1998:
Svenska samhället i omvandling.33 Det sistnämnda projektet har behandlat en
betydligt längre tidsperiod och har fokuserat kvinnors relation till staten i en
större utsträckning än de övriga. I projektet Formering för offentlighet har
den franska kultursociologen Pierre Bourdieus kapital- och fältbegrepp spe-
lat en stor roll då stockholmskvinnor och områden där kvinnor varit verk-
samma undersökts. I Det vidgade rummet har forskarna framförallt lyft fram
kvinnor som på olika sätt överskred och tänjde på samhällets gränser.

                                                
31 Hammar 1999; Manns 1997, 2005.
32 Hammar 1999; Hammar, Inger, För freden och rösträtten: Kvinnorna och den svensk-
norska unionens sista dagar (Lund 2004); ”Brödrafolkens gräl – systerskapets kris”, red.
Nilsson, Torbjörn & Sørensen, Øystein, 1905 – unionsupplösningens år: Nya perspektiv på
ett svensk-norskt drama (Stockholm 2005), s. 127–148; Manns 1997, 2005; se även t.ex.
Bokholm 2000; Östberg 1997.
33 Se t.ex. Rummet vidgas: Kvinnors väg ut i offentligheten ca 1880–1940, red. Österberg,
Eva & Carlsson Wetterberg, Christina (Stockholm 2002); Englund m.fl. 2006; Biografi och
kollektivbiografi som historisk metod, NFPF:s kongress 15–18 mars 2001 i Stockholm, red.
Linné, Agneta & Skog-Östlin, Kerstin, Meddelanden från Forum för pedagogisk historia,
ILU, Uppsala universitet; Kvinnoliv kring sekelskiftet 1900, red. Englund, Boel, Antropos,
Lärarhögskolan i Stockholm 2001; Kvinnorna och staden: Borgerliga kvinnor och Stockholms
modernisering år 1900, red. Englund, Boel, Antropos, Lärarhögskolan i Stockholm 2003; Liv,
banor, strategier, bidrag från projektet Formering för offentlighet till NDPF:s konferens i Re-
ykjavik 2004, red. Englund, Boel, Antropos, Lärarhögskolan i Stockholm 2004; Kvinnor på
gränsen till medborgarskap: Genus, politik och offentlighet 1800–1950, red. Florin, Christina
& Kvarnström, Lars (Stockholm 2001); Ullman 2004; Än män då? Kön och svensk feminism
under 150 år, red. Svanström, Yvonne & Östberg, Kjell (Stockholm 2004).
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I tidig kvinnorörelseforskning var det vanligt att dela upp kvinnors orga-
nisering i två riktningar efter medlemmarnas klassposition, den borgerliga
och den socialistiska. Både Richard Evans och Gunnar Qvist använde de be-
greppen i sin forskning.34 Jag har återvänt till den indelningen här för att mer
specifikt kunna ringa in vilka kvinnor jag arbetat med. Och lika svårt som
det är att definiera begreppet borgerlig är det att ringa in borgerlig kvinnorö-
relse. Lättast är det att säga vad den inte är – den är inte socialistisk och inte
agrar utan får utgöra ett samlingsnamn på de organisationer som drog till sig
kvinnor från borgerliga samhällskikt, både från den högre och lägre borger-
ligheten. Enligt Qvist fokuserade den borgerliga kvinnorörelsen mer på
kvinnors rättigheter och utbildningsfrågor än den socialistiska, som mer rik-
tat in sig på social omfördelningspolitik.35

Den tidiga organiserade internationella kvinnorörelsen behandlas i histo-
rikern Leila Rupps Worlds of Women: The Making of an International Wo-
men’s Movement. Rupp fokuserar på medlemmarna och ringar in en stark
kollektiv identitet på ett internationellt plan.36 Rupps studie har varit en vik-
tig inspirationskälla för denna avhandling.

Forskningen om Svenska Kvinnornas Nationalförbund är försvinnande
liten. Det finns ingen väl genomgången organisationshistorik. Däremot finns
det ”blänkare” om förbundet när den svenska kvinnorörelsen behandlas i
andra sammanhang.37 När kvinnors organisering studerats, både nationellt
och internationellt, har fokus i regel främst legat på arbetarkvinnor samt ra-
dikala och liberala kvinnor. SKN har i tidigare forskning betecknats som

                                                
34 Evans, Richard, Kvinnorörelsens historia: Europa, USA, Australien och Nya Zeeland
1840–1920 (Stockholm 1979); Qvist 1977, t.ex. s. 158–161, 176–179. Evans använder även
benämningar som; moderata och radikala, socialistiska och revolutionära, militanta och kon-
servativa.
35 Qvist 1978. Denna definition är också problematisk eftersom borgerliga kvinnor också ville
driva socialpolitik.
36 Rupp, Leila J., Worlds of women: The making of av international women’s movement
(Princeton university press 1997); Rupp, Leila J., “Constructing internationalism: The case of
transnational women’s organizations, 1888–1945”, The American historical review 1994:5; se
även Taylor, Verta & Rupp, Leila J., ”Forging feminist identity in an international movement:
A collective identity approach to twentieth-century feminism”, Signs 1999:2, s. 363–386; Ta-
ylor, Verta & Rupp, Leila J., ”Loving internationalism: The emotion culture of transnational
women’s organizations, 1888–1945”, Mobilization: An international journal 2002:7(2), s.
141–158.
37 Se t.ex. Bokholm, Sif , ”I vimlet”, red. Österberg, Eva & Carlsson Wetterberg, Christina,
Rummet vidgas: Kvinnor på väg ut i offentligheten ca 1880–1940 (Stockholm 2002); Hammar
2004, 2005; Manns 1997; Melby, Kari, Pylkkänen, Anu, Rosenbeck, Bente & Carlsson Wet-
terberg, Christina, Inte ett ord om kärlek: Nordisk äktenskapslagstiftning ca 1850–1930
(Stockholm 2006); Östberg 1997; om andra nationalförbund anslutna till ICW se t.ex. Dam,
Hanne, På trods: 100 års kvindehistorie: Danske kvinders nationalråd 1899–1999 (Köpen-
hamn 1999); Evans 1979; Griffiths, Naomi E. S., The splendid vision: Centennial history of
the National Council of Women of Canada 1893–1993 (Ottawa 1997); Strong-Boag, Veronica
Jane, The parliament of women: The National Council of Women of Canada, 1893–1929
(Ottawa 1976).
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konservativt i kvinnofrågor,38 varför det antagligen betraktas som ett mindre
intressant studieobjekt för feministisk forskning. Jag anser dock att alla
kvinnorörelser, oavsett ideologisk hemvist är av betydelse att studera. De
olika rörelsernas ställningstaganden påverkar varandras positioner och ska-
par bilden av kvinnorörelsen. Jag kommer att låta empirin visa om förbundet
var konservativt eller inte.

Forskningen om svenska kvinnors tidiga organisering har sällan tagit fasta
på hur kvinnorna verkade inom en internationell kontext. Här utgör ekonom-
historikern Ulla Wikanders forskning ett undantag som jag snart ska åter-
komma till. För närvarande pågår också ett forskningsprojekt om hur
kvinnorörelsen finansierade sin verksamhet. Där studeras svenska borgerliga
och socialdemokratiska kvinnor kring sekelskiftet 1900 i relation till kvinnor
i Tyskland och Kanada.39 Svenska Kvinnornas Nationalförbund var en na-
tionell organisation som var ansluten till International Council of Women.
Därför kommer betydelsen av internationellt eller transnationellt utbyte och
vad det förde med sig för svenska kvinnors organisering att uppmärksammas
i avhandlingen.40

Konferenser och andra manifestationer

När kvinnors organisering har studerats har oftast innehållet varit i fokus:
Vad kvinnor sade, vilket budskap de förde fram, kvinnors relation till män
och stat. Redan 1990 uppmärksammade den holländska historikern Mineke
Bosch att det här fanns en lucka i forskningen – själva formen för kvinnors
organisering.41 I den brittiska konstvetaren Lisa Tickners studie, Spectacle of
women läggs vikt vid den kvinnliga rösträttesrörelsens attribut, så som affi-
scher, flygblad, vykort, fanor och banderoller. Tickner uppmärksammar vi-
dare de stora processioner som hölls för rösträttens sak. Den visuella
propagandan blev ett kraftfullt instrument för att vinna sympatier.42 I littera-
                                                
38 Bokholm 2002, s. 279, 285, 306; Melby m.fl, 2006, s. 205; Östberg 1997, s. 191f.
39 Jonsson, Pernilla & Neunsinger, Silke, Feminina finanser: Om finansieringen som förut-
sättning för den tidiga svenska kvinnorörelsens politiska engagemang 1880–1950 i interna-
tionell belysning, Uppsala universitet; Jonsson, Pernilla & Neunsinger, Silke, Gendered
money: Organizing and resources in the first wave bourgeois and socialist women's move-
ments in Sweden, kommande.
40 Se Tyrrell, Ian, ”American exceptionalism in the age of international history”, American
historical review 1991:4, s. 1033, som förespråkar transnationell historieskrivning.
41 Bosch, Mineke (med Kloosterman, Annemarie), Politics and friendship: Letters from the
international woman suffrage alliance 1902–1942 (Columbus, Ohio state university press
1990), s. 18 samt not 24; se även Bosch pågående forskningsprojekt: The spectacle of dutch
suffrage women: Gender, popular culture and politics during the beginnings of modernity, the
Netherlands institute for advanced study in the humanities and social sciences, 2006–2007.
42 Tickner, Lisa, The spectacle of women: Imagery of the suffrage campain 1907–1914 (Lon-
don 1987); se även Tyrrell, Ian, Woman's world, woman's empire: The Woman's Christian
Temperance Union in international perspective, 1880–1930 (University of North Carolina
Press 1991) om symboler enande betydelse för kvinnor i den transnationella nykterhetsrörel-
sen.
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tursociologen Bertil Björkenlids avhandling om rösträtten fokuseras bland
annat de uttrycksmedel de svenska rösträttskvinnorna använde sig av – något
han kallar för ’ögats agitation’.43

För att få insikt i hur kvinnor organiserade sig menar jag att det är viktigt
att ta ett bredare grepp än att stanna vid själva innehållet. Genom att studera
den synliga kontexten kring kvinnorörelsen, beakta de symboler som använ-
des och se konferenserna som en dramatiserad manifestation blottläggs
många av rörelsens strategier.

Konferenser och i synnerhet kvinnokonferenser som sådana är även det
ett tämligen outforskat område, både nationellt och internationellt.44 Detta är
givetvis spännande men samtidigt svårt, eftersom det inte finns mycket
forskning att förhålla sig till. Ulla Wikander har dock studerat internationella
kvinnokongresser 1878–1914 vars syfte var att på bred front förbättra kvin-
nors villkor och ställning. Främst fokuserar Wikander hur arbetarskyddslag-
stiftningen i relation till likhets- och särartsåsikter diskuterades vid dessa
konferenser. I den nyutkomna boken Feminism, familj och medborgarskap
följer Wikander debatterna om nattarbetsförbundet på en mängd internatio-
nella kongresser kring sekelskiftet 1900.45 Även idéhistorikern Nils Eriks-
sons avhandling om Skandinaviska naturforskarmöten 1809–1936, där han
även gör utblickar internationellt, behandlar konferenser som sådana.46

Eriksson åskådliggör utvecklingen och verksamheten vid mötena och ser
dem till en början som en kamporganisation för naturvetenskapen och dess

                                                
43 Björkenlid 1982, s. 43ff , kap. 5.
44 För forskning som berör konferenser och konferensers sakinnehåll se t.ex. Carlsson (Wet-
terberg) 1986; Melby m.fl. 2006; Ohrlander, Kajsa, I barnens och nationens intresse: Social-
liberal reformpolitik 1903–1930 (Stockholm 1992); Sjögren, Mikael, Fattigvård och
folkuppfostran: Liberal fattigvårdspolitik 1903–1918 (Stockholm 1997).
45 Wikander, Ulla, ”En utopisk jämlikhet: Internationella kvinnokongresser 1878–1914”, red.
Wikander, Ulla, Det evigt kvinnliga: En historia om förändring (Stockholm 1994); Wikander,
Ulla, Feminism, familj och medborgarskap: Debatter på internationella kongresser om
nattarbetsförbud för kvinnor 1889–1919 (Stockholm 2006).
46 Eriksson, Nils, ’I andans kraft, på sannings stråt…’: De skandinaviska naturforskarmötena
1809–1936 (Göteborg 1991); om sociala kongresser se Edling, Nils, ”Kring de sociala kon-
gressernas historia och betydelse”, red. Egerö, Marie-Anne & Swärd, Hans, Ligga till last:
Fattigdom och utsatthet – socialpolitik och socialt arbete under 100 år (Malmö 2006), s.
297–309; om internationella antropologiska konferenser se Ljungström, Olof, Oscariansk an-
tropologi: Exotism, förhistoria och rasforskning som vetenskaplig människosyn (Uppsala
2002), s. 88–100; om internationella utbildningskonferenser se Paedagogica historica
2004:5/6, speciellt Fuchs, Eckhardt, ”Educational sciences, morality and politics: Internatio-
nal educational congresses in the early twentieth century”; Hofstetter, Rita & Schneuwly,
Bernhard, ”Introduction educational sciences in dynamic and hybrid institutionalization”; se
även Fuchs, Eckhardt, Die internationale organisation der edukativen Bewegung: Studien aus
austausch- und transferprozessen im aufbruch der moderne (kommande 2006); Fuchs, Eck-
hardt, Bildung international: Historische perspektiven und aktuelle entwicklungen (komman-
de 2006); Lawn, Martin, ”Hidden internationalisms: The international examinations inquiry
and the flow of research technologies across Europé”, paper presenterat vid ISCHE-konferens,
augusti 2006, Umeå.
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utövare. När en ökad specialisering tilltog började de spela ut sin roll. Eriks-
son betonar mötenas betydelse för gruppens professionalisering men också
deras betydelse för personlig kommunikation och han ser dem som en del av
den borgerliga offentligheten.

Fastän forskningsläget är ganska tunnsått när det gäller konferenser som
sådana finns det däremot andra betydande arbeten som handlar om tillfälliga
manifestationer, både i form av kvinnlig särorganisering och manifestationer
i andra sammanhang som är av betydelse för denna avhandling. Anders Ek-
ströms idéhistoriska avhandling om Stockholmsutställningen 1897 är ett ut-
märkt exempel på en analys av ett identitetsskapande fosterländskt projekt
vilket även verkade i samklang med internationella strömningar. Ekström
uppmärksammar utställningens kulturella och ideologiska betydelse.47

I etnologen Jonas Engmans avhandling om första majdemonstrationer fo-
kuseras de rituella inslagen och den symboliska gestaltningen av arbetarrö-
relsens högtidsdag. Han ser demonstrationerna som ett slags ’uppfunna
traditioner’ och som viktiga identitetsskapare för arbetarrörelsen samtidigt
som demonstrationerna hjälpte till att offentliggöra rörelsen.48 Historikern
Jens Ljunggren har i en artikel skrivit om de Nordiska spelen som hölls i
Stockholm under de första decennierna av 1900-talet.49 Ljunggren lyfter
fram spelens speciella sociala och teatrala utformning då han framhåller att
evenemang av detta slag inte bara handlade om idrott utan även var ett sätt
att manifestera stabilitet och trygghet i en omvälvande tid.

En studie som inneburit stor inspiration för mitt arbete är holländarna Ma-
ria Grever och Berteke Waaldijks bok, Transforming the public sphere.50

Den handlar om en nationell utställning om kvinnors arbete som hölls i Haag
1898. Utställningen, som var utformad efter samma principer som Världsut-
ställningen i Chicago 1893, organiserades och iscensattes av kvinnor och det
var endast kvinnors arbete och alster som exponerades. I samband med ut-

                                                
47 Ekström, Anders, Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets
världsutställningar (Stockholm 1994); se även antologin 1897: Mediehistorier kring Stock-
holmsutställningen, red. Ekström, Anders, Jülich, Solveig & Snickars, Pelle (Stockholm
2006).
48 Engman, Jonas, Rituell process, tradition och media: Socialdemokratisk första maj i Stock-
holm (Stockholm 1999); Ståhl, Margareta, Vår fana röd till färgen: Fanor som medium för
visuell kommunikation under arbetarrörelsens genombrottstid i Sverige fram till 1890 (Lin-
köping 1999); se även Edquist, Samuel, Nyktra svenskar: Godtemplarrörelsen och den natio-
nella identiteten 1879–1918 (Uppsala 2001) om symbolers betydelse i nykterhetsrörelsen.
49 Ljunggren, Jens, ”Tradition eller tävling? Nordiska spelen och kampen om vad idrott är”,
Historisk Tidskrift 1997:3, s. 351–374.
50 Grever, Maria & Waaldijk, Berteke, Transforming the public sphere: The Dutch national
exhibition of women’s labour in 1898 (Durham & London 2004). En studie som också inspir-
erat mig är Ryan, Mary P., Women in public: Between banners and ballots, 1825–1880 (Bal-
timore & London 1990). Ryan behandlar kvinnors framträdande i offentligheten under mitten
av 1800-talet, de deltog då i offentliga ceremonier och festivaler på ett helt nytt sätt än tidi-
gare.
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ställningen hölls även åtskilliga konserter samt föredrag och konferenser om
kvinnors arbete och situation. Författarparet fokuserar hur utställningen
medverkade till att sätta kvinnors sociala position på den politiska agendan
och på så sätt bidrog till att omforma offentligheten.

I min avhandling vill jag väva samman forskningen kring konferenser
med den om kvinnorörelsen. Jag avser att lyfta fram en försummad del av
den svenska kvinnorörelseforskningen – organiseringen av de kvinnor som
ansetts konservativa – i en internationell kontext. Jag avser också att beskri-
va den synliga kontexten kring kvinnors organisering och se kvinnokonfe-
renserna som ett slags dramatiserade manifestationer.

Frågeställningar

De första och mer empiriska frågeställningar jag behandlar är konferensernas
innehåll, form och funktion i relation till ”formering för offentlighet”. Med
dessa avser jag att ringa in vad som avhandlades, hur konferenserna utfor-
mades och vad konferenserna betydde.

Frågor relaterade till konferensernas innehåll avser att besvara vilka äm-
nen som fördes fram. Vilka frågor kunde en paraplyorganisation av borgerli-
ga kvinnoföreningar ta upp på dagordningen? Här är det också av betydelse
att se om valen av ämnen förändrades över tid, främst i relation till kvinnorö-
relsens utveckling och till samhällets förändring.

De frågeställningar som anknyter till konferensernas form handlar främst
om vad jag skulle vilja kalla ett "mötenas språk", vilket syftar på själva kon-
ferenskulturen men även till frågor om kringarrangemang i samband med
konferenserna. Hur konferenserna utformades och manifesterades i stads-
rummet, i vilka lokaler konferenserna hölls och hur lokalerna ställdes i ord-
ning. I själva planerandet av konferenserna visas vilka resurser som stod till
buds och vilka avvägningar och prioriteringar som arrangörerna som med-
vetna aktörer var tvungna att göra. Intressant i formsammanhang är också att
se om kvinnorna lånar eller skapar egna symboler och ritualer. Varifrån fick
de sin inspiration, sin konferenskultur och bar kulturen i sig med sig symbo-
ler på makt och gemenskap?

De funktionsrelaterade frågeställningarna är dels till för att förstå vilka
behov som låg bakom anordnandet av konferenserna, dels vilken funktion
konferenserna hade för kvinnorna som deltog. Vad betydde de för kunskaps-
uppbyggnad och internationella relationer. Intressant är därför att se vilka
möjligheter konferensdeltagarna hade att utveckla sociala nätverk och på
vilket sätt detta var en funktion som byggdes in i konferenserna.

Utöver de frågor som är direkt riktade till konferenserna vill jag också
analysera, diskutera och tolka hur dessa konferenser med allt de förde med
sig av synlighet, uppmärksamhet och gatans teater kan relateras till den bor-
gerliga kvinnorörelsens ”formering för offentlighet” och strävan efter kol-
lektiv identitet. Vilka var de stora frågorna i den delen av kvinnorörelsen?
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Vilka köns- och klasskonstruktioner skapades? Vilken makt, identitet och
vilka sociala relationer utvecklade kvinnorna i det offentliga rummet?

Teoretiska ramar

I nutida historisk forskning verkar det vara något av en trend att bygga det
teoretiska resonemanget på fragment och begrepp från olika teoriområden.
Så gör även jag, jag har låtit mig inspireras från olika teoretiska fält och valt
begrepp som hjälper mig att beskriva och analysera kvinnokonferenserna
och deras förändring mot det uttalade syftet – ”formering för offentlighet”.
Jag menar att det runt kvinnokonferenserna finns ett spänningsfält där jag
försöker utkristallisera betydelsebärande element.

För att göra min teori mer överskådlig skulle man kunna säga att jag an-
vänder flera olika perspektiv och begrepp som jag spränger in i empirin från
olika håll i syfte att fånga in flera olika dimensioner av kvinnokonferenserna.
Därtill ser jag teorin som ett struktureringsverktyg för att skapa sammanhang
mellan all empirisk fakta. Teorin vägleder mig i hur jag ser på empirin, vilka
perspektiv som kan anläggas, vilka frågor som kan ställas, vilka typer av re-
sultat som kan sökas och hjälper mig att analysera resultaten. Min utgångs-
punkt är således pluralistisk och jag är öppen för att resultaten kan speglas
genom olika raster.

Genus – klass

Efter tre decennier av genusforskning kan vi inte längre tala om en genusteo-
ri utan om många olika genusteorier. Vi kan inte heller längre tänka på genus
som en enhetlig kategori, utan som en multidimensionell, korsande och kon-
stituerad kategori i samverkan med andra kategorier som till exempel klass,
etnicitet, civilstånd, generation och sexualitet.51 I likhet med Stefan Dudink
ser jag inte genus som en solitär analyskategori utan ser istället genus som en
given utgångspunkt och ett självklart perspektiv när som i mitt fall kvinnors
”formering för offentlighet” skall analyseras.52

I linje med gängse genusforskning anser jag att det existerar en rådande
genusordning i samhället. Det är en struktur där mannen är norm och där
kvinnan är underordnad mannen. Med andra ord ser jag genus som en
grundläggande och ordnande princip i samhället med betydelse för hur nor-
mer, institutioner och identiteter är konstruerade. Dessutom råder en före-

                                                
51 Om intersektionalitet se Lykke, Nina, ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för ge-
nusforskningen”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2003:1, s. 48–52.
52 Se Dudink, Stefan, ”The trouble with men: Problems in the history of ’masculinity’”, Euro-
pean journal of cultural studies 1998:3, s. 419–431 om problemet att skriva historia med en-
dast kön som analytisk kategori. Dudink förespråkar att man inte ska skriva historia från kön
utan till kön eftersom genus då blottlägges genom en annan historia, i mitt fall ”formering för
offentlighet”. Genus ska vara integrerad som en självklarhet, inte en annorlunda kategori eller
en som är mindre värd.
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ställning om att könen bör hållas isär. Historikern Yvonne Hirdman har visat
att det är en princip som varit särskilt stark vid vissa historiska perioder, men
mindre framträdande vid andra.53 Den historiska kontexten spelar sålunda en
viktig roll för hur könens relationer formas. Ofta interagerar nämligen andra
dominansrelationer med könskategorin på ett komplicerande sätt så att andra
identiteter framträder starkare. Jag ser alltså genus som en förutsättning för
konferenskvinnornas handlande, att det var deras marginalisering och deras
utanförskap på grund av deras könstillhörighet som gjorde att kvinnor ville
sluta sig samman. Genus är inget jag har för avsikt att befästa eller pröva,
utan en utgångspunkt. Istället vill jag se hur genus påverkar de konferenser
jag studerar. I den analysen gör jag inte egentliga jämförelser med mäns kon-
ferenser som utgångspunkt och norm. Fokus ligger istället på hur kvinnor,
trots underordningen, genom konferenserna formerade sig för offentlighet.
Jag använder termerna kön och genus synonymt.

Min studie handlar om kvinnor som särorganiserade sig utifrån en köns-
kategori. Därför är det viktigt att se på varför konferenskvinnorna särorgani-
serade sig, vad det innebar och hur det bemöttes. Statsvetaren Maud Eduards
har i boken Förbjuden handling visat att själva metoden – kvinnors självor-
ganisering – ofta var ett problem i sig.54 Genom att sluta sig samman gjorde
kvinnor sig synliga som grupp och pekade därmed ut att män var en kategori
som hade en överordnad position. Eduards betonar det utmanande i sig att
kvinnor överhuvudtaget särorganiserade sig. Särorganiseringen hotade vida-
re själva samarbetsnormen mellan könen. Hur var det med de kvinnokonfe-
renser jag studerar? Vilka relationer till män som grupp utvecklades och hur
tacklade de den problematik som kunde uppstå på grund av deras särorgani-
sering?

Den sociala kategorin ’klass’ är också ett viktigt perspektiv i denna un-
dersökning. För att undvika hela den teoretiska överbyggnad som vilar över
detta begrepp och som inte ligger inom undersökningens ram att ta ställning
till, fokuserar jag i stället på det samhällskikt som utgör undersökningens
objekt och empiri – borgerligheten. Det är ett begrepp med många bottnar
och jag använder det i olika kombinationer som till exempel borgerlig kvin-
norörelse (se under rubriken ”Kvinnors organisering”), borgerlig kultur (se
nedan) och borgerlig offentlighet (i betydelsen medborgerlig). Till borger-
ligheten, eller medelklassen, räknar jag de mycket heterogena grupper som
befann sig mellan de översta och nedersta skikten i samhället och vars eko-
nomi baserades på materiellt ägande eller utbildningsmeriter. Det jag, och
många andra, tar fasta på är att borgerlighet inte endast betecknar en ekono-

                                                
53 Hirdman, Yvonne, Genus: Om det stabilas föränderliga former (Malmö 2001); se även
Scott, Joan Wallach, Gender and the politics of the history (New York, Columbia university
press 1988).
54 Eduards, Maud, Förbjuden handling: Om kvinnors organisering och feministisk teori
(Malmö 2002); se även Freedman, Estelle, ”Separatism as strategy: Female insitution building
and American feminism, 1870–1930”, Feminist studies 1979:3, s. 512–529.
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misk position utan framför allt är en tankegemenskap som människor ut-
vecklade till bland annat bildning och till individuella prestationen betydelse.
Borgerlighet blev med andra ord en sorts livsstil iscensatt av en kultiverad
societet som hade gemensamma markörer i kultur, livsföring, sociala normer
och mentalitet.55 De konferenskvinnor jag undersöker tillhörde en ganska
homogen grupp i samhället och hade förmodligen uppfostrats med borgerli-
ga familjevärderingar om till exempel åtskillnaden mellan manligt och
kvinnligt.

I analysen kommer jag därför att beakta vilka gemensamma klassmarkö-
rer den borgerliga kvinnorörelsen visade upp vid sidan om genuskonstruk-
tionerna. Tidigare forskning har lyft fram att det i Sverige ofta förekom att
kvinnor samarbetade över klassgränser. Emellertid har det aldrig rått någon
tvekan om vem som hade högst rang. Det har kallats för ett ”hierarkiskt sys-
terskap”.56 Hur påverkade alltså kategorier som genus och klass konferen-
sernas innehåll, form och funktion?

Genus – modernitet – transnationalitet

Eftersom framväxten av det moderna samhället är en viktig utgångspunkt i
avhandlingen vill jag beröra relationen mellan kvinnor och modernitet. Mo-
dernitet hänger samman med den omvandlingsprocess i västvärlden som
hade sitt ursprung i 1700-talets upplysningstänkande. Det moderna innebar
ett radikalt brott med det förflutna och kan framstå som att en ny tid bryter in
frikopplad från det traditionella, det "gamla" samhället med andra slags eko-
nomiska och sociala relationer. I slutet av 1800-talet togs ordet modernitet i
bruk som benämning för att leva i en modern tidsålder utan att ha drömmar
kvar om det förgångna. Ledord för det moderna vid sekelskiftet 1900 var till
exempel sekularisering, rationalisering, institutionalisering och förnuftstän-
kande. Människan trädde fram som ett subjekt med krav på individuell frigö-
relse och krav på institutioner som kunde garantera denna frihet. De
kollektiva dragen och bundenheten till byn, skrået, ståndet eller släkten upp-
fattades som på väg att lösas upp.57

                                                
55 Florin & Johansson 2000, s. 37ff, 56, 71; Forsell, Håkan, Hus och hyra: Fastighetsägande
och stadstillväxt i Berlin och Stockholm 1860–1920 (Stockholm 2003), s. 35ff; Habermas,
Jürgen, Borgerlig offentlighet: kategorierna ’privat’ och ’offentlig’ i det moderna samhället,
förord av Dahlkvist, Mats (Lund 1988), s. 79–98; Olsson, Björn, Den bildade borgaren: Bild-
ningssträvan och folkbildning i en norrländsk småstad (Stockholm 1994); Plymoth 2002, s.
20ff.
56 Se resonemang och forskningsöversikt om kvinnor och klass i Holgersson, Ulrika, Popu-
lärkulturen och klassamhället: Arbetet, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-
talet (Stockholm 2005).
57 Thörn, Håkan, Modernitet, sociologi och sociala rörelser (Göteborg 1997:a); Liedman,
Sven-Eric, I skuggan av framtiden: Modernitetens idéhistoria (1997). Trots eller kanske p.g.a.
den individuella individens frigörelse uppstod en massorganisering inom andra rörelser istäl-
let.
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Det har förekommit kritik från feministiskt håll mot moderniseringsteori-
erna. De anses vara könsblinda eftersom de inte tar hänsyn till några köns-
aspekter. Till exempel inbegriper inte teorin att det moderna samhället
medfört nya former av könsmakt.58 Modernitetsbegreppet får en ny innebörd
med ett uttalat könsperspektiv. Genom att sätta könsförhållanden i centrum
när det gäller modernitet blottläggs nya brytpunkter och paradoxer som till
exempel att kvinnor var engagerade i kvinnofrigörelsen samtidigt som de
försvarade kvinnans husliga uppgifter.59 Feministiska forskare har till exem-
pel lyft fram att det finns olika slags moderniteter; en manlig och en kvinn-
lig.60

I samband med det moderna samhällets framväxt skapades nya arenor där
könskodningen ofta var stark. Möjligheten till en omdefiniering av kön och
klass uppstod i en föränderlig tid. Det är just i denna förändringsprocess,
som kan uttryckas i moderniseringstermer som min undersökning skall pla-
ceras. Forskning visar att kvinnor just vid denna övergång tänjde på gränser-
na och flyttade fram sina positioner.61 Hur placerade sig kvinnokonferen-
serna i det moderna samhället?

Under industrialiseringsprocessen växte transnationella nätverk fram över
nationsgränserna. Svenska Kvinnornas Nationalförbund var en nationell or-
ganisation som ingick i en internationell organisation, International Council
of Women. De tre konferenserna som avhandlingen handlar om var transna-
tionella, det vill säga det var inte bara svenska kvinnor där, utan även ut-
ländska kvinnor var inbjudna som talare och som övriga deltagare.
Avhandlingens konferenser ska därför också relateras till den internationella
kvinnorörelsen.62

Jag vill kort beröra distinktionen mellan begreppen internationell och
transnationell. Internationella relationer gäller förhållanden, kontakter, ut-
vecklingslinjer mellan regeringar och officiella organ i olika länder som till
                                                
58 Se Thörn 1997:a, s. 31f. Kritik från bl.a. från Scott, Joan Wallach, ”Om språk, socialt kön
och arbetarklassens historia”, Häften för kritiska studier 1989:1; se även Felski, Rita, The
gender of modernity (Cambridge & London 1995); Kjønnenes møte med det moderne, Senter
for kvinneforskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, red. Melby, Kari (Drag-
voll 1999); Marshall, Barbara L., Engendering modernity: Feminism, social theory and social
change (Cambridge & Oxford 1994); Modernismens kjønn, red. Iversen, Irene & Rønning,
Birgitte (Oslo 1996).
59 Kjønnenes møte med det moderne 1999.
60 Felski 1995; Björk, Nina har i boken Sireners sång: Tankar kring modernitet och kön
(Stockholm 1999) inspirerats stort av Rita Felski som behandlar konsumtionssidan och pro-
duktionssidan. Björk kallar den manliga moderniteten för flygplanets modernitet och den
kvinnliga moderniteten för parfymflaskans modernitet, s. 8, 287. Se även om kvinnor och
konsumtion i Husz, Orsi, Drömmars värde: Varuhus och lotteri i svenska konsumtionskultur
1897–1939 (Stockholm 2004); Åmossa, Karin, Du är NK! Konstruktioner av yrkesidentiteter
på varuhuset NK ur ett genus- och klassperspektiv 1918–1975 (Stockholm 2004).
61 Se t.ex. Rummet vidgas 2002; Sekelskiften och kön 2000.
62 Feminisms and internationalism, eds. Sinha, Mrinalini, Guy, Donna & Woollacott, Angela
(Oxford & Maldewn 1999).
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exempel diplomati, toppmöten och krigsförklaringar. Transnationella rela-
tioner är ett begrepp som snarare betonas av de teoretiker som sällar sig till
skolan att betrakta världen som ett ”världssamhälle”. Då tittar man lika
mycket på kontakter mellan människor, organisationer och företag, som på
nationalstaters och överstatliga organisationers förehavanden. Transnationa-
litet, kontakten över gränser, kan enligt sociologen Håkan Thörn också för-
stärka bilden av vad som gör ”oss” till ”oss” och ”dom” till ”dom”.63

Därför blir det viktigt att också beakta kvinnokonferensernas transnatio-
nella innehåll och ”språk”, som till exempel bilder, tecken och symboler; det
vill säga element med vars hjälp man skapat mening, sammanhang, kunskap
och förståelse för deltagarna i den transnationella rörelsen. ”Språket” kan i
detta sammanhang betraktas som ett slags imaginära gemenskaper som
spänner över nationsgränserna.

Genus – offentlighet

Ytterligare ett teoretiskt perspektiv är kvinnor och offentlighet. Konferens-
kvinnorna särorganiserade sig på grund av sitt utanförskap och gjorde ge-
mensamma manifestationer i det offentliga rummet. Vad är då egentligen
offentlighet? På senare år har det inom genusforskningen förts livliga diskus-
sioner om den problematiska relationen mellan kvinnor och offentlighet.
Framför allt har diskussionen gällt om Habermas teori om den borgerliga of-
fentligheten kan anses könsblind eftersom den inte tar hänsyn till kvinnors
speciella positioner. Habermas problematiserar inte att män och kvinnor
hade olika tillgång till offentligheten. Mannen blir därför norm för männi-
skan i Habermas tankebyggnad.64 För att synliggöra kvinnors verksamhet har
forskare istället försökt att använda sig av varianter av offentlighetsbegrep-
pet, till exempel begrepp som ”halvoffentlighet”, ”motoffentlighet”, ”skugg-
offentlighet” och ”inofficiella arenor”, som även de kritiserats för att vara
otillräckliga.65

Även om offentlighetsbegreppet har givit upphov till debatt inom den fe-
ministiska forskningen definierar jag ändå offentlighet i linje med den tolk-
ning som Jürgen Habermas presenterade i början av 1960-talet, eftersom jag
                                                
63 Thörn, Håkan, Globaliseringens dimensioner: Nationalstat, världssamhälle, demokrati och
sociala rörelser (Stockholm 2002), s. 225–227, kap. 4, 5; om internationalitet och transnatio-
nalitet se även Calvin, Patricia, ”Defining transnationalism”, Contemporary european history
2005:4, s. 421–439; Hettne, Björn, Internationella relationer (Lund 1996).
64 Se t.ex. Feminism, the public and the private, ed. Landes, Joan B. (Oxford 1998); Haber-
mas and the public sphere, ed. Calhoun, Craig (London 1992); Hammar, 1999; Høydeskrekk:
Kvinnor och offentlighet, red. Hagemann, Gro & Krogstad, Anne (Oslo 1994); Ryan, Mary P.,
”Civil society as democratic practice: American cities during the nineteenth century”, Journal
of interdisciplinary history Spring 1999.
65 Om olika slags offentligheter se Hammar 1999; om ”skuggfält” se Broady, Donald & Ull-
man, Annika ”’Ständigt var man i farten med att grunda och stifta’: Om fält, offentligheter
och nätverk vid sekelskiftet 1900”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2001:2; om mottoffentlighet
se Grever & Waaldijk 2004, s. 14–17, 193–214.
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anser att hans definition hjälper mig att konceptualisera min undersöknings
övergripande fråga samtidigt som det var den offentligheten konferenskvin-
norna strävade efter. Habermas menar att det under 1800-talet växte fram en
ny borgerlig offentlighet som en reaktion mot den äldre feodala samhälls-
ordningen. Karaktäristiskt för den borgerliga offentligheten var att den ut-
gjorde fora för diskussion och ett kritiskt resonemang vilket tog sig uttryck i
offentliga möten, associationer och tidningar. Ur de kritiska samtalen fram-
tonade någonting som definierades som den allmänna viljan. Med stöd av
denna ställde borgerligheten krav på inflytande och blev på så sätt inte bara
statens motpol utan också dess adressat.66

Det finns dessutom en dualism i begreppet offentlighet som jag vill lyfta
fram. Det handlar inte bara om att offentligheten är ett forum för diskussion
och kritiskt resonemang. Jag vill också lägga vikt vid den rumsliga aspekten
av offentligheten – det offentliga rummet – ett rum, som en social och idé-
mässig konstruktion. Det offentliga rummet är med andra ord i sig utformat i
symbolisk form för att befrämja makt, identitet och sociala relationer.67 Det
var i det rummet som kvinnokonferenserna utspelade sig.

Mäns och kvinnors relation till offentligheten byggde på olika villkor. Jag
menar också att det manliga monopolet till offentligheten kunde ändra ka-
raktär i samband med det moderna genombrottet och att samhällsföränd-
ringen skapade nya arenor som ännu inte hade könskodats. Min fråga blir
sålunda hur borgerlighetens samlade kvinnorörelse som fanns inom Svenska
Kvinnornas Nationalförbund trädde fram i offentligheten och vad de ville
åstadkomma där.

Begrepp och definitioner

Utöver det teoretiska ramverket använder jag mig också av mer precisa teo-
retiska begrepp som tolkningsinstrument: kollektiv identitet, uppfunna tradi-
tioner och emotionell energi.

Kollektiv identitet

När konferenskvinnorna formerade sig för offentlighet menar jag att de gjor-
de en aktiv kollektiv handling för att successivt vinna inträde i samhället,
debatten, politiken och arbetslivet – områden som de var utestängda från.

För att hitta analysredskap till min frågeställning om konferensernas
funktion har jag sökt mig till den sociologiska forskningen om sociala rörel-
ser. Jag har valt att utgå främst från sociologen Håkan Thörns avhandling

                                                
66 Habermas 1988, speciellt s. 79–98; se även After Habermas: New perspectives on the pub-
lic sphere, eds. Crossley, Nick & Roberts, John Michael (Oxford Blackwell 2004).
67 Om distinktionen mellan offentlig sfär och offentligt rum se t.ex. Svanström 2000, s. 62–65.
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från 1997.68 Han behandlar sociala rörelser, modernitet och kollektiva iden-
titeter utifrån det stora forskningsfältet samtidigt som han tillför diskussio-
nen nya infallsvinklar och begrepp.

Generellt betraktas en social rörelse som en grupp människor som handlar
kollektivt för att uppnå gemensamma mål. Rörelsen behöver inte vara ett en-
hetligt socialt fenomen utan är snarare ett resultat av en motsättningsfull och
mångdimensionell interaktionsprocess.69 En social rörelse inbegriper ett
kollektivt handlande i riktning mot social förändring.70 Det finns inget som
är absolut givet då det gäller gränsdragningarna för var en social rörelse
börjar och slutar i tid och rum.71

Under senare decennier har begreppet ’kollektiv identitet’ varit centralt
vid studerandet av kollektiva formationer i det moderna samhället. Då har
till exempel arbetarrörelsen förståtts som det sammanhang där arbetarklassen
medvetandegörs om sin klassidentitet. På liknande sätt har även kvinnorörel-
sen tolkats som ett medvetandegörande av kvinnors strukturella underord-
ning, där underordningen har varit en förutsättning för uppkomsten av olika
rörelser.72 Enligt Håkan Thörn finns det en identitetsaspekt av all kollektiv
handling. Den ’kollektiva identiteten’ är ”den betydelseskapande och socialt
integrerande dimensionen” av allt kollektivt handlande.73

Sociologen Alberto Melucci betonar också att kollektiva handlingar stän-
digt utarbetas och justeras för att uppnå ett ”vi” i sociala rörelser. Han menar
att denna aspekt ofta bortses ifrån i analyser av kollektiva handlingar.74

Thörn lägger till att en ’kollektiv identitet’ cementeras kring termer av ett
”vi” och ett ”dom”.75 Vidare framhåller Thörn att det är viktigt att försöka
fånga två dimensioner av den ’kollektiva identiteten’, han talar om de exter-
na och interna förhållandena i den identitetsskapande processen. Det vill
säga att en kollektiv identitet skapas dels i relation till externa förhållanden,
vilket innebär en avskiljande effekt, dels i relation till interna förhållanden,
vilket också kan innebära motsättningar.76

En viktig aspekt av konstruktionen och upprätthållandet av ’kollektiva
identiteter’ är, enligt Håkan Thörn, ett kollektivt handlande, i form av exem-
pelvis manifestationer.77 Manifestationer är därför ett givet analysbegrepp

                                                
68 Thörn, Håkan, 1997:a; Thörn, Håkan, Rörelser i det moderna: Politik, modernitet och kol-
lektiv identitet i Europa 1789–1989 (Stockholm 1997:b).
69 Thörn 1997:b, s. 33.
70 Thörn 1997:a, s. 113, 123.
71 Thörn 1997:a, s. 118.
72 Thörn 1997:a, s. 216; Thörn 1997:b, s. 23.
73 Thörn 1997:a, s. 140, kursiv i original; se även Melucci, Alberto, Nomader i nuet: Sociala
rörelser och individuella behov i dagens samhälle (Stockholm 1992), s. 49–50.
74 Melucci 1992, s. 42–43.
75 Thörn 1997:a, s. 161.
76 Thörn 1997:a, s. 115; Thörn 1997:b, s. 33; se även Melucci 1992, s. 50.
77 Thörn 1997:a, s. 123; Thörn 1997:b, s. 25, 34.
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för studiet av ’kollektiv identitet’ inom sociala rörelser. ”Manifestationen
kan delvis förstås som en frysning av den identitetsskapande processen och
utgör därmed en möjlighet att fånga en rörelse i flykten.”78 Manifestationer
syftar dels till formandet av ett kollektivs enhet, ett ”vi”, men även till ett
synliggörande av kollektivet för omvärlden.79 Eftersom jag ser konferenser
som manifestationer, som koncentrat av rörelsen, kan de utgöra lämpliga
studieobjekt för att komma närmare den identitetsskapande processen.

En del feministisk forskning har kritiserat bruket av identitetsbegreppet.
De menar till exempel att kvinnligheten är ett omstritt begrepp, att alla kvin-
nor inte kan inbegripas i en och samma identitet.80 Naturligtvis inte. I varje
människa tampas en rad olika identiteter. Men kritiken är inte relevant för
min studie eftersom jag undersöker konstruktionen av den ’kollektiva iden-
titeten’ och vilken betydelse den kan ha haft för de kvinnor som var på kon-
ferenserna och i ett vidare perspektiv för kvinnorörelsen som sådan.

Även om mitt forskningsobjekt inte är kvinnorörelsen som social rörelse i
sig så ser jag kvinnokonferenserna som en kollektiv handling, en typisk ma-
nifestation, ursprungen ur en social rörelse. Begreppet ’kollektiv identitet’
ger mig alltså vägledning till min frågeställning om konferensernas funktion.

Uppfunna traditioner

Till mina frågeställningar om konferensernas form har jag haft användning
av begreppet ’uppfunna traditioner’. Traditioner fungerar ofta som ett viktigt
medel för att fylla den identitetsskapande funktionen vid olika slags mani-
festationer.

Tradition behöver inte vara något som har sina rötter i det förflutna, utan
kan lika gärna vara en modern konstruktion, som 6:e junifirandet i Sverige
för att ta ett nutida exempel. I omvälvande tider eller situationer kan det fin-
nas ett behov att söka en gemensam identitet inom olika grupperingar. En
väg till identitetsskapandet kan vara att återanknyta till traditioner. Detta
återanknytande handlar då om att traditioner omtolkas eller till och med att
ett förflutet formas. Ett exempel på detta är när den svenska borgarklassen
under senare delen av 1800-talet i identitetsskapande syfte skapade traditio-
ner ur ett skapat förflutet. Enligt Håkan Thörn förefaller detta skapande av
tradition att ”öka i takt med att fasta, homogena sammanhang upplöses med
moderniseringsprocessens utbredning. Denna moderna form av orientering
mot det förflutna är ett uttryck för upplevd diskontinuitet”.81

Det är i denna anda som Eric Hobsbawm framhåller att traditioner inte
behöver vara av äldre datum. Vid sekelskiftet 1900 pågick, enligt Hobs-
bawm, ett ihärdigt traditionsskapande, något som han kallar ’invented tradi-

                                                
78 Thörn 1997:a, s. 114, citat från s. 168.
79 Thörn 1997:a, s. 123, 140, 168; Melucci 1992, s. 41–43, 50.
80 Se t.ex. Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk agenda (Stockholm 2002).
81 Thörn 1997:a, s. 37–38, kursiv i original.
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tions’. Han pekar på två former av traditionsskapande, det officiella (politis-
ka) och det inofficiella (sociala). De officiella traditionerna utövades i eller
av stater, av organiserade sociala eller politiska rörelser. De inofficiella tra-
ditionerna utövades främst av sociala grupper, så som till exempel klubbar
och gillen. Hobsbawm påpekar att även dessa grupper kunde ha politiska
funktioner.82

Hobsbawm lyfter fram arbetarrörelsen, den publika monarkin, idrotten,
nationalismrörelsen, skol- och universitetsvärlden som grupper och rörelser
som uppfann traditioner vid denna tid.83 Det finns en mängd exempel på
nyskapade traditioner som till exempel festivaler och utställningar, högtider
som jul och lucia och firandet av första maj.84 Med dessa traditioner följde
även nya symboler som till exempel statyer, monument, fanor, flaggor, na-
tionalsånger, folksånger och folksagor.85 Hobsbawm menar att denna nya
form av traditionsskapande hade sina rötter i den snabba sociala omvälv-
ningen som ägde rum vid sekelskiftet 1900: ”På ett helt nytt, eller gammalt
men dramatiskt förändrat, sätt krävde sociala grupper, miljöer och sociala
sammanhang nya instrument för att garantera eller uttrycka social samman-
hållning och identitet samt för att strukturera sociala relationer.”86 För dessa
grupper var det betydelsefullt att göra kollektiva uppvisningar av sig själva.87

Inspirationen för traditionsskapandet hämtades oftast från tidigare epoker,
till exempel från barocken eller folkloren, men traditionerna blev omstöpta
för att passa den egna rörelsen.88 Även om parader och ceremonier i sig inte
var något nytt var formerna förändrade och utvidgade för att nå officiella
syften. Människor levde på ett ackumulerat kulturellt kapital som de kunde
använda sig av, menar Hobsbawm. ”På det offentliga livets scen flyttades
därför tonvikten från utformningen av invecklade och varierande uppsätt-
ningar, som kunde ’läsas’ på samma sätt som en tecknad serie eller en bo-
nad, till aktörernas egna rörelse – antingen, som i militära eller kungliga
parader”.89

Jag menar att det är rimligt att betrakta konferensfenomenet som en ’upp-
funnen tradition’. Min avsikt är att visa vilken betydelse ’uppfunna traditio-
ner’ hade för den identitetsskapande processen och därmed få svar på mina
frågor om konferensernas form. Från vilka traditioner hämtade konferens-
kvinnorna sina former när de ”uppfann” den kvinnliga konferenskulturen?

                                                
82 Hobsbawm, Eric, Massproducerade traditioner (Lund 2002), s. 9.
83 Hobsbawm 2002, s. 36–51; se om traditioner även i Ljunggren 1997; Ekström 1994; Eng-
man 1999.
84 Hobsbawm 2002, s. 31–35.
85 Hobsbawm 2002, s. 10, 30; Hobsbawm, Eric, ”Introduction: Inventing traditions”, eds.
Hobsbawm, Eric & Ranger, Terance, The invention of tradition (Cambridge 1983), s. 6–7.
86 Hobsbawm 2002, s. 9.
87 Hobsbawm 2002, s. 31–35.
88 Hobsbawm 1983, s. 6–7.
89 Hobsbawm 2002, s. 51–55.
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Emotionell energi

För att utveckla förståelsen av den ’kollektiva identitetens’ betydelse söker
jag mig vidare i den sociologiska teoribildningen. Där har på senare tid
emotioner uppmärksammats allt mer.90 Emotioner kännetecknas av känslor
som till exempel lycka, stolthet, skam eller rädsla. Emotionsforskarna menar
att känslor spelar en viktig roll för social interaktion eftersom de ger besked
om hur det står till med relationerna till andra människor. Emotioner har
också kommit att uppmärksammas som centrala för att förstå varför männi-
skor sluter sig samman i sociala rörelser. Redan år 1912 fastslog Emilé
Durkheim: ”När människor är samlade till ett massmöte påverkas de av ett
gemensamt patos. Då blir de mottagliga för känslor och handlingar som de
inte är förmögna att känna eller utföra på egen hand. Och när massan är
upplöst och man är ensam igen kan man uppleva hur långt ifrån sig själv
man förflyttat sig under massans inflytande.”91 Den amerikanska sociologen
Randall Collins har utvecklat en modell för interaktionsritualer där begreppet
’emotionell energi’ har en central roll. Collins menar att när många männi-
skor samlas i en ritual eller manifestation ”uppstår en känsla av självförtro-
ende och en stark motivation att interagera med andra människor”.92 Den
’emotionella energin’ leder, enligt Collins, till solidaritet och sammanhåll-
ning och uttrycker samtidigt en beredskap att handla.93 Collins framhåller
vidare att den ’emotionella energin’ smittar av sig och fortsätter verka när
deltagarna har lämnat det ”fysiska rummet” och är ensamma igen. Hur kan
begreppet ’emotionell energi’ ge oss vägledning om konferensernas betydel-
se? Den frågan ska jag diskutera i samband med konferensernas funktion.

Källpresentation och metod

Det finns egentligen inte något arkiv eller källmaterial som endast handlar
om de kvinnokonferenser som jag undersöker. Och i det källmaterial där det
överhuvudtaget står något om konferenserna är informationen ofta ganska
knapphändig. Ett första steg i mitt arbete har således varit att ”rekonstruera”
konferenserna så långt som möjligt. Därför har jag ”dammsugit” olika arkiv,
tidskrifter och dagspress för att få en så samlad bild som möjligt av konfe-
renserna. De olika materialen har fått berika varandra och givit mig olika
perspektiv på konferenserna. 

                                                
90 Dahlgren, Lars & Starrin, Bengt, Emotioner, vardagsliv och samhälle: En introduktion till
emotionssociologi (Stockholm 2004). Emotionsforskningen inom den svenska historieforsk-
ningen ligger ännu i sin linda, ett utmärkt exempel är emellertid Christina Florin 2006, speci-
ellt kap. 6, där hon undersöker känslornas betydelse för de svenska rösträttskvinnorna.
91 Dahlgren & Starrin 2004, s. 57.
92 Collins, Randall, Interaction ritual chains (Princeton 2004). Collins teori finns mycket väl
sammanfattad i Dahlgren & Starrin 2004, s. 23 (citat) varför jag utgått från den.
93 Dahlgren & Starrin 2004, s. 61.
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Svenska Kvinnornas Nationalförbunds arkiv finns i Kvinnohistoriska
samlingarna på Göteborgs universitetsbibliotek.94 Nationalförbundets leda-
möter var tidigt mycket medvetna och inriktade på att dess arbete skulle ar-
kiveras och gå till historien. I kapitel II återkommer jag till detta. SKNs arkiv
är tämligen outforskat i historiska kretsar. Så vitt jag vet är det ingen som
gått igenom arkivet från början till slut. Däremot finns ett flertal forskare
som tagit del av vissa delar av arkivet.95 Arkivet består av 81 volymer och är
inte alltid ordnat efter de principer som en historiker önskar. På sina håll är
det både oordnat, ofullständigt och fragmentariskt. I arkivet finns både tryckt
och otryckt material som till exempel protokoll med bilagor från styrelsen,
centralkommittén och övriga kommittéer. Vidare finns cirkulärskrivelser,
korrespondens och handlingar rörande konferenser och exekutivmöten. Där
finns dessutom räkenskapshandlingar, trycksaker, fotografier och pressklipp.

Styrelsens och centralkommitténs protokoll med bilagor utgör till största
del beslutsprotokoll, det finns endast ett fåtal diskussionsprotokoll bevarade.
Protokollen fungerar som en historisk kvarleva och inte som en berättande
källa. De ger en god organisationskaraktäristik av Svenska Kvinnornas Na-
tionalförbund men avslöjar inte hur själva beslutsprocessen gick till.

I viss mån har jag också använt mig av Fredrika-Bremer-förbundet (FBF)
och Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtts arkiv (LKPR), efter-
som de var samorganisatörer till konferensen 1916, de båda arkiven finns på
Riksarkivet.96 Visst material har också hämtats från Anna Hierta-Retzius
personarkiv på Kungliga vetenskapsakademien.97

Det är endast från konferensen 1916 som ett utförligt mötesprotokoll
finns bevarat. Från konferensen 1897 finns däremot konferenskommitténs
protokoll med bilagor bevarade. Efter konferensen lät den kommittén dess-
utom upprätta en historik över kommitténs arbete och erfarenheter. Från
konferensen 1897 publicerades flertalet föredrag i olika tidskrifter och från
konferensen 1916 trycktes föredragen i en gemensam volym: Aktuella kvin-
nofrågor. I vart och ett av de tre konferenskapitlena kommer jag att mer in-
gående redogöra för källorna.

Utöver organisationsmaterial har jag till stor del använt mig av dagspress
och tidskrifter.98 Som källa har pressen varit ovärderlig för mig, där finns
mycket utförliga referat och beskrivningar över vad som hände, något som

                                                
94 Göteborgs universitetsbibliotek (GUB), Kvinnohistoriska samlingarna (KS), Svenska
Kvinnornas Nationalförbund (SKN).
95 Se t.ex. Bokholm 2002; Hammar 2004; Melby m.fl. 2006; Östberg 1997.
96 Riksarkivet (RA), Fredrika-Bremer-förbundets arkiv (FBF) och De kvinnliga rösträttsrörel-
sernas arkiv, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtts arkiv (LKPR).
97 Kungliga vetenskapsakademiens arkiv, Centrum för vetenskapshistoria (KVA), Anna Hi-
erta-Retzius samlingar (A H-R).
98 Generellt fick internationella kvinnokonferenser stort utrymme i pressen, Rupp 1997, s.
210.
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var mycket vanligt för den tidens journalistik.99 Det är få artiklar som varit
signerade. Därför har Lotten Dahlgren för tidskriften Dagny ofta fått repre-
sentera en av de få namngivna yttre blickarna. I regel satte tidskrifterna fo-
kus på konferensernas tal medan dagspressen redogjorde för kringarrange-
mangen. Pressens roll är dessutom mångfasetterad, den är på samma gång
aktör, källa och resultat. Jag återkommer till detta i kapitel II.

Eftersom det är kvinnokonferenser som är mitt ämne var Dagny (bytte
namn till Hertha 1914), Nya Idun och Rösträtt för kvinnor självklara val ef-
tersom dessa tidskrifter producerades av kvinnor och för kvinnor, borgerska-
pets kvinnor. Då jag gjorde mitt urval ur dagspressen letade jag efter
tidningar där det stod så mycket som möjligt om konferenserna.100 Ganska
snart upptäckte jag att det egentligen inte skilde så mycket innehållsmässigt
åt mellan tidningarna. Stod det något så var det i ungefär samma slags inne-
håll och innehållet gavs ungefär lika mycket utrymme. Det är svårt att finna
någon tydlig politisk tendens eftersom flertalet artiklar i de olika dagstid-
ningarna tycks bygga på samma referat. Däremot blev det flagrant att det
stod om konferenserna i vissa tidningar och inte i andra. Här är den politiska
tendensen mycket tydlig. I Morgonbris, den socialdemokratiska kvinnorörel-
sens tidskrift, omnämns endast en av de tre konferenserna med en kort notis.
I den socialdemokratiska dagspressen får inte heller alla konferenserna ut-
rymme. Detta tolkar jag som ett resultat i sig, när det inte står något alls, inte
ens i negativa ordalag, ansågs antagligen inte kvinnokonferenserna som oin-
tressanta för dessa tidningars läsekrets.

Fram till 1910-talet var det sällan som bilder förekom i pressen, istället
beskrevs miljöer och lokaler ingående i text. Men från 1910-talet och framåt
blev det allt vanligare med bilder och här kan det klichéartade uttrycket fak-
tiskt ha fog för sig – att en bild säger mer än tusen ord. Fotografier, teck-
ningar och skisser från press och arkiv har varit mycket betydande för min
analys av kvinnokonferenserna. Inte bara för att de är illustrativa utan även
för att de ger en mycket god uppfattning av hur konferenserna var organise-
rade i rummet och hur lokalerna var utsmyckade, vilket är av betydelse när
jag analyserat symbolspråket kring konferenserna.101

Min metod består i huvudsak av närläsning, där jag tolkat innehållet i det
skrivna ordet.102 Jag har också inspirerats av ’thick description’. Det är en
antropologisk metod lanserad av kulturantropologen Clifford Geertz på

                                                
99 Se även i Arbetarna tar ordet 1996 om press som källa. s. 52, 294ff.
100 Tidningarna: Aftonbladet, Dagen, Dagens Nyheter, Nya Dagligt Allehanda, Stockholms
Dagblad, Social-Demokraten, Stockholmstidningen, Svenska Dagbladet.
101 Om att använda bilder som källa se t.ex. Blomberg, Eva, ”Sätt att se”, Historisk tidskrift
2005:2, s. 263–273; Mer än tusen ord: Bilden och de historiska vetenskaperna, red. Anders-
son, Lars M., Berggren, Lars & Zander, Ulf (Lund 2001).
102 Jfr Blomberg, Eva, Vill ni se en stjärna? Kön, kropp och kläder i Filmjournalen
1919–1953 (Lund kommande), om ”buljongmetoden” vilket innebär att texterna måste läsas
om och om igen för att reduceras för att slutligen få must och färg.
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1970-talet vars syfte är att tränga in under ytan på det direkt iakttagbara och
att studera meningar, innebörder och budskap. För Geertz är relationen mel-
lan att förstå och framställan oskiljaktiga: ”Målsättningen är att dra långtgå-
ende slutsatser av små men mycket tätstrukturerade fakta, att stödja allmänna
påståenden om kulturens betydelse för det kollektiva livets konstruktion ge-
nom att passa in dem just i komplexa och specifika sammanhang.”103 Meto-
den hjälper mig alltså att blottlägga vissa trådar, vilka jag sedan analyserar
mer ingående i samklang med begrepp som ’kollektiv identitet’, ’uppfunna
traditioner’ och ’emotionell energi’.

Disposition

I avhandlingens kapitel II ges en organisationskaraktäristik av studiens aktö-
rer; International Council of Women och Svenska Kvinnornas Nationalför-
bund. Förbundens tillkomsthistoria, verksamhet och kulturella regelverk
beskrivs. Vidare placeras SKN in den i svenska kvinnorörelsehistorien och
studeras som arena för offentlighetsformering.

Därefter följer tre empiriska kapitel som i kronologisk ordning behandlar
de tre kvinnokonferenserna som står i fokus för avhandlingen. Varje kapitel
har var sin analysmodell samtidigt som de övergripande perspektiven om in-
nehåll, form och funktion finns med i alla kapitel. Kontinuerligt läggs vikt
vid markörer som kön, klass, offentlighet och transnationalitet. Kapitlen är
uppbyggda på liknande sätt; första delen är mer empirisk medan senare delen
är tolkande och analyserande, varje kapitel avslutas dessutom med en kort-
fattad summering.

Kapitel III handlar om den Skandinaviska kvinnokonferensen 1897. Där
läggs vikt vid att det var den första konferensen i sitt slag som hållits i Sveri-
ge. Konferensen ses som ett led i själva formeringen för offentlighet. Konfe-
renskvinnorna gjorde sina röster hörda, visade upp sig och tog plats i det
offentliga rummet. Det förs också en diskussion om konferensens innehålls-
liga bredd, vilket ses i ljuset av ett manifesterade av kvinnors olika verksam-
heter och positionering av kvinnor som grupp. Vidare förs ett resonemang
om vilka möjligheter konferensdeltagarna hade att utveckla sociala nätverk
och på vilket sätt detta var en funktion som vävdes in i konferensprogram-
met och vilken betydelse det fick.

                                                
103 Geertz, Clifford, The interpretation of cultures: Selected essays (New York 1973); Geertz,
Clifford, ”Tjock beskrivning för en tolkande kulturteori”, Häften för kritiska studier 1991:3, s.
13–33, citat s. 31; se även Christensson, Jakob, ”Clifford Geertz – En antropolog för histori-
ker?”, Häften för kritiska studier 1991:3, s. 3–12; Gaunt, David, Memoir on history and
anthropology (Stockholm 1982), s. 15f; Winberg, Christer, ”Några anteckningar om historisk
antropologi”, Historisk tidskrift 1988:1, s. 1–29. Begreppet ”thick description” kommer ur-
sprungligen från Gilbert Ryle.
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I avhandlingens kapitel IV om den Internationella kvinnokonferensen
1911 betonas den sociala praktik som utvecklades i samband med kringar-
rangemangen. Syftet är att visa att den kan ses som ett slags ”gestaltad poli-
tik” vilken ger en minst lika komplex bild av kvinnorörelsen som de idéer,
föredrag och program som presenteras under själva konferensen. Konferen-
sens scenografi och rekvisita analyseras och festkulturen kring konferensen
framhålls som ett led i att skapa ’kollektiv identitet’ och ’emotionell energi’
mellan deltagarna.

I kapitel V om den Nordiska kvinnosakskonferensen 1916 fokuseras kon-
ferensen i relation till den transnationella rörelse som skandinavismen repre-
senterade. Konferensen som mötesplats för nordiska kvinnor diskuteras samt
konstruktionen och betydelsen av ett nordiskt systerskap som grep över na-
tion, klass och stat.

Avhandlingen avslutas med ett sammanfattande och diskuterande kapitel
där de viktigaste resultaten binds ihop. Där diskuteras också likheter och
skillnader mellan de tre konferenserna vilket återknyts till avhandlingens
syfte – ”formering för offentlighet”.

I bokens slut finns det en epilog där det ges en kort exposé över konferen-
ser i går och i dag.
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Kapitel II

En väg till offentligheten – SKN och internationalismen
Gränserna mellan det privata och det offentliga har aldrig varit absoluta – det
har alltid funnits en gränszon för förhandling mellan de båda sfärerna. För
vissa samhällsklassers kvinnor var det naturligt på 1800-talet att röra sig i
städernas offentliga rum där de hade sin utkomst, som till exempel mång-
lerskor, krögerskor, roddarmadamer, butiksbiträden eller andra arbeters-
kor.104 För medelklassens kvinnor fanns också frizoner inom salonger,
filantropi, vård eller skolor. Många borgerliga kvinnor omvandlade vissa in-
slag i sina privatliv till att upprätta institutioner i offentligheten.105 Särskilt
under senare år har den historiska forskningen därför framhållit att begrep-
pen ”privat” och ”offentligt” är alltför trubbiga för att fungera tillfredsstäl-
lande i analyser av könens relationer i historien.106

Denna insikt till trots vill jag ändå med Leonore Davidoff hävda att tanke-
figurerna privat och offentligt har haft viktiga konsekvenser för hur samhäl-
len alltsedan 1800-talet har varit socialt organiserade, hur institutioner
byggts upp, familjemönster utvecklats och hur ekonomiska eller kulturella
system ordnats.107 Inte minst har uppdelningen haft avgörande betydelse för
hur genus har konstruerats – det offentliga har uppfattats som mäns värld
och det privata som kvinnors. Män har dominerat i staten, kyrkan, ekonomin,
universiteten, försvaret eller fackföreningen, kvinnor i hem och familj, lo-
kala ceremonier, moralfrågor eller konsumtionen. Kort sagt dikotomin pri-
vat/offentligt utgör en understruktur som både är synlig och osynlig

                                                
104 Bladh, Christine, Månglerskor: Att sälja från korg och bod i Stockholm 1819–1846
(Stockholm 1992); Svanström, Yvonne, ”Offentliga kvinnor i offentliga rum: Prostitutionens
reglementering i 1800-talets Stockholm”, red. Florin, Christina & Kvarnström, Lars, Kvinnor
på gränsen till medborgarskap: Genus, politik och offentlighet 1800–1950 (Stockholm 2001),
Svanström 2006.
105 Se t.ex. Jordansson 1998; På tröskeln till välfärden 1995; Ullman 2004.
106 Landes, Joan B., ”Introduction”, ed. Landes, Joan B., Feminism, the public and the private
(Oxford 1998), s. 1–17.
107 Davidoff, Leonore, “’Old husbands’ Tales’: Offentligt och privat i feministisk historia”,
Kvinnovetenskaplig tidskrift 2001:2, s. 6.
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beroende på var man lägger sitt perspektiv. Begreppen kan både vara förkla-
rande och ideologiska och gränserna är ofta flytande.108

Som framkommit i inledningskapitlet menar jag att andra hälften av
1800-talet och sekelskiftet 1900 är en period i historien när en stor grupp
kvinnor "formerade sig för offentlighet". Det handlade om att kvinnor inte
längre enbart ville identifiera sig med det vi brukar betrakta som den privata
sfären utan kvinnor organiserade sig för att få tillträde till det Habermas
kallar den borgerliga offentligheten. En mycket stor grupp kvinnor gick
samman i sällskap, föreningar och sociala rörelser, eller sökte sig till civila
samhällets offentligheter som filantropin, pressen, kulturella fält, fackföre-
ningar eller skolgrundande verksamheter för att få del av offentlighetens re-
surser, men också för att föra med sig de privata tillgångarna till det
offentliga.109 Kvinnorna töjde alltså på gränserna för vad som betraktades
som politiskt handlande. I det här kapitlet skall jag visa hur en sådan for-
meringsprocess gick till i den stora organisation som är avhandlingens hu-
vudaktör Svenska Kvinnornas Nationalförbund (SKN). För den språkliga
omväxlingens skull kommer jag i det följande att liksom dåtidens före-
ningsmedlemmar ibland kalla förbundet antingen SKN, Nationalförbundet
eller förbundet.

Den svenska kvinnohistoriska forskningen har redan kartlagt stora delar
av kvinnornas formeringsprocess vid förra sekelskiftet, men huvudintresset
har mest legat på de radikala kvinnorna, aktivisterna som mer öppet vågade
trotsa den manliga offentligheten – rösträttskvinnorna, fredrikorna, de soci-
aldemokratiska kvinnorna, de politiska kvinnoförbunden, eller de professio-
nella yrkeskvinnorna.110 Mindre intresse har den del av den borgerliga
kvinnorörelsen väckt som inte hade ett klart uttalat feministiskt budskap – de
som hellre lade betoning på andra identiteter som klass, tradition eller status
och odlade intressen som nationalism, skandinavism och internationalism.
Dessa kvinnor särorganiserade sig också efter kön, men intog en mer vack-
lande hållning till den rena kvinnosaken. De hade större svårigheter att välja
mellan lojaliteten till familj, klasstillhörighet och mäns traditionella auktori-
tet i olika institutioner å ena sidan och kvinnoidentiteten och kvinnors rättig-
heter å den andra.111

Svenska Kvinnornas Nationalförbund, som arrangerade de tre konferenser
avhandlingen handlar om, var exempel på en sådan sammanslutning. Före-
ningen var egentligen en paraplyorganisation för som flest ett 40-tal andra

                                                
108 Davidoff 2001, s. 5.
109 Se projektet Formering för offentlighet: En kollektivbiografi över stockholmskvinnor
1880–1920, lett av Donald Broady.
110 Björkenlid 1982; Carlsson (Wetterberg) 1986; Karlsson, Gunnel, Från broderskap till
systerskap: Det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i SAP
(Lund 1996); Florin 2006; Manns 1997, 2005; Rönnbäck 2004.
111 Jfr Davidoff 2001, s 16ff.
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föreningar och skulle förmedla interaktionen mellan dessa mindre förening-
ar, men SKN utvecklade ändå som vi skall se en egen agenda. Vilka var de
kvinnor som ställde sig i spetsen för denna sammanslutning och hur såg de-
ras organisationsbygge ut? Hur såg de på sina roller och uppgifter i offent-
ligheten? Hur skulle klyftan mellan det privata och det offentliga över-
bryggas för grupper som inte ville provocera och störa den grundläggande
ordningen mellan kvinnor och män?

Man kan anta att denna grupp kvinnor var utsatta för samma underord-
ningsmekanismer som de radikala kvinnorna, men att de sökte andra vägar
till "frigörelsen" än dessa. SKN med sina ideologiska åtaganden och specifi-
ka manifestationer får här stå som en representant för den borgerliga kvinno-
rörelse som inte var uttalat feministisk. Jag förmodar att de inte såg
maktförhållandena mellan könen som det viktigaste problemet, men kvin-
norna kände ändå sig utestängda som kön och ville kämpa för att vidga
kvinnors livssfär och höja kvinnors ställning i samhället. Allt det som kvin-
nor stod för, värderingar och kulturella erfarenheter, befann sig utanför of-
fentligheten och de politiska institutionerna. Hur skulle de öka handlings-
utrymmet? Gick det att skapa mötesplatser där deras kulturella tillgångar och
erfarenheter som kvinnor ackumulerades? Var kom influenserna ifrån?

 Det hela hade egentligen börjat utomlands i den ekonomiska och sociala
omvandling som skedde i Europa under andra hälften av 1800-talet; kvinnor
började engagera sig för samtidens sociala frågor. Feminismen som rörelse
var som många andra -ismer en del av upplysningsprojektet.

Feminismen som internationell rörelse

Förbättringar av kommunikationerna i västvärlden – atlantångare, järnvägar,
telegraf och förbättrad postgång ökade det transnationella samarbetet mellan
länderna. Det var inte bara varor och pengar som bytte ägare utan också idé-
er, lärdomar, värderingar och nya ståndpunkter. Internationella utställningar
och industrimässor drog massor av folk till de stora städerna och i samband
med dessa jättelika evenemang hölls också, möten, konferenser och kongres-
ser för kunskapsutbyte och politisk debatt. Internationalismen sågs som en
del av moderniseringsprocessen.

Kvinnor drogs med i den nya energin. År 1878 hölls till exempel den för-
sta regelrätta internationella kvinnokonferensen i Paris i samband med en
stor världsutställning och föredragen handlade om kontroversiella ämnen
som prostitutionen, hemarbetet, likalönsfrågan och fackföreningsfrågor. Ef-
ter Pariskongressen följde en lång rad internationella kvinnokonferenser med
jämna mellanrum i huvudstäder som Berlin, Bryssel, London och Toronto.112

Parallellt med dessa möten växte världsomfattande kvinnoorganisationer

                                                
112 Offen 2000; Wikander 1994, 2006.
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fram med miljontals medlemmar. De internationella organisationerna samla-
des kring kvinnofrågor som uppfattades som brännande i tiden: reglemente-
rad prostitution, vit slavhandel, filantropi, socialism, rösträtt, barn, fred och
medborgerliga rättigheter.113 Feminismen vävdes sålunda ihop till en omfat-
tande internationell rörelse och det talades om ett internationellt systerskap.
En mötesdeltagare uttryckte det så här på en konferens 1889:

En princip har inget fosterland, sanningen känner inga gränser. Frågan om
kvinnors rättigheter är densamma överallt; den kan sammanfattas i två ord:
Jämlikhet och Rättvisa.114

Bildspråket låter välbekant. Redan Marx hade ju framhållit att arbetarna inte
hade något fosterland. Det internationella engagemanget låg i tiden, i syn-
nerhet innan första världskriget kom att släcka alla förhoppningar om att oli-
ka grupper och samhällsklasser kunde bilda övernationella enklaver över
nationsgränserna. Men det fanns ett viktigt inslag i den internationella femi-
nismen – den var inte nationsfientlig. Tvärtom. Det ”internationella” artiku-
lerades mot en fond av nationalism och fosterländskhet som jag kommer att
visa längre fram i avhandlingen.

Forskning om de stora internationella konferenserna har bedrivits av både
Karen Offen och Ulla Wikander. Särskilt Wikander har pekat på de stora
tvistefrågorna inom denna rörelse, hur olika feministiska organisationer och
falanger intog olika ståndpunkter när det gällde svårlösta samhällsproblem
som till exempel nattarbetsförbudet, likalönsfrågan, rösträtten eller frågor
om krig och fred.115 Kvinnor med intressen för frågor över nationsgränserna
tampades alltså med samma slags problem som andra internationella rörelser
– hur komma överens mellan länder och olika intressen, där skiljelinjerna
gick mellan olika nationella kulturer, klasser, etniciteter eller religioner.
Kvinnor hade även "egna" konfliktgrunder att tvista om: frågor som civil-
stånd, kvinnors ägande, sexualpolitik, medborgarskap, relationer till mäns
institutioner och sedlighet. Det besvärliga med att lägga kvinnoperspektiv på
olika samhällsfrågor var just att det gick på tvärs med andra kategorisering-
ar, något som blev svårare ju fler som skulle komma överens. Forskningen
kan sägas bekräfta att feminismen lika lite som socialismen var en enhetlig
rörelse, snarare blev feminismen ett samlingsnamn för åtskilliga motstridiga
intressen, inte minst när det gällde synen på maktrelationen mellan könen
och vilka metoder som skulle leda till målet.116

                                                
113 Se Offens 2000 uppräkning på alla slags organisationer som fanns, s. 535.
114 Fransyskan Léon Richer vid Kvinnokongressen 1889 i Paris, The French and International
Congress on Women’s Rights, cit. från Offen 2000, s 159.
115 Offen 2000; Wikander 1994, 2006.
116 Jfr Blomqvist, Håkan, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen
(Stockholm 2006), s. 39 om socialismens dilemma.
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Men motsättningarna till trots – internationalismen fungerade som över-
gripande ideologi och kontaktförmedlare. Jag menar att kraften i ’det trans-
nationella’, ett begrepp som idag används för att skilja rörelsen från det
överstatliga internationella samarbetet, låg i dess förmåga att omfatta skif-
tande frågor och vitt skiftande intressen. Utifrån olikheter konstruerades en
internationell likhet. Storleken på problemen gjorde på sätt och vis frågorna
enklare att samlas kring när vyerna blev större. Alla var inställda på att det
handlade om svåra problem som inte kunde lösas inom den närmaste framti-
den.

Idéhistorikern Lena Eskilsson har daterat svenska kvinnors deltagande i
den internationella rörelsen i samband med den stora rösträttskongressen i
Stockholm 1911 och med första världskrigets utbrott.117 Jag vill flytta det
internationella inslaget för Sveriges del betydligt längre bak i tiden. I böck-
erna Golden cables of symphathy av Margaret McFadden, Joyous greetings
av Bonnie Anderson och European feminisms av Karen Offen redogörs in-
gående för de transnationella nätverk som fanns mellan kvinnor före den or-
ganiserade internationella kvinnorörelsen. Dessa forskare framhåller även
nordiska kvinnor som tidiga aktörer.118 Det fanns aktiva kvinnor inom olika
religiösa grupper, antislaverirörelsen och nykterhetsrörelsen. Men det fanns
också kvinnor som agerade mer direkt för kvinnors sak och rättigheter, som
såg på sig själva som internationella och verkade inom en internationell
kontext. Enligt McFadden kallades de ”transatlantic amazons” av sin sam-
tid.119

Med andra ord fanns ett etablerat kontaktnät redan före 1888, det år då
International Council of Women (ICW) konstituerades, den första stora
kvinnoorganisationen, som också var moderinstitution till Svenska Kvinnor-
nas Nationalförbund och därför av intresse för denna avhandling.

I de tidiga kontaktnäten lyfter McFadden fram både Fredrika Bremer, en
”remarkable networker”, och finskan Alexandra Gripenberg. Båda två gjorde
flera långa resor ut i Europa och till Amerika.120 Även författaren Ann-
Charlotte Leffler gjorde flera utlandsresor och i England fick hon bland an-
nat kontakt med Sonya Kovalevsky, vilken senare blev Sveriges första
kvinnliga professor i matematik.121 Även Sophie Adlersparre och Rosalie
Olivecrona gjorde flera utrikesresor.122 Utöver att dessa resenärer fick upple-
va andra kulturer spred de även uppgifter om kvinnors förhållanden i Sverige
samt samlade in information som de sedan förmedlade i Sverige. Där spela-

                                                
117 Eskilsson, Lena, Drömmen om kamratsamhället: Kvinnliga medborgarskolan på Fogels-
tad (Stockholm 1991), s. 101f.
118 Anderson 2000; McFadden 1999; Offen 2000.
119 McFadden 1999, s. 134.
120 McFadden 1999, s. 43f, kap. 8, 9, citat från s. 158.
121 McFadden 1999, s. 153.
122 McFadden 1999, s. 201.
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de till exempel Tidskrift för hemmet en betydande roll.123 För de kvinnor som
var aktiva i att få till stånd en nationell gren av ICW fanns det internationella
länkar bakåt i historien att knyta an till.

Eftersom ICW var först på plats och dessutom upphovet till bildandet av
Svenska Kvinnornas Nationalförbund är det lämpligast att först redogöra för
ICWs tillkomsthistoria, verksamhet och kulturella regelverk.

ICW – det internationella paraplyet för det svenska
nationalförbundet
På senare år har den internationella kvinnorörelsen hamnat mer och mer i
fokus för forskningen, förmodligen med anledning av att vi själva lever i en
värld som snabbt globaliseras. Det pågår en lång rad projekt som belyser de
stora världsomspännande organisationerna och olika sidor av den internatio-
nella feminismen.124 För mig har Leila J. Rupps bok Worlds of women betytt
mest när det gäller bakgrundsdata om just International Council of Women.
Dessutom har jag haft tillgång till vissa historiker om ICW som till exempel
Women in a changing world och Women changing the world. Även om den-
na pionjärinstitutions historia till en del finns nedtecknad är forskningen om
ICW ändå försvinnande liten med tanke på att det år 1920 fanns 24 anslutna
nationalförbund. Endast de danska och kanadensiska förbunden har fått sin
nationella historia nedskriven.125

International Council of Women är som sagt det äldsta internationella
kvinnoförbundet. Det bildades 1888 och finns
kvar än idag. Sverige gick ur i samband med
att SKN upphörde med sin verksamhet 1981. I
dag driver ICW frågor som främst riktar sig
till kvinnor i utvecklingsländer, deras levnads-
förhållanden och utbildning.126

Upprinnelsen till förbundet finner vi redan
1848. Då hölls en första kvinnokongress i Se-

                                                
123 Hammar 1999; Manns 1997, s. 53–56; Manns 2005, s. 57–71.
124 Se konferenserna: Communication, mobility, networks: The international dimension of the
women’s movements (ca. 1830’s–1960’s), Bremen 15–17/09 2005; Crossing boarders:
womens’s organizing in Canada, Great Britain, Sweden and the U.S. 1880–1950, Uppsala
8–9/6 2006; Jonsson, Pernilla & af Petersens, Lovisa, ”Symbols and resources: The Swedish
bourgeois women’s movement and the international scene 1885–1916” paper vid Communi-
cation, mobility, networks: The international dimension of the women’s movements (ca.
1830’s–1960’s) i Bremen 15–17/09 2005, utskrift hos författaren. Vid IX Conference of Nor-
dic women’s and gender historians i Reykjavik, 11–14 augusti 2008 kommer ett tema vara
kvinnorörelsen i ett transnationellt perspektiv.
125 Dam 1999; Griffiths 1997; Strong-Boag 1976.
126 2/6 2005: www.icw-cif.org/: Projects: Projects policy guidelines, utskrift hos författaren.
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neca Falls, USA, där ett kvinnosaksprogram lades fram. En av initiativtagar-
na till konferensen var en känd rösträttskvinna, Elisabeth Cady Stanton. Hon
stod även som ordförande till nästa internationella kvinnokongress som hölls
i USA. Den ägde rum drygt 40 år senare, år 1888, i Washington, USA.127

Konferensen varade i en vecka och samlade 400 delegater, däribland delta-
gare från de nordiska länderna, men inte Sverige. Till vissa av de offentliga
föredragen kom så många som 3000 åhörare, både kvinnor och män. Som
framgår av den svenska tidskriften Dagny som refererade konferensen 1888
innebar föredragen ett brett spektrum av ämnen som skulle appellera till så
många kvinnor som möjligt.128 På kongressen konstituerades International
Council of Women. Tilltron till det internationella samarbetet var stor och
deltagarna var förvissade om att samarbetets inflytande skulle sträcka sig
långt in framtiden. Elisabeth Cady Stanton uttalade amerikanskornas glädje
över att ha så många:

[…] ädla qvinnor från främmande land, och hon kände sig förvissad att sam-
varon och tankeutbytet mellan personer af så vidt skilda lefnadsförhållanden
måste vidga intressena och frigöra omdömet från förutfattade oriktiga åsigter.
De skulle icke känna sig som främlingar inför hvarandra, ty hade de icke alla
en frändskap […].129

Nästa internationella kongress hölls fem år senare i samband med världsut-
ställningen i Chicago 1893. Kongressen samlade flera tusen kvinnor från 33
länder, däribland den första kvinnliga filosofie doktorn i historia Ellen Fries
från Sverige. Diskussionerna kom till stor del att handla om vikten av att allt
fler nationalförbund skulle bildas, vilka skulle knytas till International Coun-
cil of Women.130 Att få många anslutna förbund blev en viktig fråga. I två
omgångar drev förbundet stora värvningskampanjer, dels i norra Europa i
slutet av 1890-talet, dels under 1910-talet på Balkan.131 Som tabell 1 visar
expanderade förbundet snabbt.

                                                
127 Dagny 1911:29–30, s. 333.
128 Dagny 1888, s. 151–156; Women in a changing world: The dynamic story of the Interna-
tional Council of Women (London 1966), s. 14.
129 Dagny 1888, s. 153–154, kursiv i original.
130 Women in a changing world 1966, s. 16–17.
131 Women in a changing world 1966, s. 37.
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Tabell 1. Medlemsländer i ICW 1888–1920, inträdesår.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nordamerika 1888
Kanada 1893
Tyskland 1897
Sverige 1898
Storbritannien 1898
Australien 1899
Danmark 1899
Nederländerna 1899
Italien 1900
Nya Zeeland 1900
Argentina 1901
Frankrike 1901
Österrike 1903
Schweiz 1903
Ungern 1904
Norge 1904
Belgien 1906
Bulgarien 1908
Grekland 1908
Finland 1911
Serbien 1911
Sydafrika 1913
Portugal 1914
Island 1920

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Källa: Rupp 1997, s. 16–17.

Syftet med ICW var att skapa och främja samarbete och förbindelser mellan
de anslutna nationalförbunden. Förbundet hade också för avsikt att bereda
tillfällen för kvinnor från olika delar av världen att träffas för att diskutera
frågor som rörde kvinnors ställning.132 Det skulle ägna sig åt frågor om lika
rättigheter för kvinnor som för män i frågor om medborgarskap, lag, utbild-
ning, arbete och sedlighet.133 Syftet var inte att vara någon politisk kampor-
ganisation utan istället vara både religiöst och politiskt obundet.134 Det fick
inte användas i religiösa eller politiska konflikter mellan två eller flera län-
der. ICW var inte heller ett förbund som drev partipolitisk propaganda, det
blandade sig inte i de olika nationalförbundens organisation eller arbetssätt.
De anslutna nationalförbunden fick inte göra skrivelser i förbundets namn.135

International Council of Women skulle således skapa arenor där kvinnor från
olika länder skulle mötas och utbyta erfarenheter.

                                                
132 Idun 3/9 1911, s. 572–574.
133 Women in a changing world 1966, s. 39.
134 Stockholms Dagblad 6/9 1911.
135 Upmark, Eva, Hvad är Svenska Kvinnornas Nationalförbund? Och andra frågor besva-
rande af dess ordförande (Stockholm 1910), s. 4–5; Rupp 1997, s. 112.
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ICW satte tidigt upp en gyllene regel som förbundet skulle hålla sig efter:
”Allt det I viljen människorna skola göra Eder, det gören I ock dem.” Till
detta kristna och seriösa budskap hade ordföranden lady Ishbel Aberdeen
lagt till sitt eget motto som anslog en lite mer avspänd, nästan skämtsam,
ton:

Intet är omöjligt; hela skilnaden mellan hvad som är svårt och hvad som är
omöjligt är, att det ena kan utföras genast, det andra tar lite mera tid.136

Frågan om rösträtt för kvinnor delade tidigt ICW i två läger, dels de som
ville ställa rösträtten främst, dels de som inte ville att rösträtten skulle över-
skugga alla andra viktiga frågor. För att lösa den konflikten bildades 1904
den internationella rösträttsalliansen, International Woman Suffrage Allian-
ce, som en egen organisation, som till en början kom att inta en mer könsra-
dikal linje.137 Även fredsfrågan var kontroversiell och ett internationellt
fredsförbund avknoppades därför år 1915, Women’s International Leauge
for Peace and Freedom.138 Utbrytningarna kan ses som exempel på de
många inneboende motsättningar som fanns inom den internationella kvin-
norörelsen.

För att finansiera sin verksamhet betalade alla anslutna nationalförbund in
en årlig avgift till International Council of Women. Nationalförbunden i sin
tur skulle vara ekonomiskt självgående.139 ICW, så även SKN, förlitade sig
på stödjande medlemmar, utöver medlemsavgifter, något det internationella
kvinnoförbundet gör än i dag.140 Vid flera tillfällen diskuterades ICWs svåra
ekonomiska situation i den svenska grenen av förbundet. Det fanns förslag
om att både höja medlemsavgiften och att dra igång intensiva värvnings-
kampanjer, såväl av nya nationalförbund som stödjande medlemmar.141 In-
ternational Council of Women var ett gigantiskt förbund. År 1913, på 25-
årsjubileet var 23 medlemsländer och 6 miljoner kvinnor anslutna.142 För-
bundets ordförande mellan 1893 och 1936, med två kortare avbrott, var lady
Ishbel Aberdeen.

                                                
136 Aftonbladet 7/9 1911. ICWs motto från Nya testamentet, Matteus 7:12 gjorde att kvinnor
från andra religioner än den kristna kände sig utanför, Rupp 1994, s. 1597f; Rupp 1997, s.
55f.
137 Women in a changing world 1966, s. 27; Rupp 1997, s. 135ff. Förbundet bytte senare
namn till International Alliance of Woman.
138 Rupp 1997, s. 26ff.
139 Women in a changing world 1966, s. 171.
140 8/6 2005: http://www.icw-cif.org/: Membership: How to apply, utskrift hos författaren.
141 Women changing the world: A history of the International council of women, eds. Gubin,
Eliane & Van Molle, Leen (Bryssel 2005), s. 26f.
142 Women in a changing world 1966, s. 39.
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Aberdeen var alltså ordförande i 40 år och
naturligtvis satte hon sin prägel på förbun-
det. Denna engelska lady, gift med den eng-
elske guvernören i Kanada, gav en
aristokratisk aura åt organisationen, något
som innebar både en fördel och en nackdel.
Genom hennes habitus och drottninglika
framtoning undveks mycket misstänksamhet
gentemot kvinnlig organisering, som till ex-
empel rösträttskvinnorna råkade ut för. Men
samtidigt fanns det också åsikter om hur det
aristokratiska draget hos ledaren skrämde
bort många kvinnor. För arbetarkvinnor var
organisationen helt otänkbar. Medverkan
krävde goda inkomster, språkkunskaper och

status, även om dessa krav inte var uttalade.143 Lady Aberdeen var dock inte
politiskt konservativ utan tillhörde det liberala partiet. Det fanns förslag på
att föreslå lady Aberdeen till Nobels fredspris eftersom hon verkat för mel-
lanmänsklig skiljedom. Efter hennes avgång ändrades förbundets stadgar till
att ordföranden inte skulle kunna sitta längre än sex år.144

 Karaktären på de olika nationalförbunden som var anslutna till ICW kun-
de variera stort, både till strukturen och till arbetssättet. En del länder hade
kommit ganska långt i frågor relaterade till kvinnors emancipation och det
fanns redan etablerade organisationer, som till exempel i Sverige, Danmark
och Holland. Vissa nationalförbund var stora och mycket aktiva i aktuella
kvinnofrågor, som till exempel det tyska och det norska förbundet, medan
andra hade en mer nätverksskapande funktion så som det svenska. Gemen-
samt var emellertid att de allra flesta nationalförbunden också var paraplyor-
ganisationer som samlade en stor grupp andra föreningar under samma hatt.

De flesta nationalförbunden hade en styrelse, en del var arvoderade me-
dan andra arbetade på volontärbasis, en del förbund fick statsbidrag, men
vanligast var att de fick lita till sina egna resurser. En del nationalförbund
hade egna förbundslokaler, med klubbrum och föreläsningssalar, som till ex-
empel det engelska och det kanadensiska, medan andra som till exempel det
svenska fick nöja sig med att hålla till hemma hos någon eller låna andra fö-
reningars lokaler för att hålla möten. De nationalförbund som inte hade nå-
                                                
143 ICWs tre språk var engelska, franska och tyska. 1909 fördes frågan upp om världsspråket
Esperanto skulle ersätta de tre språken, men förslaget avslogs. GUBKS, SKN, AI a:2, 24/4
1909 §21. Det visar tydligt på klassaspekten, de kunde redan tre internationella språk. Trots
att esperanto aldrig slog igenom var språket mer aktuellt för arbetarklassen, Berggren, Henrik,
Seklets ungdom: Retorik, politik och modernitet 1900–1939 (Stockholm 1995); Blomqvist
2006, s. 93.
144 Women changing the world 2005, s. 18, 23, 67ff, 84, 95, 181; Rupp 1997, s. 52ff,
188–194.
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gon styrelse hade istället en sekreterare som skötte korrespondensen, infor-
mationen och dokumentationen.145

I regel bestod nationalförbunden av en samling olika inhemska förening-
ar. Karaktären på de anslutna föreningarna var ofta av mycket varierande
slag, allt från föreningar för ett starkare försvar till klubbar för småfåglarnas
beskyddande. Det kunde gälla sociala frågor, utbildning, emancipation, yr-
ken och kultur men förstås med anknytning till kvinnor.

Det finns även exempel på mer nationellt specifika medlemsföreningar;
Finland hade Association of Forestry Officers’ Wives och Schweiz hade
Club Suisse des Femmes Alpinistes. I vissa länder ingick i princip alla vikti-
ga kvinnoföreningar i nationalförbunden, medan i andra, som till exempel i
Sverige, valde flera föreningar att ställa sig utanför. I några, som till exempel
Norge och Kanada, etablerades lokalföreningar runt om i landet, medan
andra länder arbetade mer centraliserat, så som det svenska.146 Det förekom
även samarbete mellan länder som låg geografiskt nära varandra. I flera frå-
gor samarbetade de skandinaviska länderna, så som i äktenskapslagstift-
ningsfrågan. Det förekom också samarbete mellan till exempel Frankrike
och Belgien och mellan Kanada och Amerika. Det engelska förbundet satsa-
de på att låta sina ledare engagera sig utåt genom omfattande turnéer, möten
och tal – engelskorna fungerade på det sättet som en viktig påtrycknings-
grupp. Nya Zeeland drog sig ur ICW mellan 1906 och 1920 eftersom de er-
hållit rösträtt och inte förstod funktionen med fortsatt medlemskap.147

Kanada hade ett aktivt förbund, de hade lokalföreningar, kommittéer och
välbesökta möten.148

Ett syfte med International Council of Women var som sagt att skapa
plattformar där internationell debatt kunde äga rum.149 Kommunikationen
mellan moderföreningen, nationalförbunden och det internationella samhäl-
let måste hållas igång. Sådana funktioner hade de många arbetande kommit-

                                                
145 Women in a changing world 1966, s. 319–324; Griffiths 1997.
146 Blom, Ida, ”1905 – ett glädjens år eller ett sorgens år”, red. Nilsson, Torbjörn & Sørensen,
Øystein, 1905 – unionsupplösningens år: Nya perspektiv på ett svensk-norskt drama (Stock-
holm 2005), s. 109–126. Inom SKN fördes vid flera tillfällen diskussioner om förbundets
framtid. Det fanns långtgående förslag på utvidgning och etablering av lokalföreningar runt
om i landet. Främst drevs dessa frågor av Ellen Sandelin, men efter hennes död 1907 avstan-
nade diskussionerna. Efter 1915 fördes istället diskussioner om en minskad verksamhet för
förbundet. GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 8/8 1906 §6, 27/3 1907 §9, 17/5 1907 §2,
29/11 1908 §3–6, 9/2 1912 §4, 10/3 1915 §3–5, 9/4 1915 §6; AI a:1, styrelseprotokoll 18/10
1915, 29/11 1915 §4; AI a:2, bilaga till styrelseprotokollet 16/11 1914 skrivet att Eva Upmark
6/6 1915.
147 Women in a changing world 1966, s. 33, 219, 319–324.
148 Griffiths 1997.
149 Women in a changing world 1966, s. 155f.
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téer som fanns inom förbundet. Varje kommitté hade en ordförande samt re-
presentanter från de olika nationalförbunden.150

Medvetenheten om pressens betydelse i det moderna samhället var stor,
vilket visar den internationella kvinnorörelsens förmåga att utnyttja den bor-
gerliga offentlighetens instrument i sin opinionsbildning. En presskommitté
etablerades tidigt för att sprida information om ICW och mellan de olika
medlemsförbunden, något som till stor del skedde genom förbundets tidskrift
Bulletin. Presskommittén hade även en viktig funktion vid ICWs konferen-
ser.151 Förbundet gav dessutom ut årliga rapporter med uppgifter om verk-
samheten i de olika nationalförbunden. Genom skrifterna etablerades en
kontakt mellan länderna, spreds kunskap och information och banden mellan
de olika nationalförbunden stärktes.152

Medlemsländerna utnyttjade kommittéerna på varierande sätt, liksom de
olika nationalförbundens arbetssätt varierade. En del nationalförbund etable-
rade likadana kommittéer som fanns inom det internationella kvinnoförbun-
det, medan andra stiftade egna kommittéer för frågor som rörde deras egna
förhållanden. Med tiden kom också International Council of Womens kom-
mittéer att samarbeta med andra organ som till exempel Leauge of nations,
The Institute of Intellectual Co-Operation, The International Labour Office,
Public Health Organisations of the Leauge.153 Att bygga nätverk var typiskt
för tiden.

ICWs feministiska mål, arbete och internationella anda

Hur var då själva arbetet upplagt och hur skapade man egentligen det något
vaga begreppet ”internationalism”? Vad innehöll det? Förbundets främsta
arbete, utöver kommittéarbetet, gick som jag redan antytt ut på att arrangera
mötesplatser där övergripande frågor som gällde många länders kvinnor fick
ställas under debatt och kvinnor mötas rent konkret.154 Ungefär vart femte år
höll International Council of Women därför kongresser och vart annat år
exekutivmöten. Vid exekutivmötena sammanträdde styrelsen, vilken bestod
av sju valda funktionärer samt ordföranden från de anslutna nationalförbun-
den. På exekutivmötena skedde enskilda förhandlingar där oftast rent
administrativa frågor behandlades. I samband med konferenserna hölls alltid
också offentliga möten med föredrag för att göra ICWs arbete känt för en

                                                
150 Exempel på kommittéer: Finans, press, rösträtt, kvinnors rättsliga ställning, fred och skilje-
dom, bekämpande av handel med kvinnor, in- och utvandring, hälsovård, uppfostran, utbild-
ning. Kommittéerna varierade över tid, vissa lades ned medan andra kom till. Women chang-
ing the world 2005, kap. 4; Rupp 1997, s. 166ff.
151 Women in a changing world 1966, s. 187.
152 Women in a changing world 1966, s. 29; Women changing the world 2005, s. 95f.
153 Women in a changing world 1966, s. 197–200; Women changing the world 2005, s. 29ff.
154 Rupp 1997, s. 19.
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större publik.155 Där knöts också de internationella banden mellan kvinnor
från olika länder.

Det är inte utan att man som sentida läsare av ICWs årsberättelser impo-
neras av den jättelika organisation som byggdes upp kring det internationella
samarbetet inom ICW, så gott som helt utan ekonomiska bidrag från offent-
liga instanser. Onekligen har McFadden rätt i att det behövdes ”trans-
atlantiska amazoner” med resurser, i form av både tid, pengar och idealism
för att åstadkomma det yttersta syftet med verksamheten – att skapa goda
relationer mellan världens kvinnor som skulle göra jorden till en bättre värld.
Konferensresorna var ofta både långa och strapatsfyllda. Det tog lång tid att
åka över Atlanten och framför allt kostade det pengar. Det handlade alltså
om klass och exklusivitet. Det var inte heller alltid som äkta män lät sina
hustrur åka eller fäder sina döttrar korsa Atlanten eller bege sig ut i Europa
på egen hand.156 Stort arbete lades ner att få internationella välgörare att
stödja saken och hålla organisationen igång, vilket alltså lyckades i stort sett.

Medlemskapet i ICWs ledande skikt förutsatte således ekonomiska och
kulturella resurser utöver det vanliga, det är ICWs uttolkare överens om.157

Det var kvinnor ur den bildade medelklassen eller överklassen som utgjorde
det internationella nätverket i ledningen. Och det som förenade dem var inte
bara klassbakgrund och kön: de var också vita, kristna, i övre medelåldern
och med hög utbildning. De kände sig som ”internationalister” som hörde till
ett internationellt systerskap som tilldelats ett mycket specifikt uppdrag – att
i en värld av full av konflikter och motsättningar bygga internationella broar
mellan de olika ländernas kvinnor. Vad var det som drev dem till just detta
val i livet framför alla andra möjliga val de som en elitgrupp kunde ha gjort?

Leila Rupp och Verta Taylor har i en intressant artikel, ”Loving Interna-
tionalism”, analyserat den känslokultur som frodades inom denna del av den
internationella kvinnorörelsen.158 De pekar på några viktiga socialisations-
processer som pågick inom ICW och de andra organisationerna som hade
knoppats av från denna pionjärsammanslutning. Den kollektiva identiteten i
rörelsen byggdes upp kring internationell solidaritet och känslomobilisering.
Till stor del handlade det om att skapa en specifik kvinnlig anda som gav
personlig tillfredsställelse och känsla av välbehag. Det var viktigt att förenas
i offentliga ritualer som skulle överbrygga nationella gränser. De skulle ska-
pa fasta känsloband av personlig vänskap mellan varandra, gärna på indivi-
duell nivå och med kärlek och sympati mellan kvinnor som bas. De skulle
hålla fram moderskärleken som förebild för att visa att förändring var möj-
lig. Kvinnorna tillhörde en internationell ”familj” och detta präglade deras

                                                
155 Women in a changing world 1966, s. 43.
156 Women in a changing world 1966, s. 21; Rupp 1997, s. 52ff.
157 Rupp 1997, s. 51ff; Rupp & Taylor 2002, s. 144; Women in a changing world 1966, s. 171;
Women changing the world 2005, s. 26f.
158 Rupp & Taylor 2002.
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personliga relationer. Med detta budskap i bagaget byggde de upp en speciell
kultur av ömsesidighet, förtroende och delade erfarenheter, vilket krävde ett
stort känsloarbete i mobiliseringsprocessen. Känslokulturen skulle genomsy-
ra arrangemang och ritualer under möten och konferenser.

I det här arbetet krävdes inte bara ekonomiska resurser och kulturellt ka-
pital utan också vad historikern Christina Florin i Kvinnor får röst kallar
”känslor som kapital”.159 De måste ha kunskaper i att arrangera rituella
känslodemonstrationer och förstå sig själva och sina liv som delar av större
sammanhang och identiteter. Internationalism eller transnationalism var nå-
got man lärde sig i samspel med andra genom personliga relationer och mö-
ten med andra kvinnor öga mot öga. Det krävdes ett slags känslokompetens
för att arrangera manifestationer.

International Council of Womens arbete låg till stor del i sin linda under
första världskriget i likhet med andra internationella organisationers. Ett in-
ternationellt förbund, vilket hade som motto att kvinnor i alla länder skulle
hjälpa varandra, hamnade givetvis i en svår situation när nu länder var krig-
förande emot varandra. Det blev svårt att hålla internationalismens fana
högt. Förbundet återupptog emellertid arbetet 1920 i samband med en konfe-
rens i Kristiania. Även under och framför allt efter andra världskriget vack-
lade förbundets arbete.160

ICW, liksom SKN, var en mycket medveten arkivproducent. Det var en
internationell företeelse att kvinnoorganisationer var angelägna att visa upp
sin verksamhet till eftervärlden. Dels var materialet till för organisationerna
själva men också till för att stimulera andra kvinnor och även forskare.161

Under andra världskriget hade flera av ICWs arkiv, både privata och publika,
förstörts. Något som förde med sig att ICW efter kriget startade en arkiv-
kommitté i syfte att samla in, inventera och katalogisera resterande material,
som till exempel korrespondens, publikationer, och protokoll. ICW gick
även in för att sprida tryckta handlingar till stora arkiv och bibliotek som till
exempel United Nations Library i Genève, Library of Congress i Washing-
ton och Unesco Archives i Paris. Förbundet uppmanade också alla national-
förbund att starta egna arkivkommittéer och vara noga med att arkivera det
egna förbundsmaterialet.162

För att sammanfatta kan man säga att med International Council of Wo-
men skapades för första gången en internationell arena där kvinnor kunde

                                                
159 Florin 2006.
160 Women in a changing world 1966, s. 44–48; Rupp 1997, s. 26ff, 44ff, 114ff.
161 Om vikten av att bevara sitt arbete se Bosch 1990, s. ix; Grever, Maria, ”The Pantheon of
feminist culture: Women’s movement and the organization of memory”, Gender & History
1997:2, s. 364–374, s. 364f; De Haan Francisca, ”Getting to the source: A ’truly international’
archive for the women’s movement (IAV, now IIAV): From its foundation in Amsterdam in
1935 to the return of its looted archives in 2003”, Journal of women’s history 2004:4, s.
149–172.
162 Women in a changing world 1966, s. 337–341; Rupp 1997, s. 6f.
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mötas och utbyta erfarenheter. Förbundet hade karaktären av ett paraplyför-
bund och förbundets syfte var inte främst att driva egna frågor om kvinnors
situation och ställning. Den verksamheten skulle istället i första hand ske i de
anslutna nationalförbunden och deras kommittéer. Förbundet satte konsensus
högt på agendan, de ville få med så många medlemmar som möjligt. Det
förde med sig att de tidigt undvek kontroversiella politiska frågor som till
exempel fred och rösträtt. Dessa frågor satte emellertid två andra internatio-
nella kvinnoförbund upp på sin agenda. Förbundets mest betydande verk-
samhet var istället att förmedla och sprida information om kvinnors
verksamhet och ställning i olika länder. En annan viktig funktion var att ska-
pa starka känsloband mellan kvinnor från olika länder, det krävde sin speci-
ella metodik och kulturella inramning.

Svenska Kvinnornas Nationalförbund
Det kan tyckas märkligt att det inte finns så mycket skrivet om Svenska
Kvinnornas Nationalförbund i svensk forskning. Förbundet samlade trots allt
en större del av den svenska borgerliga kvinnorörelsen och var det i särklass
största kvinnoförbundet i Sverige i början av 1900-talet. Eftersom vår kun-
skap om SKN hittills varit bristfällig bygger detta kapitel främst på grund-
forskning.

I tidigare forskning har SKN karaktäriserats som ett konservativt och för-
siktigt förbund.163 Om den beskrivningen stämmer – hur bedrev i sådana fall
konservativa kvinnor politik?

Jag vill här först uppehålla mig en stund vid källmaterialet och arkivet.
Källorna har givit mig en del överskottsinformation genom sin utformning.
Det handlar inte bara om att källorna berättar vad som hände och när, utan
källorna i sig och deras utformning är därtill ett intressant resultat. Att de
finns och hur de ser ut tolkar jag som ett led i hur kvinnor formerade sig för
offentlighet, hur de lärde sig den manliga offentlighetskulturens irrgångar,
regelverk och kanslisvenska. Formerna och procedurerna berättar också en
del om SKN.

Beslutsprotokollen visar att förbundet uppfyllde det som stod i stadgarna,
att vara en länk utåt mot samhället och mellan svenska kvinnoföreningar och
Sveriges länk uppåt till det internationella kvinnoförbundet. Av protokollen
framgår förbundets kommunikation med samhället, hur förbundet knöt kon-
takter och synliggjorde sig åt olika håll genom att till exempel följa med i
tiden och skicka ut gratulationer och telegram till olika prominenta personer
i offentligheten eller till organisationer i olika ärenden. Brev och upplys-
ningar om verksamheten gick ständigt till olika tidningar. Dessutom visar

                                                
163 Bokholm 2002, s. 279, 285, 306; Melby m.fl. 2006, s. 205; Östberg 1997, s. 191f.
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protokollen en stor medvetenhet om de formella sidorna av organisationsvä-
sendet. Kvinnorna i ledningen behärskade möteskulturen – protokollen är
exemplariskt förda, dagordningar utsända och fullmakter inlämnade om nå-
gon var frånvarande, vilka i sin tur granskades och godkändes. I samband
med kvinnors organisering skolades man i att lära sig den föreningsmässiga
proceduren som var hämtad från männens offentlighet. De hade lärt sig att
upprätta protokoll, ställa upp stadgar och välja styrelser och kommittéer.164

Det var kunskaper de måste besitta för att kunna göra sig hörda i den bor-
gerliga offentligheten.

Den moderna press som skapades vid denna tid var en viktig del av den
borgerliga offentligheten och nödvändig för de nya kvinnoidéernas sprid-
ning. Att använda sig av pressen som informationskanal samtidigt som man
där fick uppmärksamhet var en del av SKNs arbetssätt – att göra propaganda
av saken. Pressen har haft, som tidigare påpekats, en mångfasetterad funk-
tion för mitt arbete, den är på samma gång källa som aktör och resultat. Ge-
nom källan har jag fått information om hur förbundet och konferenserna togs
emot och hur konferenserna visualiserades i rummet. Men att det överhu-
vudtaget stod om förbundet och konferenserna i pressen är också ett resultat
– att förbundet och konferenserna vann uppmärksamhet och syntes i offent-
ligheten.

Jag menar också att pressen kan ses som aktör. Av signaturerna att döma
var det vanligast att kvinnliga journalister bevakade SKN och kvinnokonfe-
renserna. Dessutom var det vanligt att kvinnor som var inblandade i konfe-
rensarbetet på ett eller annat sätt fick artiklar införda i pressen. Till exempel
skrev Maria Cederschiöld, vice ordförande i SKN tillika anställd journalist
på Aftonbladet flitigt om den Internationella kvinnokonferensen 1911 i
samma tidning. Detta är intressant då även journalistens roll blir mångbott-
nad eftersom de var en del av konferenserna samtidigt som de var där som
observatörer.165

Upptakten

Redan på International Council of Womens kongress i Chicago 1893 var
Sveriges första kvinnliga filosofie doktor Ellen Fries närvarande. 1895 sam-
mankallade hon en skara av representanter från olika kvinnoföreningar. De
skulle diskutera bildandet av ett svenskt nationalförbund vilket kunde anslu-
tas till ICW. Under 1895 och 1896 hade det internationella förbundets korre-

                                                
164 Jfr Björk 1999, s. 91, 297f; Eskilsson 1991, s. 183; Florin 2006, kap. 4; Rönnbäck 2004,
kap. 3; Rönnholm 1999, kap. 9; se Rupp 1997, s. 186 om ICW; se i Arbetarna tar ordet 1996
om hur arbetarrörelsen skolades.
165 Om kvinnliga journalister se t.ex. Berger, Margareta, Pennskaft: Kvinnliga journalister i
svensk dagspress 1690–1975 (Stockholm 1977); Ney, Birgitta, Reporter i rörelse: Lotten Ek-
man i dagspressen vid förra sekelskiftet (Nora 1999); Tidningskvinnor 1690–1960, red. Lund-
gren, Kristina & Ney, Birgitta (Lund 2000).
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sponderande sekreterare, tillika ordförande lady Ishbel Aberdeens privatsek-
reterare, Teresa Wilson gjort resor runt om i Europa, i syfte att initiera bil-
dande av nationalförbund i de olika länderna. Medlemskap och rösträtt i
ICW kunde endast nationalförbund få. I ett brev till ICWs ordförande Aber-
deen skrev Wilson om de svårigheter som fanns om att få till stånd samar-
bete mellan olika grupper av kvinnor, radikala och konservativa kvinnor i
Europa.166

Ellen Fries meddelade att hon kallat 20 olika föreningar och att 12 av dem
hade sänt ombud till mötet, de övriga hade inte kunnat eller avböjt en med-
verkan i ett nationalförbund. På mötet beslutades att ombuden skulle diskute-
ra formerna för ett förbundsbildande med sina föreningar. Frågorna rörde
främst syftet och finansieringen.167 Under 1895 hölls ytterligare två möten då
formerna för ett nationalförbund diskuterades. Fredrika-Bremer-förbundet,
Svenska allmänna kvinnoföreningen till djurens skydd, Nya Idun, Göteborgs
flickskoleförening hade alla meddelat att de utan villkor ville ansluta sig till
ett nationalförbund. Andra föreningar hade tackat nej eller önskade ytterliga-
re betänketid.168

Vid tiden för bildandet av Svenska Kvinnornas Nationalförbund synlig-
gjordes redan på ett tidigt stadium friktioner inom den borgerliga svenska
kvinnorörelsen. I en brevväxling mellan journalisten Maria Cederschiöld och
Anna Hierta-Retzius, senare viceordförande och ordförande i SKN, var in-
dignationen stor eftersom de två känt sig uteslutna från det förberedande ar-
betet. De ansåg att Ellen Fries och Ellen Anckarsvärd tillsammans med
Fredrika-Bremer-förbundet enväldigt dikterat ramarna för Nationalförbun-
dets kommande verksamhet och i förlängningen monopoliserat hela kvinno-
saken. Maria Cederschiöld anklagade dessutom FBF för att inte uträtta något
för kvinnorörelsen.169

                                                
166 Women in a changing world 1966, s. 18–19; se även Rupp 1997, s. 15.
167 GUBKS, SKN, AI a:2, styrelseprotokoll, ”Sammanträde för bildandet av SKN 1895”. De
närvarande på det svenska förberedande mötet var, förutom Ellen Fries (Stockholms Läsesa-
long), Gertrud Adelborg (Fredrika-Bremer-förbundet), Ellen Anckarsvärd (Handarbetets
Vänner), Eva Fryxell (Stockholms Läsesalong), Hulda Lundin (Nya Idun), Agda Montelius
(Föreningen för välgörenhetens ordnande), Josefine Varenius (Djurens skydd), Anna Wijkan-
der (Göteborgs flickskoleförening), Sigrid Björklund (Fredrika-Bremer-förbundet), Agnes
Branting (Handarbetets Vänner), Hjelmenius, Anna Myhrman (Federationen) och Anna Ros-
ling.
168 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 13/12 1895, 30/12 1895. Föreningen för välgö-
renhetens ordnande, Handarbetets Vänner, Kvinnoklubben, Stockholms Läsesalong och Upp-
sala kvinnliga studentförening (vilka senare avböjde) önskade ytterligare betänketid. KFUK
(anslöt sig 1908), Federationen, Stockholms internationella lärarinnehem, Föreningen för ar-
betslivets befrämjande, Svenska kvinnoförbundet till fosterlandets försvar (anslöt sig 1899)
och Stockholms kvinnliga gymnastikförening (anslöt sig 1897) hade alla lämnat avböjande
svar, den senare önskade dock bli kallad till nästa möte
169 GUBKS, SKN, EII:1, svensk/nordisk korrespondens, brev från Maria Cederschiöld till
Anna Hierta-Retzius 17/8 1896.
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Friktionen är synnerligen intressant eftersom både Anna Hierta-Retzius
och Ellen Fries från början ställde sig helt utanför FBF vid bildandet 1884
eftersom de ansåg inriktningen vara alltför konservativ.170 I förlängningen
blev det emellertid SKN och Anna Hierta-Retzius som fick det konservativa
epitetet.171 De två som uttalat kritiken, Hierta-Retzius och Cederschiöld, fick
med andra ord en viktig roll inom organisationen och så småningom tolk-
ningsföreträdet.

Den 11 januari 1896 förklarades dock Svenska Kvinnornas Nationalför-
bund bildat. I pressen förekom artiklar och notiser om det nya förbundet.172

Förbundets syfte var ”dels att representera Sverige vid internationella kvin-
nokongresser och dels, att i den mån det låter sig göra underlätta samarbete
mellan olika kvinnoföreningar inom landet.”173

 Som bilden visar så genomsyras Svens-
ka Kvinnornas Nationalförbunds symbol av
internationalismen, det internationella för-
bundets verksamhet strålar ner genom den
nationella symbolen ”Tre kronor”.174 Enligt
stadgarna skulle SKN vara en länk till In-
ternational Council of Women och samti-
digt vara en förenande länk mellan svenska
kvinnoföreningar. Förbundet skulle upp-
muntra samarbete mellan de anslutna med-

lemsföreningarna, vilka var och en för sig arbetade för sina olika slags mål.
Nationalförbundet skulle emellertid inte driva propaganda eller något agita-
toriskt arbete.175

SKNs funktion som paraplyorganisation är viktig att hålla i minnet. Den-
na inverkade stort på förbundets verksamhet och handlingsutrymme. Varför
fick SKN denna karaktär? Vi har ju sett att andra nationalförbund inom ICW
kunde inta en mer feministisk hållning. Enligt min tolkning beror det något
försiktiga syftet på att stora delar av den svenska kvinnorörelsen vid SKNs
tillkomst redan var organiserad och därför fick förbundet mer uppgiften att
bli en sammanhållande kraft mellan olika kvinnoföreningar. Målsättning och
ideologi var så att säga redan fixerade inom respektive förbund. Måhända
var slitningarna mellan de olika föreningarna också av betydelse så att man
föredrog att ligga lågt för att inte ge intryck av en splittrad rörelse. Det var
platsen i offentligheten som först och främst var viktig. Men nöjde sig SKN

                                                
170 Bokholm 2002, s. 219.
171 Levin, Hjördis, ”Anna Hierta-Retzius”, Svenskt biografiskt lexikon.
172 Se t.ex. Idun 1896:44, s. 48; Stockholms Dagblad 22/10 1896; Dagny 1896.
173 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 13/12 1895.
174 Se Ståhl 1999, s. 203 om ljussymboler i internationella rörelser; ljuset står för sanning,
vishet, insikt, upplysning och makt.
175 Stockholmstidningen 7/9 1911.
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verkligen med att bara vara en mötesplats? Trängde sig inte de stora interna-
tionella rättighetsfrågorna på även här och pockade på uppmärksamhet? Den
frågan skall jag återkomma till.

I mars 1896 hölls det första styrelsemötet med alla medlemsföreningars
ombud närvarande. En grupp väletablerade och för samtiden kända namn
blev ombud för sina respektive föreningar. Varje medlemsförening hade två
ombud i styrelsen.176 Arbetsordningen fastställdes till att styrelsen skulle utse
medlemmar ur styrelsen till ordförande-, sekreterar-, kassör- och revisor-
posterna, vilka i sin tur skulle bilda centralkommittén. Centralkommittén var
det verkställande organet, de var den som skötte all korrespondens, förmed-
lade kontakter och verkställde styrelsens beslut. Med andra ord var central-
kommittén själva navet i SKNs arbete.

Medlemsföreningar och tongivande personer

Svenska Kvinnornas Nationalförbund byggdes upp på ett liknande sätt som
International Council of Women. Alla föreningar som hade kvinnor i styrel-
sen kunde söka medlemskap. SKN blev med tiden stort, år 1914 var med-
lemstalet inom samtliga medlemsföreningar tillsammans 40 000.177 Vilka var
medlemsföreningarna och medlemmarna, hur länge satt de, hur använde de
sig av Svenska Kvinnornas Nationalförbund?

Som framgår av tabell 2 tillhörde medlemsföreningarnas kvinnor i stort
sett den borgerliga kvinnorörelsens kader, men flera av föreningarna hade
inte samlat sig kring kvinnosaken som sådan, utan mer förenats kring olika
intressen där kvinnors tillskrivna begåvning för omsorg och vård ansågs vara
en lämplig bas för en kvinnoförening. Det var filantropi, kultur, yrkessam-
manslutningar, djurskydd och fred. Men det fanns också politiska sam-
manslutningar som högerkvinnor och försvarskvinnor som hade anslutit sig
till SKN. Fredrika-Bremer-förbundet var egentligen den mest uttalat femi-
nistiska med ett klart syfte att höja kvinnans samhällsställning.178

Det är tydligt att SKNs målsättning var att samla så många medlemsföre-
ningar som möjligt. Det finns egentligen ingen urskiljning bland de före-
ningar som fick inbjudningar eller ansökte om medlemskap. Det verkar som
om de flesta föreningar med kvinnor i styrelsen, oavsett inriktning, bjöds in

                                                
176 Fredrika-Bremer-förbundet: Gertrud Adelborg och Sigrid Ulrich, Föreningen för välgören-
hetens ordnande: Agda Montelius och Eva Torsell, Göteborgs flickskoleförening: Matilda
Sundbärg och Anna Wijkander, Handarbetets Vänner: Ellen Anckarsvärd och Henrika Wid-
mark, Kvinnoklubben: Hanna Andersson och Thea Burgman, Nya Idun: Bertha Hübner och
Hulda Lundin, Stockholms Läsesalong: Ellen Fries och Eva Fryxell, Svenska allmänna qvin-
noföreningen till djurens skydd: MA Engelhardt och Josefine Varenius. Redan året därpå an-
slöt sig Stockholms kvinnliga gymnastikförening med ombuden Jenny Wallroth och Jeanna
Hartelius. GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 6/3 1896, 1/3 1897; se även Palme,
Ingegerd, “The national council of women of Sweden” (1955), Kungliga Biblioteket.
177 Stockholms Dagblad 21/4 1914.
178 Manns 1997.
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eller ansökte om medlemskap. Emellertid syns här en tydlig klassaspekt. Det
fanns en demarkationslinje mellan den borgerliga och den icke-borgerliga
kvinnorörelsen när det gällde inbjudningar och ansökningar. I det efterläm-
nade materialet finns varken uppgifter om socialdemokratiska kvinnoklubbar
eller fackligt organiserade arbeterskor. Det här var inget som det förekom
diskussioner om, men tystnaden talar sitt tydliga språk. Det finns anledning
att återkomma till klassfrågorna i samband med verksamhetens inriktning.

Tabell 2. Medlemsföreningar i SKN 1896–1920, i anslutningsordning, in- och
utträdesår.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fredrika-Bremer-förbundet 1896
Handarbetets Vänner 1896
Föreningen för välgörenhetens ordnande 1896
Stockholms Läsesalong 1896–1910
Göteborgs Flickskoleförening 1896
Kvinnoklubben 1896
Nya Idun 1896–1919
Svenska allmänna kvinnoföreningen till djurens skydd 1896
Stockholms Kvinnliga Gymnastikförening 1897
Sveriges kvinnliga fredsförening 1898–1905
Svenska kvinnoförbundet till fosterlandets försvar 1899
Centralkommittén för arbetsstugor för barn 1899
Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar 1901
Svenska Hvita Bandet 1902
Röda korstes damkommitté 1902
Sällskapet Iris i Göteborg 1902
Sällskapet för ordnande af Hemmens Platsföremedling 1905
Föreningen för sömmerskor 1906
Kvinnornas förening Iduna i Malmö 1907
Den kvinnliga telegrafpersonalens förening 1907
Föreningen Mjölkdroppen 1907
KFUK södra avdelningen 1908
Röda korsets sjuksköterskehem 1908
Adolf Fredriks församlings Skyddsförening 1909–1916
Föreningen Sjukvård hos fattiga inom Östermalm 1909
Svenska skolkökslärarinnornas förening 1909
KFUK 1911
Svenska konstnärinnors förening 1911
Moderata kvinnoförbundet 1912
Föreningen kvinnorna och landet 1919

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Källa: Bearbetning av SKNs styrelseprotokoll 1896–1920, GUBKS.

Men det fanns också föreningar inom den borgerliga kvinnorörelsen som
inte heller anslöt sig.179 Det är uppenbart att alla inte sympatiserade med vär-
                                                
179 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 21/4 1897 §8; AII a:1, CK-protokoll 19/11 1897
§3. Under den första värvningskampanjen tackade till exempel Federationen, Uppsala kvinn-
liga studentförening, Gift kvinnas äganderätt, Stockholms internationella lärarinnehem, Före-
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degrunden i SKN och att uppdelningen i en borgerlig och en socialistisk
kvinnorörelse inte helt motsvarade verklighetens gränsdragningar. Synen på
könsfrågorna, kvinnosaken och hur kvinnoemancipationen skulle nå fram-
gång skiljde även de borgerliga kvinnorna åt. Till exempel tackade tre mer
kvinnoradikala föreningar nej: Landsföreningen för kvinnans politiska röst-
rätt, Akademiskt bildade kvinnors förening och Föreningen för kvinnor i
statens tjänst gick inte in under paraplyet. De statligt anställda kvinnorna
skrev ett brev till SKN där de uttryckligen meddelade att förbundets verk-
samhet inte överensstämde med karaktären i deras egen förening,180 medan
både LKPR och Vaksamhet: Förening för bekämpandet af den hvita slafhan-
deln gav som skäl att de redan tillhörde internationella sammanslutningar.181

Drottning Sophias förening för understödjande af härens och flottans sjuk-
vård tackade däremot nej eftersom SKNs inriktning var ”fullständigt främ-
mande för föreningens ändamål”.182 Ledande kvinnor i SKN blev upprörda
över föreningens nekande svar och menade att den egentliga orsaken till av-
ståndstagande berodde på att det nu var män som tagit över ledningen i för-
bundet.183 Det fanns också föreningar som hoppade av. Vilka var de?

Fram till 1920, då min undersökningsperiod slutar, var det fyra föreningar
som begärde utträde. Besluten grundade sig i fyra olika orsaker. Nya Idun,
en kvinnlig kulturförening med kända namn som till exempel Ellen Key och
Agda Montelius, gick ur 1919 eftersom de kvinnor som representerat före-
ningen hade avgått och inga nya intressenter fanns att tillgå. Stockholms Lä-
sesalong gick ur 1910 då föreningens verksamhet hade ändrat riktning och
Adolf Fredriks församlings skyddsförening begärde utträde eftersom före-
ningen hade upplösts.184 Den enda förening som begärde utträde på grund av
meningsskiljaktigheter var Sveriges kvinnliga fredsförening. Deras ordfö-
rande och representant i SKN Emilia Broomé hade vid upprepade tillfällen

                                                                                                                  
ningen för sjukvård i fattiga hem, KFUK, Centralkommittén för skolkolonierna, Samfundet
för befrämjandet af ett naturenligt levnadssätt på vegetarisk grund och Pedagogiska sällskapet
nej. GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 8/9 1906 §5, 13/11 1906 §8, 14/1 1908 §4, 3/3
1908 §10. Under den andra kampanjen tackade till exempel Föreningen Vaksamhet, Före-
ningen för svensk hemslöjd, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Akademiskt bil-
dade kvinnors förening (gick med 1921), Drottning Sophias förening för understödjande af
härens och flottans sjukvård och Föreningen för kvinnor i statens tjänst nej.
180 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 18/12 1908 §5.
181 GUBKS, SKN, FV:1, handlingar rörande inbjudna och anslutna föreningar, brev från
LKPR 10/6 1907, brev från Vaksamhet 5/5 1907.
182 GUBKS, SKN, FV:1, handlingar rörande inbjudna och anslutna föreningar, brev från
Drottning Sophias förening 7/4 1908.
183 GUBKS, SKN, FV:1, handlingar rörande inbjudna och anslutna föreningar, brev från Hul-
da Lundin till Anna Hierta-Retzius 8/4 1908.
184 GUBKS, SKN, EII:1, svensk korrespondens; FV:1, handlingar rörande inbjudna och an-
slutna föreningar; Bokholm 2002, s. 277ff.
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visat sin uppriktiga besvikelse och ilska över, enligt henne, SKNs uteblivna
agerande i fredsfrågan.185 Detta skall jag strax återkomma till.

Vilka medlemsföreningar var då aktiva i SKN? Kärnan bestod främst av
representanter från de medlemsföreningar som varit med från start. Genom
att beakta vilka personer som satt under längst tid i SKNs centralkommitté är
det sex medlemsföreningar som träder fram:

Centralkommittén arbetsstugor för barn
Föreningen för välgörenhetens ordnande
Göteborgs flickskoleförening
Nya Idun
Svenska kvinnoförbundet till fosterlandets försvar
Stockholms Läsesalong186

Det var alltså representanter från dessa föreningar som till största delen drev
SKNs arbete och verkställde styrelsens beslut. Eftersom det var samma ”un-
derföreningar” som fanns i ledningen år efter år kan man dra slutsatsen att
förbundet styrdes uppifrån från en ledande elit. I det avseendet liknande
SKN andra sociala rörelser som ofta hade en sådan maktstruktur när det
gällde uppdelning i ledande funktionärer och en stor tyst majoritet.187

Många av centralkommitténs medlemmar satt över en lång tid, något som
även styrelsens medlemmar gjorde. I styrelsen var det 20 representanter som
satt i mer än 10 år, varav 12 av dem satt i mer än 15 år. De som satt längst
var Jenny Wallroth för Stockholms kvinnliga gymnastikförening, Eva Up-
mark för Svenska kvinnoförbundet till fosterlandets försvar och Sigrid Ul-
rich för Fredrika-Bremer-förbundet, de satt i 23 år. Eva Upmark var under
den största delen av dessa år även verksam i centralkommittén och var för-
bundets ordförande mellan 1909 och 1921. Att det sällan skedde maktskiften
fick konsekvenser för förbundets sammansättning och verksamhet. En giss-
ning är att det inte verkade utvecklande för förbundets verksamhet eftersom
de till slut blev en skara äldre gråhåriga damer som arbetade på i samma
anda som förr. När Anna Hierta-Retzius avgick efter 10 år som ordförande
förde hon fram att posten inte skulle innehas av samma person under för lång

                                                
185 GUBKS, SKN, AII a:2, bilaga till CK-protokoll, ”Till styrelsen i Svenska kvinnornas na-
tionalförbund” 22/3 1905.
186 Nya Idun (Hulda Lundin 1896–1911, Ellen Whitlock 1898–1907), Svenska kvinnoförbun-
det till fosterlandets försvar (Anna Rappe 1899–1916, Eva Upmark 1898–1920), Central-
kommittén arbetsstugor för barn (Anna Hierta-Retzius 1899–1916), Föreningen för
välgörenhetens ordnande (Agda Montelius 1897–1916, Ellen von Platen 1899–1920), Stock-
holms Läsesalong (Maria Cederschiöld 1900–1911, hon fortsatte därefter som fristående
medlem fram till 1919), Göteborgs flickskoleförening (Ellen Terserus 1907–1917).
187 Jfr Strömberg, Kenneth, Vi och dom i rörelsen: Skötsamhet som strategi och identitet
bland föreningsaktivisterna i Hovmantorps kommun 1884–1930 (Växjö 2004).
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tid, hon menade att det var en fördel med ombyte.188 Leila Rupp har också
kommit fram till att det var vanligt att styrelserna satt över mycket lång tid i
de stora internationella kvinnoorganisationerna.189

Det förekom även att samma person kunde representera olika föreningar.
Till exempel representerade Anna Hierta-Retzius både centralkommittén för
arbetsstugor och KFUK södra avdelningen, Kerstin Bohman var utöver
Centralkommittén för arbetsstugor också representant för Föreningen sjuk-
vård hos fattiga på Östermalm. Wendela Rossander var ombud för Röda kor-
sets sjuksköterskehem, Röda korsets damkommitté och Svenska Hvita
Bandet.190 Vid sekelskiftet 1900 var det mycket vanligt med överlappande
medlemskap i flera föreningar överhuvudtaget, både nationellt och interna-
tionellt. De som redan var samhällsengagerade utsträckte sin verksamhet i
vidare och vidare banor. Det förde med sig ett alltmer intensivt nätverksska-
pande mellan kvinnor, ett fenomen som också kan räknas in i formeringen
för offentlighet.191

 Många av medlemsföreningarna och deras representanter tog inte aktivt
del i SKNs verksamhet. I princip är de helt osynliga i protokollen. Nästan
alla aktiva hade sitt säte i Stockholm. Det fanns endast en förening från
Malmö och två föreningar från Göteborg med i förbundet.

Det hände att nya medlemsföreningar aktivt försökte använda Svenska
Kvinnornas Nationalförbund som kanal för sitt arbete och sina idéer. Nedan
ska jag visa på tre exempel på hur medlemsföreningar använde sig av eller
ville använda sig av SKN och hur det togs emot. Vilka frågor var ”farliga”
och vilka var möjliga för förbundet att arbeta med?

När Sveriges kvinnliga fredsförening anslöt sig till SKN 1898 var deras
förhoppning att fredsfrågan skulle få en framträdande position inom SKN
och det internationella kvinnoförbundet. Deras ombud Emilia Broomé arbe-
tade hårt och hoppades på stöd för sitt engagemang. Hon ville även att SKN
skulle få till stånd ett samarbete för fred med andra nationalförbund. Men
fredsfrågan visade sig vara en stridsfråga och eftersom Sveriges kvinnliga
fredsförening inte fick gensvar för några av sina idéer beslutade dess ledning
sig för att avgå redan 1905.192 Svenska Hvita Bandet anslöt sig 1902 och fick
ett helt annat mottagande. Redan samma år som de blev medlemmar ville de
att Nationalförbundet skulle driva frågan om reglementeringens avskaffan-
de.193 Detta blev också en fråga som SKN under många år engagerade sig i.

                                                
188 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 24/4 1909 §26.
189 Rupp 1997, s. 15. I LKPR var det däremot relativt täta maktskiften, Rönnbäck 2004, s. 64.
190 GUBKS, SKN, AI a:1 styrelseprotokoll.
191 Bokholm 2000, kap. 9, 2002; Broady & Ullman 2001; Griffiths 1997, s. 74; Rönnbäck
2004, s. 66; Rönnholm 1999, kap. 9.
192 GUBKS, SKN, AII a:2, bilaga till CK-protokoll, ”Till styrelsen i Svenska kvinnornas na-
tionalförbund” 22/3 1905; om Svenska Kvinnors Fredsförening se Andersson 2001, s. 58f.
193 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 1902–.
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I samband med att SKN skulle stå värd för den Internationella kvinnokon-
ferensen i Stockholm 1911 anslöt sig den nybildade föreningen Svenska
konstnärinnor.194 Nationalförbundet och Svenska konstnärinnors förening
fick ett växelverkande utbyte av varandra. Det var ett utmärkt tillfälle att visa
upp alster av svenska konstnärer i samband med konferensen. Svenska
konstnärinnors förening ställde i ordning en konstutställning med måleri och
skulptur i ett rum och porträtt i ett annat.195

De tre föreningarnas olika sätt att närma sig SKN för att använda sig av
deras storlek, status och legitimitet för sin egen förenings syften visar att vis-
sa frågor som hade med moral och kultur att göra var accepterade i offent-
lighetsskapandet, medan andra frågor som fredsfrågan uppfattades som
alltför kontroversiell i en period när världen närmade sig ett stort krig och
försvarsfrågan var brännande i svensk inrikespolitik. Vilka ämnen som fick
avhandlas inom SKN hängde nära ihop med vilka personer som stod i spet-
sen för förbundet. Vilka var det som angav tonen?

Genom att beakta vilka som satt längst i SKNs centralkommitté samt de
kvinnor som var ordförande under min undersökningsperiod utkristalliseras
följande namn:196

Ellen Anckarsvärd (1833–1898), SKNs första ordförande
Maria Cederschiöld (1856–1935), Stockholms Läsesalong och fristående medlem
Ellen Fries (1855–1900), stiftarinna och första vice ordförande i SKN
Anna Hierta-Retzius (1841–1924), Centralkommittén för arbetsstugor för barn
Hulda Lundin (1847–1921), Nya Idun
Agda Montelius (1850–1920), Föreningen för välgörenhetens ordnande
Ellen von Platen (1869–1955), Föreningen för välgörenhetens ordnande
Anna Rappe (1855–), Svenska kvinnoförbundet för fosterlandets försvar
Alexandra Skoglund (1862–1938), fristående medlem
Ellen Terserus (1867–1943), Göteborgs flickskoleförening
Eva Upmark (1852–1944), Svenska kvinnoförbundet för fosterlandets försvar
Ellen Whitlock (1848–), Nya Idun

                                                
194 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 20/2 1911 §6.
195 Aftonbladet 5/9 1911; Dagens Nyheter 5/9 1911.
196 Den följande biografiska informationen bygger på uppgifter från: Berger 1977, om Maria
Cederschiöld; Bokholm 2000, om Agda Montelius; FFOs databas: 29/8 2006:
http://www.skeptron.ilu.uu.se/monicalz/ffo/; Levin; Moderata pionjärer: Kvinnor i politiskt
arbete 1900–2000, red. Haglund, Ann-Cathrine, Petersson, Ann-Marie & Ström-Billing, Inger
(Stockholm 2004), om Alexandra Skoglund; Norlander, Kerstin, Människor kring ett företag:
Kön, klass och ekonomiska resurser: Liljeholmens stearinfabriks AB 1872–1939 (Göteborg
2000), om Anna Hierta-Retzius; Nya Dagligt Allehanda 23/5 1909, om Eva Upmark; Scheutz,
Lisbet, Berömda och glömda stockholmskvinnor: Sju stadsvandringar, 155 kvinnoporträtt
(Stockholm 2001); Svenska kvinnor från skilda verksamhetsområden: Biografisk uppslags-
bok, red. Arosenius, Louise & Hedberg, Walborg (Stockholm 1914); Sällskapet Nya Idun
1885–1935: Femtioårshistorik, medlemsförteckning; Ullman 2004, om Ellen Terserus; Åker-
hielm, Annie, Anna Hierta-Retzius: En minnesteckning med stöd av efterlämnade papper
(Stockholm 1928), om Anna Hierta-Retzius; Östberg 1997.
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   Ovan från vänster: Eva Upmark, Anna Hierta-Retzius, Alexandra Skoglund
   Nedan från vänster: Anna Rappe, Maria Cederschiöld, Ellen Terserus

Från början representerade Maria Cederschiöld Stockholms Läsesalong men
när föreningen gick ur SKN 1910 fortsatte hon som en fristående medlem.
Alexandra Skoglund representerade aldrig någon medlemsförening utan stod
även hon som en fristående medlem. Detta ska ses i skenet av att det egentli-
gen endast var föreningar som kunde söka medlemskap i SKN och att förtro-
endeposterna i centralkommittén skulle väljas ur styrelsen, det vill säga från
medlemsföreningarnas representanter. Arrangemanget borde tyda på att de-
ras kunskaper och insatser värdesattes så högt för Nationalförbundet att den
egentliga proceduren frångicks.

Vilken bakgrund och erfarenheter hade kvinnorna i centralkommittén som
styrde SKNs verksamhet? Vilka gemensamma drag finns? Det handlade om
en skara medelålders stockholmskvinnor med bakgrund i borgerligheten och
med intellektuella yrken och intressen. Majoriteten var ogifta eller änkor när
de inledde sin verksamhet i SKN. Anna Hierta-Retzius, Agda Montelius och
Anna Rappe var dock gifta, deras män var högt uppsatta inom naturveten-
skapen, museivärlden och inom det militära.

Att SKN leddes av en borgerlig elit är mycket påfallande. Hälften av
kvinnorna hade hög utbildning, vi finner dem som hade studentexamen som
till exempel Maria Cederschiöld, som tog studenten 1874 som privatist sam-
tidigt med Ellen Fries. Både Fries och Alexandra Skoglund var filosofie
doktorer i historia. Ellen Fries var dessutom den första disputerade kvinnan i
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Sverige. Samtliga kvinnor med utbildning hade lärarexamen och flertalet av
dem försörjde sig som lärarinnor. Alexandra Skoglund arbetade till exempel
på Ahlströmska skolan där Ellen Terserus var föreståndare tillsammans med
Anna Ahlström. Ellen Whitlock var lärarinna liksom sin syster Anna Whit-
lock. Den senare var verksam i LKPR och stiftarinna av den Whitlockska
samskolan.

Samtliga kvinnor hade varit utanför Sveriges gränser och därmed erhållit
ett slags internationellt bildningskapital. Till exempel hade Anna Hierta-
Retzius, Agda Montelius och Eva Upmark följt med sina män på många re-
sor, Ellen Terserus hade utbildat sig utomlands och Hulda Lundin gjort
många studieresor. Lundin var dessutom tillsammans med Ellen Fries på
Världsutställningen i Chicago 1893.

SKN leddes av kvinnor med god tillgång till det offentliga språket. På-
fallande många använde pennan som medel för att nå ut med sitt budskap. I
SKNs innersta krets skrev 10 av de 12 kvinnorna på ett eller annat sätt i of-
fentligheten. Maria Cederschiöld var journalist och anställd på Aftonbladet
som utrikeschef och slöjdinspektrisen Hulda Lundin var även läromedelsför-
fattare. Andra publicerade uppsatser i olika tidskrifter som till exempel Dag-
ny, Tidskrift för hemmet och Social tidskrift.

Samtliga var erfarna föreningskvinnor, vi finner dem i en mängd olika fö-
reningar, både som medlemmar och stiftarinnor. Anna Hierta-Retzius hade
till exempel varit med och stiftat Arbetsstugor för barn, Bikupan, Stock-
holms Läsesalong och Föreningen för gift kvinnas äganderätt. Den sistnäm-
na föreningen stiftades 1873 och var den första föreningen i Sverige som
arbetade för kvinnors sak. Senare gick den upp i Fredrika-Bremer-förbundet.
Initiativtagare utöver Hierta-Retzius var också Ellen Anckarsvärd. Maria
Cederschiöld och Ellen Fries var också verksamma inom äganderättsföre-
ningen. Fries och Anckarsvärd var dessutom två av dem som stod bakom
Fredrika-Bremer-förbundets bildande år 1884. Ellen Fries var också en av
stiftarinnorna till sällskapet Nya Idun, vilket bildades 1885 och där Agda
Montelius var ordförande 1900–1901. Nya Idun kan karaktäriseras som en
sällskapsklubb, en kulturell samlingsplats där också många föredrag och dis-
kussioner kring sociala och kvinnopolitiska frågor fick plats. Sällskapet
samlade en stor mängd kvinnor från olika organisationer och inriktningar
och nästan alla från SKNs ledande skikt var medlemmar i sällskapet.197

Agda Montelius var FBF ordförande och hade ledande positioner i Före-
ningen för välgörenhetens ordnande och Centralförbundet för socialt arbete.
Montelius var också aktiv medlem i LKPR. Den kvinna med ett påtagligt
rösträttsengagemang var högerkvinnan Alexandra Skoglund som var med-
lem i LKPR och senare aktiv i Sveriges moderata kvinnoförbund. I övrigt

                                                
197 Det gick inte att söka medlemskap i Sällskapet Nya Idun, utan medlemmarna valdes in via
hemliga procedurer, se t.ex. Bokholm 2002, s. 268.
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var det vanligt att kvinnorna i SKNs ledande skikt var verksamma inom fi-
lantropin och bland försvarsvännerna.

Det är tydligt att SKN-kvinnorna ingick i ett etablerat föreningsnätverk
där de fick möjlighet att utveckla kontakter. I detta sammanhang vill jag
också åter lyfta fram kretsen kring Anna Hierta-Retzius, dotter till den kände
industrialisten och publicisten Lars Johan Hierta och gift med en känd veten-
skapsman, Gustaf Retzius. Hon var vän till Maria Cederschiöld, vilken i sin
tur blivit anställd av Gustaf Retzius på Aftonbladet. Anna Hierta-Retzius var
också moster till Ellen von Platen och till Bertha Nordenson som tog över
ordförandeskapet efter Eva Upmark år 1920.

Sociala nätverk och relationer byggdes också upp via umgängen i hem-
men. I flera av de tongivande SKN-kvinnornas hem var det vanligt med ett
slags salongsliv. Makarna Montelius, Hierta-Retzius och Upmarks hem var
samlingsplatser för kretsar av samtidens intellektuella.

De första åren i Svenska Kvinnornas Nationalförbunds historia var ganska
turbulenta. Det tog tid innan organisationen hade funnit sin form och olika
stridande viljor hade jämkats ihop. Centralkommitténs sammansättning och
ordförandepost byttes flera gånger. Det berodde dock inte enbart på att de
förtroendevalda avsade sig uppdraget eller avsattes utan för att de avled.198

Anna Hierta-Retzius var utan tvekan den person som mest satte prägel på
förbundet. Hon var förbundets ordförande under tio år mellan 1899 och
1909. Hon var en drivande kraft och det finns nog fog att påstå att hon även
var en dominerande ordförande. Emellertid omvittnas det återkommande i
protokollen hur ”varmhjärtad” och ”generös” hon var, omdömen som är svå-
ra att ta ställning till när det gäller sanningshalten. Även efter sin tid som
ordförande var Anna Hierta-Retzius en betydande kraft, inte minst ekono-
miskt.

Eva Upmark efterträdde Anna Hierta-Retzius som ordförande, en post
som hon hade mellan 1909 och 1921. I nutida forskning kanske Upmark
mest är känd för att vara en av dem som startade Kvinnornas Uppbåd, en fri-
villigorganisation som bedrev hjälpverksamhet och upplysning i samband
med första världskriget.199 Hon var även verksam i Handarbetets Vänner,
Kvinnoföreningen för fosterlandets försvar och Röda korsets kvinnoföre-
ning. Hon satte inte alls samma dominerande prägel på SKN som Anna Hi-
erta-Retzius hade gjort. När hon tillträdde lät hon dessutom meddela att hon
inte hade för avsikt att ändra på förbundets karaktär.200 Upmark engagerade
sig mycket i hur ekonomin skulle förbättras. I källorna finns det inget som
tyder på att hon gav lika frikostiga ekonomiska gåvor till förbundet som sin

                                                
198 Ellen Anckarsvärd (1833–1898), Ellen Fries (1855–1900), Ellen Sandelin (1863– 1907).
199 Lidestad, Madelene, Uppbåd, uppgifter, undantag: Om genusarbetsdelning i Sverige under
första världskriget (Stockholm 2005) Östberg 1997.
200 Nya Dagligt Allehanda 23/5 1909.
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föregångare. Man skulle kunna säga att hon arbetade i det fördolda på ett
helt annat sätt.

Min tolkning av ordförandeskapet är att Anna Hierta-Retzius fortsatte att
sätta prägel på förbundets arbete även efter sin avgång, att hon hade ett slags
informell makt. Hon blev till exempel utsedd till hedersordförande, fick de
främsta placeringarna i officiella sammanhang och framförallt fortsatte hon
att bistå SKN ekonomiskt.

Finansiering

I forskning om kvinnors organisering förbises ofta hur verksamheten finan-
sierades. Det har ekonomhistorikerna Pernilla Jonsson och Silke Neunsinger
tagit fasta på i projektet Feminina finanser där de undersöker och diskuterar
varifrån kvinnorörelsen fick sina pengar. De framhåller att pengar fungerade
som en viktig maktresurs för kvinnorörelsens mobilisering och fokuserar på
ekonomins betydelse för hur det politiska arbetet skulle lyckas. De framhål-
ler dessutom vikten av att studera de resurser som inte är rent ekonomiska,
som till exempel tillgång till kunskapsexpertis i olika frågor, resursstarka
nätverk, relationer till beslutsfattare i politiska institutioner och familjesta-
tus.201 I linje med Jonssons och Neunsingers resonemang anser jag att det är
viktigt att studera Svenska Kvinnornas Nationalförbunds finanser för att för-
stå vilka resurser som stod till buds. På det sättet hoppas jag få en vidare
uppfattning om förbundets möjlighetsramar och indirekt också vilka sociala
skikt som stöttade organisationen. Nedan följer en redogörelse för hur SKN
finansierade sin verksamhet och vad pengarna gick till.

På de allra första konstituerande mötena diskuterades förbundets framtida
ekonomiska ställning. Redan på förhand förstod man att förbundets ekono-
miska situation skulle kunna bli ytterst prekär. Alla medlemmar utförde för-
bundsarbetet ideellt, men av betydelse är då att veta att de flesta
medlemmarna kom från välbärgade hem eller var gifta med välsituerade män
och de behövde inte alls bekymra sig för sin privata ekonomi.202 Med andra
ord var de aktiva kvinnornas borgerliga klassbakgrund deras viktigaste
resurs – de kunde i stor utsträckning arbeta gratis inom organisationen.203

Men pengar behövdes ändå för att kunna bedriva någon verksamhet.
Hur finansierade då SKN sin verksamhet? Inkomsterna kom via flera oli-

ka kanaler. Varje ansluten medlemsförening betalade en årlig avgift på 12

                                                
201 Jonsson & Neunsinger, kommande; samt projektet Feminina finanser: Om finansieringen
som förutsättning för den tidiga svenska kvinnorörelsens politiska engagemang 1880–1950 i
internationell belysning, Uppsala universitet.
Håkan Thörn betonar också att det är viktigt att studera de ”tillgängliga resurser som möjlig-
gör och begränsar en rörelses uppkomst och kollektiva handlande”, Thörn, 1997:a, s. 115.
202 I källorna har jag endast vid ett fåtal tillfällen sett att SKN arvoderat, vid den Skandina-
viska kvinnokonferensen 1897 arvoderades t.ex. sångerskan Ester Sidner, referentskriverskan
Enbuske och konferensbyråns föreståndare Gunborg Elfving.
203 Jfr Women changing the world 2005, s. 74f.
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kronor.204 Vid flera tillfällen fördes diskussioner om medlemsavgiften skulle
höjas. Men fram till 1920 då min undersökningsperiod slutar hade aldrig av-
giften höjts.205 Det stod tidigt klart att de ordinarie medlemsavgifterna inte
på långa vägar kunde täcka omkostnaderna. Ganska snart började förbundet
värva ekonomiskt stödjande medlemmar. Dessa medlemmar hade rätt att
närvara vid styrelsemötena men hade ingen rösträtt.

År 1908 infördes en ny paragraf i förbundets stadgar vilken innebar att
styrelsen uppmanades värva stödjande medlemmar. De stödjande medlem-
marna skulle antingen betala ett ganska betydande belopp, ett engångsbelopp
på 500 kronor eller 100 kronor under fem år.206 År 1913 skickade central-
kommittén ut en liknande skrivelse om att varje styrelseledamot skulle värva
varsin stödjande medlem, vilken skulle betala 300 kronor. Centralkommittén
var medveten om den stora uppoffring de begärde med ansåg sig tvungna till
det med tanke på Nationalförbundets framtid.207 Även om värvningskam-
panjerna inte blev helt lyckosamma avslöjar ändå värderingarna och förut-
sättningarna bakom ”tiggeriet” vilken exklusiv grupp i samhället som de
ledande SKN-kvinnorna tillhörde. Det förutsattes att man hade tillgång till
nätverk med mycket goda inkomster.208 Femhundra kronor motsvarade näm-
ligen ungefär hälften av en ordinarie småskollärarinnas årslön 1910.209

Den i särklass största individuella finansiären var under lång tid Anna Hi-
erta-Retzius. Hon gav frikostiga bidrag ur egen ficka till både det ena och det
andra. I protokollen omvittnas det många gånger om att hon bekostat olika
adresser och deputationer för SKNs räkning.210 Vidare bekostade hon olika
minnesgåvor, blomsteruppsättningar, en plakett vid Fredrika Bremers hem
vid Hötorget 8 och en stämpel med Nationalförbundets symbol.211 Cen-
tralkommittén beslutade till och med att hon skulle få skicka iväg deputatio-
ner för SKNs räkning utan att behöva förankra det i förbundet.212 Beslutet
innebar att i praktiken kunde Anna Hierta-Retzius gå förbi den demokratiska

                                                
204 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 13/12 1895 §3.
205 GUBKS, SKN, se t.ex. AI a:1, styrelseprotokoll 18/10 1920 §12.
206 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 29/11 1908 §6.
207 GUBKS, SKN, AI a:2, bilaga till styrelseprotokoll, tryckt skrivelse från CK till styrelse-
medlemmarna, februari 1913.
208 Exempel på stödjande medlemmar: Therese Andersson, Signe Andersson, Anna Broms,
professorskan Ulla Hamberg, grevinnan Wilhelmina von Hallwyl, Ellen Whitlock och Anna
Lagerberg. KVA A H-R, kapsel 25, SKN årsberättelse april 1915–april 1916.
209 Åberg, Gertrud, Sveriges småskollärare och deras förbund 1918–1966 (Stockholm 1978),
s. 25.
210 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 26/1 1901 §3 (lyckönskningar på Lina Morgensterns
70-årsdag, radikalborgerlig författarinna, instiftare av folkkök och husmodersförening i Ber-
lin), 8/6 1905 §6 (bukett till nobelpristagaren Marie Curie vid hennes besök i Stockholm).
211 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 7/10 1907 §6 (100 kr till fonden för Gunnar Wen-
nerbergs monument); AII a:1, CK-protokoll 14/1 1908 §2 (krans vid Oscar IIs bår), 20/2 1903
§2 (Fredrika Bremerplaketten), 12/2 1909 §4 (SKN-stämpel).
212 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 26/3 1909 §2.
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processen i organisationen genom olika gåvor. Det fanns alltså vägar till of-
fentligheten som kunde köpas för pengar.

Jämför man med samtida organisationer ute i Europa var detta inte något
unikt. Liknande privilegier hade även den internationella rösträttsalliansens
ordförande Carrie Chapman Catt och ICWs ordförande lady Ishbel Aber-
deen. Den sistnämnda betalade många av förbundets utgifter ur egen ficka,
till exempel sekreterarens lön.213

Anna Hierta-Retzius sköt också ofta till pengar till tryckbidrag av förbun-
dets årsberättelser.214 Många av förbundets årsberättelse och skrifter trycktes
på tidningen Aftonbladets tryckeri. Ett antagande är att SKN fick trycka där
till reducerat pris tack vare att Anna Hierta-Retzius ingick i släkten kring
Aftonbladet samt att centralkommitténs aktiva ledamot Maria Cederschiöld
under många år var anställd på Aftonbladet som journalist. Vidare överläm-
nade Anna Hierta-Retzius vid ett flertal tillfällen gåvor till SKN i form av
framförallt böcker men även till exempel ett inramat porträtt av förbundets
grundare Ellen Fries.215 Vid flera tillfällen sköt hon även till pengar till en
specifik verksamhet som till exempel Ina Rogbergs studieresa till Amerika
där Rogberg skulle studera barndomstolar och kvinnliga poliser.216 Vid ett
annat tillfälle plockade Anna Hierta-Retzius fram 200 kronor som bidrag till
Marie Louise Gagners arbete mot biografbolaget.217 Hon bidrog även till en-
skilda konferensresebidrag.218 Andra gånger överlämnade hon pengar utan
någon egentlig orsak.219

Den största ekonomiska gåva Svenska Kvinnornas Nationalförbund tog
emot var av Anna Hierta-Retzius, då hon inte ens var ordförande. Gåvan be-
stod i obligationer i Korsnäs sågverksaktiebolag om 5000 kronor. Dessa
pengar var avsedda som ekonomisk grundplåt till den fond Eva Upmark ini-
tierade för att trygga förbundets ekonomiska framtid.220 Vid ett flertal till-
fällen förekom det även att andra styrelsemedlemmar överlämnade
ekonomiska gåvor till SKN. Den kända slöjdpedagogen Hulda Lundin gav

                                                
213 Bosch 1990, s. 25f; Rupp 1994, s. 1577, 1599; Rupp 1997, s. 53; Women changing the
world 2005, s. 26f, 75.
214 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 26/3 1901 §7, 15/3 1902 §2.
215 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 7/10 1899 §4, 20/10 1904 §6, 21/11 1904 §4, 3/1
1905 §9, 10/3 1905 §6 (böcker), 3/4 1900 §4 (porträtt).
216 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 8/9 1906 §3.
217 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 10/4 1908 §16. Vid ett senare tillfälle överlämna-
de Anna Hierta-Retzius, men då tillsammans med sin make Gustaf Retzius, 300 till samma
projekt, 1/12 1908 §11.
218 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 3/6 1908 §7 (200 kr till Kerstin Hesselgren för
resa till internationell konferens i Freiburg om huslig ekonomi); AII a:1, CK-protokoll 11/5
1909 §1 (500 kr till Laurells kongressresa till Toronto med villkoret att ytterligare 500 kr
skaffades från annat håll).
219 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 10/4 1906 §4 (1000 kr); AII a:1, CK-protokoll
20/2 1905 §3 (100 kr).
220 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 3/10 1910 §2.
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flera gånger ekonomiska bidrag till verksamheten.221 Ibland öronmärktes gå-
vorna för vissa ändamål vilket gjorde det möjligt för givarna att gå förbi
majoritetsbeslut. Vid ett tillfälle överlämnade friherrinnan Louise Falken-
berg 500 kronor inför anordnandet av ett opinionsmöte om den sedliga för-
vildningen. Falkenbergs önskan var att mötet skulle ordnas på ett så
”värdigt” och ”kraftfullt” sätt som möjligt.222 Nationalförbundet placerade
sina tillgångar i värdepapper och beslutade 1913 att hyra ett bankfack för
sina finansiella handlingar.223

Den största ekonomiska utgiften, utöver porto- och tryckkostnader, var
anordnandet av konferenser och deltagande i internationella konferenser.224

Till de stora internationella konferenserna i ICWs regi ansökte SKN som re-
gel om statsbidrag. För det mesta tilldelades det bidrag, även om summan
ofta reducerades.225 När SKN sökte statsbidrag betonades hur betydande
medlemmarnas verksamhet var för ett internationellt utbyte länder emellan
och att Sverige blivit aktat och känt utomlands.226 Landsföreningen för kvin-
nans politiska rösträtt fick däremot inte stadsbidrag eftersom den föreningen
hade ett uttalat politiskt syfte.227 Det var även vanligt att SKNs medlemmar
sköt till pengar för att förbundet skulle kunna representeras utomlands.228

När SKN stod värd för den Internationella kvinnokonferensen 1911 tilldela-
des det statsbidrag 3000 kronor. Till den konferensen fick förbundet också
flera privata ekonomiska gåvor.229 När förbundet anordnade möten och stör-
re konferenser tog det ofta ut en anmälningsavgift samt en inträdesavgift till

                                                
221 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 11/1 1896 §5 (30 kr); AII a:1, CK-protokoll 7/10
1899 §4, 16/3 1906 §8 (100 kr).
222 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 21/10 1913 §1.
223 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 6/5 1913 §10 (kassör Marie Louise Klason fick i
uppgift att placera 2000 kr i lämpliga värdepapper), 16/11 1916 §5 (kassör Elisabeth Frölich
fick i uppgift att köpa en obligation i AB Separator för 1000 kr), 19/9 1913 §15.
224 I det sammanhanget kan det tyckas märkligt att SKN avslog ICWs uppmaningar om väd-
jan till sina respektive regeringar att det internationella portot skulle sänkas. GUBKS, SKN,
AII a:1, CK-protokoll 4/11 1910 §9; AI a:1, styrelseprotokoll 7/11 1911 §12.
225 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 24/4 1909 §8 (1500 kr för Torontokongressen);
AII a:1, CK-protokoll 16/1 1914 §2 (1500 kr för Romkongressen), 27/5 1920 §1 (1500 kr för
Kristianiakonferensen, de hade sökt 2500 kr).
226 GUBKS, SKN, AI a:2, bilaga till styrelseprotokoll, koncept 16/1 1913 till Kungl. Majt. om
ansökan av bidrag till Romkongressen 1914.
227 GUBKS, SKN, EII:1, svensk/nordisk korrespondens, brev från LKPR 25/10 1910; RA,
LKPR, A:8, A:9, A:98, A:99. LKPR samlade istället in medel dels via gåvor, dels via anord-
nande av konserter, lotterier, försäljning av rösträttsfrimärken, rösträttsspel, vykort, vilka som
dessutom fungerade som propagandamaterial. Det var även saker som visade på kvinnan som
den moderna konsumenten och rösträttsrörelsen som en del av konsumismen, Finnegan, Mar-
garet, Selling suffrage: Consumer culture & votes for women (Columbia 1999), kap 4.
228 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 22/9 1909 (till Torontokongressen 100 kr från Wen-
dela Rossander, 200 kr från Sophie Whitlock, 50 kr från Hulda Lundin); se även under Anna
Hierta-Retzius ekonomiska tillskott.
229 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 11/2 1910 §3; AI a:1, styrelseprotokoll 7/11 1911 §7
(1300 kr från Anna Hierta-Retzius och 200 kr från Kerstin Bohman).
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de offentliga mötena och festerna.230 I samband med att SKN höll konferen-
ser eller när det skulle deltaga i internationella konferenser hände det flera
gånger att det ansökte hos Järnvägsstyrelsen om att få nedsatt pris på biljet-
terna, vilket i regel beviljades.231 Flera gånger fick även det möjlighet att
tillgå konferenslokaler utan kostnad.

 Med hjälp av genomgången av SKNs finanser får vi tillfälle att fundera
över vilken slags organisation som SKN egentligen var. Finansieringsfor-
merna, gåvorna och värvningskampanjerna signalerar att det var ekonomiskt
resursstarka kvinnor som stod i ledningen. Antingen hade de egna pengar
eller också hade de nära förbindelser med överklassen. De skulle inte bara
lägga ner ett stort arbete för organisationen utan också betala inträden, skän-
ka gåvor, betala officiella middagar och betala resor till konferenser. SKNs
verksamhet hölls alltså uppe med hjälp av privat kapital där olika kapital-
former skymtar förbi, ekonomiskt, kulturellt och socialt. Inom organisatio-
nen hade de tillgång till andra slags resurser än reda pengar, expertis genom
högt utbildade personer i olika nätverk eller manliga makthavare genom äk-
tenskap och släktband som stod till förfogande. Som en elitgrupp i samhället
var de initierade i vad som rörde sig inom politik och kultur och de ansågs ha
hög moralisk status i kraft av sin klassposition och sin respektabilitet.

Trots att kvinnorna i Svenska Kvinnornas Nationalförbund var ekono-
miskt uppfinningsrika och drivna var det ändå svårt att hålla verksamheten
ekonomiskt rullande. I det bilagda brevet till förbundets arkiv i Kvinnohisto-
riska samlingarna står det även att det var just den hårt ansträngda ekono-
miska situationen som delvis var orsak till att förbundet lade ner sin
verksamhet 1981.232 Under verksamhetstiden utnyttjade det sina kontakter
för att trycka sina skrifter, för att få låna lokaler och inte minst lära känna
kapitalstarka kvinnor som det kunde värva som stödjande medlemmar. Att
det ibland var svårt märks inte minst i det upprop ordföranden Eva Upmark
skrev 1910.233 Flygbladet tryckets upp efter engelskt mönster med frågor och
svar i syfte att sprida information om förbundets arbete.234 Upmark initierade
även en fond, vilken skulle trygga SKNs ekonomi. Av den årliga räntan
skulle en del läggas till kapitalet och den andra till förbundets verksamhet,
främst skulle pengarna gå till resor för konferensdeltagande i andra länder.235

                                                
230 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 17/3 1911 §11.
231 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 12/4 1904 §4, 9/5 1904 §2.
232 GUBKS, SKN, brev till Kvinnohistoriskt arkiv från Ingegerd Wærn Bugge 30/11 1983.
233 Upmark 1910.
234 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 12/3 1910 §5.
235 Upmark 1910, s. 8; GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 25/4 1913 §17.
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Politik som minerad mark

I ett förbund som samlade många kvinnor från många olika föreningar upp-
stod det givetvis konflikter och hierarkiska relationer. Det var oundvikligt.
Men det framträdande är ändå Svenska Kvinnornas Nationalförbunds kon-
sensussträvan över olika intressegränser. Detsamma gäller inställningen att
inte bilda front mot män.

Män och relationen till män är frånvarande från SKNs dokument. Ändå
svävar mäns anda och ”genuskontraktet” över verksamheten på ett underför-
stått sätt.236 Det märks bland annat i vilka frågor kvinnorna valde att engage-
ra sig. SKN följde ICWs stadgar som innebar att förbundet inte fick befatta
sig med politiska frågor, som man underförstått kan tolka som att ledningen
ville hålla rågången gentemot manliga intressen klar.237 Detta innebar givet-
vis stora inskränkningar i förbundets arbete och ibland var även gränsen till
vad som uppfattades som politik hårfin. I det följande skall jag ta upp några
av konflikterna inom SKN och vilka resultaten blev av att förbundet inte be-
fattade sig med politik. Vilka frågor betraktades som politiska och hur knöt
man ihop sig med den internationella rörelsen?

Politik som gällde andra nationers inrikes ärenden fick man inte befatta
sig med. Överhuvudtaget var de internationella frågorna förvånansvärt osyn-
liga i de svenska protokollen. ICW verkade mer ha ”storasyster ser dig rol-
len” än inspiratörsrollen. Samtidigt kunde ICWs kontrollfunktion innebära
en lättnad, när svåra beslut skulle tas.

Två återkommande ämnen som berörde kvinnopolitiska frågor och var
förknippade med upprörda röster inom SKN var rösträttsfrågan och fredsfrå-
gan. Under Anna Hierta-Retzius första år som ordförande år 1899 bjöds
journalisten Maria Cederschiöld in för att prata om engelska kvinnors arbete
för politisk rösträtt.238 Efter föredraget utbröt en livlig diskussion som hand-
lade om förbundet verkligen skulle befatta sig med den kvinnliga rösträtten.
Den ansågs vara så laddad och skulle kunna skada förbundet, vilket var
sammansatt av många olika föreningar. Trots att flera styrelsemedlemmar
uttryckte sin sympati för kvinnors politiska rösträtt beslutades att SKN inte
skulle ta upp frågan på sitt program. Dessutom uttrycktes en önskan om att
en särskild förening som skulle arbeta för kvinnans politiska rösträtt skulle
bildas som kunde avföra frågan från SKNs dagordning.239 Sådana föreningar
bildades också tre år senare och dessa gick sedan samman till Landsföre-
ningen för kvinnans politiska rösträtt år 1903.240 I fortsättningen lät inte SKN
representera sig på svenska rösträttsmöten eller deltaga i gemensamma ak-

                                                
236 Jfr terminologin i Hirdman 2001.
237 Upmark 1910, s. 4.
238 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 7/11 1899 §6.
239 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 23/11 1899 §3–4.
240 Rönnbäck 2004.
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tioner med andra organisationer i dessa frågor.241 År 1917, när rösträttsfrå-
gan var inne i sitt mest känsliga läge, yrkade Maria Cederschiöld tillsam-
mans med Elisabeth Frölich, ombud för Röda Korsets sjuksköterskehem, att
regeln skulle upphävas, men deras förslag röstades ned.242 1919 hade emel-
lertid rösträttsfrågan blivit så pass rumsren att ett föredrag om rösträtten i hi-
storisk belysning kunde hållas på årsmötet.243 Samma år hade svenska
kvinnor erhållit politisk rösträtt i Sverige genom det första beslutet. Frågan
hade nu avpolitiserats och kunde åter behandlas inom SKN.

Materialet ger inga tillfredsställande förklaringar till varför just rösträtten
ansågs så problematisk. Onekligen handlade den om politik och politik
skulle ju enligt spelets regler hållas borta. Men samtidigt var rösträtten också
en fråga om kvinnors medborgerliga rättigheter och deltagande i offentlig-
heten – ”den främsta rätt samhället skänker” som en samtida politiker ut-
tryckte det i en proposition.244 Det var ju till offentligheten som SKN
strävade, varför ville man inte dit med hjälp av institutionella förändringar?
Med rösträtten i bagaget skulle kvinnor ha fått större möjlighet att förverkli-
ga de visioner om en bättre värld som hägrade inom SKN och framför allt
inom ICW.

Förmodligen upplevdes rösträtten som en för stor utmaning mot lojalite-
ten till de egna samhällsskiktens män och den egna klassens maktområden.
Konsekvensen av utvidgad rösträtt för kvinnor skulle leda till krav från nya
grupper i samhället om delaktighet i politiken. Rösträtten gick stick i stäv
mot organisationens klassintressen. Som Leonore Davidoff har framhållit
gjorde många kvinnor sitt uttåg i offentligheten utifrån hem-, klass- och fa-
miljepositionens identiteter.245 Kvinnor i offentligheten var ett moraliskt
projekt, möjligtvis också socialt, men inte ett politiskt. Kravet på kvinnlig
autonomi och delaktighet i mäns offentlighet genom till exempel rösträtt,
uppfattades som ett dubbelt hot som rubbade både köns- och klassordningar.
Kvinnors organisering och solidaritet med varandra uppfattades av många
män som ett svek och bemöttes med stort motstånd. Maud Eduards har be-
skrivit det som att kvinnors kollektiva handlande gjorde män som grupp
synliga och därmed också mäns privilegierade ställning.246 Detta ville man
undvika.

Utöver frågan om kvinnors politiska rösträtt blev fredsfrågan ett laddat
ämne inom SKN. 1898 blev Sveriges kvinnliga fredsförening medlem, med
ordföranden Emilia Broomé som ett aktivt ombud. Redan tidigt försökte

                                                
241 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 11/1 1902 §4.
242 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 2/5 1917 §3–4, 6/6 1917 §2.
243 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 27/2 1919 §2.
244 Berling Åselius, Ebba, Rösträtt med förhinder: Rösträttsstrecken i svensk politik
1900–1920 (Stockholm 2005), s. 170.
245 Jfr också Hammar 1999.
246 Eduards 2002.
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Broomé använda SKN som en kanal för fredsarbetet, men mötte raskt på
motstånd. Till exempel försökte hon få SKN att anordna ett protestmöte med
anledning av Boerkriget, i synnerhet skulle kvinnors och barns situation i
koncentrationslägren uppmärksammas.247 Förslaget ledde till en intensiv dis-
kussion, där det framkom att SKN med Anna Hierta-Retzius i spetsen värna-
de om att hålla en neutral ställning dels gentemot International Council of
Women och de anslutna nationalförbunden, dels mot de stridande parterna.
Diskussionen handlade om huruvida det var en fråga av politisk eller av hu-
manitär natur. Med 14 röster mot 9 slogs det fast att det var en fråga av poli-
tisk karaktär. Emellertid var det fler som uttryckte sympati för Broomés
”varmhjärtade” förslag.248

Vidare försökte Emilia Broomé driva igenom årliga fredsmöten, men inte
heller det ville SKN ställa sig bakom.249 Efter motgångarna yrkade Broomé
att styrelsen skulle slå fast om, hur och när medlemsföreningarna skulle få
göra egna uttalanden utan SKNs medgivande.250 Det slogs fast att:

Ombuden för de resp. föreningarna böra rösta i sin förenings anda, så som
deras samvete bjuder dem; dock vore dem oförhindrat att i viktiga frågor in-
hämta den mening styrelsen för deras förening omfattar.251

Man skulle kanske kunna tro att fredsfrågans laddade status hörde ihop med
att Broomé var liberal och tillhörde en frisinnad grupp med radikala social-
politiska ambitioner.252 Men så enkelt var det inte. För SKN var det ”politis-
ka” mycket känsligt. Redan på den Internationella kvinnokonferensen i
London 1899 vägrade svenskorna att befatta sig med fredsfrågan eftersom
det var en fråga av politisk natur.253

Till slut tröttnade Sveriges kvinnliga fredsförening på bristande gehör
från det svenska förbundet. Efter sju års medlemskap gick föreningen ur
SKN 1905.254 Helt utan betydelse för ställningstagandet var det säkert inte
att två stora kvinnliga försvarsföreningar var medlemmar i SKN – den ena
med stabil förankring i SKNs centralkommitté. Det fanns dessutom starka
spänningar mellan försvarsvännerna och fredsaktivisterna, vilket kunde
splittra organisationen om frågan fick ta plats. Försvarsrörelsen var knuten

                                                
247 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 26/11 1901 §7.
248 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 13/12 1901 §4–7.
249 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 2/4 1902 §11–12, 28/4 1902 §5–7.
250 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 7/4 1904 §13.
251 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 22/11 1904 §8.
252 Se om Broomé i Hedin, Marika, Ett liberalt dilemma: Ernst Beckman, Emilia Broomé, GH
von Koch och den sociala frågan 1880–1930 (Stockholm & Stehag 2002).
253 Rupp 1997, s. 19.
254 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 25/3 1905 §3; Andersson 2001, s. 58.
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till frågor om fosterländskhet och det traditionella samhällets värderingar
och många kvinnor var inblandade och engagerade i försvarsfrågan.255

Även under, och framför allt i början av, första världskriget stod Svenska
Kvinnornas Nationalförbund fast vid att inte engagera sig i fredsfrågan. För-
bundet ville inte ställa sig bakom ett upprop av alla världens kvinnor initierat
av det Internationella fredsförbundet mot det pågående kriget. Det ansåg att
en protest från de neutrala länderna skulle vara verkningslös.256 Det ville inte
heller sända representanter till den internationella fredskonferensen i Haag
1915, något ICW inte heller gjorde.257 Däremot gjorde SKN en helomvänd-
ning samma år. Frågan om fred blev plötsligt så pass accepterad att föredra-
get på årsmötet 1915 handlade om fredsfrågans uppkomst och utveckling i
Sverige.258 År 1918 i samband med fredsslutet stod SKN bakom ett möte om
varaktig fred i Blasieholmskyrkan.259

I SKNs knapphändiga protokoll ges inte något svar på förbundets tvek-
samma inställning till fredsarbete. Men i tidigare forskning finner man att
det stormade mycket kring fredsfrågan både nationellt och internationellt
överhuvudtaget.260 För att uppnå konsensus och för att kunna samla så
många som möjligt blev vissa frågor omöjliga att ens diskutera.

Det internationella systerskapet sätts på prov

Svenska Kvinnornas Nationalförbund var inblandade i en stor konflikt med
den norska motsvarigheten, Norska Kvinnornas Nationalförbund, i samband
med unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905. Tidigare hade
förbunden samarbetat och haft goda relationer. Nu sattes det internationella
systerskapet på prov. Vilken identitet skulle framstå som starkast – den na-
tionella, den internationella eller kvinnosolidariteten?

I historikern Inger Hammars bok För freden och rösträtten finns denna
konflikt utförligt skildrad.261 Konflikten blev så stor att den även gav konse-
kvenser i International Council of Womens arbete och där resulterade i stad-
geändringar. Utöver att de svenska förbundskvinnorna upplevde sig angripna
av det norska förbundet så var indignationen stor över att norskorna hade
dragit in politik i det internationella förbundet.262

I korthet utvecklade sig händelserna på följande sätt. Den 7 juni 1905
hade det norska stortinget förklarat att kungen Oscar II var avsatt som kung i

                                                
255 Andersson 2001; Bokholm 2002; På tröskeln till välfärden 1995; Östberg 1997.
256 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 7/11 1914 §3.
257 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 9/4 1915 §3.
258 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 15/4 1915 §15.
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260 Rupp 1997; se även Rönnbäck 2004, s. 204, 228; Bosch 1990, s. 6f.
261 Hammar 2004.
262 GUBKS, SKN, AI a:2, bilaga till styrelseprotokoll, utkast till skrivelse av Anna Hierta-
Retzius 1908; Women in a changing world 1966, s. 29f.
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Norge, en åtgärd som väckte stor förstämning och vrede i Sverige. Unionen
var upplöst och norrmännens tilltag väckte en våg av nationalistisk propa-
ganda i hela Sverige. ”Fosterlandets ära, väl och framtid” stod på spel som
tidningen Dagny uttryckte det och kvinnorna sades känna en bjudande plikt
att intensivt delta i händelserna.263 Olika aktioner och upprop formulerades
från olika sidor och även en stor grupp kvinnor var indragna.

Den 27 juni sammankallade ordföranden i SKN Anna Hierta-Retzius
centralkommittén i ett angeläget ärende. Samma dag hade hon fått 12 exem-
plar av en broschyr som det norska nationalförbundet hade producerat: Nor-
way: A few facts from Norwegian history and politics, addressed to the ICW
by the Norwegian National Council of Women. Innehållet handlade om den
norsk-svenska konflikten ur norsk synvinkel och hade sänts ut till samtliga
nationalförbund i ICW. Innehållet uppfattades av svenskorna som starkt
vinklat till förmån för Norge.

Till saken hör att detta år 1905 var Hierta-Retzius också en av viceordfö-
randena i International Council of Women, vilket gjorde hennes ställning
extra stark inom det internationella förbundet. Hon kunde dessutom som
ägare av Aftonbladet få tillgång till denna tidnings ledarsida, vilket hon ock-
så använde sig av i polemik mot det norska nationalförbundet.264 Hammar
visar att en stor del av den kvinnliga eliten i Sverige tog parti för Hierta-
Retzius och ställde sig bakom hennes aktioner.265

Centralkommittén ansåg att SKN måste protestera mot norskornas tilltag
och mot att en konflikt mellan olika länder dragits inför ICW. Man beslutade
väcka frågan om det internationella förbundet verkligen skulle kunna använ-
das för konflikter mellan olika länder. Anna Hierta-Retzius hade redan utar-
betat en protestskrivelse, vilken de övriga skulle ta ställning till.266 På
styrelsemötet en vecka senare beslutades att det skulle tryckas upp 500 ex-
emplar av protesten, med pengar av Anna Hierta-Retzius. Åtgången blev stor
så senare trycktes det upp 600 exemplar till. Protesten blev därtill publicerad
i åtskilliga svenska tidningar.267 Några år senare, 1908, lät ICW meddela att
det trots kraftiga protester från det norska nationalförbundet godtagit det
svenska förslaget om stadgeändring.268

I SKNs arkiv finns ett utkast till en skrivelse som Anna Hierta-Retzius
skrev efter ICWs exekutivmöte i Genève 1908. Där beskriver hon sin tolk-
ning av händelsen. På mötet hade Gina Krog, det norska nationalförbundets
ordförande, tillsammans med det holländska förbundets ordförande gjort en
intensiv opposition med anledning av det svenska förbundets förslag till
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stadgeändring. ICWs ordförande lady Ishbel Aberdeen tillrättavisade dem
flera gånger och det är tydligt att Anna Hierta-Retzius var nöjd med att ha
Aberdeen och ICW på sin sida. SKN med Anna Hierta-Retzius i spetsen fick
igenom stadgeändringsförslaget, vilket innebar att inga nationalförbund
skulle få använda ICW för inbördes konflikter. Norskorna såg detta som ett
stort nederlag medan Anna Hierta-Retzius lyckönskade Svenska Kvinnornas
Nationalförbund:

[…] till denna verkliga seger för rättvisans och sanningens sak gent mot detta
missbruk af ett annat lands Nationalförbund, i dess försök att begagna denna
institution till ohemula beskyllningar och förvrängningar. Härigenom har vårt
Förbund fyllt en stor och verkligt fosterländsk uppgift.269

Konflikten mellan det svenska och det norska förbundet visar vilken laddad
fråga det ”politiska” var och det visar även Anna Hierta-Retzius och SKNs
envetenhet att låtsas undvika dessa frågor, till och med när de tillsammans
med en stor del av den svenska kvinnorörelsen faktiskt bedrev uppenbar po-
litisk propaganda i tidningar och upprop. Inläggen visar att det inte bara var
en procedurfråga som konflikten handlade om utan en politisk konflikt och
det var ingen tvekan att känslan för fosterlandet var starkare än lojaliteten
mot de internationella systrarna i Norge.270 Inger Hammar menar att denna
nationella schism mellan de norska och de svenska kvinnorna fick långtgå-
ende konsekvenser för den nordiska kvinnorörelsens möjligheter till samar-
bete de följande åren. Det nordiska systerskapet var knäckt, åtminstone för
tillfället. Konflikten fick också inrikespolitiska konsekvenser. Olika ställ-
ningstaganden i Sverige för eller emot Norges politik splittrade till exempel
det svenska rösträttssamarbetet mellan kvinnorna över partigränserna.
Svenska kvinnor som ställt sig på Norges sida hudflängdes i tidningar och
brev lång tid efteråt.271 Det tog tid att resa sig igen efter detta.

Behovet av att hålla politiska ståndpunkter borta från agendan satte sin
prägel på mycket av SKNs verksamheter och det ironiska blev att just denna
hållning utlöste så mycket frågor som hade med maktrelationer, taktik och
politik att göra. I det följande skall jag ta upp de öppna frågorna, de som
SKN gick ut med i offentligheten som sina egna.

                                                
269 GUBKS, SKN, AI a:2, bilaga till styrelseprotokoll, utkast till skrivelse av Anna Hierta-
Retzius 1908:1.
270 Jfr här vissa liberala och socialdemokratiska kvinnors ställningstagande för Norge och
Norska kvinnornas nationalförbund, Hammar 2004, s. 77–116.
271 Hammar 2004, s. 190–199.
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Det svenska nationalförbundets agenda

Det var trots allt en mängd olika frågor som var uppe på den öppna agendan
inom Svenska Kvinnornas Nationalförbund. En del små, en del stora, en del
resulterade i handling och förändring, en del inte.

De allra flesta av de frågor som SKN engagerade sig i handlade om kvin-
nors villkor, yrken och annan verksamhet och frågor som var relaterade till
sociala förhållanden, sedlighet och moral. Därutöver ägnade förbundet sig åt
några övriga ämnen som kanske kan ses som ganska aparta för oss i dag. Till
exempel stod det bakom en skrift av Anna Ruuth om skydd av småfåglar
samtidigt som det uppmanade andra nationalförbund att engagera sig i frå-
gan.272 Dessa frågor var i svang i denna tid och engagerade många kvin-
nor.273 Förbundet stod också bakom en skrift av Valborg Ulrich som
handlade om mjölkautomater. Dessa automater, bekostade av filantroper, er-
bjöd varm mjölk till arbetande män till ett pris av 5 öre och skulle på det vi-
set få ned alkoholkonsumtionen. De fanns redan placerade på olika ställen i
Sverige, till exempel Stockholm, Sundsvall, och Göteborg, de fanns även i
Helsingfors. SKNs syfte var att sprida idén internationellt.274

I början av sekelskiftet 1900 förändrades arbetsmarknaden allt mer, både
nationellt och internationellt. Nya arbetsområden uppstod och skyddslagar
började diskuteras allt mer. Svenska Kvinnornas Nationalförbund, i likhet
med många andra kvinnoorganisationer, engagerade sig i och drev frågor om
kvinnor på arbetsmarknaden och kvinnor i statens tjänst.275 Nationalförbun-
det ägnade sig åt frågor som handlade om hur kvinnliga posttjänstemäns lön
skulle höjas, om att kvinnliga stationsföreståndare på Telegrafverket inte
skulle ersättas av manliga och att det skulle inrättas utbildning för kvinnliga
bibliotekarier.276 De tre frågor som SKN ägnade mest tid och arbete åt i rela-
tion till arbetsmarknaden var införandet av kvinnliga poliser, yrkesskolor för
kvinnor och yrkesinspektriser.

                                                
272 GUBKS, SKN, LI:1, tryck, ”International protection of small birds” by countess Anna
Ruuth (Stockholm 1909); AII a:1, CK-protokoll, 17/4 1909 §2. Skriften gavs även ut på
franska under titeln ”La protection internationale des oiseaux”, 1914, AI a:2, bilaga till styrel-
seprotokoll.
273 Dirke, Karin, De värnlösas vänner: Den svenska djurskyddsrörelsen 1875–1920 (Stock-
holm 2000).
274 GUBKS, SKN, AII a:2, bilaga till CK-protokoll, Ulrich, Valborg, ”The Swedish National
Council of Women: The Swedish automatic machines for providing warm milk”. I Elin
Malmer, Historiska institutionen, Stockholms universitet, pågående forskning om manlighet,
politik och filantropi i frikyrklig diskurs och praktik 1890–1920, där framkommer att fri-
kyrkorörelsen lovordade denna uppfinning.
275 Wikander 1994, 2006; Manns 1997; Carlsson (Wetterberg) 1986; Rupp 1997, s. 139ff.
Inom SKN fördes aldrig, vad jag kunnat se, diskussioner om nattarbetsförbundet.
276 GUBKS, SKN, AI a:1, bilaga till styrelseprotokoll, ”Årsberättelse 1899–1900”; AII a:1,
CK-protokoll 11/4 1899 §9 (posttjänstemän), 7/3 1902 §3 (Telegrafverket), 3/1 1905 §5 (bib-
liotekarier).
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I frågan om kvinnliga poliser utnyttjade Nationalförbundet sitt internatio-
nella nätverk. Med pengar från Anna Hierta-Retzius reste Hvita Bandets re-
presentant Ina Rogberg på studieresa till Amerika 1907 och kom hem och
rapporterade om kvinnliga poliser och fängelser.277 Införandet av kvinnliga
poliser och yrkesinspektriser var frågor som drevs internationellt och av flera
andra nationalförbund. Kvinnliga poliser, i likhet med kvinnliga fångvaktare
motiverades både ur moralisk och socialhygienisk synpunkt, kvinnor som
misstänktes för brott skulle tas om hand av kvinnor.278

Vid flera tillfällen drev också Svenska Kvinnornas Nationalförbund frå-
gor tillsammans med andra organisationer, främst i sådana som initierade av
Fredrika-Bremer-förbundet. Ofta handlade det om dagsaktuella händelser
som berörde sociala frågor för kvinnor, som till exempel moderskapsförsäk-
ring, allmän pensionsförsäkring och arbetslagstiftning.279 Äktenskapslag-
stiftningen var ytterligare en reform där SKN var engagerat tillsammans med
andra organisationer. Det var en fråga som berörde och engagerade en stor
del av den svenska kvinnorörelsen på 1910-talet. I avhandlingens kapitel V,
som handlar om den Nordiska kvinnosakskonferensen 1916, återkommer jag
till äktenskapslagstiftningen.

Utöver de ämnen som rörde kvinnors sociala förhållanden och kvinnors
yrken ägnade Svenska Kvinnornas Nationalförbund en stor del av sin verk-
samhet åt frågor som på ett eller annat sätt handlade om sedlighet och moral.
Även här förekom det att SKN samarbetade med andra organisationer.

De tre frågor om sedlighet och moral där Svenska Kvinnornas National-
förbund var mest drivande handlade om biocensur, bekämpande av osedlig-
hetspropaganda och reglementeringen. Sedligheten var en fråga som dök upp
med jämna mellanrum och som engagerade många, i synnerhet kvinnor.280

Kampen mot ungdomens osedlighet hade upprinnelse i den så kallade Nick
Carter-litteraturen som började ges ut i början av 1900-talet. Böckerna, med

                                                
277 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 20/10 1905 §7, 18/4 1907 §13, 7/10 1907 §10,
10/4 1908 §17; AII a:1, CK-protokoll 18/10 1905 §4, 8/9 1906 §3, 19/6 1907 §6, 27/3 1907
§4.
278 Griffiths 1997, s. 60f; Dagny 1902, s. 292f. (om kvinnliga poliser i Norge); Markusson
Winkvist 2003, s. 48ff samt noter; se även Johanna Dahlgren avhandlingsarbete vid Institu-
tionen för historiska studier, Umeå universitet; se Van Drenth, Annemieke & De Haan, Fran-
cisca, The rise of caring power: Elizabeth Fry and Josephine Butler in Britain and the
Netherlands (Amsterdam 1999) om kvinnliga fångvaktare; se Åkerblom, Annika, Arbetar-
skydd för kvinnor: Kvinnlig yrkesinspektion i Sverige 1913–1948 (Uppsala 1998) om yrkesin-
spektriser, se Waldemarsson 1996 om telegraftjänstemän.
279 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 14/3 1912 §8; AI a:1, styrelseprotokoll 16/4 1912
§10 (moderskapsförsäkring), 21/1 1913 §2, 10/4 1913 §3 (allmän pensionsförsäkring), 27/2
1919 §4, 7/4 1919 §2 (arbetslagstiftningskommittén); se även Bergman, Helena, Att fostra till
föräldraskap: Barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900–1950 (Stockholm 2003);
Johansson, Peter, Fast i det förflutna: Institutioner och intressen i svenska sjukförsäkringspo-
litik 1891–1931 (Lund 2003); Manns 1997; Wikander 2006.
280 Jfr Manns 1997; Svanström 2000, 2006.
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sina glättiga omslag, ansågs ”smutsiga” och driva ungdomen i sedligt för-
därv. Under samma period började dessutom biofilmers skadliga inverkan på
ungdomen att uppmärksammas. Ett slags moralisk panik spreds i konservati-
va läger och sedlighetsivrarna blev hårt angripna från vänsterhåll. Debatten
om osedligheten kulminerade kring 1910. Kampen resulterade i att de
”smutsiga” böckerna slutade säljas och att sedlighetsivrarna började ge ut
godkända böcker, de så kallade 25-öresböckerna. År 1911 började Statens
granskningsbyrå sin verksamhet med granskning av biograffilmer.281

Med vår tids ögon ses nog både böckerna och filmerna som ganska
harmlösa. Men för hundra år sedan var åsikten en helt annan. Svenska Kvin-
nornas Nationalförbund, och organisationer som Pedagogiska sällskapet och
Svenska riksförbundet för sedlig kultur, engagerade sig på bred front. Flera
av de kvinnor som var aktiva i de andra organisationerna var även verksam-
ma i SKN. Så var till exempel Cecilia Milow, Cecilia Bååth-Holmberg, Ina
Rogberg och Marie Louise Gagner med i Svenska riksförbundet för sedlig
kultur, den sistnämnda var även aktiv i Pedagogiska sällskapet.282 I biofrågan
inrättade SKN en kommitté, skrev skrivelser till överståthållarämbetet och
bidrog dessutom med ekonomiska bidrag.283

I kampen mot osedligheten startade SKN också en egen kommitté. Den
skrev skrivelser till regering och riksdag och gav ekonomiska bidrag till
verksamheten. Men medlemmarna i förbundet var inte alltid eniga, vilket
inte minst märks i att skrivelserna fick redigeras ett antal gånger innan de till
slut godkändes.284 Därutöver arrangerade SKN ett stort möte i egen regi i
frågan. Inledningsvis hade SKN fått förfrågan om att hålla ett möte tillsam-
mans med Riksförbundet för sedlig kultur, även Moderata kvinnoförbundet,
KFUK, Svenska skolkökslärarinnorna hade stött på SKN. Med andra ord var
detta en fråga som engagerade kvinnor ur olika borgerliga läger och det är
tydligt att de genom möten ville föra ut sitt budskap i offentligheten, men
frågan innebar också friktioner mellan olika falanger vilket inte minst märks

                                                
281 Boëthius, Ulf, När Nick Carter drevs på flykten: Kampen mot ’smutslitteraturen’ i Sverige
1908–1909 (Stockholm 1989); se även Blomberg, Eva, ”Vett och vetande, hut och hållning:
Magister Film i folkbildningens tjänst”, Häften för kritiska studier 2001:1, s. 33–50; Linné
Agneta, ”Lärarinnor, pedagogiskt arbete och offentlighet: Kvinnliga skolpionjärers liv och
strategier kring år 1900 – ett jämförande perspektiv”, paper till Svenska historikermötet 22–24
april 2005, tema utbildningshistoria,
www.hist.uu.se/historikermote05/program/Utbhistoria/P39_Linne.pdf, utskrift hos författaren.
282 Boëthius 1989, s. 141f, 170f.
283 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 10/4 1908 §16; AII a:1, CK-protokoll 29/11 1908
§7, 26/3 1909 §4.
284 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 11/5 1910 §10. Nya Idun, Handarbetets Vänner,
Kvinnoklubben, Röda korsets sjuksköterskehem, Röda korsets kvinnoförening och Förening-
en sjukvård för fattiga på Östermalm röstade nej.
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i att olika organisationer hade svårt att samarbeta och föredrog att anordna
egna möten istället för tillsammans med varandra.285

Den tredje frågan som kan relateras till sedlighet och moral och där
Svenska Kvinnornas Nationalförbund drev sitt engagemang var reglemente-
ringsfrågan. Den handlade om de reglerade kontroller av prostituerade kvin-
nor som Stockholms stad lät införa i slutet av 1800-talet. Syftet var bland
annat att minska de veneriska sjukdomarna, men stora delar av den svenska
kvinnorörelsen ansåg att lagen i själva verket gav prostitutionen legitimi-
tet.286 1902 träffades olika läkare och representanter från Hvita Bandet hem-
ma hos ordförande Anna Hierta-Retzius för att diskutera petitioner till
överståthållarämbetet om den nya reglementeringspropositionen. Men det
verkar som om de inte kunde fatta något beslut.287 1913 fick Nationalförbun-
det brev från 5:e februarikommittén med inbjudan om diskussion om regle-
menteringens avskaffande. På mötet beslutades det att en abolitionistkom-
mitté, med ekonomiskt bidrag från SKN, skulle bildas. Ebba von Eckermann
valdes till ordförande.288 1918 arrangerade och deltog SKN i ett opinions-
möte med anledning av reglementeringsfrågans förestående behandling i
riksdagen.289 Genom att Svenska Kvinnornas Nationalförbund engagerade
sig så kraftigt i frågan om reglementeringens avskaffande ansåg det också att
kvinnor och män skulle vara lika inför lagen i frågor om moral och sexuali-
tet. Det fanns ingen anledning att män skulle ha en annan moral än kvinnor,
eller att staten skulle erkänna prostitutionens nödvändighet.

I SKNs ställningstagande för att avskaffa den reglementerade prostitutio-
nen visade det sin mest könsradikala sida. I denna fråga fick det kvinnliga
moraliska uppdraget större genomslag än lojaliteten mot män från den egna
samhällsklassen. Det gällde mot både läkarkårens försvar för kontroll av
prostituerade och mäns försvar av prostitutionen som ett nödvändigt ont.290

Jag vill i samband med Svenska Kvinnornas Nationalförbunds agenda
lyfta fram den bredd av frågor förbundet ägnade tid åt. Många gånger kan
man se hur förbundet skapade egna arbetsuppgifter i relation till dagsaktuella
ämnen. Ett mycket tydligt exempel är förbundets engagemang i biocensuren.
Ur diskussionerna kring biografernas skadliga inverkan uppstod ett statligt
censurorgan för film, där det blev kvinnor i ledande positioner.291

                                                
285 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 10/10 1913 §6–8; AII a:1, CK-protokoll 6/5 1913
§7, 25/9 1913 §3, 29/9 1913 §1–2, 16/10 1913 §4, 21/10 1913 §1–3, 31/10 1913 §2–5, 7/11
1913 §1–8.
286 Svanström 2000, 2006.
287 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 7/3 1902 §4, 20/3 1902 §3–4; se även Svanström
2006, del 5.
288 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 28/3 1913 §2, 7/4 1913 §2, 10/4 1913 §4; se även
Svanström 2006, del 5.
289 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 2/4 1918 §8; se även Svanström 2006, del 5.
290 Svanström 2000, 2006.
291 Blomberg 2001.
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Arbetssättet – samla – sprida – delegera

Det uttalade syftet med Svenska Kvinnornas Nationalförbunds verksamhet
innebar att förbundet skulle vara en länk mellan svenska kvinnoorganisatio-
ner och samtidigt vara Sveriges länk till det internationella kvinnoförbundet.
Ett nationellt paraply till det internationella paraplyet. Det här avsnittet
handlar om SKNs arbetssätt, vilket till stor del bestod i att samla in, sprida
och delegera information och uppgifter. Som vi ska se fungerade både Inter-
national Council of Women och Svenska Kvinnornas Nationalförbund som
ett slags kunskapsbanker.

För det första samlade SKN regelbundet in uppgifter om medlemsföre-
ningarnas verksamhet och sammanställde uppgifterna i årsberättelser. Årsbe-
rättelserna delades ut till de olika medlemsföreningarna så att de kunde få
kunskap om varandra.292 För att få kännedom om kvinnors förhållanden och
verksamhet i andra länder samlades regelbundet information in från andra
länder genom att olika slags kongresstryck, skrifter och verksamhetsberättel-
ser rekvirerades.293 Ibland uppmanades också förbundet av andra national-
förbund att ta upp aktuella ämnen på sin agenda som till exempelvis att
svenska kvinnor 1914 skulle göra vad de kunde för att verka för fred.294

För det andra spred SKN information om svenska kvinnors verksamhet,
både nationellt och internationellt. Det hände också att andra länder visade
intresse för det svenska nationalförbundets arbete. Flera länder skrev till
SKN och bad dem sända över sina stadgar eftersom de var intresserade av att
bilda egna nationalförbund.295 Utöver årsberättelserna lät SKN vid fler till-
fällen producera särtryck på engelska i olika ämnen som till exempel om ar-
betsstugor och mjölkautomater.296

Den kanske största uppgiften Svenska Kvinnornas Nationalförbund hade
var att delta i internationella konferenser. Främst deltog det i International
Council of Womens konferenser med det hände också att Nationalförbundet
lät sig representeras på andra konferenser.297 För det mesta innebar det
mycket arbete för SKN när de olika delegaterna som skulle åka till konferen-
serna skulle väljas ut. En del ville åka, men blev inte valda, och i andra fall

                                                
292 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 7/4 1904 §12, 17/3 1911 §4.
293 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 26/11 1901 §5 (Pariskongressen).
294 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 19/12 1914 §11.
295 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 16/4 1896 §2.
296 GUBKS, SKN, LI:1, tryck.
297 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 6/3 1896 §7 (Berlin), 2/4 1902 §8 (Kristiania),
14/3 1908 §3, 3/6 1908 §7 (Freiburg), 9/9 1919 (Tyskland); AII a:1, CK-protokoll 21/3 1903
§2 (Bremen). ICW-kongresser: London 1899, Paris 1900, Dresden 1903, Berlin 1905, Genève
1908, Toronto 1909, Rom 1914, Kristiania 1920. Övriga: internationell kongress Berlin 1896,
nordiskt kvinnosaksmöte Kristiania 1902, kvinnokongress Bryssel 1902, nykterhetskonferens
Bremen 1903, internationell rösträttskongress Amsterdam 1908, Huslig ekonomi och skolkö-
ket, kongress Freiburg 1908 och en konferens som det tyska nationalförbundet ordnade 1919.



81

kunde inte den valda åka utan det fick sättas in en reserv.298 Det var inte all-
tid som det gick helt smärtfritt till. Vid Romkongressen 1914 ansåg till ex-
empel Ellen von Platen att hon kommit i kläm då hon inte valts som delegat
och ville gå ur förbundet men stannade ändå kvar till slut.299

Internationellt sett ansågs Sverige vara mycket väl representerat utom-
lands.300 När Anna Hierta-Retzius tillträdde som SKNs ordförande lät hon
meddela att hon inte skulle ha tid till att ägna sig åt nationella frågor utan
istället skulle koncentrera sig på det internationella arbetet.301 SKN arbetade
intensivt internationellt. Förbundet hade ständigt deltagare i internationella
konferenser, hade en stor internationell korrespondens och var väl represen-
terat i ICWs olika kommittéer. Anna Hierta-Retzius var det internationella
kvinnoförbundets andre vice ordförande mellan 1904 och 1909.302 Mellan
1909 och 1914 var Alexandra Skoglund ICWs protokollförande sekretera-
re.303 Dessutom inspirerade Sverige andra länder, till exempel till arbetsstu-
gor i Tasmanien och upplysningsbyråer i Köpenhamn.304 Förbundet drev
också upp frågor på internationell nivå, som till exempel att värna skyddet
för småfåglar samt att alla anslutna nationalförbund skulle göra inventeringar
av kvinnor i statliga tjänster.305

En stor del av förbundets internationella korrespondens bestod i att det
fick förfrågningar från andra länder som rörde svenska kvinnors förhållan-
den. Ibland sammanställde förbundet uppgifterna själva, till exempel skicka-
de det material om vad den svenska kvinnan gjort av vikt under de senaste
50 åren till en utställning i Haag 1900.306 Men allt oftare förmedlades för-
frågningarna vidare till den person eller till den organisation som var mest
kunnig i ämnet. Vanligast var att frågor delegerades till Fredrika-Bremer-
förbundet, men det hände också att SKN kontaktade en läkare eller professor
för sammanställning av uppgifterna. Förfrågningarna kunde handla om kvin-
nors arbetsfält, om sjuksköterskors utbildning och organisation, eller om
svenska kvinnor inom fiskerinäringen.307 Det hände också att SKN fick för-

                                                
298 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll, se till exempel 1899, 1909 och 1914 års protokoll.
299 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 16/11 1914 §9–13, 19/12 1914 §3.
300 Dagny 1911:29–30, 36, 37.
301 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 16/3 1899 §10.
302 GUBKS, SKN, FII:2, handlingar rörande internationella exekutivmöten, ”The national
council of women 1909–1911”, s. 5.
303 Upmark 1910, s. 6.
304 GUBKS, SKN, AII a:2, bilaga till CK-protokoll, ”Redogörelse för den utländska korre-
spondensen arbetsåret 1900–1901, af Sv. Kv. Nationalförbunds korr. sekr.”
305 GUBKS, SKN, FII:2, handlingar rörande internationella exekutivmöten, SKNs rapport för
1911, skriven av Alexandra Skoglund, supplement; brev från Alice Salomon 14/10 1911.
306 GUBKS, SKN, AII a:2, bilaga till CK-protokoll, ”Redogörelse af korr. sekreteraren vid
årsmötet 11/4 1900”.
307 GUBKS, SKN, AII a:2, bilaga till CK-protokoll, ”Redogörelse af korr. sekreteraren vid
årsmötet 11/4 1900” (kvinnliga arbetsfält); AII a:1, CK-protokoll 13/5 1901 §6 (sjuksköters-
kor), 11/9 1902 §4 (kvinnor i fiskerinäringen), 3/2 1915 §3 (vanföra).
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frågningar nationellt, till exempel blev det kontaktat av Kronobergs diskus-
sionsklubb om vad som hade gjorts för de kvinnor som blivit arbetslösa i och
med första världskriget. Den frågan delegerades vidare till yrkesinspektris
Kerstin Hesselgren.308

SKN var redan på ett tidigt stadium mån om att få publicitet. Redan från
början använde förbundet sig aktivt av pressen som informationskanal och
åsiktsspridare. Regelbundet såg förbundet till att det fördes in notiser och
kallelser i pressen om förbundets verksamhet, främst användes Fredrika-
Bremer-förbundets tidskrift Dagny.309 För ICW var det också viktigt att na-
tionalförbunden fick publicitet. Vid ett flertal tillfällen uppmanade ICWs
ordförande lady Ishbel Aberdeen SKN att det skulle sända henne allt som
publicerades om det svenska och det internationella förbundet i svensk
press.310 Som offentlighetsmarkering lät SKN också föra in uppgifter om
förbundet i Stockholms adresskalender, Kvinnligt yrkesregister och i Alma-
nackan.311 Efter kvinnokonferenserna 1897 och 1916 såg förbundet till att
föredragen publicerades för att dess innehåll skulle bli tillgängligt för en
större allmänhet.312 Att föredragen återgavs och trycktes i sin helhet visar på
den betydelse de hade.

En stor del av SKNs verksamhet bestod i att skicka och ta emot deputa-
tioner, tackkort, gratulationer, lyckönskningar och kondoleanser, både natio-
nellt och internationellt. Förbundet uppmärksammade kvinnorörelsens
kvinnors och medlemmarna av kungahusets födelsedagar.313 Men framför
allt var förbundet noga med att sända iväg kondoleanser, särskilt kransar, till
begravningar, både till kvinnor inom kvinnorörelsen som gått bort men även
till politiker och medlemmar inom kungahuset.314 Dessutom sändes lyck-

                                                
308 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 3/2 1915 §7.
309 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 1/3 1897 §2d; AII a:1, CK-protokoll 16/4 1896 §6
(grundandet), 7/10 1899 §3 (Londonrapporten), 9/5 1904 §3 (legitimationskort till Berlinkon-
gressen), 7/11 1913 §6 (annons om mötet om osedlighet).
310 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 23/10 1896 §1, 7/10 1899 §3.
311 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 28/12 1899 §3, 26/1 1901 §5, 25/3 1905 §7, 20/10
1908 §7, 21/2 1909 §12, 28/10 1909 §7, 5/10 1907 §5.
312 GUBKS, AI a:1, styrelseprotokoll 23/11 1897 §7, 11/2 1898 §5, 13/4 1898 §9. I Dagny
återgavs föredragen av Anna Sandström, Hanna Andersson, Charlotte Norrie, Gertrud Adel-
borg och Gina Krog. Ebba Herrmans föredrag trycktes i Tidskrift för gymnastik, Elna Tenows
i Djurvännernas tidning och dr Bergwalls i Hälsovännen. Lucina Hagmans föredrag trycktes i
Finland i samband med en konferens i Åbo; Aktuella kvinnofrågor: Föredrag vid Nordiska
kvinnosakskonferensen i Stockholm den 10–11 november 1916 (Stockholm 1917).
313 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 30/1 1900 §6 (Susan B. Anthony 80 år), 26/1 1901
§3 (Lina Morgenstern 70 år), 22/1 1909 §7 (Eva Fryxell 80 år), 17/5 1911 §2 (Anna Hierta-
Retzius 70 år); AI a:1, styrelseprotokoll 1/11 1912 §5 (drottning Viktoria 50 år).
314 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 16/12 1898 §1 (Ellen Anckarsvärd), 3/4 1900 §3
(Ellen Fries), 26/1 1901 §7 (drottning Victoria av England), 13/9 1901 §4, (f.d. statsrådet
Gunnar Wennerberg), 17/5 1907 §2 (Ellen Sandelin), 5/10 1907 §4 (kransnedläggning på
Gustav II Adolfs grav), 14/1 1908 §2 (Oscar II), 22/9 1909 §5 (Matilda Fryxell), 16/10 1913
§6 (Serbiska kvinnornas nationalförbunds ordförande), 16/1 1914 §3 (Alexandra Gripenberg)
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önskningar till exempel till Selma Lagerlöf när hon valts in i Svenska Aka-
demien och nobelpristagaren Marie Curie uppvaktades med blommor vid
hennes besök i Stockholm.315 Avgående medlemmar i SKN avtackades ock-
så med gåvor.316

Jag tolkar alla dessa kort och kransar som en social företeelse i en etable-
rad borgerlig umgängeskultur, men även som ett strategiskt handlande från
förbundets sida. Genom att uppmärksamma födelsedagar och begravningar
visade SKN, förutom den medmänskliga hövlighet och artighet det demon-
strerade genom dessa reverenser, att det fanns till i sinnevärlden. Hela denna
hövlighetskultur går att tolka som ett led i synliggörandet. Genom att också
deras eget förbund fick sig tillsänt en mängd kort innebar det att National-
förbundet hade lyckats – det hade gjort sig synligt.317

SKN som arena för offentlighetsformering

Efter att ha diskuterat de frågor Svenska Kvinnornas Nationalförbund ägna-
de sig åt (eller inte ägnade sig åt) och beskrivit förbundets arbetssätt ska jag i
detta sista avsnitt karaktärisera SKN och placera in det i svensk kvinnorörel-
sehistoria. Jag börjar med att återknyta till kapitlets inledande frågor. Vilka
var de kvinnor som ställde sig i spetsen för denna del av kvinnorörelsen, de
som inte hade ett uttalat feministiskt ställningstagande i sin analys av för-
hållandet mellan könen, men som ändå ville vidga det offentliga rummet så
att kvinnor fick ett större utrymme.

Min undersökning visar att de som ställde sig i ledningen för organisatio-
nen SKN var kvinnor med hög status, hög utbildning och högt socialt anse-
ende. De hade organisationskapital, det vill säga god inblick i hur en
organisation kunde byggas upp och behärskade det formella kanslispråket
för att kunna göra skrivelser, protokoll och remisser. De var vana förenings-
rävar genom sina många överlappande medlemskap. De hade socialiserats in
i svensk folkrörelseanda även om de inte representerade folket.318 De hade
också studerat främmande språk, en markör som tydligt signalerade att man
tillhörde en bildad medelklass. De som var gifta hade män med höga in-
komster och de ogifta hade egna förmögenheter genom arv, yrken eller andra

                                                                                                                  
§4 (änkedrottning Sofia), 4/10 1919 §6 (Anna Ruuth); AI a:1, styrelseprotokoll 17/3 1911 §2
(Elsa Eschelsson); se även Ö I:1, minnesord och kondoleanser.
315 GUBKS, SKN, AI a:1, styrelseprotokoll 19/12 1914 §14; AII a:1, CK-protokoll 8/6 1905
§6.
316 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 23/5 1908 §3 (Maria Cederschiöld); AI a:1, styrel-
seprotokoll 6/5 1909 §8–9 (Anna Hierta-Retzius), 17/4 1914 §3 (Alexandra Skoglund).
317 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 10/4 1900 §5, 18/5 1900 §2 (Ellen Fries), 8/9 1906
§9 (Finland om rösträtten), 17/5 1907 §2 (Ellen Sandelin).
318 Se om betydelsen av ackumulerat organisationskapital, Broady, Donald, ”Kapitalbegreppet
som utbildningssociologiskt verktyg”, red. Bjerg, Jens, Pedagogik: En grundbok (Stockholm
2000).
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släkttillgångar. De hade också immateriella resurser som goda kontakter med
makthavare och tillgång till experthjälp i olika frågor. De som stod i led-
ningen utgjorde en elitgrupp i samhället och förväntades ha nätverk där man
kunde inhämta ganska höga penningsummor från olika stödpersoner. En del
hade konservativa värderingar i partipolitiken och var engagerade i försvars-
rörelsen eller i högerns kvinnoorganisationer.

Kvinnorna i ledningen i Svenska Kvinnornas Nationalförbund intog en
vacklande hållning när det gällde var de skulle förlägga sina lojaliteter. Un-
dersökningen har visat att ibland var klassidentiteten starkast, ibland den na-
tionella, ibland kvinnoidentiteten. Detta kan förklara den osäkra hållning
förbundet uppvisade när det kom till avgörande frågor i politiken eller i or-
ganisationen. Det visste inte riktigt på vilket ben det skulle stå. Speciellt var
freds- och rösträttsfrågan mycket känsliga för det svenska nationalförbundet.

Men denna ambivalens mellan olika identiteter räcker inte som förklaring.
Jag menar att man också måste utgå från den historiskt strukturerande kon-
texten kring dikotomierna privat/offentligt och manligt/kvinnligt under
1800-talet när man analyserar just dessa kvinnors formeringsprocess som
den såg ut inom Svenska Kvinnornas Nationalförbund.

Tidigare forskning har visat hur just 1800-talets ekonomiska och sociala
utveckling ledde till ett tydligare särskiljande mellan de privata och offentli-
ga sfärerna, mellan produktion och reproduktion.319 Livsviktiga områden
som barnafödande, sexualitet, föräldraskap, familj, hem, moral och vardags-
liv började avskiljas från det som betecknades som ”det offentliga” och i
stället benämnas ”det privata”. Denna sistnämnda sfär blev en slags kontur-
lös skuggvärld med diffusa gränser. Uppdelningen fick tydliga genusimpli-
kationer där könen hade sina bestämda platser och roller, åtminstone som
normativ ordning – män i produktionen och kvinnor i reproduktionen – i
synnerhet för borgerliga skikt. Moderniteten var på så sätt dubbel för kvin-
nor, dels uppstod nya hierarkier där kvinnor underordnades, dels erbjöds nya
möjligheter för kvinnor att använda sig av modernitetens institutioner.

Det som kvinnorna i ledningen av SKN ville göra var att återföra de vär-
den som gått förlorade i denna separationsprocess tillbaka in i offentligheten
och skapa nya och egna nischer där det privata och offentliga kunde förenas
på nytt. Som kvinnliga traditionsbärare hade de ansvar för moral, hem, sed-
lighet, kultur, barn och familj och i denna överföring var det inte nödvän-
digtvis män som var motståndaren. De problem kvinnorna tog sig an inom
SKN var just sådana som uppstått ur den privata sfären, prostitutionen, sed-

                                                
319 Om dessa begrepp finns en omfattande litteratur, se t.ex. Carlsson (Wetterberg) 1986, s.
9–31; Edgren, Monika, Tradition och förändring: Könsrelationer, omsorgsarbete och för-
sörjning inom Norrköpings underklass under 1800-talet (Lund 1994), 24–50, observera att
Edgren föredrar begreppen omsorgsarbete och försörjning, s. 29; Feminism och marxism: En
förälskelse med förhinder: En antologi, red. Ganetz, Hillevi, Gunnarsson, Evy & Göransson,
Anita (Stockholm 1986).
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ligheten, ungdomens fostran, god litteratur, kvinnliga poliser, beskydd för
kvinnor. Kvinnor var bärare av moraliska värden och erfarenheter som sam-
hället i stark förändring inte kunde leva utan. Det offentliga behövde det pri-
vata. Därför blev just läroprocessen om det kvinnliga och kunskapssamlan-
det om kvinnor så viktig. Med hjälp av dessa data kunde förbundet bevisa
kvinnors status och förmågor och föra ut kunskaperna till större grupper.

Då blev som jag visat de traditionellt ”politiska” frågorna, de som hade
samband med mäns offentlighet, besvärliga att handskas med – rösträtt, krig,
unioner och fredsuppgörelser – det var männens värld. Om kvinnorna be-
blandade sig med politiken måste de ta ställning till frågor som inte hade
med den tillskrivna kvinnligheten och moralen att göra utan då hamnade de i
manliga offentlighetsfält. I Yvonne Hirdmans terminologi var isärhållandet
mellan könen viktigt även från kvinnornas sida. Vissa kvinnor tjänade på
det. Gränserna måste vara tydliga även när de tänjdes.

Här blev internationalismen och den världsomfattande kvinnoorganisatio-
nen International Council of Women en viktig strategi i formeringen. De
”transatlantiska amazonerna” erbjöd en ideologi som var full av idealism och
drömmar om en bättre värld och där kvinnors vänskap och kärlek till var-
andra bildade en kravlös fond att luta sig emot. Den kollektiva identiteten av
vänskap och systerskap gav stor tillfredsställelse; känslodemonstrationerna
gav styrka. De stora och viktiga frågor som debatterades på dessa internatio-
nella konferenser utspelade sig långt borta från den nationella verkligheten
och verkade inte hotfulla för det egna landets strukturer eller institutioner.
Dessutom öppnade transnationalismen möjligheter för de resursstarka kvin-
norna att resa och se världen, debattera och få en plats i en transnationell of-
fentlighet. Detta blev en väg till den egna offentligheten. I kapitel IV
återkommer och fördjupar jag tankegångarna om transnationalismen och det
internationella systerskapet.

Svenska Kvinnornas Nationalförbund grundades för att Sverige skulle få
ta del i det internationella arbetet. Samarbetet mellan kvinnor från olika län-
der var viktigt. De blev delaktiga i ett stort sammanhang, både nationellt och
internationellt. Det var den internationella visionen som hägrade – en väg till
moderniteten och förhoppningar om framtiden. Som sentida uttolkare idag
har man lite svårt att se vilka reella vinster man faktiskt fick av denna över-
byggnad mer än det känslomässiga och det ideella. Det hela ger ibland in-
tryck av att vara ett ganska tomt elfenbenstorn, mer en form än ett reellt
samarbete med innehåll. Förhoppningsvis skall meningen med förbundet up-
penbara sig tydligare när jag kommer djupare in i SKNs verksamhet med
hjälp av deras olika konferenser.

SKN var inte på något sätt internationellt unikt i sin organisation och
verksamhet. I historikern Naomi Griffiths bok om det kanadensiska national-
förbundet och Hanne Dams om det danska nationalförbundet blir det påtag-
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ligt hur många likheter de olika förbunden uppvisar.320 I en tid då kvinnor
var exkluderade från politiska och beslutande organ fungerade Svenska
Kvinnornas Nationalförbund som en koordinerande röst för svenska kvinno-
organisationer nationellt och internationellt. SKNs uppgift var att vara för-
medlande, informationsspridare och informationssamlare. Det talade med
myndigheter, skrev petitioner och ordnade möten. Förbundet hjälpte svenska
kvinnor till en offentlig röst, tillhandahöll information och erbjöd en arena
för samtal. Nationalförbundet fostrade goda talare och goda administratörer
och organisatörer. Det lärde kvinnor att ta del i och lära sig mötesstrukturen.
Nationalförbundet byggde med tiden upp en stor kunskapsbank i sin struktur
som kommunikativt nätverk.

Kan man säga att SKN drevs av en naiv idealism i sin strävan att samla så
många kvinnor som möjligt? I likhet med Griffiths, som skrivit det kanaden-
siska nationalförbundets historia, menar jag att det inte går att avfärda för-
bundet för att bara vara kvinnor med stora hattar: ”ladies in hats and
gloves”.321 Man kanske kan anklaga SKN för ett fragmenterat fokus och ett
diffust handlingsprogram. Men förbundets styrka låg istället i att kunna
hantera många olika kvinnoföreningar inom det egna förbundet utan att låta
någons röst ljuda högre än en annan. I det kanadensiska nationalförbundet
fanns en oskriven regel som sa: ”you listen to my problem and I’ll pay at-
tention to yours.” Enligt Griffiths var det den regeln som gjorde att kanaden-
siska kvinnor till slut fick en betydande röst i samhället.322

Under SKNs första 20 år hade det byggt upp ett alternativt forum där
kvinnor kunde handla och uttrycka sina åsikter om saker som berörde dem.
Nationalförbundet var inte innovativt utan uppgiften ska karaktäriseras som
förmedlande och organiserande. Det samlade information och arbetade med
lagstiftning istället för att ägna sig åt direkt agerande.

När SKN lade ner verksamheten 1981 försvann den organisation som un-
der många år haft den sammanlänkande uppgiften för många svenska kvin-
noorganisationer. I dag finns inte någon dylik organisation. I samband med
en statlig offentlig utredning 2004 betonades just denna brist för svenska
kvinnoorganisationer. I dag finns ingen arena i Sverige där representanter
från olika kvinnoorganisationer kan mötas och utbyta information, åsikter
och erfarenheter. I Danmark finns fortfarande paraplyorganisationer som
samlar en stor del av den danska kvinnorörelsen.323

I nästa del av avhandlingen skall jag gräva djupare i SKNs verksamhet.
Kan bilden av förbundet ändras om man ställer frågor utifrån de stora kvin-
nokonferenser som detta förbund anordnade? Enligt Håkan Thörn är ju ma-
nifestationer koncentrerade uttryck för en rörelses vilja och ideologi.

                                                
320 Griffiths 1997; Dam 1999.
321 Griffiths 1997, s. 12.
322 Griffiths 1997, s. 418.
323 SOU 2004:59, ”Kvinnors organisering som demokratisk kraft”, konferens 5/2 2004.
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Kapitel III

Den Skandinaviska kvinnokonferensen 1897
Mellan den 15:e maj och den 1:a oktober 1897 pågick den Allmänna Konst-
och Industriutställningen i Stockholm, den i folkmun så kallade Stockholms-
utställningen. Arrangörernas mål var att presentera en så heltäckande tids-
spegel som möjligt, framförallt kom den tekniska och industriella
utvecklingen att manifesteras. Utställningen var en stor händelse i Stock-
holm, den drog mängder av besökare och i dagspressen fanns dagliga ut-
ställningsrapporter.324

I samband med den mycket uppmärksammade utställningen måste det ha
varit ett ypperligt tillfälle för olika föreningar, grupperingar och yrkesgrup-
per att göra sig synlig som grupp. I anslutning till utställningen förekom åt-
skilliga andra evenemang, det hölls till exempel ett 40-tal möten och
konferenser.325 Konferenserna bevakades även de flitigt av både dagspress
och tidskrifter. En av dessa konferenser var den Skandinaviska kvinnokonfe-
rensen: ”Som en final till utställningssommarens väldiga kongressymfoni
kom kvinnokonferensen den 21–23 september.”326

Det här kapitlet handlar om den Skandinaviska kvinnokonferensen 1897.
Eftersom det är kvinnokonferenser som står i fokus för min avhandling be-
skriver jag dem så kronologiskt som möjligt istället för att bryta sönder dem
tematiskt och riskera att förlora konferensupplevelsen. Avsikten med meto-
den och analysen är bland annat att tränga djupare in i SKNs manifestatio-
ner, det vill säga den identitetsskapande processen i konferenser. I texten
väver jag löpande in analysen av konferensernas innehåll, form och funktion
i linje med det jag presenterade i kapitel I. På vilket sätt återspeglar den för-

                                                
324 Se Ekström 1994.
325 Till exempel hölls Sjöfarts-, Press-, Jägar-, Skrädderiidkar-, Byggmästare-, Lantbruks-,
Arbetar-, Post-, Farmaceut-, Läkar-, Barnmorske- och Religionsvetenskapliga möten och kon-
ferenser, GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga
4, ”Allmänna konst- och industriutställningens programblad utgifvet av Svenska Dagbladet
29/6 1897”.
326 Dagny 1897, s. 254. Delar av konferensen 1897 finns publicerad i af Petersens, Lovisa,
”Klokt tal af kloka kvinnor: En kort presentation av Kvinnokonferensen i Stockholm 1897”,
Kvinnovetenskaplig tidskrift 2001:2.



88

sta konferensen den borgerliga kvinnorörelsens tankevärld, dilemman och
strategier för ”formering för offentlighet”? På vilket sätt manifesterades ett
ideologiskt innehåll genom konferensens former? Vad uttrycker konferen-
sens föredrag och val av talare om synen på könens relationer och samhälls-
positioner? Vad var målet och betydelsen av konferensen som sådan för
denna del av kvinnorörelsen?

Källmaterialet för det här kapitlet finns till största del i Svenska Kvinnor-
nas Nationalförbunds arkiv. Där finns en volym om den Skandinaviska
Kvinnokonferensen 1897. Utöver lösa ark, brev och utkast till brev finns där
en mycket ordentligt iordninggjord historik över konferensförberedelserna.
Iordningsställandet av en historik visar att konferenskvinnorna medvetet
hade ambitionen att föreviga sig i tid och rum.327 Till den i stort kompletta
historiken hör diverse bilagor, som till exempel kommitténs mötesprotokoll i
en svart vaxduksbok. Därutöver finns tryckta inbjudningar, cirkulär, med-
lemsbiljetter, medlemsmärken, deltagarförteckningar samt föredragningslis-
tor. Historiken avslutas med konferenskommitténs summerade erfarenheter i
nio punkter. För en historiker är detta ett drömmaterial, att komma så nära
det egentliga arbetet. Utöver SKNs arkiv har jag använt mig av tidskrifter
och dagspress.

Upptakten

Den Skandinaviska kvinnokonferensen är den första i sitt slag som någonsin
hållits i Sverige. Den hade föregåtts av flera turer om var, när och hur ett
kvinnligt deltagande i samband med Stockholmsutställningen skulle ske.
Som i så många andra sammanhang under denna tid uppstod snart frågan om
hur kvinnor skulle relatera sig till män som grupp i allmänhet och utställ-
ningskultur i synnerhet.328 Inledningsvis fanns förslag att kvinnor skulle ha
en egen paviljong på utställningen, något som funnits på världsutställningar-
na i Philadelphia 1876 och Chicago 1893.329 Från ledande kvinnor i kvinno-
rörelsen beslutades emellertid att kvinnor inte skulle ha en egen paviljong då
de i Philadelphia och Chicago inte hade fallit väl ut.330 De kvinnliga pavil-
jongerna på världsutställningarna hade varit välbesökta men behandlats
styvmoderligt av organisationskommittéerna.331 Vad som är intressant är att

                                                
327 Bosch 1990; Grever 1997; De Haan 2004.
328 Se om varför kvinnor i olika tider och sammanhang valt att särorganisera sig eller samar-
beta med män i t.ex. Eduards 2002; Rönnbäck 2004; Än män då? 2004.
329 Om svenska kvinnors deltagande i världsutställningarna se Manns, Ulla, De svenska kvin-
norna vid världsutställningarna i Philadelphia 1896 och i Chicago 1893, Idéhistoriska upp-
satser 11 (Stockholm 1986).
330 Idun 1897:11, s. 82–83, signerad Thore Blanche (1862–1932), författare, publicist och
Stockholmsutställningens presschef, se Ekström 1994, s. 77.
331 Bederman, Gail, Manliness & civilization: A cultural history of gender and race in the
United States 1880–1917 (The University of Chicago Press 1995), s. 32f; Freedman 1979;
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kvinnorna i detta svenska sammanhang ansåg det mest naturligt att ställa ut
tillsammans med män för att inte skilja mäns och kvinnors bidrag åt på ut-
ställningen.332 Men samtidigt fanns ett behov att markera åtskillnader. Det
fanns till exempel på Stockholmsutställningen en paviljong som kallades för
”Damernas”, eller i folkmun ”Syskrinet” på grund av sitt ornamenterande
utseende. Där visades inte bara kvinnors alster och arbete upp utan där fanns
istället tillfälle för kvinnor att läsa, skriva samt vila och piffa upp sig. Tid-
skriften Idun hade iordningsställt en salong med en liknande funktion inne
på Nordiska Museet.333

Något ville svenska kvinnor alltså göra. Redan 1895 hade Fredrika-
Bremer-förbundet, i egenskap av den enda större svenska kvinnoorganisatio-
nen, fått en förfrågan från danska kvinnor om inte svenska kvinnor skulle ta
tillfället i akt att anordna en kvinnokonferens i samband med firandet av
Kalmarunionen på Kalmar slott 1897.

FBF tog initiativ till att anordna en internationell kvinnokongress i större
skala. Emellertid tyckte förbundet att det var mer lämpligt att istället hålla en
konferens i huvudstaden Stockholm i samband med Konst- och industriut-
ställningen som planerades till 1897.

I februari 1896 tillsatte FBF en kommitté vars uppgift var att få ett möte
till stånd.334 Kommittén planerade en stor internationell kongress som skulle
vara under 3–5 dagar och samla uppemot 1000 deltagare. Emellertid stötte
kommittén snabbt på stora ekonomiska problem med att få projektet i land.
För att täcka upp kostnaderna ansökte den om statsbidrag och även om bi-
drag från både utställningskommittén och förbundets egen kassa. Ansökan
fick avslag från alla instanser och i oktober 1896 lät kongresskommittén
meddela att den stött på så stora svårigheter att den inte kunde fullfölja sitt
uppdrag, varpå kommittén upplöstes.335

                                                                                                                  
Widholm, Christian, “Encountering masculinities: The display of self and others at Chicago’s
1893 world fair”, ed. Hurd, Madeleine, Encounters: Representations of the others in modern
European history, Södertörns högskola, research reports 5/03 (Stockholm 2003), s. 53–89.
332 Idun 1897:11, s. 83. Det framgår inte vilka kvinnor som stod bakom åsikten. Men jag antar
att det var kvinnor verksamma i Handarbetets Vänner och Fredrika-Bremer-förbundet.
Först i New York 1937 upphörde särorganisering i världsutställningssammanhang utomlands
eftersom kvinnor, enligt utställningsbulletinen: ”will not sit upon a pedestal, not be segre-
gated, isolated; she will fit into the life of the Exposition as she does into life itself – never
apart, always a part.” cit. efter Freedman 1979, s. 522. Därmed kan man säga att svenska
kvinnor som var engagerade i utställningsfrågor var tidigt ute med att inte vilja skilja mäns
och kvinnors arbete åt.
333 Ekström 1994, s. 159; Idun 1897:14, s. 108f; Idun 1897:20, s. 157; Idun 1897:35, s. 277.
334 Medlemmar i kommittén: Ellen Anckarsvärd (ordförande), Ellen Fries, Gertrud Adelborg,
fru Wallenberg/Bertha Hübner, Agda Montelius, Hulda Lundin och Lilly Engström.
335 GUBKS, SKN, F III:1, handlingar rörande internordiska konferenser, brev från Ellen
Anckarsvärd 10/6 1896; utkast av Ellen Anckarsvärd, utan datum; historik med bilagor.
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Därpå gick stafettpinnen över till det nybildade Svenska Kvinnornas Na-
tionalförbund. Det tänkte sig ett mindre möte än den kongress FBF planerat
för. En konferens med deltagare från de övriga skandinaviska länderna.

Förberedelser och ställningstaganden – om formerna

Om konferenser är manifestationer av en social rörelses ideologi och ett ex-
empel på uppfunna traditioner betyder ju planeringen och formerna mycket.
Det var viktigt att föra ut sitt budskap också genom formerna som skulle
göra att den kvinnliga gemenskapen både syntes och kändes. Inför konferen-
sen låg mycket arbete i form av praktiska förberedelser. Konferensprogram
skulle utarbetas, information skulle spridas, val av tid och lokal skulle göras
och konferensen skulle finansieras. Hur gick Svenska Kvinnornas National-
förbund tillväga? Vilka prioriteringar och ställningstaganden fick det göra?
Jag återger händelserna relativt utförligt med inspiration av den antropolo-
giska metoden ’thick description’, som jag redovisade i kapitel I.

I mars 1897 framlade SKNs centralkommitté, det verkställande utskottet,
förslag om att anordna en konferens i SKNs regi för styrelsen, d.v.s. den
grupp som bestod av representanter från alla medlemsföreningar. På begäran
skickades skriftliga förfrågningar ut till medlemsföreningarnas styrelser. Sju
av dem ställde sig genast positiva till idén medan två gav avböjande svar på
grund av tidsbrist.336 I början fanns förslag att konferensen skulle äga rum i
samband med flickskolemötet. Men då det mötet skulle hållas i Härnösand
gjordes avvägningen att Stockholm var mer lämpligt.337 På årsmötet i april
beslutades att konferensen skulle äga rum under Stockholmsutställningen.
Vid mötet tillsattes även en konferenskommitté.338 Flera av kvinnorna i
kommittén hade ingått i FBFs kongresskommitté. Det visar att gruppen be-
stod av en engagerad och väl insatt kärntrupp och att det förekom ett tydligt
samarbete mellan de två förbunden.

Svenska Kvinnornas Nationalförbund valde att kalla mötet för en konfe-
rens istället för kongress eftersom det planerade ett mindre omfattande möte
än vad från början Fredrika-Bremer-förbundet hade planerat. Det var något
som Lotten Dahlgren i tidskriften Dagny inte alls var tillfreds med. Hon me-
nade att titeln konferens var alltför anspråkslös och hade själv föredragit be-

                                                
336 Jakande: Fredrika-Bremer-förbundet, Föreningen för välgörenhetens ordnande, Handarbe-
tets Vänner, Kvinnoklubben, Nya Idun, Svenska allmänna kvinnoföreningen till djurens
skydd och Stockholms kvinnliga gymnastikförening. Nekande: Stockholms Läsesalong och
Göteborgs flickskoleförening.
337 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik.
338 Ellen Anckarsvärd (ordförande), Hulda Lundin, Sigrid Ulrich, Bertha Hübner, Gertrud
Adelborg (vice ordförande), Sofia Gisberg, Henrika Widmark, Hanna Andersson (kassaför-
valtare och suppleant) och Anna Ulrich (sekreterare och suppleant). Mot slutet var även Agda
Montelius medlem i kommittén som vice ordförande.
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nämningen kongress.339 Tiden för konferensen slogs fast till 21–23 septem-
ber. I efterhand uttalades också i Dagny ett missnöje över att konferensen
hade sammanfallit med det kungliga jubileet av Oscar II 25-åriga regenttid.
Det ansågs att jubileet hade stulit uppmärksamhet från konferensen samtidigt
som det befarades att en hel del män som skulle kunnat vara med på konfe-
rensen istället valt att delta vid jubileet. Lotten Dahlgren önskade att fler
män varit med och lärt sig av föredragen. Hon underströk att män och kvin-
nor hade mycket att lära av varandra.340 Dessutom var hon kritisk till den
konkurrens som konferensen fick av Stockholmsutställningen.341

Det finns skäl att ifrågasätta kritiken som gavs i Dagny. Konferensen
hade knappast en underordnad ställning i förhållande till utställningen och
jubileet, pressbevakningen var stor och inte mindre än för andra möten som
också konkurrerade om uppmärksamheten. Att konferensen sammanföll med
jubileet kan också ha medfört positiva aspekter.

Lokalfrågan var viktig. Vid sekelskiftet 1900 var inte alls Stockholm den
kongresstad den är idag. Det fanns överhuvud inte många lokaler i staden
som kunde rymma många människor.342 Konferenskommittén tog reda på
olika lokaler, hur många som skulle få plats och vad de kostade, däribland
Vetenskapsakademin, Arbetareinstitutet och Arbetareföreningen.343 Valet
föll på Frimurarlogen, kvinnokonferensen skulle avgiftsfritt få disponera den
stora salen samt de intilliggande rummen.344 Utöver att lokalen fick dispone-
ras fritt så representerade lokalen ett visst symboliskt värde. Frimurarlogen
kan verkligen betraktas som en manlig högborg som kvinnor helt plötsligt
kunde få tillträde till. Dessutom var Frimurarlogen inte vilken lokal som
helst, den var en förstklassig barockbyggnad med många arkitektoniska de-
taljer centralt på Blasieholmen i Stockholm.345 Det är möjligt att lånet av lo-
kalen skedde via inre kontakter i Frimurarlogen.346 Byggnaden i sig hade en
tydlig klassprägling – frimurarna tillhörde vid sekelskiftet ett borgerligt skikt
med hög status – och lånet av lokalen gjorde det tydligt att Svenska Kvin-
nornas Nationalförbund hade goda kontakter och bestod av kvinnor från de
högre klasserna.

                                                
339 Dagny 1897, s. 153, 214. Med kongress menas större regelbundet återkommande möten
medan konferens avser möten i mindre skala vilka inte behöver vara regelbundet återkom-
mande.
340 Dagny 1897, s. 256.
341 Dagny 1897, s. 255.
342 Därav lät frikyrkorörelsen bygga missionshus och arbetarrörelsen Folkets hus. Innan dess
hade de grupperna också stora svårigheter i att hysa in sig i lokaler. Det var t.ex. vanligt att
arbetarrörelsen höll till i olika teaterlokaler. Mral, Brigitte, ’Vi ha ej plats för stämningsvers’:
Arbetarkultur och arbetardikt före sekelskiftet (Stockholm 1989), s. 92, 94, 123.
343 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, löst ark.
344 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, löst ark, historik.
345 Om Frimurarlogen se Andersson, Henrik O. & Bedoire, Fredric, Stockholms byggnader:
En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm (Stockholm 1977), s. 96f.
346 Det var generaldirektör Edvard Edholm på Frimurarlogen som upplät lokalerna.
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Frimurarlogen          Foto: Lennart af Petersens, SSM

En informationsspridande och nätverksskapande funktion fick den konfe-
rensbyrå som kommittén lät upprätta. I samband med evenemanget lät kom-
mittén öppna en sådan på Beridarebangatan 19, vilken under själva
konferensdagarna flyttades till Frimurarlogen. På byrån erbjöds program och
annan behövlig information.347 Konferensbyrån måste ha fungerat som spin-
deln i nätet där alla frågor om till exempel programmet, utställningen, staden
Stockholm, restauranger, tågtider och hotell kunde besvaras. Samtidigt inne-
bar säkert också byrån en naturlig mötesplats för deltagarna.

Hur skulle deltagarna kunna identifiera varandra? Sofia Gisberg, ombud
från Handarbetes Vänner i SKN, fick i början av sommaren uppdrag att välja
ut ett lämpligt konferensmärke, vilket inte fick kosta mer än 25 öre.348 I bör-
jan av september bestämdes färg och form på detta märke. Konferenskom-
mitténs sekreterare Anna Ulrich fick ombesörja dess tillverkning.349 Till

                                                
347 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, Bertha Hüb-
ner upplät lokalen; historik, bilaga 3, pro memoria 16/9 1897 §6, att byrån flyttade till Frimu-
rarlogen; se även Dagny 1897, s. 153; Idun 1897:36, s. 282.
348 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 22/6 1897 §6.
349 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 7/9 1897 §9.
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skillnad mot konferensmärken av idag, i form av en plastbricka med namn
på, var den Skandinaviska kvinnokonferensens märke en ljusgrön rosett i
moarétyg.

Mötesmärket fyllde en visuell funktion när konferensdeltagarna rörde sig
runt i stadsrummet. Inför andra syntes de i det offentliga rummet. Leila Rupp
har visat hur medlemsmärken fyller en gemensamhetsskapande funktion. Att
gemensamt bära ett likadant märke skapar en del av en ’kollektiv identitet’
och människor som bär ett märke känner igen sig i andras märken.350

Hur skulle man då få deltagare till konferensen? Kunde även kvinnor som
inte tillhörde någon förening under SKN få tillträde? I maj drog konferens-
kommittén igång inbjudningskampanjen. Den lät trycka upp 1000 inbjud-
ningar och cirkulär där det gavs information att det var SKN som skulle stå
som värd för arrangemanget, att det skulle hållas föredrag som belyste verk-
samheten i de olika medlemsföreningarna, fria föredrag av allmän social
betydelse samt samkväm och utflykter.351 Inbjudningarna skickades till sty-
relsemedlemmar i SKNs medlemsföreningar och framför allt till pressen för
att informationen skulle spridas. Dessutom bjöds kvinnor från andra städer
än Stockholm in, från landsorten och från andra länder. För att visa sin inter-
nationella dimension bjöd SKN även in Teresa Wilson från International
Council of Women – SKNs internationella moderorganisation.352

Den moderna press som skapades vid denna tid var ju en viktig del av den
borgerliga offentligheten och nödvändig för de nya kvinnoidéernas sprid-
ning.353 Utöver att kommittén direkt bjöd in pressen använde den sig också
av pressen som en direkt informationskanal. Redan under våren fördes noti-
ser in i både Dagny och Idun, den borgerliga kvinnorörelsens egna tidskrif-
ter.354 Konferenskommittén var noga med att det skulle annonseras ordentligt
och lät skicka ut cirkulär och inbjudningar till tidningar av olika färg, både i
Stockholm och i landsorten samt till tidningar i Norge, Finland och Dan-
mark. Till sin hjälp använde sig kommittén av en annonsbyrå.355 Presskåren

                                                
350 Se Rupp & Taylor, 1999; se även Hurd, Madeleine, “Klädd till gatustrid: Uniform, kropp
och maskulinitet hos nazisternas stormtrupper”, red. Hurd, Madeleine, Olsson, Tom & Öberg,
Lisa, Iklädd identitet: Historiska studier av kropp och kläder (Stockholm 2005).
351 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 5,
”Konferens i Stockholm 1897 anordnad af Svenska Kvinnornas Nationalförbund”.
352 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 17/5 1897 §1–2, 31/5 1897 §1–2, 22/6 1897 §2, 4, 3/8 1897 §6, 7; historik. Wilson
kom emellertid inte till konferensen.
353 Se Ney 1999; Tidningskvinnor 1690–1960 2000.
354 Dagny 1897, s. 153; Idun 1897:24, s. 191.
355 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 3/8 1897 §2, 2/9 1897 §3, 13/9 1897 §8; historik. Inbjudna och närvarande tidningar:
Stockholms Dagblad, Dagens Nyheter, Nya Dagligt Allehanda, Aftonbladet, Vårt Land,
Svenska Dagbladet, Stockholmstidningen, Dagen, Figaro, Svensk Damtidning, Hemåt, Svens-
ka Morgonbladet, historik, bilaga 8, deltagarlista. Dessutom var Kristian Winterhjelm, re-
daktör från Norge närvarande och redaktör Hjalmar Branting från Social-Demokraten begärde



94

var den enda grupp av deltagare som avgiftsfritt deltog på konferensen och
till dem utfärdades det speciella referentkort.356 Satsningen lyckades och
pressbevakningen på konferensen var omfattande. Generellt gav alla tidning-
ar konferensen generöst med utrymme, tidningen Dagen gav till och med
konferensen plats på tidningens förstasida.357 Svenska Kvinnornas National-
förbund hade även anlitat en egen referent. Majoriteten av tidningarna hylla-
de konferensen i sig. Åsikstsskillnader mellan de olika tidningarna dyker
först upp i samband med sedlighetsfrågan som diskuterades på konferensen.
Den stora pressbevakningen är också ett tydligt exempel på att konferensen
uppmärksammades och hjälpte konferenskvinnorna att introduceras i det of-
fentliga samtalet.358 Den visar också hur pass medvetna konferenskvinnorna
var att använda sig av media.

Metoden ’thick description’ har hjälpt mig att klargöra hur professionellt
och medvetet konferenskvinnorna arbetade, hur de utnyttjade upparbetade
kanaler och insåg pressens betydelse. Även om detta var den första konfe-
rensen möter vi här kvinnor med ett betydande organisationskapital och med
tillgång till inflytelserika nätverk. Även om organisationen SKN var ny be-
stod konferenskommittén inte av nybörjare i offentligheten.

Programkommittén – om innehållet

När Svenska Kvinnornas Nationalförbund väl beslutat att det skulle arrange-
ra en kvinnokonferens tog arbetet vid med att fylla konferensen med ett in-
nehåll. I linje med SKNs ganska vaga verksamhetsidé kom tanken om att
ordna en konferens före beslutet om vad den skulle innehålla. Manifestatio-
nens former var viktigare än behovet av att kommunicera ett budskap.

Utarbetandet av ett konferensprogram är ett tidskrävande arbete och en
lång process, det vittnar även arrangörer i vår nutid om. Hur gick 1897 års
konferenskommitté till väga när den utarbetade konferensprogrammet? Vilka
avvägningar och prioriteringar fick den göra? Överensstämde resultatet med
ambitionerna? Vilka ämnen diskuterades på konferensen?

Strategin bakom vilka som skulle tala verkade inte så genomtänkt. Ibland
syntes det mer vara en slump när det bestämdes att en talare skulle inbjudas i
ett visst ämne. Man kunde förvänta sig att de personer som valdes ut stod för
en moderat könspolitisk linje, men här bollades också med en rad ”osäkra
kort” som man inte i förväg kunde veta vad de skulle uttrycka för åsikter.

                                                                                                                  
program (not som ovan; löst ark). Även arbetarrörelsen annonserade rikligt om möten i pres-
sen. Mral, 1989, s. 83.
356 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 7/9 1897 §4, 16/9 1897 §9; bilaga 8, deltagarlista.
357 Dagen 7/9 1897.
358 Se t.ex. Ryan 1999, s. 571f om hur grupper gjorde sig offentliga med hjälp av pressen; se
även Habermas 1988 om pressens betydelse för den borgerliga politiska offentligheten.
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Diskussionerna i programkommittén ger intryck av att flera olika uppfatt-
ningar om kvinnofrågan och vägen till offentligheten för kvinnor fanns inom
SKN vid denna första konferens. Beskrivningen i det följande är också ett
exempel på konferensarrangemangens mer arbetsamma sida – svårigheten
att få tag på rätt folk – intressanta talare som sade de rätta sakerna.

Det var sannerligen inte en lätt uppgift för konferenskommittén att få till
stånd ett program. Redan i början av mars 1897, innan det ens fanns styrel-
sebeslut på att SKN skulle stå värd för en konferens, sonderades terrängen
om det fanns ett intresse bland SKNs medlemsföreningar att hålla föredrag
om sin förenings verksamhet. Majoriteten var positiv, alla kunde dock inte
lämna definitivt svar på en gång.359 Efter styrelsemötet då konferenskom-
mittén hade tillsatts valdes en särskild programgrupp.360 Men enligt konfe-
renskommitténs protokoll verkar det som om alla i konferenskommittén var
engagerade i programmet.

Utöver föredrag av de anslutna medlemsföreningarna beslutades tidigt att
det också skulle hållas anföranden av allmän social betydelse. I maj presen-
terade kommittén ett förslag, vilket kan tolkas som den ambition eller den
önskan kommittén hade. Den tänkte sig att borgmästare Carl Lindhagen
skulle tala om gift kvinnas äganderätt, danskan Charlotte Norrie om sjuk-
vård, Ellen Fries om SKN, lärarinnan och skolgrundaren Anna Sandström
om uppfostran, Anna Roos, engagerad i reglementeringsfrågan, om den sed-
ligt religiösa frågan samt att arbetsfrågan ur kvinnosynpunkt skulle belysas
av en av de finska talarna.

Vid samma möte bestämdes att man skulle höra sig för om Ellen Key var
intresserad av att hålla föredrag om Nya Idun.361 Anna Sandström tackade
omgående ja och lite senare även Charlotte Norrie och Ellen Key. Med de
övriga förslagen gick det inte lika lätt. Efter sommaren när kommittén åter
tog upp arbetet bestämdes att någon norska skulle tillfrågas. Det bestämdes
också att fråga Lydia Wahlström om hon kunde höra sig för om juris doktor i
civilrätt Elsa Eschelsson kunde hålla ett anförande om någon lagfråga i stäl-
let för Carl Lindhagen.362 Lagföredraget visade sig bli en riktig långbänk,
Gertrud Adelborg var den som fick dra det största lasset. Utöver Lindhagen
och Eschelsson tillfrågades även Maria Cederschiöld, civilminister Hugo
Hamilton, E. Leijonhufvud och Emil Svensén. Till slut blev det skriftställare
och föredragshållare fil. kand. Emil Svensén som tackade ja en vecka före

                                                
359 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, inkomna brev från
medlemsföreningarna.
360 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 27/4 1897 §7.
361 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 31/5 1897 §3–4, 22/6 1897.
362 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 3/8 1897.
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konferensens öppnande till att tala om den svenska kvinnans rättsliga ställ-
ning.363

Två andra föredrag som det var fler turer kring var Gina Krogs och doktor
Bergwalls. Gina Krog tvekade fram och tillbaka om hon hade tid att komma,
och beslutade sig ganska sent att hon kunde.364 Doktor Bergwall kom in med
ett ämnesförslag redan tidigt. Jag vet inte om han blev tillfrågad av konfe-
renskommittén eller om han själv initierade sitt eget föredrag. I vilket fall
hänvisade han till ett föredrag som hållits på läkarstämman och att det var av
yttersta vikt att just det, om sjuksköterskor i distriktssjukvård skulle framfö-
ras. Emellertid drabbades doktor Bergwall av ett anfall av höstreumatism en
tid före anförandet och hade problem med att hitta en lämplig kandidat som
kunde läsa upp hans föredrag. Till slut fick han tag på läkaren Tora Gran-
ström som kunde ta sig an uppgiften.365 Till en början var det inte heller gi-
vet att Elisabeth Selmer skulle hålla sedlighetsföredraget. Under arbetets
gång fanns förslag på riksdagsmannen Hugo Tamm, Anna Höjer eller Anna
Roos, alla engagerade i reglementeringsfrågan och den svenska sedlighets-
debatten.366 Elisabeth Selmer hade hållit ett föredrag om nykterhet redan på
en kvinnokonferens i Köpenhamn 1888.367

På ett tidigt stadium hade konferenskommittén idén om att det skulle fin-
nas föredrag som handlade om klasskillnader mellan kvinnor. Den tänkte sig
till exempel ett anförande som skulle handla om relationerna mellan den bil-
dade och kroppsarbetande kvinnan.368 Det blev emellertid inget av den idén
och källorna ger inget svar på varför. Ju längre programkommittén kom i sitt
arbete desto viktigare blev det för dem att alla skandinaviska länder skulle
vara representerade som föredragshållare. Den satsningen lyckades. Trots att
konferensprogrammet var brett upplagt och inkluderade många områden där

                                                
363 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 3/8 1897 §8, 2/9 1897 §7, 7/9 1897 §7, 10/9 1897 §3, 13/9 1897 §2.
Emil Svensén (1850–1921), son till riksdagsmannen Karl Johan Svensén (1823–1883), vilken
bl.a. verkade för höjandet av kvinnans ställning. Emil Svensén frisinnad journalist vid Afton-
bladet, populär föreläsare och författare och verkade även han för höjandet av kvinnans ställ-
ning, Nordisk familjebok 1918, 1926.
364 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, brev från Gina Krog
9/8 1897; brev från Gina Krog 10/8 1897; historik, bilaga 3, pro memoria 30/8 1897 §4, 16/9
1897 §1.
365 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, brev från dr J. E.
Bergwall 2/8 1897, brev från dr Bergwall 9/9 1897, brev från dr Bergwall 19/9 1897; historik,
bilaga 3, pro memoria 10/9 1897 §1, 20/9 1897 §2.
366 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 7/9 1897 §11, 10/9 1897 §4; om deras engagemang se Svanström, 2006.
367 Dagny 1888, s. 194. Lucina Hagman höll även hon föredrag på Köpenhamnskonferensen,
Framåt 1888, s. 207ff.
368 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 30/8 1897 §2.
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kvinnor var verksamma så önskade konferenskommittén i efterhand att det
funnits med föredrag om konst, skola och litteratur.369

De ämnen som programkommittén till slut enades om var alla sådana som
berörde kvinnors medborgerliga rättigheter, sociala frågor, arbetsmarknad,
utbildning, hälsa och sedlighet. Ämnena hade en slagsida åt borgerliga kvin-
nors intressen, men åtminstone två namn på listan kunde sägas vara provoce-
rande för en konservativ publik – författarinnan och kvinnosaksdebattören
Ellen Key, som för övrigt relativt nyligen hade varit i stor polemik med
Anna Sandström om olika tolkningar av kvinnofrågan,370 och norskan Gina
Krog som var en viktig person inom den norska kvinnorösträttsrörelsen. Det
skulle dock visa sig att det blev inom andra ämnen som spänningarna på
konferensen skulle uppstå, inte kring dessa två talare.

Sammanfattningsvis kan sägas att konferensprogrammets slutliga utform-
ning inte alls var noga genomtänkt. Istället ger programmet skenet av att
vara ett slags ad hoc-lösning.

Festkommittén

Sekelskiftets konferenskultur var också fylld av festarrangemang. Att klä
upp sig, äta och dricka tillsammans, skåla och lyssna på högtidstal ingick i
en allmänt borgerlig livsstil. Det nya här var att majoriteten av gästerna på
dessa fester var kvinnor som samlades i en offentlig lokal. De hördes, de
syntes, de befann sig i det offentliga rummet. Det var provocerande nog. Hur
ingick då festen i detta ”mötenas språk”?

Till skillnad från programkommittén startade festkommittén sitt arbete
ganska sent i förhållande till konferensens öppnande, först i början av sep-
tember. Däremot beslutade konferenskommittén redan tidigt att det skulle
finnas utrymme för ”personligt umgänge och vederkvickelse”. Det fanns till
exempel förslag på utfärder och gemensam middag i Saltsjöbaden.371 Redan
när tidsplaneringen för konferensen upprättades gjordes utrymme för gemen-
samma luncher.372 När festkommittén satte igång sitt arbete tog lokalbokning
och middags- och festplanering vid. Till en början tänkte den sig en enklare
gemensam middag på utställningens huvudrestaurang eller på restaurang
Hasselbacken. Men eftersom vädret blev så uselt fick det bli på utställning-
ens Folkkök istället. Vidare beslutades det att avslutningsfesten skulle hållas

                                                
369 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, erfarenheter.
370 Bokholm 2002, s. 276f; Hammar 1999, s. 234–245; Manns 1997, s. 134–152; Ullman
2004, s. 167–177.
371 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, löst ark, förslag till
program.
372 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 27/4 1897 §5.
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på Hotell Phoenix, en för tiden mycket välkänd festlokal. Först dagen före
konferensens öppnande stod programmet färdigt för avslutningsfesten.373

Författaren Henrika Widmark och kompositören Helena Munktell tillsat-
tes för att arrangera den musikaliska avdelningen.374 De skulle också kom-
ponera och skriva texten till en konferenskantat. Vid sekelskiftet 1900 var
det vanligt förekommande med kantater både inom kvinnorörelsen och vid
andra festhögtider så som jubileer och installationer.375 Både Bertil Björken-
lid och Josefin Rönnbäck har i sina arbeten om rösträttskvinnorna uppmärk-
sammat sånger som författats speciellt till rösträttsrörelsens manifestationer,
sånger, vars innehåll manade till sammanhållning och samförstånd mellan
könen.376 Kantater förekom även internationellt, ett exempel är till den stora
utställningen om kvinnors arbete i Holland 1898 och ett annat exempel är till
de amerikanska kvinnornas nationalråds möte 1891.377 Kantater och sånger
bidrog till att förhöja stämningen och upplevelsen av gemenskap. Den ’kol-
lektiva identiteten’ skulle stärkas.

Det var inte lätt att få ihop musikarrangemanget. Till en början befann sig
inte ens Helena Munktell eller Henrika Widmark i Stockholm. Munktell för-
sökte till och med att försöka skjuta fram konferensen trots att det knappt var
tre veckor kvar. Det var svårt att samla ihop både kör och solosångare och
Munktell var mycket mån om att arrangemanget skulle bli lyckat, särskilt
med tanke på alla de oenigheter som fanns inom kvinnorörelsen.378 Helena
Munktell fick till sist tag på operasångerskan Ester Sidner som lovade ställa
upp. Och Henrika Widmark lyckades engagera operasångaren herr Lind-
qvist. Widmark hoppades att fru Lindqvists medlemskap i Nya Idun skulle
ge maken legitimitet att framträda, även om han var man.379 Han blev god-
känd och uppträdde under den musikaliska avdelningen på avslutningsfesten.

                                                
373 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 10/9 1897 §7–8, 13/9 1897 §3, 7, 16/9 1897 §3, 20/9 1897 §4.
374 Henrika Widmark, styrelseledamot i FBF och SKN, författade flera texter i samband med
kvinnorörelsen, t.ex. en dikt till Henrik Ibsens ära när svenska kvinnor ordnade en fest med
anledning av Ibsens 70-årsdag 1898, Manns: 1997, s. 147–149.
Helena Munktell (1852–1919), pianist och kompositör, även internationellt verksam.
375 Kantat ”är även beteckning för den dikt, som bildar den sjungna texten. Dess användning
som festinslag bestämmer det pompösa, didaktiska innehållet.” Svensk uppslagsbok: Kanta’t.
376 Björkenlid 1982, s. 180f; Rönnbäck, Josefin, ”Rösträttsrörelsens kvinnor – i konflikt eller
samförstånd”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2000:4, s. 30. Även inom andra rörelser var sånger
betydelsefulla, om arbetarrörelsen se Mral, 1989, s. 86, 91 om fackföreningsrörelsen se
Blomberg, Eva, Män i mörker: Arbetsgivare, reformister och syndikalister: Politik och iden-
titet i svensk gruvindustri 1910–1940 (Stockholm 1995), kap. 12.
377 Grever & Waaldijk 2004, s. 120; Dagny 1891, s. 175.
Lyssna: 23/8 2006: http://www.iiav.nl/nl/databases/dossiers/1898/congreszaal_info.html.
378 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, brev från Helena
Munktell 2/9 1897; brev från Henrika Widmark 5/9 1897.
379 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, brev från Helena
Munktell 9/9 1897, brev från Helena Munktell 12/9 1897, brev från Henrika Widmark 28/8
1897.
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”…högtid i vår lilla krets…”

Klockan 11.00 på förmiddagen den 21 september samlades 276 konferens-
deltagare i Frimurarelogens samlingssal på Blasieholmen. Lokalen var full-
satt och de som efterfrågade dagbiljetter fick vända i dörren.380 Den
övervägande delen deltagare var svenska kvinnor från Stockholm. Med på
konferensen fanns också ett 40-tal deltagare från landsorten samt samman-
lagt 17 män. De flesta av männen var välkända i den svenska samhällsde-
batten.381 Därutöver fanns deltagare från de skandinaviska länderna; elva
från Norge, fem från Danmark, tjugofem från Finland. De internationella
deltagarna bestod av fem kvinnor från England, Amerika och Ryssland.382

Utsmyckningen i Frimurarlogens samlingssal var enkel och chosefri. I
fonden hängde ett stort porträtt av Oscar II i helfigur.383 Ett podium var upp-
ställt där det fanns en talarstol och ett bord för konferensens organisations-
kommitté, dess ordförande och sekreterare. På talarstolen och referentbordet
stod vackra blomsterarrangemang, enligt tidskriften Dagny kanske det enda
yttre tecknet på att det var kvinnor som skulle hålla konferens. Deltagarna
fick ett medlemsmärke i form av en ljusgrön moarérosett, samt ett program
och visades därefter till sina platser.384 Det är tydligt att de svenska konfe-
renskvinnorna medvetet valt en enkel framtoning. På andra konferenser kun-
de de tillskrivna kvinnliga attributen vara mer framträdande. På det
amerikanska nationalförbundets årsmöte 1891 var till exempel lokalen
smyckad med palmer och liljor, talarstolen draperad med sidenflagga och
ordförandeklubban ombunden med liljebuketter.385

Konferensen inleddes med den specialskrivna kantaten Framåt författad
av Henrika Widmark och tonsatt av Helena Munktell. Den framfördes av
Fruntimmerskören och sopranen Louise Pyk, vilka ackompanjerades av pia-
no och orgel. Sista versen i kantaten, som framfördes av både kör och solo-
sång, genomsyras av en strävan till sammanhållning kvinnor emellan men
även av en önskan om sammanhållning mellan kvinnor och män:

                                                
380 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 16/9 1897 §12, historik.
381 Till exempel var Hugo Wachtmeister, Hugo Tamm, Ernst Beckman, Carl Lindhagen och
dir. Palme deltagare samt en man från vardera Norge, Finland och Danmark närvarande.
GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 8, delta-
garlista.
382 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 8,
deltagarlista.
383 Porträttet behöver i och för sig inte vara upphängt av konferenskommittén utan istället av
Frimurarlogen med anledning av Oscar II:s 25-årsjubileum.
384 Dagny 1897, s. 256; Idun 1897:38, s. 303.
385 Dagny 1891, s. 172ff.



100

Framåt! Uppåt! Orden ljuda,
Som vår lösen blifva må.
Allvar, enighet de bjuda,
Om vårt mål vi skola nå
Fast vi skilda vägar vandra,
Sökande i verlden vid,
Finna vi till slut varandra,
Uti kärlek, ljus och frid!386

I kantaten framhölls målet för kvinnornas strävan – de ville framåt, de skulle
i framtiden nå varandra i enighet, men ingenting sades om vägen till målet.
Det var ingen kampsång mot mäns privilegier. Det talades inte om frigörelse.
Idun beskrev hur kantaten brusade genom lokalen, medan Dagny betonade
att den var hållen i en allvarlig ton som gick väl ihop med konferensens anda
och karaktär.387 Många av föredragshållarna kom att hänvisa till kantatens
innehåll under konferensen. Agda Montelius sa till exempel i sitt föredrag att
kantatens andemening ”Framåt, uppåt” kunde ses som motto för Föreningen
för Välgörenhetens Ordnande.388

Efter kantaten höll Ellen Anckarsvärd, både ordförande i SKN och konfe-
rensens organisationskommitté, ett välkomsttal.389 Hennes bakgrund i kret-
sen kring Sophie Adlersparre borgade för en mer feministisk framtoning. I
sitt tal gick hon också längre när det gällde målet för kvinnornas engage-
mang. Hon gav där svar på varför det anordnades en kvinnokonferens och
även hon refererade till kantaten och lade dessutom vikt vid kvinnans och
mannens lika rättigheter. När det målet var nått behövdes inte längre någon
kvinnosak:

Det är högtid i vår stad, […], och det är nu äfven högtid i vår lilla krets, eme-
dan vi fått till stånd ett möte af svenska kvinnornas nationalförbunds konfe-
rens. Vi vilja här hufvudsakligen tala om kvinnosaken, som borde ligga alla
varmt om hjärtat. Kvinnosaken skall upphöra, men först när kvinnan fått
jämbördes rätt med mannen. […] Vi vilja här arbeta i tre riktningar, icke blott
framåt och uppåt utan äfven inåt.390

Ellen Anckarsvärd betonade att sammanhållningen måste vara det starkaste
medlet till framgång för kvinnorörelsen, men då många olika intressen var
förenade såsom länkarna i en kedja kunde meningsskiljaktigheter uppstå:
”[M]en utan strid, ingen frid. Må blott striden föras med blanka vapen och

                                                
386 Aftonbladet 21/9 1897.
387 Idun 1897:38, s. 303; Dagny 1897, s. 259.
388 Svenska Dagbladet 22/9 1897.
389 Ellen Anckarsvärd (1833–1898) var en av initiativtagarna till Föreningen för gift kvinnas
äganderätt som bildades 1873, var ordförande i SKN och ingick i ledningen för FBF. Um-
gicks i kretsen kring Sophie Adlersparre och Rosalie Olivecrona, pionjärer i den svenska
kvinnorörelsen.
390 Svenska Dagbladet 22/9 1897.
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öppet vizir.”391 Anckarsvärd använde sig här retoriskt av krigiska symboler
för att beskriva kvinnorörelsen, vilket kan tolkas som att just hon såg kvin-
nofrågan som en kamp. Det kan även vara ett tecken på tidens retorik.
Stridsmetaforer användes även inom andra rörelser än kvinnorörelsen och
även internationellt – det var ett gemensamt symbolspråk som många kunde
relatera till.392

Anckarsvärd framhöll vidare att kvinnofrågan var synnerligen aktuell.
Den hade ännu inte lösts på grund av den reaktionära vind som blåste i det
sociala och politiska livet och motsättningen som tidvis uppstod mellan
mäns och kvinnors strävanden.393 Kvinnors frigörelse gick dock, enligt
Anckarsvärd, inte ut på att göra mäns och kvinnors verksamhetsfält till ett
och detsamma, mannen varken kunde eller ville fylla kvinnans uppgifter och
kvinnan inte heller mannens. Men kvinnan borde liksom mannen ha full fri-
het i att försöka sig på vilket arbetsområde som helst.394 Kvinnor ville på
samma sätt som män uppfylla sina plikter i samhället och så länge kvinnor
saknade denna frihet måste det finnas en kvinnofråga.395

Ellen Anckarsvärds välkomsttal har flera anspelningar som påminner om
ett liberalt tankegods. Där finns den borgerliga individualismen som innebar
en valfrihet grundat i människans duglighet; åt var och en efter förmåga och
kompetens. Anckarsvärd visade här sin tillhörighet till en individualistisk
syn på den kvinnliga frigörelsen.396 Strävan efter kvinnors autonomi och
oberoende var för henne målet för kvinnorörelsen, men inte på bekostnad av
mäns ställning. De skulle inte känna sig hotade på sina områden.

Det var viktigt för Svenska Kvinnornas Nationalförbund att visa upp sin
organisation, sin betydelse och sina kontakter med andra länder. I slutet av
sitt tal berörde Ellen Anckarsvärd SKNs uppgift som en länk i kedjan av in-
ternationella kvinnoorganisationer och att SKN var en nationell paraplyor-
ganisation mellan landets kvinnoföreningar av skilda typer och vitt skilda
mål.397

                                                
391 Idun 1897:38, s. 303.
392 Bosch 1990, s. 15; se även Eriksson, Fredrik, Det reglerade undantaget: Högerns jord-
brukspolitik 1904–2004 (Stockholm 2004), s. 71f; Mral 1989, s. 25, 110. Ett annat SKN-
exempel: ”i kvinnosaken strida vi ändå med så ojämna vapen” sagt av Henrika Widmark till
Ellen Anckarsvärd; konserten måste bli lyckad med tanke på alla oenigheter som fanns inom
kvinnorörelsen, GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, brev
från Henrika Widmark till Ellen Anckarsvärd 2/9 1897.
393 Aftonbladet 21/9 1897; Idun 1897:38, s. 303.
394 Aftonbladet 21/9 1897.
395 Stockholmstidningen 22/9 1897.
396 Jämför här Manns indelning av kvinnokampen i en individualistisk och komplementär del,
Manns 1997, s. 26–28.
397 Aftonbladet 21/9 1897.
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Efter välkomsttalet valdes ordförande och sekreterare till konferensen.398

Konferensen konsoliderades med att de närvarande stående sjöng Kungs-
sången Ur svenska hjärtans djup tillsammans med den ”mångstämmiga” och
”präktiga” Fruntimmerskören, anförd av Helena Munktell.399 Ramverket
kring konferensen var seriöst, kungligt, högtidligt och gav uttryck för en
ganska måttfull kvinnosak. Ingen behövde än så länge känna sig hotad eller
utmanad. Det utmanande var att kvinnor särorganiserat sig efter kön och
samlats i det offentliga rummet.400 Betoningen på det internationella och på
goda kontakter utomlands var välfunnet och imponerade på pressen.

”Klokt tal af kloka kvinnor”

Mellan flaggstänger och blomsterdekorationer vandrade den lilla skara delta-
gare i kvinnokonferensen till sin samlingssal, icke för att höra högstämda
festorationer, utan för att lyssna till klokt tal af kloka kvinnor om hvad genom
kvinnoarbetet uträttats och verkats och om de förhoppningar och fordringar
man ställer därpå för framtiden.401

Med de orden beskrev Dagnys Lotten Dahlgren vad kvinnokonferensens
deltagare skulle få vara med om. Vilka talade om vad och hur togs det emot?

Programmet för de tre konferensdagarna var digert, sammanlagt hölls 15
föredrag. Sofia Gisbergs utgick eftersom hon inte hade tid på grund av åta-
ganden på Stockholmsutställningen. Sju av föredragen hölls av SKN och
dess medlemsföreningar, fem av företrädare från kvinnoorganisationer från
Danmark, Norge och Finland samt tre fria föredrag. De teman som togs upp
var till exempel kvinnors samhälleliga plikter, ”den sanna kvinnligheten”,
äktenskapsfrågan, kvinnors likställighet med mannen och kvinnors vårdande
plikter. Bland föredragen fanns en innehållslig bredd och organisations-
kommittén förefaller ha valt att tillfredsställa så många kvinnors intressen
som möjligt. Detta förde med sig att föredragen skiljde sig åt på flera punk-
ter när det gällde hur och vad kvinnor skulle vara och göra i det offentliga.

                                                
398 Ellen Anckarsvärd blev ordförande, Agda Montelius, Hulda Lundin och Ellen Fries valdes
till vice ordförande, den sistnämnda kunde dock inte närvara p.g.a. hälsoskäl. Till sekreterare
valdes Anna Ulrich, Sigrid Ulrich och Hanna Andersson.
399 Dagny 1897, s. 261.
400 Se Eduards 2002 om det utmanande med kvinnors särorganisering.
401 Dagny 1897, s. 255.
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1897 års konferensprogram Källa: Dagny 1897, s. 235f, KB
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För att åskådliggöra konferensens innehåll kan föredragen delas in i två
kategorier: Den ena består av de föredrag som hölls av Agda Montelius, Lu-
cina Hagman, Elna Tenow, Elisabet Selmer, Charlotte Norrie, Margareta
Vullum, Ebba Herrman, Ellen Key och dr Bergwall. Dessa beskrev arbets-
områden där kvinnor enligt traditionen kunde vara verksamma, och talade
om arbetsfält som ansågs traditionellt ”kvinnliga” eller där de kvinnliga
”egenskaperna” var en fördel för att utöva yrket. Föredragen var inte utma-
nande i sig. Att vårda sjuka, fattiga, barn och djur var områden som passade
kvinnor på grund av deras tillskrivna vårdande, förstående, ömmande och
omhändertagande egenskaper.402

Denna kategori av föredrag skulle kunna kallas maternalistiska eller med
en svensk term samhällsmoderliga.403 Begreppet samhällmoderlighet intro-
ducerades i Sverige av Ellen Key som menade att kvinnor hade en specifik
uppsättning av egenskaper och erfarenheter som gjorde dem speciellt lämpa-
de att verka i samhället. Moderskapet skulle inte längre enbart vara en privat
angelägenhet utan även föras ut i det offentliga. Ellen Key skapade dessutom
själv en normativ teori där hon kallade samhällsmödrarna för ”maternella”,
vilkas motpol var de ”a-maternella”. Som en omfattande forskning visat blev
maternalism en allmän ideologi i de flesta kvinnorörelsesammanhang vid
förra sekelskiftet.404 Historikern Josefin Rönnbäck, som studerat den svenska
kvinnliga rösträttsrörelsen har också funnit samhällsmoderligheten i det som
hon kallar ”det ideologiska kittet” inom rösträttsrörelsen. Rösträttskvinnorna
ställde sig bakom den samhällsmoderliga ideologin eftersom ”de ansåg att
kvinnor som mödrar behövde rösträtten för att värna om barnens – sina egna
och andras – bästa. De tänkte sig också att kvinnor skulle bli bättre mödrar
och uppfostrare om de var tvungna att sätta sig in i och ta ansvar i politiska
sammanhang”.405

                                                
402 Begreppsparet likhet/särart har använts som analysredskap för den kvinnliga emancipatio-
nen sedan 1980-talet inom genusforskningen. Under senare år har dock detta begreppspar inte
ansetts tillräckligt eftersom det inte riktigt synliggör variationer av uppfattningar om männi-
skan och könet, därutav har istället begreppsparet komplementär/individuell börjat användas,
se t.ex. Manns 1997, s. 26–28. Jag har valt att inte kategorisera konferensföredragen enligt
dessa begreppspar utan endast redogöra över markanta skillnader i föredragens innehåll.
Även vid andra kvinnokonferenser hölls föredrag om djurskydd och även vegetarianism.
Många kvinnor var vid den tiden engagerade i dessa frågor även om det var en rörelse domi-
nerad av män, Dirke 2000.
403 Denna feministiska inriktning har inom forskningen även kallats för relationella feminister,
sociala feminister, könskomplementära feminister och särartsfeminister, se t.ex. Offen, Karen,
”Defining feminism: A comparative historical approach”, Signs 1988:14.
404 Manns 1994, s. 60–65. För internationell forskning om maternalism se t.ex. Mothers of a
new world: Maternalist politics and the origin of welfare states, eds. Koven, Seth & Michel,
Sonya, (Routledge, New York 1993). Forskningen om Ellen Key är omfattande, för aktuell
forskning se t.ex. Lindén, Claudia, Om kärlek: Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key
(Stehag 2002).
405 Rönnbäck 2000, s. 41.
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På den Skandinaviska kvinnokonferensen 1897 innebar samhällsmoder-
ligheten, vårdandet av barn, fattiga och sjuka, ett slags ”professionalisering”
av de kvinnliga egenskaperna eftersom föredragshållarna var eniga om att
kvinnor borde få ökade befogenheter, ökat ansvar och större inflytande i ar-
betslivet för att åstadkomma ett bättre samhälle. Vägen till kvinnors infly-
tande skulle gå genom det som traditionellt och historiskt uppfattats som det
kvinnliga.

Den andra kategorin av föredrag består av dem som hölls av Gertrud
Adelborg, Ellen Anckarsvärd, Anna Sandström, Gina Krog och i viss mån
Emil Svensén. Dessas föredrag behandlade kvinnosaksfrågan på ett mer po-
litiskt feministiskt sätt. De gick ett steg längre än de övriga och talade om
något mer än att bara tillvarata kvinnors egenskaper. Föredragen handlade
om att förändra kvinnors sociala och politiska situation i grunden och tog
upp frågor som kvinnors likställighet med män, medborgarskap och allmän
rösträtt. Dock står Svenséns anförande lite vid sidan av, han gjorde en histo-
risk exposé över kvinnors rättsliga ställning och kom inte med några förslag
på förändringar.

Den norska kvinnosakskvinnan Gina Krogs föredrag fick mycket positiv
uppmärksamhet i pressen. Framförallt var åhörarna positiva till hur hon höll
sitt föredrag. Hennes förmåga att på ett professionellt sätt, levandegöra och
med ”poetisk glöd” föra fram sitt budskap lovordades. Tidningen Social-
Demokraten framhöll talet som konferensens ”glansnummer” och menade
att kvinnofrågan i Sverige skulle få fart om det funnes någon dylik svensk
personlighet.406 Hennes föredrag uppskattades också av konferensdeltagarna,
det förkom entusiasm, jubel och applåder.407 Hon redogjorde för förhållan-
dena i Norge och sade att kvinnofrågan inte hade kommit lika långt där som
i Sverige eftersom kvinnorörelsen inte var lika organiserad som den svenska.

Gina Krog var den av föredragshållarna som höll det mest feministiska
talet. Hon agiterade för de krav kvinnorörelsen måste ställa för att kvinnor
skulle få ett fullgott medborgarskap, till exempel utökade rättigheter till ut-
bildning, lika lön för lika arbete och rösträtt.408

Under konferensen betonades vikten av sammanhållning och av en lugn
och sansad kvinnoemancipation.409 Ulla Manns berör kvinnokonferensen
1897 i sin avhandling och redogör för de inre stridigheter som präglade
kvinnorörelsen tiden före konferensen.410 Hon pekar framförallt på det före-
drag ”Missbrukad kvinnokraft” som Ellen Key höll under 1896 och som or-

                                                
406 Social-Demokraten 22/9 1898.
407 Se t.ex. Dagens Nyheter 22/9 1897; Stockholmstidningen 22/9 1897; Idun1897:39, s. 312f;
Dagny 1897, s. 261.
408 Dagny 1899, s. 31–37, 54–60.
409 Se t.ex. Idun 1897:38, s. 303, 312; Dagny 1897, s. 259.
410 Manns 1997, s. 134–152; se även Bokholm 2002, s. 276f; Hammar 1999, s. 234–245;
Ullman 2004, s. 167–177.
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sakade en stor debatt. Ellen Key anklagade kvinnorörelsen för att den drivit
jämlikheten med män för långt och förespråkade en komplementär kvinno-
syn och menade att kvinnor skulle bevara sina kvinnliga egenskaper och inte
tävla med männen på deras arena. Key betonade de biologiska olikheterna
mellan könen, vilka tillsammans skulle bilda en fullkomlig organisk helhet
och ansåg att Fredrika-Bremer-förbundet försökte emancipera kvinnan från
sin egen natur. FBF å sin sida framhöll att kvinnorörelsen krav berättigades
med argument om allas rätt till individualitet oavsett kön. Kvinnokampen,
enligt Fredrika-Bremer-förbundet, innebar vid denna tid att kvinnor skulle
omfattas av samma sociala och politiska rättigheter och plikter som män.411

På konferensen fanns både Ellen Key och reformpedagogen Anna Sand-
ström som talare. De representerade två olika riktningar i frågan om synen
på kvinnlighet och frigörelse.412 Ellen Key höll föredrag om Sällskapet Nya
Idun och fick därmed inte något större utrymme att plädera för sin stånd-
punkt. Anna Sandström höll däremot ett medlande och även det kanske mest
betydelsefulla talet angående kvinnofrågan. Detta visar att konferenskom-
mittén tagit ställning i den omdebatterade frågan och föredrog Sandström
före Key. I sitt föredrag betonade Anna Sandström att kvinnan skulle bevara
sina kvinnliga egenskaper och samtidigt ha full likställdhet med mannen.413

I konferensprogrammet fanns också tillfällen för diskussion inlagda vilket
säger en del om vilka ämnen organisationskommittén ansåg vara viktiga el-
ler kontroversiella och behövde diskuteras. När deltagare ville yttra sig i en
diskussion så var formerna ganska komplicerade. Man skulle lämna fram sitt
visitkort till ordföranden i förväg och inlägget i diskussionen fick inte vara
längre än fem minuter.414 Formerna gjorde också att arrangörerna kunde
kontrollera vad som skulle sägas. Diskussionstillfällen fanns inlagda efter
föredragen som handlat om sedlighet och kvinnors rättsliga ställning. Efter
Emil Svenséns föredrag om kvinnors rättsliga ställning yttrade sig till exem-
pel finskan Ida Molander om kvinnors politiska och sociala ställning i Fin-
land. Socialdemokraten Kata Dahlström talade för kvinnors jämlikhet med
män i äktenskapet och framhöll att mäns målsmanskap över kvinnor måste
upphöra.415

                                                
411 Manns 1994, s. 56ff; Manns 1997, s. 134ff. Ellen Key orsakade också oro i den svenska
kvinnorörelsen i samband med unionsfrågan mellan Sverige och Norge; se även Hammar
2004; Hammar, Inger, ”Ellen Key i blåsväder”, red. Andersson, Irene, Johansson, Kenneth &
Lindstedt Cronberg, Marie, Tid och tillit: En vänbok till Eva Österberg (Stockholm 2002).
412 Bokholm 2002, s. 276f; Hammar 1999, s. 234–245; Manns 1997, s. 134–152; Ullman
2004, s. 167–177.
413 Sandström, Anna, ”Under hvilka förutsättningar kan kvinnorörelsen blifva af verklig bety-
delse för kultur och framåtskridande”, Dagny 1898, s. 7–13.
414 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 9,
föredragningslista; historik, bilaga 3, pro memoria 20/9 1897 §6.
415 Stockholmstidningen 24/9 1897.
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Elisabeth Selmers föredrag om nykterhet och sedlighet och den efterföl-
jande diskussionen som drog ut långt på tiden fick kritik. Tidningen Social-
Demokratens reporter förkastade hela sedlighetsföredraget och refererade det
inte ens: ”Att sitta och höra på sådant nonsens var pinsamt, och jag vill ej
trötta hvarken mig själf eller andra med att här referera det samma.”416 Da-
gens Nyheters reporter menade att diskussionen, där både män och kvinnor
yttrade sig, var till en nackdel för mötet:

Medan man med stort intresse samt aktning och erkännande för såväl inne-
håll som form lyssnat till de hållna föredragen och meddelandena om hvad
qvinnorörelsen uträttat på skilda områden, så fann man sig nu förflyttad till
ett möte i federationens stil [en anti-prostitutionssammanslutning, min
anm].417

Men alla fördömde inte föredraget, till exempel tyckte Nya Dagligt Allehan-
das reporter att föredraget och diskussionen var mycket intressanta.418 Med
denna kritik av föredraget och den efterföljande diskussionen ser man tydligt
hur svår balansgången mellan de olika kvinnofrågorna var och vad som var
provocerande. Sedlighetsdebatten var ett brännande ämne som ofta lockade
åhörare. Man kan anta att konferensens organisationskommitté valt att bjuda
in Selmer som talare av taktiska skäl, trots att det förelåg en risk för kritik,
för att locka åhörare som annars inte direkt engagerade sig i kvinnofrågan.

Majoriteten av konferensföredragen återgavs i tryckt form efter konferen-
sen. Intressant nog har jag inte funnit Elisabeth Selmers föredrag publicerat,
en tanke är att konferenskommittén tog avstånd från det föredraget i efter-
hand eftersom det var det som utsattes för kritik. Året efter konferensen
iordningsställde också SKNs centralkommitté ett särtryck med nio av konfe-
rensens föredrag. Att använda pressen som en informationskanal samtidigt
som att där få uppmärksamhet var en del av Svenska Kvinnornas National-
förbunds arbetssätt, att göra propaganda för saken. Att kommittén var noga
med att de olika föredragen skulle publiceras är också ett tecken på detta –
att sprida information. Kommittén var också mycket angelägen att publice-
ringarna skulle spridas till kvinnor i utlandet.419

Lotten Dahlgren för Dagny gav organisationskommittén beröm för ett
mycket bra upplägg av föredragsämnena. Programmet hade, enligt henne, ett
noga avvägt innehåll och föredragen var varken för långa eller överlastade
med frågor, Den goda balansen hade besparat åhörarna ”andlig övermättnad”
och ”slöhet”, något som inte hade varit fallet på den internationella kvinno-
konferensen i Berlin året före. Föredragshållarna prisades också för att de

                                                
416 Social-Demokraten 24/9 1897.
417 Dagens Nyheter 20/9 1897 [feltryck ska vara 23/9 1897].
418 Nya Dagligt Allehanda 23/9 1897.
419 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 19/10 1897 §3.
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avgränsat sina ämnen väl och fick enligt Dahlgren uppmärksamhet från en
ständigt vaken åhörarkrets som var ivriga med bifallsyttringar. Det vittnades
om att applåder, skratt och jubel förekom under och efter flera av föredra-
gen.420 

Den talande kvinnan

Konferenser var ett viktigt led i att offentliggöra olika ideologiska riktlinjer i
en organisation. Min analys av programinnehållet vid kvinnokonferensen
1897 visar att det fanns olika hållningar och ståndpunkter inom SKN vid
denna tid om organisationens mål och hur man skulle formera sig för offent-
lighet. Det var av stor betydelse för kvinnornas intåg i offentligheten att
kvinnor nu verkligen stod i en talarstol och att de på ett professionellt sätt
framförde sitt budskap. Vid förra sekelskiftet var det ovanligt med kvinnor
som höll i offentliga föredrag och det var sällan som kvinnor tränats i den
retoriska konsten, ett viktigt medel för att kunna påverka.421 I sitt föredrag
om Kvinnoklubben berättar Hanna Andersson att kvinnor där fick öva sig i
att hålla tal inför andra.422 Men det var inte alltid lätt att vara bekväm i talar-
rollen. Historikern Sif Bokholm har i sin avhandling om Agda Montelius re-
dogjort för hur ”ohyggligt rädd” Montelius var inför sitt tal på den Skandina-
viska kvinnokonferensen 1897.423

Konferenskvinnorna hade identifierat att det var mannen som var norm
för hur en konferens skulle genomföras och eftersträvade det manliga tillvä-
gagångssättet för att kunna få fram sitt budskap. I Dagny framhöll Lotten
Dahlgren att konferenskvinnornas prestationer höll ungefär samma nivå som
föredrag hållna av män på konferenser, både till form och till innehåll. Kvin-
nor hade, enligt Dahlgren, tagit ett stort steg framåt eftersom de hade lärt sig
konsten att tala. De hade nu funnit ett uttrycksmedel för sina tankar och lärt
sig att använda sig av denna makt, vilket gjorde att de inte behövde vara
tysta längre.424 Lotten Dahlgren ger ingående beskrivningar av hur de olika
talarna framförde sina tal, hon ger ett brett spektrum på olika slags talare:
”Den grundlige”, ”den mer oöfvade”, ”den öfvade” och ”den till en stor fär-

                                                
420 Dagny 1897, s. 259.
421 Se Mral, Brigitte, Talande kvinnor: Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key (Nora
1999), s. 122ff. för en redogörelse över kvinnor som med hjälp av retoriken träder in i offent-
ligheten; se Sjögren 1997, s. 28 om det ovanliga med en kvinna i talarstolen, se även Björ-
kenlid 1982, s. 38f, 125f; Florin 2006 om betydelsen av rösträttskvinnornas tal som medel för
påverkan.
422 Dagens Nyheter 20/9 1897 [feltryck ska vara 23/9 1897]; se även Andersson, Hanna,
”Kvinnoklubbens idé: Föredrag hållet vid Svenska kvinnornas nationalförbunds konferens”,
Dagny 1897, s. 279–285.
423 Bokholm 2000, s. 137f; se även Florin 2006 om hur obehagligt rösträttskvinnorna kunde
tycka det vara att hålla offentliga föredrag.
424 Dagny 1897, s. 258.
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dighet i talkonsten uppöfvade offentliga talaren”.425 Det var emellertid inte
alla talare som fick så stor uppskattning som till exempel Gina Krog och
Anna Sandström. I Dagens Nyheter framhölls att Emil Svensén höll sitt fö-
redrag med ”en något sökt spiritualitet”.426

Även i samband med andra konferenser kommenterades ofta hur olika
talare höll sina tal. Det visar betydelsen av hur viktig denna del av föredra-
gen var. Ellen Fries rapporterade i Dagny från två olika konferenser i Paris
1889. Hon betonade att de kvinnor som vann störst uppmärksamhet för sina
tal var de kvinnor som talade som män. De kvinnor som spelade på sina
kvinnliga attribut vann inte alls lika stort gensvar. Ellen Fries ogillade de
kvinnor som höll tal med ”toaletter, sina lockar och sina ögonkast. De trodde
sig kunna fånga sitt auditorium genom sentimentala satser eller ett behag-
sjukt pjoller.” Enligt Ellen Fries gjorde den kvinnligheten inte kvinnosaken
någon heder.427 Med andra ord fanns det en ”rätt” sorts kvinnlighet.

”…samkväm” och ”vederkvickelse…”

Följande avsnitt handlar om de delar av konferensen som inte har med själva
föredragen att göra. Jag fokuserar istället på kringarrangemangen och deras
symbolvärde. Kring sekelskiftet 1900 fanns ett uttalat och uppdämt behov av
att utbyta erfarenheter och bilda nätverk mellan kvinnor. Det moderna sam-
hällets möjligheter till kommunikation öppnade också möjligheter för kvin-
nor att ta för sig. Det var viktigt för konferensdeltagare att göra andra saker
än att lyssna på föredrag. Redan tidigt bestämde konferenskommittén att det
skulle finnas utrymme för socialt umgänge mellan deltagarna.428 Vilka möj-
ligheter hade konferensdeltagarna att utveckla sociala nätverk och på vilket
sätt var detta en funktion som vävdes in i konferensen?

Konferenskommittén var noga med att sprida kunskap om kvinnors arbete
och verksamheter. Allt som kunde förknippas med kvinnlighet uppvärdera-
des och lyftes fram. Inför konferensen tog den reda på öppettider för olika
museer, institutioner och sociala inrättningar runt om i staden. Dessa trycktes
sedan på baksidan av konferensprogrammet så att deltagarna skulle kunna ta
del av det.429 Bland de sevärdheter som kommittén rekommenderade fanns
FBFs, Föreningens för Välgörenhetens Ordnandes och Kvinnoklubbens lo-
kaler, olika sjukhus, skolkök, arbetsstugor och skolbad.430 Med andra ord in-

                                                
425 Dagny 1897, s. 259.
426 Dagens Nyheter 24/9 1897.
427 Dagny 1889, s. 246.
428 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, löst ark, förslag till
program.
429 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 2/9 1897 §10.
430 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 5,
”Konferens i Stockholm 1897 anordnad af Svenska Kvinnornas Nationalförbund”.
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rättningar initierade av kvinnor och där kvinnor var verksamma. Utöver kon-
ferenssalen i Frimurarlogen disponerade konferensen också några sidorum
där kvinnors verksamheter exponerades. Där fanns till exempel års- och
verksamhetsberättelser från de olika medlemsföreningarna och även olika
tidskrifter.431 I ett rum fanns också en utställning om dräktreformen. Dräktre-
formrörelsen var en internationell företeelse och i Sverige hade den startat
sin verksamhet under 1886. Den vände sig mot opraktiska och ohälsosamma
kvinnokläder som till exempel snörliv, turnyr och smala, högklackade skor
som inte gjorde skillnad på höger och vänster fot. Föreningen framställde
och spred klädmönster för mer funktionella kläder. Reformen slog dock ald-
rig riktigt igenom, och det var få kvinnor som använde dräkterna, men ett le-
digare klädmode initierades genom diskussionen.432

Sevärdheterna och utställningsrummens innehåll stämmer väl överens
med konferensens innehåll. I efterhand ångrade konferenskommittén att det
inte hade satts av tid under konferensdagarna så att deltagarna gemensamt
kunnat ta del av de olika inrättningarna.433

En betydande social funktion hade de måltider som konferensdeltagarna
intog gemensamt. Under konferensdagarna åts gemensamma luncher i Fri-
murarlogens restaurang, vilket säkert också var ett praktiskt arrangemang.
Den första dagen besökte deltagarna gemensamt Stockholmsutställningen
och åt gemensam middag på utställningens folkkök. Restaurangen var en av
en mängd olika utskänkningsställen som fanns inne på området. Med lågt
satta priser hade detta inrättats med tanke på de mindre bemedlade. Ser-
veringen blev emellertid mycket populär hos alla samhällsklasser och be-
söktes flitigt, även Oscar II åt där. Det är möjligt att konferenskommittén
ville visa upp Folkköket som en social inrättning eftersom den förestods av
”societetsdamer”.434 Under det långa uppehållet mitt på dagen på konferen-
sens andra dag besökte konferensdeltagarna utställningen åter en gång. Då
förevisade Hulda Lundin utställningens folkskolehus, och olika material och
inredning i Stockholms stads paviljong.435 Här är det påtagligt att konferens-
kommittén hade som syfte att visa upp vad kvinnor uträttat för konferensens
deltagare.

                                                
431 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, bilaga 3, pro
memoria 10/9 1897 §8; historik, bilaga 9, föredragningslista.
432 Bokholm 2002, s. 253ff; Manns, 1997, s. 79, samt not 89; Rönnholm 1999, s. 155f; Lin-
droth, Helena, “Skor, skoskav och identitet”, red. Nilsson, Bo G., Påklädd, uppklädd, avk-
lädd: Om kläder, kropp och odentitet (Stockholm 2005), s. 147f. För internationell forskning
se t.ex. O'Connor, Eileen, Regulating healthy bodies: Health, medicine, and dress reform in
Victorian Canada (Ann Arbor, Michigan 2005); Wilson, Elizabeth, Adorned in dreams:
Fashion and modernity (New York 2003), kap. 10.
433 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, erfarenheter.
434 Ekström 1994, s. 243.
435 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik.
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Konferensens finalnummer blev den påkostade festen på Hotel Phœnix på
Drottninggatan, en för tiden mycket välkänd festlokal i Stockholm, där bru-
kade till exempel bröllopsfester och Idunfester hållas.

Hotell Phoenix     Foto: SSM

I Dagny står det att det var en vacker fest med högtidsklädda gäster. Av de
omkring 150 gästerna var den övervägande delen kvinnor, det fanns endast
ett tiotal män närvarande. Gästerna samlades först i foajén där de drack te
och samspråkade varpå de gick in i den stora festsalen. Där tog de del av ett
musikprogram hållet i en skandinavisk anda, främst av kvinnliga tonsättare.
Helena Munktell och Henrika Widmark bidrog med ytterligare en ny kantat
framförd av Fruntimmerskören. Därefter framfördes sång av Ester Sidner
och operasångaren Lundkvist följt av violinspel av fröken Lindberg. Kon-
serten avslutades av en Bellmanskvartett framförd av körmedlemmar.436

Vid supén hölls tal, både på vers och på prosa. Lotten Dahlgren, redaktör
på Dagny, höll till exempel ett mycket uppskattat och humoristiskt tal på
vers för mannen. Henrika Widmark höll ett lika versifierat tal om sam-
manslutningen, Hulda Lundin höll tal för de norska, danska och finska gäs-
terna varpå Gina Krog från Norge och Helena Westermarck från Finland
replikerade.437 Professor Oscar Montelius, Agda Montelius make, avslutade
med att utbringa ”en skål för mannens och kvinnans samarbete i framåtskri-

                                                
436 Se till exempel Idun 1897:40, s. 322.
437 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik. Om Helena
Westermarck (1857–1938) se Claesson Pipping, Git, ”Helena Westermarck: Lysande hjältin-
na, full av gråskalor”, Astra nova 2003:5, s. 20–26.
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dandets tjänst”.438 Vid 1-tiden på natten skildes deltagarna åt ”med en varm
känsla av sammanhållning och enighet”.439 I samtliga källor omvittnas att det
var en glad och livlig stämning på festen. Konserten och avslutningsfesten
kan, utöver att de närvarande säkert hade det mycket trevligt, också ses som
ett slags ’uppfunna traditioner’ som Hobsbawm talar om. Arrangemangens
rituella och emotionella former skapade kulturell mening åt den borgerliga
publik som var närvarande.

Ett viktigt led i manifestationerna var de nationella hyllningarna till det
traditionella samhällets institutioner. De ’uppfunna traditionerna’ vilade i
detta fall på stabil samhällsbevarande grund. Under jubileumsveckan upp-
vaktades kungaparet av ett stort antal deputationer. Även en ”Damernas de-
putation” hos drottningen gick av stapeln den 20 september. Sammanlagt var
det 40 olika föreningar, där kvinnor var verksamma, som stod bakom depu-
tationen. Agda Montelius höll ett tal både å kvinnoföreningars och välgören-
hetsföreningars vägnar. Damerna överlämnade även gåva med kvinnliga
konnotationer – ”en vacker blomstergärd, en krona bunden af ljusröda och
hvita rosor, och hvilade på ett hyende [kudde] af blommor, hvars hörntofsar
utgjordes af olikfärgade band med de särskilda föreningarnas namn, brode-
rade i gult silke. På hyendet hvilade ett guldbroderat band med inskrift: Till
vår ädla drottning”.440 De kvinnliga konnotationerna till trots framhöll både
Agda Montelius i sitt tal, och Lotten Dahlgren i Dagny, att gåvan var ”enkel”
och ”flärdlös”.441

Man kan undra vad dessa gåvoritualer hade för innebörd? Enligt antro-
pologisk forskning har gåvor en stor symbolisk funktion. Själva gåvan
speglar relationen mellan givaren och mottagaren och bekräftar givarens
självbild av vad hon förmår, kan och vill. En gåva kräver också en gengå-
va.442 Deputationen fick uppmärksamhet i pressen vilket torde varit symbo-
liskt betydelsefullt för kvinnorna – att synas som en grupp kvinnor vilken
blev mottagen hos nationens viktigaste symbol, drottningen, var viktigt. Som
gengåva fick de borgerliga kvinnorna ett symboliskt existensberättigande av
drottningen genom att hon spred sin glans över dem. Även internationellt tog
kvinnor tillfället i akt att låta sig uppmärksammas i närvaro av kungligheter.
Den holländska utställningen 1898 om kvinnors arbete invigdes i samband
med kröningen av drottning Wilhelmina.443

Konferenser som sådana kan sägas ingå i modernitetens manifestationer
men innehöll således även traditionella drag. Jag menar att konferenskvin-
                                                
438 Idun 1897:40, s. 322.
439 Stockholms Dagblad 24/9 1897.
440 Se t.ex. Dagny 1897, s. 199–202; Dagens Nyheter 22/9 1897; Idun 1897:38, s. 302 (citat).
441 Dagny 1897, s. 199, 202.
442 Se t.ex. Mauss, Marcel, Gåvan (Lund 1997), den numera klassiska essän kom redan på
1920-talet; se även Ericsson, Christer, ’Vi är alla delar av samma familj’: Patronen, makten
och folket vid Nyby bruk 1880–1940 (Stockholm 1997), s. 165–173.
443 Grever & Waaldijk 2004, s. 11.
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norna hade gjort ett medvetet val att anordna konferensen i samband med ut-
ställningen och kungajubileet i Sveriges huvudstad – Stockholm, inte Kal-
mar eller Härnösand. Det var i Stockholm, maktens och borgerlighetens
centrum, man kunde synas, det var där pressen fanns och det var dit kommu-
nikationerna gick.

Utöver de organiserade kringarrangemangen förekom också formella de-
lar på konferensen som inte handlade om innehållet i föredragen. Under kon-
ferensdagarna lästes olika hälsningar och telegram upp. Till exempel kom
hälsningar från den finska kvinnosakskvinnan Alexandra Gripenberg och
den svenska Rosalie Olivecrona som önskade kvinnorna lycka till och att de
var ledsna över att de inte kunde närvara.444 Hälsningarna noterades och svar
lämnades.445 Dessa formella delar hade en viktig betydelse i formandet av en
’kollektiv identitet’ för deltagarna. Det var en bekräftelse och uppmärksam-
het från redan bemärkta kvinnor inom kvinnorörelsen. Telegrammen kan
således analyseras i linje med deputationen hos drottningen. De är ett exem-
pel på en gåva – gengåva.

Att det anordnades tillställningar och utfärder ser jag som en tydligt och
medvetet invävd nätverksskapande funktion i konferensen. Eftersom det
fanns deltagare från andra länder än Sverige fick konferensen också till stånd
ett utbyte av tankar, idéer, strategier och erfarenheter mellan kvinnor i de
skandinaviska länderna. I Dagny står att läsa att det var vanligt att svenskar i
samband med konferenser lät nöjen och andra sociala samkväm inkräkta allt-
för mycket på de mer allvarliga mötesförhandlingarna. Under kvinnokonfe-
rensen tycker Dagny istället att det inte hade skadat med fler tillfällen där
deltagarna kunde umgås med varandra.446 Även konferenskommittén önska-
de i efterhand att det funnits betydligt fler tillfällen för socialt umgänge in-
vävt under konferensdagarna.447

För kvinnorna var det dock betydelsefullt att de fick möjlighet att stifta
bekantskaper, umgås och utbyta erfarenheter under konferensen. Det innebar
också att den ’kollektiva identiteten’ förstärktes dem emellan. Den identi-
tetsskapande processen hade fått utrymme och rörelsens vilja och ideologi
visualiserades i både konferensens form och innehåll.
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”…för ett gemensamt mål sträfvande krafter…”

Hur återspeglas då den borgerliga kvinnorörelsens tankevärld, dilemman och
strategier i det som hände vid den första kvinnokonferensen i svensk histo-
ria?

Enligt min undersökning hade kvinnokonferensen 1897 en viktig funk-
tion: deltagarna skulle få möjlighet att utveckla sociala nätverk och retoriken
om ”enighet” och ”vägen framåt” flödade talrikt i kantater och föredrag.
Men vad skulle de sociala nätverken förändra? Vad var målet? De frågorna
har inte ett lika entydigt svar. De besvarades på konferensen med ett vagt
”framåt” och en vilja till samförstånd och samarbete över olika gränser, och
ett erkännande av det ”kvinnliga” fanns inskriven i konferensens språk. Men
om konferensen i stället betraktas i ett perspektiv av ”formering för offent-
lighet” får hela arrangemanget en annan innebörd med andra slags underto-
ner. Då framstår det klarare att det var offentligheten som sådan som
eftersträvades, och att det fanns olika vägar dit.

Feministiska teoretiker framhåller ofta att det finns en ständigt rörlig
gräns mellan de privata och offentliga sfärerna. Den gränsen måste omför-
handlas gång på gång och kvinnorörelser har alltsedan 1800-talet försökt
hitta olika ”språk” för att hantera detta dilemma.448

För den borgerliga kvinnorörelsen vid förra sekelskiftet var gränsdrag-
ningen extra besvärlig eftersom ideologin i denna samhällsklass var tydligt
uppdelad i ett tänkande kring två sfärer – en manlig offentlig och en kvinnlig
privat med ganska skarpa åtskillnader. Som jag visat i kapitel II försökte or-
ganisationen SKN lösa problematiken genom att försöka sammanjämka sfä-
rerna och hålla fram de privata livssammanhangen som oumbärliga i
offentligheten. Den strategin fördjupades i denna konferens.

De som arrangerade denna första kvinnokonferens ställdes inför samma
problem. Hur skulle ett ”språk” formuleras så att projektet ”formering för
offentlighet” kunde ros i land, det vill säga en önskan om att kvinnor skulle
få större medborgerliga rättigheter och en mer jämlik offentlig sfär kunde
upprättas i förlängningen? Hur skulle kvinnor, som var olika män, integreras
på arenor där män hade ensamrätt? Kunde detta åstadkommas utan att köns-
relationerna behövde omdefinieras och konflikter uppstå? Hur skulle man
undvika att könsidentiteten och klassidentiteten som de delade med sina män
och familjer kom i konflikt med varandra.

Lösningen på problemet som presenterades var för det första: finn en
form som deltagare och allmänhet känner igen i samtiden i en normativ na-

                                                
448 Landes 1998, s. 1–17; Rendall, June, ”Nineteenth century feminism and the separation of
spheres”, eds. Andreasen, Tayo m.fl., Moving on: New perspectives on the public/private di-
chotomy (Aarhus 1991), s. 17–38; se även Kvinnovetenskaplig tidskrift 2001:1, tema-nummer
offentlighet.
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tionell och borgerlig diskurs som inte känns provocerande. Skapa för det
andra ett innehåll som är lagom måttfullt så att alla kan nå enighet och se till
att kvinnor får gemensamma arenor. Presentera inga större utmaningar mot
män – endast krusningar på ytan och upprätthåll enigheten framför allt an-
nat.449 Arbeta på lång sikt med upplysning, utbildning och samordning för att
skapa respekt.450 Kvinnor måste visa sig värdiga ett nytt ansvar. Det var för-
siktighetens strategi.

Det nya ansvaret hade konferensarrangörerna klarat av bra, menade Lot-
ten Dahlgren för tidskriften Dagny när hon skrev att kvinnor hade förväntat
sig ganska mycket av konferensen, vilken var den första av sitt slag i Sveri-
ge. Hon understryker att kvinnor absolut inte var besvikna utan istället var
tacksamma över att ”så väl främlingar som våra egna hafva enats i att gifva
sitt erkännande åt ett företag, som så väl vetat att motsvara sin bestämmelse,
den nämligen att sammanföra och förena inom olika verksamhetsområden
arbetande nordiska kvinnor.”451

Vid Kvinnokonferensen 1897 syntes kvinnorna som en särorganiserad
grupp. Min tolkning är att det i detta fanns en medveten strategi invävd. För
att nå ut i offentligheten och uppträda på mäns arenor använde sig konfe-
renskvinnorna av liknande uttrycksformer som män, men de fyllde konferen-
serna med ett eget innehåll.

Min analys av kvinnokonferensens innehåll visar att det fanns minst två
olika strategiska hållningar till hur man skulle lyckas få tillträde till offent-
ligheten; både de kvinnor jag kallar maternalister och de jag kallar politiska
feminister hade det som mål. Däremot skiljer sig tillvägagångssättet åt mel-
lan de två grupperna. Maternalisterna tänkte sig att ingå i offentligheten utan
att konkurrera med männen på deras arenor men såg offentligheten uppdelad
i en manlig och en kvinnlig del. Feministerna däremot såg sig själva ingå i
offentliga sammanhang tillsammans med män utan en markant uppdelning
mellan manligt och kvinnligt. Trots detta använde de sig av särorganisering i
syfte att uppnå likhet, men de gjorde det tillsammans på samma arena. Vik-
tigt är att framhålla att många kvinnor i praktiken växlade mellan dess
ståndpunkter.

Nådde man några mål med manifestationen eller var konferensen en upp-
visning i hur kvinnorna iscensatte sin egen underordning? Kunde kvinnor
vara både lika och olika män på samma gång?

                                                
449 Historikern Ylva Waldemarsson visar på samma ”försiktighetsfenomen” i sin avhandling
om LOs Kvinnoråd. Dess föreståndare, Sigrid Ekdahl, gav namn åt uttrycket ”ekendahlare”,
vilket hänsyftade till Kvinnorådets försiktiga strategi, att inte stöta sig med någon och i syn-
nerhet inte med män. Waldermarsson, Ylva, Kvinnor och klass – en paradoxal skapelsebe-
rättelse: LOs Kvinnoråd och makten att benämna 1898–1967 (Stockholm 2000), s. 53f.
450 Jfr diskussion om respekt i Blomberg 1995, s. 343f.
451 Dagny 1897, s. 255f.
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Genom att 1897 års kvinnokonferens lyfte fram de kvinnliga verksamhe-
terna, vare sig det var ur ett feministiskt perspektiv eller ej, bidrog konferen-
sen till en positionering av kvinnor som grupp och ett synliggörande av
kvinnors verksamhet. Det var just detta med särorganiseringen i sig som var
utmanande eftersom kvinnor gjorde sig synliga och utmanade män indirekt
genom formen.452

Hur tog det sig uttryck vid den Skandinaviska kvinnokonferensen 1897?
Bredden av föredragsämnen visar skilda områden där kvinnor hade nått en
position, och med en modern term kanske man kunde säga att det låg något
av en ”kvinnor-kan” karaktär över hela arrangemanget: titta här är vi och se
vad vi kan och vill. Detta i sig var en utmaning i en tid då kvinnor över lag
inte agerade eller talade i det offentliga rummet.

Det fanns också ett uttalat mål på denna första konferens för att kvinnors
situation, både politiskt och socialt skulle förändras – ett måttfullt föränd-
ringsperspektiv var inbyggt i några av de föredrag som beställdes och fram-
fördes. Både Ellen Anckarsvärd och Gina Krog gjorde en del radikala
uttalanden som kan tolkas som feministiska. Intressant nog blev dessa före-
drag de mest uppskattade. Sedlighetsföredraget däremot blev illa åtgånget i
pressen. Att ta upp reglementeringsfrågan i offentligheten var tydligen alltför
djärvt.

Även internationella kvinnokonferenser hade skilda karaktärer, vissa
handlade om ökade politiska rättigheter och möjligheter för kvinnor, medan
andra hade en ”tamare” karaktär och lyfte fram vad kvinnor hade gjort och
kunde göra utan att den politiska dimensionen var närvarande.453 På den
Skandinaviska kvinnokonferensen 1897 rymdes båda karaktärerna inom en
och samma konferens, både synliggörandet och könspolitiken.

Inom kvinnorörelsen, både internationellt och nationellt, var det vanligt
att kvinnor från olika läger jämkade ihop sig och sina skilda åsikter för att
samarbeta. Man skulle kunna säga att kvinnorörelsen medvetet använde kon-
sensusstrategin för att nå offentlighet. Genom att samarbeta kunde kvinno-
rörelsen växa i medlemsantal, en stor rörelse hade rimligtvis större möjlighet
att göra sig hörd. Josefin Rönnbäck visar att det för den kvinnliga rösträttsrö-
relsen innebar en styrka att utåt kunna visa upp en stor och enad rörelse
samtidigt som det gav trygghet till organisationen och kvinnor inom rörel-
sen.454 Kjell Östberg visar i sin studie av fredskvinnor och försvarskvinnor,
att kvinnor med diametralt skilda ideologiska uppfattningar lyckades samar-
beta i till exempel organisationen Kvinnornas uppbåd under första världskri-
get.455 Bertil Björkenlid menar också att den svenska rösträttsrörelsen hade
en betydligt lugnare agitationsstrategi än i den militanta utländska rörelsen

                                                
452 Eduards 2002.
453 Wikander 1994, s. 135.
454 Rönnbäck 2000, s. 38f.
455 Östberg 1999, s. 35ff; se även Lidestad 2005, s. 39ff.
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där påtryckningsmetoderna var betydligt mer våldsamma. I Storbritannien
förekom till exempel vilda demonstrationer, fönsterkrossning och civil olyd-
nad.456 Ulla Wikander framhåller att det förekom ett ständigt kompromissan-
de även i delar av den internationella kvinnorörelsen, för att den skulle bli
starkare. I synnerhet kompromissade man vid de internationella konferenser-
na som trots alla oenigheter ändå blev realiserade.457

Överhuvudtaget genomsyrades den Skandinaviska kvinnokonferensen
1897 av en stark idé om samhörighet och sammanhållning för att föra kvin-
norörelsen vidare och ge kvinnofrågan en lösning. Flera föredragshållare
betonade vikten av solidaritet inom kvinnorörelsen.458 Att sluta sig samman
var som jag tidigare framhållit vanligt i Sverige vid sekelskiftet 1900 – asso-
ciationernas, folkrörelsernas och föreningarnas tidevarv. I Dagny ges en
mycket talande beskrivning av sammanslutningsidén och kvinnorörelsen:

Vi lefva i sammanslutningens, associationens tidehvarf. Sammanhållning
och samarbete af olika verkande, men för ett gemensamt mål sträfvande
krafter har ju, sådant samfundslifvet i våra dagar gestaltar sig, blifvit den
grundval, hvarpå all utveckling och framåtskridande är bygd. Och som asso-
ciationsidéns omedelbaraste uttryck äro de möten, kongresser och samman-
komster att betrakta, för hvilka vår tid visar en så påfallande förkärlek, och
hvartill den nu snart tilländalupna minnesvärda utställningssommaren 1897
varit så särskild ägnad.

Det är också en djup känsla av samhörighetsidéns betydelse äfven för oss
kvinnor, som varit närmaste driffjädern till den konferens, hvartill Svenska
kvinnornas nationalförbund i dessa dagar inbjudit inom olika verksamhetsfält
arbetande systerföreningar inom vårt eget land såväl som framstående kvin-
nor från grannländerna.459

I den starka idén om sammanhållning under konferensen fanns emellertid ett
tydligt klassavskiljande moment eftersom arrangemanget endast gällde bor-
garklassens kvinnor. Det fanns en dold agenda: SKN var den borgerliga
kvinnorörelsens organ. Detta innebär att det handlade om en villkorad enig-
het mellan borgarklassens kvinnor och att konferenskvinnorna därmed of-
fentligt demonstrerade en sammanhållning som var klassbaserad. Klassiden-
titeten märktes både i form och innehåll. Ämnen som togs upp var riktade
mot borgarklassens kvinnor och valet av konferensens tidpunkt innebar en
klassavskiljande effekt. Varken lärarinnor eller andra förvärvsarbetande
kvinnor kunde närvara eftersom terminen börjat och förhandlingarna hölls

                                                
456 Björkenlid 1982, s. 34, 46, 143, 253.
457 Wikander 1994, s. 145; se även Bosch 1990, s. 18 samt not 24. Enigheten som skulle de-
monstreras trots alla olika åsikter inom den internationella rösträttsrörelsen.
458 Se t.ex. Dagny 1897, s. 206f, 265; Stockholms Dagblad 22/9 1897.
459 Dagny 1897, s. 207.
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dagtid.460 Konferenskvinnorna uppmärksammade själva denna problematik i
efterhand. När de summerade sina erfarenheter efter konferensens slut be-
klagade de att ”skolvärlden” inte kunde vara med eftersom skolorna hade
börjat.461 Inga inviter gjordes heller, vad jag kunnat se, att få med andra
grupper utanför SKNs organisationer. Men det är viktigt att hålla i minnet att
även den borgerliga kvinnorörelsen hade olika fraktioner med skilda upp-
fattningar om hur vägen till ”den sanna frigörelsen” skulle gå till och vad
som var grunden för kvinnornas underläge.462 Den konflikten uppenbarades
redan vid den första konferensen.

I pressmaterialet syns också en tydlig klassaspekt. Tidningarna på väns-
terkanten skrev visserligen om konferensen, men understök samtidigt att det
handlade om en ”överklasskvinnornas” konferens. Tidningen Social-Demo-
kraten benämnde Fredrika-Bremer-förbundet som ”strängt konservativt”.
Men såg samtidigt fram emot konferensen eftersom den skulle behandla so-
ciala frågor och hoppades på att det innebar ”underklasskvinnornas lifs-
frågor”.463 Så blev som vi sett inte fallet. Det enda föredrag som innehöll nå-
got om kroppsarbetande kvinnor kom aldrig till stånd. Dock deltog som vi
sett Kata Dahlström med ett diskussionsinlägg.

Genom att anknyta sig till den gängse, manliga och borgerliga möteskul-
turen definierade konferenskvinnorna också sin klassposition som medbor-
gare i ett visst sammanhang. Detta kan ses både som en medveten och en
omedveten strategi. Konferensens former manifesterade en borgerlig ideolo-
gi och talen, kantaten, lokalerna, gåvorna och vördnaden för det traditionella
samhällets auktoriteter tillhörde den borgerliga offentlighetens språk. Den
nationalistiska retoriken var påtaglig. Formerna verkade många gånger vara
viktigare än innehållet. Manifestationen blev ett koncentrerat uttryck för en
borgerlig ideologi, en tradition ”uppfanns” och konstruerades med många
ceremoniella inslag.

Det konferenskvinnorna gjorde var dock inte något unikt vad formerna
beträffar. Även arbetarrörelsen tog till sig borgerliga symboler och symbol-
handlingar som till exempel processioner, fanor, sånger och märken, men
fyllde dem med ett annat innehåll.464 Det hela ingick i ett allmänt nationellt
formspråk. För arbetarrörelsen och även för borgerliga kvinnor var det vik-
tigt att inte verka allt för provocerande. De måste förhålla sig till vissa man-
liga strukturer.

                                                
460 Se t.ex. GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, brev från So-
phie B. i Kristiania 20/7 1897, brev från Matilda v. i Tammerfors 9/8 1897, brev från Anna
Lyckander i Göteborg 5/9 1897.
461 GUBKS, SKN, FIII:1, handlingar rörande internordiska konferenser, historik, erfarenheter;
Dagny 1897, s. 255.
462 Jfr Manns 1997.
463 Social-Demokraten 17/9 1897. ”Kvinnornas afdelning: Svenska Kvinnornas Nationalför-
bund”, kursiv i original. Signaturen –a–.
464 Se t.ex. Engman 1999; Mral, 1989, s. 112, 118, 131; Ståhl 1999.
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Eftersom bredden av föredrag var stor fanns också bidrag som kunde till-
fredsställa olika grupperingar. Det förefaller som om konferenskvinnorna
valde ett allmänt upplägg av bidrag och tog risken att det upplevdes som ut-
slätat framför att välja för många radikala inslag som kunde skrämma bort
vissa. Konferenserna återspeglade på så sätt den borgerliga kvinnorörelsens
tankevärld och dilemman. Försiktighet och måttfullhet var normen.

 Kvinnokonferensen 1897 ska ses som ett led i själva formeringen för of-
fentlighet, konferenskvinnornas strategi var att föra en lugn och övertygande
agitation när de gjorde sina röster hörda, visade upp sig och tog plats i det
offentliga rummet. Men trots försiktigheten menar jag att konferenskvinnor-
na kan ses som könspolitiskt aktiva i sin tid för att de gjorde anspråk på att
positionera sig och ändra gränsen mellan det privata och det offentliga. De
tog till sig och använde det moderna samhällets nya metoder – konferensen
och pressen – för första gången på ett professionellt sätt. Jag tolkar Kvinno-
konferensen 1897 som en köns- och klasspolitisk aktion före rösträtts-
rörelsen, en aktion som pågick i det offentliga rummet och med offentlighe-
ten som mål. Konferenskvinnornas syfte var att få tillträde till det borgerliga,
offentliga rummet, och avsåg därmed inte bara att vidga det privata rummet
till att även gälla det offentliga rummet. Målet på sikt var att flytta gränsen
framåt för kvinnor – in i männens värld.

För att nå dit kom de fram till att de måste lära sig att behärska talet, nå-
got som de medvetet hade övat sig på i förberedande syfte inom olika kvin-
noföreningar. De lärde sig att tala för att bli respekterade och accepterade
som part i det offentliga samtalet med den borgerliga mannen som motpart.
De anpassade sig strategiskt till gängse normer – ”vi kan”– för att män skulle
lyssna.

För en sentida iakttagare gör de genom sin försiktighet och sina strategis-
ka val intryck av att de reproducerade sin egen underordning som könsvarel-
ser, men samtidigt lyfte de fram sin egen överordning som klassvarelser.
Min uppfattning är att kvinnorna bakom konferensen 1897 måste förstås i sin
egen historiska kontext. De försökte flytta sin egen könsposition genom att
utnyttja sin klassposition och det borgerliga samhällets formspråk.

Summering

1897 års skandinaviska kvinnokonferens skrev in sig i en redan existerande
konferenskontext. I det moderna samhället ingick konferenser som en viktig
ingrediens för att grupper skulle kunna träffas och utbyta tankar. 1897 års
konferenskvinnor hade tagit till sig koder, symboler och ritualer från den
borgerliga kulturen. Deras strategi var att inte utmana ordningen. Betraktat i
ett ”formering för offentlighetsperspektiv” gjorde de hela tiden medvetna
val. Till exempel beslutade de sig för att hålla konferensen i Sveriges huvud-
stad; det var där man syntes. Konferensens lokal var i den manliga högbor-
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gen – Frimurarlogen. Konferensarrangörerna använde sig aktivt av media
och bevakningen av konferensen var omfattande.

Genom att arrangörerna beslutade att de skulle anordna en konferens in-
nan de ens började diskutera vad konferensen skulle handla om visar hur
viktigt det var för kvinnor att träffas och att göra det i det offentliga rummet.
Det viktiga var att skapa en gemensam arena där den talande kvinnan kunde
träda fram. Konferensprogrammet uppvisar en stor innehållslig bredd som
var lagom ofarligt för att alla kunde nå enighet. Genom att föra en lugn och
övertygande agitation gjorde de sin röst hörd och visade upp sig i det offent-
liga rummet. Konferensen fick till stånd ett utbyte av tankar, strategier och
erfarenheter mellan kvinnor i de skandinaviska länderna. De försökte flytta
fram sin egen könsposition genom att utnyttja sin klassposition och det bor-
gerliga samhällets formspråk. Genom fester och utfärder vävdes en nätverks-
skapande funktion in i konferensen, vilket förde med sig att en ’kollektiv
identitet’ utvecklades mellan deltagarna.
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Kapitel IV

Den internationella kvinnokonferensen 1911

Alltmer har vår hufvudstad blifvit en de internationella kongressernas stad,
och väl kan den också sägas vara skickad att fylla denna sin uppgift som en
’gästgifvaregård’ för hela världen omfattande sammanslutningar. […] Utan
tvekan kunna vi sålunda på detta område inlåta oss i täfvlan med de större
metropolerna. Betydelsefulla äro dylika internationella visiter hos oss gifvet-
vis äfven ur den synpunkten, att de, tvifvelsutan i större mån än tillfälliga tu-
ristbesök, vidga och fördjupa kännedomen om vår natur och vår odling ute i
världen och bringa vårt land närmare de stora kulturhärdarna. Det är god be-
talning för gästvänskapen.465

I samband med den Internationella kvinnokonferensen 1911 utropade Stock-
holms Dagblad med entusiasm att Stockholm kunde räkna sig som en inter-
nationell kongresstad. Tidningen framhöll vidare den goda svenska
organisationsförmågan, den svenska gästfriheten och betydelsen av att det
hölls internationella konferenser i Sverige. I gengäld, utöver tillfälliga turist-
besök, gjordes Sverige också känt för omvärlden. Även i dag nästan hundra
år senare finns Stockholm med på världstopplistan över konferensstäder.466

1911 är ett speciellt år i den svenska kvinnorörelsens historia. Då hölls två
stora internationella kvinnokonferenser i Stockholm. Den första hölls i juni
och var International Alliance of Womens rösträttskonferens och den andra
var International Council of Womens som hölls i september.

Det här kapitlet handlar om den Internationella kvinnokonferensen i sep-
tember 1911. Det är den andra konferensen av tre som Svenska Kvinnornas
Nationalförbund stod värd för kring sekelskiftet 1900. Med sig i bagaget
hade SKN erfarenheter det fått vid anordnandet av konferensen 1897. Dess-
utom hade det haft ombud på flera internationella konferenser sedan 1897.
Det hade förflutit 14 år sedan den första konferensen och de ledande kvin-

                                                
465 Stockholms Dagblad 6/9 1911.
466 12/12 2005: http://www.stockholmtown.com/templates/SimplePage.aspx?id=7351,
utskrift hos författaren.
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norna i förbundet var inte desamma. 1897 hette ordförande Ellen Anckars-
värd. Hon efterträddes 1899 av Anna Hierta-Retzius som satt ordförande i 10
år. Eva Upmark, styrelseombud för Svenska kvinnoförbundet för fosterlan-
dets försvar, tog över ordförandeposten 1909 och representerade en mer mo-
derat linje i förbundet. Det var hon som stod värdinna för den Internationella
kvinnokonferensen 1911.

Den Internationella kvinnokonferensen i Stockholm var inte någon av
International Council of Womens femårskongresser. Konferensen var i
själva verket ett exekutivmöte där styrelsen och de nio internationella
kommittéerna skulle sammanträda. Det var första gången dessa höll
förhandlingar, vid ett exekutivmöte, tidigare hade endast styrelsen
sammanträtt. Syftet med nyordningen var att intresset skulle stimuleras hos
medlemmarna, de skulle oftare få tillfälle att träffas och diskutera resultaten
av sitt arbete.467 I samband med International Council of Womens
exekutivmöten och konferenser var det vanligt att värdlandet ordnade
offentliga föredrag, med syftet att sprida kunskap om kvinnors arbete för en
bredare allmänhet.468 Svenska Kvinnornas Nationalförbund tog tillfället i akt
och ordnade också en serie offentliga föredrag i samband med mötet.469

Anslutningen till den Internationella konferensen var stor med 200
deltagare, varav häften kom från utlandet. Medlemsförbund i det
internationella kvinnoförbundet hade skickat ombud i olika stor omfattning,
de flesta kom från Tyskland, Frankrike Australien och Danmark. Men det
kom även ombud från Bulgarien, Amerika, Kanada, England, Holland,
Österrike, Italien, Ungern, Schweiz, Serbien och från de övriga nordiska
grannländerna. Från Ryssland kom fyra kvinnor, trots att det inte fanns något
ryskt nationalförbund.470

I det här kapitlet ska jag lägga ännu större vikt vid konferensens form. Jag
kommer att beakta dess scenografi och rekvisita. Jag har även här inspirerats
av den antropologiska metoden ’thick description’ eftersom jag avser att
blottlägga den synliga kontexten kring konferensen och se konferensen som
en dramatiserad historia där själva manifestationen blir uttryck för en rörel-
ses ideologi och vilja. Med andra ord ser jag inte endast förhandlingarna som
viktiga för att få kunskap om kvinnors ”formering för offentlighet” och or-
ganisering. Vad säger oss den Internationella kvinnokonferensen 1911 om
den svenska kvinnorörelsen i en internationell kontext? Vilka frågor och
ämnen behandlades? Vilken konferenskultur dominerade, vilka former och
symboler var mest framträdande? Kan begreppen ’kollektiv identitet’, ’upp-

                                                
467 Idun 3/9 1911, s. 574; Dagny 1911:46, s. 531.
468 Women in a changing world 1966, s. 43.
469 Stockholmstidningen 7/9 1911.
470 KVA, A H-R, kapsel 27, ”Lista å medlemmar af I.C.W:s möte i Stockholm, Sept. 1911”;
Dagny 1911:36, s. 414–417; Stockholmstidningen 7/9 1911.



123

funna traditioner’ och ’emotionell energi’ fördjupa vår förståelse för vad
som pågick i Stockholm denna septembervecka 1911?

Källmaterialet för det här kapitlet är något annorlunda än från det förra.
Från den Internationella kvinnokonferensen 1911 finns varken mötesberät-
telser eller mötesprotokoll. Konferensföredragen trycktes inte heller, som vid
de två andra konferenserna. Som en första fas i mitt arbete behövde jag såle-
des ”rekonstruera” konferensen, vilket jag gjorde genom att använda Svens-
ka Kvinnornas Nationalförbunds protokoll, främst beslutsprotokoll, och
övriga osorterade handlingar. Stor hjälp fick jag av tidskrifter och dagspress.
Pressmaterialets förtjänster har uppvägt bristen på mötesberättelser och mö-
tesprotokoll och väsentligen underlättat ”rekonstruerandet” av konferensen.
Som regel kan man säga att tidskrifternas artiklar fokuserar konferensernas
innehåll medan dagspressen kringarrangemangen. I pressmaterialet fick fes-
terna ett stort utrymme beroende på att själva förhandlingarna skedde inför
lyckta dörrar. För konferensen 1911 är den medvetna politiska tendensen
tydligare. Till skillnad från 1897 fick nu inte konferensen något utrymme i
den socialdemokratiska dagspressen. I Morgonbris, den socialdemokratiska
kvinnorörelsens tidskrift, omnämns inte ens konferensen. Detta tolkar jag
som ett resultat i sig, det står ingenting alls, inte ens i negativa ordalag. Kon-
ferensen ansågs med andra ord inte alls intressant. Den konservativa Stock-
holms Dagblad slog däremot till på stort och publicerade en artikelserie om
kvinnofrågor under konferensveckan i september 1911.

Konferensförberedelser

Inför den Internationella kvinnokonferensen 1911 låg mycket arbete i form
av praktiska förberedelser, tidpunkt skulle bestämmas, konferensprogram
skulle utarbetas, information om konferensen skulle spridas och så vidare.
Vilka prioriteringar och ställningstaganden gjorde Svenska Kvinnornas Na-
tionalförbund och hur gick det till väga? Hur var relationerna mellan svenska
kvinnoorganisationer, förekom slitningar eller rådde konsensus.

Redan när Anna Hierta-Retzius tillträdde som SKNs ordförande 1899 de-
klarerade hon att hon skulle sätta det internationella samarbetet främst. 1904
valdes hon till en av International Council of Womens vice ordförande, en
post hon hade kvar till hon avgick 1909.

I kapitel II beskrev jag år 1905 som ett turbulent år för Svenska Kvinnor-
nas Nationalförbund. Förbundet, med Anna Hierta-Retzius, hade dragits in i
en stor konflikt med det norska nationalförbundet och med dess ordförande
Gina Krog i samband med unionsupplösningen mellan de två länderna. Kon-
flikten drogs upp till internationell nivå och fick till följd att ICWs stadgar
ändrades på svenskornas begäran. I fortsättningen fick varken religiösa eller
politiska konflikter mellan olika medlemsländer inverka på det internatio-
nella kvinnoförbundets arbete. Med anledning av denna konflikt är det tyd-
ligt att SKN med Anna Hierta-Retzius i spetsen ville befästa sin
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internationella position. Inom SKN började diskussioner föras om att få ICW
att hålla konferens eller exekutivmöte i Stockholm. I likhet med den Skandi-
naviska kvinnokonferensen 1897 bestämdes att SKN skulle ordna konferens
innan det började diskutera vilket innehåll konferensen skulle ha. Det är ett
tydligt tecken på hur viktigt det var med arenor där kvinnor kunde träffas.

I januari 1910 började förberedelserna ta fart och efter årsskiftet 1911
drog de igång än mer intensifierat.471 Som vi såg i kapitel III var det inte lätt
att fastställa en tidpunkt för konferensen 1897. Hur gick det den här gången?
Det visade sig snart vara omgärdat av problem. Starka viljor började konkur-
rera i den svenska kvinnorörelsen och ingen ville missa tillfället att visa upp
sig på den internationella arenan. Det var många röster som man skulle ta
hänsyn till. I synnerhet eftersom det till en början såg ut som att det i juni
skulle hållas två stora internationella kvinnokonferenser i en stad av Stock-
holms storlek. Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt hade nämli-
gen fått International Alliance of Women att också hålla konferens i
Stockholm i juni 1911. Det svenska rösträttsförbundet blev genast oroligt
över att de två konferenserna skulle konkurrera ut varandra. I ett upprört
brev till SKN vädjade det att få hålla sin konferens före. Det menade att frå-
gan om den svenska kvinnans politiska rösträtt skulle få en rejäl skjuts fram-
åt med hjälp av internationella rösträttskvinnor, LKPR:

[…] behöfver fulltalig och entusiastisk publik på sina möten och en press
som till den tidningsläsande allmänhetens upplysning med intresse följer
mötesförhandlingarna. Finnes ej detta, når kongressen icke det syfte, hvarför
den förlades till Stockholm och de nedlagda kostnaderna och omsorgerna ha
till största delen varit förgäves.472

Efter detta brev bröt det ut starka diskussioner inom SKN. Vissa sade sig
förstå LKPRs motiv, medan andra absolut inte ville ändra den planerade tid-
punkten. Diskussionen resulterade till slut i att 25 röster mot fyra var emot
en ändring av tidpunkten.473 Emellertid fick svenskornas utspel inte någon
större betydelse eftersom det senare visade sig att ICWs ordförande lady
Ishbel Aberdeen inte kunde komma till Sverige i juni. Istället skulle Interna-
tional Council of Womens konferens hållas i september 1911.474 Konflikten
om tidpunkten verkar främst ha handlat om positioneringar inom den svens-
ka kvinnorörelsen. Eva Upmark bjöds senare in som ”fraternal delegate” i
sin egenskap av SKNs ordförande, av den internationella rösträttsalliansens
ordförande Carrie Chapman Catt till alliansens kongress i Stockholm. I

                                                
471 GUBKS, SKN, AII a:1, 28/1 1910 §2; Idun, 3/9 1911, s. 574.
472 GUBKS, SKN, EII:I, svensk/nordisk korrespondens, brev från LKPR 25/10 1910.
473 GUBKS, SKN, AI a:2, styrelseprotokoll 26/4 1910 §14, 26/4 1910 §15, 26/4 1910 §16.
474 GUBKS, SKN, AI a:2, styrelseprotokoll 22/11 1910 §6; AII a:1, CK-protokoll 3/10 1910
§3.
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samma brev beklagar Catt att konferenserna inte låg närmare varandra efter-
som de säkert då skulle fått än fler internationella deltagare.475

Tidigt tillsattes inom Svenska Kvinnornas Nationalförbund olika kom-
mittéer som skulle ägna sig åt konferensförberedelserna: fest-, mottagning
och inkvartering samt förevisningskommittéer.476 Kommittéförfarandet an-
vände sig även LKPR av. Intressant nog är det flera av dessa arrangörers
namn desamma som i SKN.477 Utöver att det visar ett överlappande medlem-
skap mellan de två organisationerna är det tydligt att det är erfarna konfe-
rensarrangörer vi har att göra med även denna gång. Konferenskvinnorna
ackumulerade organisationskapital genom att arrangera konferenser och ge-
nom att delta vid internationella konferenser.

I början av sekelskiftet 1900 fanns inte som jag redan nämnt de stora kon-
ferensanläggningar som idag finns i Stockholm. Det var svårt att hitta stora
lokaler överhuvudtaget. Konferenser fick istället nöja sig med de stora loka-
ler som fanns i staden, något som även samtiden uppmärksammat.478 För
Svenska Kvinnornas Nationalförbund gällde att finna en lokal som var av
rätt typ och som passade konferensens karaktär. Den internationella kvinno-
rörelsens spetsar skulle komma till Stockholm och man kan tänka sig att
SKN inte ville visa sig sämre än andra. På ICWs konferens i Genève 1908
hade till de hållit till i La Salle de Grand Conseil och Hôtel de Ville. I To-
ronto 1909 i universitetsbyggnaden.479 Kvinnokonferensen 1897 hade via
kontakter fått husera kostnadsfritt i Frimurarlogens lokaler på Blasieholmen.
Hur blev det den här gången?

Valet föll på Jernkontoret. SKN fick dessutom disponera lokalerna kost-
nadsfritt.480 I likhet med Frimurarlogen kan Jernkontoret också betraktas som
en manlig högborg. Jernkontoret var, och är än i dag, den svenska stålindu-
strins branschorganisation. Byggnaden på Kungsträdgårdsgatan stod färdigt
1875 och är i sig mycket pampig, den har porträttmedaljonger av svenska
järnmän och en fris med motiv från järnhanteringen. Den ståtliga samlings-

                                                
475 GUBKS, SKN, F II:2, handlingar rörande internationella exekutivmöten, brev från Inter-
national Woman Suffrage Allience, Carrie Chapman Catt till Eva Upmark 7/2 1911; AI a:2,
styrelseprotokoll 17/3 1911 §6.
476 GUBKS, SKN, AI a:2, styrelseprotokoll 26/4 1911 §18, 22/11 1910 §7; AII a:1, CK-
protokoll 4/10 1910 §11.
477 RA, LKPR, A:8, ”Förberedande möte 14/9 1910”. Till exempel var Bertha Hübner, Bertha
Nordenson och Axianne Thorstensson verksamma i både LKPR och SKN.
Om överlappande medlemskap se t.ex. Bokholm 2000, 2002; Hammar 2004, 2005; Manns
1997; Östberg 1997.
478 Stockholmstidningen 6/9 1911.
479 GUBKS, SKN, AI a:2, bilagor till styrelseprotokoll, maskinskrivelse av Anna Hierta-
Retzius om konferensen i Genève 1908; skrivelse 12/11 1908 om konferensen i Toronto 1909.
480 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 20/2 1911 §8; E II:I, svensk/nordisk korrespondens,
brev från Jernkontoret, Pehr Thyselius till Eva Upmark. Beslutet gällde juni månad 1911, men
ändrades till september vid senare tillfälle.
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salen har både spegelvalv och en plafondmålning, se bild på sidan 131.481

Man kan förstå att det var symboliskt betydelsefullt för kvinnor att ha steget
in i den manliga högborgen.482

Musikaliska akademien    Foto: SSM

Två andra stora samlingslokaler fanns i KFUM och i Musikaliska akademins
byggnader, vilka bokades till de offentliga föredragen. KFUMs fastighet på
Snickarbacken vid Birger Jarlsgatan invigdes 1898 av Oscar II och är byggd
i amerikansk stil med påkostade utsmyckningar både exteriört och interiört. I
byggnaden finns en stor, vacker kyrksal som lämpade sig väl för möten.483 I

                                                
481 Andersson & Bedoire 1977, s. 91f.
482 Den internationella rösträttskonferensen i juni samma år hade också hållit till i Jernkonto-
ret. Vid en summarisk genomgång av den konferensen verkar många delar starkt påminna
med den som den här avhandlingen handlar om. Mötena hölls i liknande lokaler, som t.ex.
Grand Hotells stora sal, Kungliga Dramatiska Teatern och Musikaliska akademin. Konferens-
deltagarna var även på Skansen, hade middag på Hasselbacken och gjorde en utfärd till Salt-
sjöbaden. De fick också möjlighet att se olika sociala inrättningar och exempel på kvinnors
arbete. Även den konferensen var fylld av yttre gemensamhetsskapande symboler som till
exempel standar och sånger. Likaså lyftes betydelsen av att utländska celebra kvinnor kom till
Stockholm fram, Idun 1911:23, ”Iduns kongressnummer: Festskrift med anledning af VI in-
ternationella kvinnorösträttskongressen i Stockholm 12–17 juni 1911”; se även Andersson,
Kristina, ”Den internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911”, opublicerad C-uppsats
ht 1999, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
483 Andersson & Bedoire 1977, s. 159. Numera huserar Finlandsinstitutet där.
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Musikaliska akademien vid Nybrokajen, uppförd under 1870-talet, finns en
stor konsertsal i nyrenässans med läktarvåning och kolonner av gjutjärn.484

Jernkontoret, KFUK och Musikaliska akademien, låg alla i centrala
Stockholm. Lokalerna i sig var också mycket stiliga och förstärkte konferen-
sens klassprägel. Frånsett att det inte fanns många ändamålsenliga samlings-
salar fyllde de anskaffade lokalerna säkert en viktig funktion i att göra den
Internationella kvinnokonferensen synlig. Konferensens innehåll skulle för-
stärkas av byggnadens pampighet.

I likhet med att det fanns få konferenslokaler var det även brist på hotell i
Stockholm vid förra sekelskiftet. Dessutom pågick det vid 1911 en diskus-
sion i pressen just om konferensdeltagares boende. Diskussionen handlade
om att konferensdeltagare vid olika tillfällen erhållit gratis inackordering på
hotell, något Stockholms uthyrningsbyrå bestämt dementerade men som ho-
tellägare bekräftade. Främst gällde det att arrangörerna för rösträtts- och
fredskongresserna tidigare under året hade försökt pressa priserna. LKPR
hade inför den internationella rösträttsalliansens kongress i första hand vänt
sig till hotell med kvinnliga chefer och menat att de för den goda sakens
skull skulle erbjuda fri logi till konferensens deltagare.

Vad gällde den Internationella kvinnokonferensen hade inkvarteringen
inte ordnats av en byrå utan deltagarna hade själva fått boka sina rum som
vanliga turister.485 Många av den Internationella kvinnokonferensens delta-
gare bodde på Grand Hotell, i synnerhet de mer celebra i ICWs styrelse, en
del bodde på andra hotell i staden medan andra bodde hemma hos svenska
konferens deltagare.486 Även här syns konferensens klassprägel tydligt. Det
handlar om en exklusivitet, i synnerhet ett boende på Grand Hotel.

Scenografi och rekvisita

Konferensen skulle hållas i Jernkontoret. Konferensarrangörerna lade stor
vikt på att dekorera lokalerna. Hur skulle lokalens scenografi se ut, vilken
rekvisita skulle fylla rummen för att passa konferensens karaktär?

Konferensarrangörerna tyckte att Jernkontoret i vanliga fall gav ett ganska
dystert, grått, stelt och kalt intryck.487 Redan på ett tidigt stadium ansåg de
att något behövde göras åt själva utsmyckningen. Maria Cederschiöld, vice
ordförande i SKN och journalist på Aftonbladet, beskrev ingående i en arti-
kel om hur det arbetades för högtryck med att ge ”lokalen en festligare och
mötets internationella och feminina karaktär mer motsvarande prägel”.488 I
Svenska Dagbladet står det i samband med lokalernas utsmyckning att ”en

                                                
484 Andersson & Bedoire 1977, s. 97.
485 Svenska Dagbladet 6/9 1911.
486 Stockholms Dagblad 5/9 1911.
487 Dagens Nyheter 5/9 1911; Aftonbladet 6/9 1911.
488 Aftonbladet 5/9 1911.
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värdigare ram kunde inte konferensen fått”.489 Konferensen skulle, enligt
journalisterna, få en ”feminin” och ”värdig” prägel. Vad innebar det?

Svenska Kvinnornas Nationalförbund använde sig av sina medlemsföre-
ningars kunnande och kompetens. Handarbetets Vänners direktris Karin
Wästberg hade tillsammans med direktör Björn från Ulriksdal lett dekore-
ringen av Jernkontorets lokaler och enligt Maria Cederschiöld hade de
åstadkommit verkliga ”storverk” och ”trolleri”.490 I Jernkontorets stora sal
var, mot ena kortväggen, en estrad uppställd där International Council of
Womens styrelse skulle sitta. Som bilden på sidan 131 visar hade ett stort
porträtt av Fredrika Bremer en upphöjd placering bredvid estraden. Bakom
estraden var svenska flaggor och en engelsk flagga draperade och utmed
långväggarna hängde de övriga nationernas flaggor.491 På väggarna hängde
också gobelänger, vilka var utlånade av privatpersoner som stödde förbun-
dets verksamhet. Runt om i salen fanns gröna växter utplacerade. Även
trapphallarna och de övriga rummen var ”storartadt dekorerade” dels med
textilkonst, mattor och gobelänger, från Handarbetets Vänner, Nordiska
Kompaniets textilavdelning, Thyra Granström, Svensk Hemslöjd, Licium
och Giöbels, dels med gröna växter och färska blommor från Ulriksdals

växthus.492

I ett rum låg konferensens mötesby-
rå, en byrå som fungerade som spin-
deln i nätet, där anmälde sig deltagarna
och fick mötesmärket. Märket var ut-
format med ICWs monogram i gulme-
tall som hängde i en rosett av blågult
band. Den svenska symbolen var sam-
manflätad med den internationella. På

mötesbyrån fick deltagarna även inträdes- och inbjudningskort till de olika
mötena och festerna, en engelsk redogörelse över Svenska Kvinnornas Na-
tionalförbund, en spårvägskarta och en bok om Stockholm som gåva från
Stockholms stad.493

Åt ordförande lady Ishbel Aberdeen hade ett näst intill furstligt mottag-
ningsrum inretts, med stora blomsterarrangemang, förgyllda möbler, speglar
och dyrbara mattor, föremål som Nationalförbundet fått låna från varuhuset
Myrstedt & Stern.494 Aberdeens rum fungerade också som ICWs byrå, där

                                                
489 Svenska Dagbladet 6/9 1911.
490 Aftonbladet 5/9 1911.
491 Aftonbladet 5/9 1911. Den engelska flaggan kan ses som en artighetsgest mot ICWs ordfö-
rande, engelskan lady Ishbel Aberdeen.
492 Aftonbladet 5/9 1911; Aftonbladet 6/9 1911 (citat); Dagens Nyheter 5/9 1911.
493 Aftonbladet 5/9 1911; Dagens Nyheter 5/9 1911.
494 Aftonbladet 6/9 1911; Dagens Nyheter 5/9 1911.
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fanns förbundets korrespondens samt skrifter, böcker och broschyrer som
var utgivna av förbundet.495

I samband med konferensen var det också ett utmärkt tillfälle att visa upp
alster av kvinnliga konstnärer och porträtt av betydande svenska kvinnor.
Den nybildade föreningen Svenska Konstnärinnor, som blivit medlem i
SKN, ställde i ordning en konstutställning med måleri och skulptur av
svenska konstnärinnor i ett rum och fyllde ett annat med porträtt av framstå-
ende kvinnor.496

Konferensarrangörerna visade en storslagen organisationsförmåga. De
ordnade med sponsorer från Stockholms välkända företag, fick disponera
växter från Ulriksdals växthus, låna gobelänger från privatpersoner och de
hade fått Stockholms stad att skänka deltagarna en bok om Stockholm. För-
visso var det ett utmärkt tillfälle för sponsorerna att visa sig och sina föremål
men det visar också på konferenskvinnornas goda kontaktnät. Det är även
uppenbart att Fredrika Bremer hade stor symbolisk betydelse, både som per-
son och som pionjär inom den svenska och den internationella kvinnorörel-
sen eftersom hennes porträtt fick en hedersplats i den stora konferenssalen.497

Genom att betrakta konferenskvinnornas gestaltning av Jernkontoret i
skenet av kvinnor och konsumtion sätts deras agerande i ett större samman-
hang. Historikern Margaret Finnegan har i boken Selling suffrage betraktat
de amerikanska rösträttskvinnorna genom ett konsumtionsprisma. Hon me-
nar att den konservativa falangen av rösträttsrörelsen tydligt ville ta avstånd
från den militanta som genom civil olydnad och våld manifesterade sitt bud-
skap. De konservativa kvinnorna lyfte istället fram kvinnligheten i både ut-
seende, uppträdande och handling. Det var den traditionella kvinnorollen
som skulle värdesättas.498 På samma sätt lade arrangörerna 1911 ner stor vikt
vid att göra Jernkontoret mer ’feminin’. De dekorerade lokalerna med texti-
lier, blommor och gröna växter. Överhuvudtaget var blommor en viktig del
av konferensveckan, lokaler och bord var smyckade med blomsteruppsätt-
ningar och blomsterbuketter överräcktes till varandra under festerna. Man
skulle kunna säga att konferenskvinnorna med blommor feminiserade konfe-
renser som ’uppfunnen tradition’. Blommor fick bli en bild av det ”kvinnli-
ga” och arrangemangen skulle utgöra en kontrast till det ”manliga” i
byggnadens form och funktion. Bilden av könens olikhet skulle på så sätt
träda fram.

                                                
495 Aftonbladet 6/9 1911.
496 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 20/2 1911 §6; AI a:2, 26/4 1911 §2; Aftonbladet 5/9
1911; Dagens Nyheter 5/9 1911. Exempel på representerade konstnärer: Märta Thynell, Eli-
sabeth Warling, Mathilda Vigert-Österlund, Ida von Schulzsenheim, Gisela Trygg och Rut
Milles.
497 När den Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad invigdes 1925 hade även då Fredrika
Bremer ett stort symbolvärde. Hon hyllades under invigningsceremonin och hennes porträtt
hängde i stora salen, Eskilsson 1991, s. 11, 150.
498 Finnegan 1999, t.ex. s. 86ff; se även Husz 2004.
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Slutna förhandlingar och offentliga föredrag

Under konferensveckan förekom det både slutna och offentliga delar. De
slutna delarna var de förhandlingar styrelsen och kommittémedlemmarna i
International Council of Women hade. Offentliga föredrag hade Svenska
Kvinnornas Nationalförbund ordnat. Under konferensveckan förekom det
också fester, utflykter och visningar, vilket avsnittet ’Kringarrangemang’
handlar om. Alla olika aktiviteter: slutna förhandlingar, offentliga föredrag,
fester och visningar återknyter till frågeställningarna om konferensens inne-
håll, form och funktion, liksom till de abstrakta begreppen manifestation och
identitetsskapande processer.

Styrelse och kommittéer

Styrelsens och kommittéernas förhandlingar skedde inför lyckta dörrar för
att de medverkande skulle få arbetsro och för att kunna tala fritt utan att få
allt för mycket publicitet.499 Likväl hade lite information från mötena sipprat
ut och publicerats i pressen.500 Vilka frågor tog det internationella kvinno-
förbundet upp på sin agenda? Vad säger det oss om förbundets verksamhet?

I förväg hade medlemsländerna lämnat in motioner till ICWs styrelse om
olika saker som de ansåg att förbundet skulle föra upp på agendan. Genom
SKN hade Axianne Thorstensson lämnat in en motion om att statsanställda
kvinnor, deras arbetsförhållanden och löner skulle utredas. Styrelsen beslu-
tade att SKN skulle ansvara för och leda undersökningen.501 Ytterligare en
motion som SKN stod bakom var Anna Ruuths krav om bättre fågelskydd.502

Ruuth hade väckt frågan redan på mötet i Toronto 1909 och styrelsen hade
då beslutat att arbetet för ett bättre fågelskydd skulle upp på förbundets
agenda. Varje lands nationalförbund skulle i nästa årsbok redogöra för vad
som gjorts i frågan. De svenska kvinnornas hållning var att ta avstånd från
att importera och använda fjädrar till dekorationer. De var också för fågel-
skydd, och hade redan skickat en önskan om ett tillägg i lagstiftningen till
regeringen. Den Nordiska Djurskyddsföreningen hade även bildats.503 Nota

                                                
499 Rupp 1997, s. 168f.
500 Else Kleen för Stockholms Dagblad skrev i en artikel den 13/9 om att hon hade gjort ett
litet ”ströftåg” bland konferensdelegaterna med avsikt att skingra de slöjor som dolde mötets
mer seriösa sidor. Hon möttes dock av en kompakt tystnad, antingen av ”germansk rättfram-
het” eller av ”sydeuropeiska älskvärda leenden”. Kleen hade i alla fall lyckats luska fram att
kommittéerna diskuterat den vita slavhandeln, den lagstiftning som direkt rörde kvinnor, röst-
rätt och fred samt allmänna sanitära frågor.
501 Stockholms Dagblad 13/9 1911.
502 GUBKS, SKN, LI:I, tryck, Ruuth, Anna, International protection of small birds (Stock-
holm 1909).
503 GUBKS, SKN, FII:2, handlingar rörande internationella exekutivmöten, SKNs rapport för
1911, skriven av Alexandra Skoglund, supplement; brev från Alice Salomon 14/10 1911;
Dagny 1911:46, s. 533.
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bene, frågan var känslig, de tillhörde själva den klass som hade fjädrar som
dekorationer i sina hattar.

Styrelsemöte, Jernkontoret 1911            Foto: SSM

På podiet från vänster: Maria Ogilvie Gordon, Eva Upmark, Ishbel Aberdeen, Alice Salomon,
W.E. Stanford. I förgrunden från vänster: Franklin, Grey och Emily Dobson. Lägg märke till
flaggorna, marskalkarna och porträttet av Fredrika Bremer.

På styrelsemötet tog man upp en mängd administrativa frågor, som till ex-
empel värvande av nya medlemsländer, diskussioner om nästa exekutivmöte
och kongress. Styrelsen hade också diskuterat finanserna och beslutat att
skicka ut officiella brev till personer som skulle kunna bidra ekonomiskt.
Vidare rekommenderade styrelsen medlemsländerna att samla in namnun-
derskrifter till petitionen för världsfred samt uppmuntra medlemsländerna till
att bilda egna informationsbyråer om kvinnors arbete.504

I ett sent höstnummer i Dagny publicerades en artikel om arbetet vid exe-
kutivmötet av Alexandra Skoglund som var medlem i den internationella
kommittén för lagfrågor tillika protokollförande sekreterare i ICW och le-
damot i SKNs centralkommitté.505 Ur denna artikel går det att vaska fram
vilka frågor som var aktuella för ICW vid denna tid och som diskuterats på
exekutivmötet. Skoglund redogör kortfattat över de olika kommittéernas ar-

                                                
504 GUBKS, SKN, FII:2, handlingar rörande internationella exekutivmöten, brev från Alice
Salomon 14/10 1911. Jfr Fredrika-Bremer-förbundets byrå.
505 Skoglund, Alexandra, ”Arbetet vid Internationella Kvinnoförbundets exekutivmöte 6–12
sept. 1911: Redogörelse vid Svenska Kvinnornas Nationalförbunds styrelsesammanträde den
7 nov”, Dagny 1911:46.
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bete och resultat. Kommittén för lagfrågor skulle arbeta vidare på utredning-
en om lagar som gjorde att kvinnor i rättsligt avseende inte var jämställda
med män. Kommittéordföranden hade även lagt fram ett omfattande pro-
gram som innehöll förslag på lagar till skydd för barn före födseln, under de
första levnadsåren och under dess skoltid. Särskilt hade frågan om straff för
försumliga fäder och mödrar behandlats. Frågan om lagstiftning för barn före
födseln behandlade kommittén tillsammans med kommittén för folkhygien.
De hade enats om att det i synnerhet skulle arbetas emot fosterfördrivning,
men att det lämnades varje land fritt att arbeta för saken som det passade
bäst i respektive länder.

I fredskommittén hade beslutats att utsträcka fredsarbetet till att även
uppmuntra organiserandet av ungdomsföreningar för fred. Kommittén för
kvinnors rösträtt hade inte någon agiterande funktion eftersom kvinnors röst-
rättskamp fördes av den internationella rösträttsalliansen.506 Kommittén ver-
kade istället utredande och sammanställande. Till exempel hade man beslutat
att göra en undersökning om i vilka länder gifta kvinnor hade rösträtt grun-
dat på inkomst, fast egendom och hemort. Kommittén för bekämpandet av
handel med kvinnor och för införandet av samma moral för män och kvinnor
hade beslutat att nationalförbunden skulle arbeta hos sina regeringar för en
internationell lagstiftning som skulle straffa dem som drev handel med kvin-
nor. Vidare hade man beslutat att nationalförbunden skulle ställa sig opartis-
ka till reglementeringen. Kommittén för folkhygien hade beslutat att den
skulle samla in material om vad som gjordes för att förhindra smitta av lung-
sot och studera moderskapsförsäkring. Kommittén för uppfostran och utbild-
ning hade givit ut en serie redogörelser över skyddssystem och den arbetade
även med att samla in fakta och stödja så kallade upplysningsbyråer. Kom-
mittén för emigration och immigration arbetade för att alla emigranter skulle
göra en läkarundersökning redan i sitt hemland och undersökte i vilka länder
detta redan förekom.507

Av förhandlingarna att döma, var ICWs dagordning ganska brokig. Den
handlade om allt från inventering av kvinnors utrymme i lagar, via bekäm-
pandet av lungsot till moderskapsförsäkring och straff av vårdslösa föräldrar.
Det internationella förbundet agerande sällan direkt i frågor utan uppmuntra-
de istället nationalförbunden att ta saken i egna händer, i synnerhet när det
gällde mer ”känsliga” frågor som till exempel abort. Om abort ansågs käns-
ligt så visades emellertid en mycket radikal hållning i frågan om moralsyn;
samma moral skulle gälla för såväl män som kvinnor i sexualfrågor. Det
handlade om att män skulle ändra sitt beteende och anpassa sig till den sexu-

                                                
506 International Alliance of Woman hade bildats då det 1904 bröt sig ur ICW för att på ett
mer intensifierat sätt kunna driva rösträttsfrågan för kvinnor.
507 Dagny 1911:46, s. 531–533.
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ella norm som gällde för kvinnor.508 Men i jämförelse med 1897 års konfe-
rens hade ICW tagit ett steg tillbaka; opartiskhet skulle iakttagas i fråga om
reglementeringen. Så hade inte frågan presenterats tidigare. Agendan kan sä-
gas vara brokig men också i vissa fall radikal, moralsynen var en provokativ
fråga som förbundet hade på sin agenda.

ICWs styrka, i dess egenskap av paraplyorganisation, låg i dess kunskaps-
förmedlande karaktär. Elin Wägner skrev i en artikel i tidskriften Idun att
förbundets styrka var just att medlemmarna verkligen delade med sig av sina
kunskaper, något som enligt Wägner inte alls var vanligt vid till exempel yr-
keskongresser.509 Arbetet inom ICW bestod främst av ett utredande och
sammanställande i frågor som de olika medlemsländerna skulle kunna ta del
av. Förbundet fungerade därmed som att slags kunskapsbank, det producera-
de kunskap som det sedan spred.

Uppfostran av barn och karriärvägar för kvinnor

Om det var ICWs styrelse som hade utarbetat programpunkterna för själva
exekutivmötet så hade SKNs arbete istället varit den offentliga delen av kon-
ferensveckan, både i form av offentliga föredrag samt konferensens inled-
ning och avslutning. Dessutom arrangerade Nationalförbundet de mer
sociala inslagen under konferensdagarna. I press och tidskrifter uppmanades
läsarna att gå på de offentliga mötena. Där skulle de få möjlighet att se spet-
sarna i kvinnorörelsen, i synnerhet skulle man ta sig en extra titt på lady Ish-
bel Aberdeen. Man kan ju undra om det viktiga var att se de bemärkta
kvinnorna eller att lyssna på själva föredragen. Dock framhåller journalister-
na mötena som konferensveckans verkliga ”clou”.510 Genom att beakta mö-
tenas yttre inramning ges inte bara information om den klassmässiga
karaktären utan även hur de konstruerades, med Hobsbawms terminologi,
som ’uppfunna traditioner’. Men först: Vad hade Svenska Kvinnornas Na-
tionalförbund valt att lyfta fram för ämnen? Vilken syn på kvinnan och of-
fentligheten förmedlar föredragen?

Från början hade Nationalförbundet tänkt tre offentliga föredrag, i verk-
ligheten blev det endast två – uppfostran och karriärvägar för kvinnor. Det
tredje offentliga mötet skulle handla om lika lön med män för de kvinnor
som hade samma kompetens och samma arbete som män.511 Trots att frågan
fanns på ICWs agenda är det möjligt att detta ämne var för kontroversiellt
för att kunna genomföras. Frågan om lika lön för lika arbete dyker emellertid

                                                
508 Om gemensam moralkodex för kvinnor och män se t.ex. Bokholm 2002, s. 271; Hammar
1999, kap. 5; Manns 1997, s. 81f.
509 Idun 17/9 1911, s. 602f.
510 Aftonbladet 9/9 1911; Aftonbladet 12/9 1911.
511 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 9/1 1911 §3.
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upp på nästa konferens som SKN ordnade, nämligen den Nordiska kvinno-
sakskonferensen 1916, som nästa kapitel handlar om.512

På kvällen fredagen den 8 september hölls i KFUMs stora samlingssal det
första offentliga mötet under konferensveckan. Titeln var ”Hvad bör göras
för våra flickor och gossar efter slutad skolgång?” Auditoriet var fullsatt,
mest av kvinnor, männen var väldigt få.513 På estraden satt Eva Upmark,
jämte några av celebriteterna bland de utländska deltagarna. I salen fanns en
stor mängd svenska och utländska mötesdeltagare, där fanns Anna Lovisa
Lindman, gift med statsminister Arvid Lindman.514 Lokalens fond var deko-
rerad med svenska flaggor och palmer inramade av ICWs och KFUKs vita
sidenstandar.515 Till pressens och de församlades besvikelse var inte lady
Aberdeen närvarande, hon var tvungen att vila upp sig. Ellen Terserus från
SKN var kvällens ordförande och hon skötte sig med ”bravur” enligt pres-
sen. Mötet hölls på tyska.516 Ellen Terserus var ett både lämpligt och strate-
giskt val. Hon var lärarinna, biträdande föreståndare för Ahlströmska skolan
i Stockholm och var dessutom mycket språkkunnig, genom studier i Camb-
ridge och många studieresor i Europa och Amerika.517

Terserus började med att tala om SKN och ICWs syften. Föredragsserien
inleddes därefter av engelskan Maria Ogilvie Gordon, en av vice ordföran-
dena i ICW. Hennes tal handlade om de så kallade upplysningsbyråer som
var anslutna till folkskolorna med syfte att ge handledning och stöd till ele-
ver i nedre tonåren som slutat skolan och skulle ta sig in på arbets-
marknaden. Genom Ogilvie Gordons initiativ och direkta medverkan hade
idén spritt sig och det fanns nu upplysningsbyråer i både England och
Skottland. De följande föredragen handlade om upplysningsbyråer i Amerika
och Österrike. I Sverige fanns inte ännu sådana byråer, men svenskan Cecilia
Milow höll ett föredrag om sin verksamhet inom Kungsholmens ungdoms-
klubb. Klubben skulle uppmuntra ungdomars ansvarskänsla och Milow be-
tonade klubblivets uppfostrande betydelse.518 Valet av Cecilia Milow som
talare över det svenska ungdomsarbetet var också mycket lämpligt. Hon
hade examen från Oxford, gjort en lång studieresa till Amerika och där tagit
del av hur ungdomsproblem kunde lösas. Milow var dessutom verksam som
samhällsdebattör, journalist, pedagog och aktiv i högerkvinnornas organise-
ring.519

Ordförande Ellen Terserus avslutade med att sammanfatta föredragen och
frågade den närvarande folkskoleinspektören, professor Frans von Scheele,
                                                
512 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 20/2 1911 §10, 23/4 1911 §4.
513 Stockholmstidningen 9/9 1911.
514 Aftonbladet 9/9 1911.
515 Stockholms Dagblad 9/9 1911.
516 Aftonbladet 9/9 1911.
517 Ullman 2004, s. 123f.
518 Aftonbladet 9/9 1911; Dagny 1911:36, s. 415.
519 Moderata pionjärer 2004, s. 51ff; Nicklasson 1997, kapitlet om Cecilia Milow.
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om han ville yttra sig i saken. Han sade att han nu tog del av Ogilvie Gor-
dons arbete och hoppades att det inom några år även skulle finnas liknande
upplysningsbyråer i Sverige. På detta följde det stormande applåder.520

Det andra offentliga mötet hölls på måndagen den 11 september i Musi-
kaliska akademins stora sal under rubriken: ”Verksamhetsområden för kvin-
nor”. Eftersom intresset varit så stort hade arrangörerna valt att flytta mötet
från KFUKs lokal till en större. Emellertid tyckte Nya Dagligt Allehanda att
den större lokalen gjort att den förtroliga karaktären förlorades och att talar-
na inte lyckades intressera publiken lika mycket. Till mångas besvikelse var
lady Aberdeen förhindrad att närvara även denna gång, hon hade inga krafter
kvar efter att ha suttit ordförande i sex timmar under dagen. Istället fick Ma-
ria Ogilvie Gordon fungera som ordförande.521

Kvällens första talare var Helene Lange, en av den tyska kvinnorörelsens
pionjärer, banbrytande pedagog och känd även utanför Tyskland.522 Lange
fokuserade principiella problem i fråga om kvinnors utbildning för olika
verksamhetsområden och betonade att kvinnor måste få tillträde till samma
yrken och till samma utbildning som män. I synnerhet fann hon det upprö-
rande att kvinnor i många länder inte hade samma tillträde som män till uni-
versiteten. Lange avslutade med att betona samskolans betydelse, där flickor
fick samma undervisning som pojkar.523

Kvällens andra talare var svenskan filosofie doktorn Axianne Thorstens-
son, Fredrika-Bremer-förbundets byråföreståndare och frisinnad politiker,
som talade om öppnade arbetsområden för kvinnor och möjligheter till ut-
bildning. Hon framhöll att den svenska kvinnan nu hade rätt att utbilda sig
men att det fortfarande saknades möjligheter för kvinnor att kunna tillträda
de slags tjänster de hade utbildning för. Problemet kunde, enligt Thorstens-
son, lösas genom att möjligheterna till befordran utökades och lönerna höj-
des.524

Den tredje talaren för kvällen var dr Lilian Cooper från Australien som
talade om kvinnors situation i hennes hemland. I synnerhet uppehöll hon sig
vid de kvinnliga läkarnas situation, som nu hade både bra möjligheter till ut-
bildning och anställning, särskilt som provinsialläkare.525 Kvällens sista tala-
re var fransyskan Louise Cruppi, författare och fru till den franske
justitieministern. Hon framhöll att kvinnosaken i Frankrike mer var en fråga
som hävdades av de lägre klasserna, inte från de högre klasserna så som i
Sverige och andra länder. Cruppi talade om den unga arbetande franska
kvinnan, både om fabriks- och yrkesarbetare och studenter. Alla föredragen

                                                
520 Dagny 1911:37, s. 423f; Aftonbladet 9/9 1911.
521 Dagens Nyheter 12/9 1911; Aftonbladet 12/9 1911; Nya Dagligt Allehanda 9/9 1911.
522 Dagny 1911:36, s. 416; Dagny 1911:38, s. 438.
523 Dagny 1911:38, s. 438; Dagens Nyheter 12/9 1911.
524 Dagny 1911:38, s. 438; Dagens Nyheter 12/9 1911.
525 Dagny 1911:38, s. 438; Stockholms Dagblad 12/9 1911.
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följdes av livliga applåder. Mötet avslutades vid 22-tiden med att Maria
Ogilvie Gordon tackade talarna, varpå mötet upplöstes av Eva Upmark.526

I en summering av de offentliga föredragen vill jag först lyfta fram själva
innehållet. Generellt var föredragen allmänt hållna och handlade om sociala
områden där kvinnor var verksamma. I föredragen betonades kvinnors rät-
tigheter, att kvinnor måste få samma möjligheter som män, både till utbild-
ning och till arbetsområden, ett tecken på att det fanns feministiska inslag
även i denna konferens. Valen av ämnen speglade kvinnliga ämnesområden
som fördes ut i offentligheten. Föredragen återspeglar också ICWs karaktär
av kunskapsförmedlare. Här fick kvinnor i offentligheten ta del av varandras
erfarenheter och verksamheter. Problemen identifierades och diskuterades
och kunde omvandlas till sociala och politiska projekt vid hemkomsten.

Föredragens innehåll speglar också International Council of Womens ef-
fekt av att vara en paraplyorganisation. Förbundets stora syfte var att ena så
många kvinnor från så många länder som möjligt och för att samla alla dessa
kvinnor med olika åsikter under ett tak så kunde inte förbundet offentligt ta
upp frågor som var allt för radikala och kontroversiella.527 I ännu högre grad
än under den första konferensen var måttfullheten en ledstjärna.

Ett offentligt föredrag som hade ett mer politiskt tema, om den kvinnliga
rösträtten, hölls om än i samband, utanför den egentliga konferensens ramar.
Det var Stockholmsföreningen för kvinnans politiska rösträtt som hade tagit
tillfället i akt att bjuda in några av den Internationella kvinnokonferensens
utländska deltagare att hålla föredrag. Enligt Else Kleen, på Stockholms
Dagblad, var mötet ”utan all gensägelse [att] betraktas som det innehållsri-
kaste och formellt mest glänsande af de möten som hållits i samband med
International Councils executive meeting”.528 Den översvallande glädjen
hade säkert att göra med att Kleen själv var aktiv inom rösträttsrörelsen.

Den viktigaste funktionen de offentliga föredragen fyllde var att som
kvinnokonferens ”visa upp” kvinnofrågor på den offentliga arenan. Det in-
nebar också möjligheter att bli omskrivna i pressen. Generellt fick talarna
mycket beröm i pressen för att på ett intresseväckande sätt fört fram sina
budskap. I tidskriften Dagny stod det om Helene Lange att hon höll ”ett säll-
synt gediget, av fri syn och målinriktad vilja kännetecknat föredrag”.529 Det
var också betydelsefullt att det skapades tillfällen för svenska kvinnor att få
se och lära känna de utländska celebra kvinnorna. Besvikelsen var som sagt
stor över att Aberdeen inte närvarat. Likaså var det viktigt för svenska kvin-
nor att upplysa utländska kvinnor att det i Sverige fanns ett intresse både för
dem och detta slags konferens.

                                                
526 Dagny 1911:38, s. 438; Stockholmstidningen 12/9 1911; Stockholms Dagblad 12/9 1911.
527 Rupp 1997, s. 132, 139.
528 Aftonbladet 14/9 1911; Dagens Nyheter 14/9 1911; Stockholms Dagblad 14/9 1911 (citat).
529 Dagny 1911:38, s. 438.
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Den offentliga delen av konferensen är ett tydligt exempel på den kom-
munikativa delen i skapandet av en ’kollektiv identitet’. Det fanns en inter-
aktion mellan de poler som Thörn kallar interna och externa i den
identitetsskapande processen. Yttre dekorationer och symboler som till ex-
empel blommor, flaggor och standar förstärkte gemenskapen hos deltagarna,
det vill säga den interna processen.530 Samtidigt kommunicerade konferens-
kvinnorna utåt, mot omvärlden, i egenskap av ett kollektiv som syntes; att de
var många som ville medverka till att kvinnors ställning förbättrades. De of-
fentliga delarna visar också att konferenskvinnorna behärskade mötessceno-
grafin som en ’uppfunnen tradition’, till exempel när de prominenta gästerna
satt på scenen invid talarna. Mer om denna uppvisningskonst under nästa ru-
brik.

Kringarrangemang

Genom visningar, guidade turer, fester och utflykter kunde konferensdelta-
garna utveckla sammanhållning och nätverk. Utöver att konferensdeltagarna
fick ta del av svenska kvinnors arbete och sociala verksamhet innebar vis-
ningarna också att kvinnor i stor grupp rörde sig runt i staden på ett nytt sätt.
Jag menar att den sociala praktik som utvecklades i samband med kringar-
rangemangen kan ses som ett slags ”gestaltad politik” som ger en minst lika
komplex bild av kvinnorörelsen som de idéer, föredrag och program som
presenterades under själva konferensen.

Visningar

I samband med den Internationella kvinnokonferensen insåg Svenska Kvin-
nornas Nationalförbund vikten av att ta tillfället i akt med att visa upp exem-
pel på svenska kvinnors arbete och sociala verksamhet. Eva Upmark,
förbundets ordförande, hade tidigt uppmanat de olika medlemsföreningarna
att ordna visningar av sina verksamheter.531 Under konferensveckan erbjöds
konferensdeltagarna under sakkunnig ledning bese Stockholms sevärdheter,
skolor och välgörenhetsanstalter. Syftet var att presentera de anslutna med-
lemsföreningarnas arbete och områden där kvinnor var verksamma. Samti-
digt ville man visa upp Stockholm som stad med dess sevärdheter. Vad hade
SKN valt att lyfta fram? Vad säger det oss om synen på den svenska kvinnan
och kvinnors verksamhet?

Under konferensveckan gjordes utfärder till Nordiska Museet och Skan-
sen. Konferensdeltagarna fick se folkdanser och bekanta sig med svensk
kultur och hantverk.532 De kunde under veckan också ta del av svenskt

                                                
530 Om flaggors och standars betydelse se Ståhl 1999.
531 GUBKS, SKN, AI a:2, styrelseprotokoll 17/3 1911 §8.
532 Svenska Dagbladet 13/9 1911; Aftonbladet 7/9 1911; Aftonbladet 8/9 1911; Stockholms
Dagblad 9/9 1911; Stockholms Dagblad 13/9 1911; Dagens Nyheter 8/9 1911.
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konsthantverk av Handarbetets Vänner, på Licium och på Svensk Hem-
slöjd.533 Det var dessa som stått för dekoreringen av Jernkontoret. Svensk
hemslöjdsrörelse var en väl etablerad verksamhet initierad av främst kvinnor
och hade rönt uppmärksamhet på Världsutställningar.534 Både Nordiska Mu-
seet och Skansen måste betraktas som det svenskaste svenska samtidigt som
det var något som var nytt och modernt. De var också symboler för Stock-
holm som stad i en tid innan Stockholms stadshus fanns.

Konferensdeltagarna fick också möjlighet att se gymnastikuppvisning på
Atheneum, badet och skolköket på Sofia folkskola, Hemmet för arbeterskor,
Barnavårdshemmet, Småbarnshemmet, Ersta och Engelbrekts barnkrubbor,
Ersta och Sachsska sjukhus samt Södra KFUK.535 Under hela konferens-
veckan hade deltagarna också möjlighet att besöka Adolf Fredriks arbetsstu-
ga och Adolf Fredriks kyrksal, där en utställning om arbetsstugorna var
iordningställd. På arbetsstugan fick besökarna se ett 60-tal barn arbeta med
till exempel sömnad, skrädderi, skomakeri, snickeri och borstbinderi. Många
samlade på sig information för att kunna hålla föredrag om arbetsstugorna i
sina hemländer. En del köpte också med sig föremål därifrån.536 Idén om ar-
betsstugor var svensk och rönte ett stort intresse. Anna Hierta-Retzius hade
varit en drivande kraft bakom arbetsstugorna, hon hade hållit föredrag om
dem på internationella konferenser och givit ut broschyrer på olika språk.
Många länder hade tagit efter idén och arbetsstugor hade etablerats i länder
som Tasmanien, Belgien och Frankrike.537 Utställningsverksamheten och
uppvisningarna ger en vink om det starka nationella inslaget i internationella
manifestationer.

Gala och extravagans

En stor del av förra sekelskiftets konferenskultur var också fester och ut-
flykter. Det har vi mött redan i den första konferensen 1897. Denna gång
blev festandet än mer påtagligt. Det blev ett ändamål i sig.538

                                                
533 GUBKS, SKN, FII:2, handlingar rörande internationella exekutivmöten, ”International
council of women: Executive meeting Stockholm 6–12 september 1911”.
534 Danielsson, Sofia, Den goda smaken och samhällsnyttan: Om Handarbetets vänner och
den svenska hemslöjdsrörelsen (Stockholm 1991); Manns 1986.
535 Se t.ex. Svenska Dagbladet 9/9 1911; Stockholms Dagblad 9/9 1911; GUBKS, SKN, FII:2,
handlingar rörande internationella exekutivmöten, ”International council of women: Executi-
ve meeting Stockholm 6–12 september 1911”; AI a:2, styrelseprotokoll 17/11 1911 §5.
536 Svenska Dagbladet 13/9 1911; Aftonbladet 7/9 1911; Aftonbladet 8/9 1911; Stockholms
Dagblad 9/9 1911; Stockholms Dagblad 13/9 1911; Dagens Nyheter 8/9 1911.
537 Théel, Elisif, ”Fru A. Retzius och arbetsstugorna”, Anna Hierta-Retzius: En minnesteck-
ning med stöd av efterlämnade papper, Åkerhielm, Annie, (Stockholm 1928).
538 Delar av detta avsnitt finns publicerat, se af Petersens, Lovisa, ”Gala och extravagans:
Festernas betydelse vid den Internationella kvinnokonferensen 1911”, red. Börjesson, Mikael
m.fl., Fältanteckningar: Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady
(Uppsala 2006). Det har inte forskats speciellt mycket om festers betydelse för kvinnorörel-
sen, se därför det pågående projektet Enchanted identities: Symbols, rituals and feelings
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Det är i den sociala praktikens uttrycksformer som kulturen manifesterar
sig som ett slags ”gestaltad politik”. Kvinnorna uttryckte vissa klass- och
könsnormer genom kroppsspråket, valet av klädsel, talen, hattarna, gåvorna,
ceremonierna, tågandet genom stadens gator – allt skiktades genom olika
slags meningsskapande filter. Men fanns där även andra innebörder? Min
avsikt är att belysa vilket idémässigt innehåll som avtäcktes genom festerna
och vilka identitetsskapande ritualer som därmed konstruerades. Vad ville
man åstadkomma med alla utflykter, banketter och festarrangemang? Vad
skulle den framskapade ’kollektiva identiteten’ eller vi-känslan bygga på el-
ler användas till?

Min huvudtanke är att festerna kan illustrera den borgerliga kvinnorörel-
sens tankevärld och dilemman genom sitt formspråk och sin kulturella in-
ramning. I pressen fick arrangörerna beröm för sitt arbete, inte att undra på
med tanke på hur storslaget och nästintill överdådigt det hela var.

Den Internationella kvinnokonferensens första tillställning var den väl-
komstlunch som anordnades av Svenska Kvinnornas Nationalförbund på
konferensens första dag. Lunchen hölls i spegelsalen på Grand Hotell. I
Stockholms Dagblad ges en talande beskrivning av konferensdeltagarnas
möte i vestibulen. Tidningsreferenten överraskades av att se så många damer
på samma gång befinna sig i offentligheten och i beskrivningen dras vi med i
sorlet. Det är världsvana kvinnor som samlats och de talar och kommunice-
rar:

Sändligt sorl af pratande damer […]. På litet närmare håll hörde man till och
med enstaka meningar, hvilka alla andades den största belåtenhet med mötet
och förhandlingarna. ’Very interesting! Charming indeed! Très intéressant!’
och dylikt. Vid en titt in genom dörrarna häpnade man öfver den mängd da-
mer, som i eleganta förmiddagstoaletter rörde sig af och an, gestikulerade,
pratade, skrattade, hälsade. Många voro typerna, som alltid naturligtvis vid en
sådan samling, och äfven klädseln varierade i det oändliga. Där fanns damer
med små hattar och stora hattar, utan hattar och med hattar i hand. Där fanns
unga damer och gamla, slätkammade och burriga, långa och korta, ljusa och
mörka och alla pratade de och alla logo älskvärdt och förekommande.539

Redan här fick konferensen sin klassmässiga inramning. Genom sin klädsel
och sina huvudbonader markerades kvinnornas tillhörighet i de övre sam-
hällsklasserna. Kläder kan sägas utgöra ett slags kulturellt signalsystem där
identiteten och grupptillhörigheten avspeglas.540 Konferensdeltagarna marke-
rade sin klasstillhörighet med kläderna men de excellerade även i den kvinn-
liga kvinnans kläder. I pressen omtalas toaletterna som eleganta, charmanta,

                                                                                                                  
around the Baltic Sea, 1860–1950, Södertörns högskola, speciellt Git Claesson Pippings del:
”Identity formation through festive feminist politics: The case of Helsingfors, 1879–1930”.
539 Stockholms Dagblad 7/9 1911.
540 Iklädd identitet: Historiska studier av kropp och kläder, red. Hurd, Madeleine, Olsson,
Tom & Öberg, Lisa (Stockholm 2005); Wilson 2003.
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dyra och vackra. Deltagarna var ovanligt elegant klädda för att vara på ett
offentligt möte.541 De flesta bar hatt av något slag. Hatten var ju medelklass-
kvinnans symbol medan sjalen oftare bars av arbetarkvinnor. Enligt tidnings-
referatet var konferenskvinnorna iklädda eleganta förmiddagstoaletter –
också det en klassmarkör. Att ha olika kläder vid olika tillfällen under dagen
var något som tydde på god ekonomisk ställning.

Konferensens internationella prägel betonades i texten genom repliker på
flera språk. Det var lite extra spännande att kvinnor från hela världen hade
kommit resande och arrangemanget bevakades av hela den borgerliga pres-
sen. Och även om konferensdeltagarna var olika till utseendet hade de ett
gemensamt: det var belevade kvinnor som rörde sig verserat och förbindligt.
De log älskvärt. De skrattade. De representerade den sanna kvinnligheten.
Det fanns inget hotfullt över dem. De betedde sig som väninnor som känt
varandra sedan länge. Det fanns ett kulturellt regelverk att hålla sig till som
ingav säkerhet.

När lunchen anmäldes tågade sällskapet in, med ICWs ordförande lady
Ishbel Aberdeen i spetsen. Flottans musikkår spelade. Vid ett stort bord satt
de prominenta, det vill säga SKNs ordförande Eva Upmark, festkommitténs
ordförande Kerstin Bohman, statsministens fru Anna Lovisa Lindman, lady
Ishbel Aberdeen, och ICWs styrelse. Vid var och ett av de tio mindre borden
satt medlemmar av SKNs styrelse som värdinnor.

Bordens placering avspeglade hierarkin. Det fanns ett honnörsbord för de
prominenta och att sällskapet hade en berömd adelsdam som ordförande
hade ett starkt symbolvärde. Mycket kring konferensen kretsade just kring
denna engelska lady – hade hon kommit eller inte, var hon uttröttad eller
inte? Under lunchen lästes ett välkomsttelegram från kungen upp, vilket om-
gående besvarades av lady Aberdeen. Det traditionella samhällets maktin-
stitutioner skickade alltså sin välsignelse till konferensen. Kungen gav sitt
erkännande och högerministären Arvid Lindmans hustru hade fått en be-
märkt placering vid honnörsbordet. Det var en stabilt borgerlig manifestation
med nationella förtecken även om konferensens avsikt var att förändra gamla
maktstrukturer mellan könen för att flytta kvinnornas positioner framåt.542

Det ceremoniella festandet fortsatte. På kvällen hölls en stor välkomstfest
i Grand Hotells stora sal, även den arrangerad av SKN. Redan i förväg hade
400 biljetter sålts. Pressen hade i förväg talat ivrigt om festen eftersom man
där kunde få möjlighet att se alla kända kvinnorörelsekvinnor som kommit
till Stockholm, i synnerhet lady Ishbel Aberdeen. Festsalen var upplyst av
stearinljus och dekorerad med gröna växter och som fond var medlemsnatio-
nernas flaggor arrangerade tillsammans med det internationella kvinnoför-
bundets standar. Nedanför flaggorna stod en estrad placerad på tvären så att
                                                
541 Dagens Nyheter 7/9 1911.
542 Välkomstlunchen bygger på uppgifter från: Aftonbladet 6/9 1911; Dagens Nyheter 7/9
1911; Stockholms Dagblad 7/9 1911.



141

alla skulle få möjlighet att se de framstående kvinnorna. Inramningen för
välkomstbanketten var mycket påkostad. Standar, flaggor och överlämnande
av gåvor var stående rekvisita i scenografin. Det intressanta är att de inbjud-
na damerna ur den borgerliga kvinnorörelsens mer burgna skikt inte bara
hade betalt biljett för att äta och lyssna på föredrag utan att de också kommit
för att beskåda internationellt kända kvinnosakskvinnor. Kvinnofrågan hade
tydligen ett slags egen visuell dragningskraft och pressens närvaro bidrog till
att skapa intresse och ge verksamheten en officiell prägel. Det hela liknade
ett teaterskådespel med en scen för fasta ceremonier där vissa skulle betittas
och vissa vara publik.

Temat för kvällen var internationellt. Många av den svenska kvinnorörel-
sens kvinnor var där; de satt ”som tysta åhörarinnor på salens bortre stolsra-
der.”543 Eva Upmark, som konferensens värdinna, höll det första talet. Efter
att ha välkomnat gästerna uppmanade hon svenskorna att stämma upp i Du
gamla, du fria tillsammans med orkestern. Därpå intog lady Aberdeen ordfö-
randepodiet, hon framförde ett tack för det storartade mottagandet, betonade
hur väl Sverige alltid varit representerat vid de internationella mötena och
var glad att det nu hölls ett möte i Sverige. Hon avslutade med att tala om det
internationella kvinnoförbundet, som ett ”folkens systerskap”. Sedan lästes
det upp ytterligare telegram, från drottningen, LKPR och från en del enskilda
personer. Efter detta hölls ett tal av ICWs vice ordförande Maria Ogilvie
Gordon om förbundets syfte och verksamhetsområden.

Därpå framförde de olika ländernas representanter hälsningar från sina
nationalförbund och för varje land spelades detta lands nationalsång upp.544

För varje tal reste sig publiken som en hyllning till landet och dess repre-
sentant. Talarna framhöll samhörigheten mellan länderna, uttalade sig om
Sverige och svenskorna i varma ord och framförde hälsningar från sina re-
spektive länder.

Alla tal var dock inte lika ceremoniella. En del talare tog tillfället i akt
och betonade vikten av kvinnors emancipation. Det fanns således ett visst
idémässigt innehåll också i festarrangemangen – det var inte bara formerna
och den sociala praktiken som ”talade”. Dagens Nyheter skriver att ryskan dr
Wachtin var en talare som hade modet att hålla ett långt och starkt feminis-
tiskt tal på franska som utförligt skildrade de ryska kvinnornas frihetskamp.
Även norskan Gina Krog höll ett mer radikalt tal där hon betonade att det var
först med den politiska rösträtten som kvinnor kunde fullfölja sitt arbete för
skilda mål.545 När hälsningsceremonierna var avslutade tackade Aberdeen de

                                                
543 Dagens Nyheter 7/9 1911.
544 Enligt Rupp 1997, s. 109 uppstod förvirrning när den tyska nationalsången spelades upp
för det franska förbundets ordförande på konferensen i Stockholm 1911. Detta har jag inte
funnit någonting om i de källor jag använt.
545 Jag vill här poängtera att Gina Krog var med på konferensen. Striden i samband med uni-
onsupplösningen hade tydligen bleknat. Som ett officiellt erkännande av Gina Krog och det
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svenska värdinnorna, varpå välkomstceremonin avlutades och gästerna tåga-
de ut till tonerna av Marschen går till Tuna.546

Garden party, Logården  Foto: SSM

De svenska arrangörerna hade verkligen lyckats få med sig det representati-
va Sveriges elit att ställa upp för de internationella gästerna och kvinnokon-
ferensen. Under konferensveckan fick även deltagarna ett officiellt erkän-
nande av ingen mindre än den kungliga familjen.

Redan tidigare hade International Council of Womens konferenser haft
kunglig strålglans. I samband med konferensen i London 1899 hade drott-
ning Victoria bjudit in konferensdeltagarna, trots att det var mycket sällsynt
att hon gjorde så.547 På torsdagen var konferensdeltagarna inbjudna till ett
garden party på Logården – en terrasserad park på Stockholms slott. De 200
gästerna togs emot av hovmarskalken, överstekammarherren och statsfrun.

                                                                                                                  
norska nationalförbundet reste Ishbel Aberdeen och andra ICW-delegater (Ogilvie Gordon,
Alice Salomon, W.E. Sanford, Riddell, Hertz, Emily Dobson, Adrienne Avril de Sainte Croix,
Daisy Minor och Baelde) till Norge direkt efter konferensen i Stockholm. Svenska Dagbladet
13/9 1911; Stockholms Dagblad 14/9 1911; GUBKS, SKN, FII:2, handlingar rörande interna-
tionella exekutivmöten, Programme pour la Session du Comité Exécutifdu Conseil Interna-
tional des Femmes (Berlin 1911), s. 16f.
546 Välkomstfesten bygger på uppgifter från: Dagny 1911:37, s. 422f; Dagens Nyheter 7/9
1911; Aftonbladet 7/9 1911; Stockholmstidningen 7/9 1911. Marschen går till Tuna är en
spelmansmelodi från Dalarna.
547 Cederschiöld, Maria, ”Svenska kvinnornas nationalförbund”, Anna Hierta-Retzius: En
minnesteckning med stöd av efterlämnade papper, Åkerhielm, Annie, (Stockholm 1928), s.
194.



143

Eva Upmark och Anna Rappe från SKN presenterade gästerna för kron-
prinsparet. De närvarande prisade platsen med dess grönska, den spelande
fontänen samt vyn över Strömmen. I en gobelängdekorerad Logårdssalong
serverades te, frukt, champagne och andra förfriskningar. Under hela till-
ställningen framfördes musik av Göta Lifgardes musikkår. När kronprinspa-
ret avlägsnat sig vid 17.30 fick gästerna skynda sig för att hinna byta om
inför en middag på Hasselbacken.548

Garden party, Logården      Foto: SSM

I förgrunden från v.: Gertrud Bäumer; Helene Lange, Dora Lamm, Anna Lovisa Lindman

I samband med konferensen fyllde SKNs ständiga medlemmar en viktig
funktion. I övrigt var de inte engagerade i det löpande arbetet utan stödde
enbart förbundet ekonomiskt. Men under konferensen dök de fram ur kulis-
serna och ställde till med storstilade kalas. På kvällen, efter garden partyt på
Logården, samlades konferenskvinnorna och en del andra celebra gäster som
till exempel lady Spring-Rice, fru till den brittiske envoyén i Stockholm på
restaurang Hasselbacken på Kungliga Djurgården. Friherrinnan Louise Fal-
kenberg, ständig medlem i SKN, hade ordnat med fest, dessvärre hade hon
blivit sjuk och istället fick Anna Hierta-Retzius agera värdinna, i sin egen-
skap som förbundets hedersordförande. Gästerna tågade till musik in i salen,
vilken var dekorerad med flaggor och gröna växter. Borden var smyckade
med blommor i röda nyanser. Under kvällen lästes flera telegram upp, det

                                                
548 Garden partyt bygger på uppgifter från: Dagens Nyheter 8/9 1911; Aftonbladet 8/9 1911;
Stockholmstidningen 7/9 1911. Från Garden partyt finns det fotografier förvarade på Stock-
holms Stadsmuseum, dråpligt nog är de arkiverade under rubriken ”dräkter”.
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första från Falkenberg själv. I samband med middagen framfördes musik,
sång och dans i ett övervägande svenskt tema framfört av till exempel den
Gyllenhammarska trion. Gästerna fick lyssna på svenska folkvisor, musik-
stycken av Peterson-Berger och Bellman. Efter middagen med nio rätter gick
gästerna ut på verandan och drack kaffe. Där stiftades nya bekantskaper och
gamla minnen från föregående kongresser återuppväcktes. Vid 22-tiden på
kvällen bröt gästerna upp och tog sig in till staden med automobiler och
spårvagnar vilka ställts till deras förfogande.549

På fredagen samlades 22 representanter från ca 10 länder för en 7-rätters
lunch hos Anna Hierta-Retzius. I Aftonbladet påtalades den ”hjärtliga” och
”förtroliga” stämningen där inte ett uns av stelhet förekom. Gästerna kände
sig tydligen som gamla vänner och bekanta.550 Anna Hierta-Retzius, SKNs
hedersordförande, var van att röra sig på den internationella arenan. Hon
hade träffat många av de utländska gästerna under sin tid som ordförande i
SKN och som en av viceordförandena i ICW.

På kvällen bjöd Antonie Rettig konferensdeltagarna på te i vinterträdgår-
den på Grand Hotell Royal. Lokalen i sig var något utöver det vanliga. Som
bilden nedan visar fanns en fontän i mitten och grönska som hängde ner från
balkongerna. Bjudningen var präglad av ett svenskt tema. När Aberdeen
gjorde entré bildade nationalklädda flickor häck. Festlokalen var dekorerad
med svenska flaggor och på borden stod prunkande blomsterbuketter om-
bundna med blågula band. Musiken och sången bestod enbart av svenska
melodier och under kvällen skedde även folkdansuppträdanden. Enligt pres-
sen var stämningen den allra bästa och gästernas dräkter alldeles utsökta.551

På lördagen bjöd Therese Andersson och Signe Andersson,552 också stän-
diga medlemmar, på sen lunch, en – dejuner dinatoire – på Grand Hotell i
Saltsjöbaden. Gästerna fick åka båt från Karl XII torg eller tåg från Stads-
gården ut till Saltsjöbaden. Vädret var tydligen ruskigt, med regn och blåst. I
den stora festsalen var ett långbord uppställt för hedersgästerna, de övriga
fick sitta runt småbord. På den ena kortväggen stod en byst av Fredrika
Bremer mot en fond av svenska flaggor. Under eftermiddagen hölls en

                                                
549 Middagen på Hasselbacken bygger på uppgifter från: Stockholmstidningen 7/9 1911; Da-
gens Nyheter 8/9 1911; Aftonbladet 8/9 1911; se även GUBKS, SKN, FII:2, handlingar röran-
de internationella exekutivmöten, tryckt program och meny för middagen på Hasselbacken.
Louise Falkenberg (1849–1934), dotter till konsul Oscar Ekman och gift med friherre Claes
Falkenberg. Hon var ordförande i Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt från 1897, understödde
det frivilliga skytteväsendet och erhöll Skytteguldmedaljen.
550 Aftonbladet 9/9 1911; KVA, A H-R, kapsel 27, bordsplacering, ”Lunch för Int. Council
möte i Sthlm. 1911”.
551 Aftonbladet 9/9 1911; Stockholms Dagblad 9/9 1911. Antonie Rettig (1853–1933), född
von Eckermann, gift med konsul John Rettig. Hon var donator för välgörande ändamål och
gav en stor donation som ledde till Gävle Konstmuseum. Ordförande för Kvinnoförbundet för
Sveriges Sjöförsvar från 1911.
552 Therese Andersson, gift med Johan Andersson, byggmästare och ekonomisk välgörare.
Signe Andersson, gift med Knut Andersson, de förras son, donator och musiker.
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mängd tal, inte mindre än sju språk förekom. Varje lands representant höll
ett tal å sitt lands vägnar och varje tal avslutades med ett hurrarop på respek-
tive lands språk. Talen var dels allvarliga, dels humoristiska, de handlade om
Fredrika Bremer och andra pionjärer, hemmen, de unga, det nationella, det
internationella om kvinnorörelsen i allmänhet och International Council of
Women i synnerhet. Även här skriver pressen om den ”ofantligt hjärtliga”
stämningen: ”en mer hjärtlig, kollegial, glad, ja, munter stämning har man
svårt att tänka sig på en internationell fest”. Klockan 18.00 bröt gästerna upp
och tog sig med båt tillbaka till Stockholm.553

På kvällen gick dagens andra bjudning av stapeln. Grevinnan Wilhelmina
von Hallwyl hade ordnat med en ”utsökt supé” för 300 personer i sitt hem på
Hamngatan. Hon själv var värdinna tillsammans med dottern Ebba von Eck-
ermann och dennes döttrar. Där fanns konferensdeltagare och andra repre-
sentativa personer som till exempel statsministerns fru, Anna Lovisa
Lindman. Under kvällen framfördes sång och musik av svenska kompositö-
rer.554

Söndagens enda programpunkt var en utflykt med lunch till familjen
Lamms Näsby slott. De 160 gästerna fick först åka abonnerad spårvagn från
Norrmalmstorg till Ropsten och därifrån ångbåt till Näsby. Efter lunchen
spred sig gästerna för att bese slottet, samlingen av moderna svenska konst-
närer och parken, ladugård och ekonomibyggnader. Vid 18-tiden begav sig
gästerna åter ner till ångbåten. På bryggan stod slottets anställda med barn
och när gästerna gått ombord hurrade de för värdparet och avslutade med att
sjunga Du gamla, du fria. I Aftonbladet beskrevs utflykten till Näsby som en
av mötets glanspunkter och att den säkert aldrig skulle glömmas av dem som
var med.555

                                                
553 Festen i Saltsjöbaden bygger på uppgifter från: Aftonbladet 10/9 1911 (citat); Stockholms
Dagblad 9/9 1911.
554 Aftonbladet 10/9 1911; Stockholms Dagblad 9/9 1911.
555 Dagens Nyheter 11/9 1911; Aftonbladet 11/9 1911. Carl Robert Lamm (1856–1938), upp-
finnare, industriägare och konstsamlare, gift med Dora Lamm, dotter till SKNs ordförande
Eva Upmark.
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Anna Hierta-Retzius autografbok Källa: KVA, A H-R, kapsel 26

Gemensamt för de privata festerna var att gästerna bjöds in med tjusiga in-
bjudningskort, ofta inbundna med sidenband och med präglade vapen. På in-
bjudningskorten stod information om klädsel, vägbeskrivning, transportme-
del, musikprogram och menyn. Ibland förekom menyer med ända upp till nio
rätter med mat som ”Ullion en tasse, Vol-au-vent, Filets de sole-sauce hol-
landaise, Gélinottes de bois roties, salade, pouding aux fruits, glace” följt av
en komplett vinlista.556 Alla dessa små biljetter och inbjudningskort full-
komligt rasar ur vissa av volymerna när man öppnar dem, både i Svenska
Kvinnornas Nationalförbunds arkiv och i Anna Hierta-Retzius personarkiv. I
hennes arkiv finns även en inbunden autografbok. Den hade hon med sig på
olika konferenser och samlade på autografer från den internationella kvinno-
rörelsens spjutspetsar. Där finns till exempel bland många andra Susan B.
Anthony från Amerika, Aletta Jacobs från Holland och Emily Dobson från
Australien med.557 Autografsamlandet säger något om vikten av formen, yta
och sken. Kända namn att visa upp var viktigt – inte enbart idéspridning och
information om kvinnofrågor.

                                                
556 På styrelsemötet i mars yrkade Axianne Thorstensson att det endast skulle serveras alko-
holfria drycker på de fester som förbundet stod värd för, i yrkandet instämde Anna Hierta-
Retzius, Lizinka Dryssen, Ina Rogberg, och Emma Wretlind, GUBKS, SKN, AI a:2, styrelse-
protokoll 17/3 1911 §9. De två sistnämnda var ombud för nykterhetsföreningen Vita Bandet.
Hur det i verkligheten blev vet jag inte, men tycker att det ger en intressant anknytning till för
tiden livliga nykterhetsrörelsen.
557 KVA, A H-R, kapsel 26.
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Vinterträdgården, Grand Hotel Royal                     Foto: SSM

Den avslutningsfest som Svenska Kvinnornas Nationalförbund anordnade
var minst sagt storslagen. Lokalen för kvällen var vinterträdgården på Grand
Hotell Royal. Pressen var både salig och samstämmig när de beskrev lokalen
och dess utsmyckning:

Hôtel Royals mohriska gård och gallerier [strålade] i ljus och i vackraste fest-
skrud, och en festklädd publik fyllde den ståtliga lokalen.558 Den stora festlo-
kalen med dess balkonger och pelargångar erbjöd en lysande anblick […].
Uppifrån sedt liknade det hela en trolsk trädgård, där festdräkterna skiftade i
alla blommornas färger.559

Lokalen var dekorerad med tallris med inslag av blått och gult. Sex vitklädda
marskalkar bildade häck i trappan upp till estraden, vilken var dekorerad
med svenska flaggor. Åtminstone en av marskalkarna, fröken Tamm, bar
studentmössa.560

                                                
558 Dagny 1911:38, s. 438.
559 Svenska Dagbladet 13/9 1911.
560 Aftonbladet 3/9 1911; Aftonbladet 6/9 1911. De heter Tamm, Klason, Danielsén och Boh-
man i efternamn. GUBKS, SKN, FII:2, handlingar rörande internationella exekutivmöten, bild
i fotoalbum av sex marskalkar; Idun 17/9 1911, s. 604. Vid öppnandet av den internationella
rösträttsalliansens kongress i juni samma år fungerade också då studentskor som marskalkar.
Tord Rönnholm har poängterat hur laddat det var när en kvinna offentligt bar studentmössa.
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På estraden stod förgyllda karmstolar uppställda för de mest celebra gäs-
terna. I mitten tronade Aberdeen likt en drottning omgiven av sin hovstat –
ICWs styrelse. Utöver konferenskvinnorna satt där även civilminister Hugo
Hamilton med fru och stadsminister Arvid Lindman med fru: ”Det var icke
utan tillfredsställelse man konstaterade hans excellens’ närvaro vid en mot-
tagning, anordnad af ett förbund [ICW, min anm.], som har kvinnans politis-
ka rösträtt på sitt program.” Med på festen var även till exempel makarna
Lamm, makarna Hallwyl, general Rappe, justitierådet Silfverstolpe, direktör
Ernst Beckman och den idag inte längre kända svenska författarinnan Jane
Gernandt-Claine.

Eva Upmark invigde festen med att på franska tacka konferensdeltagarna
som ”medarbetarna i det internationella arbetet”, följt av KFUM-kören som
framförde Hör oss, Svea. Därefter höll professorn och folkskoleinspektören
Frans von Scheele ett tal på tyska där han framhöll betydelsen av ett interna-
tionellt samarbete för mänsklighetens bästa. Aberdeen höll ett ”älskvärt” tal
där hon tackade ”féerna, som ordnat allt så förtrollande i detta féland med
dess förtjusande hufvudstad”. Hon tackade alla i sitt tal och blomsterströdde
de svenska föreningssystrarna, varpå hon överräckte vita rosor till Eva Up-
mark och skära nejlikor till Anna Hierta-Retzius. Därefter tog musikav-
delningen vid, temat var svenskt. Svenska Kvinnornas Nationalförbund ville
bjuda de utländska gästerna på ett smakprov av svensk, musik, sång och
dans. Den Gyllenhammarska trion, Signe Rappe och KFUM-kören framför-
de stycken av till exempel Wennerberg, Peterson-Berger och Alfvén. Kon-
serten avslutades med att Du gamla, du fria sjöngs gemensamt. Efter
konserten minglade gästerna runt buffén och ett sorl av avskedshälsningar
spred sig i salen. När gästerna så småningom skingrades var denna konferens
slut.561

Den kvinnliga kvinnan

Hur skall allt detta tolkas? Vid kartläggningen av festkulturen på den Inter-
nationella kvinnokonferensen 1911 med alla dess högtidstal, festmåltider,
ceremoniella utsmyckningar och uppvisningar i gala och extravagans har jag
ställt mig frågan: Vart tog själva kvinnofrågan vägen? Hur framstod Interna-
tional Council of Women och dess svenska avläggare Svenska Kvinnornas
Nationalförbund egentligen i omvärldens ögon efter denna konferens?
                                                                                                                  
Hon överskred könsgränserna och hade erövrat den manligt kodade akademiska lärdomen.
Studentexamen, oavsett det handlade om män eller kvinnor, var också en fråga om klass.
Rönnholm 1999, s. 152ff.
561 Avslutningsfesten bygger på uppgifter från: GUBKS, SKN, FII:2, handlingar rörande in-
ternationella exekutivmöten, ”Program vid Svenska kvinnornas nationalförbunds afskedsfest
den 12 september 1911 å Grand Hotel Royal”; Svenska Dagbladet 13/9 1911; Dagens Nyheter
13/9 1911; Stockholms Dagblad 13/9 1911; Dagny 1911:38, s. 438f (citaten). Signe Rappe,
hovsångerska, dotter till SKNs vice ordförande Anna Rappe.
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Första intrycket ger vid handen att konferensen 1911 med alla kringarran-
gemang kan tolkas som en samhällsbevarande manifestation där damer från
de översta samhällskikten visade upp sig under mycket dyrbara och exklusi-
va former. Meningen med kringarrangemangen var en performance; ett
utanverk. Det hela verkade inövat och formaliserat in i minsta detalj. Det är
ingen slump att de socialdemokratiska dagstidningarna och Morgonbris inte
tog in några referat från konferensen eftersom arrangemanget förmodligen
betraktades som ett överklasspektakel. Talet om ”folkens systerskap” klingar
lite ihåligt ur ett klassperspektiv mot bakgrund av den överdådliga omgiv-
ningen och med den uppbackning som konferensen fick av samhällets trad-
tionsbärande skikt, kungahus, adel, högerpolitiker, ämbetsmän och mili-
tärmusikkårer. Sällan har väl ett ”feministiskt” arrangemang getts en sådan
borgerlig ceremoniell prägel.

Vid den Skandinaviska kvinnokonferensen 1897 lade pressen vikt vid hur
föredragshållarna höll sina tal. Då uppmärksammades att kvinnorna hade lärt
sig konsten att tala och höll samma nivå som män. Vid den Internationella
kvinnokonferensen 1911 betonades inte alls föredragshållarnas konst att
hålla tal lika mycket. Nu lades istället vikt vid deltagarnas kläder och utse-
ende, något som inte alls gjordes vid den förra konferensen. Historikern Ma-
deleine Hurd har uppmärksammat hur män och kvinnor framställdes på olika
sätt i pressen i slutet av 1800-talet. Utöver att mannen tillhörde den offentli-
ga sfären och kvinnan den privata sfären så beskrevs ofta kvinnors utseende
och kläder. Kvinnor blev liksom ”förkroppsligade” i pressen.562 Hur fram-
hölls då föredragshållarna vid den Internationella kvinnokonferensen 1911?
Vilken bild av kvinnan presenterades och vilken betydelse fick det?

Redan i ett reportage i Aftonbladet som beskriver de utländska konferens-
deltagarnas ankomst till Stockholms centralstation med kontinentaltåget från
Köpenhamn uppmärksammas både koffertar och hattaskar.563 I pressen upp-
märksammas ofta många gånger deltagarnas kläder på festerna. Som fram-
gått av referaten var det gala och extravagans som präglade tillställningarna.
I Stockholms Dagblad står det till exempel om avslutningsfesten:

Vestibulen var fylld af sällskapsklädda damer, alla dekolleterade och endia-
manterade och iförda alla de accessoirer, utan hvilka en engelska med akt-
ning för sig själf icke intager dagens hufvudmåltid.564

                                                
562 Hurd, Madeleine, ”Masculine spirit, feminine flesh: Women as objects of newspaper
gaze”, ed. Hurd, Madeleine, Encounters: Representations of the others in modern European
history, Södertörns högskola, research reports 5/03 (Stockholm 2003), s. 33f; se även Blom-
berg kommande.
563 Aftonbladet 5/9 1911; se GUBKS, SKN, FII:2, handlingar rörande internationella exeku-
tivmöten, Programme pour la Session du Comité Exécutifdu Conseil International des Fem-
mes (Berlin 1911), s. 13ff om ankomsten och om vistelsen i Köpenhamn.
564 Stockholms Dagblad 13/11 1911.
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Ordförande lady Ishbel Aberdeen beskrivs som något utöver det vanliga i
pressen, hon uppträdde i spets, silverbroderat siden och med gnistrande dia-
dem på festerna.565

I pressen presenterades också ofta konferensdeltagarna med tydliga utse-
endebenämningar. Trots lady Aberdeens påkostade garnityr framhölls hon
som en alldeles vanlig kvinna; en kvinna utan aristokratisk aura.566 I övrigt
beskrevs konferensdeltagarna som ”älskvärda”, ”fräscha” och ”behagli-
ga”.567 Både professor Keyes och Louise Cruppi lyftes fram som ”vänligt le-
ende” kvinnor där det inte fanns drag av vare sig ”fanatism” eller ”kvinno-
sakskvinna”. Maria Ogilvie Gordon beundrades över att hon som maka och
mor bevarat sin kvinnlighet samtidigt som hon var vetenskapligt och social-
filantropiskt verksam. Elin Wägner för tidskriften Idun tyckte Maria Ogilvie
Gordon var ett utmärkt exempel på den ”moderna intellektuella kvinnan”.568

 Tillställningarna avspeglade alltså inte bara klasskonstruktioner. Ett an-
nat intryck är bilden av hur kvinnligheten framställdes under konferensen,
det vill säga hur genus konstruerades. I pressen påtalades med tillfredställel-
se att konferensdeltagarna inte såg ut som några typiska kvinnosakskvin-
nor.569 Det framhölls istället som positivt att de såg ut och uppträdde som
kvinnliga kvinnor. Även om kvinnorna rumsligt uppträdde på en manlig are-
na skapades ett tydligt isärhållande gentemot den manliga världen genom att
kvinnorna uppvisade traditionellt kvinnliga egenskaper så som flärd och be-
haglighet.570

Utöver att konferensdeltagarna tydligt markerade sin klass- och könstill-
hörighet genom sina exklusiva och kvinnliga kläder så vill jag lyfta fram fler
aspekter som själva kläderna förde med sig. Kläderna visade också att de var
modemedvetna kvinnor som kunde ha åsikter och ta plats i den moderna of-
fentligheten. Den kvinnliga kvinnan provocerade inte fast hon befann sig på
mäns arenor. Min tolkning är att konferenskvinnorna gjorde ett taktiskt val
med att uppträda kvinnligt för att inte provocera utan att i stället väcka ac-
ceptans. Emellertid var det en svår balansakt att inte gå för långt i ta avstånd
från kvinnliga avarter.571 Valet innebar att hon kunde häcklas för att hon var

                                                
565 Dagens Nyheter 7/9 1911; Dagens Nyheter 13/9 1911.
566 Dagens Nyheter 7/9 1911; Nya Dagligt Allehanda 7/9 1911.
567 Dagny 1911:36, s. 416; Stockholms Dagblad 6/9 1911. Jfr Blomberg kommande, s. 126ff
om kvinnliga skådespelares benämningar om utseenden.
568 Idun 17/9 1911, s. 603; Nya Dagligt Allehanda 9/9 1911; Svenska Dagbladet 8/9 1911.
569 Om kvinnliga och okvinnliga kvinnor se t.ex. Anderson 2000, speciellt resonemanget om
”angels” och ”amazons”; Finnegan 1999, kap. 1, 2 om de radikala och de konservativa röst-
rättskvinnornas sätt att sälja sitt budskap, med civil olydnad kontra kvinnlighet; Björkenlid
1982 om rösträttskvinnorna som ”ett tredje kön”; Hirdman 2001, s. 143–147 om olika kvin-
notyper och kvinnoideal; Rönnholm 1999, kap. 6, 7, 8.
570 Hirdman, Yvonne, ”Genussystemet: Reflektioner kring kvinnors sociala underordning”,
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988:3, s. 52.
571 Skämttidningarna Strix och Söndags-Nisse hade ofta nidbilder på rösträttskvinnorna. I
samband med den internationella rösträttskongressen 1911 var de t.o.m. på omslaget på Sön-
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alldeles för kvinnlig och framför allt – alltför extravagant. Det finns sådana
exempel i det efterlämnade materialet.

I pressbevakningen fanns också två mer kåserande artiklar införda, där det
häcklades både över okvinnliga kvinnosakskvinnor och kvinnliga kvinnor.
”Fru Hillevis dagbok” är skriven av Elin Wägner och publicerad i tidskriften
Idun. Elin Wägner kan sägas tillhöra ”den nya kvinnan” och uppmärksam-
mar att International Council of Women inte insett att det skett ett genera-
tionsskifte. I kåseriet är ”Fru Hillevi” på jakt efter den moderna intellektuella
kvinnan och ”entusiasmens rus” men hittar bara ”gamla spetsar och grefin-
nor”. Elin Wägner driver med miljön på Jernkontoret och alla fester och för-
står inte alls betydelsen av all utsmyckning. I kåseriet ”Kvinnokongressens
rökrum” av signaturen ”Floridor” samtalar två män och kåseriet ger ytterli-
gare en bild av kvinnokonferensen och dess deltagare – den okvinnliga kvin-
nan. Den ena hade med fasa upptäckt att konferenskvinnorna hade inrättat ett
eget rökrum i Jernkontorets lokaler. Den andre mannen kontrar med att det
är synd att ”kvinnans jämlikhteskraf skall förmå henne att härma mannens
olater.”572 Kåseriet speglar den bild som kvinnosakskvinnor ofta hade, de an-
sågs helt enkelt som okvinnliga ”blåstrumpor”.573

Att sekelskiftet 1900 var en period med mångtydiga kvinnlighetskon-
struktioner visar speciellt forskningen om kvinnliga studenter. Inom univer-
sitetsvärlden fanns några få kvinnor som tagit till sig manliga attribut så som
att bära byxor, klippa håret kort, röka och dricka alkohol. De hade på ett
gränsöverskridande sätt tagit till sig normer som var manligt kodade. Tord
Rönnholm framhåller i Kunskapens kvinnor att de flesta studentskorna trots
allt tenderade att ändå bejaka och överbetona det som ansågs feminint i klä-
der och stil för att få högre acceptans, som en reaktion på talet om den
okvinnliga studentskan. Det fanns emellertid kritiska röster även inom de
egna leden till den kvinnliga kvinnan. Ellen Fries tyckte till exempel att de
var alldeles för kvinnliga och mest användes som kuttersmycken i den aka-
demiska världen.574

                                                                                                                  
dags-Nisse 1911:24 i form av ”Catten och råttan”, efter Alliansens ordförande Carrie Chap-
man Catt. Jag har gått igenom de båda skämttidningarna vid tiden för konferenserna 1897,
1911 och 1916 och varken funnit inlägg eller bilder på de kvinnor och konferenser den här
avhandlingen handlar om.
572 Aftonbladet 9/9 1911, Carl Beyron Carlsson under signaturen ”Floridor”; Idun 17/11 1911,
s. 602–604, författaren Elin Wägner under titeln ”Fru Hillevis dagbok”.
573 Uttrycket ”blåstrumpa” kommer från engelskt 1700-tal och var en nedsättande benämning
på intellektuella och emanciperade kvinnor. Svensk uppslagsbok: blåstrumpa; se också Bok-
holm 2002, s. 266f; Manns 2005, kap. 1 om svenska blåstrumpor.
574 Rönnholm 1999, speciellt kap. 6, 7, 8.
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Den nya kvinnan    Källa: Stockholms Dagblad 13/9 1911, KB

Deltagarna vid den Internationella kvinnokonferensen odlade emellertid sin
kvinnlighet med utsmyckningar, kläder, frisyrer och smycken utan någon
större insikt i att ett nytt kvinnoideal höll på att etableras. Enligt modeteore-
tikern Elizabeth Wilson tar den kvinna som odlar sin kvinnlighet den kvinn-
liga identiteten i besittning, hon ser då ut som en juvel – en blomma.575

Festkulturens innebörder

Men fanns det inte också ett allvarligt budskap mitt i den visuella uppvis-
ningen i gaturummet. Vart tog talet om kvinnors rättigheter och frigörelse
vägen? Vad fanns bakom skådespelet?

Festerna under konferensveckan var verkligen storslagna, den ena över-
träffade den andra. Leila Rupp som skrivit International Council of Womens
historia poängterar att storslagna kringarrangemang var lite av förbundets
specialitet.576 Festerna hade många ceremoniella inslag och kan anses som
mycket formella med alla tal och telegram. De var fulla av yttre symboler i
form av flaggor, standar och medlemsmärken som fungerade som en enande
länk för ett kollektivt ”vi”.577 De utländska gästerna från ICW bör ha varit
nöjda med den svenska festkommittén. Utöver att den insett att festarrange-

                                                
575 Wilson 2003, s. 125.
576 Rupp 1997, s. 172.
577 Om symboler som flaggor, fanor och standars betydelse se Ståhl 1999.
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mang var en viktig del i konferenskulturen så hade festerna i sig också bjudit
stor omväxling.578 Festerna hade ett drag av internationalism och kon-
taktskapande över gränserna.

Det är i kulturen kring detta ”vi-skapande” som det går att komma vidare
i analysen. Genom förbindande länkar av symboler, klassmarkörer och spe-
cifika konstruktioner av kvinnligheten underlättades gemensamhetsska-
pandet för den stora samlingen av kvinnor av olika åsikter och nationalite-
ter.579 Festerna var alltså identitetsskapande demonstrationer för borgerliga
kvinnors vänskap över nationsgränserna.580 Målet var att åstadkomma ett
transnationellt kvinnosamfund för en bättre värld och det byggde på kvin-
nors vänskap och kärlek till varandra. Med personliga kontakter och indivi-
der som stod varandra nära skedde viktiga möten som skulle främja den
internationella gemenskapen. Alla var de en del av en internationell femi-
nism. Rupp menar att de internationella vännerna började se varandra som
en stor familj vars personliga relationer och kärlek drog dem till varandra
och deras metoder fick bestående resultat.581 International Council of Wo-
men lyckades dra upp vissa viktiga frågor på den internationella agendan,
både i Nationernas förbund och i andra organisationer. Det var inte bara ett
spel för gallerierna.

Jag har visat att det under konferensveckan fanns många tillfällen att ska-
pa och utveckla en ’kollektiv identitet’ mellan deltagarna. I källorna omvitt-
nas det vid många tillfällen att konferensdeltagarna hade roligt tillsammans,
att det var ett livligt sorl av förtroliga samtal omkring dem där starka känslo-
band utvecklades. Konferensen hade fungerat som en manifestation, ett kon-
centrerat uttryck för den internationella rörelsens vilja och ideologi –
samförstånd och vänskap.

För att utveckla förståelsen av den ’kollektiva identitetens’ betydelse blir
Randall Collins begrepp ’emotionell energi’ användbart.582 Med hjälp av be-
greppet ’emotionell energi’ kan förståelsen av konferensens betydelse för
deltagarna, kvinnorörelsen och samhället utvidgas. Återkommande beskrivs i
källorna hur det surrade av prat och skratt i vestibuler och på fester. Konfe-
rensdeltagarna fick möjlighet att dela upplevelser och känslolägen. För att
tala med Collins ord, menar jag att det var i dessa stunder som den ’emotio-
nella energin’ alstrades under konferensveckan. Energin innebär, enligt Col-
lins, att deltagarna kan känna en känsla av entusiasm och att starka band kan
uppstå. Collins framhåller vidare att den ’emotionella energin’ fortsätter när

                                                
578 Aftonbladet 10/9 1911; Svenska Dagbladet 6/9 1911.
579 Se även Rupp 1997, s. 159, 168f.
580 Fester, samkväm och utflykter var också en viktig del på Fogelstad under 1920- och 1930-
talen, de var inte bara trevliga avbrott i undervisningen utan ingick som självklara delar i
skolans pedagogik och ideologi, Eskilsson 1991, s. 190–192.
581 Rupp 1997, kap. 4; Taylor & Rupp 2002, s. 141–158.
582 Dahlgren & Starrin 2004, s. 23.
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deltagarna är ensamma igen vilket gör att vi förstår att kvinnokonferensens
deltagare förmodligen reste hem från konferensen med en stark vilja att fort-
sätta mot målet i bagaget.583

Nationalism i internationalismen

Även symboler i form av flaggor, standar och medlemsmärken fungerade
som en enande länk för ”vi”. Genom dessa förbindande länkar underlättades
gemenskapsskapandet för den stora samlingen av kvinnor av olika åsikter
och nationaliteter.584 Det är påfallande att nationella symboler får ett så pass
stort utrymme, med tanke på att det var en internationell konferens. Hur
skulle internationalism skapas? SKNs ordförande Eva Upmark ger en intres-
sant och rimlig förklaring till detta: ”endast de land som lefver sitt nationella
lif rikt och fullt rätt kan främja de internationella sträfvanden som I.C.W. satt
på sitt program.”585

Det var vanligt att nationella symboler användes i internationella sam-
manhang. Det berodde på att de stater som var indragna i internationella rö-
relser samtidigt byggde upp egna nationalstater. Internationalismen kunde
användas för nationella mål – får de, får vi. Man ser tydligt att de nationella
symbolerna samexisterade bredvid de internationella på konferenserna. Det
nationella enhetsbyggandet bedrevs mot en fond av internationalism. SKN
blev en viktig länk i den kedjan.586

Under konferensveckan 1911 har vi sett att konferensdeltagarna vid flera
tillfällen fick se folkdans och lyssna på folkvisor av aktörer klädda i folk-
dräkter. Det är intressant ur flera aspekter. Det visar på moderniteten i en
’uppfunnen tradition’ som var utvecklad av de högre klasserna – som en
nostalgisk idyllisering av ”folket” och livet på landsbygden. Men det visar
också på betydelsen av folklore och nationalism i den internationella kvinno-
rörelsen. Man använde nationella symboler för att uppnå internationalism.
Även vid andra konferenser förekom inslag av folkdans och ibland kom även
internationella deltagare till konferenser iklädda sin egen nationaldräkt. Mi-
neke Bosch har framhållit att den internationella enigheten skulle demonstre-

                                                
583 Se här också Florin 2006, speciellt kap. 6, om känslor inom den svenska rösträttsrörelsen.
584 Se även Rupp 1997, s. 159, 168f.
585 Svenska Dagbladet 13/9 1911.
586 Se även Rupp 1997, s. 109f; om nationella symboler se Edquist 2001; Tornbjer, Charlotte,
Den nationella modern: Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under
1900-talets första hälft (Lund 2002); se Blom, Ida, ”Gender and nation in a international
comparision”, eds. Blom, Ida, Hagemann, Karen & Hall, Catherine, Gendered nations: Na-
tionalisms and gender order in the long nineteenth century (Oxford 2000); Lundström, Cata-
rina, Fruars makt och omakt: Kön, klass och kulturarv 1900–1940 (Umeå 2005); Mc
Clintock, Anne, ”Family feuds: Gender, nationalism and the family”, Feminist review
1993:44, om nationaldräkter.
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ras trots alla skilda åsikter, något som åstadkoms genom att romantisera
skillnaderna.587

Konferensen och alla festerna innebar således en reproduktion av makt-
relationer på olika sätt. Genom sina uppvisningar och i sina känslodemon-
strationer bidrog konferenskvinnorna till att reproducera det borgerliga
klassamhällets maktrelationer. Samtidigt blev det en bekräftelse av svensk
nationalism och dess integrering i den internationella rörelsen.

Summering

De slutna förhandlingarna vid den Internationella kvinnokonferensen 1911
speglar ICWs agenda. Den var ganska brokig och handlade om allt från
kvinnors utrymme i lagar, via bekämpandet av lungsot till moderskapsför-
säkring och straff av vårdslösa föräldrar. Trots brokigheten, vilken ofta för-
knippas med konservativa kvinnors agenda, så innehöll den också radikala
frågor som lika moralsyn oavsett kön. De offentliga föredragen hade inte
samma drag av radikalitet som första konferensen. I offentligheten var det
kvinnors möjligheter till utbildning och karriärvägar som lyftes fram. Före-
dragen fyllde ett kunskapsförmedlande utbyte mellan kvinnor i olika länder.
Jag menar att det underliggande syftet med konferensen inte var att föra fram
några revolutionerande tankar om förslag på förändringar för kvinnors situa-
tion.

Konferensen hade ett annat syfte med viktig betydelse – nätverksskapan-
det och uppvisningen av en traditionsbunden borgerlig kultur. Inom konfe-
rensens ramar fanns åtskilliga tillfällen invävda för konferensdeltagarna att
umgås med varandra, dels på visningar runt om i staden, dels genom fester
och utflykter; där kunde deltagarna knyta och bevara kontakter. Det ät på-
tagligt att formerna och vad de förde med sig hade en mycket viktig funktion
i samband med konferensen 1911. Fester var en viktig del av den internatio-
nella konferenskulturen. De var mycket överdådiga och traditionstyngda
med formella tal, telegram och stående rekvisita i form av blommor, flaggor
och standar. De borgerliga konferenskvinnorna flyttade sin sociala praktik ut
till det offentliga rummet. Men de extravaganta festerna var inte bara utan-
verk utan där förstärktes känslan av att kollektivt ”vi” samtidigt som en
’emotionell energi’ alstrades. Runt konferensdeltagarna pågick ett livligt surr
av förtroliga samtal där starka känsloband kunde utvecklas. De odlade sin
kvinnlighet och excellerade i vackra kläder, smycken och frisyrer. Utöver att
det var ett led i ett upprätthållande av en klass och dess markörer var det
också ett strategiskt val; att inte vara för provocerande vid intagandet av det
offentliga rummet.

                                                
587 Bosch 1990, s. 18; Rupp 1994, s. 1594f.
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Kapitel V

Den Nordiska kvinnosakskonferensen 1916

De tunga hotande moln, som hvilat och alltjämt hvila öfver vårt älskade fos-
terland, havfa väckt mången, icke minst kvinnor, ur den lugna säkerhet, som
en sekellång fred alstrat, väckt dem till själfpröfning och till djupare insikt
om deras ansvar och plikter mot fäderneslandet och den uppväxande genera-
tionen.588

I Europa härjade första världskriget. Männen låg i skyttegravar. Gasattacker,
granatsplitter och grym död i Gallipoli och Galicien gav efterverkningar
världen över. Det geografiskt perifera landet Sverige stod utanför kriget,
men Landstormens män var inkallade och landet befann sig i kris. Parla-
mentarismen hade fått ta ett steg tillbaka efter Gustav V:s borggårdstal 1914
och landet styrdes nu av Hjalmar Hammarskjölds partipolitiskt obundna re-
gering. Livsmedelsbristen tilltog allt mer och kulminerade under 1917 i stora
upplopp och demonstrationer runt om i landet. I detta sammanhang samlades
under några dagar i mitten av november 1916 ”en betydande del av de nor-
diska ländernas kunnigaste och bästa krafter på kvinnosakens område” till en
Nordisk kvinnosakskonferens i Stockholm.589 Som inbjudande värd stod tre
av de då största kvinnoorganisationerna i Sverige: Svenska Kvinnornas Na-
tionalförbund, Fredrika-Bremer-förbundet och Landsföreningen för Kvin-
nans Politiska Rösträtt. Alla tre tillhörde vad man brukar beteckna som den
borgerliga kvinnorörelsen.

Första världskriget låg även som en sordin över den internationella kvin-
norörelsens arbete. International Council of Womens verksamhet var lagd på
is då flera av de anslutna nationalförbunden kom från krigförande länder,
varken korrespondens eller årsberättelser förekom.590 Men i de nationalför-
bund som stod utanför kriget blev situationen annorlunda.

                                                
588 KVA, A H-R, kapsel 25, SKN, årsberättelse april 1914–april 1915, s. 12.
589 Dagens Nyheter 10/11 1916.
590 KVA, A H-R, kapsel 25, SKN, årsberättelse april 1914–april 1915, s. 5; SKN, årsberättelse
april 1916–april 1917, s. 7.
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År 1916 hade Svenska Kvinnornas Nationalförbund 23 medlemsförening-
ar och ordförande var Eva Upmark. SKNs ledning hade till en början varit
tveksam till att vara med i ett nordiskt samarbete. Efter ett tag ändrade man
sig och kom fram till att det kanske vore olyckligt att inte delta i tidens vikti-
ga strömningar. Vilka betydelsefulla frågor var det som förbundet plötsligt
inte ville stå utanför? Som jag redogjorde för i kapitel II hade SKN och det
norska nationalförbundet bara tio år tidigare varit i indragna i en jättekonflikt
kring unionsupplösningen. Nu blåste tydligen andra vindar – nordismens el-
ler skandinavismens idéer hade fått en renässans.591

Tidigare forskning har visat att det i skandinavismens ideologi ingick tan-
kar om att utveckla ett tätare samarbete mellan de nordiska länderna.592 Det
byggde på en idé om att de nordiska länderna hade gemensamma traditioner
i form av språk, kultur och historia. Norden utgjorde en transnationell nivå
mellan det nationella och den övriga världen som borde förstärkas och göras
kulturellt mer homogent. Skandinavismen skulle bli ett steg på vägen mot en
ökad transnationalism.

 Skandinavismen är ett begrepp med många betydelser och har dykt upp i
historien vid lite olika perioder. Tankarna bakom kan tolkas som ett knippe
idéer om Skandinavien som ett speciellt territorium med en enhetlig kultur
och idéerna fick en sorts överideologisk funktion. I analysen av denna rörel-
se kan man lägga vikt vid de politiska eller kulturella aspekterna. Historikern
Bo Stråth har behandlat konstruktionen av skandinavismen och betonar att
idén är en tankefigur som väcktes under 1800-talets mitt.593 Från början
startade skandinavismen som en rörelse i studentkretsar. Idén om ett enat
politiskt förbund avklingade emellertid efter det tysk-danska kriget 1864.594

Men skandinavismen fortsatte som idé och ett omfattande kulturellt samar-
bete tog vid där den politiska skandinavismen slutade. Historikern Ruth
Hemstad kallar denna fas för praktisk skandinavism. Den fördes på en civil
nivå och utmynnade i en mängd olika föreningar, tidskrifter, utställningar
och möten där Norden stod i centrum. Skandinavismen blev en rörelse som
på nytt fick vind i seglen under första världskriget.595

                                                
591 För variationsrikedomens skull använder jag begreppen synonymt med varandra eftersom
jag definierar både Finland och Island till Skandinavien eftersom det endast handlade om
kvinnor som talade ”skandinaviska”.
592 Hemstad, Ruth, ”Nordisk samklang med politiske dissonanser: Skandinavisme og skandi-
navisk samarbeid på 1800-tallet”, red. Engman, Max & Sandström, Åke, Det nya Norden ef-
ter Napoleon (Stockholm 2004), s. 187–227; Janfelt, Monica, Att leva i den bästa av alla
världar: Föreningarna Nordens syn på Norden 1919–1933 (Stockholm 2005).
593 The cultural construction of Norden, eds. Sørensen, Øystein & Stråth, Bo (Oslo 1997);
Stråth, Bo, ”Nordic modernity: Origins, trajectories and prospects”, Thesis eleven: A socialist
journal 2004:1, s. 5–23.
594 Sandström, Åke, ”Sverige 1809–1864”, red. Engman, Max & Sandström, Åke, Det nya
Norden efter Napoleon (Stockholm 2004), s. 143–145; Sejersted 2005, kap. 5.
595 Hemstad 2004; Sejersted 2005, kap. 5.
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I fokus för detta kapitel skall jag ställa denna praktiska skandinavism och
analysera den utifrån kvinnors och kvinnokonferensernas horisont. Det ser ut
som om kriget förde de nordiska kvinnorna närmare varandra – åtminstone
kan man konstatera att samarbetet mellan kvinnorna i Norden intensifierades
och vi finner en lång rad samverkansprojekt som kvinnor medverkade i. De
frågor jag ställer i kapitlet handlar om hur det ”nordiska rummet” användes
till att skapa en mötesplats för kvinnor och hur ett nordiskt systerskap kon-
struerades som skulle överbrygga skillnader i nation, klass och stat. Hur kom
det sig att just nordiska kvinnor gick samman kring feministiska frågor på ett
sätt som inga andra länder gjorde vid denna tid? Vilken roll spelade Svenska
Kvinnornas Nationalförbund i processen? Utgångspunkten för undersök-
ningen är den Nordiska kvinnosakskonferensen 1916.

Tidigare forskning har sällan tagit fasta på kvinnors del i den skandina-
vistiska rörelsen. I en nyutkommen bok från ett nordiskt projekt, Inte ett ord
om kärlek: Nordisk äktenskapslagstiftning ca 1850–1930, analyseras emel-
lertid kvinnors samarbete i samband med äktenskapslagsstiftningens refor-
mering i de nordiska länderna. Bland de svenska aktörerna fanns såväl
Svenska Kvinnornas Nationalförbund, Fredrika-Bremer-förbundet, Landsfö-
reningen för Kvinnans Politiska Rösträtt som de socialdemokratiska kvin-
norna.596 Det är uppenbart att de svenska kvinnor som var inblandade i den
skandinavistiska rörelsen kunde dra fördelar av tidens transnationella diskur-
ser.

I mitt arbete med att försöka ”rekonstruera” konferensen 1916 har jag an-
vänt ett ganska brett källmaterial. Eftersom denna var ett samarbete mellan
tre svenska kvinnoorganisationer har jag använt protokoll och övriga osorte-
rade handlingar från SKN, FBF och LKPR. Visst material har också hämtats
från Anna Hierta-Retzius samlingar. Alltjämt är det fortfarande Svenska
Kvinnornas Nationalförbund som står i fokus. Stor hjälp har jag även haft av
dagspress och tidskrifter.597 Vid den här konferensen har jag även haft till-
gång till ett utförligt mötesprotokoll, något som inte finns bevarat från de två
tidigare konferenserna. Efter konferensen beslutades dessutom att föredragen
som hållits under konferensdagarna skulle tryckas eftersom det var första
gången som ”ett så rikt och ytterst värdefullt material” i dessa betydelsefulla
ämnen kunde samlas på ett och samma ställe. Arrangörerna var dessutom
övertygade om att skriften Aktuella kvinnofrågor skulle tas emot med stort
intresse.598

                                                
596 Melby, m.fl. 2006.
597 Den Nordiska kvinnosakskonferensen 1916 var väl refererad även i landsortspressen, vil-
ket visar att konferensen väckte intresse utanför de större städerna, se t.ex. Eskilstunakuriren
22/11 1916; Oskarshamnsposten 2/12 1916; Sala Posten 13/11 1916.
598 KVA, A H-R, kapsel 25, SKN, årsberättelse april 1916–april 1917, s. 6; se även GUBKS,
SKN, AI a:I, styrelseprotokoll 10/12 1916 §6. SKNs Centralkommitté beslutade även att de
skulle köpa in 50 ex. av rapporten Aktuella kvinnofrågor: Föredrag vid Nordiska kvinnosaks-
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Bakgrund – upptakt

Bakgrunden till ett samarbete mellan Nordens kvinnor finner vi långt tidiga-
re än 1916. Tanken i sig var inte alls ny, men det hade uppstått en del hinder
på vägen. Eftersom det funnits konflikter mellan de olika nationella organi-
sationerna tidigare fanns det ju risk för att nya friktioner skulle uppstå redan
på nationell nivå om nationalförbunden i de nordiska länderna vidgade sin
verksamhet till en nordisk arena. De tre svenska berörda föreningarna var
inbördes ganska olika och samlade kvinnor ur olika läger inom borgerlighe-
ten. Men kanske gick det lättare att hålla ihop i ett nordiskt sammanhang, när
det handlade om en ny och högre nivå att samsas på.

Det fanns som sagt historiska trådar bakåt i tiden. Redan vid 1800-talets
mitt hade utbyte mellan Nordens kvinnor funnits, i form av tidningar, tid-
skrifter, broschyrer, litteratur, böcker och flitig korrespondens. Sophie Ad-
lersparres, Esseldes, Tidskrift för hemmet var under en kort period även
språkrör för kvinnofrågan i Danmark.599 Mellan 1882 och 1883 kom Tid-
skrift for kvinder i de tre nordiske riger av Elfride Fibiger ut i Danmark.600

Den Nordiska kvinnosakskonferensen 1916 var inte heller första gången
kvinnor från Norden träffades i konferensens tecken. Redan 1888 samlade
danska Kvindelig Fremskridtforening nordiska kvinnor till konferens i Kö-
penhamn. Konferensen, med 700 deltagare, ägde rum i samband med en
konst- och industriutställning. Den danska föreningen hade både ett socialt
och politiskt syfte och konferensens föredragningslista var ganska brokig
och behandlade såväl fredsfrågan som nykterhetsfrågan, samundervisningen
som kvinnliga arbetares situation, men däremot inte den politiska rösträt-
ten.601

I samband med konferensen 1888 diskuterades för första gången ett mer
organiserat samarbete mellan Nordens kvinnor. Diskussionen stannade
emellertid vid en vision.602 I avhandlingens kapitel III stod den Skandinavis-
ka kvinnokonferensen i Stockholm 1897 i fokus. Den konferensen var inte
lika storskalig som den 1888 men även då var föredragningslistan ganska
omväxlande. Därefter träffades 500 skandinaviska kvinnor på en skandina-
visk konferens i Kristiania 1902. Ansatsen var inte riktigt lika bred denna
gång. Under konferensveckan behandlades kvinnofrågan ur etiska, sociala,
ekonomiska och praktiska synvinklar. Dessutom diskuterades frågan om ett
norskt nationalförbund skulle bildas, vilket förverkligades 1904.603 Från

                                                                                                                  
konferensen i Stockholm den 10–11 november 1916 (Stockholm 1917), GUBKS, SKN, AII
a:I, CK-protokoll 4/4 1917 §4.
599 Hertha 1916: 3, s. 45.
600 3/10 2006: www.kvinfo.dk: Dansk Kvindebiografiskt leksikon: Elfride Fibiger; Libris: El-
fride Fibiger.
601 Dagny 1888, s. 192–197, 236–239.
602 Melby m.fl. 2006, s. 58f.
603 Dagny 1902, s. 175f, 272–279, 291–303.
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1902 blev det ett ganska långt uppehåll innan nordiska kvinnor åter träffades
och hade konferens. Orsakerna finns till stor del i den konflikt mellan det
svenska och det norska nationalförbunden i samband med unionsupplös-
ningen 1905.604 Under mellantiden förekom emellertid samarbete i form av
enskilda inbjudningar och korrespondens länderna emellan.

I början av 1910-talet återupptog nordiska kvinnor ett mer organiserat
samarbete. Denna gång i frågor om lagstiftningar som berörde kvinnors situ-
ation – äktenskapsrätten, barn, samt skyddslagstiftningar och då främst
nattarbetsförbudet. Det var ett socialt och politiskt gränsöverskridande arbete
där kvinnor från olika läger jämkade ihop sig under en samarbetsnorm.605 En
samverkan över klasssgränser i dessa frågor var något som kan betraktas
som ganska unikt för Norden, dylika projekt förekom knappt alls i övriga
Europa.606 Och i den nordiska gemenskapen gick det lättare att samsas än
inom de nationella föreningarna. I lagstiftningsfrågorna hade man dessutom
staten i ryggen. Skandinavismen var således inte bara en mellanfolklig rörel-
se i det civila samhället utan handlade också om ett mellanstatligt utbyte. In-
tressant nog var det könsfrågorna i äktenskapet som först kom upp på
agendan. Hur skulle äktenskapet anpassas efter den nya tid som bröt in?

Reformprocessen av de nordiska äktenskapslagarna hade börjat redan un-
der 1870-talet av politiker och jurister. 1909 tillsattes en nordisk familjerätts-
kommitté vars syfte var att harmonisera en ny äktenskapslagstiftning mellan
de nordiska länderna. Men även kvinnoorganisationer och läkarkåren kom
att spela en viktig roll i arbetet.

Forskarna i det nordiska projekt som studerat detta reformarbete fram-
håller starkt reformens moderna och könsdemokratiska drag. Reformpro-
cessen handlade ytterst om ”på vilka principer det moderna samhället skulle
byggas, om individens rättigheter och om förhållandet mellan individ, familj
och stat.” Lagstiftningen av äktenskapet innebar ett helt nytt sätt för staten
att intervenera i familjen, vilket tidigare kyrkan och det religiösa normsy-
stemet hade haft monopol på. De stora förändringarna som genomfördes var
i huvudsak en individualisering av äktenskapet i kombination med en lik-
ställighetsprincip av äkta makar – en reform som egentligen var långt före
sin tid om man jämför med när liknande lagar infördes i de övriga europeis-
ka länderna.607

Under 1910-talet började också åter röster höjas för att det skulle utveck-
las ett mer organiserat samarbete mellan Nordens kvinnor. Främst var det

                                                
604 Se avhandlingens kapitel II samt Hammar 2004; Hammar 2005.
605 Melby m.fl. 2006; se Wikander 2006, om den internationella diskussionen om nattarbets-
förbudet.
606 Melby m.fl. 2006, s. 204f; Wikander 2006, s. 292.
607 Melby m.fl. 2006, ”Inledning”, s. 10 (citat), 62f, 88f.
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Dansk Kvindesamfund som var drivande i frågan.608 Danskorna argumente-
rade allt mer intensifierat i samband med lagstiftningssamarbetet. Vid första
världskrigets utbrott uppmanade det sina nordiska systrar att låta arbetet fort-
sätta trots kriget.609 År 1915 hade danska kvinnor erhållit rösträtt. Rösträtten
verkade sporrande och de ville än mer organisera sig för att bruka rösträtten
till att skaffa sig inflytande över samhällslivet och politiken.610

I juni 1914 anordnade Dansk Kvindesamfund en skandinavisk konferens i
Köpenhamn. Under konferensen diskuterades främst familjerättsfrågor,
kvinnans politiska rösträtt, barnlagstiftning och undantagslagstiftning för
kvinnor. I anslutning till konferensen samlades också cirka 50 representanter
från de nordiska länderna till ett möte på Marienlyst. Där fanns svenska
medlemmar från SKN, FBF och LKPR. På mötet hölls överläggningar om
och hur ett samarbete mellan Nordens kvinnor skulle kunna bli verklighet.
Mötet i sig var förberedande, men de närvarande enades om att ett samarbete
borde handla om ”kvinnans likställighet med mannen i familj, samhälle och
stat”. De närvarande enades också om att varken partipolitiska frågor eller
freds- och nykterhetsfrågor skulle vara med på agendan.611 Här ser man tyd-
ligt att själva ”kvinnofrågan” fått en betydligt snävare avgränsning än tidiga-
re. Nu ansågs inte längre fred och nykterhet höra till, vi ser inte heller till
ämnen som djurskydd och gymnastik. Däremot togs fortfarande avstånd från
rent partipolitiska frågor.

I januari 1916 bjöd Dansk Kvindesamfund åter in till ett möte i Köpen-
hamn. Utöver den skandinaviska familjerätten med fokus på äktenskaps-
lagstiftningen diskuterade konferensdeltagarna återigen en fortsättning på ett
samarbete mellan Nordens kvinnor.612 Under konferensen bjöd svenskorna in
till en konferens i Stockholm.613

Parallellt med frågan om äktenskapslagstiftningen pågick alltså även frå-
gan om ett organiserat nordiskt samarbete mellan kvinnor. När sommaren
närmade sig kände emellertid inte SKN till något om en konferensinbjudan.
Nationalförbundet fick ett brev från Fredrika-Bremer-förbundet vars innehåll
det ställde sig helt ovetande inför.

Här verkar det som om de ansvariga i SKN blev helt överraskade. De me-
nade att det aldrig varit tal om en officiell konferensinbjudan och beslöt att
de skulle kontakta Fredrika-Bremer-förbundet för att hämta in mer informa-
tion om konferensens ändamål innan de överhuvudtaget kunde utse några
representanter till en kommitté. Dessutom ansåg SKN att det var alldeles för
                                                
608 Drivande danska kvinnor var Thora Daugaard, Astrid Stampe Feddersen och Valfrid
Palmgren Munch-Petersen (den senare även aktiv i Föreningarna Norden, se Janfelt 2005).
609 Melby m.fl. 2006, s. 72.
610 Dam 1999, s. 32f.
611 Hertha 1916:3, s. 47 (citat); Melby m.fl. 2006, s. 64–76.
612 KVA, A H-R, kapsel 25, SKN, årsberättelse april 1915–april 1915, s. 4.
613 GUBKS, SKN, FIII:I, handlingar rörande internordiska konferenser, inbjudan och grun-
den.
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kort om tid att hinna planera arrangemanget och att konferensen borde skju-
tas upp tills en mindre orolig tid inträtt, på grund av kriget.614

Trots att Svenska Kvinnornas Nationalförbund inte ännu tagit ställning till
vare sig konferens eller nordiskt samarbete gick det ändå med i den konfe-
renskommitté som bildades kort därpå. Kommittén skulle arbeta med alla
praktiska detaljer. Att kvinnor var verksamma i flera organisationer samti-
digt syns tydligt i konferenskommitténs sammansättning.615

De kvinnor i SKN som mest tongivande yttrade sig i de följande diskus-
sionerna var Bertha Nordenson, Agda Montelius och Axianne Thorstensson.
Symptomatiskt var alla tre också verksamma i FBF, de två sistnämnda var
också medlemmar i LKPR.616 Hur gick det då för de tre svenska organisatio-
nerna som skulle samarbeta, kan man skönja särställningar, rivalitet eller var
det konsensusnormen som härskade?

Inledningsvis var Svenska Kvinnornas Nationalförbunds representanter
mycket avvaktande. De:

[…] ställde sig synnerligen tveksam angående utförbarheten af ifrågavarande
plan, ej mindre på grund af svårigheten att få till stånd en likartad lagstiftning
i kvinnofrågor för berörda länder, än äfven genom den tyngande apparat ett
organiserat samarbete skulle kräfva och den ökande arbetsbörda, som därmed
skulle läggas på de förutvarande organisationerna i de olika länderna.617

Bertha Nordenson menade att Nationalförbundet inte borde gå med i någon
samorganisation eftersom det redan var anslutet till International Council of
Women. Agda Montelius gick också på denna linje, hon ville undvika en
schism med ICW och var orolig över att ett nordiskt samarbete skulle ses
som ett utbrytningsförsök. Montelius tillsammans med Axianne Thorstens-
son och SKNs ordförande Eva Upmark ville emellertid att Nationalförbundet
vid behov skulle samarbeta med de nordiska länderna i olika sakfrågor men
inte ingå i ett organiserat samarbete. Styrelsen trodde dessutom inte att in-
tresset i de nordiska länderna var så stort. Någon rapporterade att hon på si-
dovägar hört att det endast var Finland som var intresserad. Men Montelius
framhöll också vikten av att inte ställa sig utanför den kommande konferen-
sen eftersom Nationalförbundet inte borde avskärma sig från möjligheten att
yttra sig i skandinaviska frågor. Ordförande Upmark ansåg att SKN hade

                                                
614 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 10/5 1916 §2.
615 Medlemmar i organisationskommittén för FBF: Agda Montelius, Ida von Plomgren och
Axianne Thorstensson; för LKPR: Signe Bergman, Karolina Widerström och Signe Jacobson;
för SKN: Eva Upmark, Maria Cedersciöld och Bertha Nordenson. Svenska Dagbladet 9/11
1916. För SKN var även Elisabeth Frölich och Anna Lamberg Bruun med, KVA, A H-R, kap-
sel 25, SKN, årsberättelse april 1916–april 1917, s. 4.
Bertha Nordenson var även med i FBFs lagkommitté, Agda Montelius var aktiv representant
för FVO i SKN och även ordförande i FBF. Axianne Thorstensson var också aktiv i SKN.
616 Se om dessa kvinnor i Bokholm 2000; FFOs databas; Manns 1997; Rönnbäck 2004.
617 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 25/2 1916 §3.
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mycket att vinna på ett samarbete och att det inte borde ställa sig utanför ett
dylikt.618 Och så fick det bli. Risken för att hamna utanför det offentliga
samtalet i kvinnofrågor var mer hotfullt än den arbetsbörda som väntade.

Konferenskommittén enades om att anordna en konferens i mindre skala.
I juni 1916 skickade de tre svenska förbunden, SKN, FBF och LKPR, ut en
inbjudan till 12 olika kvinnoföreningar i de nordiska länderna. Där föreslog
de 10–11 november samma år som lämpliga datum för ett representantmöte i
Stockholm. Mötet var avsett att vara ett led i det nordiska samarbetet, vars
grund lagts vid Marienlystmötet i juni 1914. Den föreslagna dagordningens
främsta punkt var en fortsatt diskussion om formerna för ett organiserat nor-
diskt samarbete.619

Organiserandet av ett nordiskt samarbete innebar således vissa slitningar
mellan de tre svenska organisationerna. Svenska Kvinnornas Nationalför-
bund satte sig till en början på tvären. Efter hand insåg dock att ledningen att
förbundet hade alldeles för mycket att förlora om det ställde sig utanför ett
samarbete. Det handlade om tre svenska organisationer som alla hade olika
kontakter med organisationer i de nordiska länderna och som stod för olika
syn på hur de kvinnopolitiska frågorna skulle tacklas. Eftersom SKN var en
paraplyorganisation där många olika föreningar måste samsas fick detta för-
bund de största svårigheterna med att våga gå utanför ramarna. LKPR var
den radikalaste av de tre även om det fanns konservativa krafter även där.
Som Ulla Manns har visat genomgick FBF vid denna tid en ideologisk om-
svängning när det gällde synen på kvinnofrågan och orienterade sig mot en
mer könskomplementär linje.620 Det var alltså en mångfassetterad ideologisk
skara som skulle komma överens.

Till slut enades de svenska organisationerna om en gemensam konferens
och samarbetsnormen blev den vinnande. Konflikterna så här långt berörde
egentligen mer formfrågor och frågor om arbetsbelastning än mer djupgåen-
de ideologiska frågor. Att orientera sig mot en överideologisk nordisk nivå
var dessutom ett sätt att kringgå en del problem på nationell nivå. Skulle det
gå att åstadkomma en nordisk samorganisation eller inte?

Nordiska Kvinnosaksföreningars Samorganisation

Redan i inbjudan föreslog svenskorna ett väl utarbetat programförslag, sam-
tidigt som de lyhört påpekade att de tacksamt tog emot synpunkter och för-
slag från de inbjudna. Programmet innebar, i likhet med den Internationella
kvinnokonferensen 1911, en sluten del och en offentlig del. Den slutna delen
innebar fortsatta förhandlingar om ett organiserat samarbete mellan Nordens

                                                
618 GUBKS, SKN, AII a:1, CK-protokoll 25/3 1916 §3; AI a:I, styrelseprotokoll 29/3 1916
§11, 30/5 1916 §5.
619 RA, FBF, A2:5, bilaga till protokoll 9/6 1916.
620 Manns 1997, kap. 7.
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kvinnor och den offentliga delen skulle bestå av föredrag som var öppna för
alla som var intresserade. Redan före konferensen i Stockholm hade det cir-
kulerat skrivelser i de nordiska länderna angående olika former för en sam-
organisation. På ett tidigt stadium hade de svenska föreningarna enats om ett
något enklare förslag för formerna till ett samarbete än de övriga nordiska
länderna.621

Den Nordiska kvinnosakskonferensen öppnades klockan 10.00 fredagen
den 10 november 1916 på Jernkontoret med Agda Montelius vid ordföran-
deklubban – samma lokal där den Internationella kvinnokonferensen hållits
fem år tidigare. Valet av Montelius som ordförande var framsynt. 1916 kan
hon sägas vara en nestor inom den svenska kvinnorörelsen. Hon hade varit
ordförande för Fredrika-Bremer-förbundet sedan 1903, verksam i Förening-
en för Välgörenhetens Ordnande och var en van talare, både nationellt och
internationellt.622 I lokalen fanns representanter från olika nordiska kvinnofö-
reningar samlade.623

Inför konferensen fanns från början fyra olika förslag till stadgar för en
samorganisation, två olika danska, ett finskt och ett svenskt. Emellertid var
endast ett av de danska och det svenska aktuella eftersom de övriga tidigare
dragits tillbaka, antagligen på grund av att de påminde mycket om varandra.
På svenskornas förslag beslutades att omröstningarna skulle ske landsvis.
Med andra ord skulle varken landets storlek eller antal närvarande föreningar
avgöra, vilket visar en nationell rättviseaspekt. De närvarande enades ganska
omgående om namnet: Nordiska Kvinnosaksföreningars Samorganisation.
Därvid tog en långdragen stadgediskussion vid. Syftet slogs fast att innebära
”ett samarbete för bevakande av kvinnornas intressen i familj, stat och sam-
hälle samt för frågor rörande barnlagstiftningen.” Huvuddragen innebar i öv-
rigt att kvinnoorganisationer, främst landsorganisationer, i de nordiska län-
derna skulle få vara med.624

                                                
621 RA, FBF, A2:5, bilaga till protokoll 9/6 1916.
622 Bokholm 2000.
Som vice ordförande valdes Betsy Kjelsberg, Astrid Stampe Feddersen och Annie Furuhjelm.
Anna Lamberg Bruun valdes till sekreterare och vid sin sida hade hon Sigrid Ulrich och Ester
Brisman. Till presskommittén valdes Elisabeth Krey, Elin Wägner och Axianne Thorstensson,
GUBKS, SKN, FIII:I, handlingar rörande internordiska konferenser, protokoll från den Nor-
diska kvinnosakskonferensen 10/11 1916, s. 1f.
623 Dansk Kvindesamfund: Astrid Stampe Feddersen, Danske Kvinders Nationalraad: Henni
Forchhammer, Landskvindestemmeretsforeningen: Dagny Bang, Norsk Kvindesagsforening:
Fredrikke Mørck, Norske Kvinders Nationalraad: Betzy Kjelsberg, Finlands Kvinnors Natio-
nalförbund: Aini Nevander, Finsk Kvinnoförening: Elin Holmberg, Kvinnosaksförbundet
Unionen: Lucina Hagman, Suomalainen Naisliihto: Olga Oinola, Svenska Kvinnoförbundet:
Annie Furuhjelm, Islenska Kvenfjelag: Björg Blöndal, Islenska Kvenrjettindafjelag: Briet
Asmundsson, SKN: Eva Upmark, LKPR: Anna Bugge Wicksell, FBF: Axianne Thorstenson.
624 GUBKS, SKN, FIII:I, handlingar rörande internordiska konferenser, protokoll från den
Nordiska kvinnosakskonferensen 10/11 1916; ”Stadgar för Nordiska kvinnosaksföreningars
samorganisation: Antagna den 10 november 1916 vid nordisk kvinnosakskonferens i Stock-
holm”, citat från §1.
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Efter lunchpausen återupptogs stadgeförhandlingarna under finskan Annie
Furuhjelms ordförandeskap. Representanterna till Samorganisationen skulle
bestå av medlemmar från respektive medlemsförenings styrelse eller verk-
ställande utskott. Gemensamma möten skulle hållas vid behov eller i vart fall
minst var tredje år. Program och mötesordning skulle sammanställas av det
inbjudande landet, vilket också skulle utse ordförande och generalsekretera-
re. Valda sekreterare från de olika länderna skulle ombesörja det fortgående
arbetet. Samorganisationens utgifter skulle bäras av sina respektive anslutna
föreningar.625

På agendan sattes ett brett program upp. Det visar Samorganisationens
funktion som förmedlare, väckare och upplysare. Den skulle också skapa
och vidmakthålla kontakter. Målet var att samla så många som möjligt och
inte stöta sig med någon. Om de blev tillräckligt många skulle de kunna få
till stånd en opinion och då kunna påverka politiker och få till stånd föränd-
ringar i administrativ praxis. Denna strategi var vanlig i samtiden, till exem-
pel gjorde Föreningarna Norden samma sak. Ämnen laddade med politik
kunde störa samhörighetskänslan.626 Strävan efter konsensus var viktig, där-
av fanns inga brännande frågor på programmet. Min tolkning är att det var
viktigt att bygga upp ett nordiskt systerskap, inte att föra ut banbrytande tan-
kar. Formerna och själva organiserandet i sig var mycket viktigare än inne-
hållet.

Varför tyckte kvinnor i början av 1900-talet att det var viktigt med ett
samarbete mellan Nordens kvinnor? Hur skulle de samarbeta? Den ”nordiska
likheten” lyftes fram som grund till samarbetet. Den bestod i att kvinnor i
Norden hade samma intressen i sed och rätt, inte minst avseende kvinnors
sociala och rättsliga ställning. Tillsammans hade alla att vinna på om dessa
intressen tillvaratogs.627 En förtjänst med kvinnosamarbetet skulle också vara
att knyta de nordiska kvinnorna närmare varandra – vilket i sin tur kunde ge-
nerera ökad förståelse och samhörighetskänsla. Utbytet av nationella erfaren-
heter skulle stå högt upp på agendan. De nordiska kvinnorna kunde dra nytta
av varandras kunskapsresurser och förmedla hur kvinnors situation såg ut i
de olika länderna.

Tanken var att samarbetet mellan Nordens kvinnor huvudsakligen skulle
ske genom konferenser och utbyten av rapporter.628 Ur mitt perspektiv är det
intressant att just konferensformen blev en sådan tungt vägande form för
samarbetet. Deltagarna var överens om att konferenser var ett viktigt medel

                                                
625 GUBKS, SKN, FIII:I, handlingar rörande internordiska konferenser, protokoll från den
Nordiska kvinnosakskonferensen 10/11 1916; ”Stadgar för Nordiska kvinnosaksföreningars
samorganisation: Antagna den 10 november 1916 vid nordisk kvinnosakskonferens i Stock-
holm”.
626 Janfelt 2005, s. 44, 113, 114.
627 Hertha 1916:3, s. 47.
628 Hertha 1916:3, s. 47.
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för samarbete. De ansågs betydelsefulla i sin egenskap av att vara kon-
taktskapande institutioner. Utöver att konkreta kunskaper förmedlades kunde
de också ha igångsättande funktioner och sprida ringar på vattnet. Konferen-
ser kunde framför allt ses som ett oöverträffat instrument för att skapa sam-
hörighetskänsla – ett ’kollektivt vi’.

I källorna påtalas ofta betydelsen av att kvinnor måste få tillfälle att lära
känna varandra och utbyta erfarenheter. Det visar hur viktigt det var att till-
fällen vävdes in under konferenser där det gavs utrymme att skapa vad Ran-
dall Collins kallar ’emotionell energi’ mellan deltagarna.629 Identitetsskapan-
det var en väsentlig del av möteskulturen.

Fanns det andra underliggande motiv bakom den skandinaviska rörelsen
än de allmänna retoriska fraser om det fria och enhetliga Norden som fram-
kommer i föredrag och diskussioner. Varför var det så viktigt att formalisera
och institutionalisera de nordiska idéerna i stora organisationer? För det för-
sta får vi se tidsandan som en viktig faktor – sekelskiftet var det stora orga-
nisationsbyggandets tid. Att bilda föreningar var ett sätt att visa allvaret
bakom sina ideella eller politiska strävanden. Med organisationer, regelverk,
stadgar och formaliserade rutiner betonades varaktigheten och stabiliteten –
det fanns en djupare innebörd i de idéer och visioner som förenade med-
lemmarna i de olika föreningarna.

För kvinnorörelsen hade även antalet medlemmar betydelse, ju fler kvin-
nor som höll ihop både innanför och utanför nationens gränser desto större
kraft bakom kraven som gällde kvinnors ställning i samhället. Det gällde att
synas och höras i en tidsperiod när en lång rad andra grupper samtidigt kräv-
de tillgång till det offentliga rummet. Det nordiska rummet uppfattades som
en lagom och hanterbar mellannivå på vägen mellan det nationella och det
internationella rummet. Inga nya språkkunskaper var nödvändiga, det fanns
en redan existerande samhörighetskänsla och traditioner som i Hobsbawms
terminologi gick att uppfinna på nytt och på nytt. Glömda var nu danskkri-
gen, förlusten av Finland och unionskonflikten. Det var som om skandina-
vismen också förstärkte det egna landets nationella identitet.

Hur gick det då med Nordiska Kvinnosaksföreningars Samorganisation
längre fram i tiden? Fortsatte samarbetet? Nästa gång Samorganisationen
träffades var i samband med ICWs kongress i Oslo 1920. På mötet framför-
des åsikter av framförallt norska kvinnor att organisationen borde upplösas
eftersom den inte uträttat något under de sex år den funnits till. Represen-
tanterna tyckte att de olika ländernas nationalförbund lika gärna kunde hålla
i den nordiska kontakten och det nordiska utbytet.

Trots att det fanns tveksamheter till den nordiska Samorganisationen
fanns dock tanken om det nordiska systerskapet kvar. Finland bjöd in sina

                                                
629 Dahlgren & Starrin 2004, s. 23, 61.
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nordiska systrar till en konferens som hölls 1924.630 År 1924 hade alla nor-
diska länder förutom Finland infört den moderniserade äktenskapsreformen
och konferensen kom att handla mest om det. På konferensen beslutades
också att den nordiska Samorganisationen i fortsättningen skulle träffas vart
fjärde år.631 Men det gick långsamt utför för Nordiska Kvinnosaksförening-
ars Samorganisation. Flera representanter, så även SKN, ställde sig återigen
frågande vad Samorganisationen kunde uträtta som inte de olika nationalför-
bunden kunde göra. Dessutom började det också resas argument mot kvin-
nors särorganisering. Norska kvinnor förespråkade ett samarbete tillsam-
mans med män. Under 1950-talet avsomnade således Nordiska Kvinnosaks-
föreningars Samorganisation helt.632 Annat nordiskt samarbete rann också ut
i sanden. För till exempel de skandinaviska naturforskarmötena hade det till
sist blivit för många naturvetenskaper inblandade för att det skulle vara me-
ningsfullt med stora konferenser. I stället började mer specialiserade konfe-
renser hållas i mindre skala.633

Att upplösningstendenserna i den skandinavistiska kvinnorörelsen började
synas så snart efter bildandet av den samnordiska plattformen visar att orga-
nisationen som skulle stärka den nordiska samhörigheten inte fyllde några
faktiska behov utan mer var en diskursiv konstruktion som kunde utnyttjas
och återupplivas i vissa strategiska situationer. De identitetsskapande effek-
terna för sammanhållning inom en borgerlig kvinnorörelse kunde förmodli-
gen tillfredsställas på andra arenor.

Appellen – lika lön för lika arbete

Vi skall återvända till konferensen. När Nordiska kvinnors samorganisation
väl var stiftad gav den sig i kast med den första punkten på den gemensam-
ma agendan. Vilket ämne hade valts och hur kopplades det ihop med den
nordiska scenen och den skandinavistiska rörelsen?

Temat för lördagens förhandlingar tillhörde ett problemområde som ännu
inte idag, 90 år senare, har fått sin lösning: lika lön för lika arbete oavsett
kön. I likalönefrågan anslöt de nordiska kvinnoorganisationerna till en inter-
nationell rörelse. Frågan handlade också om ett agerande över klassgränser.
Likalönefrågan hade aktualiserats redan under 1890-talet på feministiska so-
cialistkongresser. Inom den socialistiska kvinnorörelsen sattes kvinnans
ekonomiska frihet högt, det var den som skulle utgöra basen för hennes
emancipation. Emellertid engagerade sig även den borgerliga delen av kvin-
norörelsen för likalönefrågan.

                                                
630 Melby m.fl. 2006, s. 75.
631 Melby m.fl. 2006, s. 77ff.
632 Melby m.fl. 2006, s. 81.
633 Eriksson 1991.
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Fransyskan Gabrielle Duchêne hade länge arbetat för en förbättring av
kvinnors löner. På International Councils of Womens kongress i Rom 1914
hade hon också fört upp frågan på dagordningen.634 Under första världskriget
sände Duchêne iväg en appell, A travail égal – salaire égal?, till kvinnoor-
ganisationer runt om i Europa. I Sverige hade till exempel SKN, FBF, LKPR
och de socialdemokratiska kvinnorna fått uppropet. Uppropets syfte var att
så många som möjligt skulle ansluta sig till principen – lika lön för lika ar-
bete. Gabrielle Duchêne menade att frågan hade blivit ytterst aktuell under
kriget eftersom kvinnor då ersatte män inom industrin och lönenivån ome-
delbarts hade sänkts. Duchênes upprop manade till att det var kvinnors plikt
att begära lika lön för lika arbete eftersom allt arbete skulle betalas vad det
var värt, utan hänsyn till kön. Kvinnor skulle också begära lika lön av solida-
ritetskänsla till andra kvinnor och slutligen av pliktkänsla till de krigförande
männen. Män skulle inte heller behöva komma hem till en lägre lönenivå när
kriget var över menade Duchêne.635

Anna Kleman, länsförsäkringstjänsteman och ordförande för den svenska
sektionen av det Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, inledde
med att tala om hur kriget hade påverkat lönesättningen i de stridande län-
derna. De närvarande redogjorde också för hur appellen hade mottagits i de
olika nordiska länderna. Därefter beslöt konferensen att den skulle ansluta
sig till principen för lika lön för lika arbete och att den Nordiska samorgani-
sationen aktivt skulle ta upp frågan på sitt program. De olika medlemsföre-
ningarna skulle själva besluta hur de skulle arbeta vidare med frågan.636

Redan på styrelsemötet den 27 november 1916 bjöd Svenska Kvinnornas
Nationalförbund in Anna Kleman för att redogöra för appellen och styrelsen
beslöt omgående att ansluta sig till detta arbete.637 Detsamma gjorde både
Fredrika-Bremer-förbundet och Landsföreningen för Kvinnans Politiska
rösträtt.638 På Socialdemokraternas kvinnokongress 1917 beslutades att även
de skulle ansluta sig till principen.639

Det är en smula förvånande att de svenska kvinnorna i olika läger så lätt-
vindligt kom överens att ställa sig bakom likalönsappellen. Att kräva likalön
som män innebar ju att utmana män som grupp i arbetslivet och ställa sig på
samma nivå som män. Hur skall detta tolkas?

När kvinnor krävde lika lön för lika arbete, krävde de nämligen en eko-
nomisk jämlikhet med män. Vad innebar det i ett bredare perspektiv? Hur

                                                
634 Wikander 2006, s. 314f.
635 Morgonbris 1917:2, s. 5.
636 GUBKS, SKN, FIII:I, handlingar rörande internordiska konferenser, protokoll från den
Nordiska kvinnosakskonferensen 10/11 1916, s. 7–9. Svenska sektionen av Internationella
kvinnoförbundet för fred och frihet var inte med i SKN.
637 GUBKS, SKN, AI a:I, styrelseprotokoll 27/11 1916 §5.
638 RA, FBF, A3:3, 21/11 1916; LKPR, vol 4, protokoll från det 14:e årsmötet 8–9 januari
1917, centralstyrelsen för LKPR, det andra enskilda mötet §1.
639 Morgonbris 1917:3, s. 3.
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argumenterade kvinnor för saken? Ulla Wikander har följt frågan om nattar-
betsförbud för kvinnor genom ett stort antal internationella kongresser runt
sekelskiftet 1900. Wikander har visat att den ekonomiska jämlikheten ofta
var sammanknippad med den juridiska jämlikheten, att kravet på lika lön för
lika arbete ofta hängde ihop med diskussionen om en jämlik eller ojämlik
arbetarskyddslagstiftning. Kvinnorörelsen hade svårt att komma fram till en
gemensam ståndpunkt i frågan om arbetarskyddslagstiftning. En del tyckte
att det måste finnas speciella särlagar, medan andra inte. Under parollen
”lika lön för lika arbete” kunde emellertid ofta olika falanger av kvinnorörel-
sen samsas, beroende på att de lade in olika tolkningar i parollen.640 En pro-
blematisering av likalönsprincipens innebörd visar att frågan hade flera
bottnar.

Var det verkligen radikalt att begära lika lön för lika arbete? Svaret kan
vara både nej och ja. I A Woman’s wage diskuterar Alice Kessler-Harris kra-
vet om lika lön för lika arbete. Hon finner att kravet lika väl kunde vara till
kvinnors fördel som nackdel, när hon analyserar de olika argumentations-
linjerna. En falang tolkade likalönefrågan som ett skydd för män på arbets-
marknaden, eftersom då kvinnor inte kunde konkurrera ut män med lägre
lön. I frågan om att arbetet skulle betalas vad det var värt fanns också en
dubbelhet. Det handlar dels om en löneutjämning mellan män och kvinnor,
dels om ett cementerande av genusarbetsdelningen, eftersom det ledde till att
arbetsgivare sällan lät kvinnor och män att utföra samma slags arbete. Den
andra argumentationslinjen representerades av mer radikala röster inom
kvinnorörelsen. För dem handlade kravet om lika lön för lika arbete om rätt-
visa och jämlikhet på arbetsmarknaden.641

Hur deltagarna vid den Nordiska kvinnosakskonferensen argumenterade
med anledning av Gabrielle Duchênes appell om lika lön för lika arbete är
svårt att säga något om eftersom det inte finns diskussionsprotokoll beva-
rade, det står inte heller något omnämnt i pressen. Vi kan endast stödja oss
på argumenten i själva appellen som handlade om att kvinnor skulle kräva
lika lön för lika arbete i solidaritet med andra kvinnor. Men de skulle även
göra det i solidaritet med män. Tydligen var appellen formulerad så att olika
grupperingar kunde lägga in sin tolkning efter eget huvud. Appellens argu-
mentering kunde höra till den grupp som Kessler-Harris såg som ett skydd
för män på arbetsmarknaden – att kvinnor med sina lägre löneanspråk inte
skulle konkurrera ut män, men den kunde också tillfredsställa de mer radi-
kala feministerna. Intressant är också att kvinnor såg sig som tillfälliga på
den manliga arbetsmarknaden. De såg det som självklart att män åter skulle
ha tillbaka ”sina” tjänster när kriget var över.

                                                
640 Wikander 2006, kap. 10, 14, speciellt s. 96f.
641 Kessler-Harris, Alice, A woman's wage: Historical meanings and social consequences
(Lexington, university press of Kentucky 1990), kap. 4; se även Wikander 2006, s. 47, 96.
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I jämförelse med de två andra konferenserna som avhandlingen handlar
om, 1897 och 1911, är det tydligt att det nordiska rummet gav utrymme för
djärvare frågor. Kvinnopolitiska problem som behandlades i andra länder
kunde nu tas upp på agendan och integreras i transnationella former. Att
stödja sig på en nygammal skandinavistisk tradition av nordiska ”starka”
kvinnor gav vind i seglen och förstärkte argumenten. Det blev större tyngd i
kraven. Tidens kriser och spänningar gjorde också enhetslösningar och sam-
arbetsformer nödvändiga. Därför var hemfrågan, konferensens offentliga
tema idealiskt för det nordiska systerskapet.

Offentliga föredrag – hemmens betydelse och värdesättning av
kvinnors arbete

De svenska kvinnoföreningarna föreslog på ett tidigt stadium att hemmens
betydelse och värdesättning av kvinnors arbete skulle vara konferensens of-
fentliga tema. Valet av ämnet om hemmens betydelse var grundat i att det
för tillfället var ett stort intresse för det husliga arbetet i Sverige.642 Året in-
nan hade Svenska Kvinnornas Nationalförbund anordnat ett offentligt möte i
Stockholm under temat: ”Hemmens betydelse för vårt land”, som blev lyck-
at.643 Varför inte upprepa en succé?

På samma sätt som vid de två tidigare konferenserna passade de svenska
arrangörerna på att visa upp kvinnors verksamheter. I samband med konfe-
rensen erbjöds konferensens deltagare att se sociala institutioner i Stock-
holm.644 Svenskorna framhöll också vikten av att ta det sällsynta tillfället i
akt att visa upp de framstående representanterna för nordisk kvinnorörelse
som skulle samlas i rikets huvudstad. De ville att den svenska allmänheten
skulle få möjlighet att möta gästerna samtidigt som allmänheten skulle få in-
sikt om kvinnlig verksamhet i andra länder än Sverige.

Hemmens betydelse

På första konferenskvällen hölls offentliga föredrag i Läkaresällskapets stora
sal. Läkaren och LKPRs vice ordförande Karolina Widerström höll i ordfö-
randeklubban. Salen var fylld till sista plats, det stod folk i gångar och vesti-
bul och många fick vända i dörren. Temat för kvällen var ”Kvinnorna och
höjandet av det husliga arbetet”. De olika föredragen handlade om rationell
utbildning i hemskötsel och talarna betonade hemarbetets hygieniska och
ekonomiska aspekter. I några länder hade redan till exempel skolkök i pojk-

                                                
642 RA, FBF, A2:5, bilaga till protokoll 9/6 1916; RA, LKPR, vol. 4, Centralstyrelsens verk-
ställande utskott, protokoll 1915–1917, 7/6 1916 §6.
643 KVA, A H-R, kapsel 25, SKN årsberättelse april 1914–april 1915, s. 12; GUBKS, SKN,
AI a:1, styrelseprotokoll 16/11 1914 §15, 19/12 1914 §6–10, 27/4 1915 §14; AII a:1, CK-
protokoll 8/1 1915 §3, 10/3 1915 §1–2.
644 Stockholmstidningen 12/11 1916; Svenska Dagbladet 12/11 1916.
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och flickskolor inrättats samtidigt som det fanns möjlighet till husmodersut-
bildning i andra länder. Det betonades vidare att det var kvinnor som drivit
fram förändringarna och att de nu hade som mål att påverka stat och kom-
mun. Målet var att alla husmödrar skulle få undervisning i hemvård.645

Läkaresällskapet    Foto: SSM

Förhållandena i de nordiska länderna skilde sig. I Danmark hade man satsat
på att höja det husliga arbetets anseende. Det hade upprättats enstaka skolor
och kvinnor hade drivit på kommunerna för att erhålla anslag och obligato-
risk undervisning. I Finland hade kvinnor arbetat med att samla ihop all kun-
skap som funnits spritt i landet. På Island strävade man fortfarande efter att
hitta lämpliga former för utvecklandet av huslig ekonomi. I Norge fanns re-
dan en fast organisation av skolkök och husmodersskolor. Det svenska före-
draget hölls av yrkesinspektris Kerstin Hesselgren som talade om att
skolköksundervisningen redan var utbredd och det nu siktades mot en for-
maliserad utbildning för hemmens skötsel och ekonomi.646

Här ansluter föredragen till en redan existerande debatt som fördes under
mitten av 1910-talet. Samhället stod i omdaning. Självhushållens tid var för-
bi. Det moderna samhället hade gjort intåg och kvinnor måste skolas om för
att möta de nya krav som ställs på dem för att sköta hem och hushåll. Runt

                                                
645 Aktuella kvinnofrågor 1917.
646 Aktuella kvinnofrågor 1917.
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om i Europa blåste första världskrigets vindar och kvinnors arbetssituation
hade blivit annorlunda. Hemmen blev nu viktiga för nationen och en del i
landets beredskap. Samtidigt fanns en tendens att effektivisera och uppvär-
dera hemarbetet till ett ”riktigt” arbete. I tidigare forskning har denna pro-
cess kallats för ett slags ”professionalisering” av hemarbetet, ett uttryck först
myntat av Yvonne Hirdman.647 I historikern Madelene Lidestads avhandling
Uppbåd, uppgifter, undantag behandlas just hemmen som en sfär där kvin-
nor hade en betydande uppgift under första världskriget i Sverige. Hemmen
skulle tjäna det allmänna och nationens försörjning.648 Även i Josefin Rönn-
bäcks avhandling om den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen poängteras att
rösträttskvinnorna utöver själva rösträttsfrågan ägnade tid åt frågor kring
hem och hushåll.649

Föredragen på konferensen visar att ”professionaliseringen” av hemarbe-
tet var tudelad. Dels handlade det om att utbilda husmodern och låta hemar-
betet vara kvar i hemmet. Samtidigt handlade det om att föra ut hemarbetet
ut i samhället. Arbetet skulle skötas av utbildat yrkesfolk i till exempel skol-
kök och omsorg om barn i olika institutioner.

Vid undersökningen av de två första konferenserna, konstaterade jag att
själva innehållet i konferensprogrammet för det mesta var ganska utslätat
och allmänt hållet. Det förekom inga egentliga förslag på förändringar för
kvinnors situation. Men vid den Nordiska kvinnosakskonferensen 1916
handlade ämnena om att lyfta fram kvinnors verksamhet och göra politik av
den på ett helt annat sätt än tidigare. Till skillnad från tidigare hette denna
konferens också kvinnosakskonferens. Konferensen fyllde likväl även den
här gången en betydande kunskapsförmedlande funktion. Kvinnor fick nu
möjlighet att ta del och lära sig om vad som hände i de övriga nordiska län-
derna.

Valet av tema gör också att cirkeln på ett sätt sluts från debatten som för-
des på 1890-talet. I kapitel III, om konferensen 1897 redogjorde jag för de
olika föredragen. Den ena gruppen av tal var utpräglat maternalistiska och
handlade om vad kvinnor kunde göra i samhället; det var de kvinnliga egen-
skaperna som skulle värdesättas och tillvaratas. Den andra gruppen av tal var
mer strukturkritiska och präglade av en politisk vilja att se frågan i ett makt-
perspektiv. Föredragen handlade om att kvinnor skulle erövra nya områden i
samhället, vilka inte ansågs som typiskt kvinnliga. I Sverige hade då bland
annat debatten sitt ursprung i Ellen Keys uttalanden om att kvinnorörelsens
kvinnor frångick de tillskrivna och ”medfödda” områdena för kvinnor. Före-
dragen vid den Nordiska kvinnosakskonferensen nästan 20 år senare vittnar

                                                
647 Hirdman, Yvonne, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier (Stockholm
1992); Lövgren, Britta, Hemarbete som politik: Diskussioner om hemarbete, Sverige
1930–40-talen, och tillkomsten av Hemmens forskningsinstitut (Stockholm 1993).
648 Lidestad 2005.
649 Rönnbäck 2004.
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om att kvinnor nu vänt åter mot de områden som Ellen Key utpekade som
speciellt ägnade för kvinnor, men med en tydligare udd än tidigare att kvin-
nors villkor måste förbättras.

Värdesättningen av kvinnors arbete

På konferensens andra dag hölls också ett välbesökt offentligt möte, i
KFUKs lokal. Ämnet var ”Värdesättningen av kvinnoarbetet” och blev ett
slags fortsättning på Samorganisationens mer slutna förhandlingar, då de
hade tagit del av Gabrielle Duchênes internationella appell om lika lön för
lika arbete. I frågan om lönesättning för kvinnor rådde inte speciellt stora
skillnader mellan de nordiska länderna. Emellertid var Sverige det enda lan-
det som inte ännu hade rösträtt för kvinnor. Seminarierektorn Anna Sörensen
för Sverige som talade om lönesättning och kön betonade ett samarbete med
män. När kvinnor väl fick rösträtt kunde de tillsammans med män:

[…] söka lösa kvinnoarbetets problem, sedan vi fått i samarbete med dem
öppna deras ögon för att kvinnofrågan icke är en kvinnornas fråga blott utan
en samhällsfråga av betydelsefullaste art.650

Men de andra länderna hade inte kommit längre än Sverige i lönesättnings-
frågan. Föredragen förmedlade att det fortfarande var en lång väg tills kvin-
nors arbete skulle värdesättas lika mycket som mäns. Talarna förde fram
exempel på orsaker till kvinnors lägre löner. Det låg i kvinnors lägre utbild-
ning, överskott på arbetskraft och brist på organisering. Anna Sörensen på-
talade, att den högre medelklassens flickor som arbetade i butik och kontor
och som hade pengar hemifrån, höll lönerna nere. Lösningen på problemet
skulle vara att försöka ändra på en invand tankestruktur som handlade om att
kvinnan av naturen var mindre värd. Kvinnor måste också få tillträde till
högre tjänster. En annan talare, Annie Furuhjelm från Finland, ansåg också
att kvinnorörelsen hade mycket att lära av arbetarrörelsen, kvinnor måste bli
bättre i att organisera sig och hålla en högre kompetens. Föredragen framhöll
vidare att tiden var förbi med enbart mannen som familjeförsörjare, varför
kvinnor var i behov av högre lön. När förhållandena förbättrades skulle det
leda till mindre tryck och mer arbetsglädje på arbetsmarknaden. Parollen nu
skulle vara: Lika lön för lika arbete – oavsett vilket kön den anställde tillhör-
de.651

Efter de inledande föredragen följde en kort diskussion där även mindre
kända kvinnor fick komma till tals. Bland annat talade skolkökslärarinnan
Maja Forsell om värdesättningen av det yrke hon tillhörde och folkskollära-
rinnan Anna Ljungberg om att den gifta kvinnans arbetsproblem måste lösas.
Sjuksköterskan Bertha Wellin fortsatte diskussionen med att lyfta fram sjuk-

                                                
650 Aktuella kvinnofrågor 1917, s. 69.
651 Aktuella kvinnofrågor 1917.
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sköterskornas professionalisering och fördömde det amatörmässiga sjukskö-
terskesystemet i de krigförande länderna. Den kända svenska läkaren Karo-
lina Widerström avslutade med att betona att en god hälsa var en viktig
grund till att höja kvinnors status på arbetsmarknaden.652

Genom föredragen utbyttes erfarenheter och kunskaper mellan de nordis-
ka kvinnorna. Valen av ämnen visar också att en ny tid randats inom den
borgerliga kvinnorörelsen. De handlade om att formeringen för offentlighet
måste ske inom ramen för arbetsmarknaden på ett nytt sätt. Arbetsmarkna-
den organiserades nu annorlunda med kollektivavtal och kvinnors utrymme
reducerades med olika lagar.653 Det handlade också om hur samarbetsmo-
dellen, särorganiseringen, de könskomplementära idéerna och de diskursiva
ramarna kring skandinavismen förhöjde stämningen och pumpade upp mo-
det. Vid denna historiska tidpunkt sågs de maternalistiska strategierna och
särorganiseringen som mest framgångsrik. Det var dags att byta kvinnoideal,
eller åtminstone rucka på det gamla. Borta var den bräckliga och svaga me-
delklasskvinnan som Karin Johannisson skildrar i Den mörka kontinenten.
Fram trädde en arbetande och delaktig kvinna.654

Den delaktiga kvinnan

I lönesättningsfrågan var konferensdeltagarna ense om att de inte kunde
vänta hjälp:

[…] vare sig av stat och kommun, arbetsgivareförbund och lönereglerings-
kommissioner, vare sig av partikamrater eller politiska meningsfränder, nej
de måste taga sin sak i egna händer.655

Den Nordiska kvinnosakskonferensens bild av idealkvinnan speglar än mer
den delaktiga kvinnan än de två tidigare konferensernas. 1897 lyfte jag fram
den talande kvinnan och 1911 den kvinnliga kvinnan. Vad menar jag då med
den delaktiga kvinnan? Det var en annan sorts kvinna som äntrade scenen än
tidigare. Det var en kvinna som insåg att hon var tvungen att ta saken i egna
händer och själv agera för att få till stånd en förändring för kvinnors situa-
tion. Konferensens hela ikonografi präglades av en annan anda. Som bilden
nedan visar var kläderna inte längre extravaganta. Under kriget hade modets
                                                
652 Dagens Nyheter 12/11 1916; Svenska Dagbladet 12/11 1916.
653 Wikander 2006 om nattarbetsförbundet; Blomberg, Eva, ”Arbetsgivare i underjorden: Tri-
angeldrama i gruvbranschen”, Häften för kritiska studier 1992:3, s. 41, om underjordsförbu-
det; se även Carlsson (Wetterberg) 1986; Frangeur, Renée, Yrkeskvinna eller makens
tjänarinna? Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige (Lund 1998);
Lindvert, Jessica, Feminism som politik: Sverige och Australien 1960-1990 (Umeå 2002);
Waldermarsson, 2000; Åkerblom 1998.
654 Johannisson, Karin, Den mörka kontinenten: Kvinnan, medicinen och fin de siècle (Stock-
holm 1994), s 87–94. Jfr Holgersson 2005.
655 Hertha 1916:18, s. 379, min kursivering.
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vindar krympt hattarnas storlek. Kvinnorna på bilden utstrålar ett helt annat
slags resolut handlingskraft än tidigare. Emellertid hade inget generations-
skifte skett, utan många kvinnor var samma som tidigare, bara lite äldre.

Fredrikke Mørck, Briet Asmundsson, Annie Furuhjelm

Källa: Social-Demokraten 10/11 1916, KB

Under första världskriget ändrade Svenska Kvinnornas Nationalförbunds
verksamhet till viss del karaktär. Fokus blev större på kvinnors och hem-
mens betydelse för ett land i kris och krig. Nationalförbundet började också
mer aktivt än tidigare att samarbeta med andra kvinnoorganisationer än sina
egna medlemsföreningar. Vid krigsutbrottet mobiliserades svenska män och
kvinnors uppgifter blev främst att ansvara för hem och familj. I detta skede
flyttade kvinnor fram sina offentliga positioner. Frivilligorganisationen
Kvinnornas Uppbåd hade initierats av SKNs ordförande Eva Upmark. I
Uppbådets styrelse fanns fyra medlemmar från Nationalförbundet.656 Upp-
båd fyllde också en emancipatorisk funktion, kvinnor tog tillfället i akt att
visa sig dugliga och delaktiga för samhället. Ett flertal historiker har visat att
det specifika med Kvinnornas Uppbåd var kvinnors professionalism i samar-
bete.657 I tidigare forskning anses det vara ganska unikt för Sverige med
kvinnor som samarbetade över klassgränser. Det gjorde man varken i de öv-
riga nordiska länderna eller i andra länder i världen.658

                                                
656 KVA, A H-R, kapsel 25, SKN årsberättelse april 1914–april 1915, s. 11–12.
657 Om Kvinnornas Uppbåd se Andersson 2001, s. 65f; Bokholm 2000, s. 308–311; Lidestad
2005, kap. 2, 4; Tornbjer 2002, kap. 6; Törnqvist, Leif, ”Kvinnornas uppbåd 1914–1921: En
samverksansorganisation i frivilligförsvarets tidigare år”, Militärhistorisk tidskrift 1982; Öst-
berg 1997, s. 184–189
658 Melby m.fl. 2006, 204f; Wikander 2006, s. 292.
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Kriget kom att verka pådrivande på kvinnoarbetet – samtidigt som kvin-
nor fick möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden på ett helt annat sätt än
tidigare. Men det var inte bara kriget som gjorde kvinnor mer delaktiga. I
Hertha skriver Axianne Thorstensson att det nu var dags att omsätta idéerna
i praktiken. Nu handlade det om hur man skulle tillämpa de kunskaper man
inhämtat.659 Tiden var nu mogen och kvinnor mer redo än tidigare. Den del-
aktiga kvinnan formerade sig inte längre för offentligheten. Hon äntrade of-
fentligheten. Hon satte kvinnors arbete på samhällets agenda – hemmen och
hemarbetet skulle åter värdesättas.

Jämfört med tidigare hade det skett en förskjutning av vilka kvinnor
Svenska Kvinnornas Nationalförbunds engagemang handlade om. National-
förbundet lierade sig med kvinnor ur andra grupperingar och var inte längre
lika aktivt i de moral- och sedlighetsfrågor det varit tidigare. Nu gjorde det
sig också delaktigt i arbetarkvinnors situation och deras löner, även om man
i samband med likalönediskussionen kan skönja en viss idealisering av den
arbetande kvinnan. Tidigare hade det funnits en polarisering mellan den bor-
gerliga kvinnan respektive den arbetande kvinnans ideal. Den förra hade be-
skrivits som svag, passiv och civiliserad, medan den senare som kroppsarbe-
tande, aktiv och ociviliserad.660 I Populärkulturen och klassamhället analy-
serar historikern Ulrika Holgersson hur klassbegreppet och arbetsbegreppet
ändrade karaktär vid denna tid. Hon lyfter fram att arbetet införlivades i bil-
den av vad det förde med sig att vara kvinna på ett helt nytt sätt än tidigare –
en kvinna skulle arbeta för att vara kvinna.661

Samtidigt som kvinnorna var djärva och krävde lika lön för lika arbete
föll de tillbaka på den tillskrivna kvinnligheten när det gäller glorifieringen
av hemmet. De ville inte släppa den maktbas de redan hade – hemmet.662 Det
handlade om att kvinnors arbete i hemmen skulle värdesättas lika mycket
som mannens arbete utanför hemmen. Kvinnor ville vända på uppfattningen
om att kvinnors arbete i hemmen skulle vara mindre värt. Det fanns till ex-
empel förslag på att en ”hustrulön” skulle införas vilket innebar att kvinnan
skulle få en viss procent av mannens lön eller att hälften av familjens in-
komster skulle delas i två. Enligt författarna till Inte ett ord om kärlek stan-

                                                
659 Hertha 1916:3, s. 46.
660 Resonemanget är hämtat från Holgersson 2005, vilket i sin tur bygger på Johannisson 1994
och Jordansson 1998.
661 Holgersson 2005, speciellt kapitlet ”Konstruktioner av ’kvinnor’”.
662 För svensk forskning kring hemmens betydelse se Edling, Nils, Det fosterländska hemmet:
Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900 (Stockholm 1996); Hjäl-
meskog, Karin, ’Democracy begins at home’: Utbildning om och för hemmet som medbor-
garfostran (Uppsala 2000); för internationell forskning om hemmens betydelse se t.ex.
Maternity and gender policies: Women and the rise of the European welfare states,
1880s–1950s, eds. Bock, Gisela & Thane, Pat (London 1994); Davidoff, Leonore m.fl., The
family story: Blood, contract and intimacy, 1830–1960 (London 1999); Mothers of a new
world 1993.
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nade dessa tankar vid förslag eftersom det ansågs att staten allt för mycket
skulle intervenera i privatlivet.663

Det viktiga här är att trots kvinnor värnande om hemmen flyttade de sam-
tidigt ut hemmets positioner i offentligheten. Jag tolkar föredragen om hem-
mens värdesättning som ett första tecken på den kommande husmodersrörel-
sen och det Yvonne Hirdman bland annat har kallat för ”husmors-
kontrakt”.664 Redan 1919 grundades Sveriges husmodersföreningars riks-
organisation. Under mellankrigstiden arbetade riksförbundet tillsammans
med andra delar av kvinnorörelsen för kvinnors rätt till arbete och ett ökat
kvinnligt politiskt inflytande.665 Det arbetade och drev igenom ämnen som
moderskapsförsäkring, barnavårdslagstiftning och änkepension.666

Form och fest

Vid den Internationella kvinnokonferensen 1911 hade festerna stor betydel-
se. Många av dem var minst sagt överdådiga, de präglades av gala och extra-
vagans. Arrangemangen var uppbyggda så att största möjliga känsloengage-
mang skulle uppnås vid iscensättningen. Hur var det då med fester och andra
kringarrangemang vid den Nordiska kvinnosakskonferensen 1916?

Den delaktiga kvinnan behövde också umgänge och social samvaro även
om arrangörerna redan i förväg sagt att det inte skulle bli så många fester
under konferensdagarna denna gång. Dels fanns inte ekonomiska resurser för
det, dels ansåg arrangörerna att det inte var passande med för mycket fester
på grund av första världskrigets härjningar runt om i Europa. Sannolikt var
de också rädda för att betraktas som ytliga om alltför mycket utsvävningar
förekom. I Agda Montelius inledningstal framhölls följdriktigt att deltagarna
främst skulle ägna sig åt arbete – inte nöjen.667

Men även vid konferensen 1916 betonade arrangörerna betydelsen av att
det fanns utrymme för socialt umgänge mellan deltagarna. Fester och tillfäl-
len till samvaro fanns invävt under konferensdagarna – om än inte lika över-
dådigt som vid den förra konferensen. Mycket i SKNs arbete var uppbyggt
kring en idé om kvinnors vänskap och kärlek till varandra och detta odlades

                                                
663 Melby m.fl. 2006, s. 181, 188, kap. 6. En mycket radikal socialistisk feminist, Marie Bon-
nevial, ville utmana genusarbetsdelningen helt och hållet. Hon förde fram förslag på att kvin-
nor och män skulle dela hemarbetet på hälften. Emellertid fick hon inte stöd för sina idéer. De
manliga fackföreningarna motsatte sig all form av betalt arbete i hemmen, Wikander 2006, s.
201f.
664 Hirdman 1992; Hirdman 2001, s. 148; se även Melby, Kari, Kvinnelighetens strategier:
Norges husmorforbund 1915–1940 og Norges Laererinneforbund 1912–1940 (Trondheim
1995).
665 Östberg 1997, s. 189f.
666 Hirdman 2001, s. 148; om barnavårdslagstiftning se Bergman 2003; om äktenskapslagstift-
ning se Melby m.fl. 2006.
667 Hertha 1916:18, s. 379; Agda Montelius invigningstal finns återgivet i Hertha 1916:18.
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bäst i den personliga samvaron när kvinnor ställdes ansikte mot ansikte i
personliga relationer.668 Denna gång gällde det ju för de nordiska kvinnorna
att återknyta de vänskapsband som blivit avklippta vid konflikterna i början
av seklet. Det nya kvinnoideal som seglat upp och som inte bara hade sam-
band med första världskriget behövde också ventileras i det lilla och privata
sammanhanget.

Pressen gjorde alltid mycket väsen av festerna och de sociala arrange-
mangen, ett faktum som talar för vilken betydelse dessa festligheter hade
som opinionsbildande instrument och vad som var medialt gångbart att foku-
sera på. De flesta av konferensens deltagare anlände till Stockholm redan
dagen före konferensens öppnande. På eftermiddagen bjöd Signe Jacobsson,
en av LKPRs arrangörer, på te hemma hos sig. I pressen omtalades den trev-
liga stämningen. Efter tebjudningen stannade ett fåtal kvinnor kvar för mer
allvarliga överläggningar.669 På kvällen träffades man åter över en gemen-
sam middag på Strand.670 På konferensens första kväll bjöds deltagarna på
middag på Operakällaren. Eva Upmark, SKNs ordförande och ordförande i
konferensens mottagningskommitté, höll där tal och hälsade sina nordiska
systrar välkomna.671 Under konferensdagarna åts också gemensamma lun-
cher.672

Konferensen avslutades med en fest i Grand Hotels vapensal. Nu kunde
”festdräkten” ersätta ”arbetskostymen”.673 ”Det var ett synnerligen animeradt
samkväm” och stämningen var livlig och uppsluppen.674 ”Det var en lysande
och representativ samling av Nordens ledande kvinnliga personligheter”
närvarande.675 I likhet med de tidigare konferenserna fanns också några män
närvarande.676 Under kvällen fanns:

[…] tillfälle till det personliga samspråk, som den av förhandlingarna strängt
upptagna tiden inte förr medgivit, och nordens kvinnor utbytte tankar och
åsikter med ett intresse och samförstånd, som stärkte intrycket av betydelsen
att de tillsammans bilda en skandinavisk enhet.677

Under kvällen bjöds det på musikunderhållning, bland annat sjöng en dam-
kvartett under ledning av Alice Tegnér.

                                                
668 Se även Rupp 1997, kap. 4; Taylor & Rupp 2002, om vänskapen och kärleken inom Inter-
national Council of Women.
669 Aftonbladet 10/11 1916.
670 Dagens Nyheter 10/11 1916.
671 Stockholmstidningen 11/11 1916; Svenska Dagbladet 11/11 1916.
672 Aftonbladet 10/11 1916.
673 Hertha 1916:18, s. 379.
674 Svenska Dagbladet 12/11 1916.
675 Rösträtt för kvinnor 1/12 1916, s. 5.
676 Exempel på närvarande män: professor Oscar Montelius, professor Henschen, pastor
Alfred Mohn, stadsadvokat Löken, dr Hedström och dr Stéenhoff.
677 Rösträtt för kvinnor 1/12 1916, s. 4.
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Nu var det dags för de stora orden och känslorna och för frossandet i den
nordiska retoriken. Festen som teaterscen och som plats för utbyte av sym-
boliska ”gåvor” med identitetsskapande effekter märktes även denna gång.
Under kvällen framfördes många tal. Det mest uppmärksammade var ett tal
av den specialinbjudne historikern Lydia Wahlström. Hon talade om skandi-
navismens uppkomst och betonade att en ny fas randades – kulturskan-
dinavismen. Den var den som band samman de nordiska folken – och de
nordiska kvinnorna. Under den tidiga skandinavismens fas hade en kvinnor-
nas sammanslutning varit omöjlig. Wahlström avslutade med en förhoppning
att kvinnors nya skandinavism skulle ha större framgång än den politiska
skandinavismen under 1800-talets mitt. Efter Wahlströms tal sjöng deltagar-
na unisont den fosterländska sången Hell dig, du höga nord.

Kvällens övriga talare var Henni Forchhammer från Danmark, Karen
Grude Koht från Norge, Briet Asmundsson från Island, Lucina Hagman från
Finland och Anna Whitlock från Sverige. De höll ”vackra, spirituella och
högstämda tal” på de olika skandinaviska språken. Talen handlade om för-
väntningarna på den nyss stiftade Samorganisationen. Efter varje tal sjöngs
unisont landets nationalsång. Till skillnad från den Internationella kvinno-
konferensen fem år tidigare, där maten hade en framträdande position på
festerna bjöds nu istället gästerna på en lättare tesupé. Men precis som vid
den tidigare konferensen minglade de runt för att lära känna varandra på mer
privat basis.678

Under kvällen läste Oscar Montelius, Agda Montelius make, upp tillsända
telegram från olika kvinnoorganisationer i de nordiska länderna.679 På den
Skandinaviska kvinnokonferensen 19 år tidigare läste samme Montelius ock-
så upp telegram på avslutningsfesten. Telegrammen var påminnelser om att
man hade stödjande vänner runt om i världen och att de frågor som togs upp
var både nationella, nordiska och internationella. Det fanns ett nordiskt och
globalt nätverk att luta sig mot.680

Som jag visat tidigare var telegram viktiga för konferensen som form. I
den kvinnliga rösträttsrörelsens tidskrift Rösträtt för kvinnor publicerades till
exempel en mängd olika telegram som lästes upp vid ett stort rösträttsmöte
1917. Telegrammen kom från en mängd sympatisörer i rösträttsfrågan, i
synnerhet från de nordiska länderna. Svenska kvinnor var år 1917 de enda
kvinnorna i Norden som ännu inte erhållit rösträtt.681

                                                
678 Hertha 1916:18, s. 380.
679 Hertha 1916:18, s. 380.
680 Nordiska Kvinnosaksföreningars Samorganisation skickade telegram till det internationella
kvinnoförbundets ordförande Isabel Aberdeen och den internationella rösträttsalliansens ord-
förande Carrie Chapman Catt. Under konferensdagarna lästes telegram upp från till exempel
Fredrikke Marie Qvam, norsk kvinnorösträttspionjär, och fru Nice Hambre, ordförande i
Norska kvinnornas nationalförbund, GUBKS, SKN, FIII:I, handlingar rörande internordiska
konferenser, protokoll från den Nordiska kvinnosakskonferensen 10/11 1916, s. 2–5.
681 Hertha 1917:11, s. 4.
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Vid midnatt bröt gästerna upp efter att tillsammans ha sjungit den svenska
nationalsången Du gamla, du fria.682 Fester var således en viktig del av kon-
ferensernas scenografi. De gjorde konferenserna än mer till en ”teater” och
var viktiga i formerandet för offentlighet. Om man betraktar konferenser och
alla dess ritualer som en ’uppfunnen tradition’ var fester med sina tal, tele-
gram och musikunderhållning en mycket viktig ingrediens i den identitets-
skapande processen. Festerna innebar också givande stunder för personligt
umgänge. Det var just umgänget ”som skall sporra dem [svenska kvinnor] i
deras kamp för rösträtten och verka befruktande på deras arbete i samhällets
tjänst.”683 Så skrev Rösträtt för kvinnors redaktör, Gurli Hertzman-Ericson.
Det sociala umgänget skulle alstra emotioner vilka i sin tur skulle sporra
kvinnor till att delta i samhällslivet.

Ett nordiskt systerskap

Det är dags att summera och återknyta till de frågor jag ställde upp i kapitlets
inledning. Hur användes det ”nordiska rummet” till att skapa en mötesplats
för kvinnor och hur konstruerades ett nordiskt systerskap som skulle gripa
över nation, klass och stat? Varför användes denna konstruktion?

Redan i samband med den Skandinaviska kvinnokonferensen 1897 tala-
des i pressen om de skandinaviska kvinnornas särdrag och likheter. Det var
den skandinaviska samhörighetskänslan som betonades. Det var alltså inget
nytt med ett nordiskt samarbete, i synnerhet hade ett sådant skett i samband
med lagfrågor – särskilt frågor om äktenskap, familj och barn. I samband
med den Internationella kvinnokonferensen 1911 betonades ”folkens syster-
skap”. Hur var det 1916? Vad lade man vikt vid då?

Tidigare forskning kring kvinnorörelsen har ofta lyft fram relationen
mellan kvinnor och nationen och därmed accentuerat hur det nationalistiska
budskapet kunde vävas ihop med det feministiska.684 Josefin Rönnbäck har
till exempel visat hur svenska rösträttskvinnor utåt motiverade sin kamp för
rösträtt med nationalistiska förtecken – kvinnors rösträtt skulle gagna natio-
nen. Rönnbäck har också visat hur svenska rösträttskvinnor använde sig av
nationella symboler i sin kamp. Även vid de kvinnokonferenser, som den här
avhandlingen handlar om, fanns nationella symboler med, flaggor, fanor och
högstämda tal. Men jag skulle vilja gå ett steg längre och rikta blicken ut mot

                                                
682 Dagens Nyheter 12/11 1916. Rönnbäck 2004, s. 213f, vid LKPRs nationella möten var den
svenska nationalsången ofta med som en viktigt inslag.
683 Rösträtt för kvinnor 1/12 1916, s. 5.
684 Gendered nations: Nationalisms and gender order in the long nineteenth century, eds.
Blom, Ida, Hagemann, Karen & Hall, Catherine (Oxford 2000); Landes, Joan B., Visualizing
the nation: Gender representation and revolution in eighteenth-century France (New York
2001); Yuval-Davis, Nira, Gender & nation (London 1997).
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omvärlden – se svenska kvinnor och kvinnokonferenserna i relation till den
transnationella rörelse som skandinavismen representerade.

Skandinavism kan betraktas som en transnationell nivå mellan de nordis-
ka länderna och är en idé som bygger på att ländernas gemensamma traditio-
ner i form av språk, kultur och historia kan ligga till grund för institu-
tionaliserad samverkan. Den tidiga politiska skandinavismen i mitten av
1800-talet överlevde inte på grund av att de nordiska länderna satte sin egen
nation högre än det transnationella samarbetet, när det verkligen gällde och
när kriget mot Danmark bröt ut.685 Som Ruth Hemstad visat övergick då
skandinavismen till en kulturell rörelse i form av en praktisk skandinavism
som mestadels fördes på en civil nivå och utmynnade i en mängd olika före-
ningar, tidskrifter, utställningar och möten. Under perioden förekom även
samarbete på mellanstatlig nivå i främst lagstiftningsfrågor. Samarbetet ägde
främst rum på de nordiska juristmötena, men även stora nordiska skolmöten
förekom där lärare och skolfolk från hela Norden träffades för att utbyta er-
farenheter och diskutera pedagogiska frågor.686

I samband med unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905 och
fram till första världskrigets slut avstannade eller stagnerade det skandina-
viska samarbetet. Hemstad kallar denna fas för ”nordisk vinter”.687 Även i
min forskning ser jag att samarbetet mellan Nordens kvinnor stagnerar under
den ’nordiska vintern’, inte minst i samband med konflikten mellan Svenska
Kvinnornas Nationalförbund och det norska nationalförbundet. Men att rela-
tionerna skulle vara så vintriga som Hemstad beskriver kan jag inte hålla
med om. Vänskap mellan enskilda personer gjorde gränsöverskridanden
möjliga. En av norsk kvinnorörelses främsta ledare Gina Krog var till exem-
pel med på den Internationella kvinnokonferensen i Stockholm 1911. Samti-
digt förekom ett intensivt arbete mellan Nordens kvinnor i samband med
arbetet kring äktenskapslagstiftningen som började redan 1909.688 Kriget
medförde emellertid till en början en viss stagnation i utbytet. Tiden var inte
inne för stora och dyrbara konferenser, däremot förekom ett antal mindre
möten med färre deltagare och samarbetstanken fick allt större näring. År
1916 var det åter dags att etablera ett formaliserat samarbete.

Gemensamhetsprojekt växte också fram i många andra sammanhang. I en
nyutkommen bok av Monica Janfelt analyseras Föreningarna Nordens syn på
Norden. Janfelt lägger stor vikt vid den nordiska enhetstanken och menar att
det var den som var själva drivkraften till ett nordiskt samarbete. Syftet med
Föreningarna Norden var att arbeta tvärs över de nationella gränserna som

                                                
685 Sandström 2004, s. 143–145.
686 Hemstad 2004; Nyhagen, Bernt, Oversikt over det nordiske lovsamarbeides utvikling og
resultater (Stockholm 1977). Ett annat konkret exempel på nordiskt samarbete är de Nordiska
historikermötena se Hemstad 2004.
687 Hemstad 2004, s. 187–227; se även Sejersted 2005, kap. 5.
688 Melby m.fl 2006.
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skulle skapa förståelse för grannfolken och därmed bygga upp ett slags nor-
disk identitet med den nordiska enhetstanken som grund; ett slags nordisk
nationalism.689

Den Nordiska kvinnosakskonferensen 1916 och etableringen av Nordiska
Kvinnosaksföreningars Samorganisation skrev in sig och verkade inom en
väl sammanhållen skandinavistisk kontext. Det fanns kulturella och diskur-
siva ramar och ett ”språk” att känna igen sig i. Det fanns gamla traditioner
om myter om Nordens särart som kunde väckas till liv och nya som kunde
uppfinnas. Till skillnad från många andra samarbetsprojekt i Norden var
detta ett samarbete efter kön – det var nu kvinnor som knöt banden över de
nordiska gränserna. Tanken hade fötts på ett möte i Köpenhamn 1914, i
samband med att representanter för Nordens kvinnor samlades för att disku-
tera äktenskapslagstiftningen. Under konferensdagarna 1916 stiftades Nor-
diska Kvinnosaksföreningars Samorganisation. Organisationens syfte var att
utgöra grunden för samarbete, i synnerhet skulle kvinnors intressen bevakas i
familj, stat och samhälle. Ett nordiskt systerskap som tonade ner motsätt-
ningarna mellan klass och nationell tillhörighet skulle formas.

Min undersökning har visat att detta större systerskap gav kvinnosaken en
skjuts. När kraven framställdes utifrån ett nordiskt rum och med en nordisk
identitet som bas blev tonen djärvare. Nya kvinnoideal och nya medbor-
garskapsideal formulerades. Frågor som aldrig tidigare hade varit uppe, som
till exempel likalönsfrågan och värdesättningen av hemarbetet som ett arbe-
te, kom nu upp på agendan. SKN, som tidigare tvingats hålla en mittenlinje i
alla känsliga frågor, vågade gå utanför sina principer vid detta tillfälle. Även
inom den moderata falangen av den borgerliga kvinnorörelsen kom nya
kvinnoideal – den delaktiga kvinnan – att formuleras.

Konferensspråket bemängdes med nordiskt idylliserande retoriska fraser.
Återkommande betonades ’den skandinaviska samhörighetskänslan’. I Agda
Montelius öppningstal markerade hon mötets epokgörande karaktär, det var
den första sammanslutningen mellan Nordens kvinnor.690

Och vi Nordens kvinnor böra i sanning med lätthet kunna samarbeta, då vi
hava så många beröringspunkter och stor inre likhet.691

Montelius betonade att detta syntes allra mest när nordiska kvinnor möttes i
andra länder än Norden. Då syntes inte olikheterna som trots allt fanns.
Montelius sade att hon hoppades att särdragen skulle komma fram under

                                                
689 Janfelt 2005, se t.ex. s. 93; se även det nordiska forskningsnätverket: ”Det nordiska samar-
betets historia: Proklamationer, program och praktiker”, ”Civilsamhällets Norden”, papers
presenterade på ett seminarium om nordiskt samarbete i januari 2004, red. Haggrén, Heidi,
Hemstad, Ruth & Marjanen, CENS, Helsingfors universitet 2005, 3/10 2006:
http://www.helsinki.fi/hum/nordic/svenska/publikationer.html, utskrift hos författaren.
690 KVA, A H-R, kapsel 25, SKN, årsberättelse april 1916–april 1917, s. 5.
691 Hertha 1916:18, s. 376.
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konferensen – det var de som kunde få ett dynamiskt samarbete till stånd.
Hon hoppades också att konferensdeltagarna skulle kunna enas på ett ”glatt
och kärleksfullt” sätt och inte lösa problem på samma sätt som de krigföran-
de länderna gjorde. I inledningstalet beskrev också Montelius de nordiska
särarterna. Danmark var ett ”öppet”, ”soligt”, ”glatt” och ”vänligt” land.
Norge, ett land med fjäll och fjordar ”där endast tystnaden talar och där man
är himlen nära.” Finland som ett krigets land, men också ett ”vattnens land -,
rörande skönt och hjärtevinnande.” Island beskrevs som den ”förtrollade sa-
goön, med is och snö på ytan och eld i djupet”. Sveriges särdrag eller
svenskornas egenheter berörde inte Agda Montelius annat än att svenskorna
hälsade sina gäster välkomna med ett ”trofast handslag”.692

Vid den Skandinaviska kvinnokonferensen 1897 betonades även då ’den
skandinaviska samhörighetskänslan’ och även då betonades de skandinavis-
ka särdragen. De påminner mycket om beskrivningarna Agda Montelius
gjorde 19 år senare. I en artikel av Lotten Dahlgren, publicerad i tidskriften
Dagny 1897, beskrevs olika skandinaviska karaktäristika. Men det var lik-
heter som gjorde de nordiska länderna till ”systerländer”.693 Brödrafolken
hade ersatts av systerländer:

Och hvad ha vi nordens kvinnor ej allt att lära af hvarandra! De för hvarje
nationalitet karakteristiska dragen erbjuda tillräckligt många skiljaktigheter
för att göra brytningen pikant, men äga mångfaldiga element, som befordra
en harmonisk sammansmältning.694

Finskor med ”okuflig energi” och ”liffull vakenhet”. Norskorna som Nor-
dens ”ungdomsfolk par preferencé”, de utgjorde en ”hälsosam motvikt” till
danskornas ”enkelt naturliga intelligens”. Svenskorna var ”reserverade” och
”svårantändliga till entusiasm och handling”. Lotten Dahlgren undrade om
det inte var så att kvinnor mer än män bättre bevarat de ursprungliga och ka-
raktäristiska särdragen.695 I samband med en skandinavisk kvinnokonferens i
Kristiania 1902 betonades även då de nordiska olikheterna, likaså vid de
nordiska mötena om äktenskapslagstiftningen.696

Hur ska då detta tolkas? Varför fick de nordiska kvinnorna nationella
epitet när de samtidigt skulle känna tillhörighet i en samnordisk gemenskap?
Varför lyftes olikheterna fram så som de gjorde? I boken The construction of
Norden lyfts retoriken fram som vanligt förekommande i samband med nor-
diskt samarbete. Det betonas även att retoriken innehåller en social praxis –
orden skall leda till praktisk handling.697 Men betoningen av de nationella

                                                
692 Hertha 1916:18, s. 376.
693 Dagny 1897, s. 256.
694 Dagny 1897, s. 258.
695 Dagny 1897, s. 258.
696 Dagny 1902, s. 294f; Melby m.fl. 2006, s. 84–88.
697 Stråth & Sørensen 1997, ”Introduktion”.
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särarterna måste ha inneburit något mer. Jag menar att det var viktigt att lyfta
fram olikheterna och låta dem komplettera varandra. Olikheterna var förut-
sättningar för att en skandinavisk enhet skulle kunna konstrueras. Enheten
skulle blomstra samtidigt som det fanns stor respekt för det nationella. I
skandinavismen fanns en nationell mångfald, man skulle acceptera olikheter
och särdrag för att förena nationalismen och skandinavismen. Det var de re-
gionala särdragen som var styrkan för den större enheten – den ’kollektiva
identiteten’. Julie Arenholt, yrkesinspektris från Danmark poängterade enig-
heten:

Alla kvinnor måste hålla tillsammans för att nå framåt […] Vi kvinnor i Sve-
rige, Norge, Danmark, Finland och Island äro alla eniga och hålla samman i
arbetet mot det gemensamma målet.698

I Föreningarna Norden talades ofta i retoriska termer om broderskapet mel-
lan de nordiska länderna. Man skulle bevara familjekänslan.699 Leila Rupp
har betonat kärleken mellan kvinnor och vänskapsbandens betydelse i den
internationella kvinnorörelsen. Även i samband med den Nordiska kvinno-
sakskonferensen 1916 har vi sett hur deltagarna talade om det nordiska sys-
terskapet. Det etablerades både i de nationella och nordiska symbolerna som
flödade i samband med konferensen.

Varför gick nordiska kvinnor ihop över nationella gränser kring feminis-
tiska frågor som nästan inga andra nationer gjorde vid denna tid? Den faktis-
ka likheten mellan länderna, liksom den konstruerade likheten och nordiska
särarten som skandinavismen skapade som en överideologi kan utgöra ett
svar på frågan. Livaktiga kvinnorörelser med väl fungerande nätverk över
gränserna kan vara ett annat svar. Den transnationella nivån som Norden ut-
gjorde var överskådlig. Man kunde läsa varandras tidningar, förstå varandras
brev och föredrag och därför kommunicera med lätthet. Olika grupper i den
borgerliga eliten i Norden kände varandra väl.

Inom nordisk välfärdsforskning har det nordiska samarbetet setts som en
del av moderniseringsprocessen samtidigt som det tidiga samarbetet varit
viktig för framväxten av en nordisk välfärdsmodell.700 Kanske borde den
tolkningen problematiserats ur ett könsperspektiv. En framtida forsknings-
fråga skulle då vara vad de kvinnliga samarbetsformerna betydde för en så-
dan utveckling.

                                                
698 Aftonbladet 11/11 1916.
699 Janfelt 2005, s. 39.
700 Petersen, Klaus, ”Constructing the Nordic welfare? Nordic social political cooperation
1919–1955”, eds. Christiansen, Niels Finn m.fl., The Nordic model of welfare: A historical
reappraisal (Köpenhamn 2006), s. 67–98.
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Summering

1916 års Nordiska kvinnosakskonferens skrev in sig i en redan existerande
skandinavistisk tankesfär. Vad som var nytt var att kvinnor i egenskap av
kön skulle samarbeta med varandra i en nordisk samorganisation. Kvinnorna
fyllde den skandinaviska retoriken med ett innehåll där kvinnors frågor stod i
centrum.

Jämför man med de tidigare konferenserna karaktäriseras 1916 års konfe-
renskvinna av ett annan slags handlingskraft. Jag har kallat henne för den
deltagande kvinnan. Hon hade insett att om det skulle ske någon förändring
för kvinnors situation måste hon ta saken i egna händer. Hon gav sig in i dis-
kussioner om lika lön för lika arbete och hon diskuterade hemmens betydelse
för samhället i ett bredare perspektiv.

Diskussionerna om lagstiftningsfrågor, likalönsprincip och värdesättning
av arbetet ur ett genusperspektiv visar hur Nordens kvinnor nu försökte vid-
ga rummet och kämpa för större och svårare frågor. De utmanade nu mäns
maktområden och tog upp frågor som inte är lösta ens 90 år senare. Man
skulle kunna säga att den transnationella nivån, det nordiska rummet, inne-
bar en ökad delaktighet för Svenska Kvinnornas Nationalförbund. Förbundet
genomgick en process när det nu samarbetade tillsammans med andra svens-
ka och nordiska kvinnoorganisationer, det blev mycket djärvare i sin delak-
tighet i det offentliga samtalet än tidigare. Det var ett samarbete som skedde
över sociala och politiska gränser vilket också förde med sig att organisa-
tionskapitalet ökade.

Festerna var betydligt stillsammare än 1911, de knöts nu till den nordiska
enhetstanken och den nordiska retoriken var påtaglig. 1916 års kvinnokonfe-
rens speglar också det som jag kallat det nordiska systerskapet. Nordiska
kvinnor, i sin likhet och olikhet, skulle samarbeta, ta tillvara varandras kun-
skapsresurser och framför allt få möjlighet att träffas. Systerskapet skulle ge
kvinnorörelsen en skjuts framåt. Ett visst överskridande av klassgränser kan
också spåras i ämnesvalet men också i formspråket. Konferenskulturen hade
en helt annan stil, mer anpassad efter vad som uppfattades som nordiskt
präglade ideal.
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Kapitel VI

Formering för offentlighet – sammanfattande
diskussion
Denna avhandling handlar om hur en stor grupp kvinnor från borgerliga
samhällsskikt formerade sig för offentlighet kring sekelskiftet 1900. I fokus
står tre kvinnokonferenser som arrangerades av den då största kvinnoorgani-
sationen i landet, Svenska Kvinnornas Nationalförbund (SKN), och kom att
benämnas den Skandinaviska kvinnokonferensen 1897, den Internationella
kvinnokonferensen 1911 och den Nordiska kvinnosakskonferensen 1916.

Sekelskiftet 1900 var en period då många kvinnor började framträda i of-
fentliga sammanhang och ställa krav på förändrade förhållanden för kvinnor
som grupp. Denna process har fått beteckningen ”formering för offentlighet”
av den forskningsgrupp som jag ingår i.701 Med det begreppet har vi velat
lyfta fram den sociala mobilisering för kvinnofrigörelse som pågick under en
lång följd av år och vars syfte var att förändra kvinnors ställning i samhället.
Många kvinnor spelade nämligen en viktig roll när nya institutioner och tän-
kesätt växte fram i och med att Sverige omvandlades till en modern national-
stat. Kvinnors nya roll som professionella yrkesutövare och aktörer i det
offentliga rummet blev ett viktigt argument när de förhandlade sitt medbor-
garskap, det vill säga krävde politiska och ekonomiska rättigheter.702 Många
kvinnor ville inte längre enbart identifiera sig med den privata sfärens kultu-
rer, hem, familj och lokala traditioner, utan de organiserade sig för att få till-
träde till den "borgerliga offentligheten"; en öppen och kritisk samtalsarena
för medborgare där fria individer kunde uppträda och tala i egen, eller
andras, sak kring frågor om makt och delaktighet i stat, samhälle och na-
tion.703

Det är den sociala processen som jag har velat fånga i min undersökning –
hur en grupp kvinnor försökte hitta ett "språk" för att flytta gränsen mellan
                                                
701 Avhandlingen är en del i projektet ”Formering för offentlighet: En kollektivbiografi över
stockholmskvinnor 1880–1920”, lett av professor Donald Broady och finansierat av Riksban-
kens jubileumsfond. Se aktuell projektbeskrivning: 12/9 2006,
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-ffo-00.htm, utskrift hos författaren.
702 ”Inledning”, Kvinnor på gränsen till medborgarskap 2001.
703 Habermas 1988, s. 79–98.
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det privata och det offentliga och därmed få tillträde till offentligheten. Det
kvinnorna ville var att hitta former för hur detta språk bäst kunde formuleras
och just modernitetens nya mötesformer med utställningar och konferenser
blev lämpliga redskap att använda. Det gällde att söka sig fram till vilka ar-
gument som skulle användas och vilken ideologisk plattform man skulle ha.
Konferenser kom att ses som idealiska i detta sökande. Men först måste
kvinnorna bygga nätverk och ha en "rörelse" att falla tillbaka på – mobili-
sering krävde rörelseresurser. Kvinnorörelsen blev ett lämpligt avstamp för
aktioner som på sikt kunde leda till offentligheten.

Rent allmänt fanns det i samhället kring sekelskiftet 1900 ett behov av
möten och föreningar, inte bara för kvinnor utan även i en rad andra sam-
manhang där informationsspridningen var viktig. Man kan säga att det of-
fentliga rummet vidgades i samband med samhällsförändringen och att det
uppstod luckor eller nischer som kvinnor och andra utanförställda grupper
kunde erövra. De använde sig flitigt av kanaler såsom frivilligorganisationer
och informella nätverk där de förvärvade kunskap och erfarenhet av organi-
satoriskt arbete och fick ett slags organisationskapital. Att just anordna kon-
ferenser blev ett viktigt redskap i den processen. Konferenserna fick en
funktion som offentliga arenor för olika intressen och grupperingar. Med
sina fasta former, sin öppenhet och sitt universalistiska språk var de idealiska
mötesplatser i formeringen av nationell medborgaranda, stolthet och samhö-
righet. Där kunde olika åsikter brytas och där väcktes identitetsskapande
känslor som gav bränsle åt sammanhållning och gemenskap. Rörelsen fick
också synliga manifestationer genom konferenserna eftersom pressen beva-
kade dem med stort intresse. I avhandlingen har jag undersökt hur konferen-
serna fungerade som arenor just för kvinnor som ville demonstrera sin
duglighet i samhället.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fick den svenska
kvinnorörelsen sitt första riktiga genombrott. En mycket stor grupp kvinnor
gick samman i sällskap och föreningar eller sökte sig till det civila samhäl-
lets offentligheter som filantropi, press, kultur, fackföreningar och utbild-
ningsinstitutioner för att få del av mäns offentlighet, men också för att skapa
nya offentligheter som tidigare inte funnits. En organisationsvåg gick genom
landet. Kvinnorna skapade egna nätverk, arenor och mötesplatser eller gick
in i redan etablerade sällskap och sammanhang. Som Anna Sandström ut-
tryckte det: ”Ständigt var man i farten med att ’grunda’ och ’stifta’”.704

I undersökningen har jag frågat mig om kvinnokonferenserna, som an-
ordnades av Svenska Kvinnornas Nationalförbund, kan återspegla den bor-
gerliga kvinnorörelsens tankevärld, dilemman, strategier och säga något om
rörelsen som helhet? Mitt svar på frågan är både ja och nej. Konferenserna
har fungerat som ett raster för att fånga upp delar av sekelskiftets kvinnorö-
relse. I det efterlämnade materialet får man kunskap om vad som kom upp

                                                
704 Cit. efter Broady & Ullman 2001.
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på dagordningen och vad som föll utanför, vilka aktörer som var engagerade,
samt vilka frågor som man drev. Genom att konferenserna hade en så stor
spännvidd menar jag att jag har fångat upp rörelsens mittfåra – det som ena-
de kvinnorörelsen, vad som gick att säga utan att ”skrämma bort” kvinnor,
och hur rörelsen uppfattades av omgivningen. Konferenserna är sålunda det
prisma genom vilket jag har belyst ett större historiskt skeende – den bor-
gerliga kvinnorörelsens formering och framträdande i offentligheten under
moderniseringsprocessen, även om inte alla falanger av den borgerliga kvin-
norörelsen omfattas av min undersökning.

Vissa organisationer i den borgerliga kvinnorörelsen faller bort i mitt
material eftersom de inte anslöt sig till SKN. Det var de som intog en mer
feministisk och provocerande hållning och utmanade institutioner och
strukturer som hamnar utanför. De deltog inte heller i de konferenser som
jag analyserat. I min undersökning är det i stället de moderata krafterna som
ställts i centrum; de som inte ifrågasatte könens relationer ur ett maktper-
spektiv, utan de som befann sig i mittfåran eller på den konservativa kanten.
Dessa grupper, har enligt min åsikt, haft en framträdande roll i kvinnorörel-
sen och måste analyseras som viktiga aktörer även om de inte öppet tog
ställning för en feministisk ideologi som utmanade mäns maktområden.
Medlemsantalet var dessutom mycket stort i denna del av den borgerliga
kvinnorörelsen. Här skiljer sig min uppfattning från andra forskare som
Nancy Cott och Drude Dahlerup som endast vill räkna in rörelser med en
feministisk utgångspunkt i kvinnorörelsen.

Min empiri visar att även den mer opolitiska kvinnorörelsen stod för ak-
tioner och verksamheter som representerar det som Ulla Manns i sin av-
handling kallar ”välfärdsfeminism”, alltså rörelser som vill förbättra
kvinnors villkor både i hemmet och i samhället, även om de anammade en
traditionell och könskomplementär arbetsdelning och inte problematiserade
kvinnors underordning. De grupper som gör ett "organiserat arbete i syfte att
förbättra kvinnors villkor" anser jag liksom Manns tillhör kvinnorörelsen.705

Begreppet "den borgerliga kvinnorörelsen" visade sig alltså vara ett för
trubbigt redskap i avhandlingen om man sökte efter gemensamma ideologis-
ka nämnare. Lika brokig som borgerlighetens sammansättning var av olika
klasser och intressegrupper, lika brokig blev dess kvinnorörelse. Idéer, in-
tressen och strategier skiftade efter omständigheterna; vilka personer som
stod i ledningen, vilken feminism som gruppen förespråkade och vilken hi-
storisk kontext man rörde sig i. I mina exempel möter man oftast de falanger
som tillämpade försiktighetens strategi. Det hände visserligen några gånger
att radikala idéer fick komma till uttryck, men mestadels intog de kvinnor,
som förekommer i mitt material, en ganska ambivalent hållning till könens
olika platser och rättigheter. Men att utesluta dem ur kvinnorörelsens historia

                                                
705 Manns 1997, s. 25, citat, kursiv i original, s. 243.
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vore att inte erkänna nyanserna och motsättningarna inom den tidiga kvinno-
rörelsen, att inte se historien i hela dess komplexitet.

 Tankevärlden var således inte alls enhetlig i den borgerliga kvinnorörel-
sen – inte heller strategier och intressen – som jag har belyst i avhandlingen.
Deras dilemman var däremot likartade. Alla hade svårigheter att ta ställning
till män som grupp och manliga strukturer. Många av de kvinnor som jag
stött på i mitt material har inte sett mäns överordning som ett problem, även
när de argumenterat för att kvinnor måste få rättigheter i samhället och del-
aktigheter i mäns offentligheter. Andra grupperingar har varit medvetna om
sin underordning men ändå inte upplevt emancipationen som ett dilemma i
relation till män.706 De bildade inte front mot män eller pekade ut män. Men
mäns mentala närvaro var ändå påtaglig även i de rent kvinnodominerade
sammanhangen. Som Joan Scott påpekat var de tidiga feministernas håll-
ningar fulla av motsägelser och deras teoretiska bas bildade inte en samman-
hängande enhet.707 Men genom sin organisering gjorde de ändå indirekt
tydligt att kvinnor som grupp befann sig utanför de sociala, kulturella och
politiska maktsammanhangen.

Jag har närmat mig kvinnokonferenserna ur olika perspektiv och analyse-
rat konferensernas innehåll, form och funktion. Jag har visat vad som händer
med begrepp som klass, kön, offentlighet, modernitet och transnationalitet,
när de sätts i relation till den sociala praktik som kvinnorna utövade. Jag har
diskuterat den kollektiva identiteten, de uppfunna traditionernas och den
emotionella energins betydelse.

I det följande kommer jag att sammanfatta och tolka mina huvudsakliga
resultat och börjar med att lyfta fram avhandlingens aktör: Svenska Kvin-
nornas Nationalförbund.

Svenska Kvinnornas Nationalförbund
Den svenska kvinnohistoriska forskningen har inte visat särskilt stort intresse
för den del av kvinnorörelsen som inte hade ett uttalat feministiskt bud-
skap.708 Svenska Kvinnornas Nationalförbund har tidigare karaktäriseras
som en konservativ organisation, utan att någon egentligen har undersökt sa-
ken. Det är därför motiverat att belysa detta stora förbund, om man vill få en
bild av kvinnorörelsen som helhet. De många olika kvinnoorganisationerna
tog intryck av varandra och positionerade sig för eller emot i olika frågor,
samtidigt som de alla ville få plats i det offentliga rummet.

                                                
706 Jämför t.ex. Än män då? 2004.
707 Scott, Joan, Wallach, Only paradoxes to offer: French feminists and the rights of man
(Cambridge 1996), s 1–18.
708 Se Manns om Fredrika-Bremer-förbundet och Rönnbäck om Landsföreningen för Kvin-
nans Politiska Rösträtt, vilka var borgerliga kvinnoorganisationer med ett uttalat feministiskt
budskap.
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SKN bildades 1896 och var en paraplyorganisation för en mängd olika
kvinnoföreningar i Sverige. Som mest var ett 40-tal föreningar medlemmar
vilket tillsammans gav ett medlemsantal på drygt 40 000. SKNs främsta mål
var att vara en länk såväl mellan svenska kvinnoorganisationer som till det
internationella kvinnoförbundet, International Council of Women (ICW).

Nationalförbundet var inte innovativt på det sättet att det formulerade nya
problemställningar, utan uppgiften för förbundet bör istället karaktäriseras
som förmedlande och organiserande. Det fungerade till stor del som en kun-
skapsbank och det var få frågor som förbundet drev på egen hand. Förbundet
engagerade sig dels i arbetsmarknadsfrågor som till exempel kvinnliga poli-
ser och yrkesinspektriser, dels i frågor som handlade om sedlighet och moral
som till exempel biocensur och bekämpande av osedlighetspropaganda. Ef-
tersom SKN enligt stadgarna inte fick ägna sig åt politik i snävare bemärkel-
se undveks till exempel frågor om fred, rösträtt, inrikespolitik och utrikes-
politik. Men som framgått av min undersökning var förbundet inte alltid tro-
get sina ideal och indirekt kan man hävda att det bedrev både könspolitik och
klasspolitik och till och med blandade sig i utrikespolitiken, till exempel un-
der unionskrisen. I förbundets verksamhet ingick många konservativa kvin-
nor utan att jag för den skull vill kalla organisationen konservativ. De
tampades med samma problem som andra kvinnoföreningar, som till exem-
pel om skulle de integreras i männens organisationer eller om skulle de bilda
egna

Den internationella anknytningen till ICW gjorde inblandningen i andra
länders angelägenheter mycket känslig – om denna världsomspännande or-
ganisation skulle kunna fungera som brobyggare mellan kvinnor från olika
nationer måste faktiska politiska spänningar och konflikter hållas borta och
det gällde även de olika nationalförbunden. Vissa medlemsstater var gamla
ärkefiender, men det gällde att ändå kunna samarbeta. Den svenska grenen
av ICW tog starkt intryck av den internationella moderinstitutionen och följ-
de dess intentioner och kulturella regelverk.

Det svenska förbundets styrka låg i att vara förmedlande, informations-
spridande och informationssamlande. Representanter för SKN talade med
myndigheter, skrev petitioner och ordnade möten. SKN fostrade kvinnor att
ta del i och lära sig den officiella möteskulturen och bli goda talare, admi-
nistratörer och organisatörer. Med tiden byggde förbundet upp en stor kun-
skapsbank i sin struktur som kommunikativt nätverk. Under förbundets
första 20 år hade ett alternativt forum för kvinnor och kvinnofrågor byggts
upp; ett forum där kvinnor kunde uttrycka sina åsikter eller där olika instan-
ser kunde få ta del av data om kvinnor och kvinnofrågor. Kanske kan det
liknas vid ett sekretariat för information om kvinnor, eller som en informell
medborgarskola där övre medelklassens kvinnor fostrade varandra. Men
fanns det inte också en djupare mening i verksamheten? Ville man inget
mer? Jag börjar med att visa vilka som stod i spetsen för verksamheten.
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En socialhistorisk analys av ledarskiktet visar att kvinnorna i SKNs led-
ning hade hög status, hög utbildning och högt socialt anseende. Det kon-
taktskapande arbetet krävde både tid och pengar eftersom verksamheten gick
ut på att medlemmarna kunde resa och delta i kongresser och möten, både
inom och utom landet. Det betydde att organisationen fick en tydlig högre-
ståndsstämpel. Dessa kvinnor hade också immateriella resurser som goda
kontakter med makthavare och tillgång till experthjälp i olika frågor. Språk-
kunskaper var till exempel nödvändiga i det internationella arbetet och att
behärska främmande språk var en tydlig klassmarkör. Den partiideologiska
bakgrunden var dock brokig och det fanns lojaliteter både åt höger och bor-
gerlig vänster, men mest åt höger. Flera kända försvarskvinnor på höger-
kanten som Eva Upmark och Anna Rappe tillhörde ledningsgruppen liksom
en känd liberal som Anna Hierta-Retzius. Hon kom genom sina frikostiga
donationer, att få en mycket stark ställning i förbundet.

Kvinnorna i ledningen för SKN tillhörde sålunda en elitgrupp i samhället,
både socialt och ekonomiskt, och genom sina kontakter kunde de värva
stödjande medlemmar som bidrog till SKNs ekonomi med avsevärda pen-
ningsummor. De blev också vana föreningsmänniskor genom sina många
överlappande medlemskap i andra föreningar och fick med tiden ett stort or-
ganisationskapital. De blev även experter på frågor som gällde kvinnor och
kvinnors situation i hela världen.

En fråga som ofta dykt upp i mitt tolkningsarbete av SKN har varit: Var-
för organiserade dessa kvinnor sig? Vad skulle de använda offentligheten
till? Vad var det egentliga målet med alla möten, resor, fester och konferen-
ser? Var verksamheten ett uttryck för en klassformering som skulle svara
mot den sociala mobilisering som arbetarklassen och fackföreningarna be-
drev under samma tid? De levde i en tid med stora sociala problem och star-
ka spänningar mellan klasserna. Runt omkring dem pågick en kamp om
idéer och resurser. Deras sociala praktik och kulturella regelverk gav i hög
grad uttryck för en borgerlig livsstil.

Det finns således flera tecken som tyder på att SKN först och främst var
en social rörelse som ville upprätta och reproducera borgerliga dygder och
ideal. Men det finns också flera andra tecken som pekar på att det också var
ett feministiskt projekt, att SKN verkligen ville omvandla offentligheten till
något där kvinnor kunde ta plats och få inflytande som könsvarelser.

I stället för att nöja mig med att konstatera att både klass- och könshierar-
kier reproducerades genom den maktställning som SKN intog i svensk kvin-
norörelse, vill jag göra ett försök till djupare förståelse och öppna för en
vidare tolkning men som inte motsäger de två övriga. Jag ser flera bottnar i
den verksamhet denna organisation uppvisar. Med stöd i Leonore Davidoffs
tänkande om genus och offentlighet har jag flyttat förståelsen till ett annat
plan, där större och överordnade historiska processer kommer att spela in.
Det är viktigt att se SKN som en del av tidsandan och den ekonomiska och
sociala omvandlingen under förra sekelskiftet.
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Det nya samhällets intåg kom att medföra en skarpare uppdelning i pri-
vata och offentliga sfärer, där kvinnors tillskrivna intressen och egenskaper,
per definition, kom att hamna i det privata. Forskningen brukar tala om att
produktion och reproduktion skiljdes åt på ett mer avgränsat sätt.709 Moder-
niteten var på så sätt dubbel för kvinnorna; dels uppstod nya hierarkier där
kvinnor underordnades, dels erbjöds samtidigt nya möjligheter för kvinnor
att använda sig av det moderna samhällets institutioner när patriarkala lagar
försvann.

I den process som jag, liksom mitt projekt, kallat just ”formering för of-
fentlighet” fanns många kvinnor som ville erövra offentligheten men på
samma gång hade en starkare identifikation i nation, tradition, klasstillhörig-
het, än i den renodlat feministiska kvinnofrigörelsen. De såg att gamla vär-
den höll på att gå förlorade när olika verksamheter delades upp och
kvinnorna tappade ett inflytande de tidigare haft, när sfärerna var mer integ-
rerade. Vad kvinnorna i SKN ville göra var att återföra de värden som de
menade hade gått förlorade genom samhällsomvandlingen och de nya eko-
nomiska relationerna. SKN-kvinnorna, och många andra, ville skapa nya och
egna rum i offentligheten, där det privata och det offentliga skulle förenas på
nytt.

Det är därför ingen tillfällighet att SKN ägnade sig åt problem som upp-
stått ur den privata sfären, som till exempel, prostitution, sedlighet, ungdo-
mens fostran, god litteratur och kvinnliga poliser – ämnen och teman som
det ville lyfta upp till samhällsfrågor. Kvinnor var bärare av moraliska vär-
den och erfarenheter som ett samhälle i stark förändring inte kunde leva
utan. Det offentliga behövde det privata och därför blev just läroprocessen
om det kvinnliga och hemmet och kunskapssamlandet om kvinnor så viktig.
Med hjälp av dessa data kunde de bevisa kvinnors förmåga och status och
föra ut kunskaperna till större grupper.

För att visa upp sig och göra dessa frågor synliga för omvärlden blev kon-
ferensformen idealisk. Där kunde frågorna samlas ihop och göras synliga
och med hjälp av det internationella samarbetet kunde man visa upp att
kvinnor över hela världen var utsatta för samma problem och höll ihop för
att lösa dem. Men det betyder inte att det var en ideell social verksamhet som
pågick. Under ytan fanns utstötningsmekanismer och olika former av makt-
reproduktion. Det blir synligt i konferenserna.

                                                
709 Se t.ex. Carlsson (Wetterberg) 1986, s. 9–31; Edgren 1994, 24–50; Feminism och marxism
1986.
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Kvinnokonferenserna
Med inspiration från sociologen Håkan Thörn har jag betraktat kvinnokonfe-
renserna som manifestationer. Han menar att manifestationer kan ses som
koncentrerade uttryck för en rörelses vilja och ideologi och kan förstås som
en frysning av den identitetsskapande processen.710 Min ambition har varit
att ta ett bredare grepp över konferensfenomenet och inte stanna vid själva
innehållet. Genom att studera den synliga kontexten kring kvinnorörelsen
och beakta de symboler som användes och se konferenserna som en dramati-
serad manifestation, menar jag att jag har blottlagt andra aspekter av rörel-
sens strategier. Därför har jag utgått från tre olika kategorier av frågeställ-
ningar när jag närmat mig kvinnokonferenserna i relation till ”formering för
offentlighet”, nämligen konferensernas innehåll, form och funktion.

En konferens är ett planerat möte på en bestämd plats med många deltaga-
re. Dess syfte är att överföra och producera kunskaper och att flytta fram
frontlinjen för den organisation eller institution som anordnar arrangemang-
et. Men konferenser handlar också om att deltagarna ska utvecklas som kol-
lektiv och som individer. Jag menar att man inte ska underskatta konferen-
sers kommunikationsgemenskap, det vill säga att konferenser både är en ram
för identifikation och ömsesidigt informationsutbyte, samtidigt som de ger
tillfällen till gemenskap och utvecklandet av kollektiva identiteter. Där finns
också avgränsningar och olika slags hierarkier som konstrueras och demon-
streras. Somliga blev ”vi”, andra blev ”dom”.

Innehåll

Genom att analysera innehållet i de föredrag som hölls på kvinnokonferen-
serna har jag ringat in vad en paraplyorganisation av borgerliga kvinnoföre-
ningar kunde ta upp på dagordningen. Mest anslående är att konferensernas
innehåll gick från ett brett upplägg med allmänna frågor till ett upplägg med
färre ämnen inriktade på kvinnors position i samhället. Man skulle kunna
säga att konferensernas innehåll först visade upp ett slags ”kvinnor-kan”-
profil och sedan fick en mer välfärdsfeministisk inriktning. Kvinnokonferen-
serna speglar också kvinnorörelsens utveckling, från de stora idealens tid,
med en brokig föredragningslista, eftersom det fanns behov av att samla så
många kvinnor som möjligt, till en snävare och mer pragmatisk uppläggning.
I denna utveckling stämmer mina resultat överens med vad Ulla Manns
upptäckte när det gällde Fredrika-Bremer-förbundets utveckling. Denna fö-
rening var för övrigt medlem i SKN. Över tid delades kvinnorörelsen också
upp sig i fler grenar och därmed skedde en ökad specialisering.

Föredragen vid den Skandinaviska kvinnokonferensen 1897 visade på en
stor innehållslig bredd, från gymnastik och djurskydd till sjukvård och skol-

                                                
710 Thörn 1997:a, s. 114, 123, 140, 168; Thörn 1997:b, s. 25, 34.
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värld. Min tolkning har varit att programmet skulle tillfredsställa så många
kvinnors intressen som möjligt. Min analys av konferensens innehåll visade
att det fanns minst två olika teoretiska hållningar när det gällde hur och vad
kvinnor skulle vara och göra i det offentliga, båda de grupper jag har kallat
maternalister och de mer politiskt orienterade feministerna uppträdde på sce-
nen med föredrag. Maternalisterna, som av somliga forskare kallas för soci-
ala eller relationella feminister, könskomplementära feminister eller särarts-
feminister,711 beskrev arbetsområden där kvinnor enligt traditionen kunde
vara verksamma. Det var att vårda sjuka, fattiga, barn och djur; områden
som passade kvinnor på grund av deras tillskrivna vårdande, förstående,
ömmande och omhändertagande egenskaper. Föredragen innebar ett slags
krav på erkännande av de kvinnliga egenskaperna. Föredragshållarna var
eniga om att kvinnor borde få ökade befogenheter, ökat ansvar och större in-
flytande i arbetslivet på grund av sina tillskrivna ”medfödda” förmågor att
åstadkomma ett bättre samhälle. Vägen till kvinnors inflytande i offentlig-
heten skulle gå genom det som traditionellt och historiskt uppfattats som det
kvinnliga.

De politiskt feministiska föredragshållarna gick i sina föredrag ett steg
längre än maternalisterna och talade om något mer än att bara tillvarata kvin-
nors egenskaper. Föredragen behandlade kvinnofrågan på ett mera struktu-
rellt sätt. Det gällde att förändra kvinnors sociala och politiska situation i
grunden och de tog upp frågor som kvinnors likställighet med män, medbor-
garskap och allmän rösträtt. Feministerna såg sig själva ingå i offentliga
sammanhang tillsammans med män utan en markant uppdelning mellan
manligt och kvinnligt. Viktigt är att framhålla att många kvinnor i praktiken
växlade mellan dess ståndpunkter. Det fanns således ett uttalat mål på denna
första konferens för att kvinnors situation, både politiskt och socialt skulle
förändras.

Innehållet vid den Internationella kvinnokonferensen 1911 bestod av två
delar, dels en sluten, dels en offentlig del. Vid ICWs slutna exekutivmöte
var, av förhandlingarna att döma, ICWs dagordning ganska brokig. Den
handlade om allt från inventering av kvinnors utrymme i lagar, bekämpandet
av lungsot till moderskapsförsäkring och hur man kan straffa vårdslösa för-
äldrar. Bredden av föredrag vid konferensveckans offentliga föreläsningsse-
rier var inte alls lika stor som 1897. Innehållet hade förlorat karaktären av
”kvinnor-kan” och borta var djurskyddsfrågor samt föredrag om gymnastik.
År 1911 hölls föredrag av kvinnor från olika länder om vad kvinnor gjort för
ungdomar som slutat skolan skulle få en bra start i arbetslivet och om olika
verksamhetsområden för kvinnor. Generellt var talen allmänt hållna och
handlade om sociala områden där kvinnor var verksamma. I föredragen be-
tonades dock kvinnors rättigheter och att kvinnor måste få samma möjlighe-

                                                
711 Offen 1988.
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ter som män, både till utbildning och till arbetsområden. I likhet med kvin-
nokonferensen 1897 fanns det också 1911, både maternalistiska och femi-
nistiska föredrag, även om de förstnämnda dominerade. I ännu högre grad än
under den första konferensen, var måttfullheten en ledstjärna. Arbetet inom
ICW, som jag beskrivit i kapitel II, bestod främst av ett utredande och sam-
manställande av frågor som de olika medlemsländerna skulle kunna ta del
av. Konferensen 1911 var mycket mer präglad av ICWs innehållsagenda än
de två övriga.

Vid den Nordiska kvinnosakskonferensen 1916 handlade föredragen om
att lyfta fram kvinnors verksamhet och göra politik av den på ett helt annat
sätt än vid de två tidigare. Valen av ämnen visar att en ny tid randats för den
borgerliga kvinnorörelsen och fler organisationer deltog. Föredragen 1916
handlade i större utsträckning om tillämpningen – om hur kvinnor skulle
omsätta sina idéer i praktiken – än vid de två tidigare konferenserna. ”For-
meringen för offentlighet” skulle ske inom ramen för arbetsmarknaden på ett
sätt som man inte tidigare gjort. Samhällsanalysen och kritiken var skarpare.
Till och med likalönsfrågan stod på programmet. De som uppträdde med fö-
redrag upplevde det som ett problem att arbetsmarknaden reglerades med
kollektivavtal och att kvinnors utrymme reducerades med hjälp av olika la-
gar. Vid denna konferens fick också frågorna om hemmet och hemmets
skötsel en renässans ur arbetsperspektiv och nu ville man uppvärdera det
kvinnliga hemarbetet. Den historiska situationen, mitt under brinnande krig,
återverkade troligen på konferensens innehåll.

I jämförelse med de två tidigare konferenserna har jag här argumenterat
för att det nordiska rummet och kriget gav utrymme för djärvare frågor.
Kvinnopolitiska problem som behandlades i andra länder kunde nu tas upp
på agendan och integreras i svenska eller nordiska former. Att stödja sig på
en nygammal skandinavistisk tradition av nordiska ”starka” kvinnor gav
vind i seglen och förstärkte argumenten. Tidens kriser och spänningar gjorde
också enhetslösningar och samarbetsformer nödvändiga.

När jag har analyserat innehållet i konferenserna har ständigt klassaspek-
ten blivit synlig. Genomgående har det handlat om att de borgerliga kvin-
nornas områden skulle vidgas. Ämnen och problem som togs upp på
konferenserna hade silats genom borgerliga klassfilter och frågorna berörde
rättigheter och utbildning. Endast undantagsvis berördes arbetarkvinnors si-
tuation. Här avviker också den tredje konferensen nämligen genom att lika-
lönsfrågan fick så stort utrymme och innebar ett agerande över klassgrän-
serna även, om inga kvinnor från den socialistiska kvinnorörelsen deltog.

Vad kan man då säga om innehållet vid de tre kvinnokonferenserna ur ett
könsperspektiv? Mina resultat är att konferensernas innehåll feminiserades
över tid; föredragen och debatterna blev djärvare och mer fokuserade på
kvinnors problem i offentligheten, särskilt vid den sista konferensen. Men
själva maktordningen mellan män och kvinnor berördes inte, ingenting sades
om att det var män som behärskade offentligheten och kanske stod i vägen
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för kvinnors tillträde. Innehållet vid konferenserna handlade istället om att
kvinnor gjorde politik av ”sina” områden på ett nytt sätt än tidigare. Kvin-
nors arbete skulle värdesättas i offentligheten och kvinnor skulle få ett er-
kännande som kvinnor, men det var inte fråga om någon omfördelning av
makt och resurser.712

Trots det inledde dessa kvinnor, tillsammans med många andra som var
verksamma under samma tid, förflyttningen av gränsen mellan det privata
och det offentliga och kvinnokonferenserna blev ”språket” eller medlet för
detta. Ur innehållssynpunkt kan konferenserna delvis sägas stå för en femi-
nistiskt orienterad politik.

Hur var det då med formerna kring konferenserna?

Form

I beskrivningen av konferenserna har jag intresserat mig för formen, bland
annat för att ta reda på om manifestationernas formspråk kan fördjupa analy-
sen av den borgerliga kvinnorörelsens ideologi. Jag har studerat kvinnokon-
ferenserna som ett slags ’uppfunna traditioner’ för att använda mig av
Hobsbawms begrepp. Han menar att tradition inte alltid är något som har
sina rötter i det förflutna utan mycket väl kan vara nyskapelser som omges
med uppfunna myter och ritualer. Genom att betrakta konferenskulturen och
alla kringarrangemang vid de tre konferenserna, har jag ringat in något jag
kallat för ett ”mötenas språk”; ett slags ideologiska uttryck för den sociala
rörelsen. Jag har lagt vikt vid hur konferenserna utformades och visat att den
sociala praktik som utvecklades i samband med konferensernas festkultur
kan ses som ”gestaltad politik” som ger en minst lika komplex bild av kvin-
norörelsen som de idéer, föredrag och program som presenterades under
själva konferenserna. Pressen gjorde alltid mycket väsen av festerna och de
sociala arrangemangen, ett faktum som talar för vilken betydelse dessa fest-
ligheter hade som opinionsbildande instrument och vad som var medialt
gångbart att fokusera på.

Den Skandinaviska kvinnokonferensen 1897, som var den första konfe-
rensen i sitt slag som någonsin hållits i Sverige, ägde rum samtidigt som den
mycket uppmärksammade Stockholmsutställningen. Kvinnokonferensen höll
till i Frimurarlogen. Utöver att lokalen fick disponeras fritt, representerade
lokalen också ett symboliskt värde. Frimurarlogen kan onekligen betraktas
som en manlig högborg som kvinnor helt plötsligt fick tillträde till. Byggna-
den i sig hade en tydlig klassprägel. Frimurarna tillhörde, vid sekelskiftet, ett
borgerligt skikt med hög status och lånet av lokalen gjorde det tydligt att

                                                
712 Nancy Fraser har identifierat dessa olika strategier i sociala rörelser och skrivit om dem i
flera sammanhang, se t.ex. Fraser; Nancy, ”From redistribution to recognition? Dilemmas of
justice in a ’postsocialist’ age”, New left review 1995:212, s. 68–93; Se även Hobson, Bar-
bara, ”Introduction”, red. Hobson, Barbara, Recognition struggles and social movements:
Contested identities, agency and power (Cambridge 2003).
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SKN hade goda kontakter och bestod av kvinnor från de högre klasserna.
Både konferensen 1911 och 1916 höll till i Jernkontoret, också det en magni-
fik arkitektonisk byggnad med manlig prägel. Föreläsningar hölls i Musika-
liska akademien, KFUM och Läkaresällskapet och även de lokalerna
signalerade pompa och tradition.

Den Internationella kvinnokonferensen 1911 präglades av en osedvanlig
gala och extravagans. Deltagarna blev bjudna på garden party till Stock-
holms slott, gjorde utflykter och deltog i många ceremoniella fester där in-
bjudarna stod adeln, hovet och Stockholms etablissemang mycket nära.
Festerna under konferensveckan var verkligen storslagna och den ena över-
träffade den andra. Supéer, middagar, tal, gåvor, verserat sorl och telegram
avlöste varandra. Festerna var fulla av yttre symboler i form av flaggor,
standar, siden, sammet, blommor och medlemsmärken som fungerade som
en enande länkar för ett ’kollektivt vi’. Arrangemangen var uppbyggda så att
största möjliga känsloengagemang skulle uppnås vid iscensättningen. Jag har
uppmärksammat festerna som en teaterscen och som plats för utbyte av
symboliska ”gåvor” med identitetsskapande effekter.

Jag har också diskuterat om konferensdeltagarna 1911 i termer av kon-
struktionen av ’den kvinnliga kvinnan’. Deltagarna på den tidigare konferen-
sen 1897 hade uppvisat ett mer frimodigt kvinnoideal. Då var det den
’talande kvinnan’ som intog talarstolen, men kvinnlighetskonstruktionen
1911 blev annorlunda. Nu markerade deltagarna, som kom från hela världen,
tydligt sin köns- och klassidentitet genom exklusiva och exceptionellt
kvinnliga kläder. Den kvinnliga kvinnan provocerade inte, och hon gjorde ett
taktiskt val genom att uppträda som traditionen bjöd för att väcka acceptans.
Emellertid var det alltid en svår balansakt. Valet innebar att hon kunde
häcklas för att hon var alldeles för kvinnlig och framför allt – alltför extrava-
gant.

Första intrycket ger vid handen att konferensen 1911, med alla dess luxu-
ösa kringarrangemang, kan tolkas som en samhällsbevarande manifestation,
där damer från de översta samhällskikten visade upp sig under mycket dyr-
bara och exklusiva former. Meningen med kringarrangemangen var en per-
formance; ett utanverk. Det hela verkade inövat och formaliserat in i minsta
detalj. Konferenskulturen kunde tolkas som ett slags utvidgat salongsliv.
Konferenskvinnorna flyttade ut sin egen sociala praktik i det offentliga
rummet. Konferensens former manifesterade en borgerlig ideologi: talen,
kantaterna, lokalerna, gåvorna och vördnaden för det traditionella samhällets
auktoriteter tillhörde den borgerliga offentlighetens språk. Manifestationerna
blev ett koncentrerat uttryck för en borgerlig ideologi där en tradition ”upp-
fanns” och konstruerades med många ceremoniella inslag.

Min slutsats blir att form och innehåll hade olika meningsskapande inne-
börder. Konferensernas formspråk kan relateras till en klassreproduktion,
medan innehållet i konferenserna kan sägas ligga närmare ett könspolitiskt
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eller feministiskt mål. Klassidentiteten märktes framför allt i formerna, me-
dan innehållet var tillgängligt för många fler.

Det fanns även en djupare mening och en feministisk tanke i det som
formerna signalerade, de förtroliga samtalen, kontakterna över nationsgrän-
serna, vänskapen, kärleken och det internationella systerskapet, som skulle
förändra den manliga världen, hörde också till manifestationens koncentre-
rade ideologi. Leila Rupps och Verta Taylors iakttagelser om den internatio-
nella feminismens känslo- och kärleksbudskap har hjälpt mig att lyfta fram
kvaliteter som systerskap i ICWs och SKNs möten och konferenser. Att
mötas ansikte mot ansikte och under familjeliknande former tala om det som
var gemensamt för alla kvinnor i hela världen visade konferenserna ytterliga-
re en sida. Min undersökning har visat att detta större systerskap också gav
kvinnorörelsen en skjuts framåt.

Om konferensen 1911 präglades av gala och extravagans så var den Nor-
diska kvinnosakskonferensen 1916 betydligt mer stillsam. Det berodde på att
kriget låg som en sordin över världen och då vare sig passade eller fanns det
ekonomiska resurser för större festligheter. Det var också ett annat slags
kvinnoideal som höll på att segla upp – den delaktiga kvinnan. Man kunde se
konturerna av att ”formering för offentlighet” började ge resultat. Innehållet i
konferensen fick större betydelse än formerna. Stillsamheten till trots före-
kom det ändå ritualer även under denna sista konferens och dessa knöts till
den nordiska enhetstanken. Fester och tillfällen för socialt umgänge fanns
invävt under konferensdagarna. Det var åter dags för de stora orden, käns-
lorna och för frossandet i skandinavism och historia.

Ett viktigt led i manifestationerna under de tre konferenserna var, som jag
har visat, de nationella hyllningarna till det traditionella samhällets institu-
tioner.713 Konferenserna vid sekelskiftet, som kan sägas ingå i modernitetens
manifestationer, innehöll trots allt en hel del traditionellt stoff som uppfanns
på nytt och placerades in i nya kontexter. Gåvor och gengåvor utväxlades
och retoriken ingick i en allmän nationalistisk diskurs som var typisk för ti-
den. I ett vidare perspektiv kan de sägas ingå i en övergripande samhällsfor-
mation där nationalstaten tog form och där kvinnor sökte sig en plats i
nationen.714 Den norska historikern Francis Sejersted har kallat denna period
i svensk historia för ett stort nationellt integrationsprojekt där klasser, kön
och andra kategorier samarbetade för att undvika de uppslitande spänningar
som hade blottats under unionskrisen.715 Det nationalistiska formspråket i
kantater, sånger, flaggspel och hyllandet av hjältar hjälpte till att skyla över

                                                
713 Det konferenskvinnorna inom SKN gjorde var dock inte något unikt vad formerna beträf-
far. Även arbetarrörelsen tog till sig borgerliga symboler och symbolhandlingar som till ex-
empel processioner, fanor, sånger och märken, men fyllde dem med ett annat innehåll. Det
hela ingick i ett allmänt nationellt formspråk, se kapitel III.
714 Jfr Rönnbäck 2004 om nationalismen i rösträttsrörelsen.
715 Sejersted 2005, s 21–56.



199

de underliggande motsättningarna. Med hjälp av nationalismens över-
bryggande retorik gick problemen lättare att hantera. Som en pendang stod
internationalismens överideologi och gav en förstärkande effekt.

Funktion

Slutligen ställde jag mig frågan vilken funktion dessa konferenser, med sitt
innehåll och sin form, fyllde för alla ihärdiga konferenskvinnor vid förra se-
kelskiftet. Varför arrangerade de dessa konferenser och vad betydde deras
insatser? Egentligen har jag redan ingående berört dessa frågor och diskute-
rat hur SKNs konferenser hade flera olika funktioner. Det är ingen tvekan
om att målet för SKN var en ”formering för offentlighet”, att förbundet ville
åstadkomma en social mobilisering för kvinnor ur olika borgerliga skikt. I
vissa avseenden ville kvinnorna visa upp sin lojalitet mot det bestående sam-
hället och iscensätta en klassdemonstration när arbetarrörelsen och den fack-
liga rörelsen mobiliserade. I andra avseenden ville de öka möjligheterna för
kvinnor att bli fullvärdiga medborgare i nationen och flytta på gränserna
mellan de privata och de offentliga sfärerna. Konferenskvinnorna var alltså i
någon mening feminister men utan ett uttalat feministiskt program.

Extra tydlig blev konferensernas funktion som klassproducent när jag stu-
derade den sociala praktiken i rörelsens olika verksamheter och projekt. I de
noggranna förberedelserna till konferenserna avslöjades vilka nätverk och
resurser som kvinnorna hade. I insamlingarna, för att täcka de stora kostna-
derna för arrangemangen, blottlades förväntningar och attityder till vilka
som kunde medverka. I lokaler, gåvor och blomsteruppsättningar märktes
traditioner och kulturella regler som var avgränsande gentemot kvinnor ur
andra klasser. Det som var viktigt var att skapa sociala band som kunde hålla
ihop det stora projektet. Fester och utflykter fick en betydande nätverksska-
pande funktion och där fanns det möjlighet att utveckla den kollektiva iden-
titeten mellan deltagarna. Gemensamt för hur alla fester beskrevs i källorna
var sorlet, samtalen, intimiteten och vi-känslan. Vänskapen skulle byggas
upp via den personliga kontakten och de kamratliga relationerna. Samman-
hållningen förstärktes också av klädkoderna i gruppen. Konferenskvinnornas
dräkter, hattar och märken syntes på Stockholms gator och de avvek starkt
från andra samhällsklassers kvinnor i stadsbilden. Mycket av det som iscen-
sattes var alltså sociala och känsloskapande demonstrationer.

Jag vill därför också kommentera något om känslornas betydelse i kvin-
nors ”formering för offentlighet”. Här har Randall Collins begrepp ’emotio-
nell energi’ väckt mitt intresse för vad konferenserna kan ha betytt för de
inblandade. I sin bok Interaction ritual chains utvecklar Collins en modell
för hur den känslomässiga interaktionen i sociala rörelser kan uppstå.716 Ett
särskilt kännetecken är de känslor av gemenskap som uppkommer när

                                                
716 Collins 2004; se även Dahlgren & Starrin 2004.
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många människor samlas för en ritual eller manifestation. Om ritualen är
lyckad börjar människor dela sinnesstämningar och åtbörder och de blir fyll-
da av den emotionella energin som gör att samstämmighet och solidaritets-
band fortsätter även när ritualen har klingat ut. Deltagarna känner entusiasm
och mod, och glädjen smittar av sig på andra, något som förstärker viljan att
orka gå vidare med rörelsens budskap år efter år.

Den fråga jag ställt mig är om liknande processer utvecklades vid konfe-
renstillfällena. Många kringarrangemang vid konferenserna går att förstå
som miljöer där en stark känslokultur kunde blomstra. Konferenserna blev
iscensatta manifestationer där deltagarna fick ett slags emotionell ”kick” och
en känsla av gemenskap och tillhörighet som gav styrka. Källorna beskriver
återkommande hur det surrade av prat och skratt i vestibuler och på fester.
Just festerna med alla tal, telegram, rituella gåvor och hyllningar måste ha
varit extra lämpade för att stimulera den emotionella energin och få delta-
garna att känna den kollektiva identiteten av gemenskap. Ledamöterna fick
möjlighet att dela upplevelser och känslolägen med varandra. De kunde åter-
vända hem fyllda av energi, tillhörighet och solidaritet. Konferenserna
hjälpte till att ladda batterierna.

För en sentida iakttagare gör konferenskvinnorna ibland, genom sin ovilja
att utmana, för sina strategiska val och sin försiktighet, intryck av att de re-
producerade sin egen underordning som könsvarelser. Återigen ställer jag
mig frågan om deras arbete bara var en form av social gemenskap där bor-
gerliga kvinnor genom sina organisationer fick möjligheter att resa och se
världen och träffa sina gelikar. Men att hävda detta är verkligen att under-
skatta dessa kvinnor. Jag menar i likhet med utbildningshistoriken Martin
Lawn att själva mötet mellan människor från olika delar av världen och re-
sandet i sig var viktigt.717 Vyerna vidgades och kunskaperna spreds.

Förutom den klass- och könsmobilisering som jag funnit vill jag också
lyfta fram hur ICW, SKN och kvinnokonferenserna stod för något mer och
viktigare än bara social samvaro för damer i stora hattar. Inte minst betydel-
sefullt var alla nya idéer och fakta om samtida sakförhållanden som presen-
terades vid föredrag och seminarier och som fick spridning genom
deltagarna. De konferenser jag har använt som empiriskt underlag för mina
frågor hade alla ett nordiskt eller internationellt anslag som fick utrymme
både i debatter och arrangemang. SKNs existens vilade på internationell
grund, vilket var huvudtanken, och konferensernas syfte var till viss del att

                                                
717 Lawn, Martin, ”Hidden Internationalisms: The International Examinations Inquiry and the
flow of research technologies across Europé”, paper presenterat vid ISCHE-konferens, augusti
2006, Umeå; se även Eellend, Johan, Agrarian thoughts in a liberal age: The rise of agrari-
anism in Estonia at the turn of the 20th century (kommande 2007) om betydelsen av person-
liga möten, utställningar och resande för jordbrukets modernisering i Estland kring
sekelskiftet 1900.
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sprida den internationella enhetstanken. Kraften i internationalismen låg i
dess förmåga att omfatta skiftande frågor och vitt skilda intressen.

Det var viktigt att få kunskaperna, som presenterades på olika konferen-
ser, att smälta samman och utvecklas till metoder eller politisk praxis som
kunde tillämpas på den nationella nivån när man kom tillbaka till sitt hem-
land. Problem identifierades, diskuterades och vetenskapliggjordes. En viss
standardisering skapades för att överflytta lösningar på problemen till länder
där andra nationella villkor och kulturer rådde. Kunskaper och idéer vandra-
de över Atlanten eller Stilla havet till Europa och tvärtom.718 Världen hade
öppnats. Nya kommunikationsmedel och transporttekniker hade gjort kvin-
norna mer medvetna och intresserade av utvecklingen i andra länder. Med
hjälp av internationalismen kunde kvinnofrågan göras till ett professionellt
”fält” där åtminstone somliga kvinnor kunde bli experter. Enande ämnen,
som alla kvinnor kunde sympatisera med, var till exempel moderskapet, pro-
stitutionen och bekämpandet av våld mot kvinnor.

Enligt Lawn gav de internationella konferenserna upphov till ett slags
”kosmopolitisk konversation” – ett kunskapsnätverk skapades där man fick
förtroende för varandra, där man inte bråkade om nationella frågor utan vi-
sade förståelse. Deltagarna fick tillit till varandra.

Som jag visat fungerade överideologierna internationalism och skandina-
vism också som mentala stötdämpare i svåra konflikter, men de kunde även
användas som medel för att visa upp den nationella stoltheten. Internationa-
lismen var nära relaterad till nationalismen. Sverige kunde få en plats på den
internationella kartan genom att presenteras på konferenser som ett fram-
tidsland som tog itu med, eller ämnade ta itu med, sina problem. Svenska
kvinnors duglighet, moral och kompetenser visades upp. Frågorna kunde
gälla flickors utbildning, kvinnors ställning eller socialpolitiska problem. Att
Sverige hade förmåga att gå i bräschen för det nya demonstrerades genom
exempel från det svenska konsthantverket, den svenska gymnastiken eller
genom olika lyckade projekt i sociala frågor. Nationella symboler samlades
under det internationella paraplyet.

För kvinnorörelsen hade antalet medlemmar betydelse, ju fler kvinnor
som höll ihop både innanför och utanför nationens gränser desto större kraft
bakom kraven som gällde kvinnors ställning i samhället. Det gällde att synas
och höras i en tidsperiod när en lång rad andra grupper samtidigt krävde till-
gång till det offentliga rummet.

Internationalismen och den världsomfattande kvinnoorganisationen Inter-
national Council of Women blev en viktig strategi i formeringen. De ”trans-
atlantiska amazonerna” erbjöd en ideologi som var full av idealism och
drömmar om en bättre värld där kvinnors vänskap och kärlek till varandra
bildade en kravlös fond att luta sig emot. Den kollektiva identiteten av vän-

                                                
718 Jfr Lawn.
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skap och systerskap gav stor tillfredsställelse och känslodemonstrationerna
gav styrka. De stora och viktiga frågorna, som debatterades på dessa inter-
nationella konferenser, utspelade sig långt borta från den nationella verklig-
heten och verkade inte hotfulla för det egna landets strukturer eller
institutioner. Internationalismen öppnade dessutom upp möjligheter för de
resursstarka kvinnorna att resa och se världen, debattera och få en plats i en
internationell offentlighet. Internationalismen blev en av vägarna i former-
ingen för offentlighet.
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Summary

Adapting to the public sphere: Women conferences
and the National Council of Women of Sweden at the
turn of the 20th century
The thesis considers three women conferences in Stockholm at the turn of
the 20th century. The National Council of Women of Sweden (NCWS), a
branch of International Council of Women (ICW), arranged, the Scandinavi-
an Women Conference in 1897, the International Women Conference in
1911 and the Nordic Women Conference in 1916. In order to “reconstruct”
the conferences, a wide range of source material has been used; organisatio-
nal material from NCWS such as minutes with supplements, articles in
newspapers and women’s movement journals. Photographs have been useful
in the analysis, not just because of their illustrative qualities but also because
they provided a good deal of information about how the conferences were
organised and decorated.

At the turn of the 20th century, an increasing number of women became
more visible in the public sphere. Many women argued that women no long-
er should belong to the private sphere of home and family, but be a part of a
public arena where free individuals could speak and act in the state and in
the society.

The thesis highlights this social process. The study focuses on how a
group of women tried to find a “language” to extend the border between the
private and the public sphere by adapting expressions of modernity and uni-
ty, such as exhibitions and conferences. These expressions were common in
the contemporary bourgeois society.

The changes in the society at the turn of the 20th century widened the
public room. Women and other excluded groups could overcome several
“gaps” and “niches” that not yet have been gendered. I have focused on how
the conferences worked as arenas for women who wanted to show their abi-
lities to be an active part in the society. The thesis explores whether the con-
ferences arranged by the NCWS reflected the bourgeois women movements'
ideas, dilemmas and strategies. The answer is both yes and no. The confe-
rences functioned as an arena where different parts of the movement were
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brought together and supervised. By studying the conferences, I have illumi-
nated a broader development in the history – the bourgeois women move-
ments' formation for the public sphere in the process of modernity.

It is difficult to point out which women were included in the bourgeois
women’s movement. The most radical feminists were not represented at the
conferences studied in this book. I have found a group of women with a cau-
tious agenda, who wanted to improve women’s conditions in the home and
in the society. Many of the women in my study did not see men’s hegemony
as a problem, even though they talked about women’s rights. But by organi-
sing themselves these women indirectly realised their social, cultural and
political exclusion.

The content, the form and the function of the conferences have been ana-
lysed. I have shown how the concepts such as class, gender, public sphere,
modernity and transnationality were dealt with at the conferences. I have di-
scussed the sense of the collective identity and the emotional energy experi-
enced at the conferences. Below, the main results of the study are briefly
presented. I shall start by introducing the main agent: The National Council
of Women of Sweden.

The National Council of Women of Sweden

In Swedish, as well in the international gender research, women’s movement
without a clear feminist message has been somewhat neglected. In the earlier
research, the NCWS has been characterised as a conservative organisation,
although the organisation itself has not been studied. Thus this large organi-
sation should be examined if one wants to give the women’s movement a
fair description, as numerous women organisations were often influenced by
each other.

NCWS was founded in 1896. At its height it was an umbrella-
organisation for about 40 women’s organisations in Sweden, that altogether
made about 40 000 members. The main purpose of the organisation was to
create a network of Swedish women organisations and to maintain contacts
with the International Council of Women. Sweden was the fourth member to
join this international organisation in 1898.

NCWS was not innovative in the way that it seldom formulated new
questions. The Council’s task should instead be characterised as that of a co-
ordinator and a bank of knowledge. The Council was engaged in questions
such as women police matrons and in female factory-inspectors, and in mo-
ral-questions such as cinema censorship and inspection of immoral propa-
ganda. The statutes stated that the Council could not work with matters
connected to politics, defined as peace and suffrage. However, the study has
shown that the Council sometimes abandoned their ideals and conducted
class and gender politics, and even engaged in foreign affairs during the
Union crisis between Norway and Sweden in 1905.
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The connection to ICW made the participation in the other countries con-
flicts, a very sensitive question. As this worldwide organisation’s task was to
function as a bridge builder between women in different countries, politics
and conflicts had to be avoided. The Swedish branch of ICW took great im-
pression of the mother institution and strictly followed its governing rules
and cultural framework.

Instead, aid in gathering and diffusing of information was the NCWSs
main strength. The Council’s representatives communicated with the autho-
rities, wrote petitions and arranged meetings. The Council encouraged wo-
men to take part in the official meetings and to be able speakers,
administrators and organisers. With time, the Council created a large bank of
knowledge within its structure of a communicative network. During the
Councils first 20 years an alternative forum for women and woman’s ques-
tions was built up, a forum where women could publicly state their opinions
or where different authorities and associations could share data connected to
women and the women’s issues.

The leading women in the Swedish Council belonged to an “elite” in so-
ciety, both socially and economically. They adopted the culture of organisa-
tions as a form of participation in the public sphere and were members of
many different organisations. My conclusion is that they received a capital
of organisation. They also became experts in women related matters, and in
the situation of women all over the world. A common view is that the
NCWS was foremost a social movement that reproduced bourgeois ideals.
But it was also a feminist project. The Council wanted to change the public
sphere to women's advantage; it wanted women to gain greater influence in
the public sphere.

I have also discussed the Council’s agenda in connection to gender and
the public sphere. It is important to look at the Council in the context of the
era of modernisation. The modernisation process created a sharper division
between the private and the public, and thereby a sharper division between
the sexes. The modernity brought double implications for women. In one
way, new arenas opened up, and in another way, new hierarchies maintained
women’s subordination. The Swedish Council wanted to re-introduce the
values it meant were lost in the modernisation process. This explains why
the Council put forward matters as prostitution, moral, youth, production of
good literature and introduction of women police matrons. Women could be
carriers of good morals that the society in a midst of a momentous change
could not be without. The public needed the private. That’s why the process
of collecting of knowledge about women and the home, and the collecting of
knowledge of the women’s issues became so important. By gathering this
data, women demonstrated their status in the modern society. In this process,
the women conferences became an important tool.
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Women Conferences

I have focused on content, form and function of the conferences in relation to
“adapting to the public sphere”. The women conferences have been treated
as manifestations; as a quintessence of the movement’s ideas and ambitions.
These manifestations can be understood as a freezing point in the process of
creating an identity. The ambition has been to look on a larger perspective
on how women organised. By including the visible context around the wo-
men’s movement, presenting the symbols utilised by the movement, and vi-
ewing at the conferences as dramatised manifestations, I have been able to
detect several aspects of the movements’ strategies.

Content

By analysing the content of the conferences I have revealed the agenda of an
umbrella-organisation of the bourgeois women associations. The most stri-
king result was that the conferences developed from working with a broad
programme with general questions to a programme with fewer questions that
directly concerned women’s position in the society. The women conferences
also mirrored the development of the women’s movement, from the time of
great ideals with a motley agenda, to a compact but pragmatic agenda.

When focusing on the content of the conferences the class aspect has been
analysed. The discussed themes and problems where trickled through a
bourgeois filter. The matters dealt with women’s rights and education at the
conferences. Only rarely was the situation of the working class women taken
up at the conferences' agenda. The conference held in 1916 was different:
The principle of equal pay got great influence and women acted over the
class barriers (even though socialist women did not attend the conference).

From a gender perspective the content got effeminate over time, the spee-
ches and the debates become braver and focused on women’s problems in
the public sphere, especially at the conference in 1916. However, there was
no discussion about the order between men and women, and the hegemonic
position of men in the public sphere was not mentioned. Instead, women
made politics of their sphere in a new way were the subjects of discussions.
Woman’s work in the public sphere should be valued higher and women
should deserve credit as women. Nor was there a discussion about redistri-
bution of power and resources. Even though, the women who participated in
the conferences began the moving of the boarder between the private and the
public, and the conferences became their “language”.

Form

I have studied the conferences as “invented traditions”, as newly created tra-
ditions without roots in the past. By studying conference descriptions and
events, speeches and programmes, I have intended to discern a “conferences’
language”, an expression of the bourgeois women movements' ideas and
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ideology. This thesis claims that the women’s movements ideology was for-
mulated and expressed in more ways than just the spoken word, something I
have called “visualised politics”. This adds an interesting dimension to the
history of the women’s movement along with the ideas, speeches and pro-
gramme that were presented at the conferences. The media always described
the festivities as a great happening, a fact that added to the influence of festi-
vities on the public opinion.

 Especially the conference in 1911, with all the luxurious arrangements,
can be understood as a conservative manifestation where the ladies from the
upper classes exposed themselves and evoked their social belonging. The
meaning was a performance that was dramatised in every little detail. The
conference culture can be viewed as a somewhat expanded salon culture.
These manifestations became concentrated expressions of the bourgeois
culture. The speeches, the cantatas, the halls and the gifts brought the upper-
class festivity culture to the broader public room. The class identity was ma-
nifest in the forms in which the conferences were conducted, but the confe-
rences, content was in contrast available to many more than the upper class
women.

There was also a deeper meaning and a feminist thought in the forms. The
confident talks, the contacts between the women from different nations, the
friendship, the love and the international sisterhood, that altogether were ex-
pected to change the male world, did also belong to the manifestation ideo-
logy. Leila Rupp and Verta Taylor’s observations of the international
feminist’s feelings and love have helped me to single out other quality of the
conferences – the possibility to meet face to face and talk about matters of
interest to women all over the world. My study has shown that the interna-
tional sisterhood gave the Swedish women’s movement a push forward.

Function

Finally, the question of the meaning of the conferences for the women’s mo-
vement is asked. There is no doubt that the Swedish Council aimed to “adapt
to the public sphere”. They wanted to bring about a social mobilisation of
the bourgeois women. On the one hand, the conference women showed lo-
yalty to the conservative society and a rigid class position. On the other
hand, the conference initiators wanted to improve opportunities for women
to become citizens and move the boarders between the public and the priva-
te. The conference women were feminists but without a feminist programme.
The function of the conferences became extra visible when I studied the so-
cial practice of the conferences. The halls, the gifts and the speeches created
feeling of strong unity, while the festivities and the excursions encouraged
networking and merging for of “collective identity” among the delegates.

The talks, the buzzing, the intimacy, and the feeling of “us” were com-
mon to all the festivities. Face to face contacts and the friendly relations
were expected to build up the friendship. The dress codes, the gowns and the
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hats that made women visible in the public room in a completely new way
also strengthened the unity.

The importance of feelings in relation to “adapting to the public sphere”
must be stressed. To expand the interpretation of the collective identity,
Randall Collins’ concept of “emotional energy” has been useful. Collins has
developed a model for the emotional interaction in social movements. A
specific sign are the feelings of togetherness when a lot of people join in a
ritual or a manifestation. If the ritual is successful, the people start to share
high spirits; they become filled with an emotional energy that leaves the so-
lidarity unaffected when the ritual is over. The gathered feel enthusiasm and
courage, and the joy “infects” others. All this strengthens the will to continue
year after year.

I have asked myself the question whether the described process by Collins
took place at the conferences. Many of the arrangements at the conferences
can be understood as milieus where a strong culture of joint feeling could be
developed. The conferences became staged manifestations, where the dele-
gates got emotional kicks and where a feeling of the being a community ge-
nerated strength for further action. The women could return home filled with
energy, and a sense of belonging to a community with an inherent solidarity.
The conferences helped to charge the mental batteries of the participation.

To an observer of today the cautiousness of the conference women give
an impression of the women reproducing their subordinate position. Once
again, I ask the question if their work only was a sort of social community
where bourgeois women got possibilities to travel around the world and meet
the same class of women through their organisations. My conclusion is that
this perspective is to underestimate these women. I argue that the personal
meeting between women from different parts of the world and the travelling
itself were important. The perspectives of these women broadened and im-
portant knowledge was diffused.

I have shown that International Council of Women, the National Council
of Women of Sweden and the women conferences were much more than a
social arena for ladies in giant hats. Not least, the ideas presented at the con-
ferences and the collected work of women’s situations in different countries.
I also state that a lot of strength was in the internationalist power of uniting
different questions and interests. International conferences enabled a kind of
“cosmopolitan conversation” – a network of knowledge where the delegates
felt confident, and did not argue about the national questions. The delegates
learned to trust each other.

I have shown that ideologies such as internationalism and Scandinavism
worked as mental shock absorbers in the difficult conflicts, but were also
used as means of exposing the national pride. Internationalism was closely
connected to nationalism. Sweden could get a position on the international
map by participating at the conferences as a country that worked for wo-
men’s emancipation. Swedish women’s knowledge, moral and competence
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when it came to women’s education or women’s fight for rights or social
politics was demonstrated. The competence of Sweden in the fight for the
new were demonstrated by the Swedish handicraft, Swedish gymnastics or
by successful social projects. National symbols were gathered and presented
under the international umbrella.

Internationalism promoted by the International Council of Women beca-
me an important strategy in “adapting to the public sphere”. The “Transat-
lantic amazons” offered an ideology full of idealism and dreams of a better
world, where a female friendship and love was a safe harbour. The collective
identity of friendship and sisterhood filled the women that participated at the
conferences with strength. Furthermore, internationalism opened up possibi-
lities for women with resources to travel and take part in a wider transnatio-
nal public sphere. Internationalism became a way in the adapt to the modern
public sphere.
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Epilog

Konferenser igår – idag
Man skulle kanske kunna tro att konferenser är ett nutida fenomen. Men så
är inte fallet. I den här avhandlingen har jag visat att konferenser är en be-
tydligt äldre företeelse. I samband med det moderna samhällets framväxt un-
der senare delen av 1800-talet möjliggjordes och uppstod ett ökat behov av
kommunikation mellan människor. En omfattande konferensverksamhet
satte igång.719

I slutet av andra världskriget hölls ett Kvinnornas stormöte i Stock-
holm.720 Mötet är intressant ur två aspekter, både med anledning av den yttre
scenografin och mötets innehållsregi, där det skett ett slags ”feminisering”.
Det pågick i tre dagar och på programmet stod frågor om freden, bostaden,
uppfostran och kvinnorörelsen. Det samlade 600 deltagare från 43 svenska
kvinnoorganisationer. Bland de mer kända kvinnorna fanns Kerstin Hessel-
gren, Karin Kock och Alva Myrdal.

Skribenten i tidskriften Idun menade att en helt ny mötesstil höll på att ut-
vecklas:

Kvinnorna är helt enkelt urstyva på att ordna möten, vilket vi ber att få fram-
föra till landets reklamföreningar och reklamexperter för studium. Titta bara
på de yttre arrangemangen!721

Istället för hortensior, kruspapper och blågula girlanger fanns en enkel gul
bonad i fonden och vårblommor på podiet. Borta var formella deputationer
och adresser, nu var det blommande rosenträd och svenska kvinnoböcker
som fick gestalta hyllningar till kvinnor som Elin Wägner och Elsa Bränd-
ström. ”Sådana okonventionella och konstnärligt fullvärdiga arrangemang
ger redan de en stil och atmosfär, som man inte finner vid många slentrian-

                                                
719 Edling 2006; Fuchs 2004; Wikander 2006, s. 35f.
720 Om Kvinnornas stormöte se i Almgren, Nina, Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen:
Statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget (Umeå
2006), kap. 6.
721 Idun 1945:18, s. 17.
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möten.”722 1945 års möteskvinnor hade brutit mötesslentrianen. De hade
också bidragit till mötesrummets scenografi och man kan säga att kvinnor
bidrog med det estetiska. Mötets innehållsregi vittnade även det om ett brott
mot tidigare slentrian. Istället för ”urspårade”, ”likgiltiga” och ”långtråkiga”
föredrag och diskussioner var det nu:

Välredigerade koncentrerade diskussioner och samtal från podiet som upptakt
till den fria diskussionen, korta, levande föredrag, klara och gemytliga pre-
sentationer, fina och kvicka harangeringar, snabbhet och precision med alla
programpunkter.723

Vidare påtalar skribenten att det nu, till skillnad mot tidigare, både stod kän-
da och okända kvinnor i talarstolen och att talarna framförde sina tal i en
betydligt naturligare stil än män.724 Festkulturen fanns fortfarande med, lik-
som vid de konferenser den här avhandlingen behandlar. Kvinnornas stor-
möte 1945 avslutades med en stor fest i Stockholms stadshus gyllene sal.725

Därigenom har svenska kvinnor tidigt varit med och skapat både regi och
scenografi och använt konferenser som ett viktigt instrument för offentliggö-
ra budskap.

I dag är den internationella mötesindustrin enorm. Att anordna konferen-
ser har blivit en modern profession.726 Stora konferenser förekommer till ex-
empel både inom näringslivet och inom vetenskaperna. Det finns en
internationell 10 i topplista över de bästa konferensstäderna, på vilken
Stockholm legat högt upp under det senaste decenniet. Stockholms stad dri-
ver i dag Congress Stockholm vars syfte är att lansera Stockholm som konfe-
rensstad och locka hit så många konferenser som möjligt. Detta är ett led i att
marknadsföra och utveckla Stockholm som konferensstad.727 Stockholms
stad med många binäringar har mycket pengar att hämta i den stora konfe-
rensindustrin. Varje år omsätter den svenska konferensindustrin 40 miljarder
kronor.728 I samband med den senaste kardiologkongressen med 24 000 del-
tagare såldes till exempel Ramlösa för 5 miljoner kronor, serverades 56 000

                                                
722 Idun 1945:18, s. 17. Elin Wägner (1882–1949), bl.a. författare och fredsaktivist, Elsa
Brändström (1888–1948), ”Sibirens ängel”, krigssyster som räddade tusentals krigsfångar i
Sibiren under första världskriget.
723 Idun 1945:18, s. 17.
724 Idun 1945:18, s. 17.
725 Idun 1945:18, s. 17–19.
726 Det finns både nationella och internationella utbildningar. Till exempel KY-utbildningarna
(kvalificerad yrkesutbildning) i Sverige och det internationella nätverket MPIs (Meeting Pro-
fessionals International) utbildningar i t.ex. CCM (certification in meeting management).
727 Jämför Kåring Wagman, Anna, Stadens melodi: Information och reklam i Stockholms
kommun 1930–1980 (Stockholm 2006); se även det pågående forskningsprojektet Professio-
nella mötens förutsättningar och effekter: Fallstudier inom mötesindustrin i Stockholm, Cent-
rum för turismforskning och Södertörns högskola.
728 Meetings 2005: December, s. 92.
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snittar och 2,2 ton mejeriprodukter.729 Den internationella psykologkongres-
sen i Stockholm 2007 förväntas omsätta minst 12 miljoner kronor.730

I Norden hålls årliga mötesmässor, där man utöver lyssnar på föredrag
och nätverkar också tävlar i årets bästa mötesmåltid och bästa mötesplanera-
re.731 Det finns även olika internationella mötesmässor.732 Regelbundet ut-
kommer den svenska mötesbranschens livsstilsmagasin Meetings Internatio-
nal.733 Mötesarrangerandet har professionaliserats. De fackmannamässiga
konferensarrangörerna lanserar sig som effektiva organisatörer, vilka tar
hand om och skräddarsyr allt det praktiska runt en konferens; från hotell-
och lokalbokningar till middagar och andra sociala evenemang.734 De kan
kallas för experter i logistik. På Internet finns konferensportalerna Boknings-
bolaget och Svenska möten där man kan välja och boka mellan ett hundratal
olika konferensanläggningar i Sverige och utomlands. Vid sekelskiftet 1900
fanns något vid namn Stockholms uthyrningsbyrå, som konferensarrangörer
kunde anlita för bokningar av logi i samband med konferenser.735 De tre
kvinnokonferenser som den här avhandlingen handlar om organiserades av
kvinnor ur den borgerliga kvinnorörelsen, främst av kvinnor från Svenska
Kvinnornas Nationalförbund. De planerade och arrangerade stora internatio-
nella konferenser, utan tekniska hjälpmedel som till exempel fax, e-mail,
Internet och DHL.

I dag finns en uppsjö av olika konferenscenter runt om i Stockholm,
Stockholmsmässan och Talk i Älvsjö, Stockholm City Conference Center i
Norra Latin och Aula Magna vid Stockholms universitet för att nämna några.
Nu påbörjas även ombyggnaden av Postens Klaraterminal i centrala Stock-
holm till ett modernt kongresscenter med tillhörande hotellrum. I det nya
bygget ska även finnas en bankettsal med plats för 3000 personer, vilket är
unikt för Sverige. Kvinnokonferenserna för hundra år sedan fick husera i de
få befintliga lokaler som fanns i staden, som till exempel Frimurarlogen,
Jernkontoret och Musikaliska akademien.

För dagens konferenser, på samma sätt som dåtidens, är det oerhört vik-
tigt att nå ut med sitt budskap. Där fyller och fyllde självklart pressen en be-
tydande roll. Men framför allt är och var det talade ordet viktigt. Vid den
                                                
729 Meetings 2005: Oktober, s. 56.
730 Meetings 2005: Oktober, s. 67.
731 Möten och upplevelser: Din mässbilaga och utställarförteckning, SHIE (Scandinavian
Hospitality Incentive Event Exhibition), 16–18/1 2006.
732 Till exempel: The global meetings & incentives exhibition, 12/5 2006: www.eibtm.com,
utskrift hos författaren. Internet international business exchange, 12/5 2006: www.imex.com,
utskrift hos författaren.
733 Meetings international: Your first life style meeting magazine.
734 Exempel på PCO-företag (professional congress organisers) är Stocon, Congrex, BTI och
SKD Euroconf.
735 Svenska Dagbladet 6/9 1911. Till exempel anlitades Stockholms uthyrningsbyrå av både
mejerist- och geologkongresserna. Trots eftersökningar har jag inte funnit något efterlämnat
arkiv efter uthyrningsbyrån.
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Skandinaviska kvinnokonferensen 1897 betonades vikten av att kvinnor stod
i talarstolen och höll tal. Under det senaste årtiondet har det talade ordet ofta
fått stå tillbaka på konferenser. Istället har presentationer i Power-point tagit
överhanden. I dag säger Tomas Falk, en ”veteran” i den internationella mö-
tesindustrin, att talet åter håller på att uppvärderas. Han siar om att speciella
”talarcoaches” kommer att bli mycket efterfrågade framöver.736

Även idag är det betydelsefullt med kända talare. Vid den Internationella
kvinnokonferensen 1911 var det symboliskt betydelsefullt att lady Ishbel
Aberdeen kom till Stockholm och höll tal. Vid en internationell finanskonfe-
rens i Stockholm 2005 fyllde finansminister Per Nuder som en av huvudta-
larna den funktionen.737

Utöver att talet återigen mer och mer kommer i fokus i dag läggs också
allt större vikt vid att scenografera själva konferensmiljön. Numera finns
speciella mötesdesigners, som arbetar med färg, form och funktion. De läg-
ger vikt vid mötets scenografi, regi och dramaturgi. Allt detta för att talarens
budskap ska nå fram på ett så tydligt sätt som möjligt till åhörarna.738 Konfe-
rensens inramning betyder mycket för budskapet. Johan Johansson, på stra-
teg- och kommunikationsbyrån Futurelab, hävdar att endast 10% av ett
budskap består av det talade ordet, de övriga procenten kommer från intryck
via smak, ljud, dofter, förtroende, kläder, färger och så vidare. Johansson
betonar att konsten ligger i att interagera alla olika delar, metoden kallas
”supercharge”.739

Konferenslokalerna scenograferades redan för hundra år sedan. Vid den
Internationella kvinnokonferensen 1911 fick Jernkontoret ett helt annat utse-
ende än i vanliga fall. Rummen möblerades om med nya möbler som konfe-
rensen fått låna från kända affärer i Stockholm, det sattes in palmer och
gröna växter och gobelänger hängdes upp på väggarna. Alla dessa delar kan
man mycket väl betrakta som en scenografi; som en del av konferensens
helhet. Scenografin underströk också mycket tydligt den köns- och klassprä-
gel och det budskap som den konferensen hade.

Trots att det är oerhört dyrt att samla människor till konferens fortsätter
konferensandet. Det är den mänskliga samvaron som konferenser genererar
som fortfarande överträffar alla tekniska finesser som till exempel videokon-
ferenser och flerpartssamtal på telefon.740 På den fronten har inte mycket
hänt på 100 år. På konferenser, både av i går och av idag, var och är det vik-
tigt att det läggs in pauser och kvällsaktiviteter; för det är då förlängda kun-
skapsdiskussioner kan komma till stånd.

                                                
736 Meetings 2005: Mars, s. 84f.
737 Meetings 2005: Oktober, s. 56.
738 Meetings 2006: Februari, s. 13, 44ff, 51ff.
739 Meetings International 2005: December, s. 48–50; se även Mehrabian, Albert, Nonverbal
communication (Chicago 1972).
740 Se t.ex. Meetings 2005: September, s. 58, 69; Meetings 2005: December, s. 50.
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De sociala inslagen är också i vår nutid mycket viktiga, eftersom det ofta
är nätverksbyggandet och de personliga kontakterna som blir bestående efter
en konferens. Där fyller festerna och själva lokalerna ett stort symboliskt
värde. Deltagarna vid den Internationella kvinnokonferensen 1911 blev
bjudna på garden party på Stockholms slott. Det är något som en PCO (pro-
fessional conference organiser) drömmer om att kunna organisera idag.741

Den senaste kardiologkongressen bjöds deltagarna till fest på till exempel
Vasamuseet, Stockholms stadshus och till landshövding Mats Hellström i
Tessinska palatset.742 Avslutningsvis vill jag återanknyta till avhandlingens
inledande ord – om Världshistorikerkongressen i Oslo 2000. Då var det Oslo
Rådhus som öppnade upp dörrarna för kongressens deltagare, vi bjöds både
underhållning och dignande bufféer.

                                                
741 Meetings 2005: Oktober, s. 61.
742 Meetings 2005: Oktober, s. 19–24.
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