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Svenska rösträttskvinnor kämpade i 20 år 
 

I ”Suffragetterna” som går på bio ser vi hur engelska arbetarkvinnor offrade sina 

kroppar för rösträtten. Svenska medelklasskvinnor offrade också sina kroppar för 

rösträtten. Men rösträttsgeneralen Signe Bergman och ”Landsföreningen för kvinnans 

politiska rösträtt” har det varit tyst om. 

 

I höstas läste jag romanen Pennskaftet från 1910 och blev överraskad. Vi får följa några 

kvinnor i Stockholm som arbetar hårt in på nätterna för kvinnlig rösträtt. De möter tufft 

motstånd och är tidvis utmattade. Jag blev drabbad, imponerad av det arbete de la ner, och 

deras mod – det var ju i ett annat samhälle, för 100 år sedan. 

 

Elin Wägner som skrev romanen var själv rösträttskämpe. Såg verkligheten ut som i 

romanen? Under universitetsstudierna i historia fick jag lära om suffragetterna i England i 
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delkursen kvinnohistoria, men inte om någon svensk rörelse. Tar mig till Kungliga biblioteket 

och börjar sökandet under jord, i tidningsarkivet. Finner många artiklar om kvinnorösträtt från 

de första decennierna av 1900-talet. Det är referat från debatter i riksdagen och många artiklar 

om Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR. 

Lånar ett par forskarböcker och sätter mig i bibliotekets läsesal. I 

doktorsavhandlingen Politikens genusgränser från 2004 skriver Josefin Rönnbäck: 

 

Trots att rösträtt för kvinnor är en grundläggande förutsättning för 

demokrati och medborgarskap har kvinnorösträttsfrågan och 

kvinnokampen osynliggjorts i den nationella historieskrivningen om 

demokratiseringsprocessen. Kampen för kvinnors rösträtt hör inte 

till berättelsen om Sverige och behandlas knappast alls i 

grundskolans eller högskolans läroböcker. 

  

Historieprofessor Christina Florin, som handledde Rönnbäck under doktorandtiden, kom 2006 

med boken Kvinnor får röst. Florin lyfter fram flera aktivister i rösträttsrörelsen och skriver: 

 

Som framträdande rösträttskvinnor drog de till sig en hel epoks 

uppmärksamhet under ett antal år och förpassades sedan till 

glömskan.  

  

Jag ringer upp Christina Florin som säger att det pratades en del om det här när hennes bok 

kom ut för tio år sedan, men sedan blev det tyst. Hennes bok är lättillgänglig och intressant. 

Blev hon inbjuden till bibliotek eller andra offentliga platser för att berätta om kvinnornas 

rösträttskamp? ”Nej, diskussionen höll sig i akademikerkretsar.” 

  

Signe Bergman – en gäckande skugga? 

I det man finner som skrivits om rörelsen står det att Signe Bergman var en centralgestalt och 

ledare, men att hon inte är så välkänd för eftervärlden. Kanske för att hon inte skrev böcker 

och memoarer, gissar Florin. Barbro Hedvall som också har gett ut en bok om kampen för 

kvinnlig rösträtt kallar Signe Bergman för en gäckande skugga. 



 

Christina Florin, professor i historia. Foto från 

konferensen ”100 years of Women’s Civil Rights”, 

2015 på Island. 

 

I sin bok om rösträttsaktivisterna har Florin bland annat skrivit om Signe Bergman. Jag åker 

till universitetet och frågar henne: Hur skulle du beskriva Signe för någon som bara vet att 

hon var ledare för LKPR? (Klicka på länken så ser du Florin svara.) 

 

Jag vill veta mer om den person som gjorde en sådan insats. Varifrån fick hon drivkraften? 

Det visar sig att det finns rikt med material kvar i arkiv och på bibliotek. Det finns foton, 

flygblad, affischer, protokoll … och många brev mellan rörelsens föreningar och LKPR 

centralt. Och så finns det privata brev mellan ledande personer som skrev flitigt till varandra. 

Det finns tusentals brev. 

https://www.youtube.com/watch?v=FptskxpoI14
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Att beställa upp breven ur arkiven är att förflyttas 100 år tillbaka i tiden. När man öppnar paketen doftar det av gammalt 

papper och källarfukt. Ur breven hör men efter ett tag kvinnornas röster, hur de resonerade, fungerade och kände sig. Från 

Signe Bergmans handlingar i Fredrika-Bremer-Förbundets arkiv. 

 

Signe växte upp i en familj på Östermalm, de var tre systrar och tre bröder. Pappan var jurist 

och arbetade ibland vid Högsta domstolen. Florin har läst Signes ungdomsbrev och sett att 

familjen Bergman hade ett stort umgängesliv med utflykter, fester, resor och släktbesök. 

Signe blev bekant med många personer inom den bildade överklassen, särskilt ämbetsmän. 

Det skulle hon komma att få nytta av i rösträttsarbetet. 



Ramen är skuren med karvsnittsornamentik i träslöjden vid Lyceum för flickor. På baksidan står skuret ”Signe Bergman”. 

Det är alltså Signe som gjort ramen i flickskolan. Nordiska museet har uppskattat att fotot på Signe är taget 1880-1886. Signe 

föddes 1869. Den som har gjort det här arbetet är omsorgsfull och tålmodig. 

 



Signe var äldst i syskonskaran, kanske stärkte det hennes ansvarstagande sida. När hon var 

hemifrån och skrev till sin bror Gunnar, hände det att hon kallade honom ”min egen älskade 

lille gosse”. Hon hade också en stark sida av självständighet inom sig. Som 20-åring längtade 

hon ut i världen och tog 1889 båten över till en släkting i London. Den kvinnliga släktingen 

var sjukgymnast och drev ett känt gymnastikinstitut där. Signe blev lotsad in i det engelska 

livet och den engelska kulturen som hon kom att älska. 

Hon stannade större delen av 1890-talet i London, med avbrott för studier i Paris och Italien. 

På teatern såg hon Ibsens alla dramer. I flera dramer lyfter Ibsen fram kvinnors behov, 

förmågor och situation – och förespråkar kvinnans frigörelse, särskilt i ”Ett dockhem”. 

Släktingen väckte också Signes lust till självständigt arbete. I slutet av Londontiden arbetade 

Signe som forskningssekreterare vid British Museum. Men under åren i London hörde hon 

aldrig talas om engelskornas rösträttsrörelse som hade startat 1865. 

 

Brev från pappa Johan Wilhelm: ”Det är med saknad jag tänker på, att vi icke få se dig hos oss under den nu stundande 

julhelgen …”. 

Man ser i breven från systrarna och bröderna hemma på Kaptensgatan, att de hoppas att Signe 

en dag ska komma hem igen. Föräldrarna längtade också. Pappa Johan Wilhelm uttryckte det 



redan 1890; Signe hade önskat att få vistas i Paris en tid. Han skriver först om kostnaden, men 

sedan att det han har svårast att förlika sig med är tanken på att hennes återkomst till 

fosterlandet kan dröja. Till slut, 1897, ordnade han en åtråvärd tjänst åt henne på 

Hypoteksbanken. Signe återvände till Stockholm från London, men skaffade sig en egen 

trerumslägenhet på Arsenalsgatan. 

 

I ett reportage hemma hos Signe Bergman sent i livet, målar hon fram en bild av sig själv 

under de här första åren när hon var tillbaka i Stockholm, som en reserverad banktjänsteman. 

Hon inredde sin våning i engelsk stil och anade inte det minsta att hon skulle bli 

rösträttsrörelsens stora strateg. 

  

Vändningen 

I maj 1905 läste hon ett referat från en debatt om kvinnlig rösträtt i riksdagens andra 

kammare. Den radikale borgmästaren i Stockholm, Carl Lindhagen, hade lämnat in en motion 

om att kvinnornas rösträttsfråga skulle utredas. Sex år senare berättade hon: 

– Där var det ett yttrande av en motståndare som liksom med eldskrift präntade sig in i min 

själ, och som inte lämnade mig någon ro, förrän åtminstone jag gjort vad på mig ankommer, 

för att tillbakavisa hans yttrande. 

– Jag kan ännu liksom en ton från en svunnen tid höra orden: ”Kvinnorna själva vilja ej ha 

rösträtt, det är inte mer än fyratusen kvinnor anslutna till den kvinnliga rösträttsföreningen.” 

– Fyratusen kvinnor! Var det detta som var avgörande? Ja, då ska det bli fyratusen och en i 

morgon! Kvinnorna vilja ej ha rösträtt?! Hade jag inte alltid velat det, åtminstone ända sedan 

frågan började diskuteras på allvar … 

– Jag tänkte att det är ju för vår skull Carl Lindhagen strävar, ska då inte kvinnor som jag 

ställa upp?! Tankar och känslor strömmade in över mig, och i det ögonblicket blev jag 

rösträttskvinna. 

 

Ett yttrande av en motståndare, 

präntade sig in i själen med eldskrift … 

lämnade mig ingen ro. 

  

Här ser vi två karaktäristiska sidor hos Signe. Hon var å ena sidan strukturerad och 

plikttrogen, å andra sidan intensiv och passionerad. 

https://www.google.se/maps/place/Arsenalsgatan+10,+111+47+Stockholm/@59.330927,18.0695985,16z/data=!4m2!3m1!1s0x465f9d59654bcd8d:0xc9e3b01199140283


  

 

Det foto av Signe Bergman som förekommer mest, från det första årtiondet på 1900-talet. Visst är hon elegant, men på ett sätt 

enkel – hon bär inga stora smycken och ser osminkad ut. Foto: Riksdagsbiblioteket. 

 

Berättelsen fortsätter nedan. 

 



FRÅGOR & SVAR 
 

 

HUR SÅG RÖSTRÄTTEN UT? 

TILL ANDRA KAMMAREN, DET VAR DEN KAMPEN GÄLLDE: 

Källa: Rätt att rösta, utgiven av riksdagen. 

 

TILL FÖRSTA KAMMAREN: 

Första kammaren var till för ”bildningens och förmögenhetens” företrädare. Det var bara 

förmögna män som fyllt 35 år som kunde väljas in i första kammaren. De valdes indirekt via 

kommunala val där personer som hade fyllt 35 år och betalat skatt de senaste 10 åren 

hade rösträtt. Ju mer skatt man betalade desto fler röster, högst 100. 

  

VILKA MÅL HADE LKPR? 

 Rösträtt för kvinnor. ”Sveriges Allmänna Rösträttsförbund” som hade bildats 1880 fokuserade på 

den manliga rösträtten. Därför ansåg kvinnor att de behövde en egen organisation. 

 Myndighet för alla kvinnor. Gifta kvinnor var omyndiga. (Ogifta kvinnor blev myndiga när de fyllt 

21 år, som män.) 

 Valbarhet – att kvinnor skulle kunna bli riksdagsledamöter. 

(Valbarhetskravet togs med i LKPR:s stadgar 1907, efter lång debatt.) 



  

HUR VAR RÖRELSEN UPPBYGGD? 

 

Föreningarna runtom i landet hette ”Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i O R T E N” 

(FKPR).  Föreningarna utsåg varsin representant till Centralstyrelsen, högsta beslutande organ. 

Centralstyrelsen hade möte en gång om året och fattade övergripande beslut. Däremellan ledde det 

Verkställande utskottet, VU, arbetet. Källa: Josefin Rönnbäck. 

  

 

(Kan göras till del 2, om storyn känns för lång för en enda webpublicering att skrolla ner i.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

FÖRSLAGET SOM TÄNDE GNISTAN 

 

Friluftsmöte i Strängnäs med resetalaren Ellen Hagen från Uppsala. Foto: Riksdagsbiblioteket. 



När Signe Bergman gick med i rösträttsrörelsen 1905 hade den redan funnits några år. Gnistan 

tändes 1902. Regeringen la fram ett förslag som provocerade: Att röstberättigade män som 

var gifta skulle få två röster eftersom de även representerade sin hustru. 

 

Politiskt intresserade kvinnor i Stockholm var först: De bildade ”Föreningen för kvinnans 

politiska rösträtt”. Snart följdes den av fler föreningar i landet. Året därpå, 1903, gick de ihop 

i ”Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt”, LKPR. 

Organisationen växte snabbt. Det var ett prioriterat mål – man ville kunna motbevisa 

motståndare som hävdade att det här bara var en Stockholmsföreteelse – eller, nå kanske en 

stadsföreteelse. 

Det gick snabbt för Signe Bergman inom LKPR. Först blev hon sekreterare i det verkställande 

utskottet, VU, som drev arbetet. I den rollen fick hon överblick över diskussioner och beslut. I 

själva verket var det sedan hon som såg till att saker gjordes. Det märks i brev hon skrev. 

Skickliga talare skickades ut på turnéer, pratade om rösträtt och försökte bilda föreningar på 

orterna de besökte. Som 90-åring berättar Signe Bergman i en radiointervju att det var 

spännande att ta emot rapporter från resetalarna om nya föreningar. Hon tog en röd penna och 

strök under ortsnamnet på en karta. Sedan delade man ut kartblad i riksdagen, med alla 

föreningar markerade. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=4691696


Karta som hörde till tågtidtabellen – med Signes rödmarkeringar.  

Signe Bergmans handlingar i Fredrika-Bremer-Förbundets arkiv, Riksarkivet. 



Orterna låg från början längs stambanan – för, som Signe säger, det fanns inte bilar och 

bussar, så resetalarna använde i första hand tåg. De reste också med båt och hästskjuts. En av 

rösträttspionjärerna satt på hästryggen … 

 

Augusta Tonning från Ronneby på sin häst som  

kallades ”Rösträttskampen”. Foto: Riksarkivet. 

 

Efter ett par år som VU:s sekreterare valdes Signe Bergman till vice ordförande för rörelsen. 

Hon var spindeln i nätet och drog i trådarna från ”rösträttscentralen” i Stockholm. Ja, 

rösträttscentralen var hemma hos Signe på Arsenalsgatan. 

Hennes hem stod öppet för många genom åren. I vardagsrummet fanns stora gröna växter på 

piedestaler och en vit kakelugn. I vinkel mot kakelugnen stod en mjuk engelsk soffa. I den 

vilade sig många trötta rösträttskvinnor. Mittemot soffan stod en öronlappsfåtölj där 

riksdagsmän som hade tagit ställning för kvinnorösträtten slog sig ner när de kom på besök. 

  

 

 

 

 



HUR SÅG ARGUMENTEN UT? 

 

TEMAN 

Argumenten för och mot kvinnlig rösträtt grupperade sig kring några huvudteman. 

 

 RÄTTIGHET 

FÖR: Kvinnan har rättighet att rösta som medborgare och människa. 

MOT: Det handlar inte om individens rättigheter, det som är viktigt är vad som är bäst för samhället. 

 SAMHÄLLET 

FÖR: Kvinnor kan bidra med andra erfarenheter än män, särskilt inom sociala områden som staten 

börjar ta allt mer ansvar för. 

MOT: Samhället är inte moget för att en så stor grupp plötsligt får rösträtt. 

 TIDSANDAN  

FÖR: Kvinnor deltar redan i utbildning och yrkesliv och betalar skatt . De bör få vara med och 

påverka. 

MOT: Kvinnor är inte politiskt mogna än, de behöver utvecklas på flera områden. 

 BIOLOGIN 

FÖR: Kvinnor är mer humana och fredliga än män. 

MOT: Det är mot kvinnans natur att hålla på med politik. 

 YTTERLIGARE NÅGRA ARGUMENT  

FÖR: ”Det är av taktiska skäl högern är rädd för kvinnlig rösträtt. De tror inte att kvinnor röstar på 

högern i lika stor utsträckning som män.” 

MOT: ”Om kvinnor får rösträtt dras de ifrån sina egentliga uppgifter: hem, familjeansvar och 

barnuppfostran. 

MOT: ”Rösträtt för kvinnor är i princip en riktig reform, men vi behöver vänta.” 

(Först sa man att det berodde på att kvinnor själva inte krävde rösträtt. Senare att man måste se vad 

allmän rösträtt för män ger för verkan först.) 

  

VILKA VAR FÖR OCH MOT I RIKSDAGEN? 

 

Högern var stark motståndare till kvinnlig rösträtt. 

Socialdemokratiska arbetarepartiet tog med kvinnorösträtt i sitt partiprogram 1907. 

Liberala samlingspartiet tog med kvinnorösträtt i sitt partiprogram 1908. 

Källa: Rätt att rösta, utgiven av riksdagen. 

 

 



  

RÄDSLA FÖR SPLITTRING 

 

Ann Margret Holmgren var änka efter en professor i Uppsala. Där hade  

de haft ett stort, öppet hem där många gäster av olika slag kom och gick.  

Hennes åtta barn var utflugna när hon engagerade sig i LKPR.  

Foto: Riksdagsbiblioteket. 

 

Signe brevväxlade mycket med Ann Margret Holmgren. Hon var med och grundade LKPR. 

Redan då var hon över 50 år. Ändå var hon värst på att kuska runt, hålla tal och bilda 

föreningar. Några år senare låg hon än på Sofiahemmet, än uppe hos sin syster i Dalarna och 

vilade – in i märgen trött och sjuk av de första årens tuffa arbete. Men hon deltog ändå i 

arbetet – via brev, telegram och telefonsamtal. 

Det fanns spänningar mellan de liberala och socialdemokratiska rösträttskämparna. LKPR 

hade beslutat att agera för att kvinnor skulle få rösträtt på samma villkor som män. (Krav på 



viss inkomst och förmögenhet.) Socialdemokratiska kvinnor ansåg att man skulle kämpa för 

rösträtt för alla kvinnor … Medlemmarna var överens om att rörelsen skulle vara 

klassöverskridande och partipolitiskt neutral. Men de flesta i ledningen var frisinnade liberala, 

det slog igenom. Vid ett tillfälle när ett par medlemmar hade uttryckt sig för skarpt i den här 

konflikten, skriver Signe till Ann Margret Holmgren och ber henne skynda sig att skriva 

bevekande brev ”- sådana som endast du kan skrifva … och förmå dem att icke splittra vår 

rösträttsrörelse”. 

 

Signe Bergmans samling, Riksarkivet. 

 



Den här spänningen försvann 1909. Då fattade riksdagen beslut om att alla män som fyllt 24 

år skulle få rösträtt – kraven på viss inkomst och förmögenhet togs bort. Eftersom LKPR 

krävde rösträtt för kvinnor på samma villkor som män – gällde kravet nu för alla kvinnor som 

fyllt 24 år. 

Men det fanns en annan spänning – den till högerkvinnor. Högern var emot att kvinnor skulle 

få rösträtt. I Skara skar det sig mellan ordföranden och högerkvinnor i föreningsstyrelsen. 

Biskopen i Skara tog kontakt med LKPR:s ordförande som under ett par år var den 

högersinnade Lydia Wahlström. Signe verkade för en lösning genom att låta en högerkvinna 

väljas till ny ordförande medan den mer vänstersinnade gamla ordföranden skulle få fortsätta 

representera föreningen i Centralstyrelsen. I ett brev till Ann Margret utbrister hon: ”Åh! vad 

dessa partistrider och personanfall är kraftödande och underminerande. Om kvinnorna ändå 

kunde offra något för rösträtten och låta detta vara tills vi fått den!” 

  

NÅGOT ALLDELES OÖVERTRÄFFAT 

 
Signe blev också tidigt involverad i den internationella rösträttsalliansen som LKPR var med 

i: International Woman Suffrage Alliance, IWSA. Hon var ju världsvan och kunde flera språk. 

Snart satt hon i IWSA:s styrelse, först som sekreterare, senare kassör. Så hände det alldeles 

speciella: 

En junihelg 1911 anländer flera hundra rösträttskämpar från Europa och USA till Stockholms 

Centralstation. Där står LKPR:s välkomstkommitté och sticker ett kort i handen på dem där 

adresserna till deras boende och kongressalen står. 

När klockan närmar sig 10 måndagen den 12 juni vimlar det av kvinnor utanför Bolinderska 

palatset bredvid Grand Hotel. Tittar man nära bär de ett kongressmärke på slaget. Den 

internationella rösträttsalliansens baner vajar i den lätta vinden. 



  Kongressmärket. Fredrika-Bremer-förbundet, Riksarkivet. 

 

Bolinderska palatset. Foto: Stockholmskällan. 

https://ackzenwordpresscom.wordpress.com/?attachment_id=1687
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På väg upp i trapphuset frasar det om kjolstygen och man hör ett sorl av röster på olika språk. 

Alla rör sig mot den stora salen. Därinne känner man en lätt doft från vita syrener. Scenen är 

inramad av palmer. På en av de främsta bänkraderna kan man skymta utrikesminister greve 

Taube. Plötsligt tystnar mumlet. IWSA:s ordförande kommer in på scenen tillsammans med 

Signe Bergman och flera till ur styrelsen. De möts av en kort och kärnfull applåd från över 

tusen personer i salen. Bredvid styrelsen slår sig hedersgästen Selma Lagerlöf ned. Fem i 

halvelva slår den amerikanska ordföranden Carrie Chapman Catt klubban i bordet och 

förklarar den sjätte Världskongressen för kvinnans politiska rösträtt öppnad. 

 

 

Chapman Catt var en mycket känd person. Hon hade varit på audiens hos den norska  

regeringen innan hon kom till Stockholm. 



Ett av många tal denna öppningsdag håller den norska regeringens kvinnliga representant. 

Hon berättar hur de norska kvinnorna fick rösträtt och att det politiska intresset bland 

kvinnorna växer stadigt. Sedan sjunger en vitklädd damkör Hugo Alfvéns rösträttssång under 

ledning av Elsa Stenhammar. 

Det var stort att Sverige blev värdland för världskongressen 1911. Den pågick en vecka och 

programmet satte Signe och Chapman Catt ihop. 

Ett par bilder ur ett bildspel på webben: 

  



  

 

De hade sett till att det fanns programpunkter som lockade press och publik. De var dessutom 

djärva. Mitt i veckan åkte kongressdeltagarna i kortege med häst och vagn genom centrala 

Stockholm, som kungligheter. Och den amerikanska prästen Anna Shaw predikade om rösträtt 

i Gustav Vasa kyrka. Det skulle dröja 50 år innan första svenska kvinnan blev prästvigd. 

Dagstidningarna skrev, både i förväg och under kongressen. Mest positivt. Artiklar placerades 

på förstasidan, och fick stort utrymme inne i tidningarna, med bilder och teckningar. Man 

rapporterade om kända kongressdeltagare och festligheterna, men också om själva 

rösträttsfrågan, bland annat läget i världen – vilka länder som infört kvinnorösträtt och hur 

den hade fungerat där. 



 

På onsdagen kom den första vackra junikvällen som gästerna fick uppleva i Stockholm. Då 

stod Skansen på programmet. Det var lite svalt, men himlen var klar och solen sken så 

deltagarna promenerade först omkring och njöt av utsikten. Men halvåtta kallade fanfarerna 

och man samlades under fanor vid Renberget. Uppifrån berget hölls eldiga tal. 



De slapp dock inte karikatyrer. Här har Signe Bergman just huggit huvudet av justitieministern, när IWSA ska skipa rättvisa 

under överinseende av Carrie Chapman Catt. 

 

Det var under den här kongressen som Selma Lagerlöf höll sitt berömda tal ”Hem och stat” 

under en öppen tillställning på Operan. Karl Otto Bonnier och Hjalmar Branting rördes till 

tårar. Lagerlöf hade fått nobelpriset 1909 och var internationellt känd – ”Hem och stat” 

översattes till många språk. 



 

Ett tidigt exemplar av Selma Lagerlöfs tal på kongressen. Här med hennes egen anteckning till  

Signe Bergman – att hon gett ett ex till sin engelska översättare. Riksarkivet 

 

Hela kongressveckan var en triumf för det svenska arrangemanget och för Signe Bergman 

som hade haft det yttersta ansvaret. Chapman Catt sa att det var den största och bästa 

kongressen som IWSA hade upplevt. Det var en kongress som stannade länge i minnet. 

Barbro Hedvall har sagt att kongressen 1911 är något alldeles oöverträffat i svensk 

kvinnosakshistoria, och då tar hon med 68-rörelsen, Grupp 8 och stödstrumpeuppror.”Aldrig 



har en kvinnosaklig aktivitet samlat så många, också ur samhällseliten, aldrig har den vållat 

en sådan uppståndelse i huvudstaden och aldrig har den fått en sådan presstäckning.” 

  

Så nära 

I sitt trontal vid riksdagens öppnande 1912, sa kungen att kvinnor skulle få rösträtt. Det var 

det bästa stöd LKPR kunde få! Kungen hade haft överläggningar med den liberala regering 

som tillträtt under ledning av Karl Staaf, och det skulle komma en proposition om 

kvinnorösträtt. När Signe kort efter det öppnade Centralstyrelsens möte lyste hon av glädje. 

Rösten skälvde när hon berättade om det hoppfulla nya läget. 

Propositionen kom. Andra kammaren stödde den. Men så stoppades den ändå av första 

kammaren! 

Året efter, 1913, valdes Signe Bergman till ordförande. Hon sa själv att hon hade stretat emot 

i det längsta. Senare berättade en annan rösträttskämpe, Anna Whitlock, att Signe var 

förskräckt för att tala offentligt. 

1914 uppvaktade en trupp rösträttskvinnor regeringen med ”opinionsyttringen”: Över 350 000 

kvinnor hade skrivit under kravet på ”full medborgarrätt”. Signe var huvudorganisatören 

bakom. 



 

LKPR uppvaktar regeringen 1914 med ”opinionsyttringen”. På bilden syns Signe Bergman längst fram i mitten,  

Ann Margret Holmgren t h och Elin Wägner t v. Foto: Riksdagsbiblioteket 

  

DEN TYSTA PERIODEN – BAKSLAG FÖR LKPR 

Josefin Rönnbäck sätter i sin bok Politikens genusgränser 

ett namn på åren 1913-1917: ”Den tysta perioden” 

 

1913 lades ingen motion om kvinnorösträtt. 

1914 bröt andra världskriget ut och i Sverige kolliderade 

statsminister Staaf med kungamakten i Borggårdskrisen. 

Krisen ledde till att andra kammaren upplöstes. 

1915 och 1916 lades inga motioner i frågan. 

1917 var det orostider: Den ryska och finska 

revolutionen övergick i inbördeskrig, I Sverige var det 

hungerdemonstrationer och kravaller mitt i Stockholm. 

Regeringarna avlöste varandra. 

1917 kom det stora bakslaget för LKPR 

KU, konstitutionsutskottet, avstyrkte tre motioner 

om kvinnorösträtt som hade lämnats in det året. 



SIGNE ÖVERRASKAR 

Frigga Carlberg var en av rösträttspionjärerna. Hon hade en stark minnesbild av Signe från 

1917: Hon satt som så många gånger på läktaren i riksdagen. Första kammaren hade 

just slagit ner kvinnorösträttfrågan ännu en gång: 

– Det var en annan Signe Bergman jag nu såg för mina ögon, med ett ansikte stelnat i sorg 

och hopplöshet. Det är något som dör inom henne, var min beklämda känsla. Vi kände nog 

alla bittert den orätt och smälek som förstakammarhögern tillfogade Sveriges kvinnor, men 

ingen av oss kunde känna det som hon, därför att ingen arbetat så intensivt som hon, offrat så 

mycket som hon av tid, krafter, nöjen och förströelser samt alla andra intressen för den allt 

uppslukande rösträttssaken.” 

 

Det dröjde inte länge förrän Signe Bergman överraskade alla: Hon lämnade in en avsägelse 

som ordförande i LKPR. 

 

(Här kan man bryta för en del 3:) 

 

  

OFFERANDA 

Vad hade hänt? Signe hade varit i ständig stress, det syns i breven: 

”Förlåt detta oförlåtliga slarv, men jag flyger med pennan  

över papperet för att få säga något alls.” 

”Förlåt slarv, men det är brådska som vanligt. ” 

”Förlåt dessa ytterst slarviga kråkfötter! Brådska, you know” 

 

Hon hade redan under de tidiga åren i rörelsen varit pressad. Till Ann Margret Holmgren 

skrev hon olika somrar: 

– Jag har det hett om öronen, ensam med allt! 



– Du kan tro att jag var förtvivlad, då jag kom hem från kongressen i A-dam och fann att 

intet, av allt det som skulle göras medan jag var borta, blivit gjort, att allt rösträttsarbete i 

alla former låg nere …” 

– Jag skriver och rikstelefonerar så att jag kan bli galen. Men intet hjälper … Var och en är 

bortrest på sitt håll, borta hela sommaren …” 

– Jag har varit ensam om allt … Och det får jag mer och mer klart för mig, att skall allting 

skötas så, som det gjorts i sommar – så står jag icke kvar, ty en person kan ändå ingenting 

göra och jag kan icke mer vara denna enda person. Jag har varken tid, kraft eller förmåga att 

dra hela lasset. 

 

 

”skall allting skötas så, som det gjorts i sommar – så står jag icke kvar” 

  

Hon hade alltså hotat att hoppa av redan under de tidiga åren. Hon hade snabbt blivit navet 

inom rörelsen och kallades Generalen: hade koll på allt, var strategisk, såg till att beslut blev 

genomförda och att organisationen höll samman trots spänningar. Under åren hade hon också 

blivit chefskassör på Hypoteksbanken och 1911 dog både hennes pappa och en syster … 

 



 

Signe Bergman under ordförandetiden på 1910-talet. Riksdagsbiblioteket. 

 

Individuell prestation och självkontroll hörde till de borgerliga dygder som Signe fått med sig 

från uppväxten. Man kan tänka sig att arbetsbördan till viss del var självförvållad. Professor 

Christina Florin har funnit ett brev där Signe redan som 20-åring skrev: ”Arbetet är livets 



morfin.” Och under åren utomlands skrev hon hem till en väninna att hon inte trivdes i 

idyllens lugn ”då man har en eld som brinner inom en”. 

Eftersom hon utförde sina uppdrag så väl, var det förmodligen också så att andra lät henne 

göra så mycket. Alla satte ”Saken”, som de kallade rösträtten, högst. Det bästa som kunde 

göras, skulle också göras. Eller som det står i Elin Wägners roman Pennskaftet: 

 

”Saken är stor … den är framför allt större än de flesta av oss, som går i det 

dagliga arbetet, själva anar eller förmår överblicka.” 

  

Sjuka eldsjälar 

Christina Florin har döpt ett kapitel i sin bok ”Att offra kroppen – trötta och sjuka eldsjälar”. 

Hon utgår från beskrivningar av hur de engelska suffragetterna offrade sina kroppar för 

rösträtten: De blev bombarderade med rutten fukt, fick ta emot slag, släpades bort av poliser – 

över tusen kvinnor satt i fängelse och de hungerstrejkade. De svenska rösträttkämparna 

bestämde sig för att inte använda samma utmanande metoder som suffragetterna, de trodde 

inte det skulle vara framgångsrikt, och behandlades därför inte lika hårdhänt fysiskt. Men i 

Sverige fanns också en anda av att offra kroppen för rösträtten. 

I brev beskriver kvinnorna för varandra hur trötta och utarbetade de känner sig. Men tanke på 

arbetsinsatsen, ofta parallellt med andra arbeten, förvånar det inte, skriver Florin. Anonyma 

hatbrev, rykten och skvaller urholkade också själen. De fick depressioner, låg på sjukhus och 

reste till kurorter för att återhämta sig. 

”Anonyma hatbrev, rykten och skvaller urholkade också själen.” 



 

Ann Margret Holmgren. Riksdagsbiblioteket. 

 

Ann Margret Holmgren hörde till dem. Hon var nära döden en lång period – av 

överansträngning och magsår. 

Frigga Carlberg var en ledande rösträttskämpe i Göteborg som hade varit med och grundat 

LKPR. Florin citerar ur ett brev från Frigga till Ann Margret: 

”Nu har jag min pärs, stod och talade i Landskrona med en öppen ventil i nacken och nu 

hostar jag blod. Till råga på allt har vi stadsfullmäktigevalen” 



 

Frigga Carlberg, Riksdagsbiblioteket. 

  

Vid ett senare tillfälle skriver Frigga till Signe: 

”Jag känner mig totalt slut, sover inte om nätterna och sover jag har jag mara och 

hallucinationer. Hoppas kunna ersätta den förlorade tiden med ett energiskt arbete i 

september.” 

Ett år senare hade Frigga Carlberg varit på Hultaforsanstalten för att lära sig sova och äta. 

Hon åt järn och fosfor för att klara en planerad rösträttsturné ”som måste bli av”. Efter 

ytterligare ett år var krisen akut. Frigga hade blindtarmsinflammation, fullt av varhärdar på 

bihanget, bukhinneinflammation, reumatism och smärtor. 

Signe blev också in i märgen trött. Hon skriver i ett brev till Frigga: ”Jag är dödstrött av 

gammal och ny trötthet”. Och i ett annat brev till Frigga: ”Du skall veta, att jag f.n. knappast 

är tillräknelig av trötthet och andlig överansträngning”. 



 

  

Offeranda 

Christina Florin summerar: 

”Rösträtten krävde sina kroppsliga offer även i Sverige. I breven mellan rösträttsvännerna 

beskrivs alltså sjukhusvistelser, operationer, inflammationer, sömnlöshet och trötthets-

kollapser, men ändå finns den starka pliktkänslan och driften att missionera kvar. Det 

förefaller som om de ibland passerade en slags gräns där ’saken’ och eldsjälsmentaliteten 

blev destruktiv.” 

 

Hur kunde det bli så? Det fanns ett djupt stråk av allmän religiositet i den svenska kulturen 

vid den här tiden. Det här religiösa draget fanns med även i rösträttskampen. Man blev 

”omvänd”, ”kände sig kallad”, ”missionerade” och ”offrade sig” för något högre. I andan 

ingick även att en sann rösträttskvinnaskulle ha pliktkänsla och hård arbetsdisciplin. 

Flera gånger har jag reagerat på att Signe låter uppfordrande i breven. I ett tal på Signes 50-

årsdag avslöjade Frigga Carlberg att en person som stått Signe nära i arbetet hade sagt: ”Nog 

tycker jag ibland att Signe har orimliga anspråk på ens tid och krafter i arbetet, men när jag 

tänker på vad hon själv offrar, hur hon som är konstnärligt intresserad aldrig hinner besöka en 

utställning, hur hon som är ovanligt litterärt bildad, ej hinner se i annan litteratur än 

riksdagsprotokoll och tidningar från världens alla hörn, då skäms jag över mitt knot och har 

endast kärlek och beundran för henne.” 



Signe var urlakad på kraft och besviken på motgångarna. Men hon satt kvar i VU och i den 

internationella alliansens styrelse. Hon var en uppskattad general som hade inspirerat hela 

organisationen. I ett brev till Signe skriver Augusta Tonning, en av de äldre rösträttskämparna 

som hade gjort stora insatser för LKPR ända från starten: ”Kära Signe! Ja, nu kommer jag och 

frågar dig på allvar, är det absolut otänkbart att få dig att återta din avsägelse som 

ordförande?” Augusta berättar att de är några stycken som kommit överens om att höra av sig 

till Signe om detta. Och hon har hört av dem som träffat Signe att hon verkar friskare och 

gladare på alla sätt efter att ha vilat sig en tid. Det här är i december 1917 och ny ordförande 

ska utses först på årsmötet 1918. ”Kom tillbaka till oss. Jag hör att landsorten skulle bli glad 

om du åtar dig att föra oss fram till segern.” 

Luften gick ur Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt när Signe Bergman lämnade 

ordförandeskapet. Till slut tog Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga läkare, på sig 

ordförandeskapet. Hon hade varit vice ordförande. 

Signe lät sig inte övertalas. I ett brev till sin bror Gunnar skriver Signe i maj 1918 att hon 

skaffat koloniträdgård där hon tillbringar sin lediga tid med att gräva i jorden: 

”Det är ett hårt arbete men uppfriskande och nyttigt och kommer säkert att ge bättre och 

framför allt snabbare skörd än det arbete, varåt jag ägnat de sista 12 årens ‘lediga stunder’.” 

 

Och hon skriver att hon vill resa långt söderut till sommaren. 

En ny liberal-socialdemokratisk regering la 1918 en proposition om kvinnorösträtt. Åter slog 

första kammaren ner den. När jag intervjuade Christina Florin sa hon: 

– Första kammaren var en bromskloss. Där satt godsherrar, gamla präster och eliten. 

Konstitutionen var utformad så att första kammaren hade stor tyngd i riksdagen. Därför fick 

Sverige kvinnorösträtt sist i Norden. 

Men 1918 gick en demokratireform för kommunalval igenom: Principen en person – en röst 

infördes och kvinnor fick rösträtt till kommuner och landsting. 

  

Äntligen seger 

Första kammaren fick en allt större andel socialdemokratiska ledamöter och högern kände allt 

större tryck då de andra nordiska länderna och många andra länder hade infört kvinno-



rösträtt. 1919 röstades allmän rösträtt igenom – kvinnor fick rösträtt till andra kammaren. Det 

krävde grundlagsändring och två beslut så 1921 röstade kvinnor för första till riksdagen. 

LKPR firar målgången, 1903-1921: Rösträtt för kvinnor! Signe Bergman fanns med och hyllades för den insats hon gjort. 

Riksdagsbiblioteket. 

Vad säger forskarna? Hade Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt betydelse för att 

kvinnor fick rösträtt i Sverige? Josefin Rönnbäck avslutar sin doktorsavhandling med att säga 

att organisationen hade en viktig roll genom att driva frågan framåt och bereda jordmånen för 

demokratiseringen. Christina Florin säger att aktivisternas arbete hade stor betydelse för att 

kvinnorösträtten genomfördes. 

Jag tar bussen till Norra begravningsplatsen i Stockholm. Där ligger Signe begravd i en 

familjegrav med föräldrarna och alla syskon. Hon var den som levde längst i syskonskaran, 

hon hann fylla 91 år innan hon dog i maj 1960. Bredvid hennes namn står det bara ”Fröken”. 

Hon var den person som la ner mest tid och arbete för att kvinnor i Sverige skulle få rösträtt. 



 

  

 


