
Aurélie Cochard 
VT 2017 
Examensarbete, 15 hp 
Ingår i Idéhistoria C, 30hp 

 

Kvinnliga	  medborgarskolan	  vid	  
Fogelstads	  kursverksamhet	  	  

–	  mellan	  kvinnorörelsens	  två	  vågor	  

	  

Aurélie	  Cochard	  
  



 2	  

Abstract	  ....................................................................................................................	  3	  

Inledning	  ...................................................................................................................	  3	  
Syfte	  och	  frågeställningar	  .............................................................................................................	  4	  
Avgränsning	  ..................................................................................................................................	  4	  
Disposition	  ...................................................................................................................................	  5	  

Teori	  och	  metod	  ........................................................................................................	  5	  
Teoretiskt	  perspektiv	  ...................................................................................................................	  5	  

Sociala	  rörelser	  och	  dess	  vågor	  ................................................................................................	  5	  
Särartsfeminism	  .......................................................................................................................	  7	  

Metod	  och	  material	  .....................................................................................................................	  8	  
Forskningsläge	  ..............................................................................................................................	  9	  

Bakgrund	  .................................................................................................................	  10	  
Rösträttsrörelsen	  -‐	  första	  vågen	  .................................................................................................	  10	  
Konstellationen	  ..........................................................................................................................	  11	  

Den	  Kvinnliga	  Medborgarskolan	  vid	  Fogelstad	  .........................................................	  15	  
Skolan	  .........................................................................................................................................	  15	  
Idéer	  om	  kvinnan	  utifrån	  kursprotokollen	  .................................................................................	  18	  

Kvinnans	  omvårdande	  egenskaper	  ........................................................................................	  19	  
Kvinnornas	  ansvar	  ..................................................................................................................	  20	  
Kvinnan	  som	  politisk	  deltagare	  ..............................................................................................	  21	  
Kvinnan	  och	  det	  enskilda	  .......................................................................................................	  23	  
Freden	  och	  atombomben	  .......................................................................................................	  24	  
Kvinnans	  säregenskaper	  ........................................................................................................	  25	  
Sexualmoral	  ...........................................................................................................................	  27	  

Efter	  Fogelstad	  –	  den	  nya	  kvinnorörelsen	  ................................................................	  28	  

Avslutning	  ...............................................................................................................	  30	  
Sammanfattande	  diskussion	  ......................................................................................................	  30	  
Resultat	  och	  slutsats	  ..................................................................................................................	  31	  
Fortsatta	  forskningsinsatser	  .......................................................................................................	  33	  

Käll-‐	  och	  litteraturförteckning	  ..................................................................................	  35	  
Källmaterial	  ................................................................................................................................	  35	  

Otryckta	  källor	  .......................................................................................................................	  35	  
Tryckta	  källor	  .........................................................................................................................	  35	  

Litteratur	  ....................................................................................................................................	  35	  

 
  



 3	  

Abstract	  
This paper analyses the Fogelstad Citizen School for Women in relation to first and 
second-wave feminism in Sweden. The school was established not long after women in 
Sweden were given the right to vote in 1921, with the purpose of educating women in 
civic education, in order for them to be able to make use of their newly gained rights. 
The school and its founders had thus a close connection to the ideas of Swedish first-
wave feminism. On the other hand, the school shut down in 1954, about a decade before 
second-wave feminism is considered to have started in Sweden in the late 1960’/70’s.  
 
Hence, the school was active between two so-called “waves”. By analysing specific 
ideas on women expressed through course notes from the school’s later years, 1939–
1945, this paper explores ideas about women that women’s specific qualities were 
emphasised in order to argue for women’s increased participation in society, while 
contextualising with other contemporary tendencies and events in Swedish society. A 
closer examination shows that specifically the school’s founders and its teacher in 
citizenship, Ebba Holgersson, were promoting gender essentialism, emphasising 
women’s nurturing characteristics and using it as an argument for women to participate 
more in societal and political matters. The results further imply that while this period 
cannot be attributed a specific feminist “wave” with regards to how a social 
movement’s wave it was defined, it was nonetheless a period where feminist ideas 
flourished and thus worked as bridge between first and second-wave feminism. 
 
Keywords: Gender essentialism, Fogelstad, First-wave feminism 

Inledning	  	  
Kvinnor i Sverige fick rösträtt år 1921. Detta blir utgångspunkten och starten för 
Fogelstadgruppens verksamhet. Fogelstadgruppen bestod av ett kvinnligt nätverk, varav 
dess kärna, den s.k. konstellationen, startade en kvinnlig medborgarskola med syftet att 
undervisa kvinnor i medborgarkunskap för att öka kvinnors intresse och kunskap om 
politik; den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad. Fogelstad herrgård i Julita 
socken ligger i en sörmländsk jordbrukarbygd och ägdes av Elisabeth Tamm. Skolan 
var verksam i drygt trettio år, från 1925 till 1954, och kännetecknas av ett feministiskt 
engagemang där man ville se en ökning av kvinnors deltagande i det offentliga livet. 
Samtidigt kännetecknas samma tidsperiod av att befinna sig mellan en social rörelses 
två ”vågor” - kvinnorörelsens första våg avslutades i samband med att kvinnor fick 
rösträtt, medan den andra började på slutet av 1960-talet. Skolan upprättades i samband 
med att kvinnor i Sverige fick rösträtt, och var hela tiden därmed starkt kopplat till en 
önskan om kvinnan ökande deltagande i samhället och politiken.  
 
Tanken med medborgarskolan var att nu när kvinnor hade fått rösträtt, behövde de ut-
bildas i medborgarskap. Kvinnorna skulle inte bara representera en extra röst för män-
nen, och därför behövde de få kunskap om samhället och det politiska livet för att själva 
bilda sig en uppfattning. Ganska så snart tycktes att även om kvinnor formellt var med-
borgare, släpptes de likväl inte in på den politiska arenan lika mycket som man hade 
hoppats på. Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstads syfte var därför tätt samman-
kopplat med denna händelse. Även om skolan under sina trettio verksamma år diskute-
rade många frågor och ämnen, och uppdaterade sina kursplaner utefter vad som skedde i 
samhället, var det likväl det nyvunna medborgarskapet som var utgångspunkten och 
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centrum för undervisningen. Samtidigt var detta ett avsteg från vad som allmänt räknas 
till den första vågens kvinnorörelse, då det inte längre handlade om att uppnå formell 
jämlikhet eftersom det ansågs att kvinnorna redan fått den.  
 
Skolan lades ner endast drygt ett decennium innan den andra vågens kvinnorörelse star-
tade, men likväl går det att se en märkbar skillnad mellan idéerna. Att sätta skolan och 
dess idéer i en kontext mellan första och andra vågens kvinnorörelser kan visa hur med-
borgarskolan kan vara ett uttryck för en övergång till nya idéer inom kvinnorörelsen i 
Sverige. Medan man talar om kvinnorörelsens vågor som några slags brytpunkter i 
historien, skedde det likväl en utveckling av idéerna under den drygt 50-åriga mellan-
perioden. Den kursverksamhet som bedrevs på medborgarskolan kan därmed visa vilka 
idéer om kvinnors underordning som existerade, samtidigt som de kan kopplas till de 
samhälleliga faktorer som influerade både kvinnors ställning och idéerna om dem. 
 
I skolans undervisning finns det spår av kvinnans situation i Sverige under denna period 
och de idéer och argument som användes för att få in kvinnan mer i samhället. Ebba 
Holgersson, skolans enda fasta lärare, undervisade i medborgarkunskap och aktuella 
sociala frågor och var därmed den person som direkt behandlade dessa frågor och det är 
i och med det framförallt hennes föreläsningar som pekar på dessa idéer. 
 
Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka idéer som kan utläsas ur kvinnliga 
medborgarskolans kursprotokoll angående kvinnans roll i samhället, och dess tillhö-
rande argument för att främja och argumentera för kvinnor som fullvärdiga medborgare. 
Vidare är syftet att kontextualisera dessa idéer och sätta in dem i ett historiskt samman-
hang för att relatera dem till och jämföra med kvinnorörelsens vågor. 
 
De frågor som denna uppsats ska försöka besvara är därmed: Vilka idéer och argument 
framkommer i skolans kursverksamhet om kvinnan? Vad säger idéerna om det svenska 
samhället under denna tid? Hur förhåller sig skolans kursverksamhet till de två vågor 
som brukar skrivas fram i kvinnohistorisk forskning? 
 
Avgränsning	  
Den kvinnliga medborgarskolans undervisning är central för denna uppsats. Mer speci-
fikt avgränsas undersökningen framförallt till de föreläsningar som hölls i medborgar-
kunskap av Ebba Holgersson, eftersom det är dessa som behandlar kvinnofrågor. De 
olika kvinnorna bakom skolan var aktiva inom andra områden och verksamheter; att 
undersöka detta hade nog kunnat ge en ännu tydligare bild, men av omfångs- och av-
gränsningsskäl har jag valt att inte närmare gå in på dessa, och redogör istället kort för 
deras bakgrunder. Dessutom utgörs forskningsläget av andra som gjort just detta före 
mig. 
 
Även om skolans kursverksamhet är huvudämnet för denna uppsats, krävs en genom-
gång av kvinnorörelsen och dess idéers historia i Sverige för att kunna kontextualisera 
idéerna, och likaså de samhälleliga faktorerna som bidragit till kvinnors position i sam-
hället och deras egna tankar om detta. 
 
Slutligen avgränsas undersökning till skolans sista 15 verksamma år.  Skälen för detta är 
dels att tidigare forskningsinsatser främst fokuserat på skolans tidigare år, vad idéhisto-
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rikern Lena Eskilsson kallat för Fogelstadskolans ”egentliga tid”, men även för att dessa 
årtal av naturliga skäl ligger närmare den nya kvinnorörelsen på 1960- och 70-talet.  
 
Disposition	  	  
Först redogörs för den valda teorin och metoden, där teorin utgörs av två underavsnitt 
som ingående beskriver de teoretiska perspektiv som använts för att rama in medborgar-
skolans idéer. Dessa inkluderar kvinnorörelsens vågor, som avslutas med en redogörelse 
för ”mellanperioden” som var parallell med medborgarskolans verksamhetstid. Därefter 
ett bakgrundsavsnitt som beskriver medborgarskolans grundare, vilket främst har base-
rats på tidigare forskning. Sedan kommer den empiriska delen som visar på vilka idéer 
som kan utläsas ur kursprotokollen, samtidigt som paralleller dras till mellanperioden i 
Sverige. Efter detta redogörs för den nya kvinnorörelsen som också jämförs med med-
borgarskolan. Slutligen kommer en avslutande diskussion som analyserar och drar slut-
satser av de empiriska resultateten.  

Teori	  och	  metod	  
Teoretiskt	  perspektiv	  	  
Min teoretiska utgångspunkt utgörs av de koncept och idéer som jag har valt att förhålla 
mig till och utgå ifrån. I stora drag handlar dessa om det som vedertaget räknas till den 
första respektive andra vågens feminism samt ”särartsfeminism”, en typ av feminism 
som var särskilt vanlig i samband med första vågen. Nedan kommer delavsnitt som be-
skriver mina teoretiska utgångspunkter mer ingående. 
 
Sociala	  rörelser	  och	  dess	  vågor	  
När man talar om vågor menas samhälleliga tendenser som ibland går upp och ner, och 
som kännetecknas av intensivare radikala perioder. Kvinnorörelsen är en social rörelse, 
och att förstå sociala rörelsers uppkomst och utveckling stödjer förståelsens av över-
gången till nya ”vågor” inom kvinnorörelsen. Det finns teorier om sociala rörelser vilka 
också kan tillämpas på kvinnorörelsen i Sverige.  
 
Historikern Kjell Östberg har skrivit om sociala rörelsers utveckling, där han pekar på 
en tydlig koppling mellan större samhällsförändringar och dessa. Östberg menar därpå 
att det går att hitta en relation mellan ”radikaliseringsvågor och kvinnorörelsens styrka 
och förmåga att få gehör för sina krav”.1 I sin teori om sociala rörelser identifierar Öst-
berg fem radikaliseringsvågor, men menar att 1950-talet stått ganska så still på den 
punkten.2 Just detta blir intressant när man tittar på den nya kvinnorörelsens uppkomst 
på slutet av 1960-talet – inte långt efter medborgarskolans nedläggning. 
 
Det talas i västvärlden allmänt om en första och andra vågens feminism, eller kvinno-
rörelse.3 Den första vågen kan kännetecknas av den kvinnliga rösträttsrörelsen, eller den 
första vågens kvinnorörelse4, och 1960- och 70-talets idéer för den nya eller den andra 

                                                
1 Östberg 2004, s. 162. 
2 Ibid, s. 143. 
3 Kvinnorörelse”, NE. 
4 Kvinnorörelse kan enligt NE definieras som en “frivillig samverkan i syfte att upphäva kvinnors 
underordnade samhällsställning.” 
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vågens kvinnorörelse, nyare då i jämförelse med rösträttsrörelsen. Dessa fungerar som 
referensram att utgå ifrån för att ha en idémässig tidsperiod att förhålla sig till.  
 
Sociologen Britta Jonsson har också gett ett perspektiv på sociala rörelser, där hon me-
nar på att den första vågen av sociala rörelser vann utbredning i början av 1900-talet, 
medan den andra vågen av sociala rörelser kom på 1960- och 70-talet, vilka är samma 
historiska årtal som kvinnorörelsens vågor knyts till.5 Hon relaterar sociala rörelser till 
strukturella förändringar som sker i samhällsutvecklingen, och pekar på inre motsätt-
ningar som finns i dessa. Under lugna utvecklingsfaser är folket inte direkt medvetna 
om dessa motsättningar, men ju mer utvecklingen kulminerar börjar ”vissa grupper i 
samhället reagera på hotfulla konsekvenser av utvecklingen”, och på så vis skapas soci-
ala rörelser som kräver radikala förändringar. Samtidigt som detta har samhällsvillkoren 
förändrats vilket möjliggör förändring.6 När sociala rörelser såsom kvinnorörelsen för-
bättrar kvinnors villkor uppstår en konflikt med den rådande genusordningen och 
”[k]onflikten växer med sin lösning”; det är även då som kvinnors underordning verkli-
gen blir synlig.7 Denna teori blir användbar som analysverktyg för att förstå varför vissa 
idéer till exempel inte utvecklats tidigare. 
 
Samtidigt som 1950-talet inte kännetecknas av radikala sociala rörelser, har det karakte-
riserats som ”husmoderskontraktets glansdagar”, vilket förstärkte det passiva samhälls-
engagemanget för kvinnofrågor. Under mellankrigstidens fanns det en genusordning 
som pekade ut mannen som familjeförsörjare och kvinnan som husmoder, en genusord-
ning som ”uttrycktes i statens och kommuners agerande gentemot medborgarna under 
denna tid.”8 Men på slutet av 1950-talet hamnade husmodersidealet i konflikt med bris-
ten på arbetskraft, vilket ledde kvinnorörelsen in i en ny fas.9 
 
I korta drag kännetecknas den första vågens kvinnorörelse av en önskan om att uppnå 
formell jämlikhet med män. Den första vågens feminism kunde röra sig med både ett 
särarts- och likhetsbegrepp, men särartsargumentet (som förklaras utförligare nedan) var 
särskilt framträdande i argumentationen om kvinnors ökade deltagande i samhället, 
samtidigt som det användes från motsatt håll för att motverka deras deltagande. Den 
första vågen började med kvinnorörelsers organisering under 1850- och 60-talen i USA 
och Storbritannien. Man betonade framförallt juridiska rättigheter för kvinnor, vilka 
innefattade krav som rätt till högre utbildning och arbete, ekonomiska rättigheter för 
gifta kvinnor samt rösträtt. I Sverige började kvinnorörelsen organisera sig när Före-
ningen för gift kvinnas äganderätt bildades 1873 och Fredrika-Bremer-Förbundet 1884. 
Det brukar sägas att den första vågens kvinnorörelse var över när man erhållit formell 
politisk jämlikhet med män.10 
 
Historikern Christina Florin har kallat den kvinnliga rösträttsrörelsen för den ”första 
feministiska massmobiliseringen.” Kvinnor var under denna period inte delaktiga i det 
offentliga livet, så det var därmed detta man fokuserade och krävde förändring på. Att 

                                                
5 Jonsson 2006, s. 155-156. 
6 Ibid, s. 154-155. 
7 Sveriges historia.1925-1965 2012, s. 98. 
8 Wegerman 2004, s. 194. 
9 Östberg 2004, s. 158. 
10 ”Kvinnorörelse”, NE. 
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få rösta innebar inte bara att få lägga en röst i en valurna, utan kvinnor skulle nu få tala 
för och formulera sina egna frågor.11 
 
Den nya kvinnorörelsen i Sverige representerar den andra vågens feminism. När 1960-
talet gick in talar historikern Yvonne Hirdman om ett samhälleligt kontrakt: ett jämlik-
hetskontrakt. Ett antal reformer genomfördes för att närma sig jämlikhet mellan könen: 
sambeskattningen avskaffades, daghem började byggas i stor skala, föräldraförsäkring 
infördes, m.fl.12 1970-talet var alltså en ”jämlikhetssträvande värld” med ett nytt genus-
kontrakt, där kvinnors underordning inte längre godtogs. Feministiska idéer fick större 
utbredning, samtidigt som man utökade kraven från att fokusera på politisk jämlikhet 
till också ”sexuell rättvisa”.13 
 
Om man då tittar på dessa två vågor framkommer det en tydlig mellanperiod som ur ett 
kvinnohistoriskt perspektiv särskilt kännetecknas av ”husmoderskontraktet”: ett genus-
kontrakt där mannen är ensam och huvudsaklig försörjare, och kvinnan ses på som 
husmoder. Hirdman har lanserat detta begrepp, vilket jag också förhåller mig till för att 
få en bild över samhällets inställning till kvinnan. Bakom detta osynliga, delvis omed-
vetna husmoderskontrakt som sträckte sig från 1930- till 60-talet, fanns dels samhället 
och dels kvinnan. Detta kontrakt byggde på den förutsättningen att männen svarade för 
det stora hushållet (samhället) och kvinnorna för det lilla (hemmet).14  
 
Tidens genusordning formade verkligheten för både män och kvinnor från alla klasser, 
och som Hirdman poängterar, föreföll den vara alldeles naturlig.15 När kvinnor för-
värvsarbetade gjorde de det för lägre lön. Detta var något som rättfärdigades som natur-
ligt då mannen ändå skulle vara huvudsaklig försörjare.16 
 
Särartsfeminism	  
Särartstänket tog sin början på 1700-talet och var utformat bland annat för att avhålla 
kvinnor från att tävla med männen i den offentliga sfären.17 Det kan tyckas motsägelse-
fullt att som feminist eller kvinnosakskämpe förespråka kvinnors särart, men en 
anledning till att kvinnor kan förespråka ett särartstänk kan vara en önskan om att det 
som ses som traditionellt kvinnligt ska uppvärderas – en tänkt strategi för att uppnå 
jämställdhet.18 
 
Idag inom feminismen är det vanligast att betona att det inte finns några skillnader 
mellan kvinnor och män, i all fall inte i något relevant avseende. Under första vågens 
kvinnorörelse var det dock vanligt att bruka sig av särartsargument, där man istället just 
betonade kvinnors särart för att motivera en upphöjning av deras status. 
Kvinnorörelsens förespråkare argumenterade för att samhället skulle bli bättre med 
kvinnligt inflytande.19 Och man accepterade någon form av könsuppdelning av arbete i 

                                                
11 Florin 2013. 
12 Hirdman 2008, s. 214. 
13 Ibid, s. 215. 
14 Hirdman 2008, s. 209. 
15 Sveriges historia 2012, s. 77. 
16 Ibid, s. 81. 
17 Bayne 2015, s. 18, 92. 
18 Ibid, s. 231.  
19 Eskilsson 1991, s. 58. 
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samhället och såg moderskapet som kvinnans speciella roll och ansvarsområde.20 I 
Sverige formulerades särartsideologin tidigt av två kvinnosakskämpar, Fredrika Bremer 
och Ellen Key. Elin Wägner kom att bli en senare och radikalare representant för denna 
ideologi. Bremer, Key och Wägner uttryckte på lika sätt ”moderlighetens evangelium” 
och hyste starka förhoppningar om den kvinnliga särartens världsförbättrande kraft.21  
 
Fredrika Bremer var en stor förespråkare för särartstanken i Sverige, och någon 
Fogelstadkvinnorna inspirerades och tog efter av. För henne fanns det en religiös grund. 
Hon trodde inte på att kvinnan skiljde sig från mannen när det gällde intelligens och 
”allmän samhällsduglighet”.22 Däremot var kvinnan bättre än mannen moraliskt sett.23 
 
Med särartsargumentet i åtanke i analysen av arkivmaterialet från medborgarskolan kan 
man hittat mycket som tyder just på att Fogelstadgruppen förespråkade kvinnors särart, 
och det är en utgångspunkt som även hjälpt mig att återfinna dessa argument i skolans 
idéer. Fogelstadkvinnorna ville få in kvinnor i politiken och det officiella samhällslivet, 
med argumentet om att kvinnor besatt en särskild social och moralisk kompetens.24  
 
Metod	  och	  material	  	  
Primärmaterialet och ett betydande underlag för denna uppsats är som nämnt ovan 
medborgarskolans kursprotokoll från åren 1939 till 1954, där huvudsakligen före-
läsningarna i medborgarkunskap har uthämtats. Kursprotokollen får i detta avseende 
representera medborgarskolan. En sammanfattning av varje föreläsning kan utläsas i 
varje kursprotokoll. Mycket hade också kunnat utläsas ur andra skrifter eller brev, men 
eftersom en avgränsning måste göras och utgångspunkten för denna uppsats är hur idéer 
kom till uttryck genom medborgarskolan har jag bedömt protokollen vara en bra källa 
för detta. 
 
Utöver protokollen utgörs källmaterialet av tre trycka skrifter. Två år efter att skolan 
gett sin sista kurs år 1954, utkom boken Fogelstad. Berättelsen om en skola, en minnes-
bok med syftet att återberätta och ge en bild av skolan. Boken är fylld av återgivningar 
från kursdeltagare och föreläsare samt texter av Fogelstadgruppen som både direkt och 
indirekt har med skolan att göra. Klasslöst utkom 1973 och är sammansatt av Ragna 
Kellgren, en före-detta kursdeltagare på medborgarskolan. Boken innehåller delar av 
kursprotokoll, samt hennes egna dagboksanteckning från hennes tid på skolan. Den 
tredje boken som har använts som källmaterial, är likt de första två, en minnesbok: Fo-
gelstadförbundet 1925-1975 utkom 1976, ett år efter att Fogelstadförbundet firat sitt 50-
årsjubileum och utgörs även den av utdrag ur protokoll och föredrag. De texter som har 
använts till denna uppsats är de som kommer från åren innan skolans nedläggning 1954. 
 
För att teckna mig en allmännare bild av skolans grundare har jag till stor del förlitat 
mig på sekundkällor, vilka beskrivs mer ingående under ”Forskningsläge”. Vidare ut-
görs det teoretiska perspektivet av litteratur som behandlar kvinnorörelsens vågor, mel-
lanperiod och som samtidigt ger kontexten där de empiriska resultaten från primär-
materialet kan sättas in i. Jag utgår från tidigare forskning för att hänvisa till de vågor 

                                                
20 Bayne, 2015, s. 71. 
21 Eskilsson 1991, s. 59. 
22 Ibid, s. 61. 
23 Hirdman 2008, s. 166. 
24 Eskilsson 1991, s. 18. 
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som man menar att kvinnorörelsen har gått igenom, med de argument som används för 
att markera en ny kvinnorörelse, och som används som milstolpe i historien.  
 
Jag använder främst en kontextuell metod, eftersom en stor del av uppsatsen syftar just 
till att kontextualisera de idéer som kan tolkas ur medborgarskolan, samtidigt som jäm-
förelser görs. Mer specifikt är det den diakrona kontexten som undersöks eftersom jag 
förhåller mig till kvinnorörelsens vågor och tittar på förändringar och utvecklingar som 
har skett över tid. Vidare används en jämförande metod då en del av syftet för denna 
uppsats är att jämföra den första och andra vågens kvinnorörelser, samtidigt som med-
borgarskolans kursverksamhet jämförs med dessa tidsmässiga perioder. 
 
Genom kursprotokollen går det att utläsa ett antal teman där man lade vikt på kvinnans 
deltagande, och argumenterade särskilt för hennes särart. Jag har därmed systematiskt 
gått igenom protokollen för att utläsa dessa teman och tolka in dem, för att samtidigt 
kontextualisera dessa teman i det svenska samhället under samma tid. 
 
Forskningsläge	  
Trots att det har gjorts en del forskning kring Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 
är kunskapen störst om verksamheten under mellankrigstiden, medan vad som hände 
under 1940-talet och fram till nedläggningen inte har lyfts fram på samma sätt.25  
 
Den huvudsakliga forskningen som har gjorts direkt om medborgarskolan utgörs av 
Idéhistorikern Lena Eskilssons avhandling Drömmen om kamratsamhället: Kvinnliga 
medborgarskolan på Fogelstad. Hon sätter in Fogelstadkvinnornas verksamhet och vis-
ioner i sitt idéhistoriska och kvinnorörelsehistoriska sammanhang.26 Hennes arbete av-
gränsar sig främst till perioden 1925-1935, vilket hon själv också kallar den ”egentliga 
Fogelstadtiden.”27  
 
Historikern Hjördis Levin har också har också forskat om medborgarskolan och särskilt 
med inriktning på Elisabeth Tamm, vars gård skolan låg på.28 Hon har även utgivit en 
bok där hon särskilt tittar på Tidevarvet och den sexualpolitik som fanns i Sverige under 
denna period, och likt Eskilsson förhåller hon sig till åren 1923–1936. Slutligen har kul-
turjournalisten Ulrika Knutson29 även hon skrivit en bok om kvinnorna bakom medbor-
garskolan, vilken dock inte har använts för denna uppsats. 
 
Förutom dessa finns också om Fogelstad antologin Kvinnorna skall göra det! vilken 
behandlar själva Fogelstadgruppen mer direkt, men tanken har där varit att titta på deras 
idéers verkan utanför skolan.  
 
I antologin Än män då? : kön och feminism i Sverige under 150 år, har  man har tittat på 
kvinnor, män och staten under en period av 150 år. Även om huvudämnet för boken är 

                                                
25 Andersson 2002, s. 85. 
26 Eskilsson 1991, s. 14. 
27 Ibid, s. 20. 
28 Se Hjördis Levin, Elisabeth Tamm på Fogelstad. En radikal herrgårdsfröken (Stockholm: Symposion, 
1989), samt Hjördis Levin, ”Elisabeth Tamm på Fogelstad - en radikal själv med konservativa inslag”, i 
Kvinnorna skall göra det! Den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad - som idé, text och historia, red. 
Ebba Witt-Brattström & Lena Lennerhed (Södertörn: Södertörnshögskola, 2002), s. 49-64. 
29 Se Kvinnor på gränsen till genombrott. Grupporträtt av Tidevarvets kvinnor, Ulrika Knutson (2004). 
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kvinnorörelsens relation till samarbetet med män, har den ändå gett viktiga insikter i 
kvinnorörelsens utveckling i Sverige.  
 
Dessutom finns det en vidare forskning om kvinnorörelsen i Sverige och vilken jag be-
handlar utförligare i de kommande avsnitten. Huvudsakliga författare som har forskat 
om kvinnorörelsens historia i Sverige och vars forsknings jag har använt mig av är 
Christina Florin30, Yvonne Hirdman31, Eva Schmitz32 och Kjell Östberg33. 

Bakgrund	  
Rösträttsrörelsen	  -‐	  första	  vågen	  
Flera faktorer spelade in som gjorde att Sverige fick en ny författningsreform som 
gjorde att ”verklig” demokrati infördes, i och med att alla män fick rösträtt 1918, och 
kvinnor 1919 (reformen genomfördes 1921).34 Sverige var då det sista landet i Norden 
där kvinnor fick rösträtt.35 Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FPKR) uppstod 
1902, vilken resulterade i i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). 
Som mest hade föreningen 17000 medlemmar och 237 lokalföreningar.36 LKPR argu-
menterade för att kvinnor borde få rösträtt på grund av sina ”unika moderliga egenskap-
er och erfarenheter”.37 Florin framhäver att kampen för kvinnors emancipation, alltså 
den första vågens kvinnorörelse, handlade om att kvinnor ville bli betraktade som poli-
tiska subjekt och tillerkännas handlingsförmåga och förnuft.38 När den kvinnliga röst-
rättsrörelsen utvecklades framhöll kvinnosakskvinnorna därför att kvinnor särskilt hade 
något positivt och särskilt att tillföra samhället.39  
 
Levin påpekar att rörelsen för kvinnans rösträtt i Sverige egentligen endast hade det som 
mål: att kvinnor skulle få rösträtt. Men Fogelstadgruppen insåg att det var nu den verk-
liga kampen skulle börja; nu gällde det för kvinnor att faktiskt utnyttja sina nyvunna 
rättigheter. Rösträtten ensam var inte tillräcklig för att kvinnor skulle bli politiskt enga-
gerade.40 Vid det första valet 1921 var valdeltagandet lågt – endast 47% av alla röstbe-
rättigade kvinnor röstade.41 Endast fem kvinnor kom in i riksdagen, och representation-
en kom under hela mellankrigstiden att ligga mellan 1,3–1,6%.42 De kvinnor som sedan 
kom att delta i kvinnorörelsen i Sverige under mellanperioden hade särskilt haft erfa-
renhet från rösträttsrörelsen, och detta gällde även Fogelstadkvinnorna.43 

                                                
30 Se t.ex. Christina Florin, ”Män som strategi”, Historisk tidskrift vol. 92 nr. 4 (2013), s. 541-555. 
31 Se t.ex. Yvonne Hirdman, ”Kvinnor, makt och demokrati”, i Kvinnohistoria. Om kvinnors villkor från 
antiken till våra dagar, red. Sonja Falk-Thaning (Stockholm: Sveriges Utbildningsradio, 2008), s. 153-
168. 
32 Se t.ex. Eva Schmitz, ”Den nya kvinnorörelsen under 1970-talet”, i Kvinnohistoria i Sverige, red. 
Berith Backlund & Anna Sjödahl Hayman (Göteborg: Göteborgs universitetsbibliotek 2011), s. 94-119. 
33 Se t.ex. Kjell Östberg, Efter rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet (Stock-
holm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag, 1997). 
34 Sveriges historia 2012, s. 46. 
35 Vammen 2008, s. 185. 
36 Rönnbäck 2004, 85-116. 
37 Rönnbäck 2011, s. 38. 
38 Florin 2004, s. 53. 
39 Vammen 2008, s. 178. 
40 Levin 1989, s. 39. 
41 Sveriges historia 2012, s. 130. 
42 Ibid, s. 132. 
43 Östberg 1997, s. 13. 
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Konstellationen	  
Kärnan i Fogelstadgruppen och medborgarskolans innersta cirkel, den s.k. konstellat-
ionen, bestod av fem kvinnor som lärde känna varandra i början av 1900-talet: Honorine 
Hermelin, Elisabeth Tamm, Kerstin Hesselgren, Ada Nilsson och Elin Wägner.44 I 
kvinnornas bakgrund fanns det gemensamma drag. Medan de alla var kvinnosakskäm-
par, hade ingen av dem varit särskilt aktiva inom kvinnorörelsen, i alla fall inte på ett 
officiellt plan. Under nästan hela Fogelstadtiden var de alla självförsörjande, barnlösa 
och ogifta.45  
 
Fogelstadgruppen följde aldrig helt och hållet en enskild partilinje. De tillhörde och 
sympatiserade oftast med det liberala Frisinnade partiet, men likväl tyckte de inte om 
tanken att helt låsa sig fast vid ett parti. De tog i stort sett inspiration från det de ansåg 
passade in.46 Men denna taktik uppfyllde också en annan viktig funktion; på så vis und-
vek man att exkludera kvinnor som skulle ha tillhört andra partier eller ideologier.47 
Som Honorine Hermelin reflekterade på skolans 21-årsdag hade Fogelstadskolan utifrån 
utpekats som ”kommunistisk, socialdemokratisk, frisinnad, metafysisk och borgerlig.”48 
 
Fogelstadgruppen var engagerade i många frågor samtidigt: det talades om och argu-
menterades för freden, jordfrågan, miljön, pedagogiken och skolan – det var alltså inte 
bara kvinnors rättigheter de propagerade för, även om man i många frågor ansåg att 
dessa hängde ihop. 
 
Honorine Hermelin (1886–1977) studerade som ung på Anna Sandströms högre lärarin-
neseminarium i Stockholm dit hon senare återvände själv som lärarinna.49 Under denna 
tid formades hennes historiska och reformpedagogiska grundsyn.50 Snabbt fick hon upp 
ögonen för allmänna sociala problem som existerade i samhället och utvecklade ett in-
tresse för dessa.51  
 
I Skolan har makt och Den gamla och nya skolan redovisar Hermelin sina tankar om 
skolans samhälleliga uppgift som hon ansåg att den hade. Hon trodde på en modern 
pedagogik som anpassades till varje individuell student. Skolformen skulle vara vid och 
rörlig, tillgänglig och öppen. Hon var även för att införa skolpenning, så att alla barn 
kunde delta, och hennes tankar om allas rätt till utbildning är genomgående i hennes 
skrifter. Hon argumenterade även för fria skolor.52 Medborgarskolan kom senare att 
utformas efter samma principer. Honorine Hermelin blev skolans enda rektor, en själv-
klar kandidat för jobbet. Hennes föreläsningar beundrades av många, som var rika på 
fakta men ändå lättbegripliga.53  
                                                
44 Levin 1989, s. 19. 
45 Eskilsson 1991, s. 46. 
46 Ibid, s. 15. 
47 Ibid, s. 16. 
48 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 203. 
49 Ibid, s. 62-63. 
50 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 65; Eskilsson 1991, s. 126. 
51 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 64. 
52 Honorine Hermelin ”Den nya skolan och den gamla”, Föreningen Frisinnade Kvinnors småskrifter 
1927 nr 7, kartong L1:2, Katrineholms kommunarkiv (KKA); Honorine Hermelin, Skolan har makt 
(Stockholm: Natur och Kultur, 1945), kartong L1:4, KKA. 
53 Tidningsartikel, u.f. ”Honorine Hermelin-Grönbech död”, Dagens Nyheter 3/10 1977, kartong L2:1, 
KKA; Tidningsartikel, u.f. ”Honorine Hermelin 90 år” 19/10 1976, kartong L2:1, KKA. 
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Honorine Hermelin träffade Elisabeth Tamm (1980–1958) år 1916 i samband med ett 
socialt projekt ute på Fogelstad.54 Elisabeth Tamm var den ”radikala herrgårdsfröken” 
som ägde och drev herrgården Fogelstad i Julita socken. Hennes far dog när hon var 25 
år gammal och hon tog då över den stora gården. Gården minskades med åren då Tamm 
gav bort jord att upplåtas mot åborätt, en ägandeform hon trodde starkt på. Men även 
som stark förespråkare för åbobruk, slog det aldrig igenom på det sätt hon hade hoppats 
på.55 För Tamm handlade jordfrågan främst om att bruka jorden; meningen med jordä-
ganderätten skulle vara brukandet.56  
 
För Elisabeth Tamm var kvinnofrågan och fredsfrågan tätt förknippade. Hon ansåg att 
om kvinnorna fick möjligheten skulle de skapa den fred på och med jorden som männen 
inte lyckats åstadkomma, vilket visar på ett särartstänk. Det behövdes rättvisa mellan 
könen, och ett rättvist ägande av jorden – utan detta skulle köns- och klasskrigen fort-
sätta. Därför var kvinnofrågan en samhällsfråga.57 För henne stod begreppet ”fred” för 
”fred med allting”. För att kunna ha fred på jorden, måste människorna ha fred med 
jorden – på så vis blev frågan om jordäganderätten en större samhällsfråga, som kopp-
lades ihop till både freds- och kvinnofrågan.58 Hon gav ut Fred med jorden 1940 som 
hon skrev med Elin Wägner, där dessa idéer återfanns.59 Med Tamm under sin ledning, 
sköttes Fogelstad gård huvudsakligen av kvinnlig personal med kvinnliga ladugårds-
förmän, en ovanlig företeelse under denna tid.60 
 
Elisabeth Tamm fick tidigt ett intresse för politiken och kom in på det kommunala livet 
genom sitt ordförandeskap såväl i Julita kommunalnämnd som i församlingens kyrkliga 
ungdomsförening. Från kommunen fortsatte hon vidare till landstinget som ledamot och 
sedan till riksdagen där hon blev invald i andra kammaren när kvinnorna fått rösträtt. 
Hon satt där i två år.61 Som ledamot av andra kammaren under perioden 1922–24 väckte 
hon tretton motioner och avgav sjutton yttranden.62 Efter att Elisabeth Tamm trätt ut ur 
andra kammaren, bland annat på grund av dålig hälsa, höll hon sig i framtiden främst på 
det utomparlamentariska planet.63 
 
Elisabeth Tamm var skolans upphovskvinna och dess huvudsakliga finansiär. Hon 
kunde personligen inte ägna så mycket tid åt skolan, men hon deltog då och då som 
föreläsare, särskilt då i jordfrågan eller andra aktuella politiska frågor. 64  På 
kursavslutningarna bjöd hon även ofta in kursdeltagarna till middag i Stora huset där 
hon bodde. 
 
Kerstin Hesselgren (1872–1962) kom från ett industrisamhälle i Gästrikland som dotter 
till en läkare. Hon fick tidigt intressen för sociala frågor och kom in på sociala 
arbetsområden, där hon träffade och blev vän med Elisabeth Tamm i början av 1900-

                                                
54 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 14. 
55 Levin 2002, s. 53; Levin 1989, s. 86. 
56 Eskilsson 1991, s. 99. 
57 Levin 2002, s. 49. 
58 Ibid, s. 50. 
59 Eskilsson 1991, s. 100. 
60 Levin 2002, s. 54-55. 
61 Eskilsson 1991, s. 34. 
62 Levin 1989, s. 27. 
63 Ibid, s. 35. 
64 Ibid, s. 53, 64. 
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talet. 65 Kerstin Hesselgren kom att kallas för ”Kerstin den första”, då hon var den första 
kvinnan i flera yrkesbefattningar: som första bostadsinspektris, första inspektris för 
skollovskolonierna, första skolköksinspektris och som första yrkesinspektris.66 Hon 
kom att föreläsa regelbundet i yrkeshygien under många år, ett ämne hon hade stort 
engagemang för.67 
 
Efter rösträttsreformen 1921 blev Kerstin Hesselgren vald till ledamot av riksdagens 
första kammare som den första kvinnan där, samma år som Elisabeth Tamm blev invald 
i andra kammaren (båda tillhörde det frisinnade partiet, vilket upphörde 1935).68 Efter 
att ha suttit där i tretton år valdes hon 1936 valdes hon in i Andra kammaren som folk-
partistisk rikdagsledamot där hon satt fram till 1944.69 Kerstin Hesselgren var även ord-
förande i en rad olika föreningar, bl.a. för Svenska kvinnors nationalförbund.70 Hon 
hade inte möjlighet att vara engagerad i medborgarskolan på en daglig basis, men hon 
deltog som föreläsare med jämna mellanrum.71 Hon höll då föredrag om riksdagsar-
betet, påbörjade reformer inom sociallagstiftningen, internationella konferenser som 
hon deltagit i som delegat eller expert, med mera.72 
 
Elin Wägner (1882–1949) var journalist och känd författare. Hennes roman Pennskaftet, 
vilken handlade om rösträttsrörelsen, kom ut 1910. När första världskriget bröt ut blev 
hon en radikal fredskämpe, och var med 1915 i Haag och bildade Internationella kvin-
noförbundet för fred och frihet. Hon var djupt engagerad i kampen för kvinnans eman-
cipation, och fortsatte den svenska kvinnorörelsens tradition från Fredrika Bremer, El-
len Key och Selma Lagerlöf.73 På Fogelstad deltog även Elin Wägner som föreläsare. 
 
År 1941 utkom Elin Wägners Väckarklocka, vilken har kallats för ett uttryck för en 
”tidig ekofeministisk teori, där kvinnors underordnade ställning och exploateringen av 
naturen ses som resultat av den dominerande patriarkala världsbilden.”74  Wägner 
menade att kvinnorna traditionellt skulle hushålla med hemmets och jordens tillgångar. 
Den övriga Fogelstadgruppen utvecklades inte fullt ut åt samma radikalfeministiska håll 
som henne, men man höll med henne om att jorden hade en koppling till freden och att 
kvinnor hade särskilda egenskaper för att ta sig an dessa frågor.75  
 
De som företrädde en matriarkal biologism, en radikalare variant av särartsfeminism, 
såsom Elin Wägner, menade direkt att kvinnor var av en bättre sort än män. Hon före-
språkade en slags samhällsmoderlighet och sökte en samhällsform där kvinnor därför 
borde få politiskt inflytande för att ”ändra den manligt dominerande samhällsordning-
en”. Det är på denna punkt som Wägner betraktades som radikal, och där den övriga 
Fogelstadgruppen inte följde med riktigt hela vägen.76 
 

                                                
65 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 14; Levin 1989, s. 42. 
66 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 36. 
67 Eskilsson 1991, s. 38. 
68 Fogelstadförbundet 1925-1975 1976, s. 36. 
69 Frangeur 2002, s. 96. 
70 Almgren 2006, s. 83. 
71 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 38-40. 
72 Fogelstadförbundet 1925-1975 1976, s. 36. 
73 Eskilsson 1991, s. 40. 
74 Leppänen 2002, s. 9-23. 
75 Eskilsson 1991, s. 94. 
76 Bersbo 2012, s. 127. 
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Genom Elin Wägner kom Ada Nilsson (1872–1964) i kontakt med Fogelstadgruppen. 
Nilsson var pionjär på sexualupplysningens och socialpolitikens områden.77 Hon var 
läkare och sexualupplysare till yrket. Ada Nilsson var också kvinnosakskämpe, pacifist 
och ”radikal åt alla håll”.78  
 
Hon började ägna sig åt sexualupplysning då hon upptäckte att det fanns en brist på det 
området, särskilt för kvinnor. Hon var positiv till preventivmedel men som många tidiga 
kvinnosakskvinnor ingen ”sexliberal”.79 Sexualundervisning förekom inte, något Nils-
son kritiserade.80 Hon kämpade för reglementeringens upphävande, lösdrivarlagens av-
skaffande, för sexualundervisning och moderskapshjälp.81 Ada Nilsson medverkade 
flitigt som föreläsare på medborgarskolan, oftast i frågor om sexualupplysning. 
 
Ebba Holgersson (1885–1966) tillhörde aldrig konstellationen officiellt sett, men likväl 
var hon betydelsefull för skolan, och var en del av Fogelstadgruppen. Dessutom finner 
man majoriteten av idéerna som denna uppsats undersöker just i hennes föreläsningar. 
Utöver Honorine Hermelin var hon skolans enda fasta lärare, och undervisade i med-
borgarkunskap.  
 
Ebba Holgersson kom från Blekinge där hon sedan också fortsatte att vara verksam 
inom kommunen. Innan hon kom till skolan arbetade hon med rösträttsarbetet vilket 
ledde henne in på sociala frågor. Hon kom även i personlig kontakt med Ellen Key.82 
Hon fick alltmer kunskap om samhällets struktur, och därvid kvinnans ställning och 
blev mycket kompetent inom en mängd frågor. Hon fick många kommunuppdrag och 
arbetade bl.a. som ledamot av barnavårdsnämnd, fattigvårdsstyrelse och kommunal-
fullmäktige.83 Alla dessa erfarenheter tog hon sedan med sig när hon gick in som lärare 
på medborgarskolan vid Fogelstad.84 
 
Ebba Holgersson var viktig för Medborgarskolan, något Honorine uttryckte; ”Men utan 
Ebba vore här ingen skola. En gång när Ebba låg svårt sjuk […] blev det klart för mig 
att hon är oersättlig. Om hon dött hade skolan måste stängas.” Detta utlåtande visar på 
hur mycket enskilda individers personligheter betydde för skolan. Detta kan ses som ett 
slags bevis på ett skolan som bestående institution aldrig var en idé för konstellationen. 
En kursdeltagare skrev även om skolan som en ”engångsföreteelse”.85 Det kunde inte  
bli något nytt Fogelstad, då kurserna och upplägget var så intimt knuta kring konstellat-
ionens personligheter. Det var något som inte gick att återskapa. 86 
 
Utöver medborgarskolan stod Fogelstadgruppen bakom föreningen Frisinnade Kvinnors 
Riksförbund (FKR), som hade bildats 1914 (då som Föreningen Frisinnade Kvinnor) på 
initiativ av Ada Nilsson.87 Inom svensk liberalism var frågan om rusdrycksförbud om-
tvistat, och då FKR hade förespråkare som var både för och emot förbudet uppstod en 

                                                
77 Levin 1989, s. 90. 
78 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 42. 
79 Eskilsson 1991, s. 36. 
80 Sveriges historia 2012, s. 116. 
81 Fogelstadförbundet 1925-1975 1976, s. 28. 
82 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 71. 
83 Ibid, s. 72. 
84 Ibid, s. 73. 
85 Ibid, s. 69. 
86 Pärm: Pressklipp och tidskrifter Spridda år L2:1 
87 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 17. 
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konflikt inom föreningen. En del av kvinnorna försökte komma undan den hotande 
splittringen genom att skapa ett nytt radikaliserat program.88 I mitten av oktober 1921 
inbjöd Elisabeth Tamm valda delar av Frisinnade Kvinnor till Fogelstad för att diskutera 
detta, vilket var första gången hela Fogelstadgruppen samlades. Från det nya riksför-
bundet utgick den första kursen för kvinnliga medborgare på Fogelstad sommaren 1922, 
den s.k. ”urkursen”.89 
 
När Frisinnade kvinnors ställning blev angripen till följd av förbudsfrågan ledde detta 
även till uppkomsten av den radikala veckotidningen Tidevarvet på initiativ av bl.a. 
Elisabeth Tamm (som även blev dess ledarskribent i politiska frågor90), som skulle för-
svara och förstärka FKR:s ståndpunkt och program. Namnet “Tidevarvet” syftar på den 
nya tid som randades när kvinnorna fått rösträtt.91 Första numret utkom i november 
1923 och tidningen gavs ut fram till 1936. Elin Wägner var tidningens redaktör 1924–
1927 på Tidevarvet. Det var hon som huvudsakligen introducerade och presenterade 
nya kvinnoteorier.92 Ada Nilsson blev ansvarig utgivare för Tidevarvet och investerade 
mycket tid för att få tidningen att gå runt.93 
 
Tidevarvet hade artiklar som behandlade ämnen som historia, filosofi, varvat med poli-
tiska frågor, såsom utrikespolitik, barnavård, kvinnofrågor, med mera.94 Tidevarvet dis-
kuterade olika aktuella samhällsfrågor, och syftade att förmedla politisk information 
som man ansåg vara relevant för de nyblivna kvinnliga medborgarna. Samma typer av 
frågor som engagerade Fogelstadgruppen och skolan återkom i tidningen; freden, jor-
den, befolkningen, skolan och naturligtvis, kvinnofrågan. Tidevarvet användes även för 
att för att sprida information om medborgarskolan och dess kurser. 

Den	  Kvinnliga	  Medborgarskolan	  vid	  Fogelstad	  
Skolan	  
Den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad startade alltså precis då kvinnorna i Sve-
rige fått rösträtt, och det som markerade slutet för den första vågen. Här hade kvinnorna 
uppnått grundläggande juridiska rättigheter. Därmed låg fokus nu på att omsätta de 
nyvunna rättigheterna till praktik. Efter kvinnornas första val hade två medlemmar ur 
det som skulle bli konstellationen, Elisabeth Tamm och Kerstin Hesselgren, kommit in i 
riksdagen. Men medan kvinnorna nu formellt var röstberättigade och fullvärdiga med-
borgare, kände man ändå ett utanförskap.95  
 
Efter att ledande kvinnor inom FKR hade bjudits in till Fogelstad 1921, samlades kon-
stellationen ett halvår senare, 1922, återigen på Fogelstad. Denna gång kom Elisabeth 
Tamm med idén om att hålla i en medborgarkurs för kvinnor. Hon menade att om kvin-
nor skulle ta mer plats i samhället och det politiska livet måste de undervisas i hur de 
ska göra detta. Man skulle utbilda kvinnor i medborgarskap, och få dem att själva kunna 
tänka till om samhället, och ge dem självförtroendet och kompetensen att göra det. Poli-
                                                
88 Eskilsson 1991, s. 74. 
89 Ibid, s. 73. 
90 Honorine Hermelin ”Elisabeth Tamm”, Särtryck ur Vägrödjare i Blå Boken 1938, kartong L1:4, KKA. 
91 Domellöf 2002, s. 125. 
92 Eskilsson 1991, s. 30, 122. 
93 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 45. 
94 Levin 1989, s. 47. 
95 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 18; Eskilsson 1991, s. 12. 
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tiken hade dittills varit dikterad av män – nu skulle kvinnorna in, och ta igen de många 
hundra åren de varit uteslutna från politiken. Samma år i juli hölls den första kursen, 
den s.k. urkursen. Denna kurs bestod av tjugoåtta deltagare, alla utsedda av länsförbun-
den inom Frisinnade Kvinnor.96 
 
Efter urkursen beslöt konstellationen att öppna upp medborgarskolan till kvinnor från 
alla partier, en viktig grundförutsättning för dess program. En av skolans viktigaste 
principer var att den skulle stå öppen för alla åsiktsriktningar – tolerans och förmåga 
och vilja att förstå andras synpunkter blev en viktig punkt. På Annandag påsk 1925 
öppnade skolan sina portar officiellt för kursdeltagare från olika delar av landet, och 
även ett tiotal danska och norska gäster. Elisabeth Tamm betonade i sitt hälsningstal 
kvinnornas ansvar sedan de nu fått medborgerliga rättigheter:  
 

Vi måste bli vägrödjare för en ljusare framtid. Skolan vill arbeta med detta mål i sikte, 
icke efter partilinjer, dock självfallet i framstegsvänlig, radikal riktning.97 

 
Konstellationen stod därmed bakom Frisinnade kvinnors riksförbund, Tidevarvet samt 
Medborgarskolan. Avsikten var att hålla verksamheterna isär, även om samma personer 
stod bakom. Medan dessa tre verksamheter skiljde sig åt förenades de också av flera 
punkter – dels de värderingar man lade vikt på, men även genom att aldrig vara helt 
partipolitiskt bundna.98 Eskilsson ser detta som en strävan hos Fogelstadkvinnorna att 
möjliggöra och underlätta samarbete mellan alla kvinnor, vare sig det gällde inom eller 
utanför partierna.  
 
Fogelstadkvinnorna tycktes mena att kvinnor hade mer erfarenheter av det enskilda livet 
och dess moral än vad män hade, en erfarenhet som kvinnor borde använda sig av, nu 
när de var röstberättigade.99 Som dess namn antyder, kretsade skolans undervisning 
först och främst kring medborgarkunskap, men historiska bakgrunder och där man även 
belyste aktuella sociala och politiska problem var en integrerad del av 
undervisningen.100 Kurser innefattade även svenska språket, där retorik och muntlig 
framställning övades, samt välläsning, gymnastik, uppläsning och sång- och 
musikkvällar.101 
 
Medborgarskolans styrelse, som upprättades redan i samband med urkursen bestod av 
konstellationen och Ebba Holgersson.102 Förutom Honorine Hermelin och Ebba Hol-
gersson var de övriga i konstellationen extraföreläsare vid skolans kurser, vid sidan av 
många andra föreläsare som bjöds in genom åren. Dessutom fanns ett förtroenderåd som 
utgjordes av en större samling kvinnor.103 
 

                                                
96 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 19;	  Tidningsartikel av Agneta Lagercrantz, ”Vi måste sluta 
i tid”, Svenska Dagbladet 21/6 1981, kartong L2:1, KKA; ”Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 10 
år”, 1935, kartong L1:4, KKA, s. 4-5. 
97 ”Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 10 år”, 1935, kartong L1:4, KKA, s. 20. 
98 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 21-22.; Tidningsartikel, u.f. ”Invigningen av kvinnliga 
medbogareskolan å Fogelstad”, Katrineholmskuriren 15/4 1925, kartong L2:1, KKA. 
99 Eskilsson 1991, s. 146. 
100 ”Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 10 år”, 1935, kartong L1:4, KKA, s. 5. 
101 Ibid, s. 22. 
102 Honorine Hermelin ”Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad”, Särtryck av en artikel i Folkpartiet 
1939, kartong L1:4, KKA. 
103 Eskilsson 1991, s. 159; Eskilsson 1991, s. 186. 
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I skolans första prospekt kan man tyda dess syfte: 
 

Skolan vill ge sitt bidrag i arbetet för att bakom vårt medborgarskap måtte stå 
självständiga och ansvarsfyllda människor. Skolan måste arbeta genom att samla 
människor från olika arbetsfält och livsområden, från landsbygd och städer, till 
gemensamma studier och ömsesidigt utbyte. Den vill söka samband mellan handens, 
hjärtans och hjärtats arbete, mellan hemmets värld och samhället, mellan den enskilde 
och det allmänna. 104 

 
Att diskutera och söka sig till människor olik en själv med andra åsikter var alltid en 
viktig punkt för Medborgarskolan. Fogelstadgruppens kultur var därmed särskilt munt-
lig; diskussionerna och samtalen stod i centrum. På Fogelstad diskuterades det i många 
olika frågor; allt från politiska, historiska och sociala händelser, och förstås, frågor som 
rörde kvinnor: deras problem och uppgifter i hemmet och i samhället.105 Precis som 
konstellationen brann för dessa frågor, togs de ofta upp i de föredrag som hölls på sko-
lan; huvudsakligen handlade frågorna om kvinnosaken, arbetslivets villkor, jordfrågan 
och fredsrörelsen.106 
 
Honorine Hermelin införde ”hembygdsaftnar” då alla kursdeltagare samlades och skulle 
berätta om sin hembygd, sin barndom, sitt arbete och sina yrkesproblem.107 Då lyssnade 
hon endast och lät kursdeltagarna berätta sitt och det ledde ofta till att människor vågade 
berätta sådant de kanske tidigare inte vågat eller sett som obetydligt.108 Ebba Holgers-
son var i sin tur bakom diskussionsklubbarna, vilka tjänade den fria diskussionen mel-
lan kursdeltagarna, samtidigt som de tränades i att diskutera. Varje kurs hade sin klubb, 
vilka fick nya namn varje år.109  
 
Redan från början var man på det klara med att skolan skulle vara en slags fristad, där 
alla klasser, åsikter och politiska partier välkomnades. I skolan skulle man vara endast i 
egenskap av människa-medborgare.110 Medborgarskolan präglades av kursdeltagarnas 
personliga erfarenheter, kunskaper och åsikter, och karaktäriserades av mötet mellan 
människor från skilda fält och sociala klasser.111 Många kursdeltagare vande sig snabbt 
vid klasslösheten som fanns på och kännetecknade skolan.112 
 
Skolan stöttades finansiellt av kursdeltagarnas avgifter samt naturaförmåner från Fogel-
stad gård.113 Dessutom stod Elisabeth Tamm i stort sett för skolans underhåll. 114 Ef-
tersom skolan ville vara helt fri och obunden vid planläggningen av sitt arbete, sökte 
man aldrig bidrag från offentligt håll. Däremot söktes och erhölls det bidrag från diverse 
stiftelser till skolans stipendiekassa, som fanns till för de sökandena som inte hade råd 

                                                
104 Tidningsartikel av Agneta Lagercrantz, ”Vi måste sluta i tid”, Svenska Dagbladet 21/6 1981, kartong 
L2:1, KKA. 
105 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 120. 
106 Ibid, s. 84. 
107 Ibid, s. 58. 
108 Ibid, s. 60, 133-134. 
109 Ibid, s. 75. 
110 Ibid, s. 203. 
111 ”Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 10 år”, 1935, kartong L1:4, KKA, s. 6; Fogelstad. 
Berättelsen om en skola 1956, s. 11. 
112 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 113. 
113 ”Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 10 år”, 1935, kartong L1:4, KKA, s. 6; Fogelstad. 
Berättelsen om en skola 1956, s. 4-5. 
114 Eskilsson 1991, s. 30; Levin 1989, s. 11. 
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att bekosta hela kursavgiften. Detta var en förutsättning för att försäkra sig om att kvin-
nor oavsett ekonomisk situation kunde söka.115  
 
Kursverksamheten var förlagd mellan vår och höst, och kursernas längder varierade från 
tre månader till tre veckor, men det visade sig snabbt att de kortare kurserna var mer 
populära, då fler deltagare, särskilt arbetande kvinnor, hade större möjlighet att komma 
då.116 Skolan tog sammanlagt emot 2000 kvinnor under sina 30 år som verksam. Kurs-
deltagarna utgjorde en rätt så bred samhällsrepresentationen då de kom från olika yrken, 
sociala klasser och delar av Sverige. Skolan tog emot runt 50–90 kursdeltagare mellan 
åldrarna 20 till 60 år varje år. Ungefär lika många deltagare kom från städer som från 
landsbygden. Även internationella deltagare kom, främst från grannländerna.117 Delta-
garna på Fogelstad var hemmafruar, fabriksarbeterskor, lärarinnor, högutbildade, och 
valdes oberoende av partitillhörighet. Det viktiga var att man var socialt intresserad, 
snarare än specifikt politiskt.  
 
Honorine Hermelin vittnade om den variation som gick att erfaras från kurs till kurs och 
år till år. Då en stark personlig egenskap präglade skolan och kurserna, såg diskussion-
erna olika ut beroende på vilka samhälleliga företeelser som diskuterades, och vad 
kvinnorna själva hade att komma med. Hermelin var ökänd för, och ansåg det som oer-
hört viktigt, att låta alla komma till tals, oavsett samhällsklass eller åskådning, och hon 
ansåg även att det var det en medborgarskola skulle åstadkomma – alla var ju medbor-
gare. 118 

 
Skolan lades ned efter att den sista kursen hållits på Fogelstad 22 till 27 juni 1954.119 
Efter detta hölls Fogelstadförbundets möten bl.a. i Norge, Danmark och på olika folk-
högskolor i Sverige.120 Fogelstadförbundet upplöstes till slut 1981, medan de ”stod på 
topp” som de uttryckte det. Eftersom skolan upphörde 1954, och många av medlem-
marna i Fogelstadförbundet var föreläsare eller före-detta kursdeltagare hade medelål-
dern blivit hög.121 
 
Idéer	  om	  kvinnan	  utifrån	  kursprotokollen	  	  
Genom kursprotokollen går det att utläsa ett antal teman där man lade vikt på kvinnans 
deltagande i samhället, och argumenterade särskilt för hennes särart. De kommande 
avsnitten är indelade i olika teman utefter vad som kan utläsas ur protokollen för att 
kategorisera och titta på dem ur ett särskilt perspektiv, även om de hänger ihop och 
överlappar varandra på flera områden. 
 

                                                
115 Honorine Hermelin ”Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad”, Särtryck av en artikel i Folkpartiet 
1939, kartong L1:4, KKA. 
116 Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 80. 
117 ”Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 10 år”, 1935, kartong L1:4, KKA, s. 6; Fogelstad. 
Berättelsen om en skola 1956, s. 7, 11. 
118 Tidningsartikel av Agneta Lagercrantz, ”Vi måste sluta i tid”, Svenska Dagbladet 21/6 1981, kartong 
L2:1, KKA; Fogelstad. Berättelsen om en skola 1956, s. 28. 
119 Tidningsartikel av Agneta Lagercrantz, ”Vi måste sluta i tid”, Svenska Dagbladet 21/6 1981, kartong 
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kartong B7a, serie A:3, Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad arkiv, GUB. 
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Som nämnt undervisade Ebba Holgersson i medborgarkunskap. Medborgarkunskap var, 
som dess namn antyder, kärnan i den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad. Med-
borgarkunskap var ett paraplynamn för ämnen som inkluderade protokollskrivning, för-
eningsliv och mötesteknik, svensk kommunal självstyrelse, diskussion, innehållet i den 
kommunala lagstiftningen, kommunalförvaltning, barn- och ungdomslag, ordförande-
skap, beskattning, barnavård och uppfostran och fattigvård. Ett brett spektra av ämnen 
med avsikten att öka kvinnornas kunskaper inom dessa områden. Många av dessa om-
råden ansåg man att kvinnor var bättre på, eftersom de var ”omvårdande”, såsom barna-
vård och fattigvård, och det var här kvinnor skulle utöva sin samhällsmoderlighet.  
 
Honorine Hermelin, å andra sidan, föreläste främst om historia. Hennes föredrag inklu-
derade historia i ett tidsspann från antiken fram till nutid och förde fram till de aktuella 
politiska situationerna, olika politiska ideologier, vad som skiljer olika raser och folk, 
självstyrelse genom tiderna, och dylikt. Hermelin, liksom de andra i konstellation, drogs 
till Sovjetunionens politik. För henne var den parlamentariska demokratin en ofullstän-
dig form av demokrati, då hon ansåg att inte tillräckligt utrymme gavs för den enskildes 
initiativ och ansvar. Idealet såg hon i någon form av självstyrelse, likt Sovjetunionens, 
och därför fick Rysslands historia stort utrymme i undervisningen.122 
 
Kvinnans	  omvårdande	  egenskaper	  
Medborgarkunskap definierades som ”kunskap om oss som medborgare och det rätta 
sättet att leva för att göra livet så hyggligt som möjligt för varandra, hjälpande varandra 
efter bästa förmåga” av Ebba Holgersson. Då samhället består av både män och kvinnor 
har kvinnor rätt att få vara med och bestämma hur samhället skall skötas. Detta för att 
kvinnor ”kanske i vissa avseenden” har större läggning för detaljer.123 Kvinnor och män 
må vara olika, men bör kunna samarbeta i staten. Kvinnor kan se till de enskilda fallen, 
och på så vis tillbringa något som männen kanske inte kan göra på samma sätt. Kvinnan 
är livsvårdare, men när dess tillhörande uppgifter ”flyttade ut från hemmen till sam-
hället följde kvinnorna inte med”.124 
 
Under denna period i Sverige sågs hemmet som grunden för samhället, och utifrån 
Hirdmans teori, var det ju då husmoderskontraktet i allra högsta grad genomsyrade det 
svenska samhället. Tidigare hade hemmet haft alla livsvårdande uppgifter under sitt 
ansvar, såsom barnens uppfostran samt vården av sjuka, gamla och fattiga. Men nu var 
den rådande tendensen i Sverige att allt mer flyttades in under det allmänna – ett exem-
pel var just barn- och fattigvård som flyttat från hemmet till att bli statens ansvar. När 
dessa uppgifter tillhörde hemmet hade de varit kvinnornas självklara ansvar och rättig-
heter, men när samhället tog över uppgifterna ”följde” kvinnorna alltså inte med.125 
Detta var något Ebba Holgersson gav som motiv till varför kvinnorna måste intressera 
sig och engagera sig för dessa frågor. Således argumenterade hon för kvinnors omvår-
dande egenskaper, och det var särskilt dessa områden hon poängterade borde tillhöra 
kvinnornas ansvarsområden, eftersom de tidigare ansvarat för dessa. Dessutom var 
Ebba Holgersson ju själv ledamot av barn- och fattigvårdsnämnder. 

                                                
122 Eskilsson 1991, s. 169. 
123 Kursprotokoll sommarkursen 1949, kartong B7a, serie A:3, Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 
arkiv, GUB. 
124 Kursprotokoll höstkursen 1943, kartong B7a, serie A:5, Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 
arkiv, GUB. 
125 Kursprotokoll höstkursen 1941, kartong B7a, serie A:5, Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 
arkiv, GUB. 
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Den svenska författarinnan och samhällsdebattören Ellen Key, som Fogelstadkvinnorna 
delvis inspirerats av, skrev en broschyr 1896 som hette Missbrukad kvinnokraft och 
Naturenliga arbetsområden för kvinnor. Hon menade att kvinnor borde välja egna 
kvinnliga arbetsområden, inom vilka de var bättre än män. Sådana arbetsområden var 
alla förknippade med moderskap. Om kvinnan inte blev moder på ett naturligt sätt borde 
hon istället utöva ”samhällsmoderlighet.”126 Att utöva samhällsmoderlighet innebar 
därmed ett synsätt där kvinnor och män har särskilda egenskaper och kompletterar 
varandra i dessa.  
 
Även Alva Myrdal utgick under 1940-talet att vissa arbetsområden var bäst lämpade för 
kvinnor ”med hänsyn till deras olika anlag och erfarenheter”.127 Kvinnor sågs som 
lämpliga för traditionellt kvinnliga uppgifter, uppgifter som tidigare varit det enskilda 
hemmets ansvar men nu flyttas över till samhället.128 Som kursprotokollen visar, är 
detta en tanke som återfinns hos Fogelstadkvinnorna.  
 
Kvinnornas	  ansvar	  
Med rösträtten kom ansvar – Hirdman menar att ”ansvar” var ett centralt begrepp under 
hela mellankrigstiden inom kvinnorörelsen. Man talade inte om att man diskriminerades 
från samhälleligt eller manligt håll, utan kvinnorna borde nu ta ansvar.129  Men under 
denna period fanns inte en enda kvinna i regeringen. Och kvinnor var en låg andel av 
riksdagsledamöterna. Dock såg man på det annorlunda. Varför tog inte kvinnorna för 
sig, nu när hindren var rivna?130 Men nya, mindre synliga hinder hade tillkommit.131 
Kjell Östberg har även pekat på att åren efter att kvinnor fått rösträtt kantades av man-
liga strategier för att hålla kvinnorna utanför maktens rum.132 Dessa strategier omfatta-
des av mer formella rekryteringsregler till informella värderingar och fördomar ”som 
samverkar till mannens fördelar.133 Från männens sida var kvinnorna främst intressanta 
som väljare.134 Men kvinnorna hade svikit och inte utnyttjat sin rösträtt, då en låg andel 
kvinnor röstade.135 Således skapade en idé av kvinnan som passade in med bilden av 
kvinnan som inte hör hemma i politiken.136 
 
Medborgarkunskap undervisade man i därför att kvinnor behövde ta ansvar som med-
borgare. Ebba Holgersson menade att ”[d]en som […] ej känna sina skyldigheter och 
rättigheter är en dålig medborgare. Det är ej vad som möter oss, utan hur vi möter det, 
som är avgörande för vår livsföring.”137 Här ser man att mycket av ansvaret lades på 
den enskilda medborgaren, vilket är genomgående i skolans idéer, men även på kvin-
norna. Det är en intressant företeelse som återkommer; man diskuterar inte så mycket 
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vad omvärlden tycker, och att männen måste ge kvinnorna plats – utan det är framför 
allt kvinnorna som måste lära sig att ta plats. 
 
Ebba Holgersson menade att orsaken till att kvinnor inte fått komma in i samhället och 
fått ansvaret för de uppgifter som tidigare fanns hos dem, fanns att söka dels hos män-
nen, men dels hos kvinnorna för deras passivitet.138 Man ansåg i och med kvinnans röst-
rätt att man redan hade fått tillgång till den politiska makten i teorin. Därför gällde det 
nu för kvinnorna att ta den i praktiken.139 
 
I diskussionsklubben ”Här kommer jag” på 1949 års sommarkurs diskuterades de sam-
hällsstrukturer som hade förändrats till följd av krig, kriser och industrialismen. Vad 
som tidigare varit den enskildes ensak blev nu samhällsuppgifter. När den nya sam-
hällsstrukturen hade kommit till, hade männen då självmant axlat uppgifterna, och 
”kvinnorna svek”.140 Således kan man poängtera att man inte skyllde detta på att män-
nen uteslutit kvinnorna. 
 
Kvinnan	  som	  politisk	  deltagare	  
Den formella jämställdheten som man uppnått med rösträttsrörelsen upphävde alltså 
inte könsgränserna i politiken. Istället skedde en politisk segregering där kvinnor fick 
bedriva sitt politiska arbete i separata kvinnoorganisationer, och det de arbetade med där 
kom att kallas kvinnopolitiska frågor.141 Östberg har även hävdat att den ”formellt upp-
hävda politiska ojämlikheten överflyttades till arbetsmarknaden.”142 
 
Under denna period, när det ovan nämnda husmoderskontraktet verkade, skedde ett 
antal socialpolitiska reformer som på ett paradoxalt sätt lyckades uppvärdera och 
underlätta för kvinnan, samtidigt som husmodersidealet förstärktes. År 1941 tillsattes en 
”befolkningpolitisk” sakkunnigutredning. Till denna var en kvinnodelegation knuten, 
som utgjordes av kvinnor och var till för hem- och familjefrågor och där man talade om 
att ”underlätta och uppvärdera” hemarbetet.143 År 1938 föreslog man att samhället 
”skulle bistå gifta kvinnor att förena arbete med moderskap.”144 Kvinnor skulle få 
samhällelig hjälp i form av olika ersättningar och hjälp för att de födde barn.145 Därmed 
blev resultatet av detta ett reformarbete som byggde på idén om en manlig 
familjeförsörjare och kvinnan som modern i hemmet, men dock i ett modernt hem.146 
Man skulle göra medborgarinnor av kvinnorna, utan att gå utanför de ramar som 
husmoderskontraktet satte.147 Därför handlar det om en paradox där kvinnan ges mer 
makt, samtidigt som hennes husmodersroll förstärks. En rad reformer genomfördes, 
såsom barnbidraget, fria skolmåltider, husmorssemester, bättre bostäder och en 
förbättrad mödra- och barnavårdspolitik. 
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När Ebba Holgersson sade att kvinnorna inte ”följt med”, då vissa ansvarsområden flyt-
tats över till samhället, lades det en viss skuld på kvinnan. En av dessa bakomliggande 
orsaker menar hon vara kvinnans brist på intresse. Medborgarskolan försöka därmed 
väcka kvinnors intresse genom att få dem att förstå att politiken genomsyrar allt, och att 
kvinnor behövde ta mer makt och ansvar. 
 
På 1940-talet var det fortfarande en väldigt låg andel kvinnor i den svenska riksdagen. 
Kvinnor hade 1925 formellt fått rätten till de flesta statstjänster, men likväl hade det i 
praktiken inte skett mycket på tjugo år.148 Sveriges första kvinnliga statsråd, Karin 
Kock, tillsattes t.ex. inte förrän 1947.149 Och i det Frisinnade partiet var Kerstin Hessel-
gren den enda kvinnliga ledamoten i riksdagen med frisinnad anknytning. Före 1934 
hade ingen kvinna från det frisinnade partiet valts in i riksdagen.150 
 
Ebba Holgerssons inledde ofta sina föreläsningar i mötesteknik genom att specifikt peka 
på kvinnornas situation. Hon menade att många kvinnor var rädda för ordet ”mötestek-
nik” och inte ville låta engagera sig i föreningslivet. Hon förklarade därpå vad det inne-
bar, och varför det var viktigt för kvinnorna att engagera sig. Hon började med att rada 
upp de ursäkter som hon menade användes av kvinnor för att inte delta, för att på ett 
retoriskt sätt komma med argument emot dessa ursäkter. Dessa var t.ex. ”jag är inte 
van”. Då menade hon att man måste helt enkelt måste inhämta kunskap och skaffa sig 
vanan. En annan ursäkt var att man är för blyg. Då påstod Holgersson att det handlade 
om att man var självisk, då det egentligen berodde på en rädsla att inte få erkännande 
för sin prestation. Det gäller att tänka mer på ärendet än sig själv. Ytterligare en orsak 
till kvinnors brist på engagemang var att man helt enkelt inte ville vara med, därför att 
andra kunde göra det mycket bättre. Men här menade Holgersson att om man verkligen 
bryr sig om något kan man inte göra något dåligt.151 Det är ändå intressant att poängtera 
att, som nämnt ovan, en stor anledning till att kvinnor inte var mer delaktiga, ansågs 
ligga hos dem själva – första vågen hade ju fokuserat på formella rättigheter, så när 
dessa hade uppnåtts, verkar det inte i första taget hos Fogelstadkvinnorna funnits när-
mare tankar på att andra, mindre synliga, ej juridiskt kopplade, hinder kan ha funnits. 
Kvinnan hade nu i teorin all möjlighet att ta plats på den politiska arenan.  
 
Även om kvinnor kan känna sig främmande inför livet inom en förening ska de inte bli 
avskrämda av det – det viktiga är att man har intresset för själva saken. Kvinnor har för 
liten plats i det kommunala livet och männen räknar inte med deras insats. Så för att 
göra sig gällande där krävs det att kvinnorna medvetet och aktivt försöker göra det.152 
 
Samma argument som Holgersson använde, återfanns bland männen under denna pe-
riod. Kvinnor tillskrevs egenskaper som skulle tyda på att de inte hade det politiska in-
tresset och att de var okvalificerade och okunniga.153 Dessutom var det så att de områ-
den där kvinnor fick ta någon plats ofta var just i fattigvårdsstyrelser och 
barnavårdsnämnder.154 Det är därmed intressant att framhäva, att precis som när Hol-
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gersson menar menar på att göra uttalandet om kvinnor som endast ser detaljer som 
något positivt, använder hon sig av samma argument för att förespråka kvinnors delta-
gande. Det går att spekulera huruvida detta var en medveten strategi eller ej, men det 
verkar ha varit vanligt under denna tid av kvinnosakskvinnor.  
 
Kvinnan	  och	  det	  enskilda	  
Ytterligare ett centralt tema som regelbundet återkommer i i stort sett alla kursprotokol-
len är hur samhället och helheten tagit över den enskilda. Man kände att den enskilda 
inte längre betydde något, och man ville återfå aktningen för människan. I detta såg man 
en särskild uppgift för kvinnor; ”Kvinnor som föda livet och vårdar det har kanske en 
annan förmåga att se det enskilda.”155  
 
Samhällets mekanisering var ett återkommande ämne man diskuterade och visade en 
oro inför. I tiden låg en tendens att mekanisera världen för att göra den så funktionsdug-
lig som möjligt, och människan hade endast blivit ett verktyg för detta. Men människan 
måste sättas före nyttigheterna, och kvinnan skulle just vara särskilt bra på detta att ”få 
fram öppna, rakryggade ansvarskännande, helhjärtade och vuxna människor. Det är just 
här som kvinnan hade en stor uppgift.”156 
 
Elisabeth Tamm kritiserade partipolitiken, då hon, liksom flera av Fogelstadkvinnorna, 
ansåg att den förminskade individens inflytande och chans att påverka.157 För Elisabeth 
Tamm var politiken ohederlig; ”i den bemärkelsen att det ansetts som en fosterländsk 
gärning att använda vilka medel som helst för att främja vad man ansåg rätt.”158 Hon 
ansåg att det var ”nutidskvinnan uppgift att ingjuta mer rättrådighet i politiken och att 
värna demokratin.”159 Kvinnor behövde kämpa för en ny politisk anda, men för att göra 
detta var det upp till dem att använda den makt de uppnått genom rösträtten.160  
 
För Honorine och Fogelstadgruppen skulle skolan vara ”avsiktslös”; detta innebar ett 
synsätt där medan man skulle informera och utbilda kursdeltagarna, hjälpa dem att ta 
sitt medborgerliga och politiska ansvar och växa som individer, skulle man inte försöka 
styra dem. Personlighetstanken var kärnan i medborgarskolan och betonades i flera tex-
ter, föreläsningar och tal. Samtidigt som personlighetstanken gjorde att individens bety-
delse och ansvar betonades, är det många som vittnade om den gemenskap som skapa-
des på Fogelstad.161 Det handlade alltså inte om en individualism som satte individen 
framför kollektivet, utan snarare såg man en relation mellan individ och kollektiv.162 
Levin menar att det också är här som man såg brister i den parlamentariska demokratin 
och den proportionella valmetoden. Därför såg man självstyrelsen som ett ideal, då man 
såg det möjligt för den enskilde individen att styra över sig själv och sina förhållan-
den.163  
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Man kritiserade att man blivit mer respektfull inför partierna än för själva frågorna. 
Kvinnorna kunde bli till nytta i samhället därför att de inte ”ha sådana anlag, att bli 
bundna till ett parti, vi är mer rebelliska, mer obundna av land å bojor å mekanik. En 
skadlig mentalitet i vår tid är avsikten, att samhället skall liksom vara ett välordnat va-
ruhus, där det bara är att trycka på en knapp t.ex. för att få saker å ting. Ett samhälle 
skall vara en levande organism, som fungerar i kraft av de olika organ det består av.”164 
 
Kvinnorna behövde övervinna den motviljan de känt mot politiken och ”sätta in alla 
krafter för att tillsammans med männen arbeta för att göra politiken till vad den kunde 
vara: en kamp för allas välfärd.” Vidare fortsatte kritiken mot att den enskilda individen 
hamnar i skymundan bort; ”[n]ackdelen med vårt nuvarande samhälle, är att den en-
skilda människa lätt blir objekt, som skall omhändertagas istället för subjekt, som själv 
är aktiv. Här har kvinnorna en står livsvårdande uppgift, att fylla, om de kan sätta stopp 
för tendensen, att göra människan till ett lydigt föremål för statens maktvilja.”165 
 
Freden	  och	  atombomben	  	  
Även om Sverige inte aktivt deltog i det andra världskriget präglades politiken ändå i 
högsta grad av omvärlden.166 Freden var en högaktuell fråga. Det fanns både kvinnor 
som stöttade ett starkt försvar och ”fredskvinnor”; som företrädde en radikal-pacifistisk 
syn, såsom Fogelstadkvinnorna.167 Då medborgarskolan upprättades inte många år efter 
första världskriget och drevs igenom andra världskriget var freden begripligt nog en 
central fråga. Kvinnor fick rösträtt i Sverige precis efter första världskrigets slut, och 
medborgarskolan var därefter verksam igenom andra världskriget. Kriget var något som 
angick även kvinnorna. 168 Man ansåg att kvinnorna hade en uppgift i att genomföra 
förändringar som var nödvändiga för ett fredligt samhälle. 
 
Även här var Fredrika Bremer en förebild. I Sverige var Bremer en tidig föregångare för 
ett kvinnligt fredsengagemang då hon år 1854 publicerade en fredsappell.169 För att en-
gagera kvinnor mot krig betonades kvinnors särart där det ansågs att kvinnan besatt ett 
”särskilt fredligt väsen”. Om kvinnorna därmed tilläts att delta i politiken skulle de till-
föra samhället något nytt utifrån deras kvinnliga erfarenheter.170 Fogelstadkvinnorna 
kom att återvinna samma argument. 
 
År 1935 uppkom ”Kvinnornas vapenlösa uppror”, en protest mot upprustning och upp-
byggnaden av ett civilförsvar. Uppropet publicerades i Tidevarvet den 3 augusti och 
manade kvinnor att solidariskt vägra använda skyddsrum och gasmask i händelse av 
anfall. Då skulle männen inse sitt ansvar, lägga ner sina vapen och gå till förhandlings-
bordet.171 Arbetsutskottet på Tidevarvet lät trycka en lista med namn på över 300 kan-
didater. På listan, som sändes ut i 80 000 exemplar över hela landet, fanns också en 
röstsedel. Minst 20 000 röstsedlar kom tillbaka. Elisabeth Tamm var bland de ombud 
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som samlat flest rösterna .172 Däremot såg många upproret som förrädiskt mot nation-
en.173 
 
På Fogelstad diskuterade man ofta kvinnans plats i fredsarbetet, och efter att den första 
atombomben släppts fanns en rädsla för ytterligare tekniska utvecklingar. Vid diskuss-
ionsklubben ”Samholds” 1945 var Elisabeth Tamm med och diskuterade att om kvin-
norna inte skulle vakna upp nu och samlas, då skulle världen gå under. Hon befarade att 
ännu värre ting än atombomben skulle dyka upp. Frågan om kvinnan och freden be-
handlades och man betonade nödvändigheten av att kvinnans utvidgade representationer 
måste ske snart, för att kvinnor effektivare skulle kunna arbeta till freden.174 Levin un-
derstryker att när Elisabeth Tamm t.ex. argumenterade i försvarsfrågan menade hon att 
män är aggressiva, grymma och blodtörstiga och inte kan hålla fred, medan kvinnor är 
milda, fredliga och kärleksfulla.175  
 
Att delvis stötta och sympatisera med Sovjetunionen handlade för Tamm, Hermelin och 
Nilsson främst om den pacifism man såg i deras fredspropaganda.176 
 
Man tyckte också att männen hade gått för långt när det gällde rustning, och att det var 
kvinnornas plikt att gå emot, vilket ju också visar på en tidsenlig rädsla för atombomben 
och ytterligare destruktiva tekniska utvecklingar. 177 Ebba Holgersson sade 1945: ”Mot 
atombomben har vi endast att ställa upp den fria, ansvarskännande människan.”178 Att 
kvinnor skulle bidra till freden var således ett resultat av deras särart som kvinnor, det 
var det enskilda ansvaret, som ju karakteriserade kvinnor, som skulle leda till detta.  
 
Man ansåg att människorna hade blivit för passiva, därför gällde det nu att vara mer 
aktiv. Politiken räknade för mycket med partier och organisationer istället för individer, 
vilket gjorde det svårt för den enskilda människan att göra sig gällande. ”Kvinnor som 
ju är livsvårdaren borde få känna som sin uppgift att arbeta för en god fred i världen. 
Kvinnor är ju livets upphov och har därför största rättigheterna eller kanske skyldighet-
erna att vårda och fostra.”179 
 
Kvinnans	  säregenskaper	  

 
Har kvinnorna några särskilda möjligheter i och gentemot samhället, och med vad rätt 
taga hon del i skötseln av detta? I stort sett ha männen hittills ensamma utformat 
samhället och ha misslyckats därmed. Samma olyckliga resultat skulle ha framkommit 
om kvinnorna varvid ensamma därom.180  
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Här ser vi hur könen ses som komplementära och inte lika. Båda behövs i lika stor grad, 
eftersom samhället består av båda könen.181 Som nämnt ovan är Fogelstadskolans 
särartsfeminism genomgående i undervisningen, och det går att hitta dessa argument i 
freden, det enskilda, mekaniseringen av samhället, medborgarkunskap – inom alla dessa 
betonas kvinnors säregenskaper. Att betona kvinnors särart sågs som ett viktigt argu-
ment för att kvinnor skulle komma in i samhället och politiken. 
 
Vidare framhöll Ebba Holgersson att det blivit vanligt att påpeka i samhällsfrågor att 
man inte skulle tala om manligt och kvinnligt, utan endast mänskligt, vilket hon menade 
var fel. Livet har blivit till genom att olikheter sprungit samman fysiskt och andligt och 
kvinnorna har sitt sätt att se på saker, vilket gör att de kan tillföra något unikt till sam-
hället. Kvinnan kan kritiseras för att endast se på detaljer och inte det stora – men detta 
är det inget fel med. Det går inte att bygga upp ett samhälle på ett sätt att allt ska vara i 
en klump då samhället eller helheten även består av det enskilda.182 
 
Logiken i särartsargumentet fungerade på följande sätt: om det inte skulle finnas någon 
skillnad mellan mäns och kvinnors sätt att vara, skulle ju den kvinnliga insatsen i sam-
hället inte ha något nytt att tillföra, vilket man ju menade att den hade. Ebba Holgersson 
poängterade däremot att det var svårt att avgöra om det finns några skillnader i biolo-
giskt eller andligt avseende, men detta var inte heller något hon lade större vikt på. Hol-
gersson framhöll att det sade att kvinnor var småsinta och inställda på det personliga 
och detaljerna, och inte kapabla till att se i stort. Men hon sade aldrig emot detta; istället 
påpekade hon det positiva som kvinnorna hade att tillföra samhället just p.g.a. dessa 
egenskaper. Det var något man menade att samhället var i behov av just då; ”Det en-
skilda får inte utplånas för det helas skull.”183 
 
Ebba Holgersson skapade den fiktiva kommunen Komtemåtta, som blev en plattform att 
använda för tillämpningsövningar i form av sammanträden för kommunala nämnder och 
styrelser. Där ”blyga människor blev djärva.”184 När en kurs hade pågått i några dagar 
blev det mantalsskrivning i samhället Komtemåtta, som låg vackert beläget i Söderbot-
tens län.185 Kursdeltagarna fick här nya identiteter – en fabriksarbeterska eller lantbru-
karhustru kunde bli prosten Grolle eller löjtnant Ehrenpris. Man ägnade sig först och 
främst åt sig åt kommunala och politiska angelägenheter.186 Ebba Holgersson hittade ett 
sätt att praktiskt lära ut dessa frågor.187  
 
Det är intressant att se när man går igenom Komtemåttas protokoll att mantalskrivna i 
Komtemåtta t.ex. bestod av i stort sett lika del kvinnor som män, vilket också kan vara 
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ett bevis för att man såg könen som komplementära.188 Inget kön skulle utesluta det 
andra. 
 
Sexualmoral	  
Ada Nilsson var en flitig föreläsare på medborgarskolan. Som Lena Eskilsson har påpe-
kat var Ada Nilsson, såsom de flesta kvinnosakskvinnor under denna period inga ”sex-
liberaler”; Ada Nilsson sade att  
 

[u]nga människor borde ”sublimera de sexuella krafterna och […] ej ingå äktenskap 
utan verklig kärlek, d.v.s. överensstämmelse på både det sexuella och andliga området. 
Om man skall uppfälla ett ideal för de unga, bör det bli den varaktiga förbindelsen, äkt-
enskapet, grundat på kärlek, förpliktande till trohet.189  

 
Nilsson förespråkade sexualupplysning, i utbildningssyfte. Hon menade att det vilat en 
massa tabu-begrepp över sexuallivet och kritiserade den hemlighetsfullhet som hade 
funnits kring sexualupplysningen.190 Däremot skulle sexualdriften sublimeras och län-
kas in på andra banor för att inrikta sina krafter på övriga arbeten, då om ”spänningen 
mellan könen alltid [skulle] utlösas genom sexualdriftens tillfredställande, vore ingen 
kulturutveckling möjlig.” Detta gällde särskilt för ungdomar, som borde vänta med sex-
uella förbindelser tills de blivit mogna. Dock kunde allt för starka förbud leda till 
översexualisering.  
 
Vidare menade hon att en del av det ansvaret låg på kvinnan, att ”bilda tidens sexuella 
beteendemönster.” För att skydda sig själva och andra bör de unga som vuxna gå in för 
monogama förbindelser. Polygami och promiskuitet var ej önskvärda former för sexual-
livet.191 
 
I samband med Befolkningskommissions utredningar kom Sexualutredningen ut med 
sitt betänkande 1936, där man ville skapa en ny seuxalmoral. Man ville ta avstånd ”från 
den gamla sexualmoralen som fördömde all form av sexualitet före äktenskap och som 
predikade återhållsamhet.”192 Normen var ett lyckligt sexualliv innanför äktenskapets 
hägn. Abort var en svårare fråga. År 1934 tillsattes en utredning som kom att arbeta 
parallellt med sexualutredningen.193 När abortutredningen kom med sitt lagförslag 1938 
bestämdes att en kvinna skulle kunna få legal abort på humanitära, eugeniska och soci-
ala indikationsområden, till exempel ”när barnets tillkomst skulle försätta kvinnan i 
varaktig nöd eller ofärd”. Tankar om kvinnors rätt till sin egen kropp hörde ännu fram-
tiden till.194 
 
Levin har också visat på den typ av sexualpolitik som drevs av kvinnosakskvinnorna 
under denna tid, och särskilt av Ada Nilsson. Preventivupplysning var inte något man 
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förespråkade i sig.195 Rätt till abort var inte heller något tidigt feministiskt krav. Istället 
menade man att en högre sexualmoral skulle göra både preventivmedel och aborter 
onödiga. Dock såg verkligheten ut annorlunda och därför menade man ändå att det var 
bättre för folkets lycka och hälsa att aborter fick utföras på ett säkert sätt. Således ville 
de frisinnade feministerna att framkallad abort inte skulle vara straffbart.196  
 
Sexualundervisning i skolorna rekommenderades av Ada Nilsson för att motverka 
”samhällsfarlig sexualitet”, såsom oönskade graviditet och könssjukdomar.197 Men det 
blev aldrig mer än så. Hon med andra varnade ständigt för ”lösa och tillfälliga förbin-
delser”.198 

Efter	  Fogelstad	  –	  den	  nya	  kvinnorörelsen	  
Innan 1960-talet hade kvinnors underordning inget egentligt namn, utan man pratade 
om bara om ”kvinnor”. På 1970-talet slog man fast att det skull heta jämställdhet, och 
Palmes regering tillsatte en delegation 1972 för att skapa jämställdhet mellan könen.199 
Hirdmans jämlikhetskontrakt skulle nu komma att ersätta husmoderskontraktet. 
 
Några år efter att medborgarskolan lagt ner började ett antal förändringar ske i sam-
hället. Frågan om lika löner hade börjat diskuteras.200 År 1960 beslutades att särskilda 
kvinnolöner skulle bort till 1965. I praktiken försvann såklart inte alla problem, men de 
”iögonfallande skillnader mellan manliga och kvinnliga löner blev snabbt mindre.”201 
 
Flera ekonomiska och sociala förändringar skedde som kom att ha ett stort inflytande på 
den nya kvinnorörelsens uppkomst.202 Vissa reformer, såsom barnbidrag hade t.ex. inte 
kunnat genomföras under krigsåren. Hemmafruidealet möttes plötsligt av en arbets-
kraftsbrist – kvinnor behövdes nu som arbetskraft, och de kom därför att integreras allt 
mer på arbetsmarknaden.203 Ungefär samtidigt publicerade Eva Moberg sin artikel 
Kvinnans villkorliga frigivning där hon hävdade att kvinnors befrielse förutsätter möj-
ligheten till ekonomiskt oberoende, och en annan roll för män: det blev början på en 
modernare diskussion om könsroller på 1960-talet.204  
 
Under 1960- och 1970-talen uppstod det en mängd sociala rörelser i västvärlden som 
”förenades i en kritik mot etablissemanget och en vilja att införa en ny samhällsord-
ning.”205 Alla som var förtryckta skulle befrias. Därmed skapades ett samhälleligt kli-
mat där det talades om jämlikhet, vilket också beredde väg för den nya kvinnorörel-
sen.206 Detta var frågor som därmed inte hade haft samma utbredningschans under 
medborgarskolans verksamhetsperiod. I Sverige var 68-vänstern manligt dominerad, 
och kvinnliga medlemmar upplevde snabbt en besvikelse över att ”kvinnofrågor” inte 
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införlivades, vilket också har setts som en av anledningarna till att rena kvinnorörelser 
uppstod.207 
 
För många kvinnor blev det förtryck som fanns allt mer uppenbart, vilket gjorde att man 
började agera. Den nya kvinnorörelsen uppmärksammande även ”samhällsfenomen som 
ansågs vara kvinnoförnedrande, såsom pornografi, skönhetstävlingar, massmedias 
kvinnoideal med mera”.208 Enligt sociologen Eva Schmitz uppmanades kvinnor i sam-
band med den nya kvinnorörelsen på 1970-talet ”att inte längre vara passiva i sin kvin-
noroll utan börja kämpa mot kvinnoförtrycket inom alla samhälleliga områden.”209 
 
Den nya kvinnorörelsen kom även att gå betydligt längre än de frisinnade feministerna 
vad gällde abort och fri sexualitet.210 Nu kom kraven på fri abort, och p-pillret kom till 
Sverige.211 Här ses en av de stora skillnaderna mot Ada Nilssons sexualmoral. Att ha 
rätt till den egna kroppen och även abort var en viktig fråga för den nya kvinnorörelsen, 
och de lokala kvinnogrupperna demonstrerade och organiserade sig för att uppmärk-
samma frågan. År 1975 började den nya abortlagen gälla.212 
 
Den nya kvinnorörelsens aktivister mobiliserade sig genom demonstrationer, aktioner 
och debattkvällar. Man ville nå ut till en bredare publik, och synliggöra det förtrycket 
som existerade.213 Detta kan kontrasteras mot mellanperioden som just inte känneteck-
nades av en massmobilisering inom kvinnorörelsen. 
 
Den nya kvinnorörelsen började titta på teorier, ursprung och orsaker till kvinnors för-
tryck, och med detta kom även en ny retorik: ord som förtryck, feminism, patriarkat och 
sexism började användas. Denna kvinnorörelse kom att ha ett rätt så stort inflytande 
över politikens och forskningens utveckling. På 1970-talet genomfördes ett antal refor-
mer som gynnade jämställdheten, såsom särbeskattningen, abortlag, föräldraförsäkring, 
dagisutbyggnad, jämställdhetslag i arbetslivet, familjelagar, jämställdhetsminister etc. 
Samtidigt började teorier om könsroller få en bredare genomslagskraft, där olikheterna 
mellan könen sågs som något social konstruerat och påverkbart.214 De reformer som 
hade gjorts under husmoderskontraktet hade särskilt fokuserat på att underlätta för 
kvinnan att arbeta och vara moder. 1970-talets reformer var inriktade på detta också, 
men samtidigt ser vi att det sker reformer som mer direkt strävade mot jämlikhet. 
 
I Sverige kan man säga att den nya kvinnorörelsen särskilt representerades av Grupp 8, 
en kvinnogrupp som bildades den 8 maj 1968 I Stockholm av 8 yrkesarbetande kvinnor 
i åldrarna 30 till 40. Flera av dem hade erfarenhet av sina begränsade möjligheter att 
kombinera förvärvsarbete och hemarbete.215 De kommande åren organiserade sig kvin-
nor i olika kvinnogrupper runtom i Sverige. Grupp 8 rekryterade alltfler kvinnor, och 
samtidigt bildades en ny kvinnogrupp i Lund 1970, Kvinnoligan.216 Kvinnoligan bör-
jade precis som Grupp 8 som en mindre grupp kvinnor som diskuterade kvinnoförtryck. 
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De inspirerades också av feministiska idéer från USA, och började diskutera saker 
såsom ”modersrollen, könsrollspräglingen, bristande solidaritet mellan kvinnor, relat-
ionen till män, kvinnan som sexualobjekt och den ensamstående kvinnan.”217  
 
Grupp 8 ville ”formulera en gemensam ideologisk syn på samhället och kvinnoförtryck-
et.” Kvinnan skulle vara medveten om sitt förtryck.218 I studiecirkelverksamheten ställde 
man frågor som: ”Vad är ursprunget till kvinnoförtrycket? Varför är hushållsarbete 
kvinnors jobb? Varför betalas kvinnor lägre än män?”.219 Man försökte också medve-
tandegöra kvinnors faktiska situation ute i arbetslivet.220 Man ifrågasatte kvinnans un-
derordnade roll som en social konstruktion. Här handlade det alltså mer om att diskutera 
och titta på orsaker till kvinnans underordning, vilket är en motsättning till framhävan-
det av kvinnans säregenskaper. Däremot menade Grupp 8 att kvinnor behövde börja 
kämpa för sin frigörelse, och uppmanade kvinnor runt om i landet att bilda lokala kvin-
nogrupper för att arbeta mot detta mål.221 På så vis ser man en likhet med medborgar-
skolan att man krävde aktion från kvinnorna. Det tycks dock finnas mindre skuldbeläg-
gande av kvinnorna.  
 
Alla krav som grupp 8 hade var inte nödvändigtvis nya, men det de särskilt lyckades 
med var att uppmärksamma dem på en bredare front. Medan medborgarskolan var nära 
anknutet sina grundare och personligheter, var skolan i sig en liten organisationsform 
jämför med de kvinnogrupper som uppstod i hela landet under 1960- och 70-talen. Där-
emot ska man poängtera att särskilt konstellationen knöt nätverk, både nationellt och 
internationellt. Grupp 8 fanns dock sätt att uppmärksamma sina krav på en bredare och 
allmännare front.222 Medborgarskolan ensam hade inte kunnat lyckas med detta, men 
samtidigt var ändå tanken att utbilda och motivera kvinnor till att ta plats i samhället – 
tanken var då att de skulle ta sig ut och göra detta efter att de gått klart en kurs. 
 
Det sena 1970-talet markerade nedgången i de sociala rörelser som vuxit sig starka un-
der 1960- och 70-talen.223”Den feministiska medvetenheten fortsatte att växa även om 
den breda aktiviströrelsen sakta upplöstes”. Schmitz menar att det som var unikt med 
70-talets kvinnorörelse var att den var en gräsrotsrörelse, och som dessutom utvecklades 
och spreds snabbt vilket gjorde att många kvinnor började själva gå till handling.224 
Detta är inte heller något som kan tillämpas på mellanperioden och medborgarskolans 
verksamhetstid. 

Avslutning	  
Sammanfattande	  diskussion	  
Efter att kvinnor fått rösträtt i samband med första vågen skedde det alltså inte lika stora 
förändringar som man hade hoppats på, och framförallt menade man att det fanns brist 
på engagemang från kvinnornas sida. Detta, tillsammans med andra samhälleliga fak-
torer, utvecklade ett antal idéer som återfinns i medborgarskolans undervisning. Som 
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Östberg har visat berodde kvinnors låga deltagande dock inte bara på ”brist på engage-
mang”, utan det fanns ett mindre synligt motstånd. Utifrån protokollen verkar Fogel-
stadkvinnorna till viss utsträckning ha varit medvetna om detta, men som nämnts ovan 
låg det mer fokus på vad kvinnor kunde och borde göra.  
 
Hur framkommer då idéer om kvinnan enligt protokollen ovan? När man tittar på vad 
som sägs om kvinnor i särskilt Ebba Holgerssons föreläsningar finns det en genom-
gående röd tråd: kvinnans säregenskaper. Det är framförallt kvinnan som särskiljs från 
männen, och henne man fokuserar på. Faktum är att man inte talar särskilt mycket om 
männen. Ibland nämns det att det är en orättvis fördelning, och att männen inte släppt in 
kvinnorna, men i grund och botten riktar man in sig på vad kvinnor kan göra. Kvinnor 
skiljer sig från män först och främst genom sina omvårdande egenskaper, som de kan 
utöva som mödrar, eller genom att utöva ”samhällsmoderlighet”. 
 
De rådande samhälleliga tendenserna i Sverige under denna period ger också en finger-
visning på områden man inte var nöjd med och där man krävde en förändring. Det 
handlade om att omskapa samhället, det var där kvinnan hade sin nyckeluppgift och en 
roll att spela. Det var således hon som skulle uttala sig om barnavård och uppfostran, 
det var hon som kunde bringa fred, det var hon som genom sin förmåga att se på detal-
jer och det enskilda skulle förändra politiken.  
 
Omvårdande egenskaper var ett område där man menade att kvinnor hade ett försprång 
och det gällde att använda sig av dessa egenskaper i samhället. Att kvinnorna inte 
”följt” med då vård av barn och sjuka flyttats under samhällets ansvar var något kvin-
norna behövde ta tillbaka som deras ansvarsområde, eftersom de på grund av sina ”na-
turligt” omvårdande egenskaper borde ta sig an dessa frågor.  
 
Kriget var givetvis en högaktuell fråga, och Fogelstadkvinnorna hade ett starkt engage-
mang för fred och nedrustningsarbetet – där argumenterade man därmed att kvinnan var 
till naturen var mild och kunde arbeta till fred. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
det fanns kvinnor vid den här tiden som stöttade ett starkt försvar och var för upprust-
ning – att Fogelstadkvinnorna poängterade att kvinnor var fredliga kan därmed också 
har varit önsketänkande. 
 
När det gällde sexualmoral var Fogelstadkvinnorna och här särskilt Ada Nilsson, om 
man jämför med den nya kvinnorörelsen, mer konservativ. Medan Nilsson förespråkade 
sexualupplysning så handlade det aldrig om en liberal syn på det sexuella, utan sexu-
alupplysning i skolorna skulle leda till färre könssjukdomar och oönskade graviditeter. 
Sexuella förbindelser skulle vara monogama, mellan vuxna och inom ett äktenskap. Här 
hade kvinnan också en uppgift att ”bilda tidens sexuella beteendemönster.” När det gäl-
ler preventivmedel och abort verkar det inte ha funnits ett starkt ställningstagande var-
ken för eller emot. Idén om att ha rätt till abort existerade inte under denna tid, men det 
skulle däremot inte heller vara straffbart. Men människor skötte sina sexuella förbindel-
ser rätt skulle varken abort eller preventivmedel överhuvudtaget behövas – därmed 
handlade det särskilt om ett samhälleligt ideal, än idén om kvinnors rätt till sexualitet. 
 
Resultat	  och	  slutsats	  	  
Vart hör Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad hemma då? Enligt teorin om kvin-
norörelsens två vågor befinner de sig utanför, i en slags mellanperiod. Samtidigt är det 
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uppenbart att denna period inte stod stilla inom kvinnorörelsen, och att det skedde en 
övergång och utveckling av idéer mellan kvinnorörelsens två vågor. 
 
Man skulle kunna uttrycka det så att medborgarskolan befann sig med en fot i 
rösträttsrörelsen i och med att kvinnors ökade deltagande i det offentliga var det 
centrala, men samtidigt kan man se spår och vissa likheter med den nya kvinnorörelsen. 
Det faktum att skolan startade till följd av och precis efter att kvinnor erhållit rösträtt går 
inte att ignorera. Dessutom inspirerades man av tidiga kvinnosakskvinnor som Key och 
Bremer.  
 
Medan skolan lades ned 1954, endast några år tidigare än kvinnorörelsen, går det ändå 
att urskilja en märkbar skillnad mot den kvinnliga rörelsen, även om Fogelstadgruppen 
under den här perioden tidsmässigt befann sig närmare den andra vågen än den första. 
Enligt Kjell Östberg och Britta Jonsson finns det en förklaring till detta, om man tittar 
på sociala rörelses uppkomst. De samhälleliga förändringarna som skedde på 1960- och 
70-talen lade grunden till den nya kvinnorörelsen, vilket gör att idéerna inte hade kunnat 
utvecklas på samma sätt under Fogelstadtiden. Under Fogelstadtiden förhöll man sig till 
dåtidens situation och idéer – därmed reflekterades de feministiska idéerna i dessa, som 
vi sett ovan. Det ansvarstagande som man menar att kvinnor borde ta visar att 
husmoderskontraktet som pekade ut skillnader mellan män och kvinnor var högst 
verksamt. 
 
För att knyta an till teorin går det därmed att se och förstå hur den nya kvinnorörelsen 
uppkom på 1960-talet, och varför mellanperioden som Fogelstadskolan var verksam 
under inte hade samma ”radikala” tankar. Det är ingen tvekan om att det är en period då 
idéer om kvinnors underordning förekom – men däremot, i jämförelse med första och 
andra vågens kvinnorörelser, var detta inte lika tydliga och kontrasterade idéer. Om man 
håller fast vid att den första vågens kvinnorörelse upphörde när kvinnor vunnit rösträtt, 
så tillhör mellanperioden och medborgarskolans verksamhetstid något annat.  
 
När man talar om sociala rörelsers vågor, så syftar man på perioder där radikala föränd-
ringar sker. Medan man under första och andra vågens kvinnorörelser ser att just dessa 
idéer fick större utbredning under dessa ”vågtoppar”, är det däremot inte helt oproble-
matiskt att förhålla sig till dessa tidsmässiga perioder. Om man tittar på kvinnorörelsen 
utefter definitionen av sociala rörelsers vågor – så var mellanperioden inte radikal och 
kännetecknas inte heller av större massmobiliseringar, men idéerna var högst levande, 
och det skedde en viss utveckling och successiv övergång av första vågens kvinnoidéer 
till den andra vågen.  
 
I jämförelsen med den nya kvinnorörelsen är en av de mest iögonfallande skillnaderna 
att frågan varför? om kvinnors underordning, inte ställs i större utsträckning förrän på 
1960- och 70-talen, då ju tanken om könsroller uppstår. Det som medborgarskolan och 
den nya kvinnorörelsen (samt rösträttsrörelsen) har gemensamt är att man försöker 
ändra på detta och uppmuntrar kvinnor till handling, men det tar sig uttryck på olika 
sätt. 
 
När Lena Eskilsson hänvisar till perioden 1925–1935 som den ”egentliga Fogelstad-
tiden”, är det framförallt för att deras verksamheter byggdes upp under denna tid, samt 
att kvinnorna var mer aktiva då. Medan det verkar som om skolan lades ned för att 
kvinnorna helt enkelt blev äldre, var det likväl också på en samhällelig nivå, som vi sett, 
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dags för nya idéer inom kvinnorörelsen. Frågan är om Fogelstadkvinnorna hade kunnat 
bemöta dessa idéer. Det går inte att helt bortse från deras ålder; under de sista åren då 
skolan var verksam var kvinnorna i 60–70-årsåldern – därmed hade de särskilt erfaren-
het av första vågens kvinnorörelses idéer, och mycket av deras vuxna liv hade varit un-
der denna period. De hämtade ju också idéer och inspiration från Ellen Key och Fred-
rika Bremer, som båda var verksamma under 1800-talet. 
 
De samhälleliga tendenserna i Sverige under denna tid kan också ge svar på varför man 
betonade dessa säregenskaper hos kvinnor. Man ville omskapa samhället, och såg att 
kvinnorna hade en stor uppgift i detta. Dessutom bestämde man sig för att vända på de 
argument som användes emot kvinnor, för att istället visa på hur de just på grund av 
dessa egenskaper hörde hemma i politiken. Att man var missnöjd med det aktuella poli-
tiska läget och menade att kvinnor på grund av sina särskilda förmågor att se på det en-
skilda kanske var önsketänkande. Men man ville se en förändring på ett tillstånd som 
hade frambringats av män enbart i hundratals år. 
 
Utöver samhälleliga radikala förändringar gäller det samtidigt att ha förståelse för de 
typer av idéer som Fogelstadkvinnorna hade. Innan kvinnorörelsen var ”mogen” att ta 
idéerna till nya bredder, behövdes kanske mer grundläggande frågor lösas och bemötas. 
Den första vågens kvinnorörelse lyckades med att uppnå särskilt juridiska rättigheter, 
men som denna uppsats har visat, tog det lång tid innan dessa rättigheter blev realiteter i 
praktiken.  
 
Framkommer då Fogelstadkvinnorna som särartsfeminister? Utefter vad som har disku-
terats ovan, är det korta svaret ja – i den mån att man pekade på vissa säregenskaper hos 
kvinnor. Samtidigt verkar man aldrig gå djupare in på varför dessa säregenskaper exi-
sterar hos kvinnor, huruvida det är biologiskt betingat eller skapat utav samhället och 
miljön. Härmed ser vi att idén om kön som socialt konstruerat ändå fanns redan här, 
även om det inte var huvudfokus för kvinnosakskvinnorna under denna period. Och 
medan Ebba Holgerssons föreläsningar betonar kvinnors säregenskaper, likställs likaså 
kvinnor med män – det betonas att båda könen behövs därför att de kompletterar 
varandra.  
	  
Fortsatta	  forskningsinsatser	  
Då Ebba Holgersson inte var med i konstellationen kan hon ibland hamna i periferin i 
historieskrivningen om den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad. Medan hon inte 
officiellt grundade skolan, är det tydligt att hon var en huvudperson i utformandet av 
dess kursplaner och undervisningen, och det är främst hon som ger oss idéer om kvin-
nan i skolundervisningen. Att ytterligare forska om henne och exempelvis titta närmare 
på hennes aktiviteter inom kommunen skulle kunna ge ytterligare insikt om denna pe-
riod utifrån en kvinnohistorisk synpunkt. 
 
Som denna uppsats har visat, verkar det som om att vissa argument som användes för 
att främja kvinnor, var direkta reaktioner på samhälleliga företeelser. Det skulle därmed 
vara intressant att titta på kvinnorörelsens historia ur detta perspektiv. Vi vet att sociala 
och ekonomiska faktorer har en inverkan på hur en social rörelse såsom kvinnorörelsen 
utvecklas, men om dessa har en inverkan på mer exakt vilka argument som används 
skulle också kunna ge nya perspektiv. 
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Slutligen har denna uppsats också antytt att mellanperiodens kvinnosakskvinnor var 
”skolade” i första vågens kvinnorörelse, och åldersmässigt gäller detta även Fogelstad-
kvinnorna. Att jämföra dessa med hur en yngre generation kvinnosakskvinnor under 
samma period förhöll sig till dessa frågor kan vara intressant.   
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