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Abstract
This thesis deals with the space for action available to women of the regional elite. The 
interaction of such categories as gender and class are discussed. The overall purpose is 
to describe and analyze the role of the county governor’s wife during the period 1900-
1940. The study takes its point of departure in the lives of Ellen Widén and Hanna 
Rydh, both wives of county governors, and especially treats the area of cultural heritage 
as the potential public arena for women. Special attention is focused on the cultural 
heritage as a possible public sphere of activity for women at that time. Cultural herit-
age has been defined as the cultural and material expressions that were regarded as 
possessing symbolic value and that have therefore been the focus for various kinds of 
preservation. Cultural heritage is associated here with a growing field for professional 
interest and work. 

Women in general were given specific tasks within the nation. One of these was to 
safeguard aesthetic and cultural characteristics within the nation, the province and the 
home region. By working within the sphere of cultural heritage, with arts and crafts 
and with the preservation of the home region, women were regarded as links between 
the older and younger generations. The specific characteristics of the home region 
could be expressed through various textiles. The work of creating specific parish cos-
tumes can be seen as one of many examples of a female cultural heritage.

The study has shown that the wives of county governors could have a direct and im-
mediate influence on activities in the area of cultural heritage. This research has estab-
lished that these women formed a more independent power factor than earlier research 
has maintained. The county governor’s wife did not automatically gain a position of 
power. She had potential power, an opportunity derived from both class and gender. 
To transform this potential into power and influence demanded success and skill in 
the field.

When Hanna Rydh, the wife of a county governor, declared herself a candidate for 
the position of county governor in 1938, it was too much of a challenge to the prevailing 
gender order. Through a form of ”tyranny of difference” women were prevented from 
establishing themselves within public spheres that were more masculine by tradition. 
This could be true of specific fields or of the formal power exercised by the parliament, 
the government and public offices. If the female elite challenged the men of their own 
class, their opportunities were circumscribed. I have chosen therefore to speak of both 
power and “non-power.” Within certain contexts there were good opportunities for the 
regional female elite to obtain their own space for action. Yet, in other situations the 
limitations were greater than the opportunities; “non-power” also existed.

Keywords: Swedish modern history, gender history, gender and class, female elites, 
cultural heritage, nationalism, field of action, network, arts and crafts, folk costumes, 
wives of county governors. 
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Förord

OM AVHANDLINGEN VORE en film skulle den avslutas med en lång eftertext där alla som 
bidragit skulle bli omnämnda. Nu blev det inte en film utan en bok och den ska i 
vanlig ordning inledas med ett förord fyllt av tacksamma hyllningar.

Inledningsvis vill jag tacka Svenbjörn Kilander för hans engagerade arbete med 
att föra historieämnet framåt vid Mitthögskolan i Östersund. I slutet av 1990-talet 
fanns det plötsligt en möjlighet att återvända till den akademiska världen genom att 
läsa historia på D-nivå i hemstaden. Nämnde Kilander är dessutom ansvarig för att 
jag överhuvudtaget kunde inleda några doktorandstudier. Tack Svenbjörn!

Min huvudhandledare Maria Ågren har troget stått mig bi även efter att hon läm-
nat Mitthögskolan. Utan Marias sakliga, analytiska och kritiska ögon hade jag aldrig 
blivit klar, den saken är klar. Hon har ständigt fört mig tillbaka till avhandlingens 
huvudspår när jag gång efter annan förirrat mig in i hemslöjdens irrgångar. ”Kom 
ihåg att det är historia du ska disputera i”, har hon undsluppit sig då och då. Tack 
Maria!

Min biträdande handledare i Umeå, Bosse Sundin, kom in i avhandlingsarbetet 
efter något år. Bosse har med sina välvilliga men skarpa läsglasögon granskat mina 
mer eller mindre genomtänkta texter. Inte minst genom sin förtrogenhet med kul-
turarvsfältet och den jämtländska kontexten har Bosse varit en ovärderlig hjälp. 
Tack Bosse!

Som doktorand placerad vid Mitthögskolan i Östersund har tillvaron inneburit 
stor variationsrikedom. Under åren 2000-2002 hade jag förmånen att få dela kor-
ridor med ett antal andra doktorander vid institutionen för humaniora i Östersund: 
Sonja Wallman, Peter Selin, Per Fransson, Jonas Harvard, Tord Theland, Mikael 
Eivergård och Lars Jönses. Tack till er alla! Under åren 2002-2003 var jag inhyst vid 
institutionen för socialt arbete i Östersund i en vacker vindskupa med utsikt över 
det nya Campusområdet. Tack SOA, inte minst för de trevliga fredagsfikastunderna. 
Under min sista doktorandperiod 2003-2004 fick jag disponera ett rum i korridoren 
för studentservice. Min forskarmiljö bestod då av Jonas Harvard, Britt Wallentin och 
Svenbjörn Kilander. Tack för alla fettsnåla luncher och uppmuntrande samtal! Hös-
ten 2003 fick jag möjlighet att under några veckor förflytta mitt forskarrum till San 
Michele på Capri. Det var mycket värt och i denna inspirerande miljö skrevs kapitel 2. 

Som doktorand vid ett universitet på 40 mils avstånd och med placering på en nät-
verkshögskola har seminarielivet kanske inte varit så intensivt som det borde. Jag har 
varit en sällsynt gäst på flera seminarier, såväl i Umeå, Härnösand som i Uppsala. 
Ett seminarium som jag dock varit troget är Mitthögskolans genusseminarium un-
der ledning av Siv Fahlgren. Där mötte jag bland andra Susanne Gustafsson Larsson 
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som blev en vän och kollega att dela doktorandlivets vedermödor med. Till alla semi-
narievänner riktas ett gemensamt tack!

Som doktorand på resande fot och med ett källmaterial spritt över hela landet har 
jag ofta fått utnyttja vännernas gästfrihet: Ann Christin Winroth, Lena Byström, 
Hanna Markusson Winkvist och Anna Lindkvist i Umeå, Marianne Estvik med 
familj i Stockholm, Karolina Wallström och Göran Ericsson i Uppsala, Helena Öst-
lund i Göteborg, och till sist Eva Sjögren och Sven Andersson i Lund. Stort tack!

Resor och seminarier till trots, den bästa och viktigaste platsen under doktorand-
perioden har varit det egna arbetsrummet. Trots att rummet bytt plats ett antal 
gånger har det ändå inneburit den fasta punkten i tillvaron. Ett eget rum är ett måste 
och många före mig har citerat Virginia Wolf på den punkten. 

Ekonomiskt sett har jag haft en trygg doktorandtillvaro. De första åren finansie-
rades doktorandtjänsten genom medel från Vetenskapsrådet och senare övertog 
Mitthögskolan och institutionen för humaniora ansvaret. Avhandlingen har kunnat 
tryckas med stöd från Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Läng-
manska kulturfonden, Stiftelsen Nordins fond samt Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar 
Anderssons fond. 

Ett kollektivt och varmt tack riktas till alla arkivarier och bibliotekarier som jag 
haft till hjälp under dessa år. Ett särskilt tack till kollegorna vid Föreningsarkivet och 
Landsarkivet i Östersund! Jag vill också passa på att tacka Hanna Rydhs barn, Karin 
Fritzsche och Jan Schnittger för deras generösa sätt att hjälpa mig med uppgifter och 
dokument rörande deras mor.

Inför slutseminariet i mars bidrog flera personer med kritisk och välgörande läs-
ning. Tack till Ann Katrin Hatje, Louise Waldén, Mikael Eivergård och Hanna Mar-
kusson Winkvist. I slutskedet av avhandlingsarbetet trädde några räddande änglar 
in. Först och främst tänker jag på vännen och formgivaren Annica Nordin som såg 
till att mina texter blev en fin bok. Tack Annica! För en noggrann och kärleksfull 
språkgranskning svarade maken Bo-Johan Estvik som även tvingades till en omfat-
tande cateringverksamhet i hemmet. Som excellenta korrekturläsare fungerade kol-
legorna från Landsarkivet Kjell Hoffman och Mats Göransson. Pia Berg Stugholm 
har stått för den engelska översättningen och Marie Clark Nelson fungerade som 
språkgranskare. Stort tack till er alla! 

Slutligen finns bara en person kvar att tacka, nämligen mig själv. Tack Catarina för 
att du orkade och stod pall trots att jag många gånger tvivlade på dina möjligheter att 
bli klar. Boken tillägnas mina söner John och Henrik, ni är bäst!

Östersund i maj 2005
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KAPITEL 1

Inledning

EN VÅRKVÄLL  1917 sågs landshövdingens tjänstebil lämna residenset i riktning söderut. I 
bilen satt några representanter för föreningen Jämtslöjd, däribland dess ordförande 
landshövdingskan Ellen Widén och intendenten Eric Festin. Målet för resan var byn 
Kinderåsen där det enligt rykten kunde finnas en medeltida bonad som föreningen 
ville rädda för eftervärlden.

”I somras voro några sökare av dylika spillror ute på forskningsfärd – och underteck-
nad var en av dem. Det var en härlig vårafton, med doft av nyutslagen hägg och med 
den friskhet, som följer ett nyss överståndet oväder. Bilen ilade lätt fram över back-
arna mellan Kövra och Oviken, och i glans låg Storsjöns vatten och fjällen. Komna till 
Kinderåsen – medeltidens Tiännaas – stannade vi en stund hos hemmansägaren Olof 
Andersson. /…/ Där i det stora gavelrummet på vinden – där satt verkligen en lång, 
på grov linneväv målad väggbonad, föreställande Kristi lidandes historia, i olika fält, 
av vilka fem ännu funnos kvar – så imponerande till både komposition och färg, att vi 
grepos både av vördnad och jublande glädje. /…/ Tack vare en upplyst uppfattning av 
betydelsen därav, att dylika minnen under omsorgsfull vård gå till en sen eftervärd, 
fingo vi föra med oss dessa skatter in till Östersund.” 1

Tjugo år senare, vintern 1937, var landshövdingens bil återigen ute på tjänsteresa. 
Denna gång var det landshövdingskan Hanna Rydh som var bilens passagerare. Hon 
var på väg till Järpen för att inviga den nybyggda folkskolan. Möjligen var hon klädd 
i en hemvävd folkdräkt. Sockendräkter var något som låg Hanna Rydh varmt om 
hjärtat och hon klädde sig gärna i den dräkt från Kyrkås som hon låtit sy upp. I sitt 
invigningstal framhöll Hanna Rydh kulturens betydelse för den svenska skolunder-
visningen.
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”Den svenska kulturen har sin grund i bondejorden och det är en styrka liksom dess 
även i övrigt breda demokratiska bas. En stark kultur ger möjlighet till lugn utveckling 
och kraft att reda ut tidens stormar, kraft att bevara kulturen åt kommande släkten.” 2

Kvinnorna som agerar i dessa inledande exempel är Ellen Widén (1866-1944) och 
Hanna Rydh (1891-1964). Ellen Widén var verksam som landshövdingefru i Jämt-
lands län under perioden 1906-1923, Hanna Rydh hade motsvarande position under 
åren 1931-1938. I ett regionalt jämtländskt sammanhang är Widén och Rydh kända 
som två aktiva landshövdingefruar. De engagerade sig bland annat i kulturella frå-
gor, inte minst för hembygd, hemslöjd och folkdräkter. De inledande citaten antyder 
att dessa två kvinnor agerade relativt självständigt på det regionala kulturområdet. 
Stämmer detta och hur kan vi i så fall tolka detta förhållande?

VAD GÖ RA – SYFTE OCH HYPOTES

Historieforskningen har sedan en tid tillbaka intresserat sig för bland annat eliter och 
offentligheter. Båda dessa fenomen kan kopplas till maktförhållanden och däribland 
till kategorierna kön och klass. Genom att välja en kvinnlig regional elit som under-
sökningsobjekt kan mina resultat förhoppningsvis bli en del av de diskussioner om 
kön och makt som pågår både inom och utom akademin. 

Avhandlingen fokuserar på de handlingsutrymmen som fanns för Ellen Widén, 
Hanna Rydh och andra kvinnor med liknande positioner inom den regionala eliten. 
Min avsikt är bland annat att diskutera hur kategorierna kön och klass interagerat 
och hur de korsat och bundit varandra i konkreta empiriska situationer hos enskilda 
aktörer. Det övergripande syftet med avhandlingen är att att beskriva och analysera 
positionen landshövdingefru under perioden 1900-1940. Undersökningen tar sin 
utgångspunkt i de båda landshövdingefruarna Ellen Widén och Hanna Rydh och 
särskilt intresse riktas mot deras agerande på kulturarvsområdet.3 

Den empiriska undersökningen skall utnyttjas för mer generella resonemang 
kring förhållandet mellan kön och klass, fält och makt. Min inledande hypotes är att 
kulturarvsområdet var en arena där de borgerliga kvinnorna kunde spela en betydel-
sefull roll. Ett annat antagande är att undersökningens landshövdingefruar inte mot-
satte sig det traditionella frulivet utan tvärtom utnyttjade detta för att utvidga det 
egna handlingsutrymmet. Det förefaller rimligt att anta att gifta elitkvinnor kunnat 
spela en relativt självständig roll i förhållande till sina män. 

Följande frågeställningar har varit vägledande för undersökningen:

– Vilket handlingsutrymme hade landshövdingefruar under tiden 1900-1940? Var 
gick gränserna för deras aktörsskap?

– Hur såg deras verksamhet ut inom kulturarvsområdet? I vilken mån kan deras 
agerande analyseras i termer av kön och klass? 
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– Hur såg kulturarvets offentlighet ut? Vilka aktörer var verksamma och hur förde-
lades arbete, ansvar och makt?

– I vilken mån kunde en tillskriven kvinnlighet innebära möjligheter respektive 
begränsningar?

– Hade landshövdingefruarna makt eller ej? 

ELITER

Sveriges moderna historia har mer sällan betraktats som en fråga om eliter. Fokus 
har ofta lagts på folkrörelsernas och den politiska demokratins framväxt samt på 
den maktdelning som vuxit fram mellan ekonomisk och politisk makt, ofta beskri-
ven som den svenska modellen. Eliter har ibland betraktats som principiellt ofören-
liga med den moderna svenska demokratin. Det finns dock forskning som påvisar 
förekomsten av elitgrupperingar även i Sverige. Som exempel på denna typ av 
elitstudier kan nämnas sociologerna Ulf Drugge och Stefan Svallfors undersökning 
av Katrineholm. Den formella politiska makten utövades enligt denna studie av en 
liten grupp centralt placerade politiker som också samverkade med kommunala 
chefstjänstemän. Vid analysen av de mer informella maktresurserna underströks 
ett dualistiskt mönster. I Katrineholm fann man ingen sammanhållen maktelit men 
däremot två grupper med skilda monopol, tillspetsat beskrivna som ”Rörelsen och 
Rotary”. Rörelsen bestod av en socialdemokratisk rörelsesfär där arbetarkommun, 
fackföreningsrörelse och andra föreningar bildade ett integrerat nätverk. Rotary är 
den krets av företagsledare och högre tjänstemän som bland annat samlas i lokala 
Rotaryklubbar för att utbyta information och erfarenheter.4 

I den svenska maktutredningen valde man också att karakterisera maktstruktu-
ren som bestående av två eliter eller maktblock, den ekonomiska makten och den 
politiska makten.5 Även historikern Martin Åberg har, i ett antal studier av svensk 
medelklass och borgerlighetens roll i svensk kommunalpolitik, diskuterat i termer 
av eliter. Göteborgs kommunala elit har blivit föremål för undersökningar där man 
analyserat de sociala nätverk som ingått i den politiska kulturen. Här framträder ett 
liknande mönster med två sinsemellan åtskilda eliter som omväxlande samverkar 
och agerar i konflikt.6 

Dessa forskningsprojekt karakteriseras bland annat av att man anlagt ett aktörs-
perspektiv där intresset riktats mot relationerna mellan aktörer inom olika makt-
grupper. Detta är också fallet i historikern Niklas Stenlås forskning om den svenska 
ekonomiska eliten och dess nätverksrelationer. Här visas hur den industriella eliten 
i hög grad samordnade sitt kollektiva agerande via informella sociala relationer i en 
inre krets av industriledare.7 

Gemensamt för dessa makt- och elitstudier är att de i första hand fokuserat på 
aktörer inom det ekonomiska och politiska området; företrädesvis det kommunal-
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politiska fältet samt den ekonomiska eliten. Forskningen har ofta intresserat sig för 
konkreta elitgrupperingars värderingar och handlingsmönster. Niklas Stenlås anläg-
ger exempelvis ett socialt och kulturellt perspektiv på 1940-talets ekonomiska elit. 
Han utforskar ett inre maktspel där umgängeskultur, värderingar, regler och gester 
spelar en stor roll. En annan gemensam bakgrund är att dessa elitstudier ofta hämtat 
teoretisk inspiration från Pierre Bourdieus sociologi. Drugge och Svallfors använder 
sig exempelvis av begreppen kulturellt och socialt kapital i syfte att problematisera de 
två politiska elitgrupperingarna i sin studie. 

Könsperspektivet har sällan hamnat i fokus inom det forskningsfält där makteli-
ter analyseras.8 Det har funnits en tendens att forskningen dels inte analyserat den 
manliga dominans som förekommit, dels inte sett de kvinnor som faktiskt funnits 
inom vissa eliter. I den statliga maktutredningens egen elitundersökning kommente-
rades dock den påtagliga obalansen mellan män och kvinnor. Det konstaterades att 
männen var i stark dominans, framför allt inom näringslivet. I den politiska respek-
tive kulturella sfären fanns däremot ett större inslag av kvinnor. I maktutredningen 
användes begreppet ”andrarkins järnlag” för att beskriva det till synes oupplösliga 
förhållandet mellan män och makt. Samtidigt ställdes frågan varför det inte finns 
fler kvinnliga elitföreträdare inom exempelvis kulturens värld.9 Drugge och Svallfors 
snuddar vid en av orsakerna till att könsperspektivet hittills har varit så svagt repre-
senterat. De visar att det mest utpräglade draget hos Katrineholms elit, nämligen att 
den nästan enbart bestod av män, framstod som ett så självklart faktum att det näs-
tan gick dem förbi.10 Därmed kan sägas att kopplingen mellan män och makt blivit 
naturliggjord vilket innebär att den i de flesta sammanhang framstått som självklar.

Närmare undersökningar kan dock nyansera denna bild. När det gäller män och 
kvinnor i den ekonomiska eliten menar historikern Niklas Stenlås exempelvis att 
man tidigare gett en bild av den ekonomiska eliten som en exklusivt manlig värld dit 
kvinnor i princip inte haft tillträde. I sin kvalitativa undersökning av de informella 
maktstrukturerna visar dock Stenlås hur kvinnor haft betydelse för den ekonomiska 
elitens sociala nätverk. Kvinnor hade en roll som förmedlare av kontakter mellan 
män, som medium för upprätthållande av sociala relationer samt som en slags tolk 
mellan den professionella och den privata världen. I informationsutbytet mellan 
män inom olika nätverk kunde kvinnor inta en närmast symbolisk funktion. Hust-
rurs närvaro var en tydlig markör av närhet och intimitet.11 

I sin undersökning av studenter vid en internationell fransk affärsskola har den 
Bourdieuinspirerade forskaren Jane Marceau visat hur kvinnor förvaltat den ekono-
miska elitens sociala och kulturella kapital. Kvinnan fungerar i den meningen som vär-
dinna och koordinator, hon organiserar middagar och uppvisar ett välskött hem. En 
hustrus sociala och kulturella kompetens kan därmed förstärka makens tillgångar.12 

Liknande resultat presenteras av nationalekonomen Annelie Karlsson Stider som 
har undersökt familjen Bonnier. Hon kritiserar den traditionella synen på kvinnors 
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roll i företagandet, vilken i hög grad bygger på hierarkiska gränsdragningar mellan 
en offentlig manlig företagsvärld och en privat kvinnlig hemmiljö. Karlsson Stider 
visar att firman Bonnier och familjen Bonnier i hög grad har interagerat och sam-
spelat. Familjens hem, Manilla, användes medvetet som arena för företagandet. Vid 
middagar och annan representation reproducerades familjens sociala och kulturella 
kapital vilket i sin tur kunde omvandlas till ekonomiska fördelar. I denna process var 
fruar och döttrar aktivt medskapande och hade därmed ett stort ansvar för att dessa 
distinktionsvinster13 kunde göras. Kvinnorna var även aktiva i bokutgivningen via 
korrekturläsning och författarkontakter i hemmet och de fungerade också i varie-
rande grad som finansiärer av verksamheten.14

I den mån kvinnliga aktörer behandlats i studiet av olika samhällseliter har de 
med andra ord ofta betraktats som en förmedlande länk mellan manliga aktörer.15 
Ett undantag från detta synsätt är projektet Kotterier och kön där bland annat littera-
turvetare kopplat samman kvinnliga kontaktnät och kulturella eliter kring sekelskif-
tet 1900. Att den för samtiden relativt okända författarinnan Laura Fitinghoff kunde 
ta sig in i Stockholms kulturelit analyseras här mot bakgrund av hennes kontakter 
och vänskap med andra författarinnor och kulturpersonligheter. Exempelvis nämns 
bekantskapen med professorskan Calla Curman som mycket betydelsefull. Fru Cur-
mans mottagningar, där vetenskapsmän och författare trängdes med konstnärer 
och övrig kulturelit, ansågs höra till de viktigaste sällskapsevenemangen i sekelskif-
tets Stockholm.16 

Sammanfattningsvis kan vi se hur studier av makt och eliter i hög utsträckning 
intresserat sig för den politiska och ekonomiska makten i samhället. Dessa eliter har 
karakteriserats av en tydlig mansdominans, en slags androcentrism. Könsperspek-
tivet har i dessa studier ofta inskränkts till att se kvinnor som medier för män i elit-
grupperingar, antingen i funktionen värdinna eller som förmedlare och skapare av 
kontaktnät via äktenskapet. Med andra ord har kvinnors inflytande betraktats som 
mer indirekt. 

Elit skall i denna avhandling ses som en liten grupp som relativt sett hade mer 
status och makt än flertalet. I begreppet ligger också ett antagande om att eliten 
upplevde sig som överordnad och att omgivningen också i de flesta fall accepterade 
denna hierarki. Jag hänvisar till en definition av elitbegreppet som tecknats av en 
grupp uppsalahistoriker. De identifierar ett antal aspekter som karakteriserar en 
samhällselit: eliten är alltid elit i relation till någon annan grupp, eliten är exklusiv 
och den upplever sig som elit, eliten har maktresurser som den använder, och slutli-
gen strävar eliten efter att reproducera sin makt.17 

Man kan fråga sig om begreppet elit stämmer överens med de kvinnor som utgör 
utgångspunkt för denna avhandling, landshövdingefruar. Jag vill hävda att de i sin 
samtid både betraktades som och såg på sig själva som en överordnad grupp. De var 
gifta med den högst uppsatte statlige tjänstemannen i länet. Positionen som Kon-
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ungens Befallningshavande gav landshövdingen en särställning på den regionala ni-
vån. Utanför huvudstaden fanns knappast någon tjänsteman med samma upphöjda 
status. Denna centrala ämbetsmannaposition motsvarades av en lika ledande posi-
tion i länets sociala och kulturella liv. I kretsen kring residenset möter vi en regional 
kulturelit som bland annat verkade i fornminnesföreningar, slöjdföreningar och 
hembygdsföreningar. Den grupp kvinnor som jag valt att utgå från i avhandlingen, 
landshövdingefruar, utgör med andra ord en del av en regional elit.

Hur skall vi då analysera det faktum att de var just kvinnor. I vilken utsträckning 
medförde den manliga maktpositionen fördelar även för kvinnorna? Här bör disku-
teras vilka verksamhetsfält som överhuvudtaget var möjliga för den tidens elitkvin-
nor. Denna fråga anknyter till den pågående forskningen inom området offentlighet 
och kön.

OFFENTLIGHETER

”Public was not really public and private was not really private despite the potent 
imagery of separate spheres. Both were ideological constructs with specific meaning 
which must be understood as products of a particular time.” 

Davidoff, Leonore & Hall, Catherine, Family fortunes, London 1987, s. 33

Dikotomin privat-offentligt har länge framstått som central för analyser av sam-
hällets könsordningar. Diskussionen utgår ofta från Jürgen Habermas uppdelning 
av offentligt och privat. Habermas skiljer mellan den offentliga maktens sfär å ena 
sidan och den privata sfären å andra sidan. Det privata området indelas i sin tur i en 
social sfär, bestående av marknad och produktion, samt en intimsfär där det allra 
mest privata, familjen, känslorna, moralen och religionen ingår. Dessa båda sfärer 
inom det privata området motsvaras av var sin offentlighet där intimsfären äger en 
”litterär offentlighet” som kommer till uttryck genom exempelvis brev, dagböcker 
och romaner medan den sociala sfären har en ”politisk offentlighet” som uttrycks 
via tidningar, klubbar, salonger och liknande.18 Habermas har dock kritiserats för 
att han inte problematiserat könskategorin. Den borgerliga offentligheten rymde en 
könshierarki som han överhuvudtaget inte har kommenterat. Det var i hög grad bor-
gerlighetens män som formade och skapade denna offentlighet och den avgränsades 
därmed också som en exklusivt manlig arena.19 

Begreppet ”separate spheres” fångar denna uppdelning av samhället och dess verk-
samheter i en offentlig respektive privat sfär som kom att ske från andra hälften av 
1700-talet och framåt. Inte minst det brittiska viktorianska samhället har kommit 
att förknippas med denna tudelade samhällsmodell. Vad karakteriserar då uppdel-
ningen i dessa ”separate spheres”? Produktion tenderade att skiljas från konsumtion 
och reproduktion, arbetsplatser separerades från hem och familj, vetenskap och in-
tellekt åtskiljdes från känslor och intimitet. Denna process inbegrep även en könens 
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åtskillnad och därmed kom också manliga och kvinnliga verksamheter, yrken och 
platser att separeras, eller åtminstone ses som åtskilda. Den kvinnliga idealbilden 
symboliserades ofta av en ”husets ängel”, en kärleksfull och vårdande gestalt som 
tillskrevs förmågan att mildra den hårda och offentliga manliga världen.20 Det är 
viktigt att poängtera att teorin om separata sfärer främst utgått från de borgerliga 
grupperna i samhället. I arbetar- och bondemiljöer deltog kvinnor fortfarande i hög 
grad i det produktiva arbetet. Bland dessa grupper dominerade istället ett slags arbe-
tets ideal.21 

Flera av de genusforskare som analyserat denna modell med ”separate spheres” har 
kritiserat den dikotoma uppdelningen som alltför fast och statisk. Man har visat att 
uppdelningen i privat och offentlig, man och kvinna, produktion och reproduktion 
mer bör betraktas som ideologiska skapelser än som faktiska empiriska förhållan-
den. Många undersökningar av borgerligt liv under 1700- 1800- och 1900-talen, 
såväl i Sverige som i de anglosaxiska länderna, har klarlagt att sfärerna aldrig var 
riktigt separerade. Hem och företag har ofta varit integrerade och kvinnors ideella 
verksamheter tog ofta plats på offentliga arenor. Talet om separata sfärer mötte också 
ett samtida motstånd och utsattes för kritik, vilket ledde till jämkningar och för-
ändringar. Men just detta faktum att sfärindelning ständigt behövde försvaras och 
rekonstrueras kan också utgöra ett bevis för att denna socialt konstruerade uppdel-
ning faktiskt existerade. Som sådan fick den betydelse även för kvinnors och mäns 
faktiska liv.22 

Vid sekelskiftet 1900 var den politiska demokratin i Sverige ännu inte fullt ut-
byggd. Såväl kvinnorna som de lägre klassernas män var utestängda från stora delar 
av det offentliga livet. Vid sidan av den i strikt mening politiska arenan fanns det kul-
turella livet med sina klubbar, föreningar och sällskap. Denna borgerliga offentlighet, 
för att använda Habermas terminologi, hade tidigare varit exklusivt manlig även 
den. Den högre utbildningen var också den länge reserverad för män, för att inte tala 
om vetenskapen.23 

Olika deloffentligheter öppnades dock successivt för kvinnor. Denna process upp-
märksammas av flera aktuella forskningsprojekt som haft som utgångspunkt att dis-
kutera kvinnors koppling till olika offentligheter. Projektet Formering för offentlighet 
– en kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920 vid Uppsala och Stockholms 
universitet undersöker ett antal föregångskvinnor och deras individuella levnads-
banor. Inom detta projekt urskiljs tre olika offentliga arenor: den filantropiska/
socialpolitiska, den kulturella och den pedagogiska offentligheten. Man arbetar i 
nära anslutning till Pierre Bourdieus sociologi och använder sig bland annat av en 
kollektivbiografisk arbetsmetod.24 I Lund har ett liknande projekt genomförts un-
der ledning av Eva Österberg. Under titeln Det vidgade rummet: Idéer, strategier och 
nätverk i tre generationer av kvinnor på väg ut i offentligheten ca 1880-1940 har under-
sökts hur gränserna för kvinnors delaktighet i offentligheten tänjts och vidgats. Här 
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betonas ett mer diskursivt perspektiv där aktörer kunnat omförhandla och omtolka 
rådande ordningar i syfte att skapa sig egna utrymmen. Projektet har hittills genere-
rat en gemensam antologi och tre avhandlingar inom historieämnet.25 Slutligen finns 
det tvärvetenskapliga projektet Genus, medborgarskap och offentlig politik 1848-1998 
vid Stockholms universitet där bland annat samspelet mellan staten och kvinnors 
gemensamma ageranden undersöks, exempelvis inom ramen för rösträttsrörelsen.26 

KVINNORNAS KULTURARV – ET T OMRÅDE AT T UNDERSÖKA 

I enlighet med den kritik som riktats mot den strikta uppdelningen i en privat 
respektive offentlig sfär uppfattar jag tiden kring sekelskiftet 1900 som fylld av en 
mångfald olika offentligheter. I vissa av dem hade de borgerliga kvinnorna en stark 
position. Den offentlighet som sammankopplades med filantropi och fattigvård 
hade redan på 1800-talet blivit möjlig för kvinnor, medan politik och vetenskap 
fortfarande i princip var manliga områden. Inom det kulturella området fanns vissa 
möjligheter för kvinnliga författare och konstnärer, medan det framväxande kultur-
arvsområdet till en början var en övervägande manlig offentlighet. Under 1900-talet 
skulle dock detta mönster förändras och det blev successivt allt vanligare med kvinn-
liga aktörer i musei– och hembygdssammanhang. När etnologen Kerstin Arcadius 
skildrar de svenska länsmuseernas framväxt nämner hon att museernas vårdande 
arbetsuppgifter ibland ansågs lämliga för kvinnor, i synnerhet om det handlade om 
textila föremål. Arcadius använder sig av landshövdingskan Ellen Widén som exem-
pel på detta kvinnliga inbrytande i en för övrigt relativt manlig värld.27 

I denna avhandling skall särskild uppmärksamhet riktas mot kulturarvet som ett 
offentligt verksamhetsområde möjligt för kvinnliga aktörer. Jag definierar kulturarv 
som de kulturella och materiella uttryck som har ansetts äga symbolvärde och som 
därför ägnats bevarandeintresse av olika slag. Kulturarv kopplas här till ett framväx-
ande verksamhets- och yrkesomåde.28 Intresset för just kulturarv motiveras bland 
annat av det faktum att detta område visade sig vara tydligt närvarande i de utvalda 
landshövdingefruarnas liv, inte minst inom ramen för verksamheter i hembygds- och 
hemslöjdsföreningar. Att kulturarvsområdet fokuserats ska också ses mot bakgrund 
av att den genushistoriska forskningen hittills riktat betydligt större intresse mot de 
sociala och filantropiska offentligheterna än de kulturella. Detta bristande intresse 
för kulturarvsektorn har kommenterats av Louise Waldén i termer av att den textila 
historien placerats utanför den stora berättelsen om kvinnornas historia. Hon ställer 
frågan: ”Vad beror det på att genusforskningen aldrig intresserat sig för Hemslöjdens 
kvinnovärld?” 29 I detta sammanhang kan infogas att Lena Hillerström, inom ramen 
för det tidigare nämnda projektet Det vidgade rummet, arbetar med ett pågående av-
handlingsprojekt med utgångspunkt i Tekniska skolan och dess kvinnliga studenter. 
Hon beskriver hur dessa kvinnor kom att bli verksamma inom ett estetiskt-kulturellt 
område, exempelvis som tecknare, mönsterritare, teckningslärare, textilkonstnärin-
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nor eller museiamanuenser. Hillerström hävdar att dessa kvinnor hittills blivit styv-
moderligt behandlade i forskningen.30

Min hypotes är att det under 1900-talet utvecklades lokal och regional hembygds-
verksamhet som successivt öppnade möjligheter för män och kvinnor att agera 
tillsammans men samtidigt också kämpa om inflytande och makt. Hur var detta 
möjligt sett mot bakgrund av att denna typ av verksamheter under 1800-talet varit 
snävt manligt definierade? Dels finns ett samband med utvecklingen inom det egna 
verksamhetsområdet, en process som kommer att analyseras i kapitel 3 och 4, dels 
finns här starka kopplingar till nationalismen och till synen på kvinnor och mäns 
skilda egenskaper och uppgifter i samhället. 31 

DEN BEKÖ NADE NATIONEN

Kring sekelskiftet 1900 etablerades en stark nationell diskurs där det fosterländska 
hade en stark koppling till både hemmet, bygden och regionen. Vilken roll hade 
kvinnorna i denna nationella formering? Det borgerliga könsideal som slog igenom 
under 1800-talet betonade könens grundläggande olikhet. Med Tomas Laqueur kan 
vi tala om ett ”tvåkönssystem” där män och kvinnor beskrevs och tolkades som två 
helt väsensskilda arter. Detta skall då jämföras med ett äldre ”enkönssystem” där 
skillnaden mellan könen sågs mer som varianter av samma mänskliga art. Man kan 
också ta utgångspunkt i Rousseaus särartstänkande för att beskriva den komplemen-
tära syn på könen som kom att bli rådande inom medel- och överklassen.32 

Inom en mängd områden blev det intressant att avgränsa kvinnliga respektive 
manliga egenskaper och naturenliga verksamhetsområden.33 Enligt de borgerliga 
idealen knöts kvinnor till hemmet och familjen och hyllades i termer av ”hemmets 
härskarinna” 

34 eller ”hemlivets konstnärinna”.35 Här kan också göras en koppling 
till den borgerliga hemkult som så målande beskrivits i Den kultiverade människan. 
Orvar Löfgren beskriver där hemmet som en av tre grundpelare i den borgerliga fa-
miljen och dess världsbild. I hemmet kunde den borgerliga familjen materialisera sitt 
välstånd och sin sociala position. Hemmet blev samtidigt en privatlivets tillflyktsort 
där familjen kunde dra sig tillbaka i gemenskap och närhet. Uttryck som hemtrev-
nad, hemkärlek och hemlängtan blir viktiga i denna hemkult. Till skillnad mot 
allmogehemmet, som fortfarande befolkades av såväl husbonde, hustru, barn och 
tjänstefolk, var det borgerliga hemmet oupplösligt förenat med modern, kvinnan. 
Den borgerliga kvinnan blev enligt dessa komplementära ideal en hemmets väktare 
och känslolivets vårdare medan hennes make verkade ute i den offentliga sfären.36 

Moderskapet hyllades alltså som den ideala kvinnliga rollen. Att många kvinnor 
i praktiken varken kunde eller ville nå detta ideal och att lagstiftningen parallellt 
liberaliserades, särskilt till förmån för de ogifta kvinnorna, hindrade inte idealet 
från att fortleva. När kvinnor sökte vägar ut från den privata familjesfären till olika 
offentligheter är det därför paradoxalt, men samtidigt inte särskilt märkligt, att just 
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moderskapet och hemmet utnyttjades som ett slags bräckjärn. Moderskapets fost-
rande funktion fördes ofta fram i diskussionen. Hemmet var den plats där den unga 
generationen växte upp och fick sina första värderingar och mödrarna sågs därmed 
som ansvariga för att de blivande medborgarna fick sin grundläggande uppfostran. 
Dessa fostrande egenskaper som tillskrevs kvinnor fungerade exempelvis som argu-
ment då läraryrket feminiserades.37 

Det finns många tecken på att det idealiserade ”hemmet” samt ”kvinnligheten” 
hade en symbolisk funktion i nationella sammanhang. Trots att många genusfors-
kare kritiserat forskningen om nationalismen för att vara könsblind38, finns ändå 
flera aktuella exempel på att detta perspektiv uppmärksammats. För svenskt vid-
kommande kan nämnas Nils Edlings studie av egnahemspolitiken och dess koppling 
till nation och nationalism. Egnahemspolitikens könsideal hade sina rötter i den 
ovan beskrivna borgerliga särartsideologin och dess kult av hem och familj. Dessa 
ideal ansågs hotade av industrialiseringen och urbaniseringen samt även av kvin-
norörelsens krav på kvinnlig frigörelse, ett hot som på sikt ansågs drabba nationen 
som helhet. Edling menar att egnahemspolitiken sågs som ett medel att säkerställa 
de borgerliga familjeidealen och samtidigt trygga nationen.39 

I Charlotte Tornbjers avhandling Den nationella modern analyseras hur moderska-
pet gavs nationella förtecken i skilda sammanhang. Hon undersöker skämtpressens 
användande av Moder Sveasymbolen, Morsdagsfirandet, skildringar av kungafamil-
jen och till sist, i den kvinnliga försvarsviljan. Tornbjer ser på den nationella diskur-
sen och hem- och familjediskursen som fristående från varandra, men som under 
inflytande av moderniteten vävs in i varandra.40 

Ida Blom har tidigt uppmärksammat genusperspektivets betydelse i forskningen 
om nationalism. Genom att analysera det norska bruket av kulturella nationella 
symboler som nationaldräkt, nationalsång och nationalsport visar hon hur män och 
kvinnor kopplades till nationen på helt olika sätt. Samhörighet med nationen kunde 
jämföras med de vardagliga relationerna och lojaliteterna inom hemmet. Precis som 
könen tilldelats olika funktioner i samhället – kvinnor knöts till privat sfär och män 
till offentlig och politisk sfär – hade män och kvinnor olika koppling till nationen. 
Moderskapet gav kvinnorna en särskild funktion i det nationella hemmet.41 

I sin studie av folkdräkternas koppling till den norska nationalismen har Astrid 
Oxaal påpekat att dräktrörelsens frontfigur Hulda Garborg betraktade den norska 
bondkvinnan som ett nationellt ideal. Enligt Oxaal betraktades kvinnorna som de 
främsta traditionsbärarna.42 

Det finns också exempel på att kvinnor själva använt sig av moderssymbolik som 
en strategi. Så var exempelvis fallet inom rösträttsrörelsen där man förhandlade om 
ett kvinnligt politiskt medborgarskap delvis med hjälp av en komplementär syn på 
könen. Josefin Rönnbäck har beskrivit detta som en ”bekönad nationalistisk retorik” 
där man poängterade kvinnornas reproduktiva egenskaper, men också framhävde 



20 FRUARS MAKT OCH OMAKT K APITEL 1  INLEDNING  21

deras viktiga roll för moralisk fostran och överföring av nationell kultur från äldre 
till yngre generationer.43 

En forskare som i ett bredare internationellt perspektiv utvecklat analysen av kvin-
nors symboliska nationella identitet är Ann McClintock som studerat olika former 
av nationalism i Sydafrika. Hon noterar att nationalismen som ideologi karakteri-
seras av en ambivalent syn på nationens förflutna, dels som ett nostalgiskt hyllande 
och dels som ett otåligt avvisande. Enligt McClintock, har detta motsatsförhållande 
förklarats som en naturlig könsskillnad, en slags könsbestämning av tiden. Kvinnor 
har fått representera det traditionella och tröga, en kontinuitet bakåt i tiden, medan 
män har representerat det progressiva och framåtriktade, själva moderniteten.44 

En liknande analys görs av Nira Yuval-Davis som ser tre grundläggande aspekter 
av nationalism: genealogisk och biologisk nationalism, kulturell nationalism samt 
till sist civil nationalism. Yuval-Davis menar att kvinnor inom den kulturella na-
tionalismen fått representera och vakta nationens heder och kulturella identitet och 
särart. Kvinnor har, trots denna till synes ärofyllda uppgift, ofta uteslutits från den 
civila och medborgerliga nationalismen och har därför tilldelats en ambivalent roll 
inom nationen. De har fungerat mer som nationernas symboliska objekt än som dess 
aktiva subjekt.45 

Forskningsläget kan sammanfattas så att kvinnor och män getts helt olika funk-
tioner i nationssammanhang. Medan män ofta fått symbolisera ett aktivt och fram-
åtskridande medborgarskap har kvinnor representerat nationens historia, dess tra-
ditionella identitet samt även dess heder och anständighet. Kvinnor fick därmed en 
symbolisk betydelse för nationen. Genom sina tillskrivna ädla kvinnliga egenskaper 
ansågs de kunna mildra den aggressiva moderniteten. De sågs ofta som representan-
ter för en svunnen tid och för äldre värden och ideal. 

TEORIER OM KÖ N

Hur könsmaktordningen fungerar och hur män och kvinnor faktiskt agerar inom 
denna struktur är en fråga som är viktig inte minst för historieforskningen. Det har 
länge förts en diskussion om strukturer kontra aktörer och huruvida kön skall ses 
huvudsakligen som det ena eller andra.46 Parallellt med den svenska debatten om 
genussystem har det pågått en postmodernistiskt influerad diskussion om forskning-
ens utgångspunkter. När genusforskningen och den feministiska teorin tenderar att 
byta ut en universell man mot en lika generaliserad kvinna skapar detta nya problem. 
Många har därför ansett det nödvändigt att omdefiniera själva begreppet kön och 
relatera detta till andra kategorier som ras, klass och sexualitet. Här ryms en kritik 
gentemot både genusforskningens och feminismens ibland universella och ahistoriska 
antagande om kategorin ”kvinna” som en enhetlig position.47 Spänningar och makt-
hierarkier inom kön är onekligen ett område som ännu inte blivit särskilt utvecklat 
inom genusforskningen. Ett sätt att komplicera en alltför enhetlig könskategorisering 
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presenteras av Gro Hagemann och Klas Åmark, som i sin diskussion av Yvonne Hird-
mans genussystem vill införa ytterligare en logik. Vid sidan av Hirdmans två bärande 
logiker: dikotomin och hierarkin, vill de använda sig av en ”rangordningens logik” 
vilken skapar en inbördes rangordning inom gruppen män respektive kvinnor.48 

Den postmoderna kritiken har menat att forskning, istället för att försöka bygga 
upp stabila kategorier och fasta strukturer, borde utgå från de olika kontexter som 
människor lever inom och helt enkelt inse att teorier och analytiska kategorier bör 
vara instabila och föränderliga eftersom världen är sådan. Med andra ord har tyd-
liggjorts att all teoribildning, inklusive den feministiska, är historiskt knuten till tid 
och rum.49 Ett viktigt resultat av den postmoderna kritiken är också att begrepps-
bildningen inom genusteorin blivit ifrågasatt. Det har strävats efter att nedmontera 
dikotoma kategorier som man–kvinna, natur-kultur och privat-offentlig. Av samma 
skäl kritiseras den av feministisk teori skapade uppdelningen i kön-genus, där kön 
tänktes som något biologiskt och oföränderligt som det socialt och kulturellt skapade 
genus opererade på. Kan det verkligen finnas en neutral och oföränderlig biologisk 
kropp? Även denna borde betraktas som en historiskt föränderlig kategori.50 För den 
svenska historieforskningens del har den amerikanska historikern Joan Scott utgjort 
den kanske viktigaste inspirationskällan till denna postmoderna eller poststruktura-
listiska hållning. Scott vill se genus som en både historisk och analytisk kategori som 
innebär dels ett socialt meningsskapande genom åtskillnad, dels ett sätt att uttrycka 
maktrelationer. Genus studeras här diskursivt, med andra ord kan det inte förstås 
oberoende av sitt språkliga sammanhang.51 

Kritiken av de poststrukturalistiska idéerna poängterar i sin tur att dekonstruk-
tionen av kategorierna, inklusive begreppen kvinna och man, riskerar att leda till att 
historiska analyser upplöses i en total relativism. Kopplingen mellan diskursen och 
reella aktörer kan bli oklar, eller som Anita Göransson uttrycker det, ”man försöker 
inte knyta mening till materialitet” 52 Dessutom ställs frågan om vem som skapar dis-
kursen, kan detta skapande subjekt endast vara en produkt av själva diskursen. Finns 
det ingen ”doer behind the deed”?53 

Jag menar att den postmoderna kritiken utgör en nyttig och nödvändig gransk-
ning av den kvinno- och genushistoriska forskningen. I likhet med Gro Hagemann 
menar jag att det går att använda sig av denna kritik utan att för den skull anamma 
den postmoderna teoribildningen som sådan.54 Den stora utmaningen består där-
med i att hitta teorier och modeller som kan fånga såväl mönsterbildande och be-
gränsande strukturer som handlande och förändrande perspektiv. Jag söker alltså 
efter en slags ”både-och-modell” som inte skapar essentialistiska och förutbestämda 
förklaringar till förhållanden mellan kön och makt. 

I begreppet kön vill jag innefatta både fysiska kroppar och de kunskaper, idéer, 
värderingar och sociala relationer som tillskrivs dessa. Liksom de flesta forskare 
inom samhällsvetenskap och humaniora utgår jag från ett relationellt och kon-
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struktivistiskt könsbegrepp enligt vilket det inte existerar fasta eller givna innehåll i 
könskategorierna, däremot regelbundenheter, mönster och strukturer – något vi kan 
kalla ett samhälles övergripande könsordning. Jag vill gärna luta mig mot Robert 
Connells tankar om genus som regimer och ordning, där ordningen representerar 
det övergripande mönstret av relationer mellan kvinnor och män som förekommer i 
ett samhälle, medan de olika genusregimerna är genuspräglade mönster inom exem-
pelvis en arbetsplats, en organisation eller en yrkesgrupp. Mellan genusordning och 
genusregimer finns samband men ingen fullständig överensstämmelse. I de flesta 
samhällen finns en patriarkalt grundad genusordning, men enskilda regimer kan 
mycket väl avvika från denna.55 

När det gäller kopplingen mellan kön och makt ansluter jag mig till Britt Marie 
Thurén som talar om en könsasymmetri där hierarkin kan variera beroende på 
den aktuella kontexten. Enligt detta resonemang finns det ingen könsrelation som 
innefattar en förgivet tagen manlig överordning och kvinnlig underordning, vilket 
däremot inte hindrar att detta ofta var fallet i många faktiska historiska situationer. 
För att skapa en mer dynamisk könsteori väljer Thurén att beskriva genusordningen 
som varierad beroende på dess styrka, utbredning och hierarki. Könsrelationer kan 
därmed vara mer eller mindre starka, utbredda och hierarkiska. Styrkan beskriver hur 
viktig kategorin kön är i ett samhälle. Detta kan exempelvis mätas genom att man 
iakttar effekterna av normbrott. Räckvidden beskriver hur stor del av samhället som 
påverkas av könsförhållanden. Är exempelvis alla arbetsuppgifter genuskodade eller 
gäller detta enbart vissa typer av sysslor? Hierarkin avgör i vilken grad könsskillnader 
styr fördelningen av viktiga samhällsresurser, med andra ord om ett kön tillskrivs mer 
värde och makt än ett annat. Alla dessa dimensioner kan kombineras på olika sätt.56 

De thurénska begreppen ger en möjlighet att tala om och analysera kön på ett mer 
flexibelt och dynamiskt sätt. För mig är det viktigt att kunna diskutera skillnader 
inom kön, exempelvis mellan kvinnor med olika bakgrund. Att sätta fokus på en 
kvinnlig elit handlar bland annat om att nyansera och differentiera kategorin kvin-
na. Den kvinnliga eliten kan inte sägas vara underordnad per definition, åtminstone 
inte underordnad på samma sätt som kvinnor från andra samhällsklasser. Därför 
kommer jag också att behöva operera med andra sociala kategorier som kan vara hie-
rarkiserande, som med andra ord kan bidra till att skapa makt och omakt. En sådan 
kategori är klass.

TEORIER OM KLASS

”Att klass inte längre används som ett teoretiskt verktyg innebär inte att fenomenet 
har upphört att existera, bara att somliga teoretiker inte längre sätter värde på det.” 57

Ojämlika förhållanden har genom historien kopplats till en rad olika företeelser. 
Enligt den marxistiska tolkningen av samhället finns två huvudsakliga källor till 
ojämlikhet; dels åtskiljandet mellan arbete och kapital, dels arbetsdelningen. I en-
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lighet med detta utgör var och ens ställning i produktionen utgångspunkt för en 
uppdelning i olika klasser. Förnyelsen av den marxistiska teorin har lett till en mer 
dynamisk förklaring av klasser och sociala hierarkier. Klassbegreppet har kommit att 
alltmer vila mot subjektiva och identitetsmässiga förklaringsgrunder. I E.P Thomp-
sons numera klassiska studie av den engelska arbetarklassen ingår ståndpunkten att 
klassbegreppet alltid måste relateras till den relevanta historiska kontexten. Thomp-
son kritiserade det strukturalistiska klassbegreppet och menade att klasser bildades 
genom olika aktörskap. Enligt denna tankegång är förutsättningen för att olika 
klasser skall bildas att grupper av människor upplever gemensam ställning och ut-
trycker och agerar enligt denna gentemot andra grupper som antas ha andra villkor 
och erfarenheter.58

”Class is a social and cultural formation (often finding institutional expression) 
which cannot be defined abstractly, or in isolation, but only in terms of relationship 
with other classes; and, ultimately, the definition can only be made in the medium of 
time – that is, action and reaction, change and conflict.” 59

Det marxistiskt skapade klassbegreppet har med andra ord genomgått en utveck-
ling och kan idag förstås både som en materiell och en diskursiv kategori. Inom den 
nordiska genushistoriska forskningen finns flera exempel på forskare som kombine-
rar kategorierna kön och klass. Bland dem kan nämnas Kerstin Norlander, Birgitta 
Jordansson, Ann-Catrin Östman och Ulrika Holgersson.60 

Den brittiska sociologen Beverley Skeggs, som starkt argumenterat för ett återin-
förande av kategorin klass i forskningen, menar dock att det fortfarande är alltför 
få genusforskare som använder sig av ett klassperspektiv. Hon pekar på möjligheten 
att forskarna själva inte upplever klass som något problem, att de kanske inte ”har 
upplevt eller känt av klass lika direkt som de upplevt kön?”. Skeggs definierar klass 
som en diskursiv och historisk specifik konstruktion som härrör från medelklas-
sens politiska konsolidering. Dessa diskursiva ramar påverkar också tillgången till 
ekonomiska och kulturella resurser. Med andra ord kan upplevelser av klass möjlig-
göra, legitimera och projicera materiella ojämlikheter.61 I likhet med E.P Thompson 
menar Skeggs att klass inte är en färdig struktur utan en position som görs och levs 
i ständigt pågående processer. Det handlar dels om hur egenskaper och positioner 
kopplas till olika sociala grupper genom koncentrerande, fixerande och inskrivande 
processer (condensing, sticking, fixing), dels om en värdering och omvandling där 
dessa egenskaper betraktas som antingen goda eller dåliga och därmed blir högt eller 
lågt värderade.62

Jag vill själv, med inspiration från Skeggs, se klass som en diskursivt formad 
kategori som kan skapa makthierarkier vilka också kan innefatta materiella förhål-
landen. En sådan diskursiv klass är till exempel det tidiga 1900-talets borgerlighet, 
vilken inte endast bestod av de som i strikt marxistisk mening utgjorde en kapitalä-
gargrupp. Här fanns också tjänstemän av olika slag och akademiskt bildade grupper. 



24 FRUARS MAKT OCH OMAKT K APITEL 1  INLEDNING  25

Dessa kan sägas ha varit åtskilda från arbetare respektive bönder i socialt, kulturellt 
och ekonomiskt hänseende. Enligt Åsa Linderborg fanns det en borgerlig hegemoni 
som fungerade som ett klassövergripande ideologiskt tema under stora delar av 
1900-talet. Hegemonin innebar att de kapitalistiska produktionsförhållandena och 
deras sociala hierarkier naturliggjordes och sågs som självklara. Trots vissa försök att 
etablera en mothegemoni var det, enligt Linderborg, på grundval av denna borgerliga 
ordning som den svenska socialdemokratin byggde sin egen folkhemspolitik.63 En 
sådan allmänt etablerad och accepterad berättelse om samhället kan också definie-
ras som en diskurs. 

I sin undersökning av 1800-talets filantropiska fält använder Birgitta Jordansson 
begreppet hegemonisk diskurs för att benämna det borgerliga samhällets domi-
nerande värderingar och uppfattningar. Hon vill också peka på genusordningens 
betydelse som en viktig del av den borgerliga konsolideringen av den egna klassen.64 
Vad kan man då mena med begreppet borgerlig diskurs eller borgerlig kultur? Denna 
fråga ställde Christina Florin och Ulla Johansson i samband med sin studie av det 
svenska läroverket. Borgerlig diskurs kan enligt dem sägas förena småborgerliga 
medelklassideal med aristokratiska idéer och traditioner. Här samsas en kärna av 
borgerliga dygder som individuella prestationer, ansvarstagande, handlingskraft, 
självdisciplin, rationalitet och tro på bildning. Gemensamt för dessa ideal är också 
att de har kopplats till män och manlighet.65 

En viktig fråga för denna undersökning är hur kvinnor, och i synnerhet kvin-
nor inom regionala eliter, kan kopplas till kategorin klass. Ibland har det framstått 
som om kvinnor och klass skulle utgöra två inkompatibla kategorier. Förmodligen 
hänger detta samman med att den klassiska marxistiska tolkningen av begreppet 
klass länge varit dominerande och att det enligt denna har upplevts problematiskt 
att klassbestämma kvinnor. Problematiken har handlat om att kvinnor ofta tolkats 
som svagt kopplade till såväl arbete som kapital. Därmed har kvinnor ansetts som 
en slags passiva klassmedlemmar. Denna fråga har diskuterats av Christine Gray i en 
artikel där hon kritiserar klassbegreppet för att inte tillräckligt ha integrerat kvinnor, 
och i synnerhet inte borgerliga kvinnor. 

”For men class is identified primarily as an achieved status, as a relation to capital or 
to the means of production. Men’s class position is calculated primarily in terms of 
occupational, economic, and cultural capital, usually in that order. For women class is 
presented more as an ascribed status. Most often, it refers to social status as determi-
ned by relationships to men, by their fathers’and/or husbands’ class position, with their 
own education and occupations considered last. Women’s ‘class position’, unlike to 
men’s, has little pertinence, however, to establishing a direct relationship to capital.”  66

Gray ger själv klassbegreppet dubbla innebörder, dels som en process som skapar 
och reproducerar sociala skillnader kopplade till produktionen i en kapitalistisk 
ekonomi, dels som en språklig växel (shifter) som får olika innebörd beroende på om 
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det appliceras på män eller kvinnor. I enlighet med Grays resonemang behövs med 
andra ord en kombination av kategorierna klass och kön för att kunna göra en rimlig 
analys av de borgerliga kvinnornas situation. Vilka analytiska verktyg finns då till 
förfogande för att undersöka hierarkiska maktförhållanden där både kön och klass 
är medverkande kategorier? 

ATT UNDERSÖKA OJÄMLIKA FÖRHÅLLANDEN – DE BOURDIEUSKA REDSKAPEN

För studiet av dominerande grupper och deras relationer och kultur finns mycket 
inspiration att hämta i Pierre Bourdieus sociologi. Den innehåller ett antal begrepp 
som kan användas som teoretiska redskap vid analyser av olika samhällsförhållan-
den. Det intressanta med denna sociologi är att den kan underlätta studier av olika 
dominansförhållanden i samhället; mellan det prestigeladdade och det ringaktade, 
mellan överklass och underklass, mellan centrum och periferi. Förhoppningsvis kan 
den även underlätta studier av hierarkiska förhållanden mellan män och kvinnor.

Utgångspunkten för Bourdieu är att människan fungerar som en stridande och 
bytande social varelse vilken ständigt är invecklad i kamp om symboliska eller mate-
riella tillgångar. Dessa tillgångar kallar Bourdieu ekonomiskt och symboliskt kapital. 
Det symboliska kapitalet betecknar det värde eller anseende som vissa företeelser 
tillerkänns inom en specifik krets. I Medelhavsområdet exempelvis har hedern tradi-
tionellt utgjort ett symboliskt kapital. 67

Som en bred underavdelning av det symboliska kapitalet finns det kulturella kapi-
talet vilket kan bestå av språk, etikett och uppfostran samt förtrogenhet med konst, 
litteratur, musik osv. Kulturellt kapital existerar i flera tillstånd; i ett förkroppsligat 
tillstånd, habitus, där det lagras i vanor, gester och handlingsmönster av olika slag, 
men också i institutionaliserad form som exempelvis titulatur och examina. Det 
kulturella kapitalet kan i sin tur delas in i specifika former som utbildningskapital, 
vetenskapligt kapital, konstnärligt kapital osv. Vid sidan av det symboliska kapitalet 
inordnar Bourdieu det sociala kapitalet vilket i hans definition utgörs av släktband, 
vänskapsförbindelser, kåranda och liknande sociala relationer som binder männis-
kor samman. 

Genom olika reproduktionsstrategier kan tillgångar från de olika kapitalformerna 
utväxlas eller konverteras. Exempelvis kan en förmögen företagare investera i fina 
utbildningar för sina barn genom vilka de senare skaffar sig ett kulturellt kapital i 
form av bildning och akademisk examen. En person med ett väl utvecklat språk och 
med en förmåga att ”föra sig” kan å andra sidan med hjälp av dessa tillgångar skaffa 
ett välbetalt arbete. Det sociala kapitalet är enligt Bourdieu inte direkt konverterbart 
men kan däremot vara starkt bidragande till att andra kapitalformer ger utdelning. 
Som exempel har en nyutbildad ekonomstudent från en välkänd finansfamilj till-
gång till ett socialt nätverk bestående av ”rätt” människor vilket ökar möjligheterna 
att ordna ett bra jobb.68
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Ett annat viktigt begrepp i Bourdieus analytiska arsenal är fältbegreppet. Bourdieu 
talar om fältet som ett socialt rum där det pågår ett spel med egna regler och egen lo-
gik. Man kanske kan förklara det som en arena där en avgränsad grupp människor 
eller institutioner konkurrerar om gemensamma värden och tillgångar, materiella 
eller symboliska. Fältet blir på samma gång ett kraftfält och ett slagfält. Målet med 
spelet är att uppnå makt och inflytande inom fältet och här använder aktörerna de 
olika tillgångar som erkänns av fältet, bland annat symboliskt kapital. Vilka speci-
fika kapitalformer som är gångbara och giltiga avgörs inom respektive fält. Ett fält 
utmärks av en egen hierarki där positionen avgör vem som kan vara talesman och 
vem som har auktoritet. Fältbegreppet får sin betydelse framför allt som ett verktyg 
för undersökningar. Bourdieu och hans stab av medarbetare har sedan mitten av 
1970-talet beskrivit och analyserat ett antal franska fält: det litterära fältet, modein-
dustrin, utbildningsväsendet, det akademiska systemet, idrotten, politiken och det 
ekonomiska maktfältet.69 

Habitus är ett annat centralt begrepp inom den bourdieuska sociologin, vilket 
dock inte kommer att fokuseras i denna avhandling. Med habitus menar Bourdieu de 
dispositioner, dvs. egenskaper och ställningstaganden, som innebär att människor 
orienterar sig i samhället och gör vissa val. Att en viss grupp av männsikor tenderar 
att spela golf medan andra ägnar sig åt fotboll, är resultatet av dessa förkroppsligade 
dispositioner som styr deras föreställningar och handlande.70

På grundval av sina omfattande empiriska undersökningar av det franska kultur- 
och samhällslivet låter Bourdieu konstruera ett schema som beskriver landets so-
ciala rum som ett maktfält där kulturellt och ekonomiskt kapital mäts längs en och 
samma måttstock och som samvarierar med olika livsstilar. Detta sociala rum kan 
beskrivas som ett tredimensionellt rum som avgränsas dels av de sociala positionernas 
rum, dvs. kapitalsorternas volym och struktur över tid, dels av livsstilarnas eller dis-
positionernas rum där allt från läsvanor till fritidssysselsättningar anges.71 

I vilken utsträckning är Bourdieus modell applicerbar på svenska förhållanden? 
Många av Bourdieus begrepp har mer eller mindre blivit allmängods såväl innan-
för som utanför akademin. Inte minst har den forskning som fokuserar kulturliv, 
utbildning och akademiskt liv dragit nytta av hans metoder och modeller. Inom 
ramen för projektet Modernisering och kulturarv har Jan Erik Hagberg gjort en un-
dersökning av en specifik kulturarvsaktör utifrån Bourdieus kapitalbegrepp. Enligt 
Hagberg kan kulturarvet, i enlighet med Bourdieus resonemang om utväxling mel-
lan kapitalarter, omsättas till andra tillgångar. Aktören i detta exempel är läraren 
och folklivsforskaren Levi Johansson från Frostviken i norra Jämtland. Levi Johans-
son föddes som oäkta och fattig nybyggarpojke och slutade sitt liv som en nationellt 
erkänd folklivsforskare och en hembygdens kulturelle gigant. I Hagbergs tolkning 
utgjorde hans långa strävanden som hembygdens utforskare och allmogekulturens 
bevarare en möjlighet för Levi Johansson att skapa erkänsla och respekt både från det 
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egna lokalsamhället och från den nationella kulturarvsvärlden med sina museer och 
universitet. Johanssons skapande av kulturarv kunde inväxlas mot ett eget kulturellt 
kapital och som sådant utnyttjas såväl inom ett nationellt som lokalt kulturarvsfält. 
Hagberg visar på ett spännande sätt att kulturarv kan tolkas som en resurs på ett 
verksamhetsfält.72

I sin forskning om läroverken och den högre utbildningen har Christina Florin 
och Ulla Johansson inspirerats av Bourdieus kapitalbegrepp. Att kvinnor under lång 
tid utestängdes från läroverken, både som elever och lärare, var ett led i det manliga 
borgerlighetsprojektet där könens åtskillnad var av central betydelse. Den lärda kun-
skap som läroverken representerade gav ett kulturellt kapital vilket kunde fungera 
som inträdesbiljett till högre professioner samt till social status och makt. Här visar 
Florin och Johansson hur det kulturella kapitalet i hög grad var bekönat, hur män i 
kraft av sitt kön ansågs äga en kompetens som kvinnor aldrig kunde förvärva.73 

Möjligheten att kombinera den bourdieuska modellen med ett könsperspektiv 
har utnyttjats även av Anna Nordenstam som undersökt litteraturforskningens 
pionjärkvinnor i Sverige under perioden 1850-1930. Hennes studie fokuserar dels 
tillkomsten av Tidskrift för hemmet, dels den första kvinnliga litteraturhistorikern i 
Norden, Hilma Borelius. Nordenstam använder sig av fältbegreppet när hon analy-
serar Borelius agerande i det akademiska respektive kvinnokulturella fältet. Genom 
att skriva om manliga författare i det akademiska fältet och om kvinnliga författare 
i det kvinnokulturella fältet, anammade Borelius två skilda strategier och lyckades 
därmed, enligt Nordenstam, anpassa sig i båda sammanhangen.74

Trots att Bourdieu själv inte lagt någon större tonvikt vid könsperspektivet menar 
jag att hans kultursociologi utgör ett användbart redskap för analys av förhållanden 
som berör makt och kön. Toril Moi menar att Bourdieus begreppsapparat erbjuder 
en mikroteori för konkreta studier av social makt där även ett genusperspektiv kan 
innefattas.75 I Den manliga dominansen konstaterar Bourdieu att det finns ett socialt 
konstruerat manligt dominansförhållande. Hur detta skulle kunna studeras och 
analyseras via hans egen begreppsapparat ges dock ingen direkt vägledning till.76 Här 
måste de bourdieuska begreppen kompletteras med aktuell könsteoretisk forskning. 
Vad händer till exempel när kvinnor och män ur den kulturella och ekonomiska 
eliten är aktiva på samma fält? Har de haft olika strategier för sitt agerande? En in-
tressant fråga är vilken betydelse könsbaserade hierarkier har i jämförelse med andra 
makthierarkier. Det förefaller rimligt att anta att aktörer från en regional elit med 
tillgång till socialt och kulturellt kapital skall ha goda möjligheter att erövra symbo-
liskt kapital på olika fält. Men i vilken utsträckning har dessa tillgångar påverkats av 
könstillhörighet? Jag har för avsikt att undersöka detta utifrån två företrädare för en 
regional elit och deras ageranden inom bland annat kulturarvsområdet. 
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DEN BIOGRAFISKA ANSATSEN

Den empiriska utgångspunkten för mitt avhandlingsarbete har varit en särskild 
grupp kvinnor, nämligen landshövdingefruar. Jag har valt landshövdingefruar för 
att de som gifta kvinnor i en regional elit representerar status och makt men samti-
digt också underordning och ofrihet. Med utgångspunkt i dessa kvinnors verksam-
heter kommer jag att undersöka hur kön och klass interagerar. Jag vill synliggöra 
samhällsprocesser via enskilda människors ageranden och göranden och har därför 
valt att ta utgångspunkt i två specifika kvinnor. 

Vad är då vitsen med att utgå från enskilda personer i en undersökning som be-
handlar en allmän problematik? Jag menar att den enskilda människan som un-
dersökningsobjekt öppnar för vissa perspektiv, exempelvis möjligheten att studera 
aktörer i strukturer, och att analysera historiska processer, inte bara som kausala 
förhållanden, utan också för att förstå komplexa relationer mellan människor och 
deras möjligheter respektive begränsningar.77 Frågan om hur makt görs och hur 
makt fungerar kan med fördel undersökas genom att ta utgångspunkt i enskilda 
personer och deras liv. I överensstämmelse med det feministiska slagordet ”det pri-
vata är politiskt” kan därmed individer fungera som språngbrädor till mer generella 
förhållanden.78 

En biografisk ansats rymmer emellertid både möjligheter och problem och måste 
därför diskuteras. Bland problemen finns risken för hagiografi och överskattning av 
de biograferade personernas betydelse. Biografins fördelar, subjektiv inlevelse och 
förståelse, kan lätt hamna i konfrontation med traditionellt vetenskapliga anspråk 
på distans och objektivitet. Min strävan att lyfta fram och skriva in regionala elit-
kvinnor i historien får inte leda till att dessa kvinnor eller denna fruposition sätts 
på piedestal. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara biografins fördelar. Här vill jag 
ansluta till Göran B. Nilsson som rekommenderar forskaren att inte skriva heltäck-
ande biografier utan enbart skriva om det som är relevant för de utvalda frågorna. 
Personen och biografin kan då ge en möjlighet att öppna nya perspektiv på de speci-
fika problemställningarna.79 

Den undersökta personen måste givetvis sättas i relation till sin tid och till de 
förutsättningar hon levde under. I mitt fall måste de två landshövdingefruarna 
kontextualiseras och ses i sitt sammanhang. Här kan påpekas att det bland vissa 
poststrukturalistiska teoretiker har utvecklats en kritik mot biografin som genre. I 
enlighet med detta synsätt bör biografen inte söka efter ett absolut och sant liv, utan 
istället bygga en berättelse som handlar lika mycket om tiden som om personen.80 

De undersökta personerna kan då betraktas, inte bara som enskilda och individuella 
livsöden, utan också som representanter för en grupp individer och för ett visst tids-
skede. Mina utvalda landshövdingefruar kan därmed ses som både individer och 
positioner, de kan uppfattas som representanter för handlingsmönster under vissa 
tidsperioder. I mitt fall handlar det om att jag skapat en kategori, landshövdingefruar, 
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och därefter valt ut två representanter för denna grupp. Genom att utgå från dessa 
två kvinnor vill jag samtidigt säga något om andra kvinnor i liknande positioner 
under samma tidsperiod.81

HUR GÖ RA –AVGRÄNSNINGAR, KÄLLOR, METOD OCH DISPOSITION

Jag har valt två enskilda kvinnor som utgångspunkt för avhandlingsarbetet: Ellen 
Widén och Hanna Rydh. Man kanske kan ifrågasätta varför just dessa kvinnor har 
blivit utvalda. Vad hade det inneburit för undersökningen om jag istället ägnat mig 
åt två mer lågmälda och mindre aktiva företrädare för positionen landshövdingefru? 
Eftersom min avsikt var att undersöka dessa kvinnors möjligheter och begränsning-
ar i offentligheten hade det varit kontraproduktivt att välja aktörer som inte i så hög 
grad verkat i offentliga sammanhang och som därmed inte heller testat det möjligas 
gränser i någon större utsträckning. Detta är en av anledningarna till valet av Widén 
och Rydh. Ett annat skäl är tillgången på källmaterial, vilken för dessa två var relativt 
god. Argumenten till trots är jag medveten om att ett annat urval givetvis hade kun-
nat ge delvis andra resultat.82

På samma sätt som de båda landshövdingefruarna Ellen Widén och Hanna Rydh 
utgör avhandlingens utgångspunkt så betraktar jag kulturarvsområdet med dess 
föreningar, museer, hembygdsgårdar och slöjdverksamhet som undersökningens 
centrala verksamhetsfält. Till viss del behandlas även det filantropiska respektive 
kvinnopolitiska området, men dessa står dock i skuggan av kulturarvsområdet. Kul-
turarvet fokuseras av framför allt två skäl, dels för att de empiriska studierna tidigt 
visade att hemslöjd och kulturarv fanns rikligt representerat i huvudpersonernas 
agenda, dels för att det filantropiska området redan är relativt väl beforskat.83 Valet 
av Ellen Widén och Hanna Rydh har medfört att undersökningen rent tidsmässigt 
avgränsats till åren 1900-1940. Perioden omfattar två för kulturarvsområdet intres-
santa skeden, dels det tidiga 1900-talet då ett hembygdsnationalistiskt perspektiv 
etablerades via exempelvis slöjd- och hembygdsföreningar, dels 1930-talet då kultur-
arvsfältet konfronterades med funktionalism och folkhemspolitik.84 Den senare pe-
rioden innebar också att kulturarvsfältet genomgick en professionalisering där läns-
museer grundades och akademiskt utbildade antikvarier anställdes av föreningarna. 

Rent metodiskt har jag kombinerat en biografisk och maktanalytisk ansats där 
de bourdieuska begreppen kapital och fält fungerar som analytiska verktyg. Medan 
kapitalbegreppen finns närvarande i hela avhandlingen så har fältbegreppet främst 
kommit till användning i kapitel 4 där jag gör en särskild fältanalys av hemslöjds-
området. Med tanke på mitt syfte att analysera kön och klass som maktordnande 
kategorier har det varit nödvändigt att komplettera dessa ansatser med ett könsteore-
tiskt perspektiv. Här har Britt Marie Thuréns modell för att analysera könsassymetri 
utgjort en inspirationskälla. 
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Att forska utifrån ett biografiskt perspektiv innebär med nödvändighet att källma-
terialet till stor del kommer att bestå av privatpersoners handlingar: brev, dagböcker 
osv – material som ibland kan vara svårtillgängligt. Det faktum att min undersök-
ning fokuserar kulturella eliter har emellertid ökat möjligheterna att hitta relevant 
material eftersom dessa i högre grad än ”vanligt folk” avsatt privata handlingar i ar-
kiven. Den empiriska undersökningen har baserats på brev, dagböcker, fickkalendrar, 
manuskript, släktutredningar, pressklipp och övrigt självbiografiskt material. Till 
viss del har jag kompletterat dessa handlingar med muntliga samtal med efterlevande 
släktingar. Hanna Rydh har avsatt ett mycket stort personarkiv vid Kvinnohistoriska 
samlingarna i Göteborg. Ellen Widén har inget eget personarkiv, men kan spåras dels 
via sin make Johan Widén, dels via släktingar och andra personer i hennes nätverk, 
exempelvis intendenten och länsantikvarien Erik Festin, med vilken hon hade en liv-
lig brevväxling. Andra aktörer som ingår i Ellen Widéns och Hanna Rydhs respektive 
nätverk har spårats via brevsamlingar och dagböcker. Här kan nämnas Georg Karlin, 
vars handlingar återfinns på Kulturen, Stina Rodenstam, vars brev finns bevarade vid 
Uppsala Universitetsbibliotek, Lotten von Feilitzen, som har en brevsamling på Kung-
liga Biblioteket samt Gerda Boëthius, vars handlingar finns på Riksarkivet.

En annan stor materialgrupp är handlingar som producerats av de organisationer 
och föreningar som ingår i undersökningen; främst hemslöjds- och hembygdsorga-
nisationer, fornminnesföreningar, konstföreningar, filantropiska organisationer samt 
kvinnopolitiska sammanslutningar. Från dessa har utnyttjats protokoll, årsberät-
telser, korrespondens, cirkulär, föremålskataloger, fotografier, broschyrer och små-
skrifter, tidskrifter och årsböcker samt annat material som föreningarna producerat. 
Bland de organisationer som ingått i undersökningen kan nämnas: Jämtlands läns 
fornminnesförening, Föreningen Jämtslöjd, Föreningen Heimbygda, Jämtlandsdi-
striktet av Röda Korset, De Blindas Vänner i Jämtlands län och Fredrika Bremerför-
bundets Östersundskrets. Material från dessa organisationer har varit relativt lättill-
gängligt via Föreningsarkivet i Jämtlands län och Jämtlands läns museums arkiv. De 
riksorganisationer som ingår i undersökningen är: Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund, Föreningen för Svensk Hemslöjd, Samfundet för Hembygdsvård samt 
Fredrika Bremerförbundet. Material från dessa har inte alltid varit i uppordnat skick, 
i vissa fall är handlingarna förvarade hos den egna organisationen, i andra fall på en 
arkivinstitution. 

Föreningsmaterialet har i många fall kompletterats med artiklar från lokalpressen. 
Detta har varit viktigt, inte minst för att kunna ta del av föredrag, tal och liknande, 
vilka mer sällan finns bevarade i organisationernas egna samlingar. Vid denna tid 
publicerade lokaltidningarna i regel långa referat från föreningarnas sammankoms-
ter och aktiviteter. Det kan givetvis diskuteras hur vinklade dessa texter är, men en 
jämförelse med det samtida föreningsmaterialet visar på en relativt god överens-
stämmelse.
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Det biografiska och organisationsbundna materialet har även kompletterats med 
samtida offentliga utredningar som anknyter till kulturarvsområdet. Dessutom har 
riksdagstrycket från 1938 använts för att belysa den aktuella behörighetsdebatten 
och frågan om kvinnlig landshövding. Med tanke på landshövdingsämbetets både 
offentliga och privata natur hade man kanske kunnat förvänta sig att även material 
från ämbetets mer informella sidor kunde ha bevarats i länsstyrelsernas arkiv. Tyvärr 
är så inte fallet. Exempelvis har de gästdagböcker som förts på residensen betraktats 
som privata och har därför följt respektive landshövdingepar. I mitt fall har dagböck-
er från makarna Munck av Rosenschöld/Rydh kunnat uppspåras. 

Det faktiska hanterandet av källmaterialet går inte att beskriva på annat sätt än 
via begreppet närläsning. Här fungerar kvantitet och kvalitet som en slags inbördes 
förstärkare. Genom att gå igenom relativt stora mängder av protokoll, artiklar, ma-
nuskript och liknande från samma tidsperiod och verksamhetsområde infinner sig 
efter hand en slags känsla för tiden och kontexten. Detta faktum ledde relativt snabbt 
till en upplevelse av att inget material borde genomgås i början av avhandlingsarbetet 
– allt borde läsas med en större medvetenhet om helheter och sammanhang. Denna 
vetskap är förstås inte möjlig att efterleva men kan ändå fungera som en ledstjärna i 
arbetsprocessen. 

Ett viktigt källkritiskt faktum är förhållandet att Hanna Rydh på ett medvetet sätt 
lät skapa ett eget personarkiv. Hon verkar tidigt ha bestämt sig för att spara och beva-
ra sitt liv genom brev, tidningsklipp och annat personligt material. Hon prenumere-
rade på pressklipp under hela sitt yrkesverksamma liv och sparade på brev från 9 års 
ålder och fram till sin död.85 Här måste man ställa sig frågan i vilken utsträckning 
hon själv sållat bort och gallrat handlingar. Detta gäller exempelvis hennes klipp-
samling där det visserligen inte var hon själv som gjorde urvalet av klipp, men där 
det givetvis stod henne fritt att slänga de misshagliga artiklar som kan ha förekom-
mit. Det finns emellertid så många exempel på kritiska artiklar i denna klippsamling 
att man nog inte behöver vara särskilt orolig för denna möjlighet. Som exempel kan 
nämnas en mängd artiklar i samband med den så kallade landshövdingefrågan 
1938.86 Vikten av källkritik gäller förstås även Hanna Rydhs brevsamling där even-
tuella missnöjesyttringar kan ha gallrats bort av henne själv. Detta motsägs dock 
exempelvis av det anonyma brev som bevarats i hennes brevsamling där det talas i 
kritiska ordalag om ”kvinnoregementet i Östersund”.87 

Om Hanna Rydhs medvetna arkivskapande kan ha lett till vissa problem, så kan å 
andra sidan bristen på eget samlande, som i Ellen Widéns fall, innebära andra typer 
av svagheter, nämligen att den information som finns bevarad är relativt enkelriktad. 
Eftersom det inte finns någon brevsamling kopplad till Ellen Widén, varken inkomman-
de eller utgående brev, så blir man som forskare hänvisad till att hitta brev från Widén 
i andras ägo. Det finns med andra ord små möjligheter att följa en korrespondens mel-
lan Ellen Widén och hennes brevkontakter som en dialog mellan två personer. 
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Avhandlingens disposition kan liknas vid en tratt som inleds smalt men successivt 
vidgas. Undersökningen startar i kapitel 2 där de två huvudpersonerna och deras 
positioner presenteras. Här beskrivs två enskilda individer och deras agerande inom 
ramen för rollen som landshövdingefru. I kapitel 3 vidgas blicken till kulturarvsom-
rådet på regional nivå i Jämtlands län. Här ingår de båda landshövdingefruarna som 
två av de verksamma aktörerna. I nästföljande kapitel 4 förflyttas fokus till en natio-
nell nivå där hemslöjden analyseras utifrån ett fältperspektiv. Här finns endast en 
svag koppling till de båda huvudpersonerna, då främst till Ellen Widén och endast 
undantagsvis till Hanna Rydh. Kapitlet syftar framför allt till att analysera hur kön 
och klass interagerar inom ett för avhandlingen centralt verksamhetsområde, nämli-
gen hemslöjden. I kapitel 5 befinner sig undersökningen fortfarande på en huvudsak-
ligen nationell nivå, denna gång med en kvinnopolitisk frågeställning i fokus. Skulle 
kvinnor kunna tjänstgöra som landshövdingar? Kapitlet och frågeställningen är helt 
kopplat till Hanna Rydh och hennes kamp för att efterträda sin make på posten som 
landshövding i Jämtlands län. I det sista och sjätte kapitlet lyfts resultaten från de ti-
digare kapitlen upp till en generell syntesnivå där det förs mer teoretiska resonemang 
kring förhållandet mellan kön och klass, fält och makt. 

Tanken är att de båda huvudpersonerna Ellen Widén och Hanna Rydh, som perso-
ner respektive positioner, skall genomsyra avhandlingen, direkt eller indirekt. Detta 
betyder dock inte att de hela tiden kommer att vara fysiskt närvarande i texten. De 
ska mer fungera som sammanbindande varptrådar vilka löper genom väven, ibland 
synliga och ibland dolda, men ständigt närvarande.
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KAPITEL 2

Landshövdingskan
Länets första dam och det osynliga ämbetet

Elitens fruar – civilstånd och ekonomi

”Ellen sitter som vanligt vid telefon och styr sin del av länet. Håller nu på att ordna om 
sjukhjälp i ödebygden som ju är en god sak. Fruntimmer är bra att hafva ibland.” 1

”Ifall man vistas inom Jämtlands gränser en tid och kommer i beröring med invånar-
nas liv och förhållanden är det omöjligt att undgå att möta ett namn – Hanna Rydh. 
Det torde vara ganska allmänt känt att detta namn föregås av titeln landshövdingska. 
En hel del offentliga uppdrag följa med den ställningen.” 2

DÅTIDENS LANDSHÖVDINGEFRUAR befann sig i en intressant och paradoxal position mel-
lan å ena sidan den gifta kvinnans underordnade ställning, och å andra sidan den 
borgerliga fruns, elitkvinnans, sociala och kulturella maktposition. Båda dessa posi-
tioner härstammade från samma äktenskapliga kontrakt. När grevinnan och lands-
hövdingskan i Östergötlands län Alice Trolle summerade sitt livslopp kom hon fram 
till att hennes rika erfarenheter varit beroende av att hon fått leva sitt liv vid sidan av 
maken Eric. ”Utan Eric Trolle hade jag ej ägt alla de möjligheter som nu stått mig till 
buds, och som öppnat eljest slutna dörrar och lås för mig.” 3 För landshövdingefruar 
och andra kvinnor som befann sig i en liknande ”fruposition” under denna tidspe-
riod karakteriserades tillvaron därmed av både möjligheter och begränsningar. 

I detta kapitel kommer avhandlingens två huvudpersoner, Ellen Widén och Hanna 
Rydh, att presenteras och diskuteras. De frågor som behandlas handlar om kvin-
nornas aktörsskap och deras position i regionen. Ellen Widén och Hanna Rydh skall 
betraktas både som enskilda individer och som representanter för en samtida kvinn-
lig elitposition – frupositionen. Denna position skall analyseras som uttryck för både 
klass och kön. En intressant följdfråga är vilken betydelse civilståndet hade för dessa 



34 FRUARS MAKT OCH OMAKT K APITEL 2  L ANDSH ÖVDINGSK AN  35

regionala elitkvinnor. Rent konkret skall i detta kapitel undersökas vilken funktion 
landshövdingefrun spelade i den regionala eliten. Hur såg agendan ut för dessa kvin-
nor? Här skall också prövas i vilken utsträckning andra landshövdingefruar hade en 
liknande funktion, med andra ord vill jag visa att Ellen Widén och Hanna Rydh inte 
var unika representanter för denna fruposition.

DEN GIFTA KVINNANS STÄLLNING

Min undersöknings borgerliga kvinnor var gifta till en position i den regionala eliten. 
Som hustru till länets högste statlige ämbetsman erhöll de automatiskt ett visst mått 
av status och anseende. Denna status härrörde både från den sociala positionen och 
från det äkta ståndet som sådant. En gift kvinna hade just genom sitt civilstånd en 
viss status. En borgerlig klasstillhörighet, vilken sammanföll med makens rang och 
position, kunde ytterligare förstärka den gifta kvinnans sociala status.4 Det faktum 
att en kvinnas ställning i hög grad avgjordes av hennes relation till en man ger tydligt 
uttryck för de patriarkala bandens styrka. Makens ekonomiska, kulturella och sociala 
kapital fanns också tillgängliga för hustrun. Å andra sidan kunde mannens ställning 
vara beroende av en hustru som kunde förvalta och i bästa fall öka detta kapital. 
Tidigare forskning har framhållit att borgerliga kvinnor var viktiga, inte bara för den 
egna maken och dennes sociala ställning, utan för hela borgerligheten i en slags klass-
formeringprocess.5 Detta kan också uttryckas i termer av att de borgerliga kvinnorna 
ingick i en process där borgerligheten som grupp hade en strävan efter hegemoni.6 

En av de sociala markeringar och skiljelinjer som fanns mellan klasserna var 
synen på kvinnligt arbete. Medan gifta kvinnor från de lägre klasserna i många 
fall arbetade parallellt med sina män inom jordbruket och industrin, dessutom i 
betydligt större utsträckning än vad den officiella statistiken visar,7 var de borger-
liga kvinnorna under denna tidsperiod i de flesta fall hänvisade till en tillvaro vid 
sidan av detta produktiva arbetsliv. Gifta kvinnor från de borgerliga grupperna 
var vid sekelskiftet 1900 fortfarande anvisade rollen som hustru och mor, det vill 
säga till en fruposition. I tillvaron som gift borgerlig kvinna ingick dock en mängd 
åtaganden, såväl inom hemmet och hushållet, som inom sällskapslivet och det ide-
ella föreningslivet. Tidigare hade de borgerliga kvinnorna även haft stora produktiva 
plikter, såväl inom hushållet som i den näring som utgjorde familjens försörjning. 
Den tidigare dominerande föreställningen om 1800-talets borgerliga kvinna som en 
undersysselsatt, pianospelande sällskapsdam, har genom senare års forskning ersatts 
med bilden av en betydligt mer aktiv och självständig person som spelade en viktig 
roll för hushållet och dess ekonomi. De borgerliga kvinnornas produktiva insatser 
minskade dock från slutet av 1800-talet och tyngdpunkten försköts därmed från 
praktiska insatser i hushållet till sociala och representativa plikter samt rollen som 
mor. Denna utveckling styrdes av ekonomiska, sociala och kulturella processer där 
stigande levnadsstandard och nya konsumtionsmönster bland annat manifesterades 
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i ett ökat representations- och umgängesliv. Man kan också uttrycka det som att det 
borgerliga hushållet tömdes på producerande uppgifter vilket innebar en förändrad 
situation för kvinnorna.8 

Samtidigt med dessa inskränkande tendenser skedde en delvis motsatt utveck-
ling mot ett expanderande offentligt kvinnorum. Några av de mer namnkunniga 
kvinnor som förekommer i de särskilda kvinnobiografier som gavs ut i början av 
1900-talet är just gifta kvinnor, fruar, ofta titulerade via sina makar. Några av de 
mer kända är: Henriette Coyet, Calla Curman, Lizinka Dyrssen, Lotten af Edholm, 
Ann-Margret Holmgren, Agda Montelius, Anna Hierta-Retzius, Stina Rodenstam 
och Emma Zorn. Gemensamt för dessa är deras omfattande ideella verksamhet, hu-
vudsakligen inom det sociala respektive kulturella fältet, men även inom det kvinno-
politiska området. Dessa kvinnor gjorde vad man kan kalla offentlig karriär via sitt 
oavlönade arbete inom barnkrubbor, skyddsföreningar, vårdanstalter, arbetsstugor, 
barnkolonier, folkhögskolor, hushålls- och hemslöjdsskolor, hemslöjdsbutiker och 
kulturella salonger. Uppdragen var kopplade till organisationer som: F.V.O (Fören-
ingen för Välgörenhetens ordnande), Röda Korset, Nationalföreningen mot tuberku-
los, F.K.P.R (Föreningen för kvinnans politiska rösträtt), Fredrika Bremerförbundet, 
Svenska Kvinnors Nationalförbund, sällskapet Nya Idun, Handarbetets Vänner eller 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.9

RÄT TSLIGA VILLKOR OCH SOCIAL STATUS

Det tidiga 1900-talets könsordning innebar att gifta kvinnor inte räknades som full-
goda medborgare, en erfarenhet som de i och för sig delade med alla andra kvinnor. 
I jämförelse med ogifta kvinnor och änkor hade dock de gifta kvinnorna en ännu 
sämre situation rent rättsligt. Medan änkor och ogifta sedan en tid tillbaka hade 
haft både myndighetsstatus och rätt till kommunal rösträtt, i mån av tillräckligt hög 
inkomst eller förmögenhet, saknade de gifta kvinnorna denna rättighet ända fram 
till 1921.10 Enligt 1734 års lag var den gifta kvinnan helt underställd sin make. Denna 
patriarkala juridik upplöstes genom 1920 års giftermålsbalk där man och kvinna 
gavs samma rättigheter och skyldigheter. Mannen förblev dock barnens förmyndare. 
Genom den nya lagen genomfördes det moderna samhällets idé om individen som 
utgångspunkt för medborgerliga rättigheter.11 Trots lagändringen förblev dock ett 
stort antal gifta kvinnor i en rättslig beroendeställning till sina män ända fram till 
1950. Detta på grund av de övergångsregler som antogs för par som ingått äktenskap 
före 1920.12 

Även på arbetsmarknaden missgynnades de gifta kvinnorna. Ända fram till 1939 
var det både lagligt möjligt och relativt vanligt att kvinnor avskedades från sitt arbete 
i samband med giftermål eller barnafödande. Äktenskapet fungerade i den mening-
en som ett dyrköpt avtal där kvinnorna uppnådde en viss social status och trygghet 
mot att de i gengäld avsade sig möjligheterna till eget yrkesarbete, myndighet och 
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formellt politiskt inflytande. Carol Pateman, som utvecklat begreppet ”the sexual 
contract” för att beskriva det moderna patriarkala förhållandet mellan könen inom 
ramen för äktenskapet, går så långt att hon jämför de gifta kvinnornas ställning med 
underställda grupper som slavar, tjänstefolk och arbetstagare.13

Trots dessa medborgerliga nackdelar kunde äktenskapet ändå innebära en höjd 
social status för kvinnan, detta just på grund av hennes koppling till en man och 
dennes position. Det äkta ståndet kunde i sig innebära en uppvärdering av kvinnan. 
Leonore Davidoff och Catherine Hall talar om att äktenskapet gav kvinnor en slags 
vuxenstatus, ett formellt bevis för deras inträde i de ekonomiska och sociala sam-
manhang som byggde upp samhället.14 Eftersom civilståndet hade så stor betydelse 
för kvinnors ställning och position var det också viktigt att på olika sätt markera 
skillnaden mellan gift och ogift kvinna. I olika sammanhang och med olika meto-
der ägnades därför stor möda åt att skilja på det gifta respektive ogifta ståndet. I den 
folkliga klädedräkten var det exempelvis mycket vanligt att den gifta kvinnan skulle 
markera sin gifta och ärbara ställning genom att täcka håret med olika former av 
huvudbonader. De ogifta kvinnorna strävade samtidigt efter att tillägna sig dessa äk-
tenskapets attribut, vilket innebar att skillnaderna mellan gift och ogift i folkdräkter 
tenderade att suddas ut.15 

Även genom titulaturen, fru eller fröken, markerades en kvinnas civilstånd. För en 
man var civilståndet däremot osynligt, istället manifesterades som regel hans yrke 
och sysselsättning i titeln. Här kan läsas in värderingar om vilken information som 
ansågs viktig att ha om kvinnor respektive män. För kvinnor ansågs följaktligen vik-
tigast att urskilja civilståndet och kopplingen till en äkta man. Att gifta kvinnor an-
sågs ha ett högre socialt värde än ogifta synliggörs bland annat i samtida etikettböck-
er, exempelvis i samband med diskussioner om rangordning vid bordsplacering. 

”Fruarna följa som bekant männens stånd och villkor och änkor behålla man-
nens rang. Frånskilda fruar behålla ej mannens rang. Ogifta damer hade förr ingen 
rang, nu ha de, om de arbeta i ett yrke med rangordning, samma rang som manlig 
innehavare./…/ Dock ger man i stort sett den gifta ett litet försprång. En 25-årig fru 
placeras således före t.ex. en ogift 30-åring, men inte före en 35-årig fröken.” 16

EKONOMISKA VILLKOR

De ekonomiska villkoren skall inte underskattas. För landshövdingefrun fanns en 
grundläggande ekonomisk trygghet. Lönen för en landshövding fastställdes 1884 till 
13 000 kr/år och höjdes 1925 till 21 000 kronor. Förutom lönen fanns även en ersätt-
ning för tjänstebostad, möblering av fyra rum samt 3⁄4 av uppvärmningskostnaden 
i residensets bostadsdel. Lönenivån ansågs som tämligen hög, 1884 års lönenivå 
översteg vad ett justitieråd tjänade.17 Med hjälp av makens relativt sett höga lön och 
en rymlig tjänstebostad, det vill säga länsresidenset vilket ofta inrymdes i slott eller 
motsvarande, hade landshövdingefrun därför ett materiellt sett gott liv.18 
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Under perioden 1900-1940 var det självklart att residensen höll en stab av tjäns-
tefolk. Landshövdingskan själv deltog som regel inte aktivt i hushållsgöromålen, 
däremot hade hon ansvaret för hushållets skötsel och barnens vård och uppfostran. 
Det fanns personal för matlagning, städning och tvätt samt barnpassning och un-
dervisning. Johan och Ellen Widén hade minst tre anställda; kokerska, jungfru och 
barnsköterska/guvernant, förmodligen ännu fler.19 ”En liten rar och vaken tyska på 
ej fullt 19 hafva vi för barnen. Hon är god och glad och fröjdas åt allt, så det är riktigt 
roligt att hafva henne.” 20 Paret Rydh – Munck av Rosenschöld hade också ordentligt 
med assistans i hushållet. Hanna Rydhs husföreståndare och trotjänare hette Greta 
Rydeberg och hon förefaller att ha varit hemmets centrala punkt under åren i Öst-
ersund. Runt henne fanns två husor, en kokerska samt en barnsköterska till dottern 
Karin. På residenset fanns också en ”allt i allo” som fungerade som chaufför, betjänt 
och servitör. Inte minst under Hanna Rydhs långa perioder utomlands var denna 
uppbackning en praktisk nödvändighet. Maken Mortimer var enligt uppgift inte 
lagd åt praktiskt ansvar för hushåll och barn.21 Inte heller Hanna var särskilt road 
av köksbestyr och hon erkände villigt att hon visste mer om hur stenålderskvinnan 
skötte sitt hushåll än om en modern husmors vardag.22

Det kan konstateras att både Ellen Widén och Hanna Rydh hade en situation där 
markservicen i princip ombesörjdes av omgivande personal. Deras sitauion var på 
intet sätt unik. En annan samtida landshövdingska, Alice Trolle i Östergötland, hade 
följande personal i sitt hushåll på residenset i Linköping: två städerskor, en kammar-
jungfru, en tvätterska, en betjänt, en kokerska och en köksa.23 Sammanfattningsvis 
innebar de ekonomiska och sociala förutsättningarna att landshövdingens hustru 
hade relativt mycket tid att använda till representation och andra åtaganden. Det 
förefaller samtidigt ha ställts höga förväntningar på en kvinna i denna position. Här 
ingick de rent representativa plikterna, men även uttalade krav på att delta i kulturellt 
och filantropiskt föreningsliv på ledande nivåer. Här fanns med andra ord många 
arbetsuppgifter för en landshövdingefru. 

Ellen Widén och Hanna Rydh förenas av åtminstone två förhållanden, dels det fak-
tum att båda verkade som landshövdingefruar i Jämtland under en period av sitt liv, 
dels att de båda hade ett aktivt engagemang i sociala och kulturella frågor. Dessa två 
kvinnor fungerar som utgångspunkt och startramp för denna avhandling. Utan att 
ha någon ambition att skapa heltäckande biografier vill jag teckna en översiktlig bild 
av Ellen Widén och Hanna Rydh. Hur såg deras livslopp ut, vilka kapitaltillgångar 
förfogade de över och hur förvaltade de positionen som ”länets första dam”? 
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Ellen Widén
Man får söka länge i biografiska verk för att hitta ett eget uppslag på Ellen Widén. 
I Svensk biografisk handbok från 1927 finns hon dock med och beskrivs där som verk-
sam för främjandet av hemslöjd och bevarandet av gamla kulturföremål.24 Många 
i Ellen Widéns omgivning finns med i biografiska sammanhang, detta gäller inte 
minst hennes make, politikern och ämbetsmannen Johan Widén, som var en i sam-
tiden känd och etablerad person. I Svenska män och kvinnor förekommer maken Jo-
han, dottern och textilkonstnärinnan Sofia Widén, samt två av Ellens bröder, Alfred 
och Valter Murray. Ellen Widén lyser däremot med sin frånvaro.25 

DEN BORGERLIGA BAKGRUNDEN

Ellen Widén föddes 1866 som dotter till majoren Adolf Vilhelm Murray och Vendela 
Sophie Lagerhjelm. Murray var en relativt känd officers- och ämbetsmannasläkt 
med adliga anor. Fadern, som var uppvuxen i en grosshandlarfamilj i Stockholm, ut-
bildades till officer men verkade större delen av sitt liv som tjänsteman vid järnvägs-

Ellen Widén (1866-1944). 
Bilden är tagen omkring 1910. 
Foto: Jämtlands läns museum.
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styrelsen. Modern hade vuxit upp i Bofors där hennes far var assessor och morfadern 
prost och riksdagsman. Ellen växte upp med sex bröder varav två blev rikskända. 
Näst äldste brodern Adolf Murray var officer och arbetade även vid hovet som adju-
tant hos Oscar II och Gustaf V, senare även som ståthållare vid slottet i Stockholm. 
Valter Murray var jurist och hade en framgångsrik ämbetsmannakarriär, bland an-
nat som chefstjänsteman på ecklesiastikdepartementet. Han avslutade sin bana som 
landshövding i Västmanland under åren 1916-1937. Som en följd av faderns yrkesliv 
flyttade familjen Murray många gånger under Ellens uppväxtår. Från en gård utan-
för Vetlanda (1860), till Malmö (1867), Växjö (1872), Karlskoga (1872), Nyköping 
(1877) och till sist Stockholm (1892). 

Att det var en borgerlig uppväxt framgår exempelvis av familjens umgängesliv som 
bland annat innehöll musikaliska tesupéer, baler hos landshövdingen i Malmö, samt 
ett nära umgänge med landshövdingefamiljen Lagerbielke i Nyköping. Ellen Widén 
betecknar själv sin familj som konservativ, hon beskriver exempelvis hur föräldrarna 
ogillade den moderna litteraturen med Strindberg i spetsen. Man levde mer efter 
äldre tiders ideal, ”i glansen från Tegnérs och Geijers tid”.26 Ellen Widéns uppväxt 
vittnar om att familjen ägde ett stort mått av socialt och kulturellt kapital. Genom sin 
uppväxt blev hon därmed förtrogen med borgerliga traditioner och umgängesvanor. 

Ellen Widén tillbringade hela sin skolgång, från 8 till 18 års ålder, på Åhlinska 
skolan i Stockholm.27 På 1870-talet hade skolan drygt 300 elever och var periodvis 
en av landets största privata flickskolor. Det fanns elva olika klasser från nedre förbe-
redande och upp till femte klass, eleverna var i åldrarna 6 till 18 år. På schemat stod 
exempelvis franska, tyska, engelska, geometri, naturkunskap, teckning, handarbete, 
gymnastik och sång.28 

Vid 26 års ålder gifte sig Ellen med juristen och ämbetsmannen Johan Widén som 
då var landssekreterare i Södermanland. Paret bosatte sig i Nyköping där de båda 
döttrarna, Sofia och Marit, föddes 1900 respektive 1903. Vid sidan av sin ämbets-
mannakarriär var Johan Widén även riksdagsman under perioden 1900-1917, först 
som lantmannapartist och senare som liberal. Han deltog aktivt i utskottsarbetet 
och räknades som en god utredningsman. Johan Widén var statsråd i samlingsreger-
ingen 1905 samt talman i 2:a kammaren 1914-1917. Riksdagsarbetet innebar att han 
vistades mycket i Stockholm och periodvis gjorde familjen honom sällskap där.29 
När han 1906 utnämndes till landshövding i Jämtlands län flyttade hela familjen 
Widén upp till Östersund och bosatte sig i residenset.30 Riksdagsarbetet innebar att 
Johan Widén, trots sitt landshövdingeämbete, fortsatte att tillbringa långa perioder i 
Stockholm. Under dessa perioder brevväxlade paret flitigt och dessa brev, samt ma-
kens dagbok, ger ett intryck av att äktenskapet var lyckligt.31

Ellen Widén hade genom sina goda språkkunskaper ett intresse av att resa ut på 
kontinenten. Under våren 1908 gjorde hon och döttrarna exempelvis en resa till 
Montpellier i Frankrike där de vistades under ett halvår. Under sådana perioder in-
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tensifierades makarnas brevkontakter. Ibland skötte Ellen sin korrespondens på fran-
ska, vilket bidrar till intrycket av att resorna skedde med delvis bildande avsikter.32 

Periodvis drabbades Ellen Widén av trötthet och sjukdomar. Våren 1913 tillbring-
ade hon några veckor på Sabbatsbergs sjukhus där hon vårdades av sin husläkare.33 

Sommaren 1914 drabbades hon under några veckor av svår yrsel och ”nerfvärk”.34 

Under hösten 1916 vistades hon fyra månader på sanatorium i Ulricehamn ”nerfver-
na ej orka ordentligt” 35 och slutligen våren 1922 gjorde hon, i sällskap med dottern 
Marit, en kurortsresa till Wiesbaden med bad, brunnsdrickning och läkarbesök.36 

Bilden stämmer rätt väl med det levnadsmönster som utvecklades bland borgerska-
pet och särskilt dess kvinnor under slutet av 1800-talet, och som innebar regelbund-
na hälsoresor till orter med luft- eller vattenkurer där kulturellt och tidsmässigt 
bundna sjukdomar som exempelvis neurasteni skulle botas.37

AGENDAN

Ellen Widén är framför allt känd för sina insatser för hemslöjden och hembygdsfrå-
gorna i Jämtlands län. Hon var initiativtagare till föreningen Jämtslöjd som bildades 
1908, där hon bland annat fungerade som organisatör, arbetsledare och ideolog. El-
len Widén deltog också aktivt i en rad välgörenhetssammanhang, framförallt inom 
filantropiska föreningar, men även i verksamheter av mer privat karaktär.38 Det 

Landshövdingeparet Johan och Ellen Widén i residenset i Östersund omkring år 1910. 
Foto: Jämtlands läns museum.
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filantropiska arbetet låg helt i linje med samtidens syn på lämpliga verksamheter för 
borgerliga kvinnor. Som exempel på detta arbete kan nämnas de basarer som Stiftel-
sen Pauvres Honteux flera gånger ordnade. Ellen Widén hade där ett eget basarstånd 
där hon själv och döttrarna Marit och Sofia deltog, ofta iklädda särskilt utformade 
dräkter.39 Hennes engagemang i de filantropiska frågorna ökade markant i samband 
med första världskrigets utbrott och den sammanhängande kristiden. Arbetet med 
de kulturella frågorna mattades då något, men istället ägnades mycket kraft och 
energi åt att organisera hjälparbeten av olika slag. När landshövding Johan Widén 
blev kallad till slottet för att delta i Drottningens Centralkommitté för hjälpverksam-
het tyckte både han och flera andra landshövdingar att man klarade sig bra med den 
verksamhet som redan organiserats ute i länen. 

”Hvad mitt län angår, så återkom min hustru i förra veckan till Östersund och satte sig 
genast i spetsen för hjälparbetet. De där förut arbetande föreningarna; Röda Korset, 
Drottning Sofias förening (båda för sjukvård), landstormsföreningen m.fl. havfa slutit 
sig tillsamman under en gemensam styrelse med min hustru som ordförande.”  40

Om man försöker göra en sammanställning av Ellen Widéns verksamhet får man 
bilden av en ständigt sysselsatt kvinna som ägnade stora delar av sin tid åt represen-
tativa plikter, sammanträden och offentliga evenemang samt därtill en stor portion 

Välgörenhetsbasar i Östersund 1911. Till vänster syns Ellen Widéns döttrar Sofia och Marit. Foto: 
Jämtlands läns museum.
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praktiskt arbete för kulturlivet och filantropin. Enligt Ellen Widéns mor, Sophie 
Murray, som bodde hos familjen Widén i Östersund under långa perioder, var Ellen 
ständigt verksam med föreningsarbete av skilda slag. I sina brev hem till sonen Adolf 
beskrev hon ibland sin dotters fulltecknade agenda. 

”Ellen hälsar, men har som vanligt öfverläggningar och sammanträden både på för- 
och eftermiddagen.” 41

”Ellen är för det mesta ute eller i staden, men då gäller nästan alltid att skaffa hjelp, än 
åt gamla och unga fattiga, än att ordna med sjukstuga i ödebygden.” 42

”…det är mycket rart att vara hos Ellen som bli bra ensam när Johan reser. Men hon 
är så upptagen af att ställa och hjälpa att hon ej just får någon tid öfver för att tänka 
på sig sjelf.”  43 

”Här har vi det ljufligt fastän Ellen är mycket upptagen af sitt arbete, men snart efter 
påsk skall hon ordna för fest i Fornbyn m.m. Så hon blir mycket litet synlig. /…/ Idag 
är Ellen borta och delar ut kläder åt fattiga.”  44

ELLEN WIDÉNS ENGAGEMANG I SOCIALA OCH KULTURELLA 

VERKSAMHETER 1906 -192445

Stiftelsen Pauvres Honteux, ordförande  1906-1923

Östersunds arbetsstuga, ordförande  1907-1923

Jämtslöjd, ordförande i styrelse och arbetsutskott  1908-1923

Jämtlands läns konstförening, styrelseledamot  uå -192346

Föreningen för fattiga barns beklädnad, ordförande  1910-1911

Barnkrubban Emanuel, styrelseledamot  1918-1919

Östersunds fattigvårdsstyrelse, styrelseledamot  1920-1923

Röda korset, Mellersta Norrland, styrelseledamot  1915-1923

dito, ordförande i sektion 2 (personal och utbildning) 1916-1918

dito, ordförande i sektion 4 (socialt arbete) 1918-1919

dito, ordförande i kommittén för krigsbarnen/länskommittén Rädda 
Barnen 1919-1923

Rädda Barnens centralstyrelse, ledamot  1920-1924

Jämtland och Härjedalens landstormsförening, ordförande i kvinnliga 
utskottet  1914-1916

Jämtlands landstormsbeklädnad, ordförande  1916-1917

Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund, styrelseledamot  1924-1925
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OMGIVNINGENS SYN 

”Fru Widén är outtröttlig. Hon blir endast spänstigare och mer energisk.”  47

I beskrivningar av Ellen Widén omnämns hon ofta som entusiastisk, driftig, energisk 
och viljestark.48 När föreningen Jämtslöjd firade sitt 10-årsjubileum 1918 skrev man 
om ”…allt vad hon satt in av idéer, skaparkraft och energisk strävan för stora mål”.49 
Kollegorna inom föreningen Jämtslöjd, Anders Mattsson och Eric Festin, beskrev 
henne i positiva ordalag: ”Med sitt brinnande intresse förstod Ellen Widén att skapa 
entusiasm” 50, ”Fru Widén skapade en optimism, som kunde försätta berg.51 Hennes 
hemslöjdskollega i Hudiksvall, Stina Rodenstam, beskrev Ellen Widén som nyckeln 
till föreningen Jämtslöjds framgångar och framhöll särskilt ”…hennes oegennyttiga 
arbetslust och utomordentliga energi, hennes förmåga att entusiasmera och samla 
omkring sig likasinnade medhjälpare”.52 

Om man granskar dessa uttalanden noggrant kan man också finna antydningar 
om att hennes ambition och vilja ibland ansågs alltför stark: ”Man kunde få höra, att 
hon gick för djärvt och hårt fram med sina förslag, men inte var det så underligt, att 
hon förväntade bifall till sina framställningar, då hon offrade så mycket osjälviskt, 
offrade sig själv.” 53

Omgivningen tolkade ibland landshövdingeparets verksamhet så att landshöv-
dingen Johan Widén medvetet överlåtit ledarskapet för de kulturella frågorna på sin 
hustru. ”Det var rätt intressant att närvara vid de sammanträden, då dessa många-
handa kulturfrågor behandlades. Då hade icke hövdingen mycket att säga till om, 
då det var hans ’regering’ som styrde och drog upp riktlinjerna. Själv satt han oftast 
lyssnande och log ibland lite förstrött.” 54 Rent formellt fanns dock landshövding Wi-
dén med i såväl fornminnesföreningens som konstföreningens styrelse. 

Det finns också exempel på hur samtida aktörer gav en positiv bild av Ellen Widéns 
ledarskap. Vid den avskedsfest för landshövdingeparet som hölls på fornbyn Jamtli 
1923 höll lärarinnan Karin Larsson från byn Trusta på Rödön ett känslofyllt tal där 
hon riktade sig till Ellen Widén med orden ”Vår kära Fru Moder”. Hon talade däref-
ter allegoriskt om fru Widén som modern som nu stod inför att lämna sina barn som 
enligt talaren fortfarande var i behov av fostran, vård och näring.55 Vid samma fest 
deklamerades en dikt skriven direkt till Ellen Widén av tidningsredaktören Wilhelm 
Annér. I texten beskrivs i poetiska ordalag fornbyn Jamtli och dess skapare.

”De stugor grå som vilda blom
ha flyttats med sin rot
och samlats här så småningom
till krans vid Minnets fot.
Och frågar du vem kransen band
och förde blomstren hit,
det var en varlig kvinnohand,
en mjuk och vek och vit.56 
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Några dagar senare publicerades i lokalpressen en liknande hyllning till den avgå-
ende landshövdingefrun Ellen Widén, denna gång författad av den lokale skalden 
Anders Kilian.

”Vid hövdingens sida trädde framför oss en kvinna med varma och vänliga ögon in-
under en yvig lock. Hon tog oss helt lätt vid handen på kvinnosed och visade fädrens 
gärning från led till led. Hon bad oss en stund förglömma de eggande världsrekord 
och lyssna till vårdträdets susning på fädrens gamla gård: hon mindes om skönhets-
skatter av äkta sort, som liknöjt vi läto skövlas och glömmas bort” 57 

Här gjordes med andra ord en tolkning av det kvinnliga ledarskapet i termer av 
moderskap och kvinnlig särart där vård och omsorg sattes i främsta rummet. Sam-
manfattningsvis kan sägas att den samtida bedömningen av Ellen Widén var mycket 
positiv, hon erhöll en hel del uppskattning för sitt arbete inom de kulturella och och 
filantropiska områdena. Ellen Widén belönades med medaljen Illis quorum efter ett 
förslag av länsantikvarie Eric Festin. Hon mottog även Svenska Röda Korsets guld-
medalj, Hushållningssällskapets guldmedalj samt Sveriges Hemslöjdsföreningars 
Riksförbunds förtjänstplakett.58

Med tanke på den politiska opinionen i Jämtland, som var starkt präglad av fri-
sinnade strömningar,59 var det kanske oväntat att Ellen Widén uppnådde en sådan 
popularitet. Rent ideologiskt är det relativt tydligt att Ellen Widén representerade 
en fosterländskt sinnad konservatism, en inställning som hon troligen fått med sig 
från sin uppväxt. I hennes politiska hållning ingick också en stark försvarsvilja vilket 
bland annat kom till uttryck i ett aktivt arbete för landstormsföreningen i Jämtlands 
län, där hon blev hedersmedlem 1914, samt i den särskilda föreningen för landstor-
mens beklädnad. I samband med detta arbete framkommer dock att hennes inställ-
ning i försvarsfrågan inte alltid delades av befolkning i länet.60 När Ellen Widén 
skrev till kvinnor ute i socknarna för att få deras stöd för landstormen möttes hon 
ofta av beklagande svar där man redovisade befolkningens motvilja mot de militära 
satsningarna. 

”Allt arbete för landets försvar betraktas som ’krigiskt’ och ’högersinne’. Efter 
världskrigets utbrott är stämningen något annorlunda. Jag har samtalat mycket med 
bönderna och jag har märkt att de hålla envist fast vid sina åsikter och idéer. De äro 
nästan utan undantag s.k. ’fredsvänner’. /…/ Jag skall försöka tigga ull i gårdarna och 
hoppas att jag åtminstone få ihop något. Och så har jag intresserat ett par lärarinnor 
för saken. Tycker att det ej behöfver upptagas som ’politik’ ” 61 

”Och det vill jag ej fördölja, att oviljan mot allt, vad som har sammanhang med 
militarismen, ökats oerhört bland den stora allmänheten under det senast förflutna 
halvåret.” 62

Vid ett annat tillfälle uppenbarade sig Ellen Widéns försvarspolitiska inställning på 
ett påtagligt sätt. I samband med att de jämtländska representanterna i bondetåget 
1914 återkom till länet arrangerades en större landstormsfest på fornbyn Jamtli. Där 
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överlämnades till föreningen Jämtslöjd det handsydda standar som bondetågsrepre-
sentanterna medfört till Stockholm.63 Eftersom Ellen Widén var föreningens ordfö-
rande var det också hon som mottog och tackade för gåvan, vilket senare kom att 
kritiseras i landstinget där vissa tog händelsen till intäkt för att Jämtslöjd och Ellen 
Widén hade högersympatier. Händelsen ledde emellertid inte till några inskränk-
ningar i föreningens landstingsanslag. Enligt maken Johan Widén berodde detta på 
att man ogärna ville kritisera landshövdingskan offentligt, att man ”…ej tordes gå 
emot min hustru, som är populär.” 64 Det förefaller utan tvekan som om Ellen Widén 
var betydligt mer konservativ än sin make. När denne vacklade mellan olika poli-
tiska hemvister i riksdagen försökte hon pressa honom åt höger i politiken. ”Ellen 
vill gärna att jag skall gå och i st. låta uppställa mig för listan ’Försvaret främst’, dvs. 
högern. Detta kan jag naturligen icke.”  65

Ett annat förhållande som präglade Ellen Widén rent ideologiskt är det faktum att 
hon inte, till skillnad från många i hennes omgivning i Östersund, organiserade sig 
i kvinnopolitiska sammanhang. Som exempel fanns hon inte företrädd i Föreningen 
för kvinnans politiska rösträtt i Östersund. Där finner vi dock andra kulturellt och 
filantropiskt engagerade kvinnor, bland dem butiksägarinnan Agnes Ericson, borg-
mästarinnan Gunilla von Stapelmohr, doktorinnan Anna Warodell och friherrin-
nan Dina Leijonhufvud.66 Vid sidan av den konservativa hållningen fanns också ett 
religiöst drag hos Ellen Widén.67 Språket är exempelvis kantat med kristen symbolik, 
vilket är tydligt bland annat i breven till vänner och kollegor, som i detta brev till 
kollegan inom föreningen Jämtslöjd, Eric Festin. ”Men, inte behöfva vi derför miss-
trösta i vårt arbete – det skall lyckas med Guds hjelp!” 68 Huruvida detta skall tolkas 
som uttryck för en egen stark religiositet eller mer bör ses som ett utslag av en religi-
öst präglad tidsanda skall dock vara osagt.

Ellen Widén kan sägas ha varit en typisk representant för borgerliga kvinnor av 
sin generation. Hon fick en gedigen flickskoleutbildning som primärt inte syftade 
till egen yrkesverksamhet utan mer fungerade som en lämplig bakgrund för ett liv 
som gift kvinna. Genom sin adliga släktbakgrund och familjens umgeängesliv bland 
landshövdingepar och liknande, kan man säga att Ellen Widén var väl rustad för 
att inta positionen landshövdingefru med allt vad den innebar av social representa-
tion och borgerligt umgängesliv. I termer av socialt och kulturellt kapital kan Ellen 
Widén ses som en resursstark aktör. Dessa resurser lyckades hon använda i det ide-
ella arbetet för kulturarv och välgörenhet. Här framhöll omgivningen henne som en 
mycket ambitiös, viljestark och engagerad aktör. Hon saknade däremot akademisk 
utbildning och yrkesmässig erfarenhet, en begränsning som hon delade med många 
kvinnor vid denna tid. 
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Hanna Rydh 
Till skillnad från Ellen Widén är Hanna Rydh representerad i en rad biografiska 
uppslagsverk. I sin samtid var Hanna Rydh att betrakta som något av en rikskändis. 
I Svenska män och kvinnor från 1949, där hon upptar närmare en sida inklusive bild, 
tituleras hon arkeolog och politiker. I Nationalencyklopedin tituleras hon arkeolog, 
politiker och feminist. 

Hanna Rydh föddes i Stockholm 1891. Hennes föräldrar var ingenjören och företa-
garen Johan Albert Rydh och folkskollärarinnan Matilda Josefina Westlund. Fadern 
grundade 1882 värmeledningsföretaget AB Calor, vilket gav familjen en solid ekono-
misk bakgrund. Hanna var det yngsta av sammanlagt sex barn. Tre av syskonen dog 
redan som barn och systern Karin dog i spanska sjukan 1922. Brodern Carl Leonard 
kom att överta ledningen för familjeföretaget, men även Hanna satt senare med som 
representant i bolagsstyrelsen. Hanna Rydh studerade vid Wallinska flickskolan och 
tog studenten 1910. Hon fortsatte därefter till Stockholms högskola där hon stude-

Hanna Rydh (1891-1964). 
Foto: Jämtlands läns museum.
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rade litteraturhistoria, konsthistoria och arkeologi och blev fil. kand 1915. Parallellt 
med studierna verkade hon aktivt i den nyktra studentrörelsen SSUH och fick där 
sina första erfarenheter av samhällsengagemang.69 

DEN AKADEMISKA KARRIÄREN

När Hanna Rydh började studera arkeologi i Uppsala hösten 1915 gjorde hon ett för 
sin tid relativt ovanligt yrkesval. 1919 skrev hon på avhandlingen Dosformiga spän-
nen från vikingatiden. Hon hade själv planerat en licentiatavhandling, men professor 
Oscar Montelius övertygade henne att istället låta trycka arbetet som en doktors-
avhandling. Därmed kunde de båda promoveras samtidigt i Uppsala 1919; Hanna 
som den första svenska kvinnan som disputerat i arkeologi, Oscar Montelius som 
jubeldoktor. 

Några veckor efter disputationen gifte sig Hanna Rydh med sin kollega och tidiga-
re lärare i arkeologi, Bror Schnittger. Hanna behöll medvetet sitt eget flicknamn efter 
giftermålet, något som då var möjligt men senare försvårades av den nya äktenskaps-
lagen. Paret fick i rask takt två söner, Jan född 1922 och Bror född året därpå. Hanna 
ansåg inte att barnen utgjorde något hinder för hennes fortsatta yrkesverksamhet. 
När hon 1922, samma år som första sonens födelse, fick ett stort internationellt sti-
pendium, trodde stipendieledningen att hon skulle tacka nej till erbjudandet. Hanna 
Rydh svarade dock per telegram: ”My sons birth makes no difference”, ett yttrande 
som kommit att bli legendariskt.70 Stipendiepengarna finansierade en studieresa till 
Frankrike och Spanien. 

Maken avled redan 1924 och Hanna Rydh blev därmed ensam mor med två små 
barn. Trots detta faktum lyckades hon arbeta som arkeolog under hela 1920-talet, 
dock utan någon fast anställning. Man kan säga att hon fungerade som en arkeologisk 
och antikvarisk mångsysslare. Hon deltog i flera utgrävningar, bland annat på Adelsö 
i Mälaren, arbetade en period som amanuens vid ett franskt museum, verkade som 
guide och som forskare och författare. Bland mycket annat kom hon att fullfölja flera 
av de arkeologiska arbeten som maken hade påbörjat. 1927 utgav hon exempelvis en 
skrift om 1100-talsborgen Aranäs i Västergötland som maken tidigare hade utgrävt. 

Hanna Rydh utvecklade tidigt en förmåga att popularisera den arkeologiska ve-
tenskapen. Ett led i denna strävan var arbetet med att leda kulturhistoriska utfärder 
som hon gjorde på uppdrag av Statens Historiska museum under åren 1925-1929. Ett 
annat folkbildande arbete var att författa populärvetenskaplig arkeologisk litteratur, 
däribland: Där fädrens kummel stå (1922 tills. med maken), Grottmänniskornas år-
tusenden (1926), Kring Medelhavets stränder (1928), Mor berättar hur det var förr i 
tiden, del I-III (1930, 1933, 1938), Bland fornminnen och indianer (1934). Hon började 
tidigt resa ut i världen för att studera förhistoriska lämningar och fortsatte med detta 
livet ut. Många av dessa resor ledde också till böcker, artiklar och föreläsningar.71 

Sedan studietiden var Hanna Rydh engagerad i kvinnosaken och hon var aktiv 
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medlem i Fredrika Bremerförbundet. Hon blev vice ordförande i Stockholmskretsen 
1921, och senare ledare för Fredrika Bremer-skolan i Stockholm. Under perioden 
1937-1949 var hon ordförande i Fredrika Bremerförbundet. 1938 deltog hon som 
medlem i den svenska delegationen vid Nationernas Förbunds församling. Under 
andra världskriget var hon en av organisatörerna av den svenska Finlandshjälpen. 
Hon tilldelades för detta den finska utmärkelsen ”Finlands vita ros”. Hennes poli-
tiska intresse ledde henne även in i rikspolitiken och hon var riksdagsman för libera-
lerna 1943-1944. Intresset för jämställdhet och internationella frågor utövades även 
i organisationen ”International Alliance of Women” där hon var vice ordförande 
1939-1946 och ordförande 1946-1952, samt i Svensk-Indiska föreningen där hon 
var ordförande 1949-1957. Hanna Rydh utnämndes till korresponderande ledamot 
av Vitterhetsakademin 1933, året därpå blev hon ledamot av Norske Videnskabers 
Selskab och 1936 fick hon utmärkelsen Illis quorum.72

Hanan Rydh och Mortimer 
Munck av Rosenschöld gifte 
sig 1929. Foto i privat ägo.
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TIDEN SOM LANDSHÖVDINGEFRU

1929 gifte sig Hanna Rydh med statssekreteraren i ecklesiastikdepartementet Morti-
mer Munck av Rosenschöld. Han var 18 år äldre och änkling från ett tidigare barnlöst 
äktenskap. Enligt sonen Jan Schnittger hade Mortimer länge varit en av Hanna Rydhs 
beundrare, fångad av de populära böckerna om forntid, resor och exotiska platser. 
Mortimer Munck av Rosenschöld hade en bakgrund som jurist och ämbetsman och 
fungerade som tillförordnad landshövding i Kronobergs län 1929-1930. Det var alltså 
i Växjö som paret först kom att bosätta sig. 1931 erbjöds han tjänsten som landshöv-
ding i Jämtlands län och samma år föddes dottern Karin.73 Makarna var då 40 res-
pektive 58 år gamla och Mortimer Munck av Rosenschöld hade endast åtta år kvar till 
sin pensionering. Paret verkade som landshövding och landshövdingefru i Jämtlands 
län under åren 1931-1938.74 

När Hanna Rydh tillträdde sitt nya liv som landshövdingefru i Östersund hade 
hon ett helt annat bagage än sina företrädare, exempelvis Ellen Widén. Hon var 
akademiskt utbildad arkeolog med en doktorsgrad, berest och populär författare, 
och sist men inte minst en organiserad och engagerad feminist. Tack vare ett arv 
från fadern hade hon dessutom blivit relativt ekonomiskt oberoende. När lokaltid-
ningarna i Östersund uppmärksammade utnämningen av länets nya landshövding 
inträffade det ovanliga att man skrev betydligt mer om landshövdingskan Rydh än 
om hövdingen Munck av Rosenschöld.75 Hon var helt enkelt en rikskänd person och 
även veckopressen uppmärksammade det faktum att hon flyttat till Östersund och 
där fått positionen landshövdingefru.

”Snart sagt hela Sverige känner väl dr Hanna Rydh genom hennes arkeologiutflykter 
och böcker. Dr Rydh har inte lämnat sin vetenskap, men nu har hon en längre tid va-
rit strängt sysselsatt med att inreda det nyrestaurerade länsresidenset i Östersund, där 
hon är landshövdingska och nybliven mamma.” 76

Trots hennes akademiskt färgade bakgrund blev eftermälet i Jämtland inte så 
mycket arkeologens, forskarens, författarens eller resenärens – det var framför allt 
som landshövdingskan Hanna Rydh hon gjorde sig känd. På hembygdsområdet kom 
hon att gå i Ellen Widéns och många andra landshövdingskors fotspår. Trots sin ar-
keologiska bakgrund blev det främst hemslöjdsfrågorna som kom att uppta hennes 
uppmärksamhet. Hon genomdrev exempelvis ett omfattande sockendräktsprojekt 
med syfte att spåra upp och konstruera särskilda folkdräkter för de olika socknarna 
i länet. En annan kulturfråga som engagerade Hanna Rydh var upprättandet av lo-
kala hembygdsgårdar, en av dessa bidrog hon själv till att finansiera genom ett flitigt 
fornminnesguidande ute i länet. Perspektivet på hembygden var folkbildande och 
ungdomen och kvinnorna var enligt henne viktiga grupper att nå ut till. 

Fornminnesföreningen och Jämtslöjd var sedan 1923 sammanslagna i den gemen-
samma föreningen Heimbygda. Enligt en outtalad praxis skulle organisationen ledas 
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av länets förste man, landshövdingen. Som ett arv efter den kvinnligt styrda fören-
ingen Jämtslöjd tillsatte man en särskild slöjdnämnd inom föreningen Heimbygda 
och ordförandeskapet i denna gavs åt landshövdingens fru. Hanna Rydh valdes dess-
utom till vice ordförande i Heimbygdas styrelse och arbetsutskott och fick därmed 
en slags ställföreträdande roll för sin make landshövdingen. Det kulturella arbetet 
med hemslöjd och hembygdsfrågor analyseras närmare i nästa kapitel. 

Liksom Ellen Widén och andra samtida landshövdingefruar deltog även Hanna 
Rydh mycket aktivt i det socialt och filantropiskt inriktade föreningslivet.77 Genom 
att satsa på slöjdutbildningar för arbetslös ungdom kunde hon binda samman tidens 
sociala frågor med hemslöjdsintresset. Hanna Rydh påpekade själv att hon gärna 

Hanna Rydh var nybliven mamma när hon flyttade till Östersund 1931. 
Tidigare detta år föddes dottern Karin. Bilden publicerades på omslaget till 
tidningen Idun den 17/1 1932.
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ville förena sina olika arbetsfält. Vid det anförande hon höll vid hembygdsförbundets 
årsmöte i Östersund 1936 betonade hon att hon gärna växlade mellan sina tre stora 
intresseområden; hembygdsvård, socialvård och kvinnofrågor. Detta kan tolkas som 
en medveten strategi från hennes sida för att nå större resultat. 

”På så sätt försöker jag få säga ett ord om hembygdsvård när jag är ute för att tala 
social hygien eller ge några nyttiga glimtar på kvinnointressen, när jag ska tala hem-
bygdsvård. Det är kanske att gå bakvägen, men jag tänker hålla på därmed, så länge 
jag finner vägen öppen och framkomlig.” .78 

Under sina år i Östersund var Hanna Rydh verksam i Fredrika Bremerförbundets 
förbundsstyrelse. Det feministiska intresset tog hon med sig till Jämtlands län och 
hon deltog även aktivt i den lokalavdelning av Fredrika Bremerförbundet som fun-
nits i Östersund sedan hösten 1930. 

”Östersundskretsen präglades i hög grad vid denna tid av närvaron av den dynamiska 
personlighet, nämligen dr Hanna Rydh, som då var länets första dam och en synner-
ligen aktiv hedersordförande i kretsen /…/ Man ordnade soaréer i residenset och man 
hörde sin egen hedersordförande tala om Tut-Anch-Amon med samma glöd och in-
levelse som hon agerade för en aktiv kvinnoopinion”.79 

Det som åsyftas är den kampanj som FB-förbundet startade 1936 för att öka kvin-
nornas del i samhällsarbetet. Hanna Rydh, som hade direktkontakt med ledningen, 
åtog sig att driva frågan på hemmaplan i Östersund. Tillsammans med många andra 
kvinnoorganisationer anordnade man ett stort offentligt möte där bland annat Han-
na Rydh var en av talarna. Hon menade bland annat att kvinnor inte längre skulle 
nöja sig med inflytande ”syföreningsvägen” utan även skulle kräva platser med sam-
hällsansvar.80 Redan efter ett halvår meddelade Hanna Rydh att arbetet hade givit 
resultat genom att stadsfullmäktige i Östersund invalt kvinnor i tre av nämnderna.81

När Hanna Rydh våren 1937 blev vald till Fredrika Bremerförbundets ordförande 
kom hon att ägna allt mer tid åt det kvinnopolitiska arbetet på riksplanet. Hon 
deltog exempelvis aktivt i den nationella Kommittén för ökad kvinnorepresenta-
tion där även Alva Myrdal, Karin Kock, Kerstin Hesselgren och Eleonor Lilliehöök 
var ledande aktörer. Kommittén, som var en bred samverkan mellan ett stort antal 
kvinnoorganisationer, syftade till att öka kvinnornas andel i de stundande kommu-
nal- och landstingsvalen.82 Hanna Rydh startade även en massiv medlemskampanj 
inom Fredrika Bremerförbundet där hon själv genomförde en landsomfattande före-
läsningsturné och talade i ämnet ”Män och kvinnor i gemensamt arbete för stat och 
kommun”.83 I samband med besöken grundade hon samtidigt ett 40-tal nya kretsar 
runt om i landet, vilket innebar en nära nog fördubbling av förbundet.84 Under 
denna period var Hanna Rydh ofta på resande fot och hon tillbringade allt mindre 
tid i det egna länet. Att Hanna Rydh var en eftertraktad föreningsmänniska exem-
plifieras också av det faktum att hon 1939 blev tillfrågad om att bli Rädda Barnens 
förbundsordförande, vilket hon dock avböjde.85
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HANNA RYDHS ENGAGEMANG I SOCIALA OCH KULTURELLA 

VERKSAMHETER 1931-193888

Heimbygda, styrelseledamot 1931-1938, vice ordförande 1933-1938

Heimbygdas arbetsutskott, styrelseledamot 1932-1938, vice ordf. 1933-1938

Heimbygdas slöjdnämnd, ordförande 1931-1938

Jämtlands läns museiförening, vice ordförande 1933-1938

Jämtslöjds kvinnliga slöjdskola, vice ordförande 1931-1938

Jämtslöjds försäljningsförening, styrelseledamot 1931-1938

De Blindas Vänner i Jämtlands län, ordförande 1931-1938

Östersunds arbetsstuga, ordförande 1931-1938

Stiftelsen Pauvres Honteux, ordförande 1931-1938

Röda korset, Jämtlands läns distrikt, styrelseledamot 1931-1933, 
vice ordf. 1933-1938

Röda korset, Jämtlands läns distrikt, ordförande i sociala sektionen 1932-1938 

Östersunds husmodersförening, hedersordförande 1931-1938

Sveriges husmodersföreningars riksförbund, styrelseledamot 1936-1940, 
ledamot i dräktnämnden 1936-1940 

Jämtlands läns barnavårdsförbund, vice ordförande 1936-1938 

Östersunds elementarläroverk för flickor, inspektor 1931-1938

Fredrika Bremerförbundets Östersundskrets, hedersordförande 1931-1938

Fredrika Bremerförbundet, styrelsesuppleant 1924-1933, ledamot 1933-1937, 
ordförande 1937-1949 

AGENDAN

I tidningsartiklar kommenterade man ofta Hanna Rydhs tidspressade tillvaro och 
frågade sig hur hon hann med alla sina uppdrag. Ansvaret för länets representation 
och de kulturella och sociala frågorna tog så mycket tid i anspråk att hennes möj-
ligheter att fortsätta det vetenskapliga arbetet blev kraftigt begränsat. Man talade 
ibland om hennes tre roller, som representativ landshövdingska, som vardagsfru och 
som arkeolog.86

”Söndagen blir en arbetsam dag för vår landshövdingska. Enligt vad L.T, vid ett sam-
tal med henne erfar, kommer hon nämligen på söndagkvällen att anträda en resa till 
Ryssland, detta sedan hon först på förmiddagen deltagit i ett Röda Kors-möte i Of-
ferdal och på eftermiddagen talat vid festligheterna i samband med invigningen av 
Tandsbyns hembygdsgård”.87
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För veckopressen beskrev hon det som något av ett logistiskt problem, medan hon i 
den privata korrespondensen kunde erkänna att arbetsschemat periodvis blev över-
mäktigt. 

”Och tillfälle till arbete finns det ju alltid för hustrun till en man i min makes ställ-
ning, särskilt då man har ett så djupt rotat intresse för sitt eget arbete att man inte kan 
tänka på att koppla av det. Ni frågar om det går att förena båda? Ja, först och främst 
har jag en god hjälp i huset, men det gäller att försöka organisera sin tid. Det blir ju 
mest på kvällarna, då inga telefoner pingla längre och det är litet för sent för visiter 
och uppvaktningar som jag kan sätta mig till med mitt eget, förutsatt att inte några 
middagar eller sammanträden komma i vägen.”  89

”Har varit totalt under isen av arbete som väntade, artikeln som skulle varit i tryck 
för länge sedan. Det går illa att samtidigt få tid hålla dessa evinnerliga sammanträden 
som hopar sig.”  90

Vid sidan av plikterna kopplade till residenset och föreningsengagemangen fanns 
ändå en egen fritid. Familjen köpte ett litet härbre på Frösön vilket blev en viktig till-
flyktsort framför allt på lediga söndagar. Hit bjöds även de nära vännerna.91 Hanna 
var en ivrig skidåkare och härbret blev utgångspunkt för många utflykter. Vintern 

Residenset i Östersund på 1930-talet – den period då landshövdingeparet Hanna Rydh och Mor-
timer Munck av Rosenschöld bodde i huset. I förgrunden landshövdingens bokrum, i bakgrunden 
landshövdingskans bokrum. Foto: Jämtlands läns museum.
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1936 kunde pressen glatt rapportera att den ”duktiga” landshövdingskan Hanna 
Rydh hade deltagit en 2-mila märkesåkning på tiden 2.30 trots att föret inte varit det 
bästa.92 Friluftsintresset ledde även till att paret skaffade en fjällstuga i väglöst land 
vid Visjön, i närheten av Storlien. Här tillbringade familjen många vinterveckor, ofta 
kring nyår och påsk.93 

Till lycka för eftervärldens forskare hade Hanna Rydh små fickalmanackor där 
hon noterade sina engagemang. En genomgång av dessa visar att talet om pressat 
schema inte bara var tomma ord. Här finner vi korta anteckningar om möten och 
sammanträden, mottagningar och middagar, besök och resor. Som regel avlöstes 
den ena aktiviteten av den andra, mycket få dagar är ”tomma” utan några som helst 
engagemang. Kalendrarna visar också att hennes verksamhet successivt intensifieras 
för att slutligen kulminera under åren 1937 och 1938, den period då hon samtidigt 
med landshövdingskerollen också verkade som Fredrika Bremerförbundets nyblivna 
ordförande. Det förefaller dock som om det kvinnopolitiska arbetet inte ledde till att 
engagemanget i de internt jämtländska verksamheterna minskade. Konsekvensen av 
hennes kringflackande liv blev dock att de lokala frågorna fick koncentreras till de 
perioder då hon vistades i länet, vilket i praktiken kunde innebära tre eller fyra sam-
manträden under en och samma dag.94 Här följer vi Hanna Rydh under några veckor 
i februari 1934 respektive april 1938 och får därmed några prov på hennes agenda:

I den ”sydamerikanska 
hörnan” på residenset i 
Östersund hade Hanna 
Rydh samlat föremål 
från hennes resa i Syd-
amerika våren 1934. 
Foto: Jämtlands läns 
museum.
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1934, 10-19/2

Lördag: Röda korsfest Teatern, bal Standard
Söndag: Härbret general Österman, Hellströms. Stålhandske middag
Måndag: Barnavårdsstyrelsen. Födelsedag
Tisdag:  Slöjdnämnd. Heimbygdas styrelse, Fest för fr. Nilsson
Onsdag:  Röda korsets Sociala sektion
Torsdag:  Mottagning. Resa till Stockholm
Fredag:  Lunch legationsråd och fru Wingqvist, Anglais, Opererakällaren, Morti95  
 jag.
Lördag:  Lunch Hansson, Tusen ärenden, Operan, Royal.
Söndag:  lunch Operakällaren, Avresa fr. Sthm, Morti med
Måndag:  Göteborg, Föreningen för svenskhetens bevarande, lunch Palace, Överste 
 löjtn. Tham, fru Hägg, Museet aman. Rydén, middag Morti ombord Valpa- 
 raiso

Sedan följer hennes fem månader långa Sydamerikaresa där hon bland annat ge-
nomförde en föreläsningsturné bland inhemska och utlandssvenskar. I packningen 
medföljde en film om Sverige samt en mindre kollektion jämtländsk hemslöjd.

Madeira 28/2, Kap Verde 4/3 ”bad, däckgolf, middagkaffe på däck, läsning mm”, Rio 
de Janeiro 20/3 ”Cocktailparty konsul Bülows. Middag skand. för.” , 1/5 Montevideo, 
4/5 Buenos Aires, 19/5 La Paz, 27/5 Cuzco, 20/6 Vera Crus, 23/6 Merida, 29/6 Pana-
ma ”ombord på Axel Johnsson 29/6-16/7”, 16/7 Plymouth, 19/7 Hull, 23/7 Göteborg 
”Morti möter lunch på trädgårdsför.” , 25/7 hem till Östersund, sön 29/7 Härbret, 2/8 
Museet Jamtli Hemslöjd R-K. 96

1938, 18/4-11/5

Måndag:  Röda Kors i Fors, avreser Stockh.
Tisdag:  F.B.F:s förbundsstyrelse
Onsdag:  F.B.F. årsmöte
Torsdag:  F.B.F. årsmöte föredrag, Dagens Eko, middag Piperska, Maja Sandler efteråt
Fredag:  ledarkurs F.B.F.
Lördag:  led.kurs, Hem
Söndag:  Karins födelsedagsmiddag, Geijers
Måndag:  Slöjdnämnd, Arbetsstugan kl. 2, Solstickan 3.15, De Blinda 16, Pauvres 
 honteux 17
Tisdag: fru Hedst. Vecko Journalen, lunch för inskrivn., Mödrahjälps. kl 2, lunch  
 Hov
Onsdag:  avresa Stockh., Morti & jag
Torsdag:  F.B.F led.kurs, Statsråd Sköld, Hemslöjd kl. 3
Fredag:  Stat. hist. A.B. kliché, middag Djursholm, Morti jag Royal
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Lördag:  avresa, Brita, Rig, Odhner, Åkerman, Dittlews, v. Konows, Holmstedts, 
 avresa Göteborg med Drottningholm, Kapten S. Eriksson, sitter kaptens  
 bord jämte fru F. och familjen Hugo
Söndag:  Däck, Kaptains Cocktailparty
Måndag:  Stora Karlsö korrektur, storm 25 sek.m, ingen sjösjuka
Tisdag:  St. Karlsö färdigt. Cocktailparty att fira det
Onsdag:  Artikel om kofonden, kaptains Dinner
Torsdag:  New York kl 1⁄2 16

Sedan följer en drygt två månader lång resa i USA i samband med det så kallade De-
lawarejubiléet.97 

OMGIVNINGENS SYN 

Det är lätt att bli bländad av Hanna Rydh genom de många beskrivningarna av 
henne som en enastående, storartad och extraordinär person.98 Förmodligen var 
det också just det som omgivningen blev, bländad och förförd av hennes bildning, 
pondus och auktoritet men också av hennes känsla för det grandiosa och glansfulla 
livet. Detta gällde såväl i den lokala miljön i Jämtland som i Stockholm och på resor 
ute i världen. Överallt verkade hon ta människor med storm. Av beskrivningarna att 
döma föreföll hon kunna röra sig lika obehindrat bland landsbygdens bönder och 
skogsarbetare som bland kungligheter och akademiker. Lika gärna på skidor i de 
jämtländska fjällen som på Operakällaren i Stockholm. 

Hur såg man då på Hanna Rydh i rollen som landshövdingefru i Jämtland? Med 
uppenbar risk att skapa en alltför rosig bild skall här citeras några av de omdömen 
som kan spåras i hennes egen brevsamling. 

”…tack till Jämtlands goda länsmoder för den stora vänlighet, förståelse och upp-
muntran som vi rönte under Edert besök hos oss.” 99

”Jag är lycklig och stolt över att vi ha Doktor Rydh ibland oss, att vi ha en sådan repre-
sentant för vårt kön, en sådan landshövdingska.” 100

”Vår kära landshövdingska har nu rest till Amerika och då hon är borta så känna vi 
oss modlösa och oföretagsamma. Under hennes kloka ledning går allt så bra. Vi för-
söka så gott vi kunna, men sakna henne mycket.” 101

”Jag har dagligen nästan anledning att minnas dig och din inspirerande närvaro 
här. Nu har allt råkat i stiltje, inga nya initiativ och ingen att få goda råd av och klara 
besked av./…/ Du tog ditt kall på allvar och offrade allt: tid pengar och bekvämlighet 
och egna intressen.” 102

”Vi sakna Dig ofantligt och när jag många gånger på senare tider varit på Länsstyrel-
sen har det varit med stort vemod jag sett de tomma fönstren i våningen. Vi sakna Din 
sammanhållande och ordnande kraft under blinddagarna”.103
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Alla dessa hyllningar manar ändå till kritisk eftertanke. Fanns det bara positiva er-
farenheter av Hanna Rydh som landshövdingefru? Genom en noggrann läsning och 
tolkning av vissa uttalanden kan också framskymta en lite hukande inställning. Det 
finns vissa tecken på att de stora krav som Hanna Rydh ställde, både på sig själv och 
på andra, kunde leda till att man i viss mån ryggade tillbaka inför hennes person. ”Det 
hände att Hanna Rydh ringde kl 11 på kvällen för att höra om vi ordnat det ena eller 
det andra. Hon var mycket respektingivande men kunde också visa erkänsla.” 104 

Hennes barn bekräftar bilden av en mycket stark och bestämd personlighet. De 
antyder också att Hanna var den alltigenom dominerande i familjen, den som alltid 
bestämde och fick sin vilja igenom.105 ”Hon var ambitiös, ville gärna vara med och 
bestämma. Som andra kvinnor på den tiden var hon inte så mycket för att gulla med 
sina barn.” 106 

Denna minnesadress under-
tecknades av 91 personer 
och överlämnades till 
Hanna Rydh i samband med 
landshövdingeparets flytt 
från Östersund hösten 1938.
I privat ägo.
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I sin artikelserie om ”De stora kvinnorna” intervjuades Hanna Rydh av Åsa Mo-
berg under Rydhs sista år i livet. Moberg lanserar i denna artikel teorin att Hanna 
Rydh genom sin kombination av begåvning, styrka, skönhet och förmögenhet slog 
knock out på vissa i hennes omgivning. Flera av de egenskaper hon ägde, som exem-
pelvis självmedvetenhet, självhävdelsebehov och en stark ledarinstinkt, betraktades 
av många som exklusivt manliga egenskaper och kunde därför inte så lätt accepteras 
hos en kvinna.107 I samband med den kampanj som fördes för att ge Hanna Rydh möj-
lighet att efterträda sin make på landshövdingeposten 1938 framkom en hel del kri-
tiska uttalande om hennes person. Denna process beskrivs och analyseras i kapitel 5. 

Inte minst med tanke på Hanna Rydhs akademiska bakgrund och hennes stora 
arbetskapacitet bör man fundera över hennes livsval ur ett mer strategiskt perspektiv. 
Hur kan det komma sig att hon gick in för landshövdingskerollen så seriöst som hon 
gjorde? En kvinna med hennes bakgrund borde rimligen ha haft goda möjligheter 
till en mer självständig karriär. Det faktum att hon, trots sina goda akademiska me-
riter och sin kraftfulla framtoning, aldrig erhöll någon fast anställning som arkeolog 
kan kanske indikera att det trots allt inte var självklart för en kvinna att prioritera yr-
kesverksamhet framför familj och äktenskap. Å andra sidan är det också fullt möjligt 
att tolka hennes livsval ur en annan synvinkel. Att bli landshövdingefru kan därmed 
betraktas som en karriärväg. Flera vänner kommenterade att rollen som landshöv-
dingska passade henne perfekt, att den erbjöd en ledande position och en bred arena 
för hennes olika intresseområden.

”Jag har på avstånd följt dig och glatt mig åt att du har så härliga krafter för din nya 
och stora verksamhet. Och det är nog också en verksamhet som passar dig, där du får 
ordna och styra i stort.” 108

”Det är ljuvligt att se rätt folk på rätt plats – det är så sällan man får det. Och det var 
skönt att se en sådan allround människa som du i sin miljö.” 109

Trots allt måste konstateras att Hanna Rydh på många sätt levde enligt sina ideal och 
att hon genomförde sitt emancipationsprojekt för egen del. Tolkat på detta sätt kan 
positionen landshövdingefru betraktas som ett slags eget ämbete, om än informellt i 
många avseenden. 
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Representativa plikter
”To be the wife of a governor is a job in itself with an overwhelming number of re-
sponsibilities that may be called social in both senses of the word. /.../ This includes 
purely social functions, dinners, receptions and such”.110 

Om man som jag väljer att tolka landshövdingefruns förväntade arbetsuppgifter 
som ett eget men förvisso informellt ämbete, kan man definiera hennes roll som i 
huvudsak tvådelad. Å ena sidan hade hon representativa plikter, å andra sidan låg 
på hennes axlar även kulturella och filantropiska verksamheter där hon förutsattes 
fungera på ledande positioner.111 De representativa plikterna var givetvis något som 
landshövdingefruarna delade med andra gifta elitkvinnor. Skillnaden var kanske att 
man på residenset hade en större och mer officiell representation. Länsstyrelsen med 
sitt landshövdingepar fungerade som länets högsta representativa nivå och residen-
set fick därmed fungera som både hotell, restaurant och offentligt sällskapsrum för 
såväl det egna länet som för utifrån kommande besökare. Det representativa arbetet 
har räknats som en del av ämbetet, men representationen har inofficiellt byggt på 
modellen med ett landshövdingepar där makarna delat på dessa uppgifter. Officiellt 
var detta landshövdingens uppdrag, vilket avspeglas i nedanstående samtida beskriv-
ning av länsstyrelsen och dess uppgifter. I praktiken blev dock representationen i hög 
grad en arbetsuppgift för landshövdingens hustru, vilket emellertid inte synliggörs i 
denna beskrivning av ämbetets utformning. 

”Av stor betydelse för en landshövdings arbete såsom länsinnevånarnas representant 
är även den representation, som han utövar i sitt hem. Här mottager han offentliga 
nämnder, deputationer, representanter för allmänna och enskilda institutioner, för-
eningar m. m. i länet och lär genom personligt umgänge känna ett stort antal perso-
ner, vilka äro verksamma i det allmännas tjänst. Under sådan samvaro i landshöv-
dingens bostad har initiativ till många allmännyttiga företag tagits.” 112 

MOT TAGNINGAR OCH VISITER

Det kanske mest typiska sättet att representera på var mottagningen. Denna kunde 
vara mer eller mindre officiell, med eller utan inbjudningskort. Förtäringen var ofta 
relativt enkel, förfriskningar med tilltugg eller te/kaffe med bröd. Klädseln var i 
allmänhet strikt, för mannen gällde svart kavaj och för kvinnan hatt, klänning och 
kappa.113 En av mottagningarna på residenset i Östersund har skildrats på detta vis:

”Vi bjudas att intaga vårt te i stora matsalen. Där är ett långt bord dukat. Silvret blän-
ker, vackra blombuketter pryda bordet och duken är av kostbart material. Lätt, otvung-
et, underhåller landshövdingskan denna brokiga samling, medan två nätta jungfrur 
servera te eller kaffe, och läckra småbröd och kakor ständigt gå bordet runt.” 114

Viktigast av alla mottagningar på residenset var kanske den årliga nyårsmottagningen 
där Östersunds borgerlighet besökte residenset för att önska landshövdingeparet och 
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varandra gott nytt år. I Hanna Rydhs gästbok ser vi att antalet besökare vid dessa till-
ställningar varierade mellan hundra och tvåhundra personer.115 Att avlägga visiter in-
gick i ett slags ömsesidig artighetskultur där det gällde att betyga varandra aktning och 
intresse genom besök och middagar. Visiter var ofta kopplade till kollegiala relationer 
men innehöll ändå familjära drag eftersom fruar oftast deltog. Syftet var att skapa och 
upprätthålla goda relationer mellan chefer och anställda inom exempelvis myndighe-
ter, regementen och företag. Till residensets allmänna mottagningar begav sig de som 
var beroende av att upprätthålla goda kontakter med landshövdingen och hans hustru. 

Visiter skedde i allmänhet på söndagar. I samband med att ett nytt landshövding-
epar trätt i funktion var det extra många som kände sig manade att avlägga visit på 
residenset. I Hanna Rydhs fickalmanacka läser vi att paret Munck av Rosenschöld/
Rydh fick ta emot många besök under sin första söndag i Östersund. ”Visiter: 
gen.maj Hyandt, Löfwenborg, Överstarna Ohlsson, Törngren, Borgmästar Ohlsén, 
Prosten Öhrstedt.” 116 Det var emellertid inte endast till residenset man begav sig för 
att representera. Även landshövdingeparet ägnade sig åt visiter i sin omgivning, vil-
ket läroverkslektorn Kardell noterade i sin dagbok: ”Landshövding Widén med fru 
gjorde idag visit hos oss.” 117 Medan nyårsvisiterna i det närmaste ansågs ha upphört 
i Stockholm på 1930-talet, var det fortfarande betraktat som en självklarhet i övriga 
landet, inte minst i residensstäder.

”I residensstäder gå alla som umgås med landshövdingens dit på visit på nyårsdagen 
och undfägnas med glögg, tårta, kaffe, men dessutom göra yngre familjer uppvakt-
ning hos sina överordnade, var ock en inom sin kår, officerare hos översten (ev. också 
andra officerare), lärarkåren hos rektorns, prästen hos biskopens, ingenjören hos dis-
ponentens, osv. Det är dock inte sagt att dessa överordnade taga emot, de äro kanske 
i sin tur på nyårsuppvaktning hos t. ex. landshövdingen. De besökande lämna då, 
herrn två kort, damen ett, eller, om det är ett gift par, ett av mannens kort och ett av 
makarnas gemensamma. Alla vikta.” 118 

Som landshövdingefru inbjöd Hanna Rydh till återkommande kvinnliga mottag-
ningar, vilka fungerade som en slags fruklubb för kvinnorna i stadens medel- och 
överklass. I kretsen ingick en kärna bestående av fruar till länsstyrelsens högre 
ämbetsmän. Till dessa knöts en mängd andra borgerliga stadsfruar; doktorinnor, 
officersfruar och liknande. Den kvinnliga mottagningen hölls ca fyra gånger per år 
och där deltog som mest ett 50-tal kvinnor.119 Det finns all anledning att tro att dessa 
träffar inte enbart var socialt och sällskapligt betonade, utan även fungerade som 
diskussionsklubb och forum för samhällsengagemang. Några av de kvinnor som 
ofta återkom i gästböckerna under dessa mottagningar var också flitigt förekom-
mande i stadens föreningsliv, inte minst i de sammanhang där även landshövdinge-
frun Hanna Rydh var aktiv.120

I Länstidningen noterades under rubriken Jämtländskt hovnytt att landshöv-
dingskan hållit allmän mottagning där artisten Paul Jonze hade varit den enda 
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representanten för det ”starka könet”.121 Även andra landshövdingefruar hade denna 
tradition att ha en egen mottagning. Här skildras förhållandena vid Linköpings slott 
där landshövdingeparet i Östergötlands län residerade.

En särskild form av umgänge utgjorde då de visiter som damer och någon gång även 
herrar avlade hos varandra. Min mor hade flera år en bestämd dag – onsdagen – då hon 
tog emot besök. Eftermiddagen var då reserverad för de vänner, nära eller mer avlägsna, 
som ville träffa henne. Betjänt och husa passade upp, ett tébord stod alltid dukat i blåa 
salongen och vi yngre barn hade att hålla oss undan. Ofta var dessa mottagningar myck-
et livligt besökta, men det kunde också hända att på hela dagen ingen enda gäst kom.122 

MIDDAGAR OCH BALER

På residenset arrangerades också representativa middagar för större eller mindre 
sällskap. Under paret Rydh/Munck av Rosenschölds tid i Östersund hölls årligen två 
lite större middagsbjudningar; en för civila gäster och en för de ledande skikten inom 
stadens regementen.123 Johan och Ellen Widén inbjöd också till regelbundna supéer 
med bal för ett hundratal gäster.124 Denna typ av sociala arrangemang tilltalade inte 
alls landshövding Widén, vilket han också nogsamt anförtror sin dagbok. För ho-
nom var det representativa arbetet mycket mera plikt än nöje. 

Det är dukat till middag i matsalen på residenset i Östersund. Bilden är tagen någon gång under 
1930-talet. Foto: Jämtlands läns museum.
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”Vår första bal med 240 inbjudna. Det dansades i vår matsal. Supé var dukat i ses-
sionssalen och avgränsande rum på ömse sidor; men för övrigt åt man i kotterier 
äfven i trappuppgången och en del rum på öfre botten. Det såg ut, som gästerna hade 
det muntert. – Det var emellertid en faslig skön känsla, när det var öfver.” 125 

Ellen Widén var troligen mer lagd åt sociala plikter och hon var också sedan barndo-
men van vid denna typ av representation då hennes familj hade umgåtts i kretsen av 
landshövdingar. Inför kronprinsens besök på residenset 1922 kommenterades hen-
nes organisationsförmåga av modern, Sophie Murray. ”Om söndag 3 dagar kommer 
Kronprinsen, det blir skönt när det väl är öfver. Godt för Ellen att hon både har vana 
numera och lätthet för att ordna, och vända upp och ned på hela huset.” 126 

Vid mer officiella besök i länet fungerade residenset som gästbostad och sam-
lingspunkt. Riksantikvarien Sigurd Curman gjorde sommaren 1933 en tjänsteresa 
i Jämtlands län och bodde då på residenset: ”Ärade landshövdingepar! Med största 
tacksamhet ser jag tillbaka på de tvenne dagar jag hade glädjen att få vistas uti Edert 
gästfria hem i Östersund under ett par strålande försommardagar.” 127 En annan 
namnkunnig besökare samma sommar var kompositören Hugo Alfvén. ”Under-
tecknad, Hugo Alfvén, ber att till Eder maka och Eder få framföra ett hjärtligt tack 
för den stora älskvärdhet och gästfrihet Ni visade mig under de strålande sångarfest-
dagarna i Östersund.” 128 

RESANDE REPRESENTATION

Ett annat exempel på landshövdingeparens representation var deras resor i länet. Ellen 
Widén passade på att arbeta för hembygdens kultur i samband med makens ämbetsre-
sor, exempelvis under resor runt om i länet. ”På den resa genom Härjedalen som min 
man och jag företog på sommaren 1907, hade vi hunnit till Elfros. Lockande fager låg 
kyrkbyn i högsommartid. Min man hade nyss gått på sammanträde, och ensam gaf jag 
mig ut på forskningsfärd” 129 Paret Widén genomförde en liknande tjänsteresa i västra 
Jämtland hösten 1908 och besökte då alla kommuner från Åre till Mattmar. Det fram-
går tydligt att Ellen hade en egen parallell agenda under resan. ”Om måndag resa jag 
och Johan bort en vecka – en liknande resa som vi gjort de andra åren kring Jämtland. 
Han skall tala om vägar – jag om hemslöjd.” 130 

Även paret Rydh/Munck av Rosenschöld gjorde gemensamma tjänsteresor i länet. 
1933 gjorde de exempelvis en länsomfattande turné med syftet att undersöka hur 
kristiden hade påverkat befolkningen.131 När Hanna Rydh reste runt på egen hand i 
länet var det främst som talare hon agerade.

 ”Apropå reseskildringar så skall jag ut och berätta om Sydamerika. –På Röda Kors-
festen? –Ja! Och jag måste hinna med fem sådana på två dagar. Det blir att plocka med 
skioptikonbilder. Man kan hålla på att berätta hur länge som helst, ju längre desto 
bättre tycker denna publik, i det fallet inte lik stockholmarna. Men lite Röda Kors 
skall de få på köpet.” 132 



64 FRUARS MAKT OCH OMAKT K APITEL 2  L ANDSH ÖVDINGSK AN  65

Hanna Rydh framstår som en driven talare med stor förmåga att fånga sin publik. 
Hon kunde välja mellan många olika specialområden: hemslöjd, hembygdsvård, 
sociala frågor, kvinnors liv och historia, resor och arkeologi. Det förefaller också som 
om hon fick erkännanden just i egenskap av talare och föredragshållare. ”Genom sitt 
vinnande framställningssätt erövrade doktor Rydh helt auditoriet och taktfasta hur-
rarop besvarade det för henne utbragta levet.” 133 Hon fungerade även som officiell 
invigningstalare, oftast tillsammans med maken, men ibland på egen hand. ”Lands-
hövdingskan d:r Rydh invigningstalade. Stor tillströmning från ortsbornas sida.” 134 

KUNGLIG REPRESENTATION

För kungahuset och dess representanter var det en självklarhet att ta in på länsre-
sidensen i samband med resor runt om i landet. Landshövdingeparen blev därmed 
naturliga stödjepunkter för de kungligas representation.135 Här kan man se hur 
kungapar och landshövdingepar utnyttjade varandra närmast symbiotiskt och hur 
kungamakt och regional landshövdingemakt därmed supplerade och stödde var-

Gustaf  V och drottning Victoria på besök i Östersund 1911 där de tas emot vid residenset av lands-
hövdingeparet Johan och Ellen Widén (till höger om kungaparet). Foto: Jämtlands läns museum.
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andra. Hövdingeparen erbjöd service och organisation mot att kungligheterna fick 
strö glans över lokala och regionala evenemang. Den högtidlighet och status som de 
kungliga representerade kunde landshövdingeparet å sin sida utnyttja för egna regio-
nala behov. De kungliga fick inviga utställningar och hålla tal vid festligheter av olika 
slag. När det dåvarande kungaparet Gustaf V och drottning Victoria besökte Öster-
sund 1911 intresserade de sig bland annat för en utställning av kyrklig konst.

”Jämtslöjds vackra samlingar uti seminariets öfre våning utgjorde föremålet för nästa 
besök. Här var fru Widén en intresserad vägvisarinna och hade under hela besöket 
en lika lifligt intresserad åhörarinna i drottningen. Fröken Agnes Ericson biträdde 
vid visningen och unga flickor i gammaljämtska dräkter gåfvo brokighet och lif åt de 
vackert ordnade, men i sin ålderdomliga torftighet anspråkslösa afdelningarna.” 136 

På liknande sätt deltog prins Wilhelm i en hembygdsfest på fornbyn Jamtli 1937, 
vilket var starkt publikdragande och innebar att över 2000 personer lockades till 
festligheten.137 

Kronprinsparet Gustav Adolf och Louise besöker residenset i Östersund 1932. I förgrunden kron-
prinsessan Louise (till vänster) och landshövdingefrun Hanna Rydh. Foto: Jämtlands läns museum.
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MELLAN OFFENTLIGT OCH PRIVAT

När det gäller fruarnas representativa funktion är det intressant att se hur residenset 
och landshövdingeparet fungerade i ett gränsland mellan offentligt och privat, mel-
lan formella och informella plikter. Residenset användes för såväl officiella visiter, 
middagar och baler, som för informella och privata sammankomster. Var gränsen 
gick är inte alltid så tydligt. Detta förhållande anknyter till den kritik som riktats 
mot den dikotoma uppdelningen i en privat respektive offentlig samhällssfär. I en 
genomgång av förhållandena i det viktorianska Glasgow beskrivs hur medelklass-
familjernas liv snarare kännetecknades av starka band mellan hem och arbetsliv. 
Hemmen utgjorde plats för affärsmässiga kontakter, för ett väl utvecklat socialt 
umgängesliv där kontakter av olika slag odlades. I centrum för detta sociala liv stod 
den borgerliga kvinnan.138 I enlighet med detta resonemang blir det också möjligt att 
förstå landshövdingefruars och andra elitkvinnors representativa verksamhet som en 
offentlig verksamhet lika mycket som en privat. 

Residenset kunde också utnyttjas i andra halvoffentliga sammanhang. I Östersund 
användes residensets lokaler regelbundet som möteslokal för de föreningar som 
landshövdingeparet var engagerade i, tidvis utnyttjades utrymmen i residenset även 
som förråd för den regionala hembygdsföreningens föremålsamling. Kanske utnytt-
jades residenset medvetet som en maktsymbol i legitimerande och opinionsbildande 
syfte. Man är böjd att tro det när man ser prov på alla de tillfällen när landshövdinge-
fruarna Widén och Rydh använde residenset i samband med de egna föreningarnas 
representation.139 

”Arbetsutskottets ’kvällsplena’ å residenset började vanligen vid 7- à 8-tiden på kväl-
len och pågingo ofta till 3-tiden på natten.” 140

”När hela förbundsmötet var över, bjöds hela styrelsen plus äkta män på middag på 
residenset som tack för gott arbete.” 141

De borgerliga kvinnornas roll i sällskapslivet har tidigare uppmärksammats i sam-
band med studier av den så kallade salongskulturen. Här betonas de gifta kvinnor-
nas betydelse som initiativtagare till och ledare av ett halvoffentligt kulturliv inom 
ramen för det borgerliga hemmet.142 För att etablera salong krävdes såväl ekonomiska 
som sociala och kulturella kapitaltillgångar. En god ekonomi var nödvändig för att 
kunna erbjuda tillräckligt stora och representativa utrymmen samt mat och dryck 
till gästerna. Att agera värdinna för denna typ av sällskapsliv krävde dessutom en 
social position och en kulturell kompetens som kan uttryckas i begreppet värdinne-
skap. Här skildras detta av den samtida Gurli Linder: 

”Ej minst kräver det en värdinna mäktig att behärska hela situationen. Och i de här 
skildrade samkvämen var det värdinnans personlighet som främst satte sin indivi-
duella prägel på festen, och hon som blev den centrala och sammanhållande kraften 
mellan alla de olikartade elementen. Dessa fruar förverkligade idealet av behagligt 
värdinneskap…”. 143
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En av alla dessa fruar som agerade värdinna för ett större sällskapsliv var Calla Cur-
man. Hon var gift med läkaren, konsthistorikern och professorn Carl Curman. Själv 
var Calla Curman en skicklig pianist samt en ledande aktör inom Handarbetets Vän-
ner samt Föreningen för svenskhetens bevarande. På 1880-talet tog hon initiativ till 
de så kallade curmanska mottagningarna som hölls i det egna hemmet på Floragatan 
i Stockholm. Mottagningarna lockade tidens sociala och kulturella elit, både män och 
kvinnor, inte minst författare, musiker, vetenskapsmän och ledande företrädare för 
det kulturella föreningslivet.144 Calla Curman initierade också Sällskapet Nya Idun, 
vilket var en kvinnlig motsvarighet till det exklusivt manliga Sällskapet Idun.145 

På det regionala planet är det rimligt att anta att landshövdingens fru fick axla an-
svaret som den mest representativa kvinnan i länet, en slags värdinnornas värdinna. 
Detta förhållande beskrivs i en skildring av sällskapslivet i Falun kring sekelskiftet 
1900 utifrån Charlotte Wersäll och hennes position som landshövdingefru. 

”I Falun hade mor en helt annan ställning i umgängeslivet. En landshövding skulle ju 
’representera’. /…/ Hon bildade musiksällskap och högläsningsklubbar. En av hen-
nes stimulanser var Selma Lagerlöf som då bodde i Falun och deltog i dessa intressen 
under nära vänskap med mor. Vid de middagar och fester, som gåvos i vårt Faluhem, 
förekom alltid musikunderhållning, varvid mor ackompanjerade vid pianot.” 146 

Residenset fungerade i ett gränsland mellan offfentligt och privat. Här har landshövdingefru 
Hanna Rydh bjudit in till lunch för en grupp slöjdlärarinnor som deltog i en sommarkurs anordnad 
av Jämtslöjds kvinnliga slöjdskola 1934. Hanna Rydh sitter som nummer tre från vänster. 
Foto: Jämtlands läns museum.
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Kulturella och filantropiska plikter
Vissa utpekade samhällsområden betraktades som särskilt lämpliga för kvinnor, 
viktigast av dessa verksamhetsfält var de av pedagogisk, filantropisk och kulturell 
art. Detta förhållande gällde i synnerhet för kvinnor från de övre samhällsskikten. 
Det ansågs naturligt att landshövdingens hustru, genom att ägna sig åt viss kultur-
verksamhet samt frivillig fattigvård, kunde avlasta sin make på dessa områden. ”Hon 
är sin make till en ovärderlig hjälp genom att från hans axlar lyfta åtskilligt av de 
sociala omsorger, som följa med en landshövdingepost.” 147 Genom att verka inom 
ramen för dessa ansvarsområden kan man säga att landshövdingefruarna tog vid i 
en lång tradition av överhetens patriarkala omsorger gentemot den omgivande be-
folkningen. I denna tradition har brukspatroner och husbondfolk beskrivits som den 
goda överheten som identifierat sig med sin bygd och dess folk.148 

Verksamheten inom det kulturella området, särskilt kulturarvet, kommer att 
grundligt beskrivas och analyseras i kapitel 4 och 5. Här ges en översikt av de kultu-
rella och filantropiska plikterna.

BASARDAMER OCH BESKYDDARINNOR

Många av samtidens ideella verksamheter var beroende av insamlade medel från 
fester, basarer och liknande. Så var exempelvis fallet med den frivilliga fattigvår-
den och de privata och föreningsdrivna museerna. I dessa sammanhang fungerade 
många borgerliga kvinnor som ekonomiska stöttepelare och gynnare. Man talade 
om ”basardamer” som ett välkänt begrepp. En av dessa var änkan Anna Wallenberg 
i Stockholm som fungerade som ordförande i ett flertal sällskap och föreningar, 
däribland Handarbetets vänner, Pauvres Honteux, Kommittén för Stockholms läns 
stipendiefond samt Qvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvar. Hon deltog också aktivt 
i Nordiska museets gynnare.149 Arthur Hazelius assistent Sigrid Millrath har talande 
beskrivit de borgerliga damernas stöd till Skansen och Nordiska museet. 

”Förarbetena till festen sattes genast igång. Hundra ståndsfruar måste till en början 
anskaffas. Fru Anna Wallenberg åtog sig ledningen av själva marknaden. Doktorn 
bad mig besöka några fruar och värva dem för hans blivande fest.” 150 

Det var emellertid inte bara i Stockholm som museerna och dess föreningar stöddes 
av kvinnlig hjälpverksamhet. Exempel på detta finns även i Jönköping, Lillehammer 
och Östersund. Den basar som arrangerades i Östersund 1885 till förmån för Nord-
iska museet leddes av landshövdingefrun och friherrinnan Ericson. Basaren innehöll  
tidstypiska ingredienser som tablåer, musik, föredrag och försäljningsstånd. Här 
kan noteras att underhållningen anspelade på olika kulturhistoriska teman där man 
blandade friskt mellan lappkåtor, zigenarläger och jämtländska bröllopspar.151 

I dessa basarsammanhang användes också ordet beskyddarinna vilket bör tolkas 
som att de ansvariga kvinnorna ansågs spela rollen som en slags ekonomiska och 
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kulturella garanter. Många av de arrangemang där borgerliga kvinnor engagerade sig 
handlade med andra ord om att det fanns behov av ekonomiskt stöd för filantropiska 
och kulturella verksamheter. 

Ellen Widén fungerade som stöttepelare i ett antal ideella sammanhang i Öster-
sund. Som exempel kan nämnas den lokala skytteföreningen. ”Den 18-19 blir skyt-
tefest vid hvilken jag är ombedd att vara ’beskyddarinna’ hvilket betyder att jag har 
fullt upp att göra för att skaffa tombolavinster.” 152 Hon startade också föreningen 
Barnkrubbans vänner som stöd för den barnkrubba som drevs av metodistförsam-
lingen Emanuel. Genom denna vänförening skänkte stadens bättre bemedlade fruar 
varje år en ansenlig summa pengar.153 Andra landshövdingefruar fungerade på lik-
nande sätt som ekonomiska gynnare för en rad verksamheter i det egna länet. 

”…en aldrig sinande ström av uppdrag för att skaffa pengar till olika ideella rörelser i 
länet: skytte-, idrotts- och nykterhetsrörelserna, Röda Korset, dala-hemslöjden o.s.v. 
Mor organiserade ett otal basarer, konserter, amatörteaterföreställningar och dylikt 
till förmån för sådana ändamål.” 154 

I undersökningar av 1800-talets engelska filantropi framkommer just detta faktum 
att kvinnors delaktighet i de frivilliga filantropiska organisationerna hade stor eko-
nomisk betydelse. Kvinnorna fungerade dels som bidragsgivare, men också som 

Borgerliga kvinnor fungerade ofta som ekonomiska stöttepelare vid privata och föreningsdrivna 
museer. Man talade om ”basardamer” i dessa sammanhang. Här anordnas basar vid fornbyn Jamtli 
i Östersund omkring år 1915. Foto: Jämtlands läns museum.
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betydande insamlare av medel via den viktiga basarverksamheten. I dessa samman-
hang var det av stor betydelse att kunna knyta inflytelserika, såväl ekonomiskt som 
socialt och kulturellt starka, kvinnor till arrangemangen.

 ”A stall presided over by the Queen gave the greatest mark of distinction and guaran-
teed a large turn-out of nobility and gentry, and a tidy profit. /…/ Failing the Queen 
any distinguished lady, preferably with a title, ensured an increase in sales.155 

BLINDARBETE OCH BEKLÄDNAD

I flera av de filantropiska föreningarna utvecklades en tradition att verksamheten 
skulle ledas av länets landshövdingefru. Så var fallet inom flera av de jämtländska 
föreningarna, exempelvis Östersunds arbetsstuga, Stiftelsen Pauvres Honteux, De 
Blindas vänner samt Röda korsets sociala sektion.156 Ellen Widén och Hanna Rydh 
agerade såtillvida i enlighet med en i förväg uppgjord mall. 

Det förefaller som om hjälpverksamhet riktad mot blinda blev något av ett special-
område för landshövdingefruarna. Det hela började med Kronprinsessan Margaretas 
Arbetsnämnd för blinda som startade 1917. Här organiserades ett system med lokala 
ombud, så kallade skyddsvänner, vilka skulle lära känna de blinda och fungera som 
förmedlande länk gentemot hjälporganisationen. Vid valet av skyddsvänner ansågs 
det strategiskt viktigt att finna personer med en central ställning ute i länen som 
kunde fungera som auktoriteter i hjälparbetet. 

”Kronprinsessan bedömde att landshövdingens fru kunde antas ha en sådan ställning 
och även förväntas ha möjlighet, intresse och tid för denna uppgift. Hon vände sig 
därför i flertalet län till landshövdingens fru och fick ett varmt gensvar.” 157 

En av de tillfrågade var Ellen Widén, vilken troligen fungerade som skyddsvän i Öst-
ersund.158 Efterhand skapades egna lokalavdelningar runt skyddsvännerna och deras 
verksamhet. I Jämtlands län bildades De blindas vänner 1925 där den dåvarande 
landshövdingefrun Elisabeth Linnér blev ordförande. Det fanns ett 30-tal skydds-
vänner i länet. Bland dessa fanns en provkarta på regional och lokal elit; kyrkoher-
dar, provinsialläkare, jurister, rektorer och folkskollärare samt fruar till sådana. När 
Hanna Rydh kom till Jämtland övertog hon ordförandeskapet i De blindas vänner.159 
I årsberättelsen för 1931 läser vi:

”Jämtlands läns Blindförening hade i samband med Blinddagarna sitt årsmöte, de 
blinda voro välkomna gäster vid festligheterna, de voro nu som de varit tidigare år 
inbjudna till residenset på söndagmiddag och fördes sedan av stadens chaufförer i bil 
till kyrkokonserter.” 160

Det frivilliga försvarsarbetet inom landstormen är ett annat område där det ansågs 
naturligt att sprida verksamheten i landet via landshövdingefruarna. I cirkulär från 
Kronprinsessans centralråd för landstormens beklädnad uppmanades kvinnor runt 
om i landet att tillverka och skänka kläder till landstormsmännen. Cirkulärskrivel-
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serna skickades bland annat till landets landshövdingefruar som i sin tur förväntades 
kontakta kvinnor ute i respektive län. Ellen Widén fungerade som ett av dessa sände-
bud när hon korresponderade med kvinnor i de olika socknarna. Tillsammans med 
andra representanter för landstormens kvinnliga utskott publicerade hon ett upprop 
i lokaltidningarna där man vädjade till länets kvinnor om hjälp med att framställa 
tyg till 100 vadmalsrockar.161 

HJÄLPARBETE INOM RÖDA KORSET

Röda korset och dess verksamhet utgör ett bra exempel på förhållandet mellan kön 
och klass inom det frivilliga sociala arbetet. Här framgår tydligt att arbetet organi-
seras uppifrån och ned samt med en tydlig uppdelning i manlig respektive kvinnlig 
verksamhet. Liksom i fallet med blindarbetet och landstormen fanns det starka kopp-
lingar mellan kungahuset och den regionala elitens kvinnor. Redan samma år som 
Röda korset grundades i Sverige, 1865, bildades en krets damer kring änkedrottningen 
Josefina som ägnade sig åt praktisk hjälpverksamhet. Man arbetade huvudsakligen 
med att tillverka sjukvårdsutrustning, förband och liknande. Enligt en av de inblan-
dade, hovdamen Lotten von Heijne, var det änkedrottningen själv som tog initiativet:

”Nu har det bildats Föreningen för frivillig vård av sårade och sjuke i fält och hertigen 
av Östergötland är dess ordförande. Drottning Lovisa och jag har samspråkat om vi 
skulle kunna medverka på något sätt till föreningens nytta och utveckling. Du Lot-
ten, som ibland har berättat för mig om hur du i ditt föräldrahem ofta kunde tjäna 
de dina med sömnad, med ordnande av arbeten och så vidare, skulle du kunna hjälpa 
mig att här på landet få till stånd några arbetssammankomster där sjukvårdsartiklar 
kunde tillverkas?” 162

Det kvinnliga arbetet inom Röda korset organiserades först informellt i en så kal-
lad fruntimmersförening, men från 1870 instiftades en formell damkommitté inom 
ramen för Röda korset. Från 1906 benämndes den Röda korsets kvinnoförening. 
Några av de mest aktiva kvinnorna var, förutom den nämnda Lotten von Heijne: 
Sophie Adlersparre, Rosalie Olivecrona och Fredrika Limnell.163 Hertiginnan av 
Östergötland, senare drottning Sophia, blev damkommitténs beskyddarinna. Man 
samlades regelbundet till arbetssammankomster. 

Kvinnornas verksamhet växte snabbt och man tog även initiativ till filialer runt om 
i landet. Vid omorganisationen 1915 stod kvinnorna för majoriteten av Röda korsets 
medlemmar, 33 500 av sammanlagt 35 000 medlemmar var kvinnor. Den kvinnliga 
föreningen drev framgångsrikt frågan om att utvidga rödakorsverksamheten till att 
också omfatta social verksamhet i fredstid. På agendan stod exempelvis sjukstugor, 
ödemarkssamariter, förlossningshem, nödhjälpsarbete, barnbespisningar, lokala förråd 
av sängutrustningar, babyutstyrslar och sjukvårdsmateriel för utlåneverksamhet.164 

I det regionala perspektivet var det ofta självskrivet att länets landshövding skulle 
leda verksamheten.165 Det ansågs lika självklart att landshövdingens hustru skulle 
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engageras i rödakorsarbetet. 1915 tog Ellen Widén, tillsammans med några läkare, 
militärer och officersfruar, plats i Röda korsets distriktsstyrelse. Där inriktades arbe-
tet till en början på att utvidga distriktet och bilda nya kretsar. Under första världs-
kriget hade verksamheten en tydlig sjukvårdsinriktning. Man organiserade krigs-
sjukhus, hjälpstationer, konvalescentkolonier och anordnade sjukvårdutbildningar, 
exempelvis för så kallade hjälpsystrar. Ellen Widén var ordförande i den sektion som 
ansvarade för utbildning och personal. Efter kriget ändrade verksamheten inrikt-
ning och det sociala hjälparbetet hamnade i förgrunden. Ellen Widén och kretsen av 
borgerliga fruar kring henne drog igång ett massivt insamlingsarbete för att hjälpa 
krigsoffer från de drabbade länderna. Man tog emot krigsbarn samt organiserade 
stora insamlingar av pengar, kläder och linne som sedan sändes ut i Europa.166 

”…och så voro Ella och jag i arbetstagen och togo emot för krigsfångarna insamlade 
saker – Ungefär 1000 i regel stora paket insamlades på 1⁄2 timme och nära 7000 skänk-
tes till uppsamlarna. Skolbarnen som gått ur hus i hus och samlat jublade och glädjen 
var stor å alla håll. Nu skola vi sortera och packa ett par dagar, hvilket blir roligt. 
–Ebba Nordenfelt och Dora Hammarskjöld voro också där, och de m.fl kommer i 
morgon och hjälpa till. – Östersundarna äro grufligt snälla, det är säkert.” 167 

Efterhand blev verksamheten gentemot krigsbarnen organiserad i självständiga 
kommittéer som sedan övergick i förbundet Rädda Barnen. 

”Meddelades att det kontanta resultatet av kommitténs insamling uppgick till cirka 
60 000 kr. Av dessa hade 23 000 kr använts för inköp av födoämnen, som redan ha 
avsänts till Wien. Nu beslöt kommittén att inköpa matvaror såsom amerikanskt fett, 
cacao, socker till motsvarande en järnvägs last att snarast sändas till Wien. Sändning-
en beräknades kosta omkring 20 000 kr. Kommittén uppdrog åt Fru Widén efterhöra 
och avgöra, hur matvarorna fördelaktigast skulle inköpas.” 168 

Liksom i många andra län blev Ellen Widén i egenskap av landshövdingska ordfö-
rande i kommittén Rädda Barnen.169 Hon engagerade sig även i Rädda Barnen på 
förbundsnivå där hon hade en styrelsepost under åren 1922-1924. Ellen Widéns 
engagemang för att det sociala hjälparbetet förefaller genuint och äkta, däremot upp-
levde hon inte alla verksamheter som särskilt givande, vilket framgår av en brevkom-
mentar till en väninna. Hennes yttrande stärker också intrycket av att det sociala och 
filantropiska arbetet betraktades som ett ”måste” för de borgerliga kvinnorna.

”Ibland känns det en smula tungt att få lof att göra så mycket, som man ej har lust 
till, men lifvet är nu en gång sådant, att man ofta måste göra mycket som ej är roligt. 
/…/I Fredags hade vi en ’barnens dag’ här. Denna tillställning har alls inte roat mig i 
Sholm och gjorde det ej heller här, men då intet annat medel finnes att få penningar 
till vår barnkoloni, måste det ju begagnas.” 170

Hanna Rydh var på motsvarande sätt engagerad i det regionala och lokala rödakors-
arbetet. På 1930-talet fanns en tydlig könskonstruktion inbyggd i den regionala 
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organisationen. Medan landshövdingen förväntades fungera som ordförande i di-
striktet som helhet, antogs landshövdingefrun leda den kvinnligt kodade civila verk-
samheten. Denna sidoordnades i en särskild kommitté, den sociala sektionen, vilken 
beskrevs som ansvarig för organiserandet av ”det kvinnliga arbetet” samt förening-
ens sociala verksamhet.171 När Hanna Rydh blev ordförande i denna sektion gav hon 
den en mer självständig och fri ställning, exempelvis höll man egna möten med egen 
protokollföring och man initierade egna sociala projekt.172 

Liksom i övriga delar av landet fanns under 1930-talet omfattande sociala problem 
i Jämtlands län.173 Hanna Rydh initierade och drev flera större hjälpprojekt som även 
kom att uppmärksammas utanför länets gränser. Gemensamt för dessa projekt var 
dåtidens dominerande idé om den goda fattigvården, ofta beskriven via begreppet 
”hjälp till självhjälp”. Man skulle enligt denna tankegång inte ge för mycket direkt 
hjälp i form av kontanta medel, hellre skulle hjälpen vara indirekt i form av insatser 
som bidrog till att de behövande själva kunde klara sin situation. Hjälpen var med 
andra ord fostrande i den meningen att den inte bara skulle hjälpa de behövande 
utan även förmedla en syn på arbete och försörjning.174 

KOFOND OCH SOCIALHYGIENISKA KURSER

De viktigaste projekten inom ramen för Röda Korsets sociala sektion var ”kofon-
den”, hjälpbyrån samt de socialhygieniska kurserna. Kofonden utgjorde en mycket 
uppmärksammad form av praktisk socialhjälp där de hjälpbehövande efter ansökan 
kunde låna eller köpa en ko mot förmånliga avbetalningsvillkor. Till en början satsa-
de Hanna Rydh egna pengar i två så kallade lånekor. Medlen till dessa kom från pris-
pengar hon vunnit i en borddukningstävling arrangerad av tidningen Husmodern.175 
Hanna Rydhs initiativ fick genast efterföljare; två av stadens överläkare köpte var sin 
ko, en rad olika föreningar skänkte pengar till koinköp. Därmed tillkom Frimurar-
nas ko, Odd Fellows ko, Tidningen Våra Damers ko och Bullen Berglunds ko. Villko-
ren för att få låna pengar via kofonden var att familjen kunde betraktas som barnrik, 
fattig och skötsam. Den som uppbar kommunalt fattigunderstöd kom inte ifråga.176 

Hjälpbyrån inrättades av den sociala sektionen 1932 och hade flera funktioner. 
Där fanns möjlighet till enklare hantverk, sömnad, stickning, leksakstillverkning 
osv, och dessa produkter fanns till försäljning på byrån. Ett annat syfte var att fung-
era som central för klädinsamlingar och andra hjälpinsatser.177 Det krävdes stora 
ideella arbetsinsatser för att upprätthålla denna byrå och det var inte minst borger-
liga kvinnor som deltog i arbetet. 

”…det skulle aldrig gå om inte så många damer offrade tid och krafter att hjälpa 
oss. De äro så otroligt snälla. Jag törs inte nu försöka räkna upp alla villiga krafter 
av rädsla att glömma någon. Men titta in på byrån får redaktörn själv se! /…/ Från 
arla morgonen till sena kvällen har doktorinnan Ebba Johansson rumsterat med 
klädsäckar och satt sina medhjälpare i arbete, och hon kan på sina fem fingrar, hur 
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många kilo som gått till var socken. Doktorinnan Margareta Odelberg sköter byråns 
omfattande korrespondens, och all leksaksbeställning har gått genom doktorinnan 
Edla Lundholms händer.” 178

För att stimulera arbetslösa till egen verksamhet anordnades på Hanna Rydhs initia-
tiv särskilda slöjdkurser samt en pristävling för bästa leksak. För att bli premierad 
skulle leksaken vara originell, prisbillig, rolig, nyttig och jämtländsk.179 

Ytterligare ett i raden av hjälpprojekt var de så kallade socialhygieniska kurserna, 
vilka startade i Härjedalen 1936. De kan karakteriseras som en slags socialpedago-
gik på fältet där det handlade om att utbilda och fostra människor till ett gott och 
modernt liv. På programmet stod hygien, enklare sjukvård, näringslära, sömnad av 
sängkläder och underkläder. Trångboddheten skulle till exempel kunna lindras med 
hjälp av en praktisk sängmodell där tre bäddar sköts ihop till en. Vikten av renlighet 
och näringsriktig mat lärdes också ut. Det var välmenande pekpinnar riktade uppi-
från och ned.180 

Trots att Hanna Rydh var liberal till sin politiska läggning finner man hos henne 
prov på samma samhällsförbättraranda och framtidstro som karakteriserade 1930-
talets socialdemokratiska folkhemspolitik. I sin biografi över makarna Myrdal defi-
nierar Kerstin Vinterhed 1930-talet som odödlighetens decennium. Det fanns bara 
möjligheter och framtiden kunde genom förnuftsmässig styrning och planering bli 
ännu bättre.181 När akademikern och forskaren Hanna Rydh kom till Jämtland gav 
hon uttryck för dessa samhällsförbättrande ideal som också innehöll en rejäl portion 
fostran och folkbildning. 

EN FEMINISERAD FILANTROPI

I landshövdingefruarnas värld fanns starka krav på deras medverkan i sociala och 
filantropiska verksamheter. I samband med samhällets modernisering och indu-
strialisering utvecklades en flora av privata sammanslutningar som agerade vid sidan 
av den offentliga fattigvården. Det var som regel representanter från samhällets övre 
skikt som engagerade sig i dessa hjälpverksamheter. Härigenom kan filantropin, trots 
sin koppling till den frivilliga och civila sektorn, huvudsakligen betraktas som en 
rörelse ”uppifrån och ned”. Inte minst borgerlighetens kvinnor agerade inom detta 
fält. Rådande könsideal innebar att vårdande, hjälpande och fostrande sysslor ansågs 
väl lämpade för kvinnor. Inom ramen för de borgerliga särartsidealen gavs kvinnor 
särskilda moraliska kvalitéer som kom att legitimera deras insatser inom filantropin 
och den frivilliga fattigvården. 

Det finns inom nordisk och brittisk forskning en relativt samstämmig syn på det 
filantropiska fältet som en möjlighet för kvinnor att verka utanför hemmets och fa-
miljens ramar. I enlighet med denna analys kan filantropi och fattigvård betraktas 
som en slags kvinnlig offentlighet. I en mängd undersökningar har analyserats hur 
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filantropin successivt kom att feminiseras, eller hur filantropen blev en kvinna, för 
att tala med Birgitta Jordansson. Detta skedde både inom ramen för könsblandade 
associationer, och inom de kvinnliga föreningar som bildades. En av de slutsatser 
som dras inom detta forskningsfält är att kvinnors del i den frivilliga filantropiska 
verksamheten visserligen byggde på en stark koppling till rådande genusordning, 
med dess könsideal och arbetsdelning, men att kvinnorna samtidigt genom sitt age-
rande i dessa sammanhang kunde skapa nya möjligheter för sig själva och därigenom 
också utmana den manligt dominerade offentligheten.182 

Sammanfattning och analys – En värld av fruar

OLIKA OCH LIKA 

Ellen Widén och Hanna Rydh; den ena formad av konservativa, borgerliga 1800-tals-
ideal med tydliga stråk av religiositet, den andra en modern samhällsförbättrare, 
sedan ungdomen driven av en stark vilja till samhällsengagemang. Skillnaderna dem 
emellan skall bland annat ses mot bakgrund av att de levde i olika generationer. Tiden 
spelar givetvis en roll. Medan Ellen Widén trodde på fosterlandet, kungahuset och 
gud, och stod för en romantisk syn på ”folket” ur bondeled, präglades Hanna Rydhs 
världsbild även av liberala och feministiska värderingar, en stark tro på den egna in-
dividen och på kvinnors möjligheter och ansvar att delta i samhällslivet. Hon drevs av 
en folkbildande vilja att berätta om ”hur det var”, att hjälpa till och ställa till rätta. 

En annan skillnad dem emellan utgörs av förhållandet till utbildning och arbetsliv. 
Det akademiska kapital och den koppling till yrkesliv som Ellen Widén saknade var 
desto mer framträdande hos Hanna Rydh. Med hjälp av sin akademiska bakgrund 
kunde hon fullgöra frupositionen på ett delvis annat sätt. Hanna Rydh fick tidvis utföra 
även ämbetsmässiga uppdrag, som att inviga utställningar, hålla välkomstanföranden 
eller representera länet med hjälp av tal och föredrag. Det finns flera exempel på hur 
landshövding Munck av Rosenschöld ansvarade för de inledande välkomstorden vid 
evenemang av olika slag för att sedan avlösas av sin hustru som höll ett regelrätt före-
drag.183 Det fanns också många som önskade att Hanna Rydh skulle överta tjänsten 
som landshövding efter makens pensionering. Man kanske kan sammanfatta det så 
att medan Ellen Widén levde och agerade utifrån en renodlad fruposition, så fung-
erade Hanna Rydh tidvis också som en slags ställföreträdande landshövding. 

Skillnaderna till trots finns också stora likheter dem emellan.184 Medan vissa lik-
heter kan spåras till gemensamma upplevelser av en borgerlig uppväxt, kan andra 
överensstämmelser sägas härröra från deras delade erfarenheter av att fungera i rol-
len som landshövdingefru. I kraft av detta osynliga ämbete förfogade de över ett stort 
mått av status och socialt anseende. Deras ekonomiska situation medgav dessutom 
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en grundtrygghet, vilken i sig var en förutsättning för det tidskrävande ideella arbete 
som de båda lade ned i kulturella och filantropiska verksamheter. Gemensamt för 
Ellen Widén och Hanna Rydh är elitperspektivet, den överordnade positionen, att 
blicken riktades uppifrån och ned på länsinnevånarna. Hos båda förefaller de sociala 
och ekonomiska hierarkierna ha varit självklara och naturliga, vilket bland annat il-
lustreras av följande uttalande från Hanna Rydh: 

”…jag finner det hembygdsvårdande arbetet vara av en oerhörd vikt. När dess anda 
genomsyrat oss, skall vi på den vägen förstå, att vi kan släppa det uppkonstruerade 
talet om olika klasser med olika intressen i vårt land.” 185

Ett annat gemensamt drag är att båda grep sig an verksamheter som engagerade 
kvinnor. Man kan uttrycka det som att de verkade med och för kvinnor, även om 
man kan inflika att det i Hanna Rydhs fall handlade om ett mer uttalat och politiskt 
arbete. Genom ett omfattande ideellt arbete i kulturella och filantropiska föreningar 
bidrog de till att skapa rum för kvinnliga aktörer och de höjde samtidigt värdet på 
verksamheter som sedan länge varit kvinnligt dominerade, däribland fattigvård och 
textila hantverk. 

Gemensamt för dem är också det fosterländska perspektivet som för båda utgjorde 
en ram för deras samhällsarbete. Trots deras konservativa respektive liberala poli-
tiska inställning kan deras samhällsengagemang till syvende och sist ändå kopplas 
till en nationalistiskt färgad idébakgrund, vilket nedanstående citat exemplifierar. 
Vid en jämförelse mellan Ellen Widén och Hanna Rydh väljer jag att framhålla det 
fosterländska perspektivet som ett förenande drag. Här ges exempel på detta:

”Det har på senare år gått en stark fosterländsk strömning över vårt land och många 
äro de, som nu gå och liksom leta efter det äkta svenska. Ivrarna för hemslöjdens åter-
upplivande göra detta, där de arbeta rätt. I Dalarna har man lyckats att få fram denna 
slöjd i sin karakteristiska skönhet. Så ock i Skåne. Och i Hälsinglands betas intensivt 
härpå. Nu är tiden kommen till Jämtland och Härjedalen att visa, vad de en gång va-
rit och vad de kunna bliva i detta fall.” 186

”Arbetet för hembygden är något lika skiftande, som människors anlag och förmåga 
är skiftande och olika. Det kan ta form i den mest alldagliga gärning och svälla ut till 
mäktiga företag, som reser gårdar och ordnar samlingar och får en hel bygds kvinnor 
att bli så ’fina’, som de bara kan bli, när de kläda sig högtidsklädda i den egna socknens 
nedärvda dräkter. Kärleken till hembygden, vars rot är kärleken till hemmet och ens 
närmaste, är en av de lättfattligaste och närmast till hands liggande känslor, och ändå 
bottnar i den något så högtidligt som den sanna och stora fosterlandskärleken.” 187

UNIKA ELLER REPRESENTATIVA?

Hur representativa var Ellen Widén och Hanna Rydh för sin samtids landshövdinge-
fruar och för regionala kvinnliga eliter rent generellt? Med sin akademiska doktors-
grad var Hanna Rydh kanske ingen typisk landshövdingefru. Å andra sidan är det 
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mycket som talar för att hon, trots denna bakgrund, i stor utsträckning anpassade 
sig till en på förhand utformad modell för kvinnligt aktörsskap. Trots vissa skillnader 
mellan Ellen Widén och Hanna Rydh, där den senares akademiska kapital merite-
rade henne att ta ett steg närmare själva landshövdingeämbetet, bland annat genom 
hennes talekonst och föreläsande förmåga, är det ändå likheterna som överväger.

De vägar som Ellen Widén slog in på i det tidiga 1900-talet med arbete för hem-
slöjd och filantropi, hade på 1930-talet formats till en färdig mall att hålla sig till. Det 
regionala föreningslivet hade sina outtalade men i praxis stadfästa poster för lands-
hövding och landshövdingska. Trots vissa överträdelser är det tydligt att även en så 
pass meriterad kvinna som Hanna Rydh i stort sett formades efter denna standard. 
Många av de verksamheter som Ellen Widén deltog i hade hon själv initierat, eller åt-
minstone bidragit till att starta. När det gällde de sociala och filantropiska verksam-
heterna följde hon i sin tur väl upptrampade spår, men i fallet med hemslöjdsarbetet 
var hon en av pionjärerna på området. 

I fallet Hanna Rydh var det, mot hennes arkeologiska bakgrund, givetvis rimligt 
att hon ägnade sig åt kulturarvsfrågor. Det naturliga hade dock varit att hon koncen-
trerat sig på fornminnesvård och arkeologiska frågor, men det blev istället hemslöjd 
som kom att prägla hennes kulturella verksamhet. Trots att Hanna Rydh aldrig 
tidigare engagerat sig i hemslöjdsfrågorna hamnade de med automatik på hennes 
landshövdingskebord. Här ser vi ett tydligt exempel på frupositionens modellerande 
makt. Landshövdingefruns inofficiella agenda hade med andra ord en förmåga att 
styra de enskilda aktörerna. 

Ellen Widén och Hanna Rydh framstår som två mycket aktiva representanter 
för positionen landshövdingefru. I en nationell jämförelse bekräftas bilden av den 
aktiva och engagerade landshövdingskan. Efter en översiktlig undersökning av 
landshövdingefruar i andra län kan konstateras att Widén och Rydh framstår som 
typiska i den meningen att kvinnor på denna nivå ofta hade starka engagemang 
inom filantropi och kulturarv. Med hjälp av den översikt som presenteras som bilaga 
kan bekräftas att landshövdingefruar ofta fungerade som ledare för exempelvis hem-
slöjdsföreningar, rödakorsdistrikt, blindföreningar och beredskapskommittéer.188 
Översikten visar också att en landshövding förväntades ha en fru vid sin sida. En 
överväldigande majoritet av alla landshövdingar i Sverige under perioden 1900-1940 
var gifta. Kanske kan detta uttryckas som att ämbetet inofficiellt krävde både en höv-
ding och en hövdingska för att uppgifterna skulle kunna fullgöras.189

Landshövdingefruarna agerade i vissa fall som en egen nationell gruppering med 
en gemensam agenda. Även på nationell nivå var det verksamhetsfälten hemslöjd 
respektive filantropi som blev de främsta föremålen för deras engagemang. Ett exem-
pel på samfällt agerande är när landshövdingskorna i de fyra nordligaste länen gick 
ut i en gemensam apell för att samla in medel till en ny nationsfana för Norrlands na-
tion i Uppsala.190 Ett annat exempel kan hämtas från det så kallade Delawarejubileet i 
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USA 1938. Då hade landets landshövdingefruar organiserat regionala insamlingar av 
hemslöjdsalster vilka skulle skänkas i samband med jubileet. Hanna Rydh var ord-
förande i denna hemslöjdskommitté där även landshövdingskorna Marja Edén och 
Gertrud Rodhe, samt utrikesministerns hustru Maja Sandler fanns med.191 Ännu ett 
prov på att landshövdingskor agerade gemensamt finner vi i den så kallade Födelse-
dagsinsamlingen som tidningen Idun hade lanserat till förmån för behövande barn. 
1923 instiftades en särskild förening till vilken läsarna erbjöds att varje födelsedag 
skänka en summa pengar. Man gav länens landshövdingskor i uppdrag att välja ut 
lämpliga ändamål till dessa medel. ”Landshövdingskan von Sneidern i Vänersborg 
drömmer om skolhem för klena barn, landshövdingskan Edén föreslår vinterkonva-
lescens för barn, landshövdingskan Falk i Kalmar ser med vemod hur många unga 
flickor, som av brist på pengar men inte intresse och villighet måste försaka studier 
och yrkesutbildning.” 192  1937 var det bland annat Hanna Rydh som fick uppdraget 
att anslå dessa medel och hon valde att satsa på småbarnssängar, medan hennes kol-
lega i Kronobergs län, Ingegerd Beskow, valde att stödja nödställda familjer.193 

PRÄSTFRUAR, DOKTORINNOR OCH FOLKHÖGSKOLEFRUAR

Hur ska vi då betrakta landshövdingefruarna i relation till andra borgerliga elitfruar? 
På regional nivå intog landshövdingefrun en särställning, just som ett slags länets 
första fru. Givetvis var hon inte unik i sin funktion som så kallad elitfru. Det tidiga 
1900-talets Sverige rymde ett flertal liknande funktioner på olika nivåer i samhälls-
hierarkin. På regional nivå fanns förutom landshövdingens hustru en rad andra 
frupositioner; hustrur till de högre ämbetsmännen på länsstyrelsen, rådmannens 
hustru, biskopsfruar, officersfruar av den högre rangen samt läroverkens och folk-
högskolornas rektorsfruar. De sistnämnda intog en särställning eftersom de faktiskt 
ägde en egen titel, nämligen som föreståndarinna. De förväntades förestå skolans 
hushåll, vilket också inkluderade viss omsorg om eleverna. Dessutom undervisade 
de ofta i hemslöjd och husliga ämnen, dock utan att arbetsinsatserna reglerades som 
en formell anställning. Arbetet som föreståndarinna blev så att säga en del av folk-
högskolerektorns hushållsarbete. För folkhögskolans föreståndarinnor innebar detta 
att deras arbetsinsats osynliggjordes som en del av den manlige rektorns hemliv, med 
ett annat begrepp som en folkhögskolans utvidgade privata sfär. Dessa kvinnor har 
talats om i termer av ”folkhögskolemödrar”, några av de mer kända är Cecilia Båth-
Holmberg, Hedvig Holmström, Hanna Odhner samt Elisabeth de Vylder.194 

På lokal nivå var prästfrun den kanske tydligaste motsvarigheten, men där fanns 
också provinsialläkarens hustru, borgmästarinnan och rektorskan. Enligt den fin-
landssvenska historikern Solveig Widén, som studerat prästfruars livssituation, åter-
verkade prästens alla specialuppgifter på prästfrun. Hon var den som höll i trådarna 
på ett praktiskt plan. Klassiska uppgifter var själva hushållet och tjänstefolkets led-
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ning samt rollen som mor. Inom områden som fattigvård, socialvård och sjukvård 
fanns också förväntningar på hennes medverkan. Prästfrun fungerade dessutom 
som ett andligt föredöme som förväntades delta vid de flesta kyrkliga förrättningar 
samt i det kyrkliga barn- och ungdomsarbetet. Ibland fungerade hon i praktiken 
som en oavlönad församlingsassistent.195 

En skillnad mellan prästfrun och landshövdingskan är uppdragets varaktighet. 
Medan prästfrurollen oftast innebar ett livslångt åtagande, var positionen som 
landshövdingefru bara aktuell under ett antal år. En position på det lokala planet 
som kan jämföras med prästfruns var provinsialläkarens hustru, doktorinnan. En 
av dessa var Margareta Klingspor som kom till Hede i Härjedalen på 1930-talet. 
Hon kom framförallt att engagera sig i den lokala kretsen av Röda Korset. Det ansågs 
lämpligt att provinsialläkarens hustru blev ledande inom denna typ av verksamhet. 

”…senare blev jag och min man inbjudna att komma till Röda Korsets årsmöte. Där 
fanns naturligtvis apotekaren och hans fru och affärsmannen i socknen och hans fru 
och två sköterskor och landsfiskalen med fru. Överhuvudtaget så fanns där ett visst 
skikt av samhällets folk. Dom valde mig till ordförande och det första jag gjorde var 
att undersöka vilka önskningar som kommit från Röda Korset om frågor vi borde ta 
upp. Bland annat så fanns ett önskemål från prins Carl, vi skulle ta upp frågan om 
vatten och avlopp ute i bygderna.” 196

DROT TNINGAR, DIPLOMATFRUAR OCH MISSIONÄRSFRUAR

På det nationella planet återfinns drottningen i en jämförbar position, hon fungerade 
som rikets första dam, eller landsmoder som det ibland uttrycktes. Liksom det fanns 
förväntningar på en landshövdingefru räknade omgivningen med att en drottning 
skulle ställa sig i spetsen för vissa verksamheter, oftast sådana som var av filantropisk 
natur. Enligt Charlotte Tornbjer, som studerat olika konstruktioner av nationellt 
moderskap, betonades genom begreppet landsmoder en vertikal gemenskap mellan 
drottningen och folket där hon, i likhet med den goda modern, aldrig försummade 
omsorgen om de egna. Det var framför allt det filantropiska arbetet som bidrog till att 
drottningarna levde upp till föreställningen om landsmoderlighet. Medan drottning 
Sophia ofta verkade inom olika sjukvårdande sammanhang, ägnade drottning Vic-
toria främst sina plikter åt försvarsfrågorna. Vid första världskrigets utbrott initierade 
hon exempelvis en Centralkommitté för samordning av särskild hjälpverksamhet.197 

På den nationella nivån finner vi diplomatfrun som en annan intressant jämfö-
relse. I den internationella miljön skulle hon representera både nationen och sitt kön. 
Särskilt när det gäller ambassadörshustrun finns överensstämmelser med landshöv-
dingskan. Båda förväntades agera som en ledande figur inom umgängeslivet, vilket 
ledde till omfattande representativa plikter. Bostaden fungerade på liknande sätt i ett 
gränsland mellan privat och offentligt och blev en arena för ett offentligt umgänges-
liv med middagar och mottagningar. Det förefaller dock som om diplomatfrun gene-
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rellt sett har haft en snävare och mer ofri tillvaro där välgörenhet verkar ha varit den 
enda utåtriktade verksamhet som ansetts riktigt passande. ”…anything more intel-
lectually taxing than entertaining or charity work was definitely not on the agenda. 
Unquestioning loyalty was expected of wives, but only within certain strictly defined 
limits. Politics were proscribed.” 198 

Ytterligare en annan representant för dessa internationellt verksamma fruar var 
missionärsfrun. I en avhandling om kvinnliga missionärer i Sydafrika för Karin Sar-
ja en intressant diskussion om dessa fruar och deras roll i själva missionsverksam-
heten. Kvinnorna verkade framför allt inom områden som harmonierade med den 
rådande synen på kön, närmare bestämt inom undervisning, barnhemsverksamhet 
och sjukvård, men deltog även i uppsökande och förkunnande verksamhet. Hon me-
nar att de kvinnor som var verksamma inom frikyrkosamfunden hade en betydligt 
friare och mer aktiv ställning än de som var kopplade till Svenska kyrkan, med dess 
starka betoning av den lutherska kallelseläran. 

Som en intresssant koppling till min diskussion om landshövdingefruar väljer 
Sarja att definiera även de manliga missionärernas fruar som missionärer, detta 
oavsett hur missionerna själva karakteriserat och beskrivit dessa kvinnor. Svenska 
kyrkans Mission vägrade konsekvent att betrakta de gifta kvinnorna som missio-
närer, medan Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet definierade såväl gifta 
som ogifta kvinnor som missionärer. Efter en grundlig empirisk undersökning kan 
Sarja visa att många av dessa missionärsfruar inom Svenska kyrkan faktiskt bedrev 
en egen missionerande verksamhet. För många av de kvinnor som ville viga sitt liv åt 
mission kan äktenskapet i själva verket ha inneburit den enda framkomliga vägen.199

Denna analys av de gifta missionärsfruarna har kritiserats av Yvonne Maria Wer-
ner som menar att det är fel att kategorisera kvinnor, vilkas uppgift främst varit att 
verka som maka, mor och hjälpreda åt sin man, som just missionärer. ”Med denna 
metod skulle man ju exempelvis kunna kalla alla hustrur till män i den högre stat-
liga förvaltningen för ämbetsmän”.200 Med detta uttalande angriper Werner indirekt 
även min utgångspunkt, nämligen den att vissa frupositioner innebar en möjlighet 
till självständigt handlingsutrymme. Min uppfattning är, vilken överensstämmer 
med Karin Sarjas studier av missionärsfruar, att det tidiga 1900-talets landshöv-
dingefruar både tilläts och förväntades delta i vissa av de verksamheter som vilade på 
landshövdingeämbetet. Till dessa hör representation och umgängesliv, social och fi-
lantropisk verksamhet samt kulturverksamhet, däribland inom kulturarvsområdet. 

EN SYMBOLISK FRUMAKT

Förutom landshövdingefruar fanns en lång rad liknande frupositioner däribland 
prästfruar, doktorinnor, folkhögskolefruar, borgmästarinnor, diplomatfruar och 
drottningar. Dessa fruar bildar en egen symbolisk makthierarki där drottningen 
tronar överst som den symboliska landsmodern och som rikets första dam, medan 
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landshövdingskan fungerade som länets moder och första dam. I denna elitens egen 
rangordning befann sig prästfrun längst ned och fungerade där som en lokalsam-
hällets tongivande och ledande kvinnogestalt. Gemensamt för alla dessa kvinnor 
är att det var i funktionen som gifta kvinnor de fick sin ledande position och sitt 
anseende. Det handlar alltså till viss del om en civilståndets makt. Det är svårt att 
tänka sig ogifta kvinnor i motsvarande högt uppsatta sociala position. När dessa fru-
positioner analyseras kan konstateras att de bygger på ett motsägelsefullt förhållande 
mellan bundenhet och självständighet. Å ena sidan är det kopplingen till maken och 
dennes maktfunktion som skapat den ledande kvinnliga positionen, men å andra si-
dan anses det både möjligt och nödvändigt att kvinnan/frun skall vara förmögen att 
agera ledande på egen hand inom vissa områden. 

Undersökningen av Ellen Widén och Hanna Rydh i deras roll som landshövdinge-
fruar har visat att positionen som gift kvinna inom den regionala eliten innebar 
många olika möjligheter att agera såväl i det privata som det offentliga. Den rent 
representativa värdinnefunktion som tilldelades gifta kvinnor på en viss nivå kunde 
användas som en egen språngbräda. Gränsen mellan offentligt och privat var relativt 
flytande i dessa sammanhang. Exempelvis kunde residenset och dess symboliska 
makt utnyttjas för egna ändamål. 

Det fanns stora förväntningar från omgivningen att dessa regionala elitkvinnor 
skulle verka på ledande nivåer inom vissa utpekade områden, främst inom filantro-
piska och kulturella verksamhetsområden. Dessa områden var, å ena sidan, tydligt 
anpassade till den rådande könsordningen med dess syn på lämpliga kvinnliga syss-
lor. Därmed fanns inget direkt motstånd mot att de kvinnliga aktörerna tog plats i 
offentligheten. Å andra sidan kan man säga att de kvinnliga eliterna genom sitt age-
rande kunde skapa möjligheter, både för sig själva och för andra kvinnor, och att de 
därigenom också kunde utmana den manligt dominerade offentligheten. 

Man kan uttrycka det som att frupositionen fungerade som en plattform även för 
ett mer självständigt aktörsskap. Med hjälp av en tryggad ekonomisk situation samt 
ett stort innehav av socialt och kulturellt kapital hade landshövdingefrun goda möj-
ligheter att inta en ledande ställning i sin region. Jag skulle därför vilja uttrycka det 
som att landshövdingefruarna ägde ett eget, men högst informellt ämbete, inom vars 
ramar de hade möjligheter att agera relativt självständigt. Frågan är hur stort deras 
handlingsutrymme var och var gränserna för deras aktörsskap gick? I syfte att utreda 
detta närmare skall jag därför undersöka ett av de specifika verksamhetsområden 
som tillskrivits dessa fruar, nämligen kulturarvet med dess hemslöjdsföreningar, 
hembygdsgårdar och sockendräkter.
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KAPITEL 3

Den hemvävda nationalismen
Kulturarvet och dess aktörer i Jämtlands län 1900-1940

I VECKOJOURNALEN KUNDE man sommaren 1936 läsa om kronprinsparets besök i Jämt-
land.1 Staden Östersund firade sitt 150-årsjubileum med pompa och ståt. På podiet 
denna festdag presiderade kronprinsparet och landshövdingeparet, flankerade av 
stadens och länets övriga honoratiores. Landsbygdens befolkning representerades av 
tusentals sockendräktsklädda kvinnor. Alla förenades i att unisont sjunga Vilhelm 
Peterson-Bergers nyskrivna Jämtlandssång. Artikelförfattare var länsantikvarien 
och museichefen Eric Festin. Denne hade verkat som kulturarvsföreningarnas 
tjänsteman i Östersund sedan hösten 1912 och med titeln länsantikvarie från 1919. 
Hemslöjdens och fornminnenas respektive föreningar hade sammanslagits och till-
sammans med länets konstförening åstadkommit ett av landets allra första nybyggda 
länsmuseer. Redan 1913 hade ett friluftsmuseum invigts. Hundratals hemslöjds-
kurser hade hållits ute i länet och 1935, året före stadens jubileum, hade ett stort 
sockendräktsprojekt med tusentals deltagare förts i hamn. Utan att överdriva kan 
man påstå att det regionala kulturarvet denna sommardag 1936 stod på toppen av en 
framgångsvåg. 

I föregående kapitel fastslogs att positionen som landshövdingefru kunde fung-
era som en plattform för ett självständigt aktörsskap. I detta kapitel undersöks 
kulturarvet som ett regionalt verksamhetsområde, eller med andra ord, en regional 
offentlighet som fanns tillgänglig bland annat för den kvinnliga elitens kvinnor. Hur 
såg detta verksamhetsområde ut, vilka var aktörerna och vilken roll spelade lands-
hövdingefruarna? 

För att ringa in kulturarvets ideologiska kontext inleds med en översiktlig analys 
av nationalismens utveckling kring sekelskiftet 1900 och hur denna kom att påverka 
kulturarvet som verksamhetsområde. Under 1800-talet hade kulturarvet och dess 
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föreningar huvudsakligen varit ett fält reserverat för de bildade klassernas män. Det 
tidiga 1900-talet innebär en mer regionaliserad nationalism där kvinnliga aktörer 
hade andra möjligheter. Genom att lyfta fram hemslöjden, folkdräktsrörelsen och 
andra delar av det som skulle kunna benämnas som det kvinnliga kulturarvet, kan 
kulturarvsområdet förstås som ett både könskodat och klassbaserat verksamhets-
fält.

 

Kulturarvets diskurs2 – tron på den egna nationen och 
regionen 
Kulturarv är ett relativt modernt begrepp.3 Med kulturarv menar jag de kulturella 
uttryck, andliga såväl som materiella, som ansetts ha symbolvärde och som därför 
getts en särbehandling av bland annat museer och myndigheter. Det är också i första 
hand som ett växande verksamhetsområde jag vill använda begreppet. Samhällets 
intresse av att bevara det förflutna är ideologiskt och politiskt betingat eftersom det 
handlar om dominerande gruppers definition av vad som anses värt att bevara. Be-
greppets politiska innebörd ligger med andra ord i analysen av vem och vilka som 
i ett samhälle kunnat bestämma och utse ”kulturarv”.4 Kulturella arv har sedan 
1600-talet varit föremål för ett organiserat dokumenterande och bevarande.5 

Jag vill här undersöka möjligheten att betrakta kulturarvet som ett slags kulturellt 
kapital.6 Med andra ord skulle därmed kunskap om kulturarv kunna fungera som 
ett eget kapital, vilket kan utnyttjas för att kommunicera status och livsstil, kön och 
klass. Kulturellt kapital bör, enligt Bourdieu, skapas och uttolkas av ett litet socialt 
skikt, men erkännas och accepteras av alla. Tolkat så skulle det utvalda kulturarvet 
kunna ses som en slags icke ifrågasatt kulturell symbol eller doxa, för att använda ett 
av Bourdieus egna begrepp.7 Som ett kulturellt kapital bidrar kulturarvet därmed till 
att skapa åtskillnad mellan människor; mellan män och kvinnor, mellan hög och 
låg, men också mellan de som skapar, formulerar och uttolkar kulturarvet och de 
som konsumerar och tar del av det. Med denna förståelse blir det inte heller orimligt 
att anta att det finns kulturella eliter vilka har makten över det kulturella kapitalet. 
Min hypotes är att det bland annat var de borgerliga kvinnorna som agerade rädd-
ningspatrull för kulturarvet i början av 1900-talet. 

NATIONALISM I 1800 -TALETS KULTURLIV

Dagens förnyade intresse för kulturarvsfrågor hade en motsvarighet i slutet av 
1800-talet då det föddes en stark vurm för nationen och det fosterländska. Vid 
universiteten började man exempelvis studera nationella kulturella särarter inom 
ramen för ämnet nordiska språk. Det ansågs också att nationens folkliga kulturarv 
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borde skyddas mot industrisamhällets skadliga effekter. I en tid av starka sociala 
förändringar önskade många skapa och stärka nationella värden i syfte att stärka 
och stabilisera samhället. 

Den yttre ramen handlade om att Sveriges tid som stormakt definitivt var över, 
vilket skapade en slags nationell identitetskris. I syfte att öka känslan för nationen 
kunde man istället vända sig inåt och söka i den egna historien efter förebilder. 1800-
talets kulturarvsintresse vilade bland annat på idégods från den götiska rörelsen, 
vilken innebar en nationell självhävdelse som motiverades utifrån ett påstått histo-
riskt arv. Man sökte efter svenska och nordiska inspirationskällor inom litteraturen, 
konsten och fornforskningen. Intresset riktades inte minst mot vikingatiden och 
den fornnordiska mytologin med dess gudar och hjältar som vittnade om nationens 
styrka i gamla tider.8 Till skillnad från stormaktstidens historieintresse och i enlighet 
med romantikens idéer riktades nu intresset även mot ”folket” och dess kultur. Bland 
studenter och andra aktörer påbörjas insamlingar av sagor, sägner, visor och dialek-
ter. Man brukar säga att det framväxande borgerskapet nu ”upptäckte” folket.9

Från mitten av 1800-talet kan iakttas en våg av nationell rörelse inom kulturlivet 
och vetenskapen. Denna rörelse kom till uttryck bland annat genom de kulturella 
organisationer som bildades: 1843 Svenska Fornskriftsällskapet, 1845 Svenska Slöjd-
föreningen, 1846 Svenska Konstnärsgillet och 1869 Svenska Fornminnesföreningen. 
Dessa ingick i sin tur i en samling av nationella associationsbildningar vilka Torkel 
Jansson beskrivit som en del av ”det sprängfulla tomrummet” mellan den feodala 
enhetsstaten och den liberalkapitalistiska staten. Trots olika verksamhetsområden för-
enades dessa associationer i en gemensam strävan efter att värna om nationens bästa.10 

Ytterst var det fråga om en moderniseringsprocess som bland annat innebar en 
övergång från ståndssamhälle och politiskt envälde till en mer demokratiskt upp-
byggd stat. Rent organisatoriskt handlade det om en omvandling från ett hushålls-
baserat till ett kapitalistiskt och individbaserat ekonomiskt system. Näringsmässigt 
innebar det en successiv omvandling från jordbruk till industri. Förändringarna 
manifesterades bland annat i de stora politiska reformer som genomfördes på 1860-
talet, kommunallagarnas införande, ståndsriksdagens avskaffande och näringsfrihe-
tens införande, vilka harmonierade med de fosterländska strömningarna.

Intresset för nationell vetenskap, nationell konst, nationell slöjd och nationell his-
toria utvecklades parallellt från mitten av 1800-talet. Ibland benämns detta som en 
nygöticistisk rörelse. Inom akademin kanaliserades intresset framför allt till ämnen 
som nordisk fornkunskap och nordiska språk. I föreningslivet verkade en krets av 
människor samtidigt i flera av de aktuella rörelserna, exempelvis stod konstnären 
och folklivsforskaren Nils Månsson Mandelgren bakom bildandet av Slöjdförening-
en, Fornminnesföreningen och Konstnärsgillet. Hans gode vän Gunnar Olof Hyltén 
Cavallius deltog vid bildandet av Fornskriftsällskapet, Fornminnesföreningen och 
Konstnärsgillet11 
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Man kan också karakterisera dessa rörelser som borgerlighetens manifestationer 
gentemot äldre och mer etablerade institutioner. Så präglades Svenska Fornminnes-
föreningen till en början av en tydlig motsättning gentemot de officiella kulturvår-
dande myndigheterna, Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademin samt 
Statens Historiska Museum.12 Inom Konstnärsgillet odlades ett liknande missnöje 
med Konstakademin.13 

Ett annat förhållande som präglade dessa föreningar var att de var manliga hög-
borgar som i princip inte var tillgängliga för kvinnor. En titt i Svenska fornminnes-
föreningens matrikel från 1875 visar att endast fem av de totalt 731 medlemmarna 
var kvinnor.14 När det gällde Konstnärsgillet fanns överhuvudtaget inga kvinnor 
med i föreningen, dock hade kvinnor tillträde till vissa arrangemang, så kallade 
damsoiréer.15 I Svenska Slöjdföreningen dröjde det till 1910-talet innan några kvin-
nor fanns med i dess styrelse.16 Det fanns dock kvinnor med i föreningen. Enligt 
stadgarna stod föreningen öppen för både män och kvinnor ”av hvad stånd och vill-
kor som heldst”.17 Handarbetets Vänner, som bildades 1874 av en grupp borgerliga 
kvinnor med ett samfällt intresse för konst, slöjd och emancipatoriska frågor, ut-
gjorde den enda kvinnodominerade organisationen inom denna fosterländska våg av 
kulturella rörelser under 1800-talet.18 Allt annat drevs av manliga aktörer. Inte heller 
inom Samfundet för hembygdsvård, som växte fram från 1916, kom kvinnorna att få 
något nämnvärt inflytande.19

Sammanfattningsvis kan sägas att ett nationalistiskt färgat intresse för inhemskt 
kulturarv präglade 1800-talets framväxande nationalstat. Inom ramen för detta kul-
turarv fungerade ”folket” som ett slags nationell rekvisita, vittnande om ett eget och 
särpräglat förflutet. Aktörerna representerade främst ett manligt och akademiskt 
bildat borgerskap.

NY NATIONALISM – NYT T KULTURARV

”Det är den sociala omläggningen, nyheterna i näringslivet, i kommunikationerna, 
i folkuppfostran, som samverka till en orientering mot en ny tid. Med den gamla all-
mogekulturen är det ute. Det blev nu museernas och arkivens uppgift att taga vid och 
i sina gömmor rädda vad som räddas kunde. Mångt och mycket var ännu livsdugligt i 
en nyare tids odling, men härför erfordrades, att det först en tid togs i de bildade klas-
sernas hägn.”20

Så uttrycker sig museimannen och folklivsforskaren Nils Lithberg 1923 när han skall 
summera bakgrunden till de svenska folklivsmuseerna och deras framväxt. Lithberg 
hade samma år lagt fram den statliga folkminneskommitténs betänkande där det 
slås fast att det även skulle vara ett statligt ansvar att utforska det alltmer skingrade 
allmogearvet.21 Mot det instabila och snabbt föränderliga moderna samhället ställdes 
upp en bild av det forna allmogesamhället som stabilt och enande. Bondekulturen 
ansågs nu rejält hotad och enligt Lithberg ankom det framförallt på borgerligheten 
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att initiera och leda detta räddningsarbete. Det skedde inte minst inom ramen för de 
nybildade föreningar som samlade in och bevarade spår av kulturarvet i lokala och 
regionala museer och hembygdsgårdar. 

Perioden kring sekelskiftet 1900 innebar stora samhällsförändringar. Den ekono-
miska och demografiska omvandlingen medförde att alltfler lämnade landsbygden 
och jordbruket för en tillvaro i städer och tätorter eller för en framtid i ett annat 
land. Motsättningarna i samhället hårdnade. Det handlade om skillnader mellan 
arbete och kapital, mellan land och stad, mellan kön och mellan olika samhällsklas-
ser. Den organiserade arbetarrörelsen med dess strejker och demonstrationer blev ett 
tydligt uttryck för det moderna samhället och dess nya konflikter. 

Kulturarvsaktörernas museisatsningar kan ses som de ledande klassernas sätt att 
etablera en gemensam kulturell identitet som kunde bidra till att integrera olika 
grupper i samhället. Kulturarvet fungerade i det avseendet som ett av de instrument 
som kunde användas för att mildra eller dölja sociala och politiska motsättningar 
och intressekonflikter. Fokuseringen på böndernas och landsbygdens kulturarv bör 
ses i ljuset av detta perspektiv.22 

Kulturarvet och dess aktörer bör också analyseras mot bakgrund av nationalis-
men som politisk ideologi och dess utveckling. Från slutet av 1800-talet och under 
1900-talets början utvecklades successivt en modernare form av nationalism. Här 
kan anknytas till Staffan Björcks resonemang om det nationella hos Heidenstam 
och hans tid kring sekelskiftet 1900. Björck skiljer mellan en traditionell och en 
modern patriotism där den förra är mer historiskt inriktad och karakteriseras av 
rojalism, protektionism och försvarsvilja. Den moderna patriotismen kännetecknas 
å andra sidan av en mer organisk bundenhet till jord, natur och hembygd, en slags 
nostalgisk längtan till den egna torvan och det egna hemmet.23 Anders Ekström har 
kritiserat den forskning som alltför tydligt gör en distinktion mellan äldre patriotism 
och nyare nationalkänsla. Trots en tyngdpunktförskjutning menar han att de äldre 
strömningarna länge fanns kvar. Han lanserar också möjligheten att definiera flera 
parallella nationalismer.24 

Jag menar att det skedde en gradvis förskjutning i synen på nationen från att ha 
varit länkad till en starkt hierarkisk och konservativ nationsbildning till att alltmer 
vila mot demokratiska medborgarideal, en process som givetvis gick hand i hand 
med den politiska och ekonomiska samhällsutvecklingen. Den moderna staten 
fick ansvara för att mildra motsättningar och utjämna skillnader mellan de olika 
grupperna i samhället. Liksom i fallet med socialpolitiken kan man hävda att även 
kulturarvspolitiken successivt blev församhälleligad under 1900-talets första hälft.25 
Här skedde en successiv sammanlänkning mellan å ena sidan de privata och ideella 
kulturarvskrafterna inom den föreningsdrivna verksamheten och å andra sidan den 
alltmer professionaliserade antikvariska verksamheten i offentligt understödda musei-
bildningar.



86 FRUARS MAKT OCH OMAKT K APITEL 3  DEN HEMVÄVDA NATIONALISMEN  87

För att tala med Eric Hobsbawm krävdes nya instrument för att upprätta loja-
litetsband mellan individerna i de nya liberala demokratierna i Europa. Det fung-
erade inte längre med enbart religionen, kungamakten eller ett repressivt våld för 
att upprätthålla maktordningen. Staternas formella ledare behövde nya sätt för att 
”…befästa undersåtarnas eller medborgarnas lydnad, lojalitet eller samarbete, eller 
sin egen legitimitet i deras ögon.”  Hobsbawm har myntat begreppen ”traditionsupp-
finning” och ”massproducerade traditioner” i sin analys av hur de nya banden skapa-
des mellan nation och medborgare. Det gällde att stabilisera och hålla ihop dessa nya 
klassamhällen genom att skapa identifikation med nationen.26 

HELA SVERIGES KULTURARV

Utan att vara helt eniga i sina respektive analyser, så beskriver många forskare en 
process, som börjar kring sekelskiftet 1900, då användandet av kulturarvet mo-
derniserades och blev alltmer folkbildande till sin karaktär. Bland annat skedde en 
utveckling mot en betydligt mer regionaliserad syn på historia och kulturarv. En 
utgångspunkt var tanken att regioner och provinser ägde sinsemellan specifika och 
särpräglade kulturarv vilka skulle studeras och värnas, en slags hela Sveriges kultur-
arv. Parallellt med denna demokratiseringsprocess skedde även en utveckling mot ett 
alltmer professionaliserat och antikvariskt kulturarvsarbete som leddes av akade-
miskt utbildade tjänstemän. 

I sin avhandling Föreställningen om den ideala uppteckningen analyserar Agneta 
Lilja utvecklingen av Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA). I sitt resone-
mang om vilka faktorer som var bidragande till att samhället var villigt att etablera 
ett statligt arkiv kring ämnet folkkultur anger hon nationalismen som idé och mo-
derniteten som fenomen. Genom att nationsidén förankrades i den egna hembygden 
och regionen kunde dessa idéer spridas till bredare grupper i samhället.27 

Bosse Sundin pekar på hur begreppet hembygd upptäcks och konstrueras i nära 
anslutning till framväxten av den moderna nationalstaten och de politiska föränd-
ringar som anslöt till denna. Han vill betrakta hembygden och regionerna som 
nödvändiga byggstenar i konstruktionen av det tidiga 1900-talets fosterland. Sun-
din pekar på unionsupplösningen som en viktig faktor för sekelskiftets patriotiska 
kulturklimat som fick stor betydelse inte minst för studenterna i Uppsala. Resultatet 
av detta blev bland annat bildandet av föreningen Norrländska Studenters Folkbild-
ningsförening där hembygdens minnen och historia skulle studeras och föras ut via 
folkbildning. Den hemslöjdsrörelse som växer fram i början av 1900-talet skall också 
ses i detta sammanhang.28 

I sin skildring av de första friluftsmuseerna i Norge 1880-1905 ger Tonte Hegard en 
liknande bild av ett kulturarvsarbete som regionaliserades. Hon väljer att skilja mel-
lan en äldre nationalromantisk fas och en senare nyromantisk period från slutet av 
1800-talet och framåt där man sökte efter särpräglade och provinstypiska föremål 
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och byggnader. När Norsk Folkemuseum startade sin verksamhet 1894 letade man 
exempelvis inte längre efter generella hustyper utan efter exempel på regionala sär-
drag inom byggnadskonsten.29 

I Per Franssons forskning inom projektet ”Regionid” blir det tydligt att begreppet 
hembygd gjordes centralt i den nya nationalistiska retorik som växte fram i början av 
1900-talet. För att kunna växa som modern industrination behövde landet gemen-
samma ideal som kunde appellera till folket utan att för den skull bygga identiteten 
på klassklyftor och sociala ojämlikheter. Här blev hembygd och allmogetraditioner 
centrala begrepp för en ny nationell anda.30 

I den museivetenskapliga avhandlingen Hembygd i samtid och framtid skildrar 
Maria Björkroth perioden efter unionsupplösningen 1905 som ett slags kulturarvsar-
betets paradigmskifte där man växlade från ett konservativt fornintresse till en mer 
folkbildande och brett inriktad allmogeinriktning, något hon kallar en ”hembygds-
nationalistisk” syn på historia och kulturarv.31 

Även Rickard Pettersson är inne på ett liknande spår i sin avhandling Fädernesland 
och framtidsland. Han sätter fokus på riksantikvarien Sigurd Curman i sin analys av 
den svenska kulturminnesvårdens etablering. Pettersson menar att det under 1920-
talet skedde en påtaglig omsvängning i kulturarvspolitikens ideologiska framtoning. 
Kulturminnesvården kom att ingå i samhällets allmänna modernisering och blev en 
del av samma sociala projekt. Det tidigare kulturkonservativa draget i kulturarvs-
verksamheten fick därmed ge vika för ett mer folkhemsanpassat ideal.32 

I detta avsnitt har jag velat markera sambandet mellan nationalismen som idé 
och kulturarvet som verksamhetsfält och hur detta uppvisar en gradvis förändring 
mot en bredare och mer regionalt förankrad verksamhet. Nationalismen som sam-
manhållande politisk idé fick en förnyad och förstärkt betydelse i perioden kring 
sekelskiftet 1900 då motsättningarna i samhället hårdnade. Det handlade inte om 
någon helt ny nationalism, men däremot om en förnyad och moderniserad syn på 
fosterlandet. Denna nygamla nationalism utmärktes bland annat av dess intresse för 
provinsernas fosterländska arv och av ambitionerna att mer systematiskt utforska 
dessa. De olika regionernas särdrag sågs som uttryck för ett nationellt kulturarv. Den 
nationella diskursen byggdes upp kring enheterna nation, region och hem som tre 
nivåer av samma nationella ideal. Annorlunda uttryckt betraktades nationen som 
en produkt av dess regioner. Mats Rehnberg har kallat detta för ett ”landskapens 
nationsbyggande”.33 Från 1900-talets början började man även tala i termer av hem-
bygd och hembygdsarv. Genom att bevara och studera hembygdens traditioner och 
materiella arv antogs att inte bara hembygdskärleken utan även känslan för nationen 
skulle öka. Här uppstod alltså ett mer folkbildande och pedagogiskt inriktat kul-
turarvsarbete som på ett helt annat sätt än tidigare intresserade sig för regionernas 
kulturella uttryck och som även hade en vilja att engagera den egna befolkningen i 
detta arbete. 
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Det regionala kulturarvets framväxt

KULTURARVETS PRAKTIK – EN NATIONELL BAKGRUND

Kulturarvets regionalisering och demokratisering kan även skildras via dess aktörer. 
När väcktes intresset sig för dessa frågor på ett regionalt och lokalt plan? Hur växte 
det regionala kulturarvsfältet fram i Sverige? 
Från 1850-talet och framåt hade regionala fornminnesföreningar bildats i syfte att 
studera och bevara spåren av den äldre kulturen. Folkminnessamlaren och fornfors-
karen Nils Gabriel Djurklou bildade den allra första fornminnesföreningen i Örebro 
1856: ”Föreningen till samlande och ordnande av Nerikes folkspråk och fornmin-
nen”. Successivt följde föreningsbildningar i Hälsingland, Södermanland, Västman-
land, Dalarna, Värmland och Gästrikland. Föreningarna bestod som regel av re-
presentanter för länens bildade borgerskap; högre statstjänstemän, läroverkslärare, 
präster, militärer, ledande näringsidkare, bankdirektörer osv, i princip alltid män.34 
Detta offentliga kulturliv hade läroverket och länsresidenset som två av sina vikti-
gaste baser. Det förstnämnda utmärktes av sin exklusivt manliga karaktär, medan 
residenset genom sin funktion som knutpunkt för stadens borgerliga umgängesliv, 
med dess baler, mottagningar och kulturella salonger, utgjorde ett socialt rum till 
vilket båda könen hade tillgång.35

Även om många av dessa föreningar öppnade sina samlingar för allmänheten var 
det först och främst ur ett forskningsperspektiv man intresserade sig för den äldre 
historien. Fornminnesföreningarna var till en början mest inriktade på förhistoriska 
och kyrkliga föremål samt folkminnen. Från 1870-talet ökade dock intresset för den 
materiella folkkulturen och allmogeföremålen. 1867 hade Gunnar Hyltén Cavallius 
inspirerat genom att i Växjö bilda ett museum för den småländska folkkulturen. 
Inriktningen på museer avspeglas också i några av de nya föreningsbildningarna, 
exempelvis bildades Västernorrlands läns museisällskap 1880. När Artur Hazelius 
1873 öppnade sitt första museum på Drottninggatan i Stockholm, Skandinaviskt Et-
nografiska Samlingen, inspirerade detta även till föremålsinsamling på regional nivå. 
Hazelius system med lokala ombud innebar ofta att dessa även kom att intressera sig 
för att bevara folkkulturen i den egna provinsen.36 Under 1880-talet öppnades flera 
regionala museer för allmänheten, exempelvis i Kristianstad och Linköping 1886, 
Örebro 1887 och i Halmstad 1889. De förestods i regel av oavlönade styrelsemed-
lemmar från den egna föreningen. Med inspiration från det 1891 öppnade Skansen 
började man också bygga upp friluftsmuseer ute i regionerna, det första i Jönköpings 
stadspark 1901. 

En bredare och mer regionaliserad kulturarvsverksamhet kom till uttryck genom 
en växande föreningsbildning på lokal och regional nivå. I början av 1900-talet sked-
de en närmast explosiv utveckling av den lokala kulturarvsverksamheten. Vid sidan 
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av fornminnesföreningarna fanns nu även andra aktörer och hembygdsföreningen 
kom snabbt att bli den vanligaste organisationsformen. När översikten Hembygdens 
arv utkom 1929 redovisas där närmare 400 lokala hembygds/museiorganisationer. 
Av dessa var omkring hälften lokala hembygdsföreningar.37 En hemslöjdsrörelse 
växte också fram i landet. Under perioden 1900-1940 bildades ett 30-tal hemslöjds-
föreningar i landet, de flesta verkade i län eller landskap.38

Den nybildningsepok som uppstod inom kulturarvsverksamheten medförde även 
ett betydligt större engagemang från de offentliga organen. Under 1900-talets första 
årtionden anslog landsting, hushållningssällskap samt stadsfullmäktige allt större 
medel till dessa aktörer. När det gäller landstingens stöd till de olika kulturarvsverk-
samheterna är det tydligt hur hemslöjdsföreningarna var mer gynnade än fornmin-
nesföreningarna, något som också ledde till missnöjda kommentarer från de senare i 
den statliga fornminneskommitténs betänkande.39

Tabell 1. Anslag från de svenska landstingen till fornminnesföreningar och hemslöjds-
föreningar 1911-1914

År Anslag till fornminnesföreningar, kr/år Anslag till hemslöjdsföreningar, kr/år

1911 11 250 18 152

1912 12 250 17 861

1913 13 400 21 682

1914 15 600 28 844

Källa: SOU:1922:11, s. 168; Hemslöjdskommitténs betänkande 1917, del II, s. 466 f.

Kommentar: Om man även skulle räkna med anslagen från länens hushållningssällskap skulle hemslöjdsfören-
ingarnas anslag fördubblas. En vanlig modell var att landsting och hushållningssällskap delade ut ungefär lika 
stora belopp till sina hemslöjdsföreningar.

De lokala hembygdsföreningarna började sluta sig samman i hembygdsförbund, det 
första tillkom i Dalarna redan 1915. Ett nationellt förbund instiftades 1916, Samfun-
det för hembygdsvård. De regionala sammanslutningarna kunde successivt anställa 
akademiskt utbildad personal. En av de allra första yrkesverksamma tjänstemännen 
var Eric Festin som från 1919 var anställd av fornminnes- och hemslöjdsföreningen i 
Jämtlands län. Han var den förste tjänstemannen med titeln länsantikvarie. Profes-
sionaliseringen inom kulturarvsfältet styrdes i hög grad av föreningarnas ekonomis-
ka situation. Från 1920-talet och framåt blev det vanligt att utnyttja de statliga lot-
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terimedlen för att finansiera de regionala museernas verksamhet. Dessa medel kom 
även att användes för uppbyggnad av länsmuseibyggnader runt om i landet. Som 
exempel invigdes nybyggda länsmuseer i Karlstad 1929, Östersund 1930, Halmstad 
1933, Luleå 1936, Linköping 1939 och Gävle 1940. Det är också på 1930-talet som 
begreppet länsmuseum växer fram och etableras.40

Sammanfattningsvis kan konstateras att föreningsbildningen inom kulturarvsfäl-
tet accelererade i början av 1900-talet. Man kan säga att det tidiga 1900-talets kul-
turarvsfält dominerades av den lokala och regionala hembygds- och hemslöjdsrörel-
sen. Dessa kulturarvssatsningar stöddes i allt större utsträckning av offentliga medel. 

KULTURARVETS PRAKTIK I JÄMTLANDS LÄN 1860 -1940

Förhållandena i Jämtlands län stämmer väl överens med den ovan redovisade ut-
vecklingen inom kulturarvsfältet generellt. Från början av 1900-talet uppstod nya 
föreningar och medlemsbasen hos dessa ökade påtagligt. Man kan konstatera att den 
ur klass- och könsperspektiv mycket snäva krets som aktörerna tidigare hämtats ur 
nu vidgades betydligt. Som exempel på detta kan nämnas att nykterhetsrörelsen in-
tresserade sig för den äldre bondekulturen, bland annat vurmade man för folkdräk-
ter, vilka exempelvis användes i samband med fester och annan programverksamhet. 

Folkdräkter användes flitigt i fornbyn Jamtli, som här i samband med en vårfest 1915. 
Foto: Jämtlands läns museum.
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Två av hemslöjdsrörelsen pionjärer i Jämtlands län, Ingeborg Hallström och Agnes 
Ericson, båda med ett starkt engagemang i nykterhetsrörelsen, var representanter för 
detta folkliga intresse för kulturarvsfrågorna.41 

En annan ny grupp som kom att engagera sig i dessa frågor var de borgerliga kvin-
norna, däribland den regionala elitens kvinnor, landshövdingefruar och andra. 
Utvecklingen inom kulturarvsområdet i Jämtlands län presenteras nedan i en figur 
som redogör för de olika aktörer som var verksamma inom området. 

Figur 1. Kulturarvsaktörer i Jämtlands län 1860-1940

Organisation År Medlemmar/deltagare Ledande aktörer Verksamhet

Jämtlands läns 
hushållningssällskap

1810- Politiskt tillsatta ledamöter, 
från 1872 en särskild husflits-
kommitté. Endast män.

Länets landshöv-
ding samt diverse 
landstingsmän.

Stimulera hemslöjd via 
undervisning samt via en s.k. 
mönster-samling från 1875.

Östersunds högre 
allmänna läroverk

1859-1912 Manliga lektorer vid skolan. Peter Olsson
S.J. Kardell

Museisamling av mynt och 
andra föremål.

Lokal press:
-Jämtlands Posten
-Jämtlands Allehanda/ 
Jämtlands Tidning

1885-1905 ca Redaktörer och frilansskri-
benter, män och kvinnor.

Johan Saxon Lind-
ström, Erik Olsson 
”Äcke”, Rosa Arb-
man ”Mor Dårdi”, 
Anders Backman 
”Jämte”, Anders 
Larsson ”Kilian”.

Artiklar om regional allmoge-
kultur, ibland på dialekt. Har 
ibland kallats för den ”jämt-
ländska kulturväckelsen”.

Jämtlands läns 
fornminnesförening

1886-1923 220 medlemmar år 1900, av 
dessa var 2 kvinnor. Särskilda 
sockenombud utsågs, dessa 
var män.

Peter Olsson, 
S. J. Kardell, Erik 
K:son Leijonhuf-
vud, Eric Festin, 
länets landshöv-
ding.

Insamling av forn- och allmoge-
föremål, uppteckning av min-
nen, arkeologiska undersök-
ningar från 1908, årsskrift från 
1889, museum från 1908.

Härjedalens 
fornminnesförening

1894- Ca 200 intresserade inför 
bildandet 1894, av dessa var 
16 kvinnor.

Erik Fundin 
(intendent), Olof 
Jansson.

Insamling av forn- och allmoge-
föremål, museum från 1895, 
anordnade fester m.m, även 
skidtävling 1895.

Hemslöjdsbutiker:
-Ingeborg Hallströms Tu-
rist- och Ekiperingsaffär

-Jämtlands Hemslöjd-
försäljnings

1894-

1906-1918

Butiksinnehavare:
Ingeborg Hallström

Agnes Ericson

Försäljning av hemslöjdspro-
dukter, viss utställningsverk-
samhet.

Birka folkhögskola 1901- Rektorska/föreståndarinna, 
slöjdlärarinnor, kvinnliga 
elever.

Svea Mörner
Alma Sandin

Slöjdundervisning, konstruk-
tion och tillverkning av skolans 
egen ”jämtdräkt”.
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Organisation År Medlemmar/deltagare Ledande aktörer Verksamhet

Lokala hembygdsföre-
ningar/bygdemuseer:
Mörsils fornstuga / 
hembygdsförening
Ströms 
hembygdsförening
Vemdalens 
hembygdsförening
Bergs 
hembygdsförening
Bräcke 
hembygdsförening
Frösö 
hembygdsförening  osv.

1903/1930

1906/1927

1909

1920

1920

1924

Medlemmar, män och kvin-
nor. I styrelser dominerade 
män.

Insamling av föremål, byggande 
av hembygdsgård/museum, 
fester och andra publika 
arrangemang.

Föreningen Jämtslöjd/
Heimbygda

1908-1923/ 
1923-

Jämtslöjd: ca 1000 medl. 
1910, av dem var 500 kvinnor. 
Sockenombud utsågs, bland 
dessa fanns både män och 
kvinnor / 
Heimbygda: ca 130 medl. år 
1934, varav ca 10 kvinnor  42

 Ellen Widén, Ag-
nes Ericson, Eric 
Festin (intendent), 
Anders Mattsson, 
Carl Lignell/
Mortimer Munck 
av Rosenschöld, 
Hanna Rydh m.fl. 

Inventering och insamling 
av allmogeföremål, utställ-
ningar, hemslöjdsundervis-
ning,  friluftsmuseum från 1913, 
tidskrift från 1913 / 
museum från 1930

Jämtlands läns 
konstförening

1912- Ca 300 medl. 1918, varav 24 
kvinnor.

Carl Lignell (in-
tendent), Anton 
Genberg, länets 
landshövding

Utställningsverksamhet, från 
1914 i ett eget konstmuseum i 
rådhuset, från 1930 i länsmu-
seets nybyggda lokaler. Egen 
konstsamling samt deponerad 
konst

Härjedalsslöjd (1909) 1913- 42 medlemmar 1913, varav 28 
kvinnor.

Kristina och Olof 
Bromé, Margareta 
Lindskog

Inventering och insamling av 
allmogeföremål, utställningar, 
hemslöjdskurser, friluftsmu-
seum från 1918.

Östersunds landsarkiv 1930- Statlig myndighet med 
anställda manliga tjänste-
män under ledning av en 
landsarkivarie.

Insamling och förvaring av 
skriftligt arkivmaterial från 
länet, främst från länets of-
fentliga organ

Föreningens Gamla 
Östersund

1923- Medlem kunde endast man-
lig infödd Östersundare bli, 
alt. man som varit bosatt 25 
år i Östersund. 160 medlem-
mar, 1938.

Borgmästare Iwan 
Wikström, Carl 
Lignell

Bevara stadens historia, egen 
årsskrift från 1938

Jämtlands läns fornskrift-
sällskap

1928- 160 medlemmar 1930, inga 
kvinnor. ( I senare matrikel 
finns 3 kvinnor)

Gudmar Hassel-
berg, Eric Festin

Tryckning och utgivning av 
äldre texter, urkunder från 
länet

Humanistiska föreningen 
i Östersund

1932- 102 medlemmar 1932, varav 
20 kvinnor

Hanna Rydh, Eric 
Festin, Ragnar 
Arbman

Arrangera humanistiska före-
drag, 2-3/termin

KÄLLA: Lundström 2005a, s. 10 ff.
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Vävkurs 1910 i Jämtslöjds lokaler på Prästgatan i Östersund. Lärarinnan Helena Öbergs porträtt är 
infällt till vänster i bilden. Hon finns även med längst bak till höger (i förkläde).
Till höger om henne, med ryggen mot kameran, står föreningens ordförande Ellen Widén. 
Foto: Jämtlands läns museum.

Föreningen Jämtslöjd arrangerade många kurser i vävning och växtfärgning. Här hålls kurs i byn 
Tavnäs år 1910. Lärarinnan Helena Öberg står längst till vänster. Foto: Jämtlands läns museum.
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KULTURARVETS DISKURS – EXEMPLET JÄMTLAND 

”Kärleken till fosterbygden och det egna hemmet har en förunderlig makt att förädla 
människohjärtan. Allt som kan stärka denna kärlek, allt som kan fästa människan 
med starkare band vid hembygden är ett arbete i det godas tjänst. Det finns många 
vägar att nå detta mål – en väg är att visa folket vilken skatt det äger i sin hembygds 
forna slöjd”.43

Med dessa storslagna ord inleddes det upprop som publicerades i ortspressen hösten 
1908 då ett antal högt uppsatta representanter för Östersunds borgerlighet just bildat 
föreningen Jämtslöjd. Här skall ges exempel på några representativa tankegångar 
som kommer till uttryck i det samtida materialet nämligen: ”räddningstanken”, 
”kärleksbudskapet”, ”den besjälade kulturen”, ”kulturarvet och framtiden” samt sist 
men inte minst ”det ortstypiska”. 

En central och bärande tanke i idégodset var ”räddningstanken”.44 Enligt denna 
fanns det viktiga värden i den traditionella allmogekulturen som man menade höll 
på att försvinna. För kulturarvets företrädare blev denna vetskap ett självklart nav 
kring vilket all verksamhet kretsade. Med alla medel skulle spåren av detta arv värnas 
och räddas. Räddningstanken blev tydlig inte minst genom föreningarnas insamling 
av föremål, byggnader och minnen samt deras vilja att exponera och bevara dessa i 
utställningar och museer. Likaså uttrycktes räddningstanken i den undervisande de-
len av verksamheten där dessa ”räddade” kulturvärden skulle förmedlas och spridas 
till samtidens befolkningen.

”Som den fordom så allmänna konststickningen af strumpor m.fl förnödenheter i 
ylle håller på att försvinna, beslöts att såvida lämplig person därtill kunna erhållas, 
utsända någon lärarinna som, försedd med goda modeller, skulle resa omkring till 
de platser där gamla skickliga stickerskor ännu finnas för att rädda deras konst från 
glömskan och tillse, att någon eller några ungdomar lära densamma och förses med 
passande modeller.” 45

I samband med Jämtslöjds arbete med att uppföra ett friluftsmuseum, fornbyn 
Jamtli, fanns räddningstanken ständigt med i retoriken. Här blev väktartanken 
närmast bokstavlig då man genomförde särskilda inventeringsresor i Härjedalen 
mot bakgrund av att där samtidigt genomfördes skiftesreformer, vilka hotade delar 
av den äldre bebyggelsen.46 I samtida texter om fornbyn ser man på den som en skyd-
dande plats för den äldre allmogekulturen. 

”Kommer så därtill, att just de gamla stugorna, loften, härbärgena, fjösen, logarna 
och alla de andra byggnaderna, som i ringa antal och fallfärdiga ännu trotsade tiden 
och den mänskliga förstörelselustan, i och för sig vore de värdefullaste minnena från 
våra gamle, täljande om deras id i hälg och söcken, i goda och onda tider. Det stod 
klart – de måste räddas.”  47

När Östersund, på Jämtslöjds begäran, besöktes av museimannen Georg Karlin från 
Lund, utvecklade också han dessa räddningstankar i en föreläsning om fornminnes-
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vården. ”Sin största uppgift skulle museerna fylla genom att vara fornminnesasyler 
och räddningshem för de värdefulla saker, som hotade att komma i obehöriga hän-
der.” 48 Karlin hävdade i samma föredrag att det var museernas sak att leda fornmin-
nesarbetet, men att den egna befolkningen måste vinnas för saken. ”Bättre än alla 
lagar och förordningar vore dock att söka inarbeta en brinnande kärlek hos alla till 
att vårda sig om våra dyrbara minnen – för vårt eget fosterlands bästa.” 49

KÄRLEKSBUDSKAPEN

”Kärleksbudskapet” kan karakteriseras som ett argument för att nationens, regionens 
eller hembygdens befolkning skulle värna om sitt arv. Kärleken till den egna bygden 
skulle mana dess befolkning att intressera sig för hemslöjd och fornminnen. Omvänt 
skulle engagemanget för det egna kulturarvet vara ett uttryck för kärleken till och lo-
jaliteten med bygden, regionen och nationen. När föreningen Jämtslöjds ordförande, 
landshövdingskan Ellen Widén, talade om hemslöjdens betydelse på ett möte för in-
bjudna lärare framhöll hon hur slöjden fungerade som ett kärleksfullt band mellan 
hemmen, hembygden och fosterlandet. ”Detta är just kärleken till hembygden, fos-
terlandet. För att skapa denna är det var och ens plikt att verka för slöjdens höjande 
inom vårt län. Det är en stor fosterländsk gärning.” 50 På ett liknande sätt uttryckte 
hon sig i årsboken Jämten med anledning av sin förestående flytt ifrån länet. ”Låten 
barnbarnsbarnen en gång med stolthet och glädje se sina släktreliker i samlingarna. 
Älsken och vården den kulturskatt, länet redan äger, och låten den med de flyende 
åren bli allt rikare.” 51. 

Ellen Widén framstår som en tydlig företrädare för en romantisk och fosterländsk 
syn på historia och kulturarv. Här ingår en starkt idealiserad bild av den äldre bon-
dekulturen och en önskan att utnyttja denna i folkbildande och fostrande syften. Ut-
trycket ”den besjälade kulturen” beskriver just denna idealiserade syn på det materi-
ella kulturarvet. Allmogeföremålen beskrevs ofta som uttryck för allmogekulturens 
andliga värden. Fälltäcken och bindmössor sågs inte som föremål rätt och slätt, utan 
som ett förkroppsligande av kulturens själ. Spår av detta tänkande finns hos både 
Ellen Widén och Hanna Rydh, kanske allra tydligast hos den förra. ”Det vore för den 
livgivande anden i tingen, för dess rätt att fortleva, som vi arbetade. Därför vågade 
vi också kalla vårt arbete ideellt och kulturellt.” 52 I en text jämför Ellen Widén den 
skånska hemslöjden med den jämtländska. 

”I Jämtland däremot, med de stora dystra vidderna, de i fjärran blånande höjderna, 
utan de i södern prunkande sängarne av odlade växter, blevo färgerna långt blygsam-
mare. Där blev vävnaden som en försynt men ädel bikt om ett stolt och fåmält folk, 
som levde under kärva förhållanden.”53

Hos Hanna Rydh finner vi prov på denna tankegång bland annat i samband med 
diskussionerna om sockendräkter. Här tänktes dräkten symbolisera den egna byg-
dens kulturella värden.
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 ”Välklädda hade de varit i sina dräkter, alla de många som passerat revy i mina tan-
kar, välklädda därför att de voro lämpligt klädda i en dräkt, som harmonierade med 
omgivningen, som t.o.m i bokstavlig mening bar bygdens färg.” 54

Kopplingen mellan då-nu-sedan är vanligt förekommande i den regionala kultur-
arvsretoriken vid denna tid. Man avsåg att länka det förflutna till nuet och använde 
valda delar av arvet som utgångspunkt för framtida verksamheter. Detta skedde dels 
i konkret verksamhet, exempelvis i hemslöjdssammanhang, där gamla mönster och 
modeller togs tillvara för ny produktion, dels som uttryck för en mer symbolisk tro 
på den egna bygdens eller regionens möjligheter. Denna sammanlänkning av kultur-
arv och framtid var något som karakteriserade denna tids kulturarvsverksamheten. 
I 1900-talets hemslöjds- och hembygdsföreningar finns många exempel på detta 
kulturarvsbruk där det förflutna på olika sätt ansågs ha en funktion i det moderna 
samhället.55 ”Om du lyssnar till tider som svunnit – så hör du ock suset av tider som 
stunda.”  Detta var motto för fornbyn Jamtlis egen bystadga.56 I stadgan framhävdes 
bandet mellan forntid och framtid. Jamtlis byamän borde, enligt Ellen Widén, kän-
na ”lyckan av medvetandet att vi här ägt en gammal god kultur med ädelt, andligt 
innehåll, och att vi kunna skapa en ny sådan, blott vi med allvar, ’fara därefter’” 57 

Ett annat centralt och bärande inslag i det regionala kulturarvets diskurs var tan-
ken om ”det ortstypiska”. Bygdernas och regionernas tänkta särarter lyftes fram i 
många sammanhang, inte minst i utställningar. Föreningen Jämtslöjd deltog fram-
gångsrikt i 1909 års konst- och industriutställning i Stockholm. Svenska Dagbladets 
recensent berömde det jämtländska bidraget just på grund av dess avvikelser från 
andra provinsers slöjd.58 När Ellen Widén beskrev varför Jämtslöjd varit så fram-
gångsrik framhöll hon just utställningens ortstypiska drag. ”Det var därför att den 
på ett rätt sätt återspeglade folkkaraktären häruppe sådan den fordom varit och 
ännu är, och sådan den tagit sig uttryck i forna tiders slöjd.” 59 Även för det veten-
skapliga studiet av exempelvis hemslöjdsalster, framhölls vikten av att söka efter och 
dokumentera de provinsiella dragen. 

”För kommande släkten får vår samling av vävnader ett helt annat värde, om den 
kunnat bearbetas så, att den blir en sockenbeskrivning i form och färg, än att den 
endast liksom i klump ger ett totalintryck av länets skilda delar. Det är ett verkligt 
systematiskt ordnande det här är fråga om.” 60 

När föreningen Jämtslöjd startade sin vävskola 1916 präglades även dess undervis-
ning av denna regionaliserade syn på kulturarvet. I det praktiska textila momentet 
skulle eleverna utföra 25 olika vävnader, ”alla i form och färg överensstämmande 
med det kynne, som visat sig i länets gjorda slöjd. Förebilderna tagas att börja med 
från Jämtslöjds textilsamling”.61
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FRUARNAS KULTURARVSRETORIK

I syfte att rädda den ortstypiska kulturen ville de ledande aktörerna alltså fostra sin 
befolkning att älska och värna sitt allmogearv. Denna folkbildande och fostrande 
roll framträdde tydligt i retoriken hos både Ellen Widén och Hanna Rydh. Mycket 
förenklat kan det ideologiska budskapet sammanfattas enligt följande. Allmogekul-
turens föremål och minnen skulle räddas, ett arv behövde värnas på ett kärleksfullt 
sätt och ett folk skulle ledas in på de rätta vägarna. Kulturarvet sågs som en språng-
bräda och hävstång mot framtiden. Den som upptäckt sitt arv och kärleksfullt vår-
dat detta ansågs även kunna tro på sig själv och sin framtid. Detta budskap uttryck-
tes i tal och skrift, men även genom aktörernas praktiska verksamheter. 

Det fanns många olika platser och tillfällen där ideologin kunde manifesteras. 
Värderingarna framfördes inte minst i alla de tal och föredrag som hölls. I dessa 
sammanhang utnyttjades ofta hembygden och hemslöjden som retoriska fundament 
i hyllandet av den egna nationen. Talen kunde hållas i samband med utställningar 
som skulle invigas, jubileer som skulle firas, hemslöjdskurser som skulle avslutas, el-
ler vid någon av de många hembygdsfester som arrangerades. När Hanna Rydh tagit 
plats som landshövdingefru i Jämtlands län dröjde det inte länge förrän hon blev en 
av de mest populära och anlitade föreläsarna. Vid invigningen av den nya bygdegår-
den i Tandsbyn höll hon ett föredrag som rubricerades ”Arvet och gärningen”. 

”Kännedomen om detta arv, att vi i vårt arbete organiskt bygga på grunden av en egen 
kultur, en bondekultur, uppburen av människor av vår egen stam och vars huvud-
drag vi dunkelt kunna skönja in i forntidens dunkel, ger en djupare mening åt vårt 
handlande och vårt liv. /…/ Genom fullgörandet av våra förpliktelser mot den egna 
bygden, hjälpa vi också vårt land att fullgöra dess uppgift inför det större, strävandet 
för mänskligheten.” 62

Utmärkande för Hanna Rydhs inställning till kulturarvsfrågorna är att hon beto-
nande ungdomar och kvinnor som viktiga målgrupper. Hon poängterade också 
vikten av starka och livskraftiga lokala hembygdsföreningar. Alla krafter behövdes 
och alla borde känna tillhörighet i den lokala gemenskap som en hembygdsförening 
kunde erbjuda. För att hembygdsrörelsen skulle kunna erbjuda ett intressant alterna-
tiv till den moderna tidens lockelser menade Hanna Rydh att verksamheten ständigt 
måste vidareutvecklas och inte stelna i gamla mönster. Det handlade mycket om 
att hitta nya målgrupper för kulturarvsarbetet. I mångt och mycket framstod dock 
själva ideologin tämligen intakt, så exempelvis den smakfostrande och folkbildande 
hållningen.63 

”Nå, frågar man, vad lockar landsbygdens flickor bort från bygden? De bättre lockas 
av önskan att besöka kurser, att lära sig något, de övriga bry sig bara om att få tillfälle 
till mera nöjen./…/ Tiden kan inte vridas tillbaka. Men man kan kanske inrikta den 
på ett så värdigt sätt som möjligt.” 64
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”En hembygdsrörelse är till för hela bygden, den får aldrig någonsin bli en klickrö-
relse, som tar somliga med och stänger ute andra. Den skall stänga ute det onda och 
’slampiga’, men den skall försöka få alla med i arbetet för det goda och bärkraftiga. En 
sådan rörelse får inte vara självgod och tro sig förstå allt utan i stället i gott samarbete 
få fram det för bygden bästa.” 65

Om man jämför 1930-talets och det tidiga 1900-talets kulturarvsretorik, ytterst re-
presenterad av de båda landshövdingefruarna Hanna Rydh och Ellen Widén, blir det 
tydligt att argumentationen byggdes upp av i stort sett samma ideologiska bestånds-
delar, dock med en viss förskjutning mot nya målgrupper under 1930-talet. För de 
aktörer som, i likhet med Hanna Rydh, framhöll hembygdens och regionens kultur-
arv som en enande och integrerande kraft i samhället, var det förstås viktigt att så 
många grupper som möjligt kunde och ville delta i dessa verksamheter. För Hanna 
Rydh utgjorde hembygdsarbetet en slags motvikt mot samtidens klasskonflikter. ”Ty 
det är en stor tillgång att i tider, då det även inom en krets av sockenbor finns mer 
som söndrar än enar, att kunna visa på en uppgift, omkring vilken alla kan samlas, 
oberoende av politisk eller samhällelig inställning i övrigt.” 66

För Ellen Widén och kretsen kring henne framstod länets befolkning mer som en 
odelad helhet. Det tycks inte som om man hade några särskilda målgrupper, möjligt-
vis med undantag för ungdomar. 

”Härute håller föreningen på att sammanföra en mångfald kulturföremål från Jämt-
land och Härjedalen för att lära ungdomen känna och förstå länets gamla kultur och 
under intryck av densamma vakna till utövande av ny hemslöjd.” 67

Sammanfattningsvis kan konstateras att kulturarvsområdet i Jämtlands län bör 
betraktas inom ramen för den utveckling av nationalismen som skedde i början av 
1900-talet. Denna kännetecknas av en regionalisering som bland annat kom till ut-
tryck genom ett antal föreningsbildningar där kretsen aktörer vidgades, inte minst 
till förmån för gruppen borgerliga kvinnor. I den särskilda kulturarvsdiskursen 
betonades sambanden mellan nationen och regionen, ofta via begreppet det ortsty-
piska. Kärleken till fosterlandet kunde uttryckas genom att den hyllade allmogekul-
turen räddades och bevarades för eftervärlden. Landshövdingefruarna Ellen Widén 
och Hanna Rydh utgjorde ledande företrädare för denna kulturarvets diskurs.

Aktörerna 
Vilka var aktörer i den regionala kulturarvsverksamheten i Jämtlands län under 
perioden 1900-1940 och på vilket sätt var verksamheten påverkad av kategorierna 
kön och klass? Frågan har studerats primärt via föreningarna Jämtslöjd (1908-1923), 
Jämtlands läns fornminnesförening (1900-1923) och Heimbygda (1923-1940). I 
andra hand har även Jämtlands läns konstförening (1912-1940)68 och Föreningen 
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Härjedalsslöjd (1909-1940) ingått i undersökningen. Jag koncentrerar mig med an-
dra ord på den organiserade kulturarvsverksamheten. Givetvis fanns det även andra 
aktörer, exempelvis enskilda författare, konstnärer eller slöjdare som kan sägas ha 
tillhört kulturarvssfären. Tyngdpunkten i denna studie läggs dock på de förenings-
verksamma aktörerna och i synnerhet på två av dess ledande gestalter: Ellen Widén 
och Hanna Rydh. 

FORNMINNESFÖ RENINGEN

När Jämtlands läns fornminnesförening bildades 1886 innebar det också starten för 
den mer organiserade kulturarvsverksamheten i länet. Fram till 1908, då föreningen 
Jämtslöjd bildades, utgjorde fornminnesföreningen den enda organisationen inom 
området. Fornminnesföreningen hade vid sekelskiftet 1900 omkring 200 medlem-
mar, varav endast två kvinnor: Anna Geete, gift med föreningens skattmästare 
häradshövding Sten Geete, samt fru Gyllenhammar som var gift med jägmästaren 
E. Gyllenhammar i Alsen, även han medlem i föreningen. Bland fornminnesfören-
ingens medlemmar möter vi alltså män, företrädesvis representanter från det övre 
borgerskapet: handlare, officerare, bankdirektörer, disponenter, läroverkslektorer 
och adjunkter, rektorer, präster, läkare, apotekare, jägmästare osv. Medlemsantalet 
ökade kraftigt i slutet av 1910-talet och uppgick till drygt 1000 personer 1920. För-
eningen utsåg sockenombud ute i länet. Till dessa sändes bland annat frågelistor i 
syfte att dokumentera socknarnas historia. Ombuden var män, oftast med titlar som 
kyrkoherde, handlare, landsfiskal eller lantbrukare. 

Sedan starten 1886 fanns en oskriven regel som stadgade att landshövdingen 
upprätthöll ordförandeposten. Landshövdingens ordförandeskap ska nog betraktas 
som ett i huvudsak formellt och symboliskt ledarskap. Den egentliga verksamhets-
ledningen låg hos de övriga styrelseledamöterna, främst hos sekreteraren, skatt-
mästaren och intendenten. De mest namnkunniga styrelseledamöterna var de båda 
läroverkslektorerna Peter Olsson och Sven Johan Kardell. Som intendent respektive 
sekreterare ledde de stora delar av föreningens verksamhet under de första åren. När 
häradshövdingen E. K. Leijonhufvud kom in i styrelsen 1906 kom han successivt 
att ta ett allt större ansvar. Med tiden blev han föreningens mest framgångsrike fö-
remålsinsamlare. 1912 fick man ytterligare en vetenskapligt skolad medarbetare då 
Eric Festin69 flyttade tillbaka från Uppsala och blev föreningens arvoderade sekrete-
rare. Några år senare övertog han även intendentsysslan.70 

Att länets landshövding innehade ordförandeposten kan betraktas som en strategi 
från föreningens sida för att öka verksamhetens legitimitet och status. I kraft av sitt 
ämbete och som länets främste företrädare, sågs landshövdingen som en symbol för 
verksamhetens seriösa karaktär. Man kunde dra nytta av den symboliska makt som 
var förbunden med länets högste tjänsteman för att exempelvis möjliggöra offent-
liga anslag från landstinget.71 Det offentliga kulturliv som fornminnesföreningen 
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representerade hade stadens läroverk och länsresidens som sina två viktigaste baser. 
Medan läroverket utgjorde den akademiska bildningens utpost i länet representerade 
residenset den offentliga statsmakten. Båda dessa maktbaser var formellt stängda för 
kvinnor, men medan läroverket utmärktes av en exklusivt manliga karaktär, utgjor-
de dock residenset i sin funktion som centrum för stadens borgerliga umgängesliv ett 
socialt rum som även kvinnor hade tillgång till. Residenset kunde därmed, som vi 
senare skall se, utgöra en bas även för kvinnliga aktörer.

JÄMTSLÖJD

Fram till hösten 1908, då föreningen Jämtslöjd bildades, hade det organiserade kul-
turarvsarbetet varit helt manligt dominerat. Genom Jämtslöjd skapades ett nytt 
forum där även kvinnor med intressen inom kulturarvsområdet kunde medverka. 
Att det fanns ett engagemang för frågorna var det ingen tvekan om, redan 1910 fanns 
det drygt 1000 medlemmar, varav hälften var kvinnor. I medlemsmatrikeln finner 
vi titlar som friherrinna, prostinna, doktorinna, majorska, lärarinna eller hemmans-
ägarinna, dessutom ett stort antal kvinnor som endast tituleras via sitt civilstånd, fru 
eller fröken. Bland männen möter vi en stor grupp hemmansägare och lantbrukare 
samt relativt många handlare. Där fanns också män med titlar som förvaltare, re-
daktör, nämndeman, landstingsman, landskontorist, stationsinspektor, riksdags-
man, fjärdingsman, bankdirektör eller länsman. Jag tolkar medlemsregistret så att 
de kvinnliga medlemmarna i högre grad än de manliga hade en borgerlig bakgrund. 
För perioden 1915-1920 redovisas drygt 1300 medlemmar varav omkring hälften var 
kvinnor.72 

Den relativt jämna könsfördelningen i Jämtslöjds medlemskår avspeglas någor-
lunda väl i styrelserepresentationen. Av den 20 personer stora styrelsen var åtta 
kvinnor och 12 män. Några år senare tillkom ytterligare en kvinna i styrelsen. Inom 
arbetsutskottet, som utgjorde Jämtslöjds egentliga ledning, var hälften av de sex 
ledamöterna kvinnor. Ända fram till 1923, då föreningen formellt upphörde, var  
landshövdingefrun Ellen Widén dess ordförande och ledande kraft. Övriga ledamö-
ter i arbetsutskottet var häradshövdingen E.K. Leijonhufvud, bankdirektören Carl 
Lignell, sysslomannen vid lasarettet Anders Mattsson, affärsinnehaverskan Agnes 
Ericson, borgmästarinnan Linda Olsén, samt under de första åren även konstnärin-
nan Maria Wrangel.73 I likhet med fornminnesföreningen hade Jämtslöjd ett system 
med sockenombud ute i länet, med den skillnaden att här även fanns kvinnliga om-
bud. Vid starten 1908 utsågs 110 ombud, varav 39 var kvinnor.74 Två år senare utsågs 
fyra nya sockenombud, alla var kvinnor.75 

Även om föreningen Jämtslöjd, vad gäller antal medlemmar och styrelseledamö-
ter, inte var kvinnligt dominerad kan man ändå påstå att det rent verksamhetsmäs-
sigt fanns en viss kvinnodominans inom föreningen. Det faktum att Jämtslöjd led-
des av en kvinnlig ordförande hade exempelvis stor betydelse. Rimligen stimulerades 
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andra kvinnor, inte minst ur borgerliga kretsar, att bli medlemmar i föreningen och 
delta aktivt i verksamheten. Som exempel på detta kan anföras det frivilliga textila 
arbete som utfördes av en grupp borgerliga kvinnor inför Jämtslöjds deltagande i 
Baltiska utställningen i Malmö 1914.

”Som bevis på det intresse varmed föreningsarbetet omfattades, var det flera fruar 
och fröknar som några timmar varje dag kom och hjälpte till med nya vävnader. Det 
var fru Signe Eurenius, hon kopierade av Vemdalsryan på björnfällen med hjälp av 
fru Keller och hennes syster fröken Holmer./…/ Under fru Widéns instruktion och 
entusiastiska ledning måste alla gripas av starkt intresse och arbetsglädje.” 76

Att ordföranden hade en upphöjd social ställning ägde ett symbolvärde för fören-
ingen. På samma sätt som landshövdingen kunde medföra status och makt till forn-
minnesföreningen kunde landshövdingskan utnyttja sin position som länets första 
dam inom hemslöjdsföreningen. I likhet med fornminnesföreningen karakterisera-
des föreningen Jämtslöjds aktörer av en bildad och borgerlig bakgrund. Här fanns 
emellertid också företrädare för andra samhällsskikt; även bönder och hantverkare 
finns representerade i föreningens medlemsmatriklar.77

Jämtslöjds arbetsutskott vid sitt sista sammanträde den 17 september 1923. Mötet hölls på residen-
set i Östersund. Från vänster: Anders Mattsson, Carl Lignell, Agnes Ericson, Ellen Widén, Linda 
Olsén och Eric Festin. Foto: Jämtlands läns museum.
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HEIMBYGDA

När föreningen Heimbygda bildades 1923 var det som en sammanslagning av Jämt-
lands läns fornminnesförening, föreningen Jämtslöjd samt länets naturskyddsfören-
ing. Bakgrunden till detta samgående handlade om gemensamma behov av utställ-
ningslokaler och magasinsutrymmen. Sedan 1912 hade man fört diskussioner om en 
gemensam museibyggnad. Successivt fördjupades dessa samtal och kom till slut att 
innebära också en organisatorisk samordning.78 

Den nya föreningen gavs en relativt komplicerad organisation. Till att börja med 
infördes en styrelse som inte bara valdes från den egna föreningen, utan också hade 
representation från bidragsgivarna: landstinget, Östersunds stad samt hushållnings-
sällskapet. Här kan noteras att den kvinnliga representationen minskade kraftigt 
jämfört med situationen under Jämtslöjds tid. Under perioden 1923-1940 var som 
mest 3 av totalt 12 ledamöter kvinnor. Enligt praxis valdes landshövdingen till för-
eningens ordförande. Landshövdingefrun gavs på samma sätt en automatisk sty-
relsepost i Heimbygda. Den anställde tjänstemannen länsantikvarie Eric Festin var 
självskriven ledamot i styrelsen. 

Vid sidan av styrelsen valdes också representanter till fyra olika nämnder vilka 
hade ansvar för de olika grenarna inom verksamheten: fornminnes- och natur-
skyddsnämnden, Jamtlinämnden, slöjdnämnden samt ekonomiutskottet. Slöjd-
nämnden dominerades av kvinnliga ledamöter medan fornminnesnämnden bestod 
av uteslutande manliga ledamöter.79 Vid sidan av styrelsen och dess nämnder fanns 
ett förtroenderåd med ombud från länets olika delar. I genomsnitt 3 av de 15 ombu-
den var kvinnor.80 

Sammanfattningsvis kan konstateras att föreningen Heimbygdas ledning uppvisar 
en relativt stark manlig dominans samt en övervikt för representanter för stadens 
och länets sociala och kulturella eliter. I enlighet med denna ordning praktiserades 
modellen att tillsätta länets landshövding som ordförande medan landshövdingskan 
blev placerad som styrelseledamot och ordförande i slöjdnämnden. Jämfört med 
föreningen Jämtslöjd, där många kvinnor deltog i ledningen, kan omorganiseringen 
till en gemensam kulturarvsorganisation sägas ha inneburit en slags ”backlash” vad 
gäller kvinnors medverkan och inflytande.

Avslutningsvis skall kort kommenteras den roll som Jämtlands läns konstförening 
hade. Även denna organisation arbetade efter modellen att engagera länets landshöv-
ding som ordförande. Vid konstföreningens bildande 1912 ingick sex män och tre 
kvinnor i styrelsen. Männen hade titlar som överste, kapten, redaktör, grosshand-
lare, bankdirektör och konstnär. De tre kvinnorna var alla gifta borgerliga kvinnor, 
borgmästarinnan var en av dem. Till föreningens verksamhetsansvarige intendent 
utsågs bankdirektör Carl Lignell. Efter startåret 1912 är det svårt att följa föreningens 
utveckling eftersom det bevarade materialet är relativt bristfälligt. Genom korre-
spondens framgår dock att landshövdingskan Ellen Widén 1923 avgick från styrelsen 
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och ersattes av sin efterträdare Elisabeth Linnér. Det förefaller med andra ord som 
att man även i denna förening regelmässigt engagerade såväl landshövding som 
landshövdingefru i styrelsen.81

REGIONALA MAKTHIERARKIER

Föreningarnas styrelsesammansättning och inre organisation kan ses som uttryck för 
makthierarkier av olika slag. Sociala och kulturella värden i samhället påverkade för-
eningarna, men omvänt kan förhållanden i dessa grupperingar också ha satt spår i om-
givningen. Positioneringen inom dessa kulturarvets organisationer kan berätta något 
om sociala och kulturella villkor. En sammantagen analys av Jämtlands läns forn-
minnesförening, Jämtslöjd, Heimbygda samt Jämtlands läns konstförening visar ett 
gemensamt mönster vad gäller klassperspektivet. Föga förvånande är det en regional 
borgerlig elit som representeras i styrelserna, något som är mest tydligt inom fornmin-
nesföreningen och konstföreningen. I Jämtslöjd och Heimbygda förekommer enstaka 
representanter från de lägre samhällsskikten, dessa är dock alltid i tydlig minoritet. 

Vid en analys av det regionala kulturarvsfältet och dess aktörer ur ett könsperspek-
tiv är det föreningen Jämtslöjd som avviker från de övriga genom sin relativt jämlika 
könsfördelning både vad gäller medlemmar och styrelserepresentation. Trots sitt 
namn bör föreningen Jämtslöjd räknas, inte som en ren hemslöjdsförening, utan som 
en bred kulturarvsorganisation. Som sådan är dess höga andel kvinnor i styrelsen en 
relativt unik företeelse. Hemslöjdsföreningar i Sverige hade generellt sett en könsför-
delning liknande Jämtslöjds, medan fornminnesföreningar, hembygdsföreningar 
och museiföreningar präglades av en relativt stark manlig dominans.82 Föreningen 
Jämtslöjd, till namnet en hemslöjdsorganisation men till sitt syfte och anslag en bred 
kulturhistorisk förening, avvek därmed från den allmänna trenden i detta avseende. 
Att landshövdingskan Ellen Widén var ordförande i denna typ av organisation kan 
därmed betraktas som något av ett brott mot den samtida könsordningen.

Kan man säga att det var en gemensam elit som dominerade dessa föreningar? 
Finns det exempel på multiaktörer som ingick i flera av styrelserna, och som därmed 
kan sägas ha varit dominanta inom verksamhetsområdet som sådant? Utan tvekan 
fanns det en person som överskuggade alla andra i aktörskap, nämligen landshöv-
dingen. Denne fungerade regelmässigt som ordförande i fornminnesföreningen, 
konstföreningen och föreningen Heimbygda. Som jag tidigare antytt spelade nog 
denne en framför allt symbolisk ordföranderoll. Det förefaller inte som om lands-
hövdingarna ägnat så mycket tid åt den faktiska verksamheten. Även landshövdinge-
frun deltog regelmässigt i tre av föreningarna, som ordförande i Jämtslöjd, samt med 
styrelsepost i Heimbygda och konstföreningen. Förutom landshövdingeparet utkris-
talliseras fyra manliga aktörer som alla deltog i tre av föreningarnas styrelser. Det var 
häradshövdingen E.K Leijonhufvud, bankmannen Carl Lignell, sysslomannen vid 
landstinget Anders Mattsson samt intendenten och länsantikvarien Eric Festin. 
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Tabell 2. Antal medlemmar

År Jämtlands läns fornminnesförening Jämtslöjd

1894 205 -

1900 220 -

1910 371 1 009

1920 1 000 1 315

KÄLLA: Jämtlands läns fornminnesförening, årsberättelser 1894, 1900, 1910, 1920, i: Jämtlands läns fornminnes-
förenings tidskrift 1:a bandet 1887-1895, 2:a bandet 1896-1901, 5:e bandet 1910-1903, 7:e bandet 1919; Jämtslöjd 
(JLM), matriklar 1910-1915, 1915-1920.

Tabell 3. Antal bevarade föremål

År Jämtlands läns fornminnesförening Jämtslöjd

1900 500 1 000

1910 800 1 000

1919 13 500 6 000

KÄLLA: Jämtlands läns fornminnesförenings årsberättelse 1900, 1910, i: Jämtlands läns fornminnesförenings 
tidskrift 2:a bandet 1896-1901, 5:e bandet 1910-1913; Jämtslöjd (JLM), årsberättelse 1908-1911; SOU 1922:11, s. 273, 
275.

KOMMENTAR: 1912 fick Jämtlands läns fornminnesföreningen en samling av 8000 mynt, sigill och medaljer som 
deposition av Östersunds läroverk. 1913 erhöll man en lokal samling om 1200 föremål, den sk. Ytteråsamlingen, 
som deposition. 
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Tabell 4. Föreningsintäkter 1913

Typ av intäkt
Jämtlands läns 

fornminnesförening
Jämtslöjd

Anslag landsting 500 4 700*

Anslag hushållningssällskap - 2 000

Anslag stadsfullmäktige 500 500**

Övriga anslag, banker mm - 2 464

Privata gåvor - 8 623

Medlemsavgifter 396 590

Intäkter från den egna verksamheten 1 993 1 083

Summa intäkter 3 389 19 960

KÄLLA: Jämtlands läns fornminnesförening (JLM), revisionsberättelse 1913; Jämtslöjd, årsberättelse 1913, i: Jäm-
ten 1914; Hemslöjdskommitténs betänkande 1917, del II, s. 440.

*varav 3000 kr som bidrag till uppförandet av Fornvallen Jamtli

**ett bidrag särskilt riktat till länets deltagande i Baltiska utställningen

GÖ RANDE,TALANDE OCH STYRANDE AKTÖ RER

Vid den fortsatta analysen av det regionala kulturarvsfältet kommer jag att dela in 
aktörerna i tre olika kategorier: görande, talande och styrande.83 Med görande ak-
tör avses de som aktivt deltog i löpande verksamhet, exempelvis insamlings- och 
utställningsarbete, festarrangemang samt utbildningsverksamhet. De talande ak-
törerna verkade för organisationen i tal och skrift. Inte sällan fick dessa aktörer en 
slags ideologstatus. Slutligen har vi de styrande aktörerna. Dessa hade en ledande och 
styrande funktion, oftast via ett styrelseuppdrag i respektive organisation. I princip 
kan alla styrelseledamöter karakteriseras som styrande, men här bör inflikas att sty-
randet kan graderas i en stigande skala från ett styrelsemedlemskap till den främsta 
ledningen bestående av ordförande och arbetsutskott. Ett annat förhållande som 
komplicerar analysen är att den styrande funktionen även kan uppdelas i formellt 
respektive informellt ledarskap. I vilken utsträckning ledde dessa förhållanden till en 
hierarki inom rörelsen? Var det görandet, talandet eller styrandet som gav status och 
makt? 
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Föreningen Jämtslöjd tas här som utgångspunkt för analysen. Vilka är görare i orga-
nisationen och vad gör de? Basverksamheten bestod av inventering och insamling, 
utställningar och museibyggande, rådgivning och utbildning, textil produktion och 
försäljning. Dessutom behövde verksamheten ledas, organiseras, marknadsföras 
och finansieras. Jämtslöjds görare återfinns dels i dess arbetsutskott, vilket såtillvida 
verkligen gjorde skäl för namnet, dels bland föreningens anställda. Arbetsutskot-
tet utgjorde en väl sammansvetsad grupp som hade täta sammanträden och som 
däremellan arbetade mycket aktivt med föreningens verksamhet. Länsantikvarie 
Eric Festin karakteriserade i efterhand utskottet som en familj ”vars ’självförsör-
jande’ medlemmar arbetade – icke minst på övertid – och hade sin samlingspunkt 
på residenset.” 84 Hela arbetsutskottet var mer eller mindre delaktigt i den praktiska 
verksamheten och kan därmed karakteriseras som görare. 

Vid sidan av dessa styrelserepresentanter fanns flera anställda slöjdlärarinnor och 
föreståndarinnor, vilka representerade specialistkunskaper inom det textila områ-
det: Helena Öberg, Anna [Borg] Magnusson, Brita Ericson, Maria [Modén] Olsson 
och Karin Nilsson. Från 1912 anställdes Eric Festin som föreningens intendent, en 
titel som utbyttes mot länsantikvarie 1919. Sammanfattningsvis kan man säga att 
Jämtslöjds görare utgjordes av styrelsens arbetsutskott samt de anställda. Jämtslöjds 

Styrelsen för föreningen Heimbygda höll ett av sina första sammanträden den 13 september 1923. 
Från vänster: Ivan Wikström, Regnar Arbman, Anders Mattsson, Doris Lekander, Agnes Ericson, Eric 
Festin, Johan Widén, Ellen Widén, E. K. Leijonhuvud, P. O. Welander, O. August Persson, Carl Lignell. 
Foto: Jämtlands läns museum.
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organisation utmärktes därmed av en stor och relativt passiv styrelse, vilkens funk-
tion i huvudsak var symboliskt styrande, samt ett mindre och betydligt mer aktivt 
arbetsutskott.85

Inventerings- och insamlingsarbetet utgör ett exempel på den praktiska verksam-
heten. Från 1908-1923 utfördes en mängd inventeringsresor, främst med hjälp av 
de egna aktörerna, men även med inhyrd expertis. Dekorationsmålaren Paul Jonze 
blev under tre säsonger 1909-1911 föreningens stipendiat och resande inventerare. 
Lärarinnan och textilforskaren Elisabeth Thorman anställdes av Jämtslöjd 1911 för 
att studera stickningskonsten. Många av de egna krafterna deltog också i insamlings-
verksamheten. Lärarinnan Helena Öberg genomförde flera resor runt om i länet på 
jakt efter vävnader och andra föremål. I samband med sina insamlingsresor höll hon 
samtidigt föredrag på de besökta platserna.86 Ellen Widén och andra medlemmar av 
arbetsutskottet deltog också i flera inventerings- och insamlingsresor. En av dessa 
resor företogs sommaren 1917 när de bland annat hemförde den medeltida Kinder-
åsenmålningen. ”I somras voro några sökare av dylika spillror ute på forskningsfärd 
– och undertecknad voro en av dem.” 87 En annan inventering genomfördes vid en 
veckolång resa i Härjedalen hösten 1913 i syfte att fotografera och samla in föremål 
och uppteckningar. Denna resa fungerade som förstudie till en större byggnads-
historisk inventering som delvis föranleddes av fornbyns behov av representativa 
byggnadsobjekt.88 Sommaren 1922 genomförde den textilkunniga styrelseledamoten 
Agnes Ericson en inventering av det äldre dräktskicket i länet.89 

Hanteringen av föreningens föremålssamling utgör ett annat påtagligt exempel på 
den praktiska basverksamheten. Det finns många tecken på att detta arbete i huvud-
sak sköttes av Agnes Ericson och Ellen Widén. En av föreningens anställda, Anna 
[Borg] Magnusson minns hur hon fick hjälpa till med det vårdande arbetet:

”På vårarna då dessa föremål skulle ut och vädras arbetade båda dessa damer till sena 
kvällar med Annas hjälp, och de nyförvärv som nu behövdes, och det var nästan allt, 
tvättades i residensets badkar och lagades.” 90

Ellen Widén har själv beskrivit det praktiska arbete som hon och Agnes Ericson ut-
förde:

”Allt samarbete blev bara till glädje, vare sig det gällde utställningarna av ny slöjd 
eller ordnandet av alla de gamla, vackra textilier, som strömmade in. De skulle tvät-
tas, lagas och registreras, och alltid fann Agnes Ericsson tid och tillfälle att hjälpa till. 
Många roliga kvällar – ja även nätter – ha vi tillbragt tillsammans, upptagna av detta 
för oss båda så kära arbete.” 91

Berättelsen om hur Ellen Widén utan betänkligheter tvättade den insamlade Över-
hogdalsbonaden i residensets badkar har blivit något av en klassiker som eftervärlden 
ofta refererat till.92 Om vi bortser från den, med dagens antikvariska ögon, tvivelak-
tiga behandlingen av en vikingatida yllevävnad, så säger denna händelse faktiskt en 
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hel del om den kvinnliga elitens agerande och om kulturarvets organisation. För att 
använda min egen indelning av aktörskapet kunde de ledande kvinnorna inte nöja 
sig med att vara talande och styrande, det krävdes också ett stort mått görande av 
elitens kvinnliga aktörer. Att ledargestalten även stod för mycket av görandet och ta-
landet skildrades även i en artikel i Svenska Dagbladet där man karakteriserade Ellen 
Widén och hennes roll: 

”Hon reser omkring i sitt län och hon talar för hemslöjdssaken och hon har lätt att 
göra sig förstådd af landtbefolkningen, hon vinner alla med sitt enkla, hjärtliga sätt 
och får folket att sätta värde på sina gamla hemslöjdsalster. Under resorna begagnar 
hon alla tillfällen att teckna af gamla mönster, att sofra och samla materiel, som hon 
sedan själf katalogiserar.” 93

Om vi övergår till föremålssamlingens katalogisering står det klart att Ellen Widén 
skötte denna syssla åtminstone fram till 1916, då den anställde intendenten övertog 
denna arbetsuppgift.94 Föremålen är ofta försedda med relativt utförliga beskriv-
ningar, ibland med långa hänvisningar till ägoförhållanden som bitvis kan liknas vid 
släktutredningar. Uppgifter om vem som tillverkat föremålet kan även finnas med, 
liksom information om användning och funktion. Typiskt för Ellen Widéns före-
målsbeskrivningar är de estetiska värderingar hon kopplar till föremålen. Det kan 
exempelvis heta: ”en liten vacker brödkorg ”, ”utmärkt vackert fälltäcke”, ”vackra 
lokträn” eller ”herrliga färger”. Även hänvisningar till graden av ortstypiskhet kan 
vara angivna, det kan heta att ett fälltäcke är ett ”typiskt sockentäcke” eller att väv-
naden är ”vacker men ingalunda för trakten betecknande”.95 

Inom arbetsutskottet utarbetades snart en informell arbetsordning enligt vilken 
den hemslöjdskunniga Agnes Ericson, med stöd av Ellen Widén, hade det textila 
ansvaret, bankmannen Carl Lignell ansvarade för fornbyns uppbyggnad och akade-
mikern Eric Festin hade ansvaret för tidskriften Jämten samt för det mer vetenskap-
liga arbetet inom föreningen. Över hela organisationen svävade Ellen Widén som en 
ständigt närvarande ledare, inspiratör och medarbetare.96 

Sett ur ett könsperspektiv kan konstateras att det, trots en viss kvinnlig dominans, 
förefaller ha funnits en relativt jämlik fördelning av arbetsinsatser inom den inre 
kretsen av Jämtslöjd. Ingen av de styrande aktörerna kunde undgå det praktiska 
föreningsarbetet. Dock ser görandet lite olika ut för de kvinnliga respektive manliga 
ledamöterna. Kvinnorna hade det textila området och slöjdfrågorna som sin verk-
samhetsbas, vilket gav dem ett stort ansvar för insamlings- och utställningsverksam-
heten samt för det slöjdpedagogiska arbetet. Även föremålsvården och samlingarnas 
ordnande förefaller ha varit kvinnligt kodade sysslor. För männen kunde det handla 
om fastighetsfrågor och byggnadsvård, men också om inventering och insamling av 
föremål. När det gäller att agera via tal och skrift förefaller detta ansvar ha delats 
mellan männen och kvinnorna. Det finns exempel på både manlig och kvinnlig 
dominans inom detta område.97 Den tydligaste och mest profilerade talaren är dock 
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Ellen Widén som ofta var den som företrädde föreningen i mötessammanhang eller 
genom artiklar i den egna tidskriften Jämten.98 Sammanfattningsvis kan sägas att 
de styrande inom föreningen Jämtslöjd även var görande i hög grad. Detta är kanske 
allra tydligast när det gäller föreningens ordförande Ellen Widén, som på många sätt 
verkligen styrde föreningen och dess verksamhet. 

LANDSHÖVDINGSKAN OCH HENNES KAPITAL

Som vi sett ovan var det en borgerlig elit som utgjorde stommen i det regionala 
kulturarvsfältet, inte minst i dess ledarskikt. Karakteristiskt för denna elit var att 
den hade residenset som ett av sina nav. Residenset med dess funktion som officiell 
maktboning kom att utnyttjas i kulturarvsarbetet, exempelvis som möteslokal både 
för interna föreningsmöten och för mer representativa arrangemang.99 I denna me-
ning kan residenset som miljö tolkas som en tillgång, ett slags kulturellt kapital vilket 
landshövdingefruarna kunde disponera. 

När det gäller arbetet inom den föreningsdrivna kulturarvssektorn utgjorde till-
gången på socialt och kulturellt kapital, särskilt socialt anseende, stor betydelse för 
möjligheterna att arbeta med finansieringsfrågor. Det krävdes ett stort mått av pon-
dus, status och legitimitet för att kunna bedriva insamling av föremål och kontanta 
medel. Ellen Widén och Hanna Rydh hade, genom positionen som landshövdinge-
fru, tillgång till denna typ av socialt och kulturellt kapital. Med hjälp av detta var det 

Residensets lokaler utnyttjades flitigt. Här en hemslöjdsutställning i residensets matsal 1911. 
Utställningen arrangerades av föreningen Jämtslöjd i samband med en av dess kurser. 
Foto: Jämtlands läns museum.
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exempelvis mycket lättare att bedriva insamling av pekuniära medel till den kultu-
rella verksamheten. Det handlade om bidrag från offentliga anslagsgivare som lands-
ting, stadsfullmäktige osv, men även från privatpersoner och företag. Inte minst 
resurskrävande var uppbyggnaden av fornbyn Jamtli med alla de byggnader som 
skulle förvärvas, plockas ned, fraktas och byggas upp på plats.100 Ellen Widén bedrev 
ett mycket framgångsrikt arbete med att hitta sponsorer och gynnare till föreningen 
Jämtslöjd och till fornbyn Jamtli.

”…utställningen håller öppet hela denna månad hvadan jag får tillfälle att förevisa 
den först för landstinget om måndag och sedan för en ’prestkonferens’ om tisdag. Ka-
talogerna skola vi skänka alla dessa herrar och jag hoppas säkert att lyckas varaktigt 
värma upp dem./…/Jag har skrifvit och tiggt 10 000 kr af vår rikaste Grosshandlare 
– 7000 att köpa jord för och 3000 att sätta upp hus för. Få nu se, hvad han svarar!” 101

Den så kallade byamannaorganisationen fungerade som en metod att knyta män-
niskor ekonomiskt och organisatoriskt till föreningen. Efter att ha erlagt en avgift om 
100 kronor blev man byaman i fornbyn Jamtli och erhöll samtidigt ett särskilt kop-
parmärke. Den byaman som erlade 1000 kronor erhöll guldmärket. Byamannamär-
ken delades även ut som rena hedersutmärkelser till personer som gjort stora insatser 
för föreningen och fornbyn. Förutom att utmärkelserna annonserades i dagstidning-
arna blev de också uppmärksammade i årsskriften Jämten.102 Utan tvekan ansågs det 
hedersamt och ärofullt att stödja fornbyn med ekonomiska bidrag. Det finns med 
andra ord mycket som talar för att ekonomiskt kapital på detta sätt kunde konverte-
ras till socialt och kulturellt kapital. 

Det fanns även gott om enskilda bidragsgivare. I augusti 1912 svarade direktör 
Ljungdahl och hans hustru Carin på ett brev från Ellen Widén där hon anhållit om 
”ett kraftigt ekonomiskt handtag” för fornbyns räkning. Paret Ljungdahl berömde 
Widén och föreningens intentioner och skänkte därför 5000 kronor till Jämtslöjd.103 

Denna penninggåva kom att bilda grundplåten för uppbyggandet av friluftsmuseet. I 
september samma år sände föreningen ut en skrivelse med bifogad teckningslista för 
ekonomiskt stöd för fornbyn. Där beskrevs också det frikostiga bidraget från paret 
Ljungdahl. Här kan nämnas att föreningen under 1913 hade lika stora intäkter från 
privata givare, omkring 8000 kronor, som från de kontinuerliga anslag som utbetala-
des av landsting, banker osv.104 

Våren 1916 företogs återigen en insamlingskampanj till förmån för fornbyn. Nya 
insamlingslistor sändes ut till möjliga givare. Denna gång gjordes en rejäl framstöt 
mot den ekonomiska eliten, inte minst till företrädare för banker och trävarubolag 
i regionen. Inom loppet av några månader lyckades Ellen Widén samla in omkring 
femtusen kronor från företagare i regionen. Ansträngningarna kunde också handla 
om så praktiska behov som att få gratis murtegel till friluftsmuseets byggnadsarbe-
ten, eller att få rabatterade järnvägsfrakter för de hus som skulle monteras ned och 
transporteras till fornbyn i Östersund.105 
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Det krävdes också en ansenlig mängd tid och arbete för att kunna bearbeta och 
övertala de möjliga bidragsgivarna. I föreningen Jämtslöjd var det Ellen Widén som 
skötte en stor del av det kontaktskapande arbetet med att hitta finansiärer till verk-
samheten. Spår av dessa transaktioner finns i den omfattande korrespondens som 
fördes mellan landshövdingskan och de potentiella bidragsgivarna. Här följer några 
exempel.

”Landshöfdingskan Fru Ellen Widén Östersund.
I anledning af mottagna aktningsfulla skrifvelse, jemte bilagda artickel hvars innehåll 
är imponerande och öfvertygande och nödvändigheten af att något göres för bevaran-
det af länets (gamla) kultur, kan man ej annat än känna sig pliktig att draga sitt strå 
till stacken, och på samma gång uttala sin tacksamhet till Fru Widén som så energiskt 
tagit denna frågas realiserande om hand. Får härmed anmäla mig som ”byaman” i 
Fornvallen Jamtli och beläggas härmed enl. bystadgan kronor 100:-. Med Högsta 
högaktning N. P Agerberg” 106

”Landshöfdingskan Fru Ellen Widén. Residenset. Östersund
Med anledning av ärade skrifvelse af den 24 februari, bedja vi härmed att som hjälp 
till det vackra ändamålet som brefvet angifver, få öfversända Kr 200:-. På samma 
gång vilja vi ock nämna, att om så är nödvändigt, vi äro villiga att bidraga med sam-
ma summa nästkommande år. Med utmärkt högaktning, Wiftstavarfs Aktiebolag” 107

Eric Festin har i efterhand beskrivit Ellen Widéns förmåga att arbeta med finansie-
ringsfrågorna:

”Det var vill jag minnas, 1913. Föreningens kassa var totalt läns./…/ Jag snörde in 
alla räkenskaperna, tågade med bördan till fru Widén och sade först av allt ifrån mig 
kassörskapet. Hon tog i all hast reda på förhållandena. Ett ögonblick – och så: ’Snälla 
intendenten, lova mig att ta hem de här räkenskaperna igen, jag ska återkomma imor-
gon! Och nästa morgon kl. 8 kvittrade en känd kvinnoröst i telefon ’Jag fick färdiga 
114 brev i natt, flickorna hjälpte till att skriva kuvertadresserna. Jag är så glad att det 
är gjort – och nu skola vi tro igen! – Och pengarna inflöto den närmaste tiden, så att 
skulden nära täcktes.” 108

På ett liknande sätt kunde Hanna Rydh fungera som en socialt och kulturellt vär-
defull påtryckare gentemot lokala sponsorer och bidragsgivare. Läkaren och hem-
bygdsentusiasten David Hummel i Gäddede i norra Jämtland var ledande i arbetet 
med att skapa en en bygdens egen hembygdsgård. I sitt arbete utnyttjade han sina 
kontakter med Hanna Rydh, bland annat genom att bjuda in landshövdingeparet till 
en lokal hembygdsfest, men även för att förmå lokala aktörer att bidra till hembygds-
gårdens förverkligande. Här framgår tydligt värdet av landshövdingefruns kulturella 
och sociala kapital.

”Jag behöver inte säga hur tacksamma vi äro över att Landshövdingeparet genom 
sin närvaro möjliggjorde för oss att skörda ära och guld. Sedan festen har jag använt 
tiden med att ytterligare se mig om efter en lämplig hembygdsgård. /…/ Vill Doktor 
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Rydh hjälpa oss med att fråga Dr Stenbeck om han är villig att sälja Gregersgården 
eller byta den mot den Linska gården – som ju bör duga lika bra till det ändamål han 
avsett. /…/ Jag tror emellertid att utsikterna att vinna resultat hos Dr Stenbeck äro 
så väsentligt mycket större om vi ha Eder som förslagsställare och förespråkare att vi 
inte våga avstå från att be Eder om hjälp med denna sak.” 109

Några månader senare finner vi ytterligare ett brev från doktor Hummel till Hanna 
Rydh där det framgår att operationen varit lyckosam.

”Jag ber att till Dr Rydh och Landshövdingen få framföra ett hjärtligt tack för all gäst-
frihet under mitt senaste Östersundsbesök. Samtidigt vill jag tala om att vi i söndags 
bildade Frostvikens hembygdsförening och antog det stadgeförslag som länsantik-
varien utarbetat som modell för länet. Vid sitt sammanträde beslöt föreningen med 
acklamation att till hedersledamöter be att få kalla Dr. Rydh och Landshövdingen. 
– Föreningen beslöt även att med största tacksamhet mottaga Dr. Stenbecks förnäm-
liga gåva på angivna villkor och gav mig (som ordf.) i uppdrag att tacka Dr. Rydh för 
Eder förmedling av saken – utan vilken ju gåvan knappast kommit till stånd.” 110

Att vara fru till landshövdingen innebar, som beskrivits ovan, en mängd sociala och 
kulturella förpliktelser som var möjliga att utnyttja i kulturarvsarbetet. I de flesta fall 
handlade det om ett indirekt utnyttjande av status och anseende. I fallet med för-
eningen Jämtslöjd finns dock exempel på hur dess ordförande, Ellen Widén, i vissa 
lägen även rent bokstavligen utnyttjade sin makens ställning och kontaktnät. Som 
exempel fick landshövding Widén sätta sitt namn under en ansökan till Kommers-
kollegium om bidrag till föreningen Jämtslöjd efter ett förlustbringande utställnings-
projekt.111 När det gällde förvärv av föremål till föreningens friluftsmuseum tvekade 
fru Widén inte heller att utnyttja sin makes goda namn.

”Möjligen kunde en rundskrivelse sändas till alla kommunalordföranden för att 
ålägga dem att sända in allt af intresse i den vägen tillika med hvad som finnes kvar af 
gamla väfnader. Kanske ni skola låta trycka upprop äfven undertecknade av min man 
och uppmana dem, i likhet med det som gjordes vid kyrkoutställningen – att hjälpa 
till med att göra den historiska utställningen af åkerbruksredskap och väfnader så 
ståtlig som möjligt?” 112

På liknande sätt kunde Ellen Widén ta hjälp av sin make i ett fastighetsärende där 
föreningen hade stött på vissa problem.

”Loftet i Hede med pelarna borde förvärfvas samt stallet i Remmen om nu ej Peter-
séns låter rifva det. Petersén är litet bunden av att han vill stå väl med fru Bromé hvar-
för jag skall bedja min man att gå direkt till hans chefer samt äfven bedja dem hjälpa 
något med framforslingen.” 113

Hanna Rydh hade en delvis annan bakgrund än Ellen Widén. Som akademiskt 
utbildad, disputerad i arkeologi och med mångårig erfarenhet som fältarbetande 
arkeolog och författare, kom hon till Östersund inte enbart som landshövdingefru 
utan även som professionell kulturarvsaktör med ett stort mått av eget kulturellt ka-
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pital i bagaget. Detta medförde att hennes funktion som landshövdingska blev delvis 
en annan.114 Hanna Rydh fick i högre grad utföra rent ämbetsmässiga länsuppdrag, 
som att inviga utställningar och byggnader, hålla välkomstanföranden vid högtidliga 
tillfällen eller att representera länet i andra delar av landet. Mycket talar för att hon 
i detta avseende överglänste sin make, landshövdingen Mortimer Munck av Rosen-
schöld. Sin arkeologiska bakgrund utnyttjade hon bland annat som flitig föredrags-
hållare och guide till länets kulturhistoriska miljöer. Ett exempel på detta är den serie 
av så kallade fornminnesutfärder som hon initierade och ledde under åren 1932-37. 
Dessa var guidade bilresor där Hanna Rydh presenterade olika kulturmiljöer i länet. 
Medlen som samlades in från dessa resor fonderades till förmån för Heimbygdas 
egen gård ”Lillgrytan” i Brunflo där man planerade en kombinerad anläggning för 
slöjd och lanthushåll.115 I Länstidningen rapporterades från en av dessa resor:

”Heimbygdas utflykt igår blev synnerligen lyckad. När bilkaravanen vid 1⁄2 11-tiden 
startade från Stortorget strålade solen från en klarblå himmel. ’Landshövdingskan 
har alltid tur med vädret’ påpekade ett par intagande unga damer som vi för vår del 
hade turen att få till resesällskap. Färden ställdes först till Stugun, där färddeltagarna 
– ett 60-tal – samlades vid gamla kyrkan. Efter hälsningstal och leverop för landshöv-
dingeparet framträdde landshövdingskan och berättade om hur stugubygden kom-
mit till…” 116

KONTAKTER OCH KONFLIKTER 

Vilka kontakter och konflikter fanns mellan de olika aktörerna inom kulturarvsfäl-
tet i Jämtlands län? I vilken mån nätverkade man med varandra och med kollegor 
utanför länet? Här görs en undersökning av Ellen Widén och Hanna Rydh och deras 
respektive kontaktnät. Vilka var deras kollegor och samarbetspartners, deras inspi-
ratörer och eventuella motståndare? 

Museimannen Georg Karlin var en av Ellen Widéns viktigare kontakter.402 De träf-
fades första gången i samband med Stockholmsutställningen 1909 och Widén tog 
därefter kontakt med Karlin för att inleda ett samarbete. 

”Då jag förra sommaren hade nöjet att, vid utställningen i Stockholm, sammanträffa 
med Eder vaknade hos mig en liflig önskan att få visa Eder hvad av gammalt som här 
finnes, och att få redogöra med Eder om mitt arbete i föreningen Jämtslöjd. Det skulle 
derför vara mig af det allra största värde om Ni kunde göra ett besök häruppe.” 118

Från Ellen Widéns sida fanns ett behov av att knyta vetenskapliga och yrkesmässiga 
kontakter med kollegor runt om i landet. Med sitt stora textilhistoriska intresse och 
kunnande var Georg Karlin en mycket fördelaktig samarbetspartner för föreningen 
Jämtslöjd. Karlin åtog sig att bli Jämtslöjds professionelle handledare vid den kyrk-
liga utställningen 1911 och han stod som författare till den katalog som trycktes i 
samband med utställningen.119 Jämtslöjd var inte sen att framhålla sina kontakter 
med den kände museimannen. När föreningen våren 1911 ansökte om mark för 
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sitt planerade friluftsmuseum anförde man som argument att Karlin vid ett besök i 
staden hade pekat ut just denna plats som lämplig för ett friluftsmuseum.120 Karlin å 
sin sida utnyttjade kontakterna med Ellen Widén och Jämtslöjd för att under långa 
perioder låna hem textilier i studiesyfte, däribland den åtråvärda så kallade Över-
hogdalsbonaden.121 

Widén och Karlin förefaller ha varit besjälade av samma slags syn på kulturarvet 
och arbetet med detta. Förutom det textilhistoriska intresset delade de också en pe-
dagogiskt och folkbildande syn på kulturarvsfrågorna. Karlin företrädde en decen-
traliserad syn på fornsamlandet vilket stämde väl in med det regionala arbetet inom 
föreningen Jämtslöjd. Det känslosamma betonandet av kärleken till föremål och till 
minnen var också något som förenade de båda. Trots att de i en mening represente-
rade helt olika nivåer på kulturarvsområdet – å ena sidan den akademiskt utbildade, 
professionelle tjänstemannen Karlin, å andra sidan den ickeakademiska och ideellt 
arbetande Widén – karakteriseras deras kontakter av en ömsesidig respekt och för-
ståelse.122 

En annan av Ellen Widéns och föreningen Jämtslöjds inspiratörer var Anders 
Sandvig, skaparen av friluftsmuseet Maihaugen utanför Lillehammer. Utan tvekan 
utgjorde Maihaugen Ellen Widéns största förebild när det gällde uppbyggnaden av 
fornbyn Jamtli. Våren 1912 gjorde Ellen Widén och hennes kollega i arbetsutskot-
tet Agnes Ericson en studieresa i Norge.123 Den plats som gjorde det allra största in-
trycket på henne var Maihaugen. I ett brev till Eric Festin, som vid denna tid bodde 
Uppsala, beskrev hon sina upplevelser:

”Dock var intet mot hvad vi fingo se i Lillehammer. Der har en ’Tandlæge’ Sandvig ar-
betat i 25 år och skapat det vackraste ’folkemuseum’ man kan tänka sig. D.v.s han vill 
absolut inte hafva något museum endast ’Hjem’ – fra præstegården ned till den ring-
aste husmandsstuve. Det var ett ’Skansen’ på en herrlig hög plats men med mycket, 
mycket mera helgd öfver sig. Allt var gjort med den finaste och djupaste förståelse – så 
genom äkta alltsammans. Der fanns intet av ’tivoli’ – ej ett spån. /…/ Sjelf var Doktor 
Sandvig herrlig att tala vid: varm, klok, kunnig och stark. När han visade planen över 
sin färdiga by – var den nästan så som jag drömde att vår en gång skulle blifva./…/ En 
själsfrände råkade jag i honom – en själsfrände som var långt, långt före på alla sätt, 
och derför så mycket mer eggande att råka. Besöket blef rikt på behållning och jag ser 
nu vägen alldeles klar.” 124

En central relation var den mellan Ellen Widén och föreningens anställde intendent 
Eric Festin. Även här handlade det om två personer som, trots sina olika utgångs-
punkter, hade ett gott samarbete. Rent ideologiskt fanns det stora likheter dem mel-
lan. Båda var influerade av en romantiskt färgad fosterlandskänsla, vilken de gav 
uttryck för i det kulturhistoriska arbetet. Trots denna samhörighet kom relationen 
dem emellan att präglas av det förhållande att Ellen Widén var arbetsledare och chef; 
den som ”upptäckt” och plockat in Festin i organisationen. Det fanns med andra ord 
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inget direkt jämbördigt och kollegialt i kontakterna dem emellan. Tvärtom kan man 
säga att kontakterna präglades av ordergivning och chefskap från Widéns sida, samt 
rapportering och genomförande från Festins sida, vilket brevet nedan illustrerar.

”När Kandidaten rest från Herjedalen skall Kandidaten vara god och resa till Stock-
holm direkt från Sveg – och sedan hem. Kugelman har nemligen begärt att någon 
ur Jämtslöjds styrelse skall fortast möjligt dit för att – efter samtal med hans när-
maste man (sjelf är han i utlandet) besöka alla de största tidningsredaktionerna för 
att intressera dem för saken. Vi måste nemligen få in stora reklamartiklar uti tidning-
arna…./…/Sedan detta är gjort och Kandidaten sökt bearbeta den som skall skrifva 
artikeln så skall min man per telefon tala vid redaktörerna, det har han lofvat.” 125

Trots denna hierarkiskt präglade relation vittnar deras brevväxling också om en ge-
menskap som med tiden blev alltmer personlig. Kontakterna hölls vid liv långt efter 
att paret Widén flyttat från Jämtland och Ellen lämnat sina föreningsuppdrag. 126

Hanna Rydh som verkade i Jämtland mellan 1931 och 1938 hade genom sin akade-
miska bakgrund många professionella kontakter med sig när hon kom till länet. Hon 
var exempelvis både yrkesmässigt och personligt bekant med riksantikvarien Sigurd 
Curman. De behöll kontakten under hennes Jämtlandsperiod och Curman bodde 
på residenset i samband med besök i Östersund.127 

En kvinnlig kollega och tidigare studentkamrat från Stockholms högskola var 
konstvetaren och Zornmuseets föreståndare Gerda Boëthius. Med henne delade 
Hanna Rydh intresset för slöjdfrågorna och det regionala kulturarvet. Gerda Boëthi-
us var engagerad i Sveriges Hemslöjdsföreningars riksförbund (SHR) och var under 
lång tid redaktör för dess tidskrift. Hon deltog också aktivt i den lokala och regionala 
hemslöjdsrörelsen i Dalarna.

”Kära Hanna. Jag måste skriva och tacka för din uppsats i Jämten som var ett ord i si-
nom tid! Du har så rätt i alltsammans och jag är bra glad att veta Dig arbeta för saken 
i Jämtland såsom jag gör här. Vännen Gerda Boëthius.” 128

På det lokala planet kom Hanna Rydh att bli mycket förtrogen med länsantikvarie 
Eric Festin. Här förefaller det gemensamma akademiska kapitalet att ha fungerat 
som ett slags smörjmedel. Mellan Hanna Rydh och Eric Festin verkar det ha uppstått 
en relativt jämlik och kollegial relation. Under den politiska strid där Hanna Rydh 
kandiderade till landshövdingeposten efter sin make, kom Eric Festin att fungera 
som något av kampanjgeneral.129 För det regionala kulturarvsfältet måste det givetvis 
ha inneburit en rejäl förstärkning för ett länsmuseum att som ny styrelseledamot 
få en disputerad arkeolog. Detta ledde också till att Festin och Rydh delade på vissa 
arkeologiska uppdrag, exempelvis inköp av förhistoriska föremål till museet.130 Eric 
Festin förefaller ha haft ett mycket stort förtroende för Hanna Rydh och i deras kor-
respondens ryms detaljerade överläggningar om Heimbygdas verksamhet. 131 Här 
följer ett exempel:
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”Min ärade kära Landshövdingska. /…/Så en angelägen sak till/ folkpsykologiskt 
sett/. Det är några gubbar i Brunflo, vilka slagit sig samman och skaffat till en flagg-
stång till vårt Lillgrytan. Nu ha de väntat och väntat, att vi skola komma dit ut och 
bestämma platsen för flaggstången. Det skall ’cementas’ och det får inte dröja med 
det, tills det blir frost. Nu ville de att jag skulle bestämma var stången skulle stå, men 
det sade jag, att det var Landshövdingskan. ’Hon är liksom nyskapare av den här går-
den, och hon vet bäst var skåpet här ska stå, varen lugna för det’, så jag skall redan 
idag lägga fram detta ärende för henne./…/Alltså: jag föreslår, att Landshövdingskan 
gör en sväng dit ut och bestämmer, var stången skall stå. När den skall resas, måste vi 
ordna någon liten utflykt dit, deltaga i resningen av stången och bjuda på – stångkorv 
t.ex, mot betalning förstås. Jag har gjort en liten skiss av vår egendom, men jag kan 
inte ange terrängen. Jag tror dock, att ungefär där jag satt ett litet rött kors, kan det 
vara lämpligt resa stången.132

Vid sidan av de mer museala kontakterna hade de ledande aktörerna inom Jämtslöjd 
och Heimbygda även tillgång till ett stort nationellt kontaktnät inom hemslöjdens 
område. Föreningen deltog i flera större konst- och industriutställningar utanför 
länet och vid dessa, liksom i samband med arbetet inom Sveriges Hemslöjdsfören-
ingars riksförbund, fanns goda möjligheter att skapa kontakter. Dessa redogörs för 
nedan i kapitel 4. 

De spänningar som förekom inom det regionala kulturarvsområdet framträdde 
allra tydligast mellan Ellen Widén och Erik Leijonhufvud. Konflikten dem emellan 
kan till viss del karakteriseras som en revirstrid mellan de båda föreningar för hem-
slöjd respektive fornminnen som de representerade. Båda kan sägas ha haft intressen 
att bevaka inom kulturarvsfältet i länet. Leijonhufvud var styrelsemedlem i båda 
föreningarna, men föreföll att ha haft sitt största engagemang i fornminnesfören-
ingen där han utvecklades till dess främste föremålsinsamlare. Ellen Widén ville å 
andra sidan kontrollera den textila insamlingen och reagerade mycket skarpt på Lei-
jonhufvuds konkurrens när det gällde insamling av hemslöjdsföremål. Konflikten 
trappades upp i samband med Jämtslöjds årsmöte våren 1912 och resultatet blev till 
sist att Leijonhufvud avgick från Jämtslöjds arbetsutskott.

”…jag är ond på att han tager rubb och stubb äfven sådana saker som vore utmärkta 
för Jämtslöjd att få som modeller. Han lofvade mig en gång att ej bedja om väfvar (oss 
har han bara skaffat enklare träsaker egentligen) – nu hade han funnit att de togo 
sig bra ut – och flera fällar funnos der nu tillika med flossakudde (vacker!) och en 
utmärkt gammal kaffekanna af koppar. Precis som en sjelfsvåldig pojke frågade han 
mig i förbifarten häromdagen: Nå, har det kommit in mycket saker till Jämtslöjd den 
sista tiden?! Tänk så barnsligt att ej låta bli att söka reta mig en smula.” 133 
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Sockendräktsprojektet
Under några år på 1930-talet genomförde föreningen Heimbygda ett omfattande 
projekt som resulterade i ett 60-tal nyskapade sockendräkter.134 Etnologen och 
dräktforskaren Ulla Centergran betecknar detta som det största revitaliseringspro-
jektet någonsin i Sverige.135 Sockendräktsprojektet ger inblick i sociala och kulturella 
hierarkier där såväl kön som klass kommer till uttryck. Genom att följa frågan om 
folkdräkter i ett vidare sammanhang beskrivs också den regionaliseringsprocess som 
skedde under 1900-talet. Folkdräkterna förvandlades här från en slags borgerligt 
romantiska nationaldräkter till en bredare använd klädsel som framför allt tänktes 
skapa och förmedla lokal och regional identitet. 

DE ROMANTISKA FOLKDRÄKTERNA

Ett äldre och mer nationalromantiskt intresse för folkdräkter hade funnits sedan 
1800-talets andra hälft. Butiksinnehaverskan och lärarinnan Ingeborg Hallström 
spred folkliga dräkter från sin butik i Östersund och hon introducerade även folk-
dräkter inom nykterhetsrörelsen. Under 1880-talet blev det populärt att använda 
folkdräkter vid folkrörelsernas fester och basarer. Dräkterna utnyttjades exempelvis 
vid de tablåer som ställdes upp. Ett populärt motiv i dessa sammanhang var bond-
bröllopet.136 

I fotografier från denna tidsperiod möts vi av ett relativt vildvuxet folkdräktsbruk. 
Det förekom såväl fria dräktkompositioner som ett anammande av de populära 
dräkterna från Dalarna. Inte minst Rättviksdräkten var flitigt förekommande runt 
om i landet, den användes exempelvis som serveringsdräkt vid hotell och andra tu-
ristanläggningar.137

Dräkterna sågs som uttryck för nationell kulturell särart och exponerades på 
flera av de stora världsutställningarna under senare delen av 1800-talet. Intresset för 
folklig dräkt spreds inte minst i de akademiska miljöerna i Uppsala och Lund. Det 
anordnades exempelvis festarrangemang med inslag av folkdans och dräktkostyme-
ring. På 1870-talet började Artur Hazelius systematiskt samla in och visa upp folk-
dräkter i sitt första museum i Stockholm, den Skandinaviskt Etnografiska samling-
en. Hans första tanke var egentligen att öppna ett folkdräktsmuseum. De allra första 
katalogiserade föremålen i Nordiska museets samling är delar av en folkdräkt från 
Stora Tuna som Artur Hazelius köpte under en av sina resor i Dalarna. I november 
1872 publicerade han sitt insamlingsprogram ”Några anvisningar vid insamlandet af 
folkdrägter och bohag mm”.138 Även Georg Karlin, vid det kulturhistoriska museet i 
Lund, Kulturen, ägnade folkdräkterna ett stort intresse.139 

Under 1890-talet uppstod en folkdräktsrörelse där det rekonstruerades och kom-
ponerades dräkter från olika bygder i Sverige. Dessa dräkter kallades även för na-
tionaldräkter. Här avsågs inte någon dräkt för hela den svenska nationen, utan alla 
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I Börshuset i Stockholm hölls 1885 en basar till förmån för Nordiska Museet. Där deltog ett antal 
kvinnor klädda i dräkter i fornnordisk stil. Dräkterna var komponerade av konstnären Hanna 
Winge och tillverkade vid Handarbetets Vänners ateljé. På bilden ses Calla Curman, Ann-Char-
lotte Edgren-Leffler, Alfhild Agrell, Sonya Kovalevsky, Signe Mittag-Leffler och Anna Scholander. 
Foto: Nordiska Museet.

I fotografier från slutet av 1800-talet möts man av ett relativt fritt bruk av folkdräkter. Exempelvis 
nyttjades dräkterna från Dalarna över hela landet. Här en bild från Pensionat Björneborg i Björnänge, 
Åre där personalen var klädda i Rättviksdräkter. Foto: Jämtlands läns museum.
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I Artur Hazelius första museum på Drottninggatan i Stockholm – den Skandinaviskt Etnografiska 
samlingen – visades många folkdräkter. Här ett arrangemang med dräkter från Bjuråker och Järvsö 
i Hälsingland. Foto: Nordiska Museet.

Folkdräkter utnyttjades av nykterhetsrörelsen i olika festarrangemang. Här en julbasar i ordens-
huset i Östersund 1885. I mitten sitter butiksinnehavaren, lärarinnan och hemslöjdspionjären 
Ingeborg Hallström. Foto: Jämtlands läns museum.
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Dalarna

Södermanland

Bilderna är hämtade 
från samlingsverket 
Afbildningar af Nordiska 
Drägter, utgivna av 
H. Thulstrup, Stockholm 
1895.
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I början av 1900-talet komponerades en särskild Ölandsdräkt till drottning Victoria. Här bär hon 
denna dräkt vid en av sina vistelser på slottet Solliden. Foto: Bernadottebiblioteket.
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de olika folkdräkterna betraktades som nationella. Beteckningen nationell tolkades 
i dessa sammanhang som inhemsk och folklig.140 I den så kallade nationaldräktsaf-
fären i Malmö såldes inte enbart skånska dräkter utan en mängd olika folkdräkter 
från hela landet. Dräkterna från Dalarna och Södermanland samt från Värend i 
Småland var särskilt populära i början av 1900-talet. Även samisk dräkt var populär 
bland borgerskapets damer, den användes framför allt vintertid som skiddräkt.141 En 
av de drivande i folkdräktsfrågan var Märta Jörgensen i Falun.

”Därför, o svensk, rädda dig i tid, blif åter enkel och värdig, var hellre klumpig än 
elegant, kläd dig i skinn, päls, läder och ull, gör dig bohag, som passa till din tunga 
kropp, och sätt på alltsammans de starka färger, ja, de s.k. bondgranna, hvilka äro 
nödvändiga såsom motsättningar till den djupgröna furuskogen och den kallhvita 
snön”.142

På Jörgensens initiativ bildades 1902 Svenska Kvinnliga Nationaldräktsföreningen 
vars syfte var att motverka de utländska modedräkterna och istället värna om de så 
kallade nationaldräkterna. En av hennes förebilder var drottning Victoria som låtit 
införa en modifierad Österåkersdräkt på slottet Tullgarn.143 Bruket att använda folk-
dräkter spreds från slutet av 1800-talet framför allt bland överklassen, så även bland 
kungafamiljens kvinnor.144 I början av 1900-talet komponerades också en särskild 
Ölandsdräkt till drottning Victoria. Konstruktören bakom denna dräkt var Augusta 
Isaksson i Kalmar som drev en butik där hon sålde dockor och nationaldräkter.145

När drottningar och prinsessor klädde sig i folkdräkt kom detta att symbolisera de 
band som ansågs viktiga att knyta mellan kungahus och befolkning. Kanske var det-
ta särskilt viktigt för de kungligheter som hade utländskt påbrå. Här kan vi jämföra 
drottning Victoria med den norska drottning Maud, som när hon kom från England 
till Norge som landets nya drottning, gärna klädde sig i Hardangerdräkt.146National-
dräkterna kunde också fungera som klassjämkande företeelse. Att bära folkdräkt i 
festliga sammanhang blev generellt sett ett uttryck för de nationalistiska strömning-
arna som dominerade inom de övre samhällsskikten. Dräkten skulle i detta sam-
manhang manifestera nationens ålderdomliga och folkliga kultur. Dess regionala 
hemvist ansågs därmed mindre viktig.147 

DE PROVINSIELLA FOLKDRÄKTERNA

Successivt skedde en förskjutning mot ett mer regionaliserat och hembygdsbundet 
intresse för folkdräkter. När folkhögskolor och hemslöjdsföreningar upptog frågan 
om folkdräkter på sina respektive program i början av 1900-talet kom folkdräkterna 
att få en ny och mer folklig renässans. Genom folkbildande fostran väcktes allt fler 
för idén om bygdens och regionens egen dräkt. Folkdräkterna utgör därmed ett bra 
exempel på kulturarvets regionalisering. 

På Birka folkhögskola utanför Östersund utvecklades slöjdundervisningen i denna 
riktning. Det var föreståndarinnan, slöjdlärarinnan och rektorskan Svea Mörner 



124 FRUARS MAKT OCH OMAKT K APITEL 3  DEN HEMVÄVDA NATIONALISMEN  125

som ledde den kvinnliga slöjden på skolan. Redan från 1903 fanns möjlighet för de 
kvinnliga eleverna att i momentet sömnad välja mellan hel klänning eller national-
dräkt.148 Vid årskursen 1904-1905 erbjöd Svea Mörner sina elever att framställa den 
jämtlandsdräkt som hon och slöjdlärarinnan Alma Sundin hade konstruerat.149 

Endast ett fåtal flickor blev då intresserade. Från 1910, då den jämtländska dräkten 
fanns med på schemat, blev intresset bland eleverna successivt allt större. Denna 
dräkt, som kom att gå under benämningen Birkadräkten, användes flitigt av elever-
na, såväl vid skolavslutningar som vid studieresor utanför länet.150 Det är tydligt hur 

Vid Birka folkhögskola konstruerades en särskild ”Jämtlandsdräkt” av föreståndarinnan Svea 
Mörner och slöjdlärarinnan Alma Sundin. Här bärs dräkten av några av skolans elever år 1911. 
Foto: Jämtlands läns museum.
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hemslöjdsundervisningen blev alltmer landskapsbetonad och regional till sin karak-
tär. På schemat 1910 fanns:

”…fritt val mellan vanlig klädning och gammal jämtländsk nationaldräkt; mönster-
ritning och måttagning till klädsömmen; gammaldags jämtländsk fransflätning och 
näfversöm; slätväfnad, drällväfnad, konstväfnad, delvis efter jämtländska mönster 
och med användning af de hemfärgade garnerna”.151 

För föreningen Jämtslöjds del utvecklades folkdräktsengagemanget på allvar i sam-
band med en hemslöjdsutställning sommaren 1910. Redan året innan hade dekora-
tionsmålaren Paul Jonze, som Jämtslöjds stipendiat, rest runt för att dokumentera 
allmogekultur i Jämtland och Härjedalen. Folkdräkter var en av de företeelser han 
intresserade sig för. Föreningen utlyste 1910 en tävling i skapande av manliga och 
kvinnliga nationaldräkter. Svea Mörner och hennes Birkaelever deltog med sin 
”Jämtdräkt”. Det var ett relativt fritt dräktskapande man ägnade sig åt, dock med ett 
krav på regional särart. 

”De täflande lemnas största möjliga frihet i form, färg och komposition, dock förut-
sätter täflan naturligen att motiven för dräkterna skola kunna spåras vara hemtade 
från dräkter, som fordom burits i Jämtland eller Härjedalen – rena fantasidräkter få 
sålunda ej förekomma -, samt att dräkterna kunna motsvara våra dagars rent prak-
tiska behof.” 152

Föreningen Jämtslöjd utlyste 1910 en tävling i skapandet av ”nationaldräkter”. Detta var ett av 
tävlingsbidragen. Foto: Jämtlands läns museum.
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På 1920-talet inleddes en period av mer systematisk undersökning av det äldre 
dräktskicket i länet. Sommaren 1922 ägnade förestånderskan Agnes Ericson sin 
semester åt att resa runt i länet och dokumentera folkdräkter.153 1928 publicerade 
hon resultaten i en artikel i årsboken Jämten där hon till en början konstaterar att 
det varit omöjligt att skapa en bild av folkdräkternas historia i alla socknarna. Flest 
och bäst bevarade dräktdelar hade man funnit prov på i Hammerdals, Klövsjö och 
Lillhärdals socknar. Hon avslutar med en förhoppning om att intresset för att återta 
bruket av folkdräkter skall växa, men varnar samtidigt för att göra detta alltför lätt-
vindigt. Hon utlovade samtidigt att föreningen Jämtslöjd kunde bistå med råd och 
upplysningar om hur dräkten skulle utformas för att ”kunna nämnas äkta”.154 

Under 1910- och 20-talet började man utnyttja folkdräkter i det utåtriktade ar-
betet på fornbyn Jamtli. Redan vid invigningen sommaren 1913 beslutades att de 
flickor som anställdes som guider skulle vara klädda i ”jämtdräkt”.155 

BYGDEDRÄKTERNAS TID 

1930-talet var den period då de allra flesta svenska bygdedräkter konstruerades. 
Sammanlagt skapades 165 olika dräkter under detta årtionde.156 Initiativtagare till 
föreningen Heimbygdas stora dräktprojekt var slöjdnämndens ordförande, Hanna 
Rydh. Hon har själv beskrivit att inspirationen till den stora dräktsatsningen kom 
från den eriksgata som kronprinsparet företog i Jämtland och Härjedalen sommaren 
1932. På många ställen möttes man då av folkdräktsklädda ortsbor som ville hylla 
prinsparet. 

”Den ena bilden dök upp efter den andra: färden genom skogarna tills Lillhärdalsbyg-
den på en gång oförtänkt öppnade sig, och därnere vid kyrkan mötte män i allvars-
tyngda kyrkhattar, kvinnor och unga flickor i dräkter, vars färger just gåvo den skala, 
som stämde mot de pampiga gammaldags gårdarna, vilka äro denna bygds särmärke, 
och vilka den borde vårda som en ögonsten; i Funäsdalen ett liknande intryck av 
dräkternas harmoni med bygden, både vid kyrkbacken, där man väntade i täta leder 
med lapparna överst, och inne i den underbart trivsamma gammelgården, där riktiga 
härjedalsmoror bjödo kring flötgröt och fisk /…/ Alltid var det något värdigt över 
dem, som buro sina dräkter, något man uppmärksammade utan att kanske reflektera 
över vad det var. Dräkten gav ett intryck av kultur.” 157

Sommaren 1933 anordnade Heimbygdas slöjdnämnd en slöjdvecka i fornbyn Jamtli. 
Under denna vecka ordnades hemslöjdsutställningar, föredrag och en stor avslutande 
fest där det ingick en dräktparad på temat klädedräkten genom tiderna.158 Denna 
slöjdvecka gav ytterligare inspiration till det stora dräktprojektet.159 Slöjdnämnden 
beslutade att året därpå arrangera ett stort gemensamt festarrangemang med uppvis-
ning av ”provinsdräkter från länets olika socknar”. Man skrev till en mängd kvinnor 
ute i länet och bad om deras stöd för det planerade dräktprojektet. Syftet var att utse 
särskilda dräktombud i socknarna.160 
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Dräktombuden sammankallades till ett stort planeringsmöte på residenset senare 
samma år där närmare 100 kvinnor från 58 av länets 60 socknar deltog. Listan över 
deltagare uppvisar en provkarta på lokala eliter i form av pastorskor och prostinnor, 
doktorinnor, lärarinnor, rektorskor, barnmorskor samt en och annan bondkvinna. 
Klockan elva på förmiddagen bänkade man sig vid kaffeborden på residenset och 
fick lyssna till ett inledningsanförande av landshövdingskan Hanna Rydh. Hon drog 
upp riktlinjerna för arbetet ute i bygderna och gav också sin syn på sockendräkterna. 

”…att försöken med upplivandet av de gamla sockendräkterna icke finge betraktas 
som någon slags modesak, utan hade till bestämt syfte att egga hembygdskänslan, 
stärka känslan för vårt eget län och dess befolknings egenart.”  161 

Ett annat viktigt syfte med sockendräkterna var enligt Hanna Rydh att de kunde 
utgöra en slags smakfostrande motvikt mot ”det ’billiga’ konfektionskrafset, som 
så ofta är så innerligt smaklöst och blott en dagsländelikt kort tid är modernt”.162 
Sockendräkten kunde även undertrycka ”den osunda ävlan att vara finast, att ha 
skaffat något nytt sedan sist”.163 Efter samlingen på residenset fortsatte mötet ute 
på länsmuseet där amanuensen Lennart Björkquist höll ett föredrag om dräkten 
genom tiderna och slöjdlärarinnan Anna Borg demonstrerade de dräktdelar som 
fanns i museets samlingar. 

KONSTRUKTION AV DRÄKT – SKAPANDE AV HEMBYGD

Under våren 1934 tog det praktiska dräktarbetet fart. Slöjdnämnden beslutade sig 
för att trycka upp ett särskilt frågeformulär till socknarnas dräktombud. Tanken var 
att ombuden skulle utföra det praktiska inventeringsarbetet, leta upp rester av äldre 
dräkter samt berättelser om tidigare dräktskick. På länsmuseet och i Jämtslöjds af-
fär och slöjdskola i Östersund fanns den antikvariska och textilmässiga expertisen 
i form av amanuensen och folklivsforskaren Lennart Björkquist164, slöjdlärarinnan 
Anna Borg, slöjdlärarinnan och rektorn Karin Nilsson samt försäljningsföreningens 
föreståndare Alma Gerdeman. Dessa, ofta benämnda som slöjdnämndens sakkun-
niga, sammanställde de textila fynden, sammanförde dessa med arkivinformation, 
främst bouppteckningar, och skapade därefter modeller till de olika sockendräk-
terna.165 

Någon egentlig dokumentation av hur detta konstruerande arbete gick till finns 
inte bevarat. Såväl minnesbilder från deltagare som senare tids dräktforskning be-
dömer dock att det handlade om ett relativt fritt komponerande av dräkter.166 I vissa 
bygder fanns en hel del dräktmaterial bevarat, medan man i andra socknar endast 
hade enstaka detaljer att utgå ifrån. Trots denna materialbrist skapades en egen dräkt 
för varje socken.167 Länsmuseets och slöjdnämndens sakkunniga upprättade som 
regel några förslag vilka sedan presenterades på plats i de olika socknarna. När slöjd-
nämnden hade fastslagit dräktens modell och mönster var det dräktombudens sak 
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att sätta igång det praktiska arbetet ute i socknarna med att väva och sy. Det krävdes 
en omfattande korrespondens mellan de lokala dräktentusiasterna och slödjnämn-
dens sakkunniga för att få projektet i hamn. Från socknarnas sida undrade man 
oroligt om deras dräktdelar skulle duga och från föreningens sida rapporterade 
man bland annat om det aktuella forskningsläget. Här följer ett exempel på korre-
spondens mellan slöjdskolans rektor Karin Nilsson och den dräktansvariga i Alanäs 
socken i norra Jämtland:

”Har på nytt sökt bland gamla dräktdelar som finnas i museets gamla samlingar, 
försökt att om möjligt finna något från Alanäs socken men resultatet blev ganska 
klent. Originalet till medsända väska finns, samt en blå mössa. För den skull har vi 
valt ut en kjolrandning från Ströms socken i vilken ovanligt nog ingår en blå rand. 
Till denna randning passar den blå mössan. För övrigt göres dräkten lika som den till 
Ströms socken hörande.” 168

Hösten 1934 anordnades en förberedande dräktuppvisning på fornbyn Jamtli i Östersund. Dräkt-
projektets initiativtagare Hanna Rydh bar själv en Kyrkåsdräkt. Vid hennes sida dottern Karin. 
Foto: Jämtlands läns museum.
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När det gällde de praktiska momenten utgjorde Heimbygdas egna vävkurser en 
viktig draghjälp. Under 1930-talet ledde vävlärarinnan Anna Magnusson ett 30-tal 
kurser runt om i de olika socknarna. Våren 1935 arrangerades en vävkurs i Föllinge 
socken. Anna Magnusson beskrev denna i sin kursredovisning: 

”Det var nu som Heimbygdas stora propaganda för sockendräkter hade nått kulmen. 
I alla socknar syddes och vävdes dräkter till den stora paraden. Här hade vi i en sär-
skild stuga 2 st. vävstolar med dräkttyg. 1 vävstol för förkläden. Efter kursen blev jag 
kvar en vecka när vi sydde dräkter av de vävda tygerna.” 169 

Att detta omfattande konstruktionsarbete skulle komma att ta tid insåg man relativt 
snart från slöjdnämndens sida. Det beslutades därför att uppskjuta den avslutande 
dräktparaden till sommaren 1935. Istället arrangerades i september 1934 en förbere-
dande uppvisning av de dräkter som redan då färdigställts. Omkring 200 folkdräkts-
klädda deltog vid detta möte.170 Det faktum att projektets initiativtagare och formella 
ledare, Hanna Rydh, var ute på sin stora Sydamerikaresa under våren och sommaren 
1934, fanns troligen också med som ett argument för att skjuta upp den stora paraden.

Under vintern och våren 1935 gick dräktprojektet in i sitt hektiska slutskede. Det 
blev alltmer uppenbart för Heimbygdas slöjdnämnd att arbetet ute på fältet inte gick 
så snabbt och smärtfritt som man hade önskat. I februari rapporterades till slöjd-
nämnden att det praktiska dräktarbetet inte ens hade påbörjats i flera av socknarna 
och det beslöts att ordföranden Hanna Rydh skulle försöka göra något åt saken.171 

Vid nästkommande möte var situationen oförändrad. ”Med anledning härav erbjöd 
sig ordföranden sätta sig i personlig förbindelse med inom dessa socknar utsedda 
ombud, eventuellt andra personer, för att söka få arbetet igång.” 172 

I april var läget fortfarande bekymmersamt i delar av länet. Föreståndaren Alma 
Gerdeman gavs då i uppdrag att skriva brev till dräktombuden. I mitten av maj hade 
man slutligen fått positiva rapporter från de flesta socknar. Den 3 juni skulle alla del-
tagande ha levererat en provdräkt till slöjdnämnden för bedömning. Dagen därpå 
samlades nämnden för att recensera och prisbedöma de insända dräkterna.173 

Deltagarna i dräktparaden värderades och indelades efter tydligt utformade regler. 
För att få delta i en sockengrupp skulle man dels uppfylla kravet på att tillhöra sock-
nen, antingen genom boende eller genom härstamning. Därutöver skulle man vara 
iklädd en dräkt som blivit godkänd av Heimbygdas slöjdnämnd. De som inte upp-
fyllde dessa krav och som exempelvis iklädde sig en icke godkänd dräkt, skulle enligt 
direktiven avskiljas och placeras i en särskild del av paraden. De godkända socken-
dräkterna prisbedömdes efter hänsyn till dräktens modelltrohet, materialkvalitet 
och hur välsydd den ansågs vara. Antalet deltagare i paraden utgjorde också en 
grund för bedömningen, ju större uppslutning desto bättre.174 Av de sju olika priser 
som fanns att fördela var nog hederspriset från kronprinsessan Louise det mest åtrå-
värda. Varje representerad socken tilldelades dessutom ett minnesdiplom och varje 
dräktklädd deltagare erhöll en egen minnesplakett. 
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Annandag pingst 1935 avslutades föreningen Heimbygdas fleråriga sockendräktsprojekt med en 
stor dräktparad på idrottsplatsen Hofvallen i Östersund. Foto: Jämtlands läns museum.
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DEN STORA DRÄKTPARADEN 

Annandag pingst 1935 genomfördes sockendräktsprojektets festliga final, den stora 
dräktparaden.175 Evenemanget kunde följas i hela landet med hjälp av riksradions 
utsände Sven Jerring. De omkring 5000 personer som var på plats i Östersund fick 
inledningsvis lyssna till fältjägarregementets musikkår som framförde Wilhelm 
Stenhammars ”Sverige”. Efter denna nationella musiksymbol framfördes den av 
Wilhelm Peterson-Berger några år tidigare framtagna jämtlandssången, Jämtländsk 
brudmarsch176. Till dessa folkmusiktoner marscherade de drygt 1000 sockendräkts-
klädda kvinnorna in på idrottsplatsen Hofvallen. Det var en massiv uppslutning, 52 
av 60 socknar var representerade. Från Kyrkås socken norr om Östersund deltog mer 
än 20 % av de kvinnliga invånarna. I täten syntes såväl den svenska flaggan som den 
jämtländska länsfanan. Paraden grupperades efter dräkternas ålder samt efter deras 
geografiska härkomst. Först kom ett antal så kallade äkta dräkter från 1800-talets 
början. Därefter följde grupper i kronologisk ordning med den äldsta dräkttypen, 
härstammande från början av 1700-talet, först och den yngsta typen, från mitten 

Dräktparaden i Östersund 1935 lockade 
omkring 5000 besökare. Drygt 1000 
sockendräktklädda kvinnor deltog i 
uppvisningen och tävlingen. 
Foto: Jämtlands läns museum.
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av 1800-talet, sist. Inom varje dräktgrupp bildade de olika socknarna egna underav-
delningar. Paraden invigdes med ett hälsningstal av landshövding Mortimer Munck 
av Rosenschöld som tackade alla deltagare och betecknade detta dräktprojekt som 
ett ”räddningsarbete i sista stund”. Landshövdingen avslutade genom att utbringa 
ett fyrfaldigt leve för hembygden. Efter att jämtlandssången sjungits unisont höll 
amanuensen Lennart Björkquist ett föredrag där han presenterade resultatet av den 
genomförda dräktinventeringen. Deltagarna paraderade därefter ut från Hofvallen. 
Festen fortsatte samma eftermiddag på fornbyn Jamtli med prisutdelning och tal av 
landshövdingskan Hanna Rydh samt av intendenten vid Nordiska museet Sigurd 
Wallin. Förutom ett stort antal specialpriser utdelades till alla deltagande en särskild 
minnesplakett samt ett diplom. Dräktfesten avslutades med att alla unisont sjöng 
”Du gamla du fria”.177 

Även efter dräktparaden fortsatte sockendräktsfrågan att sätta prägel på Heim-
bygdas verksamhet. Som exempel drev Hanna Rydh en kampanj riktad mot skolslöj-
den i syfte att utveckla den mot ett mer ortstypiskt uttryck. Hon ville även införa ett 
praktiskt sockendräktsmoment i folkskolans undervisning.

”Man har nu försökt utarbeta en plan för att få slöjden mera ortsbetonad, att flickorna 
redan i småskolan skulle få börja med bandvävning, och sedan jämsides med annan 
slöjd, till slut själva kunna tillverka sin sockendräkt, och därigenom få en värdig kon-
firmationsdräkt.” 178

DRÄKTKONFLIKTEN I HÄLLESJ Ö

Sockendräktsprojektet präglades av en hierarkiskt uppbyggd kontroll över kulturarv 
och historia. Det handlade i hög grad om distinktion och smakfostran, en styrning 
av äkta och oäkta, vackert respektive fult, god och dålig kvalitet. Samtidigt fanns en 
ambition att professionalisera och vetenskapliggöra folkdräkterna. Verksamheten 
genomsyrades av en ambition att reglera och legitimera kulturarv. Syftet förefaller 
ha varit att skapa regional och lokal egenart, men detta skulle genomföras enligt rå-
dande vetenskapliga normer. 

Flera år efter den stora paraden uppstod en konflikt mellan Hällesjö sockens 
kvinnor och Heimbygdas slöjdnämnd där man gjorde helt olika bedömningar av 
hur Hällesjödräkten skulle utformas. Denna problematik belyser med all önskvärd 
tydlighet den hierarkiska ordning och de regler som var rådande vid dräktkonstruk-
tionen. I Hällesjö hade man kommit fram till ett nytt förslag till sockendräkt istället 
för den som antagits av slöjdnämnden 1934. Detta föranledde slöjdnämndens ord-
förande Hanna Rydh samt några andra representanter från Heimbygda att resa till 
Hällesjö för att delta i en diskussion. Vid mötet genomfördes en omröstning bland de 
deltagande från Hällesjö och man valde då att anta det nya förslaget till sockendräkt. 
Slöjdnämndens representanter ville i gengäld ha möjligheten att se över detta dräkt-
förslag och därefter komma med vissa ändringsförslag. 
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”Slöjdnämnden beslöt dock i princip godta den omnämnda dräkten, som emellertid 
först kan fastställas som sockendräkt sedan slöjdnämndens experter bearbetat detal-
jerna så att de äro i alla delar stiltrogna.” 179 

Hällesjöborna vägrade dock att finna sig i detta och sände helt enkelt inte in sin nya 
dräkt. Frågan dryftades återigen i slöjdnämnden där länsmuseets amanuens Len-
nart Björkquist agerade sakkunnig. 

”Från Hällesjö hade brev ingått, varav synes framgå att vederbörande därstädes ej 
synas vara sinnade underkasta sig slöjdnämndens villkor om översyn i detaljerna och 
ändring i visst avseende av den nya sockendräkten./…/…kan det nya förslaget i sin 
nuvarande utformning icke av slöjdnämnden godkännas och förväntar nämnden 
därför att modellförslaget insändes i och för rättelse.” 180 

Konflikten kan sammanfattas som en tydlig spänning mellan å ena sidan det folk-
liga engagemanget för de lokala sockendräkterna och å andra sidan det antikvariska 
och smakfostrande intresset av så kallat ”äkta” dräkter. Hela konflikten resulterade 
i man fick två varianter av Hällesjödräkten, en antikvariskt godkänd samt en lokalt 
vald dräkt.181 I sin argumentation i Hällesjöfallet tydliggjorde slöjdnämnden sina ut-
gångspunkter. Man var medveten om att de framtagna sockendräkterna inte var de 
enda dräkter som funnits, flera varianter av dräkt hade existerat sida vid sida. Man 
ville ändå skapa en enda dräkt för varje socken. Kriteriet för en så kallad äkta dräkt 
var enligt slöjdnämnden att den kunde anses hänga samman tidsmässigt. Form, 
stil och dräkttyp skulle hänga samman inbördes. Det handlade alltså om en slags 
tids- och stilrenhet.182 Detta synsätt rimmade för övrigt väl med samtidens evolutio-
nistiskt färgade vetenskapssyn, som i museisammanhang innebar att man ordnade 
föremål i typologiska serier. Slöjdnämndens agerande i denna konflikt belyser med 
tydlighet att man försvarade sin ställning som auktoritet på området. Nämndens 
ledamöter hade tagit sig rätten att legitimera och sanktionera de nyskapade sock-
endräkterna och därmed givit sig själva en slags myndighetsroll. I en förlängning 
av resonemanget hade man på liknande sätt påtagit sig rätten att legitimera länets 
kulturarv och historia.

SOCKENDRÄKTERNAS HIERARKIER

Organisationsmässigt kan det gigantiska dräktprojektet liknas vid en hierarkisk py-
ramid. Längst ned hittar vi alla de kvinnor som letade fram trasiga gamla tygstycken 
ur timmerväggar och trossbottnar och som sedan vävde och sydde sina socken-
dräkter. Över dessa fanns de sockenvisa dräktombuden som ledde och organiserade 
arbetet lokalt. Som sakkunnig ledning på regional nivå fungerade Heimbygdas slöjd-
nämnd och särskilt dess vetenskapligt och textilt utbildade personal. Den yttersta 
ledningen bestod av slöjdnämndens ordförande Hanna Rydh, som framför allt sva-
rade för projektets mer ideologiska del. Hanna Rydh var den som eldade deltagarna 
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med engagerande tal och inspirerande artiklar. Genom sin roll som länets första dam 
gav hon också projektet en glans och en officiell ställning som säkert innebar en viss 
status även för deltagarna. Bara det faktum att projektet rymde en möjlighet att bli 
bjuden till residenset på kaffe innebar säkert en lockelse för många. 

Ulla Centergran diskuterar i sin avhandling om de svenska bygdedräkterna och 
deras brukare de jämtländska sockendräkterna som hon betecknar som ”det största 
revitaliseringsprojektet”. Centergran frågar sig hur det var möjligt att så många av 
landsbygdens kvinnor anammade detta projekt utan några som helst sanktionsme-
del. Erfarenheter från andra delar av landet har visat att det generellt varit svårt att 
reglera det folkliga dräktskicket. Hon pekar också på det lite märkliga förhållandet 
att Jämtland blev ett av de ledande länen när det gäller antalet framtagna bygde-
dräkter. Detta trots att länet knappt ägde några historiska förebilder för sitt dräkt-
skapande.183 

Här kan påpekas att Jämtland inte var det enda län där det rekonstruerades och 
nyskapades folkliga dräkter. Som exempel kan nämnas den Norrbottensdräkt som 
skapades 1912 där de olika älvdalarna fick var sin grundfärg i en långrandig kjol. 
På 1950-talet omarbetades dräkten. Det ansågs att den gamla var alltför jugendin-
spirerad och att den hade för stora likheter med Dalarnas folkdräkter.184 Ett annat 
exempel är den så kallade Upplandsdräkten vars ursprung kan spåras till början av 
1900-talet då de kvinnliga medlemmarna i en kristen ungdomsförening skapade en 
enhetlig festklädsel. Dräkten bestod av en folkligt modifierad klänningsmodell i ny-
rokoko med rutiga tyger och tunna vita tyllförkläden. I medvetande om att det inte 
fanns några direkta spår av lokalt särpräglade kläder i Uppland, hade man istället 
plockat upp en borgerlig modedräkt från mitten av 1800. I samband med hemslöjds-
rörelsens etablering i Uppland 1915, återupptogs bruket av dessa dräkter, nu under 
begreppet ”Upplandsdräkten”. Dessa spreds därefter över hela landskapet framför 
allt via hembygdsrörelsen och jordbrukarnas egna organisationer. Dräkten kom att 
symbolisera både regionen och de enskilda hembygderna.185

Dräktfrågan i Jämtlands län kan ses i ljuset av det starkt expanderande kulturarvs-
fältet i regionen vilket karakteriserades av såväl feminisering som regionalisering. 
Dräktfrågan sköttes av en tät allians mellan länets sociala och kulturella elit, en 
vetenskapligt skolad antikvarie samt en grupp textilt skolade lärarinnor och före-
ståndarinnor. Man vinnlade sig från allra första början om att ha täta kontakter med 
lokalbefolkningen, vilka organiserades genom de särskilda dräktombuden på sock-
ennivå. De textila kurser som arrangerades ute på landsbygden skapade också en stor 
kontaktyta gentemot länets kvinnliga befolkning. I likhet med dräktprojektets or-
ganisation var hela kulturarvet uppbyggt enligt en hierarkisk modell som på samma 
gång kan karakteriseras som elitistisk och folklig. Det starka kvinnliga ledarskapet, 
dels bestående av färgstarka och drivande landshövdingskor, dels av kunniga och 
respekterade textila yrkeskvinnor, bidrog starkt till möjligheten att förankra kultur-
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arvsverksamheten i länet. Sockendräktprojektets ledare, landshövdingskan Hanna 
Rydh, påpekade också mycket riktigt att kontakterna mellan befolkning och ledning 
hade ökat under projekttiden. ”Sällan har det gått så många trådar mellan Heimbyg-
das institutioner och bygden, som det gör nu.” 186 

Skapandet av sockendräkter harmonierar med den regionaliserade nationalismen, 
en slags provinsnationalism, där nationen kunde sägas representeras av lokala och 
regionala former av allmogearv. Under den första halvan av 1900-talet skedde en 
förskjutning mot ett alltmer folkbildande och medborgaranknutet kulturarvsbruk. 
Skapandet av lokala sockendräkter kan ses som ett exempel på detta, även om dräkt-
projekten samtidigt vittnar om konflikter mellan brukarna och elitens ledarskikt. 

Sockendräkterna representerar ett så gott som helt kvinnligt projekt. Några 
mansdräkter togs aldrig fram inom ramen för 1930-talets dräktprojekt. Dräkter-
nas provinsiella och fosterländska budskap kommunicerades genom de kvinnliga 
aktörerna. Genom att bära en sockens egen dräkt tänktes kvinnorna symbolisera 
den egna och särpräglade bygden. Förutom dräktens kulturella innebörder hade 
Hanna Rydh också betonat dess roll som ett värdigt och sedesamt sätt att klä sig vil-
ket skulle utestänga ”den osunda ävlan att vara finast, att ha skaffat något nytt sedan 
sist” 187. I andra hembygdssammanhang hade hon beklagat ungdomens längtan efter 
bekvämlighet och nöjen och istället hänvisat till hembygdsrörelsen och dess förmåga 
att ”stänga ute det onda och ’slampiga’ ” 188 Här finns starka beröringspunkter till den 
analys som flera genusforskare gjort inom området nationalism. Med Nira Yuval Da-
vis kan vi analysera sockendräktsprojektet som en ”kulturell nationalism” där kvin-
nor tänktes representera nationen och bygden och dess heder, identitet och särart 
genom sin klädedräkt.189 

Sett ur ett nordiskt perspektiv finns många intressanta paralleller. Inom ramen 
för den nationalistiska rörelsen i Norge fanns aktören Hulda Garborg, som skapade 
en tydlig kvinnoprofil med folkdräkten, bunaden, som sitt centrala verktyg. Hon lät 
skapa en ny Hallingdräkt, med utgångspunkt i en festdräkt från Gol. Denna kom att 
ersätta Hardangerdräkten som den mest populära och brukade folkdräkten i Norge 
från 1905 och en bit in på 1900-talet. Med Hulda Garborg som central aktör kan det 
norska nationsbyggandet tolkas ur ett könsperspektiv. Kvinnan i bondesamhället 
sågs här som den huvudsakliga traditionsbäraren, medan männen istället bidrog 
med impulser utifrån.190 
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Sammanfattning och diskussion: Kön, klass och kulturarv 
I skildringen av kulturarvsfältets framväxt i Jämtland under perioden 1900-1940 
framgår att fältet, från att ha varit ett så gott som helt manligt verksamhetsområde, 
successivt feminiserades och intogs av såväl kvinnliga som manliga aktörer. Inom 
vissa områden, bland annat inom fornminnesvården, var män fortfarande domine-
rade, medan andra delar av fältet behärskades av kvinnor. Det senare var fallet inom 
hemslöjden med dess fokus på det textila området. Inte minst regionens kvinnliga eli-
ter kom här att engagera sig. De fungerade som görande, talande och styrande aktörer 
och var både ideologiska och organisatoriska vägledare. Hemslöjdsarbetet innebar 
inventering och insamling av föremål, utställningar, kursverksamhet samt rådgiv-
ning och försäljning. Det textila arbetet ansågs av tradition ha koppling till kvinnors 
arbetsliv. Via detta tydligt kvinnligt kodade verksamhetsområde fann kvinnor vägen 
även till andra grenar inom kulturarvssektorn, som exempelvis föremålsvård samt 
verksamheter vid friluftsmuseer och hembygdsgårdar. Undersökningen har bland 
annat visat att finansieringsfrågorna i hög grad ombesörjdes av kvinnliga aktörer. I 
själva verket fanns sedan 1800-talets mitt en tradition att kvinnor skötte stora delar 
av detta ekonomiska arbete. Som exempel anordnade borgerliga kvinnor regelmäs-
sigt basarer och annan programverksamhet i syfte att samla in medel till den ideella 
föreningsverksamheten.191 

När det gäller föreningen Jämtslöjd är det tydligt att det framgångsrika finansiella 
arbetet ledde till en förhållandevis solid verksamhet, inte minst i jämförelse med den 
manligt dominerade fornminnesföreningen. Konkurrens om medel och anslag ut-
gjorde en anledning till konflikt mellan dessa båda organisationer. 

Det engagemang som landshövdingefruarna Widén och Rydh och andra borger-
liga kvinnor ägnade kulturarvsfältet kan ses både som ett bekräftande av rådande 
könsarbetsdelning och som ett överskridande av den hierarkiska ordningen mellan 
könen. Genom att bygga verksamheten på en bas av textil hemslöjd harmonierade de 
kvinnliga aktörerna å ena sidan med rådande könsarbetsdelning. Utvecklandet av ett 
starkt kvinnligt ledarskap inom kulturarvsområdet utgör å andra sidan ett exempel 
på gränsöverskridande. När de kvinnliga aktörerna på olika sätt gick utanför de på 
förhand givna könsgränserna ledde detta ibland till konflikter. 

KULTURARVETS KÖ NSKODADE NORMER

Verksamheten inom kulturarvsområdet kringgärdades av ett antal könskodade nor-
mer. Dessa fick exempelvis till följd att fornminnen och fornvård betraktades som en 
grundmurat manlig verksamhet, medan hemslöjd sågs som ett kvinnligt kulturarv. 
En jämförelse mellan fornminnesföreningen och föreningen Jämtslöjd, bland annat 
vad gäller föremålen och dess benämningar, avslöjar en del om denna kulturarvets 
könsuppdelning. Jämtslöjds insamlade föremål, i huvudsak allmogeföremål av trä, 
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metall och textil, beskrivs ofta som ”husgeråd”, med andra ord knöts dessa till hem-
mets sfär. Samma typer av föremål samlades även in av fornminnesföreningen men 
beskrevs då alltid som fornföremål, även de relativt moderna allmogeföremålen. När 
föreningen Jämtslöjd efter en inventeringsresa 1911 skulle packa upp de hemförda 
föremålen beskrevs det i lokalpressen som:

”…en betydande tillökning i Jämtslöjds gamla husgerådssamling, som när ’stugan’ 
en gång kommer, skall i hög grad bidraga till skapandet av en hemtrevlig, äkta och 
enhetlig miljö.” 192

Här ryms med andra ord skilda synsätt på föremålens syfte och uppgift. Fornmin-
nen betraktades i allmänhet som kvarlevor, bevarade rester från tidigare kulturer, 
som skulle finnas till hands för nutida och framtida studier om detta äldre samhälle. 
Denna typ av föremål utgjorde med andra ord en museal samling och en utgångs-
punkt för vetenskapliga studier. 

Hemslöjdsföreningarnas föremål samlades i första hand för att fungera som inspi-
ration för ny slöjdproduktion. De betraktades som original, vilka kunde kopieras och 
utnyttjas som mönster och förebilder. I enlighet med detta benämndes de ofta som 
modellsamlingar. Hemslöjdens produkter skulle också fungera som en slags mora-
liska förebilder, symboler för det goda allmogehemmet. 

Den kamp om föremål som fördes mellan hemslöjdsföreningens Ellen Widén och 
fornminnesföreningens Erik K. Leijonhufvud skall därför inte enbart betraktas som 
en strid mellan två stridbara individer om utrymme på fältet, utan bör också ses som 
en könspräglad intressemotsättning mellan ”hårt” och ”mjukt” kulturarv. Konflik-
ten handlade därmed om huruvida föremålen skulle betraktas som pedagogiska 
förebilder och levande råämne för nutida verksamheter eller enbart som antikvariskt 
behandlade lämningar från förr. 

Det är överhuvudtaget intressant att jämföra hemslöjdsföreningen med forn-
minnesföreningen. Jämtslöjd representerar en helt annan typ av organisation, mer 
aktiv och handlingsinriktad, präglad av tydliga kopplingar mellan arvet, nuet och 
framtiden. Föreningen Jämtslöjd utmärktes dessutom av en tätare mötesverksamhet 
och en bättre ekonomi. I en motsvarande jämförelse mellan friluftsmuseet och läns-
museet kan det förstnämnda sägas symbolisera en slags hemmets kulturarv medan 
museet betraktades mer som ett rum för professionellt bevarande och ett vetenskap-
ligt präglat studium av kulturarvet. Sett ur den synvinkeln var det kanske rimligt 
att friluftsmuseet drevs av i huvudsak ickeakademiska, ideellt arbetande kvinnor, 
medan länsmuseet i huvudsak leddes av vetenskapligt skolade män. En motsvarande 
skillnad återfinns mellan fornminnesföreningarna, som ofta leddes av akademiskt 
utbildade läroverkslektorer, och hemslöjdsföreningarna, som i regel styrdes av bor-
gerlighetens ideellt verksamma kvinnor samt av textilt utbildade yrkeskvinnor. Skill-
naderna mellan dessa båda former av kulturarv kan därmed tolkas som en motsätt-
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ning mellan formell och akademisk kunskap å ena sidan och informell och praktisk 
textil kunskap å andra sidan.

Att Ellen Widén och de andra kvinnorna i Jämtslöjds styrelse kunde inneha ledan-
de positioner med stora möjligheter att styra föreningens verksamhet, hänger således 
samman med föreningens textila inriktning. Enligt den rådande könsarbetsdelning-
en fanns det tydligt avgränsade kvinnliga kompetensområden, som regel kopplade 
till hemmet och hushållet eller till sysslor som ansågs knutna till dessa.193 Inom den 
i huvudsak manligt definierade kulturarvssektorn kunde därmed vissa områden av-
skiljas som kvinnors domäner. Hemslöjden, och i synnerhet det textila slöjden, föll 
inom ramen för det så kallat kvinnliga. 

JÄMTSLÖJD – ET T HOT MOT ORDNINGEN

När föreningen Jämtslöjd, styrd av en till stora delar kvinnlig ledning, utvecklades 
till en framgångsrik aktör på det regionala kulturarvsfältet, skedde detta i harmoni 
med den rådande genusarbetsdelningen. Varför kunde då inte denna organisation 
bestå? Jag väljer att tolka denna process i termer av kön och makt. När Jämtslöjd 
på kort tid formades till en starkt expanderande allmänkulturell organisation med 
vidlyftiga planer och stora ambitioner förändrades samtidigt dess position på kul-
turarvsområdet. Sett ur de övriga aktörernas perspektiv kom föreningen att utgöra 
en allvarlig konkurrent om medel, medlemmar och offentlig status. Om Jämtslöjd 
hade fortsatt att fungera som ett renodlat hemslöjdsorgan kunde dess framtid kanske 
blivit en annan. Nu valde man istället att utvidga sitt revir och syssla med annat än 
just textil och hemslöjdande verksamhet. 

Sett i ett större sammanhang innebar uppstickaren Jämtslöjd ett hot mot den rå-
dande könsordningen. Landshövdingskan Ellen Widén och hennes framgångsrika 
ledning av en snabbt expanderande verksamhet bröt med rådande maktförhållanden 
genom sin dominerande position på kulturarvsområdet. När Jämtslöjd inordnades 
i en gemensam organisation för fornvård och hemslöjd upphörde denna kvinnliga 
dominans. Med detta perspektiv i åtanke är det kanske inte så förvånande att Ellen 
Widén förhöll sig kallsinnig till planerna på att slå samman de båda kulturarvsorga-
nisationerna. Redan 1912 hade man börjat föra diskussioner om ett organiserat sam-
arbete mellan Jämtslöjd och Jämtlands läns fornminnesförening och till synes utan 
någon större entusiasm från hennes sida.

”Fru Widén ville beträffande denna fråga blott nämna, att hon vore Jämtslöjds ord-
förande och hennes man landshövding Widén vore Fornminnesföreningens ordfö-
rande, vadan ett samarbete i denna sak gärna och lätt komme till stånd. Då tiden var 
mogen skulle nog denna fråga vinna sin rätta lösning.” 194 

Mot bakgrund av den allmänna könsordningen i samhället var det måhända en 
logisk utveckling att Jämtslöjd, som en slöjdförening med allmänkulturella mål 
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och under kvinnlig ledning, upplöstes och istället inordnades i ett gemensamt hem-
bygdsförbund där hemslöjden avskiljdes som en särskild och underordnad avdel-
ning. Sammanslagningen till föreningen Heimbygda innebar bland annat att verk-
samhetens könskodning förstärktes och tydliggjordes. Jämtslöjd hade stått för en 
betydligt mer diffus könsordning där både män och kvinnor deltog; olika typer av 
föremål samlades in och verksamheten riktades åt alla tänkbara håll. Verksamheten 
leddes av en kvinna som samtidigt var en företrädare för länets elitskikt. 

Genom sammanslagningen av kulturarvsföreningarna kom samhällets könskon-
struktion att byggas in i själva organisationen. Ledningen av den nya föreningen 
Heimbygda kom att domineras av män och verksamheten blev, via bildandet av 
olika kommittéer, på ett tydligt sätt könsuppdelad. Den manligt kodade fornminnes- 
och naturvårdskommittén fick på sitt ansvar hela den museala basverksamheten, 
dvs. insamling och vård av föremål, utställningar, forskning och publicering.195 Det 
”kvinnliga kulturarvet”, dvs. de hemslöjdsrelaterade verksamheterna, blev under-
ordnat i en särskild slöjdkommitté som i första hand fick ansvar för den pedagogiska 
slöjdverksamheten. De textila föremålen fanns inte med i denna kommittés ansvars-
område. I slöjdkommittén behölls den kvinnliga ledningen via länets landshövdinge-
fru. Landshövdingeparets symboliska funktion tydliggjordes i den nya organisatio-
nen och man kan säga att den hierarkiska genusordningen härmed blev återställd. 
Landshövdingen (mannen) blev ordförande för organisationen som helhet, medan 
landshövdingskan (kvinnan) blev ordförande för den underordnade slöjdverksam-
heten. 

Bildandet av den gemensamma organisationen Heimbygda innebar också en 
förändrad inriktning av verksamheten. Under föreningen Jämtslöjds verksamma 
period, 1908-1923, hade det så kallat kvinnliga kulturarvet varit i fokus. Jämtslöjd 
skördade framgångar på nationella och internationella hemslöjdsutställningar; man 
startade slöjdskola och drev butik, man inventerade och bevarade ett stort textilt arv. 
Organisationsförändringen innebar en ökad professionalisering men även en kon-
kret förändring av verksamhetens inriktning. Utvecklingen gick från en pedagogiskt 
inriktad verksamhet där fornbyn, kursverksamheten och utställningarna var de 
viktigaste medlen, till en mer undersökande och dokumenterande verksamhet där 
resultaten till sist skulle presenteras i ett vetenskapligt ordnat museum. Rent konkret 
blev det mer forn- och byggnadsvård och mindre hemslöjd och friluftsmuseum. På 
1930-talet, i samband med att Hanna Rydh övertog ledningen av Heimbygdas slöjd-
nämnd, uppstod dock ett nytt uppsving för den textila verksamheten. Detta skedde 
dels via det stora sockendräktsprojektet, dels genom en förnyad satsning på utbild-
ning, delvis riktad till nya målgrupper, däribland ungdomar och arbetslösa.

Som vi sett utgjorde de pedagogiska och fostrande inslagen på kulturarvsområdet 
en av de faktorer som legitimerade det kvinnliga engagemanget. En av de frågor som 
diskuterades var hur de breda grupperna i samhället skulle kunna intresseras för 
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det kulturarv som spreds via hembygds- och hemslöjdsföreningar. Landsbygdens 
befolkning var inte alltid så självklart lockade av det så kallade allmogearvet. När 
de borgerliga kvinnorna i Sveg, inom föreningen Härjedalsslöjd, startade så kallade 
Rockstugor där de gamla textila teknikerna skulle läras ut, fick de erfara detta pro-
blem:

”Allmogekvinnorna visade sig dock ej vidare intresserade, ty de sade att de kunde 
spinna etc., men ville att deras döttrar skulle få lära sig brodera och sy.” 196 

Det krävdes en omfattande pedagogisk verksamhet för att ”väcka” detta intresse för 
det egna så kallade arvet. Här fungerade de textilt utbildade lärarinnorna och hem-
slöjdsbutikernas föreståndarinnor som förmedlande länkar mellan föreningarnas 
ledande borgerliga kvinnor och landsbygdskvinnorna ute i länet. Stadens arbetar-
kvinnor verkar inte ha varit någon prioriterad grupp. De textilutbildade kvinnorna 
hade som regel en jordbrukar- eller medelklassbakgrund, vilket innebar att de på 
ett naturligt sätt kunde röra sig i dessa miljöer. Lärarinnorna Helena Öberg, Maria 
[Modén] Olsson, Karin Nilsson och Anna [Borg] Magnusson samt butiksinneha-
verskan och föreståndarinnan Agnes Ericson är exempel på textila proffs inom det 
jämtländska kulturarvsfältet. Inte minst i samband med den ambulerande slöjdun-
dervisningen fungerade dessa lärarinnor som folkbildare och inspiratörer.197 

Vi kan konstatera att det inom kulturarvsområdet fanns processer som berördes 
av spänningar mellan såväl kön som klass, med andra ord hierarkier både inom 
och mellan kön. Den rådande könsordningen innebar å ena sidan vissa ideologiska 
fördelar för de kvinnliga aktörerna, nämligen som en sanktionering av kvinnors 
närvaro inom kulturarvsfältet. Å andra sidan medförde samma ordning en ojämn 
makthierarki, där kvinnorna på avgörande punkter inte kunde konkurrera med 
männen. Fallet med den kvinnligt styrda föreningen Jämtslöjd utgör ett exempel 
på de kvinnliga aktörernas begränsningar. Det förefaller som om det under denna 
period var svårt för en kvinna att leda en verksamhet som inte enbart betraktades 
som ”kvinnlig”. 

Den klassbaserade ordningen innebar att kulturarvets ledning generellt sett bestod 
av representanter för ett bildat, och inte sällan akademiskt, borgerskap. För de kvinn-
liga aktörer som saknade akademiskt kapital var det desto viktigare med social ställ-
ning och anseendekapital. Verksamheten riktades i hög grad uppifrån och ned, från 
en regional och lokal elit och ned till länets befolkning. Samtidigt utgick kulturarvets 
organisationer från en ideologi som bottnade i en rädsla för det moderna samhällets 
nivellering och utjämning av hierarkier. På denna grund vilade den nya och regio-
naliserade nationalismen där kunskapen om och kärleken till den egna hembygden 
blev ett kitt som antogs kunna hålla ihop samhället. 
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FEMINISERING KONTRA PROFESSIONALISERING

Som ett led i den regionaliseringsprocess som beskrivits ovan tillkom nya aktörer och 
verksamhetsområden inom kulturarvsfältet. Under 1800-talet hade sektorn främst 
varit inriktad på insamling och forskning kring fornföremål, dialekter och folkmin-
nen. Detta vetenskapliggörande innebar samtidigt att verksamheten blev manligt 
dominerad. I det tidiga 1900-talet fick kulturarvsfältet nya mål vilket ledde till ett 
behov av nya aktörer och arbetsmetoder. Om historia och kulturarv skulle kunna 
fungera enande för breda grupper i samhället behövde ledarskapet breddas och me-
toderna bli mer utåtriktade och pedagogiskt inriktade. Här kom borgerskapets kvin-
nor in i bilden. I full överensstämmelse med rådande köns- och klassformerade ideal 
kunde dessa inta delar av kulturvsfältet och därmed utnyttja den tillskrivet fostrande 
och vårdande funktionen i samhället. 

När kulturarvsfältet från sekelskiftet 1900 blev mer folkbildande till sin karaktär 
blev det lättare för kvinnor att agera. Under samma period kom vurmen för hem-
slöjd och folkdräkter att innebära en förskjutning mot ett kvinnligt kodat kultur-
arvsområde. Här skapades ett utrymme för kvinnliga aktörer både på ledande nivå 
och på en bredare aktörsnivå. Folkhögskolor och hemslöjdsföreningar kan i detta 
sammanhang ses som arenor för både borgerliga kvinnor och för jordbrukets och 
landsbygdens kvinnor. Här avspeglas dock en tydlig kvinnlig hierarki. De borgerliga 
kvinnorna fungerade som föreståndarinnor, lärarinnor och ledare medan landsbyg-
dens kvinnor antog rollen som kunskapsinhämtande elever och utförande praktiker.  
Kvinnorna ur landsbygdens folkliga led bidrog exempelvis till folkdräktsprojekten 
genom att väva och sy sina egna dräkter. Borgerlighetens kvinnor fungerade som 
ledare för detta arbete. Genom att tillsammans bära dräkterna vid offentliga och 
festliga sammanhang kunde kvinnorna gemensamt bidra till att reproducera den re-
gionalt förankrade nationalismen. Kopplingen mellan nation, region, hembygd och 
hem är mycket tydlig i 1930-talets dräktprojekt. Sockendräkterna markerade regio-
nal tillhörighet och gemenskap vilket samtidigt bidrog till att skymma de sociala och 
ekonomiska skillnader som fanns inom regionen. 

En annan och samtida utveckling inom kulturarvsområdet verkade däremot i 
motsatt riktning. I början av 1900-talet påbörjades den professionaliseringsprocess 
som var starkt kopplad till det vetenskapliga fältet, vilket i sig var starkt manligt do-
minerat.198 När fler och fler av de regionala aktörerna blev professionella och akade-
miskt utbildade yrkesutövare, inskränkte detta samtidigt möjligheterna för de ideella 
och ickeakademiska aktörerna, däribland många av de borgerliga kvinnorna. Vis-
serligen innebar professionaliseringen att kvinnor redan från starten kunde inneha 
underordnade tjänster, främst amanuenstjänster vid museerna, men dessa var ofta 
kopplade till vissa ämnesområden, främst det textilhistoriska. På Nordiska Museet 
arbetade exempelvis en hel del kvinnor redan från starten. Som helhet bestod dock 
den manliga dominansen bland de yrkesutövande museiaktörerna.199 
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Sammanfattningsvis förefaller det ha funnits en period i början av 1900-talet där 
ett ideellt kvinnligt engagemang för kulturarvsfrågor hade möjlighet att expandera 
och ta plats. Denna period inträffade efter att det akademiskt präglade fornintres-
set klingat av och innan kulturarvsområdet på allvar professionaliserats. I klartext 
handlar det om perioden från sekelskiftet 1900 och fram till 1930-talet. Under denna 
period kunde de borgerliga kvinnliga aktörerna fylla en viktig funktion som ledare 
av ett folkbildande kulturarvsarbete med tyngdpunkt i hemslöjdsfrågorna. Som 
Magdalena Hillström påpekat, kan verksamheten vid våra friluftsmuseer kring 
sekelskiftet 1900, med dess fokusering på allmogehemmet och med en övervikt av 
kvinnliga aktörer i dessa miljöer, mycket väl tolkas som en slags feminisering av det 
förflutna.200 I detta perspektiv kan det vara högst rimligt att berättelsen om kultur-
arvsfältet i Jämtlands län fokuserar på det textila hemslöjdsområdet samt på de 
kvinnliga aktörerna, däribland Ellen Widén och Hanna Rydh.

KVINNLIGT OCH MANLIGT KULTURARV? 

Ibland har forskningen helt oproblematiskt utgått från antagandet att kulturarvsom-
rådet som sådant varit ett fält dominerat av manliga aktörer.201 Kulturarvsområdets 
maskulina prägel understryks exempelvis i Maria Björkroths studie av hembygdsrö-
relsens aktörer. Hon noterar att kvinnor ofta fanns med i den praktiska verksam-
heten men mer sällan uppträdde utåt som rörelsens representanter, än mindre som 
dess ideologer. Som exempel på detta fenomen anför hon det tillfälle när Dalarnas 
Hembygdsförbund grundades på gårdsplanen hemma hos Gustav Ankarcrona 1915. 
Trots att det i formell mening rådde total jämställdhet vid mötet, lika många män 
som kvinnor deltog och lika många män som kvinnor valdes till stadgenämnd, har 
det efteråt framstått som om förbundet skapats av män. De män som betraktades 
som förbundets förgrundsgestalter var Karl-Erik Forsslund, Gustav Ankarcrona och 
Anders Zorn, med andra ord offentliga personer med lyskraft och pondus. Björkroth 
vill här tolka hembygdsarbetet som en spegling av hemmet och hushållet där män-
nen på motsvarande sätt kom till tals i offentligheten, medan kvinnorna verkade 
innanför hemmets ramar.202 

I sin avhandling om det svenska museilandskapet noterar dock Kerstin Arcadius 
hur arbetet med kulturarvsfrågor attraherade även kvinnor och hur det också stäm-
de in i rådande genusarbetsdelning där vårdande och omhändertagande sysslor, 
även om det rörde sig om vård av föremål, betraktades som kvinnlig domän. Museer 
och kulturarv sågs därmed som en möjlig offentlig arena för kvinnor, åtminstone 
för bildade och välbärgade kvinnor. Arcadius ser också tendenser till att kulturarvet 
delades upp efter kön. Slöjden och särskilt den textila verksamheten ses av henne 
som en utvidgning av arbetet i hemmet och hushållet, vilket innebar att det ansågs 
lämpligt för såväl borgerliga som jordbrukande kvinnor.203 

Det visar sig även finnas internationella paralleller. En amerikansk museihistorisk 
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studie visar exempelvis att kvinnor varit verksamma i uppbyggnaden av nationella 
och regionala museer. Välbärgade elitkvinnor deltog som ideella volontärer i musei-
sammanhang. Andra kvinnor nöjde sig inte med ideellt engagemang utan grundade 
istället egna museiinstitutioner. Inte sällan handlade detta om konstmuseer. Kvin-
nor verkade även inom de regionala museerna. 

”They planned budgets, raised money, wrote annual reports, hired and fired, and ge-
nerally managed to keep the flame alive and the educational mandate flourishing.” 204 

Jag menar att det, trots vissa regionala variationer och tidmässiga förskjutningar, går 
att påvisa en feminisering av kulturarvsområdet i början av 1900-talet. När slöjdfrå-
gorna sattes upp på dagordningen kunde även kvinnor bli självständiga kulturarvs-
aktörer. Feminiseringen skedde dock inte helt utan motstånd. Den regionala studien 
har visat att det kvinnliga inträdet i kulturarvets offentlighet ledde till vissa spän-
ningar. Förutom ett rent konkurrensförhållande om resurser och status handlade det 
även om synen på föremål och ledarskap. Konflikterna kan delvis förklaras som ett 
förhållande mellan kön och klass. För att närmare utreda frågan om kulturarvsom-
rådets hierarkier och maktförhållanden kommer därför att utföras en mer detaljerad 
undersökning av hemslöjden och dess aktörer på ett nationellt plan. Jag väljer att 
göra en särskild fältanalys av hemslöjdens område.
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KAPITEL 4

Hemslöjden – det kvinnliga kulturarvet
Hemslöjden och dess aktörer i Sverige 1900-1940 

JAG VILL HÄR RIKTA intresset mot hemslöjden och undersöka om detta område kunde 
skapa utrymme för kvinnor att utöva ett mer direkt inflytande. Efter att kvinnor 
under 1800-talet i stort sett varit utestängda från den borgerliga och politiska offent-
ligheten öppnades under slutet av århundradet nya möjligheter och verksamhetsom-
råden. Min hypotes är att kulturarvsområdet, i likhet med filantropin, fattigvården 
och pedagogiken, kan betraktas som ett verksamhetsfält där kvinnor kunde etablera 
sig och erövra inflytande och makt.1 Jag anser att den utveckling som skedde i början 
av 1900-talet, mot en regionaliserad och bredare förankrad kulturarvsverksam-
het, kan ha bidragit till områdets gradvisa feminisering. Inriktningen mot ett mer 
provinsbundet och folkligt kulturarv, exempelvis i form av satsningar på hemslöjd 
och folkdräkter, torde ha inneburit större möjligheter för de kvinnliga aktörerna. 
I syfte att undersöka detta närmare skall här göras en fältanalys av den organise-
rade hemslöjdsrörelsen i Sverige under perioden 1900-1940. Vilken betydelse hade 
kategorierna klass och kön på fältet och vad innebar detta för den regionala elitens 
kvinnor? Hur integrerades aktörer som Ellen Widén och Hanna Rydh i verksamhe-
ten på fältet? Här skall också undersökas hur hemslöjdsrörelsen kan kopplas till den 
rådande nationella diskursen?

Den moderna hemslöjdsrörelsen
Vad menas med hemslöjd? Trots att begreppet hemslöjd finns belagt första gången på 
1850-talet2 får det egentligen ingen tydlig och avgränsad definition förrän i början 
av 1900-talet. Man kan säga att definitionen hänger samman med framväxten av 
det som kom att kallas den moderna hemslöjdsrörelsen.3 Innan dess användes olika 
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begrepp synonymt: slöjd, husslöjd, hemslöjd, husflit, hantverk och industri. Man syf-
tade då på de verksamheter, såväl i hemmet som i särskilda verkstäder, där råvaror 
förädlades med handarbete.4 

Slöjdarbete betraktades länge främst som en näring och ett medel till försörj-
ning. Sedan mitten av 1800-talet fanns intresse av att stödja slöjden i dess roll som 
binäring till jordbruket. Intresset kanaliserades framför allt via de från 1810-talet in-
stiftade hushållningssällskapen. De insatser som gjordes för att stödja slöjdnäringen 
handlade främst om undervisning. Staten stödde från 1872 slöjdverksamheten ge-
nom att ge bidrag till resande slöjdinstruktörer som sysslade med rådgivning och un-
dervisning.5 Svenska Slöjdföreningen, som bildats inför skråväsendets avskaffande 
1845 som ett slags garant för fortsatt utveckling av kvalité och yrkesskicklighet, hade 
redan på 1860-talet inlett denna slöjdpedagogiska verksamhet.6 Slöjdföreningens in-
tresse för hemslöjd kom dock successivt att avta och man arbetade sedan främst med 
att utveckla den konstnärliga slöjden och konstindustrin.7 

Typiskt för slöjdverksamheten under denna tidigare period är att den var inriktad 
på så kallat manliga slöjdgrenar, framför allt träslöjd. Även de pedagogiska insatser-
na riktades i första hand mot den manliga slöjden. Det statliga stödet till den manliga 
folkskoleslöjd, som riksdagen stadgat om 1877, fick inte sin kvinnliga motsvarighet 
förrän 1896.8 Det fanns till en början inte heller samma möjligheter för kvinnliga 
folkskollärare att fortbilda sig inom slöjdämnet. Sedan 1874 bedrevs en framgångsrik 
och omtalad utbildning i manlig slöjd vid Nääs slöjdseminarium under ledning av 
pedagogen Otto Salomon.9 Någon kvinnlig motsvarighet fanns inte förrän 1882, då 
lärarinnan Hulda Lundin startade ett seminarium för kvinnlig slöjd i Stockholm. 
Lundin blev den första kvinnliga slöjdinspektrisen i landet.10 

Hushållningssällskapet i Jämtlands län belyser också det ojämna förhållandet 
mellan manlig och kvinnlig slöjd i sin 100-årshistorik: ”Den slöjd som sålunda vid 
sekelskiftet uppmuntrades och gick framåt i länet, var hufvudsakligen manlig slöjd. 
Endast på få ställen meddelades undervisning i kvinnlig s löjd.” 11 Att slöjden i huvud-
sak betraktades som en manlig verksamhet medförde också att det var män som 
engagerade sig i dessa frågor. Som exempel på könsstrukturen i hushållningssällska-
pens slöjdorgan kan nämnas Örebro läns slöjdförening. Vid dess instiftande sändes 
inbjudningslistor till ”…presterskapet, kommunalordföranden samt andra inflytel-
serika personer inom länet”. Beträffande styrelsevalet föreslogs att man ”…deri finge 
män med intresse och sakkännedom.” 12 

Medan detta äldre slöjdbegrepp hade sin tyngdpunkt i ekonomiska och närings-
mässiga förhållanden blev det moderna hemslöjdsbegreppet mer kopplat till ett 
kulturhistoriskt och konstnärligt intresse.13 Hemslöjden började betraktas som en 
symbol för det gamla bondesamhälle som man ville bevara och ta med sig in i det 
nya industrisamhället. Synen på hemslöjden blev därmed starkt påverkad av en 
nationalistiskt färgad allmogevurm. Parallellt med att intresset för fornminnen och 
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folkkultur spreds i borgerliga kretsar väcktes idéer om att allmogens slöjdalster bar 
på konstnärliga värden. Denna tanke lanserades i Sverige bland annat av den öster-
rikiske konstskribenten och museimannen Jakob von Falke som på världsutställ-
ningen i Paris 1867 hade väckts av de utställda svenska folkdräkterna. Falke var en av 
de första som såg en konstnärlig och kommersiell potential i de svenska allmogetex-
tilierna. Hans bok ”Konsten i hemmet” som publicerades på svenska 1876 hade tre år 
tidigare utgivits som följetong i Tidskrift för Hemmet. Hans tankar anses ha haft stor 
betydelse för tillkomsten av Handarbetets Vänner.14

HANDARBETETS VÄNNER

Handarbetets Vänner bildades 1874 av en grupp borgerliga kvinnor med intresse för 
konst och slöjd men också med en inriktning mot emancipatoriska frågor. Initiativ-
tagare och ordförande var Sophie Adlersparre som i sin Tidskrift för Hemmet hade 
en god plattform för verksamheten. Föreningens syfte var att ”upptaga och i foster-
ländsk och konstnärlig riktning förädla den svenska hemslöjden, samt i allmänhet 
att söka införa en renare smakriktning inom handarbetet”. Handarbetets Vänner 
blev en föregångare i arbetet med att utveckla den textila slöjden, bland annat star-
tade man 1881 en egen vävskola. Föreningen sysslade också med inventering av äldre 
slöjd, rådgivning, försäljning samt utställningsverksamhet.15 

I styrelsen fanns, förutom Sophie Adlersparre, konstnärinnan Hanna Vinge, lära-
rinnan Molly Rothlieb, fruarna Ellen Anckarsvärd och Fredrika Limnell samt direk-
trisen Anna Fleetwood.16 Dessa kvinnor har beskrivits som ”de sju fostermödrarna”, 
vilka initierade och ledde föreningens verksamhet.17 På många sätt måste Hand-
arbetets Vänner betraktas som något nytt inom slöjdområdet. För första gången 
framträdde kvinnliga aktörer i denna fråga. De organ som tidigare verkat inom 
slöjdområdet, hushållningssällskapen och Svenska Slöjdföreningen, hade varit helt 
manliga institutioner. Det dröjde till 1910-talet innan det fanns kvinnlig representa-
tion i Svenska Slöjdföreningens styrelse.18 

FÖ RENINGEN FÖ R SVENSK HEMSLÖJD

Den moderna hemslöjdsrörelsen sägs ofta starta i och med bildandet av Fören-
ingen för Svensk Hemslöjd 1899.19 I dess styrelse fanns representanter från ledande 
konst- och kulturkretsar i Stockholm. Ordförande och galjonsfigur var prins Eugen, 
vice ordförande var Victor Adler, arkitekt och rektor för Tekniska skolan (nuva-
rande Konstfack), sekreterare var Ludvig Looström, konsthistoriker och sekreterare 
i Konstakademin (tidigare även i Svenska Slöjdföreningen) samt inom kort chef för 
Nationalmuseum. Övriga ledamöter var Carl Robert Lamm, ingenjör, fabriksägare 
och stor konstsamlare som också var verksam i Svenska Slöjdföreningens styrelse, 
Gustaf Lindgren, arkitekt och hovintendent, Thor Thorén, arkitekt och lärare i högre 
konstindustriell fackteckning, friherrinnan Ebba Tamm, hustru till baron Gustav 
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Tamm, vilken bland annat varit generalkommissarie för 1897 års Konst- och Indu-
striutställning, Ottilia Adelborg, konstnär, författare och illustratör, samt till sist Lilli 
Zickerman, konstväverska, mönsterriterska och butiksinnehavare.20 

Styrelsen avspeglar en tydlig kulturell elit där konstnärlig skolning och social posi-
tion förefaller ha varit viktiga faktorer. Trots den starka dominansen för kulturella 
eliter var det butikinnehavaren Lilli Zickerman som kom att initiera och indirekt 
leda föreningens verksamhet.21 Hon har beskrivit hur Stockholmsutställningen 1897, 
där Zickerman själv var en av utställarna, kom att fungera som en väckarklocka. 
Hon upptäckte där den gamla hemslöjden, som enligt henne uppvisade så mycket 
mer skönhet och kvalité än den nyproducerade saluslöjden.22 Lilli Zickerman såg de 
traditionella hemslöjdsprodukternas potential, men insåg samtidigt att det krävdes 
en mellanhand, en ”ordnande hand” som kunde ”åstadkomma en gedigen, enklare 
allmogeslöjd för att användas av folket självt samt även anpassas för förfinade behov 
och därigenom bliva en inkomstkälla av betydenhet.” 23 Strategin för att rädda och 
återuppväcka denna gamla hemslöjd skulle enligt Zickerman vara att upprätta en 
utställnings- och försäljningslokal i Stockholm, där de gedigna slöjdprodukterna 
skulle kunna hitta köpare och därmed också bli till en ekonomisk faktor att räkna 
med. Efter en tid av förberedande kommittéarbete bildades Föreningen för Svensk 
Hemslöjd i oktober 1899.24 

DEN REGIONALA HEMSLÖJDSRÖ RELSEN

Intresset för den moderna hemslöjden växte inte bara i Stockholm utan kom i själva 
verket att leda till en rörelse med stor spridning. Under perioden 1900-1940 bilda-
des ett 30-tal hemslöjdsföreningar runt om i landet.25 Den typiska föreningen i den 
moderna hemslöjdsrörelsen bildades mellan 1900 och 1920 och verkade inom ett 
område som omfattade län, landskap eller delar av landskap. Hemslöjden framstår 
som ett skolexempel på den regionaliserade nationalism som utvecklades i början av 
1900-talet. Såväl organisatoriskt som retoriskt var hemslöjden uppbyggd kring enhe-
terna nation, region, hembygd och hem som olika nivåer av samma nationella ideal. 
Hemslöjdsföreningarna var oftare regionala än lokala. Äldst av föreningarna är dock 
en lokal förening, Leksands hemslöjdsförening, som bildades 1904 efter initiativ av 
konstnären Gustaf Ankarcrona.26 

1920-talet var hemslöjdsrörelsen särskilt väl utvecklad i Kopparbergs och Gäv-
leborgs län där det fanns inte mindre än fem enskilda hemslöjdsföreningar i var-
dera område.27 Malmöhus läns hemslöjdsförening var i särklass störst med sina 4100 
medlemmar år 1925.28 Även i Ångermanland och Jämtland hade hemslöjdsrörelsen 
slagit rot och fått ett starkt gehör. Ett antal nybildade hemslöjdsföreningar från Öst-
ersund, Bollnäs, Hudiksvall, Sollefteå och Mora sände 1909 en gemensam skrivelse 
till regeringen där man hävdade den lokala och regionala hemslöjdens betydelse.
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”Under de senaste åren har det blifvit allt tydligare af hvilken stor betydelse hem-
slöjden är såsom uppfostringsmedel för folket. Å olika orter inom landet ha också 
numera bildats föreningar för att tillvarataga och höja hemslöjden” 29

Man kan beskriva hemslöjdens funktion som tredelad: ekonomisk, kulturell och 
pedagogisk. Hemslöjdsarbetet bedrevs överallt efter i stort sett samma agenda. Det 
handlade om att inventera och rädda äldre slöjdföremål, att ordna utställningar där 
dessa kunde exponeras, att utbilda och handleda i slöjdfrågor samt att öppna sär-
skilda hemslöjdsbutiker. De olika arbetsområdena hängde också intimt samman. 
När man samlat in äldre slöjdalster ville man gärna visa upp dessa för allmänheten. 
Utställningen skapade intresse för hemslöjden och stimulerade till egen husbehovs-
slöjd, vilket i sig krävde utbildningsinsatser. För att kunna sälja de färdiga slöjdföre-
målen och samtidigt erbjuda råvaror, mönster och redskap behövdes egna butiker. 
Olika föreningar lade dock olika stor vikt vid de skilda arbetsmomenten. Inventering 
av äldre slöjdföremål var särskilt viktigt för de kulturellt inriktade föreningarna som 
hade kulturarvet för ögonen. Här gällde det i första hand att söka efter den så kallade 
ortstypiska slöjden. Insamlade vävnader, dräktprover och träföremål kunde betrak-
tas som materialiserade prov på bygdens genuina folksjäl. 

De självständiga hemslöjdsföreningar som vuxit fram runt om i landet gick 1912 
samman i Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund, SHR. Under sitt första 
verksamhetsår ingick 16 hemslöjdsföreningar i riksförbundet.30 Andelen kvin-
nor i styrelsen ökade successivt och efter en stadgeändring 1924 var minst nio av 
de tolv ledamöterna kvinnor.31 I själva verket skedde en kraftig feminisering vad 
gäller styrelserepresentationen. Under perioden 1912-1940 fanns sammanlagt 59 
olika ledamöter, varav 41 var kvinnor och 18 män. Inom hemslöjdens riksförbund 
(SHR) fanns med andra ord en tydlig plattform för kvinnliga aktörer. Trots denna 
tydliga kvinnliga dominans intogs positionerna som ordförande och vice ordfö-
rande av män. Som ordförande finner vi friherre Richard Hermelin (1912-1920), 
landshövding John Falk (1921-1923), landshövding Herman Uddén (1924-1925), 
professor K.G. Westman (1926-1936), friherre H.O. Ramel (1937) samt landshövding 
Bo Hammarskjöld (1938-1955). Inte förrän 1961 fick förbundet sin första kvinnliga 
ordförande, byråchef Ingrid Oswald-Jacobsson.32 

DET SKÖ NA OCH FOSTERLÄNDSKA HEMMET

När hemslöjdsrörelsens ideologer beskrev sina ideal tog de ofta utgångspunkt i bil-
den av allmogehemmets medlemmar som samlats framför den öppna brasan för att 
slöjda under de långa vinterkvällarna.33 Hemmet, härden och familjen framstår som 
centrala symboler.

”Det var då gott att samlas kring spiselbrasan, slöjda, spinna, väva, knyppla eller sy, 
medan någon av de gamla förtäljde om egnas eller andras liv och upplevelser eller 
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läste högt ur böckernas bok Bibeln. – Det var då hemslöjden kom till. Det var rart, det 
var lyckligt för hemmen och dess invånare.34

Den slöjdande familjen blev symbol för det idealiserade allmogesamhälle som ansågs 
hotat och som man nostalgiskt längtade tillbaka till. På samma sätts sågs arbetsmo-
ralen, hantverkskunnandet och skönhetstänkandet vara i farozonen. Hemslöjdsar-
betet tänktes ha en inneboende potential att återknyta och stärka sociala band män-
niskor emellan: att knyta familjemedlemmar, inte minst kvinnor, till sina hem, att 
länka folket till sin nation och att återknyta relationer till gångna generationer. Hem-
met utgjorde med andra ord ett centralt begrepp i denna fosterländska diskurs. Där 
kunde kärleken till nationen omsättas i praktiken via slöjden. Man ansåg att hem-
slöjden skulle kunna ha en positiv inverkan på flera av samhällets områden: emigra-
tion, urbanisering, arbetsmoral, familjeliv och estetik.35 I hemslöjdskommittén samt 
i de riksdagsmotioner som föregick utredningen argumenterades framför allt utifrån 
kulturella och moraliska aspekter på fosterlandet. Viktigast var att hemslöjden an-
sågs ”väcka och vidmakthålla kärleken till hem och härd” och att den kunde skapa 
förutsättningar för ”hemmets lycka”.36 

DEN ORTSTYPISKA SLÖJDEN – JAKTEN PÅ EGENDOMLIGHETER 

Efter att Ellen Widén flyttat till Stockholm och lämnat det regionala hemslöjdsarbe-
tet författade hon en artikelserie i tidningen Tidevarvet där hon beskrev sin syn på 
den provinsiella hemslöjden.37 

”Stor makt ligger däruppå att hemslöjden blir bygdetrogen. Ju mer egenartad den är 
– ju dyrbarare är den som arv från fädren – ju mer riktande för framtiden. Slöjdskolor 
måste därför finnas i varje län, så att mönster och färger från de olika landskapen 
hållas strängt åtskilda. Inga nya tekniker böra tagas upp, där de ej hava hemortsrätt. 
Först gäller, att leta sig ned till den rätta grunden, så att man vet, att man står på fast 
mark. Finnes helt litet kvar av det gamla – så får man börja varligt och smått, tills fol-
kets skolats och självt börjar skapa.” 38 

Hennes tankar framstår som representativa för de rådande värderingarna. Det samtida 
begreppet egendomlig, det vill säga särpräglad, användes ofta i dessa sammanhang.39 
Som exempel kan nämnas syftesformuleringen i Övre Hälsinglands hemslöjdsförening 
där det stadgades att föreningen skulle ”verka för samlande och bevarande af äldre för 
orten egendomliga mönster och modeller” 40. I den moderna hemslöjdsrörelsen kopp-
lades de fosterländska idealen till hemslöjdens praktiker via uttrycket ortskaraktär. De 
olika ortskaraktärerna ansågs vara lokala varianter av samma svenska hemslöjd, eller 
med andra ord, olika materiella uttryck för samma nationskaraktär. I samma anda ta-
lades också om ”provinsnationella” karaktärsdrag inom slöjden. Det regionala och det 
nationella samagerade med andra ord. Kärleken till fosterlandet uttrycktes bäst genom 
intresset för de specifika och särpräglade regionerna.41 
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I de flesta hemslöjdsföreningar runt om i landet blev sökandet efter det ortstypiska 
den kanske viktigaste uppgiften. I fallet Värmland, där man trots efterforskningar 
inte hittade några regionala särdrag blev slutsatsen att dessa tidigare funnits men 
redan hunnit utplånas.42 I Malmöhus läns hemslöjdsförening ledde kampen om det 
provinsiella till en omfattande konflikt mellan styrelsen och Malmömagasinets första 
föreståndarinna Märta Måås-Fjetterström. Under hennes ledning utvecklades slöj-
den i första hand konstnärligt, något som ansågs inkräkta mot utvecklandet av det 
ortstypiska. Konflikten kulminerade under konstindustriutställningen i Stockholm 
1909, då föreningen representerades av slöjdalster som belönades för sina konstnär-
liga kvaliteter men som inte ansågs utmärkas av någon särskild regional särprägel, 
eller som föreningen själv uttryckte det: ”Det fanns visserligen inom denna mycket 
av värde, såväl tekniskt som konstnärligt sett; den hade bara ett fel – att den inte var 
skånsk.” 43 

Under 1930-talet då Hanna Rydh var verksam inom hemslöjdsområdet var begrep-
pet ortstypisk slöjd inte lika framträdande. Trots detta fanns ungefär samma tanke-
gångar kvar, nämligen att varje enskild bygd har sina egna kännetecken, vilka borde 
bevaras. Dessa tankegångar uttrycktes exempelvis i artiklar av Hanna Rydh: ”…ty i 
hembygdsvårdens väsen ligger ju att varje bygds särdrag får komma till sin rätt.” 44

DEN ESTETISKA HEMSLÖJDEN – MOT SMAKLÖSHET OCH SLIMS 

Hemslöjden ansågs kunna fungera som ett estetiskt värn mot moderniseringen av 
samhällets kulturmiljöer. De nya samhällen som byggdes upp runt om i landet pe-
kades ofta ut som problemhärdar, dessutom ansågs de präglade av dålig estetetik. 
Stationssamhället fick ofta symbolisera den nya och oönskade utvecklingen. Mot 
de gamla röda timmerstugorna ställdes de nya husen som liknandes vid ”tornför-
sedda margarinlådor”. Det nya och moderna beskrivs som ett slags surrogatkultur, 
en konstlad ersättning för det sanna och äkta.45 Även i den inre hemmiljön iakttas 
en smakförsämring. Begreppet ”godtköpskultur” återkommer ideligen som ett slags 
negativt mantra i detta sammanhang. Uttrycket, som kan beläggas från 1890-talets 
slut, syftar på termen ”godt köp”, dvs. något som kan fås för ett billigt pris. Ordet an-
vändes som regel i nedsättande ton och förknippades med varor av sekunda kvalitet. 
Synonymer är tarvlig, lättköpt, ytlig och banal.46 

”Invändigt äro dessa missfoster till hus fullproppade med industrialismens sämsta 
fabriksalster, av fula och obekväma möbler samt varuhusens bondfångarglitter och 
’prydda’ med allsköns bråte, oanständiga porslinsfigurer, smaklösa ’bonader’ utgö-
rande av sorgliga prov på missbrukad kvinnokraft osv.” 47

Konstnären Gustav Ankarcrona var en av de hemslöjdsaktörer som tydligt agiterade 
mot det smaklösa och fula. I Ankarcronas analys av utvecklingen var skogbruket 
med dess lönearbete den stora boven. Han menade sig hitta tydliga bevis för hur 
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skogspengarna successivt förvanskat sockendräkterna och blandat upp de traditio-
nella textilierna med nya varor från lanthandlarnas butiker. I sin egen tidning Siljan 
publicerade han 1905 ett upprop under rubriken ”Slims” där han riktade en uppma-
ning till leksandskvinnorna att ersätta de blommiga och fabrikstryckta halsdukarna 
med det hemgjorda och vita halsklädet. Begreppet slims ges en definition:

”Och mot förra århundradets slut stå vi vid höjdpunkten av den brokighet, den sam-
manblandning av eget och främmande, av hemgjort och köpt, av den halvhet i allt, 
som folkets eget sunda omdöme givit det målande namnet ’slims’.” 48

Om man analyserar de estetiska värderingar som kommer till uttryck i dessa diskus-
sioner om försämrad smak framträder ett tydligt mönster. Det utkristalliseras ett 
slags smakfostrandets regler där estetiken uppträder i motsatspar. Eget och inhemskt 
ställs mot främmande och utländskt. Enkel och ren ställs mot prålig och överdriven. 
Lugna mönster ställs mot oroliga mönster. Varma och friska färger ställs mot bjärta 
och skrikande färger. Ursprunglig ställs mot modern. Äkta ställs mot konstlad. Även 
slöjdteknikerna kunde delas in i bättre och sämre. Som exempel på dåliga tekniker 
anges ofta virkning, glödritning och sidenmåleri.49 Mot det fabrikstillverkade och 
smaklösa ställdes ofta den traditionella hemslöjden. Denna utmärktes av sin orts-
bundenhet och kvalitet i material och teknik, men kunde även sägas karakteriseras 
av sin själ.50 Det goda och estetiskt sköna lanthemmet blev en viktig symbol i den 
fosterländska diskursen. 

Hemslöjdsrörelsens estetiska synsätt är inte en isolerad företeelse utan framstår 
tvärt om som en del av en större diskussion om hem, bostad och skönhet. Redan 
1880 gjorde Sophie Adlersparre sig till förespråkare för en särskild estetik i sin text 
”Den qvinnliga hemslöjden” där hon bland annat argumenterade för att den goda 
slöjden kännetecknades av ändamålsenlighet, varaktighet och prydlighet.51 I Eng-
land fanns Arts and Crafts-rörelsen och dess ideologer John Ruskin och William 
Morris, vilka också propagerade för skönhet utifrån äldre ideal och med en kritik av 
industrialismen.52

I Sverige framstår Ellen Key som den kanske största uttolkaren av dessa skönhetsi-
deal. Utan tvekan är hemslöjdens ideologer inspirerade av henne och andra samtida 
debattörer.  I häftet ”Skönhet för alla” som hon publicerade 1899 spred hon ett slags 
skönhetens evangelium.53 Skönhet och godhet ansågs hänga samman. Härav följer 
att strävan efter skönhet kunde ha ett större samhälleligt syfte än att enbart skapa 
vackra hem. Det handlade enligt Ellen Key om att med skönheten som medel förädla 
människorna och skapa glädje och lycka. Med ökade kunskaper kunde smaken för-
ädlas; skönhet för alla handlade därmed om folkbildning. Carl och Karin Larssons 
hem Lilla Hyttnäs i Sundborn beskrivs som det yppersta exemplet på detta skön-
hetsideal.54 Enligt Ellen Key var det i första hand kvinnornas uppgift att skapa skön-
het och harmoni. Resonemanget utgick från hennes syn på könens olika naturenliga 



152 FRUARS MAKT OCH OMAKT K APITEL 4  HEMSLÖJDEN – DET K VINNLIGA KULTUR ARVET  153

uppgifter och egenskaper. Att väcka skönhetskänslan och skapa ett smakfullt hem 
ingick i moderns fostrande uppgifter. Såväl inom hemslöjdsrörelsen som hos de sam-
tida debattörerna Key och Forsslund utgjorde hemmet en slags bas för det goda livet. 

Ur ett estetiskt perspektiv kan vi betrakta hemslöjden som ett slags uppfostrings-
projekt vars syfte var att inreda det fosterländska hemmet med traditionsfyllda, orts-
typiska, smakfulla och kvalitetsfyllda föremål och textilier. När Anna Wettergren 
Behm, en av hemslöjdsrörelsens aktörer, beskriver hemslöjdens uppgifter får den 
estetiska missionen en framskjuten plats.

”Det är endast genom upplysning, övertygelse och exempel, som vi skola finna mot-
giftet för den falska, skönt lockande grannlåt, som utbredes för vårt folk, och som är 
en av hemslöjdens värsta fiender.” 55

AT T STYRA HEMSLÖJD

Liksom i undersökningen av den regionala kulturarvsverksamheten vill jag analy-
sera hemslöjdsrörelsen utifrån en indelning i styrande, görande respektive talande 
aktörer. Könsstrukturen inom hemslöjdens organisationer uppvisar omväxlande 
manlig och kvinnlig dominans vad gäller ledning och styrelserepresentation. I 
Föreningen för Svensk Hemslöjd rådde, som vi sett ovan, ett förhållande där de 
manliga styrelseledamöterna dominerade. När det gäller Svenska Hemslöjdsfören-
ingarnas Riksförbund (SHR) och dess ledning var förhållandena närmast det mot-
satta. Från 1924 och framåt var minst nio av de tolv styrelseledamöterna kvinnor. 
Det intressanta är dock att det främsta ledarskapet trots detta förblev manligt. Helt 
annorlunda förhöll det sig med Handarbetets Vänner som länge var en helt kvinn-
lig organisation. Inte förrän 1939 förekom där några manliga styrelseledamöter och 
1951 fick man sin första manliga ordförande, Erik Wettergren.56 Även de regionala 
hemslöjdsorganisationernas ledning präglades av en ojämn könsstruktur. 1930 var 
mer än hälften av föreningarnas styrelser manligt dominerade. Samtidigt fanns ock-
så ”kvinnoföreningar” som hade en kvinnligt dominerad styrelse, inklusive kvinnlig 
ordförande. 

Om man även beaktar sociala och kulturella förhållanden och analyserar hem-
slöjdens aktörer ur ett klassperspektiv framkommer att de ofta är representanter för 
en central respektive regional elit. När det gäller Föreningen för Svensk Hemslöjd 
rekryterades aktörerna där som regel från huvudstadens välbärgade och kulturella 
kretsar. Många hade konstnärlig utbildning, ett stort antal hade kopplingar till Tek-
niska skolan eller Nationalmuseum. Den kungliga förankringen var också tydlig 
i dessa föreningar. För Handarbetets Vänner var det tydligt att dess aktörer hade 
sitt ursprung i bildade högborgerliga kretsar. Många av dessa kvinnor hade både 
pengar, börd och en intellektuell bildning. Om Föreningen för Svensk Hemslöjd och 
Handarbetets Vänner i huvudsak representerade en välutbildad konstnärlig stock-
holmselit var Sveriges Hemslöjdsföreningars riksförbund (SHR) och de regionala 
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hemslöjdsföreningarnas ledande aktörer främst rekryterade ur regionala eliter ute 
i landet. I regionerna dominerade landshövdingar och landshövdingskor, borgmäs-
tare och borgmästarinnor, rektorer och rektorskor osv. Det adliga inslaget var också 
relativt högt, inte minst bland regionernas kvinnliga aktörer. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de styrande aktörerna kunde vara såväl 
män som kvinnor, men att manlig ledning var vanligare än kvinnlig. Ledningen 
rekryterades som regel från en central eller regional elit. För dessa styrande aktörer 
gällde ofta att de i kraft av sin sociala position fick representera auktoritet och ge 
tyngd åt organisationen. Man kanske kan säga att de fungerade som ett slags ”kva-
litetsmärkning” av organisationen. Detta gällde även de ledande kvinnorna; adels-
kvinnorna och de kvinnor vars män hade en hög position, exempelvis landshövdinge-
fruarna och borgmästarinnorna. I de regionala hemslöjdsorganen fanns emellertid 
även ledande aktörer som rekryterades ur en helt annan social kategori, nämligen 
yrkeskvinnor från slöjdområdet, främst hemslöjdsbutikernas föreståndarinnor och 
slöjdskolornas lärarinnor och rektorer. Dessa fanns med, inte med anledning av sin 
sociala position, utan på grund av sitt gedigna kunnande inom hemslöjdsområdet.

AT T GÖ RA HEMSLÖJD

De manliga aktörerna kan mycket sällan räknas in bland de görande. Inom hem-
slöjdsrörelsens centrala verksamhetsområden: inventering, utställning, undervisning 
och försäljning, lyste männen som regel med sin frånvaro. Rörelsens kvinnor var dä-
remot i hög grad görande aktörer som i kraft av sakkunskap och praktisk kompetens 
skötte stora delar av verksamheten. Bland dessa praktiskt verksamma kvinnor fanns 
också de som samtidigt tillhörde det styrande skiktet inom sin organisation. Andra 
kvinnor var mer görande än styrande, så var fallet med de föreståndarinnor och lä-
rarinnor som var anställda av hemslöjdens föreningar. 

Inom gruppen görande aktörer är det nödvändigt att också skilja på själva hem-
slöjdandet och det hemslöjdsutvecklande arbetet. Med undantag för föreningarnas 
föreståndarinnor och lärarinnor arbetade hemslöjdsföreningarnas medlemmar of-
tare för hemslöjden mer än med slöjden. Naturligtvis fanns det handarbetande och 
slöjdande kvinnor även i den bildade borgarklassen, Sophie Adlersparre har exem-
pelvis räknats som en god brodös och ”handarbetsfantast”.57 Vi måste ändå skilja på 
dessa hemslöjdsaktivister och de kvinnor som slöjdade för hushållets eget behov eller 
som ett sätt att klara den egna försörjningen. När de görande aktörerna beskrivs är 
det alltså inte i första hand de hemslöjdande männen och kvinnorna som avses, utan 
istället hemslöjdens förespråkare och utvecklare. 

De görande aktörerna fungerade ofta som en slags pedagoger vars uppgift var att 
leda hemslöjden in på rätta vägar. Här behövdes kunskap om material, tekniker, 
mönster och färger och inte minst kännedom om det ortstypiska. Det förefaller 
rimligt att betrakta dessa kunskaper som ett slags hemslöjdskapital. Ofta handlade 
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det om att på olika sätt kunna bedöma och recensera hemslöjdsalster. Det tydligaste 
uttrycket för detta var uppdragen som prisbedömare vid de utställningar som ar-
rangerades. Dessa uppdrag turnerade runt bland de görande aktörerna. Man reste 
land och rike runt och deltog som domare vid kollegornas utställningar. Jämtslöjds 
ordförande Ellen Widén blev exempelvis inkallad av Georg Karlin som prisdomare 
vid en textilutställning som anordnades av Kulturen i Lund 1913. I bedömnings-
gruppen ingick även Stina Rodenstam58 Agnes Branting59, Erik Gustaf Folcker60 samt 
några nordiska representanter.61 

Ett annat exempel på hur detta hemslöjdskapital kunde komma till uttryck kan 
hämtas från ett SHR:möte i Stockholm 1917. När representanten från Gävleborgs-
föreningen, Sigrid Göransson, höll ett inlägg om inventeringen av äldre slöjdföremål 
kom hon även in på frågan om hur de äldre mönstren och modellerna skulle kunna 
tas tillvara och användas i det moderna hemmet. Hon propagerade för att en viss an-
passning måste ske vad gällde färg, form och material. Detta var som hon uttryckte 
det en ”grannlaga uppgift”. Med ”urskiljning” skulle dock i stort sett varje textilt 
föremål kunna användas i ett modernt hem. Jämtslöjden med sina dämpade färger 
var dock lättare att plantera in i ett Stockholmshem än dalslöjden som var brokigare 
i sina färger, allt enligt Göransson som genom sitt anförande gjorde tydliga anspråk 
på hemslöjdskapital, i detta fall kunskap om hur anpassning mellan äldre traditioner 
och det moderna hemmet borde ske.62 De mest tydliga görarna var nog föreningar-
nas anställda pedagoger – föreståndarinnorna och slöjdlärarinnorna – en grupp som 
givetvis ägde ett stort mått av detta hemslöjdskapital. Som en slags överordnad pe-
dagog fungerade tjänsten som extra instruktör i husslöjd, vilken inrättades av staten 
1922 och då innehades av Stina Rodenstam, vilken 1935 efterträddes av Ebba Fick. 
Den senare hade från och med Baltiska utställningen 1914 också fungerat som en 
slags ständig kommissarie för de utställningar som arrangerades av Svenska Hem-
slöjdsföreningarnas Riksförbund.63 

AT T TALA HEMSLÖJD

Med talande aktörer avser jag de aktörer som hade något slags ideologstatus, dvs. de 
som fick föra rörelsens talan muntligt och skriftligt. För att undersöka denna del av 
verksamheten har jag särskilt granskat Svenska Slöjdföreningens tidskrift, tidskriften 
Hemslöjden samt föredrag kopplade till SHR:s årsmöten. När det gäller Slöjdfören-
ingens tidskrift kan man slå fast att de kvinnliga skribenterna dominerar när det 
gäller hemslöjdsinriktade artiklar. Inom tidningens övriga områden: konstslöjd, 
konstindustri, kyrkokonst och liknande överväger de manliga författarna. Bland 
hemslöjdsskribenterna finner vi Lilli Zickerman (8 artiklar), Anna Wettergren Behm64 
(4 artiklar), Agnes Branting65 (3 artiklar), Carin Wästberg66 (3 artiklar), Stina Ro-
denstam (3 artiklar), Ottilia Adelborg (2 artiklar), Elisabeth Thorman67 (1 artikel), 
Anna Fahlén68 (1 artikel), Celie Brunius69 (1 artikel), Gerda Boëthius70 (1 artikel) och 



156 FRUARS MAKT OCH OMAKT K APITEL 4  HEMSLÖJDEN – DET K VINNLIGA KULTUR ARVET  157

Ellen Lundberg-Nyblom (1 artikel). De manliga skribenterna inom samma område 
är färre, men de finns: Georg Karlin71 (2 artiklar), Eric Festin (1 artikel) och Axel L. 
Romdahl72 (1 artikel).73 

Inom gruppen hemslöjdsartiklar dominerar utställningsrecensionerna, men det 
förekom även mer ideologiska och debatterande artiklar. Som exempel på det senare 
kan nämnas Lilli Zickermans artikel ”Några ord om hemslöjden” 1901,74 där hon 
beskrev sin första inventeringsresa samt det program för hemslöjdens utveckling som 
Föreningen för Svensk Hemslöjd stod inför. Fem år senare skrev hon artikeln ”Vår 
brist på originalitet” som var en brinnande debattartikel och ett angrepp på tidens 
rådande mode att följa andra länders stilar istället för att ta tillvara landets egen ori-
ginalitet.75 Debatterande är också artikeln ”En uppgift” av Anna Wettergren Behm 
1924, som ursprungligen hölls som föredrag vid SHR:s årsmöte samma år. Här 
ställde hon sig frågan vilka som skulle ta över hemslöjdsrörelsen efter de starka aktö-
rer som dittills drivit utvecklingen. Hon radade upp de grundbultar som hon ansåg 
skulle utmärka rörelsen. Viktigast var kvalitetskraven: material, teknik, ortsbunden-
het och konstnärlig äkthet. Hon talade också för rörelsens starka fosterländska och 
fostrande uppgift inte minst gentemot ungdomen som ”behöva en motvikt mot allt 
det ytligt lockande och lösa”.76 

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds egen tidskrift Hemslöjden bör-
jade ges ut 1933. Här framstår tidskriftens redaktör Gerda Boëthius som det främsta 
språkröret. Hon förekom flitigt som skribent och bidrog med de lite tyngre och väg-
visande artiklarna. Hon var också den som skrev förbundshistoriker och samman-
fattade rörelsens ståndpunkter.77 

Både män och kvinnor förekom som föredragshållare vid SHR:s årsmöten. Under 
åren 1913-1926 talade 19 män och 15 kvinnor. Bland männen finner vi exempelvis 
Gustaf Ankarcrona och Gustaf Leufvén, vilka framstår som två av de mest fram-
trädande manliga hemslöjdsaktörerna. Andra manliga talare var Nils Lithberg78, 
amanuensen Erik Salvén79, Sigurd Erixon80, Erik Wettergren81, C.R Johansson82 och 
Gregor Paulsson.83 Bland de kvinnliga föredragshållarna finner vi Henriette Coyet84, 
Stina Rodenstam, Anna Wettergren Behm, Elisabeth Thorman, Agnes Branting, Vivi 
Sylwan85 och Gerda Cederblom.86 

Vissa av de talande aktörerna betraktades av samtiden som ett slags hemslöjdens 
ambassadörer. Konstnären Gustaf Ankarcrona tillhörde denna grupp. I början av 
1900-talet var han flitigt utnyttjad talare i samband med hemslöjdsutställningar, 
lantbruksmöten och hembygdskurser runt om i landet, exempelvis i Jämtland, Häl-
singland, Gästrikland, Värmland och Småland.87 Även Stina Rodenstam fungerade 
som en resande talesman för hemslöjden. Alltsedan 1915 hade hon haft talande och 
resande som en del av sitt yrkesliv, först som arvoderad föreläsare för SHR och från 
1922 som statens instruktör i husslöjd.58

Bland de talande aktörer som uttryckte sig i skrift kan också inräknas de som 
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initierade och skrev riksdagsmotioner och regeringsskrivelser till förmån för hem-
slöjden. En av dessa var riksdagsmannen Hugo Fahlén vilken också var ordförande i 
Ångermanlands Hemslöjdsförening under en period.88

Sammanfattningsvis kan konstateras att en stor grupp kvinnor inom hemslöjdsrö-
relsen fungerade som både görande och styrande aktörer. En liten, men viktig grupp 
kvinnor var samtidigt görande, styrande och talande, och kan med andra ord be-
tecknas som en slags multiaktörer. Här återfinns Lilli Zickerman, Stina Rodenstam, 
Anna Fahlén, Anna Wettergren Behm, Gerda Boëthius och några till. På ett regionalt 
plan kan de båda landshövdingefruarna Ellen Widén och Hanna Rydh beskrivas 
som multiaktiva på motsvarande sätt. 

Bland de kvinnliga hemslöjdsaktörerna finner vi i princip inga som enbart kan 
hänföras till gruppen styrande. Inte ens de kvinnor som kan sägas ha rekryterats på 
grund av sin sociala ställning, däribland landshövdingefruarna, ägnade sig endast åt 
styrande åtaganden. Av de manliga aktörerna återfinns däremot de allra flesta enbart 
inom kategorin styrande. Några av männen deltog aktivt med att skriva och tala för 
rörelsens räkning. Här kan göras en koppling till en diskussion som förts av Maria 
Ågren om talandets betydelse för medborgarskapet. Hon har tolkat förhandlingen 
om kvinnors rätt till medborgarskap som en kamp om att få vara med och tala, och 
allra helst att tala i egen sak.89 Inom hemslöjdens område verkar det inte ha funnits 
några större hinder för de kvinnliga aktörerna att agera också som ideologer i tal och 
skrift. 

Hur kan vi tolka dessa resultat inom ramen för ett bredare könsteoretiskt perspek-
tiv? Ett sätt att analysera hemslöjden representeras av Louise Waldén som betraktar 
det textila området som ett kvinnligt maktfält med egna föreningar, företag, nätverk 
och skolor. Hon ser detta som en dold kvinnlig offentlighet vilken fungerat som en 
slags ”överlevnadsstrategi under textilens täckmantel”.90 

Vi kan också pröva att analysera resultaten med hjälp av Britt Marie Thuréns tre-
delade genusmodell. Hemslöjdens görande verksamheter var starkt kvinnligt kodade 
såtillvida att de nästan uteslutande sköttes av de kvinnliga aktörerna. Vissa delar av 
verksamheten, talet om hemslöjden, utfördes omväxlande av män och kvinnor. Det-
ta indikerar att könsordningen inom hemslöjdsområdet var relativt utbredd, men 
att den inte var heltäckande. Kan vi utläsa något om styrkan i denna könsordning? 
Det faktum att Ellen Widén var ledare för en hemslöjds- och hembygdsförening, kan 
tolkas som att hemslöjdens kvinnliga kodning var relativt stark, i stånd att bryta med 
samhällets dominerande könsordning där män generellt sett överordnades kvinnor. 
Frågan om könsordningens hierarki, dess värde- och maktskapande förmåga, före-
faller emellertid svår att besvara enbart utifrån detta underlag. Det behövs ytterligare 
analys av det empiriska materialet för att utreda i vilken omfattning förhållandena 
inom hemslöjdsområdet ledde till en hierarki inom rörelsen. Var det görandet, sty-
randet eller talandet som gav status och makt? Hur förhåller sig denna aktörsanalys 
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till kategorierna kön respektive klass? Som vi sett ovan fanns det en grupp hemslöjds-
kompetenta kvinnliga aktörer, föreståndarinnor och lärarinnor, vilka inte självklart 
kom att tillhöra hemslöjdens ledande skikt. Rimligen bör detta förhållande ha inne-
burit slitningar inom rörelsen. Hierarkin inom gruppen kvinnliga aktörer bör med 
andra ord undersökas närmare. 

När det gäller styrkeföhållandena mellan manliga och kvinnliga aktörer framstår 
tydligt att männen inom hemslöjdsrörelsen inte nödvändigtvis behövde vara aktiva 
inom basverksamheten för att erhålla styrelseposter. För kvinnorna verkar det aktiva 
görandet och styrandet däremot ha gått hand i hand. Att hemslöjdsrörelsen, trots 
den massiva kvinnodominansen vad gäller den faktiska verksamheten, tenderade att 
placera män i toppen av sina organisationer är ett faktum som ytterligare behöver 
analyseras. Hur ska vi exempelvis tolka det faktum att Hugo Fahlén var styrelseord-
förande i Ångermanlands Hemslöjdsförening medan hans hustru, Anna Fahlén, var 
ordförande i samma förenings arbetsutskott? Det förefaller som om aktörskapet kan 
delas upp i ett formellt och symboliskt respektive ett aktivt och verkställande, där 
det förra domineras av män och det senare behärskades av kvinnor. En liten krets av 
socialt högt uppsatta kvinnor kunde dock förena ett formellt och symboliskt ledar-
skap med ett aktivt och verkställande dito. Landshövdingefrun utgör ett exempel på 
denna kvinnliga aktör. 

En annan hierarki att ta hänsyn till i analysen av hemslöjdsrörelsen bygger på 
kategorierna centralt – regionalt. Det förefaller ha funnits en tydlig konflikt mellan 
aktörerna på central respektive regional nivå, med andra ord var förhållandet mellan 
centrala och regionala eliter inte alltid friktionsfritt.91 Alla dessa frågor gällande hie-
rarkier och makt leder fram till en mer regelrätt fältanalys av hemslöjdsområdet. 

Hemslöjden som fält
För att kunna göra en gemensam analys av dessa olika hierarkier har jag valt att ut-
nyttja Pierre Bourdieus teoretiska begreppsarsenal och då särskilt fältanalysen. Jag 
kommer att undersöka aktörernas agerande och deras status och makt utifrån den 
ställning de har inom ett tänkt hemslöjdsfält. Vilka positioner intar de på fältet och 
vilka faktorer styr denna placering?

FÄLTBEGREPPET 

Kan man överhuvudtaget tala om hemslöjden som ett fält i Bourdieus mening? Med 
socialt fält avsåg Bourdieu ett samhällsområde där olika aktörer, både institutioner 
och enskilda personer, strider om gemensamma värden. Ett fält kan sägas bestå av 
två olika principer för att skapa skillnad, vilket också kan beskrivas som två dimen-
sioner inom fältet. Det handlar om å ena sidan positioner samt å andra sidan dis-
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positioner eller ställningstaganden. Fördelningen av de olika kapitalformerna avgör 
positionerna, vilka i sin tur styr eller anpassar de dispositioner och ställningstagan-
den som sker på fältet. Fältet bör vara relativt självständigt i förhållande till andra 
angränsande fält. Man ska kunna härleda en egen sorts tillgångar eller kapital. Det 
egna kapitalet ska vara åtråvärt för de inblandade aktörerna och bör fungera som 
motiv för striden inom fältet. Ett fält förutsätter därmed också att det finns olika 
konkurrerande läger. 

Fälten kan äga egna kontrollorgan vars uppgift är att bedöma och jämföra de olika 
deltagarna. Alla enskilda fält kan placeras in i det övergripande sociala rummet, där 
de motstående polerna intas av dels mängden kapital (motsvaras av en vertikal axel), 
dels arten kapital (motsvaras av en horisontell axel), med andra ord ekonomiska res-
pektive kulturella tillgångar. I den vänstra sidan av det sociala rummet dominerar 
därför de aktörer som förfogar över stora mängder kulturellt kapital, exempelvis 
konstproducenter, författare och professorer, medan den högra sidan behärskas av 
ekonomiskt starka aktörer som företagare, köpmän och liknande. Den del av det 
sociala rummet (den övre halvan) som intas av dessa båda kapitalstarka positioner 
kallar Bourdieu för maktens fält, eller de dominerandes fält.92

I syfte att diskutera hemslöjdens eventuella fältkapacitet kan vi göra en jämförelse 
med ett av de många fält som Bourdieu och hans medarbetare undersökt, nämligen 
det litterära fältet i 1800-talets Frankrike. I detta fält stred deltagarna framför allt 
om litterär legitimitet. Det egna fältspecifika kapitalet bestod av den status som vissa 
genrer, verk eller författare kunde besitta. Mot slutet av 1800-talet uppstod två kon-
kurrerande hierarkier mellan genrer. Det var å ena sidan den kommersiella hierarkin, 
där teaterskrivandet stod högst i kurs, följt av roman- respektive poesiskrivandet; 
å andra sidan den litterära hierarkin som tvärt om placerade teaterskrivandet lägst 
och poesin högst upp i rangordningen. Här uppstod enligt Bourdieu förutsättning-
arna för ett autonomt litterärt fält som fungerar enligt sin egen logik, vilken i princip 
var helt motsatt den kommersiella logiken. Positionerna på fältet fördelades efter 
aktörernas kapitaltillgångar, viktigast av allt det egna litterära kapitalet. Rummet 
avgränsades av å ena sidan hög eller låg konsekration93, samt hög eller låg ekonomisk 
vinst. Därigenom uppstod också en uppdelning av fältet i ett internt respektive ex-
ternt delfält, eller med Bourdieus terminologi, den begränsade produktionens fält 
respektive den breda produktionens fält. 

I det interna/begränsade fältet agerar deltagarna utifrån fältets egna specifika reg-
ler. Man vill där bli konsekrerad bland de egna utifrån fältets specifika värderingar. 
I det breda/externa fältet söker deltagarna även kommersiell och publik framgång. 
Aktörerna i det litterära fältet, särskilt inom den begränsade produktionen, delades 
upp i klassiker (de som för tillfället dominerar fältet, dvs. konsekrerat avantgarde), 
avantgarde (de som vågar utmana klassikerna och föreslå nya ställningstaganden), 
och till sist fossiler (de akterseglade aktörerna, på väg att bli glömda). I det litterära 
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rummet placeras de olika genrerna ut beroende på deras position mellan de båda po-
lerna, inre konsekration respektive ekonomisk vinst. I de fyra mest extrema positio-
nerna befinner sig landsbygdsromanen och populärromanen som kännetecknas av 
både låg ekonomisk vinst och låg konsekration. Boulevardteatern besitter däremot 
hög ekonomisk vinst men låg konsekration. Bohemerna och småtidskrifterna besit-
ter ett högt konsekrerat värde men däremot ingen större ekonomisk vinst, medan 
symbolisterna på den litterära parnassen innehar fältets mest dominerande position 
med såväl hög konsekration som hög ekonomisk vinst.94

Kan analysen av det franska litterära fältet ge vägledning inför undersökningen 
av hemslöjdsområdet? Absolut! Frågan är bara hur man kan ”översätta” Bourdieus 
modell till den egna undersökningens förhållanden. En intressant fråga är hur fritt 
man kan tillåta sig att tolka själva fältbegreppet. Donald Broady gör en relativt snäv 
tolkning när han stipulerar att nio olika kriterier skall uppfyllas för att ett autonomt 
fält skall vara för handen. 

1. ett eget specifikt kapital, dvs. något som erkänns som tillgång.

2. en polaritet mellan olika kapitalinnehav, dvs. olika positioner i fältet, ett rum av 
positioner.

3. en struktur av olika ställningstaganden/livsstilar/smaker, dvs. ett rum av möjlig-
heter.

4. en omvänd ekonomi, dvs. att det egna kapitalet värderas högre än de värden som 
finns i maktens fält (ekonomiskt och kulturellt kapital)

5. egna inträdeskrav och vinster

6. egna trosföreställningar, doxa

7. eget slags drivkraft, illusio

8. egna instanser som konsekrerar, erkänner agenterna och dess insatser.

9. en förmåga att översätta teman från omvärlden till fältets egen logik95

En renlärig fältanalys skulle med andra ord kunna betraktas som relativt krävande. 
Redan på förhand kan man hysa misstanken att hemslöjden som område inte kom-
mer att kunna uppvisa den art av autonomi som krävs. Detta är enligt min mening 
inte heller nödvändigt. Man bör kunna använda sig av begreppsapparaten och tan-
kegångarna utan att slaviskt följa den färdiga modellen. Jag väljer därför att tala om 
fält med olika stark autonomi och behåller därmed möjligheten att undersöka hem-
slöjden ur ett fältperspektiv även om området visar sig vara relativt osjälvständigt till 
sin karaktär. Som en del av fältanalysen kommer jag därför att jämföra resultaten 
med Broadys nio kritierier i syfte att avgöra graden av självständighet.96
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HEMSLÖJDSKAPITALET

Vad stred hemslöjdens aktörer om och vilket var deras fältspecifika kapital? Hur och 
när blev hemslöjden Hemslöjd med stort H? Med andra ord, när övergick hantverk 
i olika former till att bli kulturellt och symboliskt laddade företeelser? Som jag tidi-
gare visat fick begreppet hemslöjd en avgränsad definition kring sekelskiftet 1900. 
Detta hänger intimt samman med den moderna hemslöjdsrörelsens framväxt där 
hemslöjden blev ett kulturellt och politiskt fenomen mer än ett ekonomiskt och 
näringsmässigt. Det underförstådda samförstånd som rörelsen vilade på var tron på 
allmogekulturens värde och en motsvarande misstro mot industrisamhällets kultur. 
Hemslöjden kan i enlighet med detta uppfattas som konsekrerad allmogekultur el-
ler konsekrerat hantverk. Tron på hemslöjden produceras och kanoniseras därmed 
inom det egna fältet. Med ett exempel från den tidigare regionala studien kan ska-
pandet av folkdräkter och sockendräkter sägas sakna betydelse i sig. Värdet inom 
fältet skapas först när deltagarna kan enas om att det betyder något. Det symboliska 
kapital som står på spel blir följaktligen förmågan att bedöma vad som är bra res-
pektive dålig, ortstypisk eller icke ortstypisk, äkta eller falsk hemslöjd. En fråga om 
distinktion helt enkelt. 

Vem eller vad har då makten att konsekrera och legitimera denna Hemslöjd? 
Vilka instanser eller organ kan göra de korrekta bedömningarna? Först och främst 
kan konstateras att hemslöjdsorganisationerna själva fungerade konsekrerande. 
Verksamheten med inventering, utställning och utbildning var i hög grad präglad 
av kulturell distinktion och estetisk smakfostran. Hemslöjdens aktörer fungerade 
ofta som en slags pedagoger vars uppgift var att leda hemslöjden in på rätta banor. 
Här behövdes kunskap om material, tekniker, mönster och kanske framför allt om 
det så kallat ortstypiska. Det verkar rimligt att betrakta dessa kunskaper som ett eget 
hemslöjdskapital. Bland annat handlade det om att på olika sätt kunna bedöma och 
recensera hemslöjdsalster. Det tydligaste uttrycket för denna konsekrerande förmåga 
var uppdragen som prisbedömare vid de utställningar som arrangerades inom hem-
slöjdsrörelsen. 

Ibland manifesterades konsekrationen i konkreta symbolföremål. Hemslöjdsrö-
relsen hade exempelvis flera olika utmärkelser som delades ut till högt värderade 
aktörer. Den förtjänstplakett i silver och brons som SHR97 instiftade 1934 ”för fram-
stående förtjänster om hemslöjdens befrämjande och av mångårigt och skickligt 
hemslöjdsarbete” delades ut till ett stort antal kvinnor. Plaketten var inspirerad av 
den kungliga medalj som kungaparet Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika hade instiftat 
1753 med inskriptionen: ”till heder åt den qvinna som fint och snällt kan spinna”. 
Den första som fick utmärkelsen i silver var Stina Rodenstam. Fram till 1940 delades 
silvermedaljen ut till ett 20-tal kvinnor.98 Från 1945 ändrades reglerna för utdel-
ningen av medaljer. Nu fanns både manliga och kvinnliga medaljer i guld, silver och 
brons. De manliga medaljerna pryddes av inskriptionen: ”för dygd, flit och slögd är 
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äran bästa vinning”. 1950 innehades silvermedaljen av totalt 66 personer varav 11 
män. Guldmedaljen hade utdelats till Anna Fahlén och H.O Ramel. Åtta år senare 
hade ytterligare tio personer fått medaljen i guld.99 I detta sammanhang kan också 
noteras att många av de här beskrivna hemslöjdsaktörerna även erhöll den kungliga 
medaljen Illis quorum, vilket var en förkortning av det latinska uttrycket ”Illis quo-
rum meruere labores”, åt dem som genom sitt arbete gjort sig därav förtjänta.100 

Här kan konstateras att det utan tvekan existerade ett eget specifikt hemslöjdska-
pital. Kring den egna verksamheten uppstod ett system av värderingar och normer, 
vilka möjliggjorde en distinktion mellan äkta och falsk hemslöjd. Värderingarna 
bottnade i en gemensam och närmast underförstådd idé om det traditionella allmo-
gesamhällets fördelar framför industrisamhället. Kunskaperna om den konsekre-
rade hemslöjden bör betraktas som ett eget fältspecifikt kapital. I syfte att skapa och 
upprätthålla det egna värdesystemet inrättades organ för bedömning, kontroll och 
belöning. Allt detta kan sägas ha utgjort drivkrafter för själva verksamheten inom 
fältet. Redan här kan åtminstone fyra av Broadys nio fältkriterier sägas vara upp-
fyllda (1, 5, 6, 8 och ev. även 7). 

För att gå vidare med fältanalysen behöver själva fältet beskrivas. Rummet av 
positioner bestäms av de inblandade aktörerna och deras kapitalinnehav. Ett första 
steg borde alltså vara att identifiera, karakterisera och positionera de personer och 
grupper som var verksamma inom hemslöjdsområdet. Därefter blir det möjligt att 
undersöka hur aktörerna fungerade inom systemet av positioner, med andra ord re-
konstruera möjliga ställningstaganden. 

FÄLTET UR KÖ NS - OCH KLASSPERSPEKTIV

De olika aktörernas position inom fältet kan analyseras genom en kartläggning av 
deras respektive kapitaltillgångar. Det rör sig dels om ekonomiskt, kulturellt och 
socialt kapital, dels om kategorierna kön, klass och plats (centrum-periferi). Vikti-
gast av allt är kanske hur aktörerna samlar på sig det specifika hemslöjdskapitalet. 
Genom att kartlägga aktörerna i den moderna hemslöjdsrörelsen och söka definiera 
dem i termer av kapitalinnehav kan jag placera in dem i ett tänkt hemslöjdsrum.101

När man tittar närmare på de regionala hemslöjdsföreningarna ur ett aktörsper-
spektiv upptäcker man mönster både vad gäller kön och klass. Socialt sett är det i 
regel en regional eller lokal elit som representeras i styrelserna. Till ordförande i hem-
slöjdsföreningen utsågs ofta länets landshövding eller landshövdingska. Det adliga 
inslaget i styrelserna var också relativt högt. En genomgång av SHR:s medlemsför-
eningar och deras respektive styrelseledamöter 1930 visar att de manliga ledamö-
terna domineras av direktörer (11 st), arkitekter (11 st), landshövdingar (10 st), riks-
dagsmän (9 st), godsägare (6 st), rektorer (5 st) och professorer (4 st). De kvinnliga 
styrelseledamöterna är betydligt svårare att definiera i socialt hänseende då de flesta 
endast tituleras utifrån sitt civilstånd. Bland kvinnorna finner vi dock så många som 
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13 grevinnor/friherrinnor, 7 landshövdingskor samt ett antal borgmästarinnor, ge-
neralskor och doktorinnor.102 

Styrelsernas sociala sammansättning visar på en tydlig vilja att markera status 
och skapa legitimitet. Landshövdingar och landshövdingefruar förväntades för-
medla pondus åt hemslöjdsfrågan och ge verksamheten en seriös framtoning. Att 
även landshövdingens hustru kunde anta denna representativa roll hänger sannolikt 
samman med att hemslöjdsfrågan ansågs tillhöra en kvinnosfär. En äldre sekreterare 
inom SHR har vittnat om den uppmärksamhet som knöts till titlar och liknande:

”Ifråga om skrivelser var det noga med att titlar skrevs ut både inuti och utanpå bre-
ven. Inte bara titlar som landshövdingska och friherrinna måste upprepas utan det 
måste även anges om en styrelsemedlem, med ett mera vanligt efternamn, som ogift 
haft ett adligt namn, t ex ’f. Klingspor’, vilket inte kunde framgå av titeln.” 103

Om man sammanfattar bilden av de ledande hemslöjdsaktörerna inom SHR finns en 
övervikt för det kulturella och sociala kapitalet. Viktiga faktorer verkar ha varit sam-
hälleligt och politiskt anseende. Det förefaller inte som om pengar och ekonomisk 
status var avgörande förutsättningar. Däremot tycks bildning och närhet till en re-
gional makthierarki ha varit viktiga faktorer. Indirekt fanns givetvis de ekonomiska 
frågorna närvarande, såtillvida att aktörerna som regel hade en god ekonomisk ställ-
ning, vilket möjliggjorde dels ett ideellt arbete, dels vissa donationer till rörelsen. 

När det gäller den andra stora hemslöjdsföreningen i landet, Föreningen för Svensk 
Hemslöjd, kan vi se ett liknande mönster för kapitalfördelning, med den skillnaden 
att det var en central kulturell elit som representerades. I styrelsen finner vi repre-
sentanter från ledande konst- och kulturkretsar i Stockholm. Styrelsen avspeglar en 
elit där konstnärlig och akademisk skolning samt social position förefaller ha varit 
viktiga faktorer. 

När man analyserar de regionala hemslöjdsföreningarna ur ett könsperspektiv 
uppvisar de, kanske något förvånande, en viss mansdominans vad gäller styrelse-
representationen. Av SHR:s medlemsorganisationer 1930 var drygt hälften (16 av 
29) mansdominerade, dvs. hade fler män än kvinnor i styrelsen. Knappt hälften (13 
av 29) präglades dock av kvinnodominans, och ett antal av dessa hade samtidigt en 
kvinnlig ordförande. De senare var Bollnäs, Gotlands, Gästriklands, Medelpads, 
Mora och Skaraborgs hemslöjdsföreningar. Av dessa ”kvinnoföreningar” leddes de 
tre länsomfattande föreningarna av en landshövdingefru. En av dessa var Gestrik-
lands hemslöjdsförening.104 När föreningen bildades 1912 var dess styrelse exklusivt 
kvinnlig. Ordförande var landshövdingskan Elvine Hamilton, vice ordförande var 
konstnären Ida von Schultzenheim, sekreterare var slöjdlärarinnan Ebba Fick, kas-
saförvaltare var majorskan Inga von Malmborg. Alltsedan starten hade ordföran-
deskapet vilat på länets landshövdingefru. Efter Elvine Hamilton kom Ellen Hagen 
1919, Maja Lübeck 1924 och Maja Sandler 1941.105 I Gestriklands hemslöjdsförenings 
egen publikation Skottspolen uppmärksammades föreningens kvinnodominans:
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”Maja Lübeck, länets moder
skickligt för vårt hemslöjds roder
Och Anna Berggren, stadens moder
Är mångförståndig, glad och goder” 106

Rent kvantitativt fanns en viss mansdominans inom de regionala hemslöjdsförening-
arna. En kvalitativ analys ger dock ett helt annat resultat, nämligen att de kvinnliga 
styrelseledamöterna i högre grad än männen representerade sakkunskap och erfa-
renhet av hemslöjdsfrågorna och att de därför dominerade de regionala förening-
arnas verksamhet oavsett hur det formella ledarskapet och styrelserepresentationen 
såg ut. Med andra ord kan sägas att de kvinnliga aktörerna hade större innehav av 
det egna hemslöjdskapitalet. Som visats ovan var det i betydligt högre grad kvinnor 
än män som stod för hemslöjdsföreningarnas praktiska och ideologiska verksam-
het. Sällan eller aldrig har männen inom rörelsen inventerat, ordnat utställningar 
eller agerat föreståndare för butik och magasin. Visserligen fanns manliga slöjdlä-
rare, men dessa förefaller inte ha haft någon framträdande roll inom den moderna 
hemslöjdsrörelsen. De allra flesta föreningar anställde en föreståndarinna som fick 
ansvara för den praktiska verksamheten. 1915 hade 19 av föreningarna en egen före-
ståndarinna anställd.107 När Gustaf Leufvén, sekreterare i SHR:s styrelse och ledande 
för Malmöhus läns hemslöjdsförening, gav sin syn på föreståndarinnan och de krav 
man kunde ställa på henne förstår man att mycket ansvar vilade på dessa personer.

”Men det är mycket stora anspråk som ställas på en föreståndarinna. Hon skall vara 
bildad, äga noggrann kännedom om sitt läns hemslöjd samt helst även kringliggande 
läns, hon skall äga organisatorisk förmåga att planlägga undervisningsverksamheten 
och ordna utställningarna, hon skall vara en affärstalang, som kan leda magasinet, så 
att debet och kredit gå ihop, och hon skall dessutom äga konstnärlig begåvning, så att 
hon kan rita mönster”.108

Som exempel på ett praktiskt och mer informellt kvinnligt ledarskap kan nämnas 
Oda Berg och Gerda Brütte, båda föreståndarinnor för verksamheten vid Södra 
Kalmar läns hemslöjdsförening. Berg och Brütte hade båda stort inflytande på verk-
samheten och även ett stort anseende inom föreningen, trots att dess ledning domi-
nerades av män.109 

Ett annat exempel kan hämtas från Malmöhus läns hemslöjdsförening där en 
relativt jämn könsfördelning rådde. Under perioden 1905-1925 fanns totalt 41 per-
soner representerade i styrelsen, 21 av dessa var kvinnor. Ordförandeskapet vilade 
dock på en man, friherre Hans Otto Ramel. Trots detta kan man hävda att det fanns 
en slags kvinnlig dominans i föreningen. Av föreningens 10-talet anställda var de 
allra flesta kvinnor. Här fanns hembygdsmagasinens föreståndarinnor och textila 
lärarinnor. Inom styrelsen fanns friherrinnan Henriette Coyet som tidigt skaffat sig 
ett stort kunnande inom det textila området. Hon organiserade inventeringar och 
utställningar, författade artiklar och böcker. När föreningen år 1911 ansåg sig behöva 
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ett arbetsutskott bestod det av två kvinnor och en man: Henriette Coyet, Lissie Möl-
ler och Gustaf Leufvén.110 

Även från Hälsingland kan hämtas exempel på informell kvinnodominans. Trots 
det manliga ordförandeskapet kan man påstå att föreningen i allt väsentligt domi-
nerades av dess initiativtagare och ledande gestalt Stina Rodenstam.111 I styrelsen för 
Övre Helsinglands hemslöjdsförening 1930 hittar vi borgmästaren Hadar Rissler 
som ordförande, medan Stina Rodenstam går under benämningen sakkunnig led-
ning.112 När man granskar aktörskapet ur ett könsperspektiv är det slutligen också 
viktigt att notera att många hemslöjdsföreningar hade kvinnliga initiativtagare. 
Här kan, förutom Stina Rodenstam i norra Hälsingland, nämnas Emma Zorn och 
Beda Larsson i Mora, Anna Fahlén i Ångermanland, Bricken Gyllenhammar i Boll-
näs, Edith Rettig i Söderhamn, Ellen Widén och Agnes Ericson i Jämtland, Kris-
tina Bromé i Sveg samt Anna Wettergren Behm, Gerda Melin och Elin Clarholm i 
Värmland.113 

De tillgångar som verkar ha skapat legitimitet på fältet är främst kulturellt ka-
pital i form av konstnärlig eller hantverksmässig skolning, akademisk utbildning 
samt generell bildningsnivå. Viktigt var också det sociala kapital som markerades 
genom statustyngda titlar, närhet till högre politiska ämbeten osv. Kvinnligt kön gav 
legitimitet i sig, åtminstone om det kombinerades med en borgerlig klassbakgrund. 
Inbakat i den rådande genusordningen låg föreställningen om den bildade kvinnans 
förmåga till en hemmets estetik, en slags kvinnokönets överlägsenhet när det gällde 
hemmets färg och form samt omsorg om hemmets kulturarv. Undersökningen av 
den moderna hemslöjdsrörelsen har visat att man såväl i såväl retorik som praktik 
såg hemslöjden huvudsakligen som de borgerliga kvinnornas ansvar. Detta verksam-
hetsfält smälte väl in i det borgerliga könsideal som slog igenom under 1800-talet 
och där könens grundläggande olikhet och komplementaritet betonades. 

ELITENS KVINNOR PÅ FÄLTET

Att de borgerliga kvinnorna kunde få en sådan stark ställning på fältet berodde alltså 
på en rad sammanfallande faktorer där kategorierna kön och klass samverkade. Uti-
från den rådande könsarbetsdelningen betraktades hemslöjdsfrågorna som ett i hu-
vudsak kvinnligt ansvarsområde. Genom sitt aktiva engagemang och arbete på fältet 
skaffade sig kvinnorna dessutom specifika kunskaper och erfarenheter. En annan 
faktor som också kunde påverka hemslöjdsfältet, och som beskrivs nedan, är kvin-
nornas aktiva nätverksarbete. Man kan uttrycka det som att de kvinnliga eliterna på 
samma gång gör, talar och styr hemslöjden. Kunskaper om det textila kulturarvet 
fungerade därmed som ett kvinnligt kodat symboliskt hemslöjdskapital. Med hjälp 
av detta kapital kunde kvinnorna verka kraftfullt inom det egna fältet. För att kunna 
verka i offentliga sammanhang krävdes emellertid också ett stort mått av socialt och 
kulturellt kapital, främst av typen anseendekapital. Här får vi förklaringen till att 
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landshövdingefruar, borgmästarinnor med flera ofta tog plats i organisationernas 
högsta ledning. Fältet som sådant var beroende av den status och tyngd som de kul-
turellt och politiskt uppsatta aktörerna förde med sig. Det gav legitimitet och glans åt 
hemslöjdsfrågorna. Emma Zorn ger en bra beskrivning av detta förhållande i sam-
band med tillsättningen av en kommitté inför en hemslöjdsutställning i Budapest:

”Om jag för namnets skull skall stå i kommiten, så gärna för mig, men direkt nytta 
gör jag inte, ty jag har inga studier i hemslöjd. Förstår mig inte på finesserna i karaktär 
etc. Kunde man inte hitta på någon annan, som gjorde det?” 114

De kvinnliga eliter som ägde stora kulturella och sociala kapitaltillgångar kunde 
”kvitta” dessa mot det negativa kapital som positionen ”kvinna” kunde innebära. 
Bourdieu talar om att kvinnors position i maktfältet utmärker sig som en ”negativ 
symbolisk koefficient”.115 Enligt hans synsätt skulle därmed den kvinnliga positio-
nen alltid tolkas som ett negativt kapital i sig. På denna punkt framstår Bourdieus 
tankegång som väl universell. Som jag ser det verkar det negativa kvinnliga kapita-
let framför allt i det övergripande sociala rummet och dess maktfält. I varje enskilt 
verksamhetsfält kan kategorin kön däremot fungera som såväl positivt som negativt 
kapital, helt beroende på den aktuella kontexten. Detta blir tydligt i hemslöjdfältet. 
Här kunde kvinnlighet utnyttjas som symboliskt fältkapital, i synnerhet om det 
kombinerades med borgerlig klasstillhörighet. 

Männen hade endast begränsade innehav av det särskilda hemslöjdskapitalet. 
Positionen ”man” fungerade inte som något symboliskt kapital i dessa samman-
hang. Ändå kunde de manliga aktörerna fungera i ett formellt ledarskap. Detta 
borde egentligen inte vara möjligt, sett ur ett strikt fältperspektiv.116 Att så ändå var 
fallet kan förklaras av könsordningens starka påverkan på det som Bourdieu kal-
lar det övergripande sociala rummet, maktfältet. Detta fält gör sig gällande även 
i de enskilda fälten, i detta fall hemslöjdens fält. Det finns med andra ord alltid en 
påverkan från maktens fält i varje enskilt verksamhetsfält, vilket innebär en kopp-
ling till den grundläggande könsordningen med manlig överordning och kvinnlig 
underordning. Vi får alltså en motsägelsefull situation där positionen ”kvinna” på 
samma gång verkade som positivt symboliskt fältspecifikt kapital och som negativt 
könskapital. Detta förklarar också hur de manliga aktörerna, trots bristande fält-
kapital, kunde ha ledande positioner inom hemslöjdsfältet. Den formella manliga 
dominansen inom hemslöjdsrörelsen kan tolkas både som ett resultat av samhällets 
allmänna struktur med manlig överordning och som en medveten strategi från de 
kvinnliga aktörernas sida för att höja frågornas status och därmed även rörelsens, 
och i förlängningen samtidigt deras egen legitimitet.117 Troligen samspelar dessa 
båda tolkningar. 

Diskussionen om övergripande könsordning kontra specifika förhållanden på 
enskilda fält kan jämföras med R.W. Connells tankar om samhällets allmänna 
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genusordning samt olika genusregimer på institutionell nivå. Genusregimerna kan 
exempelvis vara kopplade till organisationer, arbetsplatser eller institutioner som 
skolan eller kyrkan. De kan vara olika och inbördes motstridiga och kan också leda 
till spänningar i förhållande till den övergripande genusordningen i samhället.118 

Liknande idéer uttryker även Britt-Marie Thurén via sin modell med en differen-
tierad genusordning som tar hänsyn till styrka, räckvidd och hierarki.119 Dessa be-
grepp ger möjlighet att analysera de delvis motsägelsefulla processer som uppträdde 
inom hemslöjdens verksamhetsfält. Den komplementära könsordningen stipulerade 
att olika verksamhetsområden i samhället skulle vara reserverade för män respektive 
kvinnor. Detta noggranna särskiljande av olika sysslor visar på styrkan i denna ord-
ning. Hemslöjdens område blev därmed naturligt avdelat för de kvinnliga aktörerna. 
Den manliga överordning som var gällande i samhället som helhet lyckades inte 
tränga igenom i alla enskilda verksamhetsfält, dvs. hade inte alltid samma räckvidd. 
Inom hemslöjdsrörelsen fanns ett reellt, om än inte alltid formellt, kvinnostyre. När 
det gäller könsordningens hierarki kan den sägas ha varit utjämnad inom hem-
slöjdsfältet. Både män och kvinnor verkade inom fältet och båda könen fungerade 
i ledande positioner. Trots detta kan inte hävdas att hemslöjdsrörelsen var en platt 
organisation, tvärt om. Hierarkin inom hemslöjdens område uttrycktes framför allt 
som ett resultat av klasskillnader. Det var de borgerliga kvinnorna som dominerade 
fältet. Bland dem var det främst de kvinnor som representerade sin makes maktposi-
tion: landshövdingskor, borgmästarinnor osv, som ingick i det yppersta ledarskiktet. 
På så vis lyste mansdominansen indirekt igenom även på ett fält där kvinnor skaffat 
sig goda positioner.

KONFLIKTER PÅ FÄLTET

Vilka kotterier eller gruppbildningar kan vi iaktta på hemslöjdsfältet och vilka ställ-
ningstaganden utmärkte i så fall dessa? Inom hemslöjdsfältet grundlades tidigt en 
spänning mellan två olika läger. I grova drag handlade konflikten om ett ställnings-
tagande för å ena sidan en ortstypisk kulturarvsslöjd, och å andra sidan en konstnär-
ligt utvecklad och kommersiellt gångbar slöjd. Motsättningarna handlade samtidigt 
om förhållandet mellan centrum och periferi, mellan en central respektive regional 
elit. Spår av denna konflikt kan fortfarande märkas, även om företrädarna för de 
olika positionerna numera samverkar och ingår i varandras styrelser. 

De båda lägren företräddes av Föreningen för Svensk Hemslöjd samt Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR). Konflikten dem emellan hade såväl 
en ideologisk som en ekonomisk sida. Den ideologiska åtskillnaden innebar att 
medan Svensk Hemslöjd koncentrerade sig på saluslöjden och dess rationella och 
kommersiella avsättning för en borgerlig och konstnärligt intresserad kundkrets, så 
var den regionala hemslöjdsrörelsen i huvudsak inriktad på slöjden som en kulturell 
och fosterländsk resurs att utvinna ute i bygderna. Den senare fokuserade på husbe-
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hovsslöjden och önskade väcka till liv och uppmuntra den ortstypiska och regionalt 
särpräglade slöjden. Föreningen för Svensk Hemslöjd arbetade å sin sida för att an-
passa slöjden efter moderna och borgerliga behov samt att utveckla den i konstnärlig 
riktning. De regionala hemslöjdsföreträdarna menade att slöjden därmed riskerade 
att nivelleras och förlora sin särprägel.120 Lilli Zickerman gjorde en målande bild 
av denna motsättning i samband med sitt refererat av den utställda hemslöjden på 
Stockholmsutställningen 1909:

”Länen med sitt arbete representerade på utställningen den riktning inom den mo-
derna slöjdrörelsen, som gjort till sin uppgift att återuppväcka den nationella slöjden 
och återföra den till sin ursprungliga skönhet. Den däremot, som söker inrikta hem-
slöjdandet på våra nutida behof och som en inkomstkälla af ekonomisk och svensk 
betydelse för landtbefolkningen, representerades av Föreningens för svensk hem-
slöjd.” 121 

Den ekonomiska konflikten handlade helt enkelt om konkurrens om statliga anslag. 
Svensk Hemslöjd hade ett stort försprång i och med att de erhållit statliga bidrag 
alltifrån starten 1899, något SHR och dess föreningar inte fick ta del av förrän 1923. 
Det regionala missnöjet var mycket stort på grund av denna ojämlika situation. Här 
finns en centrum-periferikonflikt, vilken bland annat yttrade sig i en utbredd miss-
tro gentemot den stockholmsbaserade Föreningen för Svensk Hemslöjd från de lo-
kala och regionala hemslöjdsföreningarnas sida. Man befarade att Svensk Hemslöjd 
hade för avsikt att lägga under sig och centralisera hemslöjdsverksamheten i landet. 
Trots olika försök till förhandlingar och medlingar skedde ingen egentlig förlikning 
förrän 1945 då det beslutades att organisationerna skulle slå samman sina ideella 
verksamheter, men behålla sina respektive ekonomiska försäljningsföreningar. För-
eningen för Svensk Hemslöjd ingick som medlem i SHR med rätt att utse fyra styrel-
seledamöter. Det statsbidrag som tidigare utgått till Föreningen för Svensk Hemslöjd 
disponerades från detta år av riksförbundet, SHR. 

Hemslöjdskonflikten utgjorde en viktig bakgrund till den statliga utredning som 
tillsattes 1912. Representanter för den regionala hemslöjdsrörelsen hade lämnat in 
flera skrivelser till regeringen med krav på ekonomiskt stöd.122 Flera riksdagsmotio-
ner väcktes också i frågan.123 Argumentationen byggde framför allt på fosterländska 
och kulturellt inriktade resonemang. ”Dessa föreningars syftemål är dels och fram-
för allt att väcka och vidmakthålla kärleken till hem och härd, uppleta och bevara de 
särmärken, som känneteckna hvarje provins äldre kultur…” 124 Motionen bifölls och 
ledde till att hemslöjdsutredningen tillsattes. Kommittén förslog omfattande sats-
ningar inom hemslöjdsområdet. Man lade stor vikt vid utvecklandet av den lokala 
och regionala hemslöjdsrörelsen. I klartext stödde man den regionala och decentrali-
serade sidan i konflikten. Man markerade också tydligt de kulturella och nationalis-
tiska skälen till att stödja hemslöjden.125

Kan denna konflikt placeras in i ett motsatsförhållandet mellan symboliskt och 
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kulturellt respektive ekonomiskt och publikt? Kanhända. Det handlar om fältets 
förhållande till samhällets övergripande maktfält och därmed också om hur själv-
ständigt hemslöjdsfältet egentligen var. Hur formerar sig hemslöjdens aktörer i 
förhållande till kapitalfördelningen i samhället som helhet? Man kan också fråga 
sig hur hemslöjden förhöll sig till ekonomiska och politiska faktorer, till kommersiell 
respektive samhällelig framgång. 

Generellt sett framstår hemslöjden som väl anpassad till resursstarka grupper i 
samhället. Människor med maktpositioner, med stora innehav av kulturellt och/eller 
socialt och ekonomiskt kapital, var som regel positivt inställda till kulturarvsfrågor, 
i detta fall hemslöjd. Många deltog dessutom aktivt i dessa sammanhang, ingick i 
styrelser, donerade pengar, bevistade utställningar och möten. Det var med andra 
ord långt ifrån något samhällets avantgarde som hängav sig åt dessa frågor. Den 
omvända hierarki som Bourdieu påvisade inom det litterära fältet i Frankrike, där 
den litterärt kapitalstarke stod i motsatt position till den kommersiellt starke, finner 
vi därför inga direkta prov på inom hemslöjdsfältet. Det verkar inte ha funnits någon 
avgörande motsättning mellan kultur och makt i hemslöjdens sammanhang. 

Den ovan redovisade hemslöjdskonflikten innehöll dock indirekt en konflikt mel-
lan pengar och smak. Medan den stockholmsbaserade hemslöjdseliten förespråkade 
en hemslöjd som i första hand kunde tillfredsställa den köpstarka publiken i storstä-
derna, så förfäktade den regionala eliten en historiskt och regionalt förankrad slöjd 
vilken kunde fungera fostrande och folkbildande. Hemslöjden som fält kan därmed 
inte sägas ha haft en helt enhetlig doxa. 

Hösten 1909 blev konflikten mellan de centralistiska respektive regionalistiska 
krafterna tydliggjord i en hastigt uppflammad pressdebatt. En anonym artikel i 
Svenska Dagbladet, undertecknad ”Vänner av bygdetrogen hemslöjd”, var i själva 
verket författad av Stina Rodenstam i Hudiksvall med stöd av Emma Zorn i Mora 
och Ellen Widén i Östersund.126 

”Centraliseringstanken borde hvad hemslöjden beträffar vara alldeles bannlyst, eme-
dan den ovillkorligen skulle hämma den nationella allmogekonstens fria utveckling. 
Denna äger nämligen sin styrka i sin egen originalitet, sitt säregna för olika landskap 
olika kynne./…/De nationella slöjdarterna med deras växlande mönster och för 
hvarje ort säregna färgsättningar äro ej produkter af inlärd konst utan rent af natur. 
Formen och färgen i de olika bygdernas slöjd ligger så att säga folket i blodet, om 
också för individen oftast omedvetet.” 127

Några dagar senare gjorde föreningen Jämtslöjd ett inlägg där behovet av säregen 
slöjd och inhemsk ledning poängterades.

”Det behöfvas att ledarna af slöjden äro bosatta inom det län eller landskap, hvars slöjd 
de skola leda, så att de kunna stå i personlig beröring med tillverkarna. /…/ Slöjden 
måste vara landskapens egendom, med särdrag af det folk, som skapat den. Utan dessa 
personliga insatser mister den så att säga sin ’själ’ – till obotlig skada för framtiden.” 128
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Hemslöjdskonflikten skulle sammanfattningsvis kunna definieras som en mot-
sättning mellan en nationell, provinsiell och politisk hemslöjd å ena sidan och en 
konstnärlig och kommersiell hemslöjd å andra sidan. Med den senare avses den 
inriktning mot konstslöjd som anpassats till den borgerliga och köpstarka publiken, 
främst i Stockholm. Den provinsiella och kulturarvsinriktade hemslöjden represen-
terades främst av de regionala eliterna. Denna slöjd som bland annat ägnade sig åt 
det ”ortstypiska” var politiskt anpassad på ett annat sätt än konstslöjden. Skillnaden 
handlade med andra ord om vilket typ av maktfält som de olika företrädarna i första 
hand kopplas till. I Bourdieus diskussion om fältens autonomi betonar han att detta 
är avhängigt hur självständigt respektive fält fungerar i förhållande till det ekono-
miskt och politiskt dominerande maktfältet. Om fältets aktörer, i likhet med fallet 
hemslöjden, främst agerar i enlighet med det omgivande samhällets hierarki, och 
med tanke på ekonomiska eller politiska vinster där, kan fältet sägas ha en relativt 
svag autonomi.129 

Trots att hemslöjdsfältet under perioden 1900-1940 hade en relativt svag autonomi 
menar jag ändå att det går att påvisa tydliga fälteffekter inom hemslöjdsområdet. 
Här bör också påpekas att inga fält kan sägas vara helt och hållet autonoma, alla är 
beroende av förändringar i det omgivande sociala rummet. Externa faktorer som ex-
empelvis höjd utbildningsnivå, kvinnlig rösträtt eller en utbyggd offentlig sektor på-
verkar givetvis positionerna inom de enskilda fälten. Om inte annat så kan det leda 
till att nya aktörer etableras. En annan faktor som också hade påverkan på fältet var 
de kontakter som fanns mellan aktörerna. Inte minst företrädarna för den regionala 
kulturarvsslöjden ägnade sig åt ett intensivt nätverkande.

HEMSLÖJDENS SOCIALA KAPITAL – NÄTVERKSKONTAKTERNA 

Med socialt kapital avsåg Bourdieu de kontakter och band som kan finnas mellan 
släktingar, vänner, kollegor osv. Kontakterna fungerar som socialt kapital, en tillgång 
som kan bidra till att öka värdet på övrigt kapital, exempelvis kan den universitets-
utbildade erhålla ett välbetalt arbete på grund av sina släktkontakter.130 Jag menar 
att nätverksbegreppet kan komplettera och berika fältbegreppet, att nätverken kan 
ses som insatser i spelet/striden och att nätverkandet därmed kan betraktas som en 
strategi för att förbättra positionen inom fältet.131 

Det sociala kapitalet kan skapas på en mängd olika arenor; inom föreningar och 
klubbar, i salonger och umgängeskretsar, bland kollegor och vänner. Kontakterna 
kan exempelvis spåras via brev eller föreningshandlingar. För hemslöjdens aktörer 
fungerade organisationerna och dess möten som naturliga fora. De större utställ-
ningarna fungerade också som mötesplatser.132 Under konstindustriutställningen 
i Stockholm 1909 började de regionala aktörerna lära känna varandra. Här lades 
grunden till ett nätverk av ledande hemslöjdsaktörer, inte minst kvinnor. Kontak-
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terna 1909 ledde också till tanken att de regionala föreningarna skulle gå samman 
i ett riksförbund. En av de regionalt aktiva kvinnorna var Emma Zorn. Här kan vi 
följa hennes korrespondens med textilkonstnärinnan och forskaren Agnes Branting 
under några decemberveckor 1909 där hon beskriver hur de regionala ledarna gått 
samman mot Föreningen för Svensk Hemslöjd. Hon vill gärna ha Brantings stöd i 
den striden.

”Det är nästan skam att direkt från er frihetstid dra er in i det vanliga slöjdgnatet, 
men vi vilja så gerna att ni om möjligt skall hjälpa oss i striden. För naturligtvis är där 
strid. Har ni sett att svensk hemslöjd begär ett stort anslag av riksdagen för att göra sig 
till överstyrelse för all hemslöjd i Sveriges rike. Landsbygden är i uppror och speciellt 
ha Jämtslöjd, Norra Hälsingland, Kalmar och vi i Mora sammangaddat oss för att 
söka hindra detta självgoda tilltag.” 133

”Jo, vi oavhängiga landsortsföreningar ha visst sammangaddat oss. Just nu cirkulerar 
till underskrift en ansökan till regeringen om att få anslag till landsortsföreningar. 
Det är inte så mycket för att vi tro vi ska få några pängar, som att det ansågs vara det 
bästa sättet att påminna om vår existens. Och vi äro högeligen tacksamma, mot alla 
som i tal och skrift vilja hjälpa oss. Vi ha tre landshövdingar som intressera sig för 
vår sak och som framburit frågan till ministrar och riksdagsmän. Men Sv Hem. ha ju 
utom en kunglig prins många fler storgubbar och kärngar än vi.” 134

1912 bildades Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR. I samband med 
förbundets årsmöten i Stockholm blev det tillfälle för aktörerna att träffas. I sam-
band med dessa möten arrangerades även utställningar på Nordiska museet. Anna 
Magnusson, anställd av föreningen Heimbygda i Östersund, har beskrivit det stora 
intresset för dessa årliga sammankomster. ”Snart blir det lantbruksvecka och hem-
slöjdsmöte, då jag hoppas få fara ned till Stockholm, man behöver få komma ut och 
träffa dem som arbeta för hemslöjden på andra platser.” 135 Som regel hölls särskilda 
förmöten med representanter från de olika föreningarna. Exempelvis kan nämnas 
det möte som hölls 1916 på hotell Kronprinsen där 21 personer, 19 kvinnor och två 
män, deltog. Här dryftades ett flertal aktuella hemslöjdsfrågor som: slöjdbutik i 
Stockholm, utställning i San Fransisco, ansökan om statsbidrag, utveckling av växt-
färgning osv. Dagen därpå samlades man till årsmöte där 17 personer, 12 kvinnor 
och 5 män, fungerade som ombud med rösträtt.136 Värt att notera är att fyra av de 
fem manliga ombuden inte deltog vid förmötet. Vi anar här en modell med en for-
mell beslutande församling och en informell gruppering där besluten förarbetades. 
Det informella lobbyarbetet beskrivs också av landshövdingskan och hemslöjdsaktö-
ren i Visby, Gertrud Rodhe. Här gäller det SHR:s årsmöte 1931.

”Men behövde vi inte talas vid lite innan det officiella mötet? Hur vore det om några 
intresserade, som kunde, möttes på torsdag för att diskutera frågorna? Fru Lindgren 
har åtskilligt att säga tror jag. – Landshövdingskan Ekman kan inte komma, tyvärr. 
Men vi skulle talas vid utan herrarna W. och E.” 137
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Mellan utställningarna och mötena hölls relationerna igång med hjälp av brevkon-
takter. Nätverkande och vänskapande är vanligt förekommande inom gruppen 
hemslöjdsaktiva. Dessa kontakter rymmer allt från rent praktiska utbyten av mate-
rial och mönster till mer sofistikerade resonemang som berör hemslöjdsfrågornas 
mer konfliktladdade sidor. Man hjälpte varandra med praktiska slöjdspörsmål och 
stöttade varandra mentalt. Det kunde handla om att diskutera föreningsarbetet eller 
att planera inför utställningar, kurser eller möten. Man sände böcker, artiklar och 
presenter till varandra och besökte gärna varandra i samband med resor runt om i 
landet. Ibland utbyttes skvaller om andra aktörer och ren lobbyverksamhet förekom 
också. Man förstår att kretsen människor var tillräckligt stor för att rymma kon-
flikter och spänningar, men samtidigt tillräckligt liten för att man skulle känna till 
varandra och kunna bli vänner och kollegor. De som deltog i detta nätverkande var 
de ledande aktörerna inom föreningarnas styrelser samt den anställda personalen, 
lärarinnor och föreståndarinnor. En som tillhörde den senare gruppen var slöjdlära-
rinnan och föreståndarinnan Beda Larsson i Mora. 

”Ett gott och lyckligt nytt år önskas dig och din familj af hjärtat. Vi ha ännu ej ingått i 
riksförbundet, men hålla på att underhandla med Herr Ankarcrona för att få honom 
att gå med. Ty naturligtvis bör ju Dalaföreningarna utåt stå gemensamt. Jag hade bref 
igår om att Jämtslöjd gått in. Och ett långt bref från Fru Berg hade jag igår, mycket 
roligt och piggt skref hon. /…/ Fru Berg har nu fullt i sitt hufvud för deras utställning 
i sommar med anledning av hushållningssällskap. Hundraårsjubileum. Hon ber få 
kalla mig som prisdomare med.” 138

Den stora hemslöjdskonflikten mellan Föreningen för Svensk Hemslöjd och den re-
gionala hemslöjdsrörelsen kom till uttryck också i brevkontakterna. Här är det Beda 
Larsson som än en gång har brevkontakt med den statliga slöjdinspektören Stina 
Rodenstam. Larsson beskriver här, med en illa dold motvilja, en möjlig träff med 
Svensk Hemslöjds frontfigur Lilly Zickerman:

”Någon har sagt att Fröken Zickerman skall komma och hålla föredrag men jag vet ej 
om det är sant. Det skall emellertid – om hon kommer –bli intressant att se och höra 
hennes Majestät i hemslöjdens rike.” 139

Konstnärinnan och slöjdentusiasten Ottilia Adelborg var en av de kvinnor som 
deltagit i bildandet av Föreningen för Svensk Hemslöjd. Sedan hon flyttat till Gag-
nef startade hon där en knypplingsskola samt engagerade hon sig starkt i bygdens 
kulturhistoria. Hennes brev till Ellen Widén vittnar om att trots allt fanns vissa kon-
takter även mellan företrädare för den regionala hemslöjdsrörelsen och aktörer inom 
Föreningen för Svensk Hemslöjd.

”Käraste Ellen. Det är inte ofta det går oss emellan – fast vi ha så många gemensamma 
intressen och fast jag aldrig kan glömma hur roligt det var att fara runt i Öster-
sundstrakten med dig. Nu har jag en särdeles hemslöjdsanledning att skriva till dig. 
Vi ha i Mockfjärd och Gagnef så mycket spetsknypplerskor och så mycket spetsar. Jag 
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undrar just om det skulle kunna vara lämpligt, och från Er sida önskvärdt, att vi sän-
da spetsar till Östersunds hemslöjdsförening?. /…/ Hvad det går långsamt att sprida 
intresset dit, där man verkligen vill ha det. Annars märker man ju med glädje att fler 
och fler arbeta för hemslöjdens främjande inte bara teoretiskt utan också praktiskt. 
Och då skall det väl gå.” 140

Inför val av ledamöter till förbundsstyrelser eller utställningskommittéer kunde 
det bli en del taktiska diskussioner. Som exempel på detta kan nämnas ett brev från 
Ellen Widén till den statliga hemslöjdsinstruktören Stina Rodenstam.

”Jag har förut skrifvit till fröken Fick och fröken Möller – för att klargöra hvarför jag 
tror det vore synnerligen bra för Riksförbundet att få in fröken Branting i styrelsen 
efter mig./…/ Deraf förstod jag att Ni måste få in en ansedd konstnärligt utbildad 
person i styrelsen för att i ett slag höja dess anseende – och hon är ju helt Eder med 
sina uppfattningar och sympathier./…/ Om hon, Branting, ginge att öfvertala till 
detta vet jag ej, men någon hemslöjdsförening, t. ex Uppsala eller Jämtland, kunde ju 
välja henne som sin hedersledamot och representant i styrelsen. Det finge väl blifva 
Jämtland, så kunde hon äfven der efterträda mig.” 141

Sammanfattningsvis visar min studie av hemslöjdsrelaterad korrespondens att det 
utkristalliserades en grupp aktörer inom den regionala hemslöjdsrörelsen, främst 
kvinnor, som hade tät kontakt med varandra. De skrev artiklar, höll föredrag, ar-
rangerade utställningar, agerade prisdomare och recensenter. Kontakterna inne-
bar att de hjälpte varandra och utbytte tjänster och information. Delar av dessa 
kontakter innehöll även maktanspråk. I sista hand handlade verksamheten om att 
behärska rummet av hemslöjd, viktigast av allt var att behärska legitimeringen och 
konsekreringen av Hemslöjden med stort H. Denna kamp om makt yttrade sig inte 
nödvändigtvis som ett öppet slagfält där aggressiva och bittra kombatanter drabbade 
samman. Striden kunde också ske med mildare tekniker. I fallet hemslöjden står det 
dock klart att det fanns värden att strida om. Dessa värden handlade delvis om eko-
nomiska resurser, men framför allt om anseende och status.

Donald Broady och Annika Ullman har skildrat pionjärkvinnorna inom det peda-
gogiska fältet. De menar att dessa kvinnor inte ägnade sig särskilt mycket åt att acku-
mulera fältspecifikt kapital. Enligt Broady och Ullman tävlade de inte med varandra 
och de använde sig av strategier som sällan följde någon slags ”kapitalmaximerings-
modell”. Detta tolkas som att de pedagogiska pionjärkvinnorna inte verkade på ett 
fält i Bourdieus mening utan i ett skuggfält, vid sidan av den egentliga striden. 142 

Mina undersökningar av hemslöjdsfältet visar tvärtom att de kvinnliga nätverken 
kunde fungera fältmässigt. Kapitalmaximering kan nog ta sig väldigt olika uttryck 
och måste inte nödvändigtvis uttryckas i krigiska metaforer. I fallet med de pedago-
giska pionjärkvinnorna skulle jag istället vilja göra tolkningen att de deltog i ett fält 
men inte i ett särskilt flickskolefält, utan i ett större utbildningsfält. De pedagogiska 
pionjärkvinnorna kan betraktas som ett nätverk inom detta utbildningsfält där man 
stödde varandra mer än man utövade konkurrens. Flickskolorna och deras stiftarin-
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nor hade med andra ord en position inom det större fältet varifrån de faktiskt käm-
pade mot andra positioner, exempelvis de manliga läroverken, den statliga skolpoli-
tiken osv. Här blir det tydligt att konsekreringen är viktig för aktörernas ställning på 
fältet. Det förefaller troligt att stiftarinnorna tolkade fältet så att det inte var möjligt 
för dem att bli fullt ut legitimerade. En rimlig strategi blir då att istället hålla ihop 
och vidhålla flickskolans fördelar. 

Jag vill sammanfattningsvis framhålla att kvinnliga aktörer inte bör betraktas som 
mindre fältmässiga än motsvarande manliga aktörer. I de fall där kvinnor kan sägas 
ha agerat mindre konkurrerande än män kan detta i själva verket tolkas just mot 
bakgrund av styrkeförhållanden på fältet och vilka bedömningar dessa lett till.

KÖ NSPERSPEKTIV PÅ BOURDIEUS TEORIER?

Inte förrän i slutet av sin forskargärning framhöll Bourdieu könsperspektivet som 
en viktig del av samhällets maktstrukturer, något som han också kritiserats för.143 

Som jag ser det finns det dock goda skäl för en genusforskare att utnyttja Bourdieus 
teoretiska modell. Det behövs inga större anpassningar eller modifieringar för att 
även könsanalytiska undersökningar skall vara möjliga. Jag menar att kön, både 
manligt och kvinnligt, kan mobiliseras som kapital, negativt eller positivt, både på 
de enskilda fälten och på det övergripande maktfältet. Jag har valt att följa Bourdieus 
egen linje såtillvida att jag inte räknar med något särskilt fält där striden om köns-
ordningen pågår, utan att kön och klass verkar på en mängd olika fält, men att det 
inte har något ”eget” stridsfält. Jag ansluter mig därmed i stora drag till Toril Mois 
tolkning av Bourdieus användbarhet i könsanalytiska sammanhang. Hennes syn på 
kön som en särskilt kombinationsbenägen social kategori verkar mycket rimlig och 
stämmer också bra med mina empiriska resultat. Med detta menas att kön både på-
verkar och påverkas av andra kategorier.144 

Den brittiska sociologen Beverly Skeggs använder begreppet respektabilitet för 
att beskriva de vita arbetarklasskvinnor som ingår i hennes undersökning. För dem 
innebär respektabiliteten oftast ett problem, en brist, något de saknar. De har inte 
tillgång till de kapitalformer som kan konverteras och omsättas till makt. Skeggs 
menar att respektabilitet utgör det tydligaste tecknet på klasstillhörighet.145 För min 
undersöknings borgerliga kvinnor gällde snarast det motsatta förhållandet. Deras 
auktoritet vilade i själva verket på den självklara respekt deras sociala position med-
förde. Genom sin klasstillhörighet hade de också tillgång till stora mängder kultu-
rellt och ekonomiskt kapital, vilket i sin tur kunde omvandlas till fältspecifikt kapital 
inom exempelvis hemslöjds- eller filantropiområdet. 

Att vara gift kvinna från medel- eller överklassen innebar vissa reglerade inskränk-
ningar, men erbjöd samtidigt en respekt och legitimitet inom vissa samhällsom-
råden, däribland pedagogik, vård och omsorg, samt vissa kulturella verksamheter. 
Dessa verksamhetsområden var anpassade till den rådande komplementära köns-
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ordningens syn på arbetsdelningen. I vissa situationer utgjorde positionen kvinna 
en tillgång som kunde omvandlas till symboliskt kapital. Kvinnlighet eller feminitet 
kunde därmed fungera som kulturellt kapital på vissa fält.146

Könsordningen var dessutom klassmärkt såtillvida att det var den borgerliga 
elitens kvinnor som ansågs mest lämpade att vara ledande och överordnade inom 
dessa ”kvinnliga” områden. I min undersökning av hemslöjden står det klart att po-
sitionen som landshövdingefru, borgmästarinna eller liknande kunde användas som 
symboliskt kapital på fältet. Det fanns dock gränser för vad detta kapital kunde ge 
för effekter. Borgerliga män hade, förutom det klassbundna kapitalet, även tillgång 
till det överordnade manliga könskapitalet. Inom det aktuella hemslöjdsfältet finns 
tydliga exempel på hur kategorierna kön och klass både kunde förstärka och mot-
verka varandra.

Enligt Bourdieu är betydelsen av kön helt avhängig klassen. ”Det är lika omöjligt 
att skilja egenskaperna hos könet från egenskaperna hos klasser som att skilja citro-
nens gula färg från dess surhet.” 147 Jag skulle vilja hävda att även det omvända gäller, 
det vill säga att betydelsen av klass är avhängigt kön. Att tillhöra det bildade borger-
skapet betydde inte alltid samma sak för landshövdingen som för hans hustru. Arbe-
tarklassens män hade andra möjligheter än sina kvinnliga klasskamrater. Kön bör 
ses som en anpasslig kategori som kan ändra betydelse när det samverkar med andra 
kategorier som klass, generation, plats osv. Men klass bör på samma sätt analyseras 
tillsammans med könskategorin.148 Bourdieus tankar om teoretiska eller latenta 
klasser, det vill säga en grupp aktörer som agerar utifrån samma positioner i fältet, 
och som kan mobiliseras genom politiskt arbete, borde kunna användas även när vi 
diskuterar utifrån ett könsperspektiv.149 Jean-Francois Battail menar exempelvis att 
klassintressen återfinns inom varje specifikt fält och att dessa också återskapas i sär-
skilda klasshabitus.150 På motsvarande sätt borde man kunna tala om könsmärkta 
habitus samt om könsintressen inom de olika fälten. 

Sammanfattning och analys: 
Kvinnornas och nationens hemslöjd
Undersökningen av den moderna hemslöjdsrörelsen har visat att man i såväl retorik 
som praktik såg hemslöjden som en kvinnornas uppgift. Hemslöjden framstår som 
ett i första hand kvinnligt område även i ett bourdieuskt fältperspektiv. Kvinnlighet 
kunde här fungera som ett eget kapital, vilket omvandlades till symboliskt kapital. 
Trots att kvinnorna inte alltid var placerade överst i hemslöjdens formella hierarkier 
kan man påstå att de dominerade rörelsens verksamhet i kraft av sitt breda aktörskap 
och sina ämneskunskaper, faktorer som tillsammans omvandlades till ett fältspeci-
fikt hemslöjdskapital. En grupp kvinnor ingick dessutom i det formella ledarskiktet. 
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Men varför var kvinnorna lämpliga aktörer och varför skulle de syssla med just 
hemslöjd, varför inte lika gärna med fornföremål eller gamla byggnader? Det äldre hem-
slöjdsbegreppet betonade slöjden mer än hemmet. Ofta tänkte man på slöjden som en 
näring, i första hand var det saluslöjd och manliga slöjdgrenar som avsågs. Med det 
moderna hemslöjdsbegreppet kom hemmet i fokus på ett helt annat sätt. Hemslöjden 
betraktades som ett hemmets konstform där god smak och äldre hantverkstraditioner 
kunde förenas i konstnärlig och fosterländsk riktning. Hemmet blev därmed foster-
landskänslans utpost i det privata livet. Ansvaret för denna privatsfärens nationalism 
lades i första hand på de borgerliga kvinnorna, särskilt i deras funktion som mödrar 
och fruar. Denna moderliga fostran innehöll såväl moraliska som estetiska uppgifter. 
Att verka för den nationella och ortstypiska hemslöjden kunde därmed betraktas 
både som en genuint ”kvinnlig” handling och en nationell handling. I förlängningen 
ansågs hemslöjden kunna inverka positivt på samtida fenomen som emigration, ur-
banisering och klassmotsättningar. Om man betraktar slöjden ur ett könsperspektiv 
blir det tydligt hur den moderna hemslöjdsrörelsen var väl harmonierad med den 
rådande borgerliga könsdiskursen och dess syn på arbetsdelning. Hemslöjden sågs 
uttryckligen som en uppgift för de borgerliga kvinnorna. Dessa behövde engagerande 
samhällsfrågor som samtidigt inte bröt med gängse ideal och rådande genussystem. 
Hemslöjden blev därmed inte bara möjlig utan snarast påbjuden för kvinnor. 

En bidragande orsak till att hemslöjden blev ”det kvinnliga kulturarvet” är kanske 
dess gränsöverskridande karaktär, att verksamheten pendlade mellan privat och pu-
blikt. Hemslöjdsrörelsen kan därmed betraktas som en mötesplats där hemmets pri-
vata och föreningens offentliga sfär – utställningen, butiken och slöjdskolan, kunde 
förenas under samma tak. Verksamheten blev i den meningen gränsöverskridande 
inte minst för dess ledande kvinnliga aktörer. I hemslöjdsrörelsen erbjöds de aktiva 
kvinnorna ännu ett ”eget rum” eller en egen offentlighet där de kunde agera och 
påverka samhällsfrågor. När slöjdfrågorna sattes upp på dagordningen kunde kvin-
norna bli självständiga aktörer inom det större kulturarvsfältet. De hade möjligheter 
att fungera som både talande, görande och styrande aktörer. Några av de kvinnliga 
aktörernas viktigaste uppgifter var att tillvarata de ortstypiska och smakfostrande 
egenskaper som tillskrevs hemslöjden. 

Genom att poängtera hemslöjdens betydelse för det nationella projektet ökade 
dessutom dess samtida angelägenhetsgrad. Det vi idag kanske betraktar som en 
ytterst privat sysselsättning, en harmlös hobby helt enkelt, kunde för 100 år sedan 
rymma en helt annan politisk innebörd. En idealiserad och symbolisk syn på hem, 
kvinnlighet och hemslöjd var väl integrerad i den svenska nationalistiska diskursen 
i 1900-talets början. Jag menar att kvinnlighet i dessa sammanhang kan analyseras 
som en symbol för nationens förflutna och dess äldre traditioner. Denna koppling 
mellan kvinnlighet och fosterländska ideal bör ha bidragit till de borgerliga kvinnor-
nas legitimitet inom kulturarvssektorn. 
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Avslutningsvis kan konstateras att hemslöjden på samma gång fungerade som 
ett könskonserverande och emanciperande projekt. Rådande könsideal styrde i hög 
utsträckning hemslöjdsrörelsen och dess formering till ett kvinnligt projekt. Hem-
slöjden bidrog också, exempelvis via det ständiga kategoriserandet av kvinnlig och 
manlig slöjd, kvinnliga och manliga föremål, till att reproducera dessa ideal. Å an-
dra sidan fungerade hemslöjden som en tydlig deloffentlighet, ett rum för kvinnligt 
aktörskap. Här kan noteras att flera av de ledande hemslöjdsaktörerna, däribland 
Hanna Rydh, också hade ett parallellt engagemang inom den borgerliga kvinnorörel-
sen.151 För att anknyta till min inledande kritik av den tidigare forskningens begrän-
sade syn på kvinnliga eliter kan här konstateras att hemslöjden gav utrymme för en 
mängd självständiga kvinnliga aktörer. Det handlade inte enbart om ett indirekt in-
flytande via en make eller far utan också om ett autonomt kvinnligt aktörskap. Den 
kvinnliga gifta eliten kunde utnyttja den position och de resurser som äktenskapet 
medförde. 

Sammanfattningsvis rymmer hemslöjdsrörelsen delvis motstridiga mönster. Rö-
relsen karakteriseras av såväl formell manlig dominans som informell och kvalitativ 
kvinnlig dominans. Den formella manliga dominansen inom hemslöjdsrörelsen kan 
tolkas både som ett resultat av samhällets allmänna maktstruktur med manlig över-
ordning, och som en medveten strategi från de kvinnliga aktörernas sida för att höja 
frågornas status och därmed även rörelsens legitimitet. När det gäller de kvinnliga 
aktörernas mer informella dominans grundades denna på det hemslöjdskapital de 
disponerade i kraft av sin sakkunskap, sitt breda aktörskap, sina goda nätverkskon-
takter samt sist men inte minst sin ”kvinnlighet”. 
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KAPITEL 5

Ämbetet – kamp för behörighet
Frågan om kvinnliga landshövdingar 1938

Fru landshövding – kampen för ämbete 
DEN REGIONALA ELITENS kvinnor hade relativt goda möjligheter till ett självständigt 
aktörskap, framför allt inom kulturella och filantropiska områden. Undersökningen 
av kulturarvsområdet har visat att landshövdingefruar ofta fungerade i ledande 
positioner inom hemslöjdsrörelsens organisationer. Ellen Widén, Hanna Rydh, och 
andra i liknande positioner, hade goda möjligheter att påverka och styra dessa verk-
samheter. Socialt anseende och närhet till makt gav med andra ord upphov till en 
rad möjligheter. Inom dessa offentligheter fungerade dessutom kvinnligt kön som 
ett slags kapital i sig. Var gick då gränsen för dessa kvinnors aktörskap och hur långt 
sträckte sig deras inflytande? Var det möjligt för den regionala elitens kvinnor att 
göra sig gällande även inom andra områden i samhället?

Här följer en undersökning av Hanna Rydh och hennes kampanj för att kunna 
efterträda sin make på posten som landshövding. I förlängningen handlade denna 
fråga om huruvida kvinnor skulle kunna inneha landshövdingeämbetet, det vill 
säga om kvinnor skulle ha samma möjligheter som män att besitta formella makt-
positioner i samhället. Skulle hövdingskan kunna bli hövding?

DET MÖJLIGAS GRÄNS

Landshövdingefruarnas verksamhetsfält rörde sig huvudsakligen inom ramen för 
rådande könsordning. När det gällde sociala och filantropiska frågor samt kultur-
arvsfrågor var dessa inte bara möjliga utan också påbjudna för elitens kvinnor. Trots 
att aktiviteterna som sådana var väl sanktionerade kunde kvinnornas verksamheter 
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ändå i vissa fall leda till makt- och könskonflikter, något som diskuterats i tidigare 
avsnitt. I allmänhet agerade dock landshövdingefruar i linje med rådande sociala 
och kulturella ordningar. Några av dessa kvinnor ägnade sig dessutom åt mer uttalat 
kvinnopolitiska verksamheter, däribland inom ramen för kvinnorörelsen. Hanna 
Rydh är exempel på en kvinna som i sin gärning kom att röra sig i gränslandet mel-
lan det sanktionerade och det utmanande. Hennes verksamheter definierades även 
av omgivningen som kvinnopolitiska, så till exempel när Husmodersförbundets 
ordförande Eleonor Lilliehöök sammanfattade resultatet av förbundets kongress i 
Östersund 1936: ”När kvinnokongresser få samlas i en länsstad där en landshöv-
dings maka på det rätta sättet representerar och ingriper i kvinnoarbete och kvin-
norepresentation, ger det hela kvinnosaken en stöt framåt.” 1 

Kring landshövdingefruarna och deras verksamhetsfält fanns dock ett antal grän-
ser, såväl juridiska och ideologiska, som realpolitiska. Dessa mer eller mindre synliga 
ramar begränsade givetvis kvinnornas möjligheter att påverka sin omgivning. Flera 
av de verksamhetsområden som dessa kvinnor ägnade sig åt bör analyseras som poli-
tiska i vid mening; kulturpolitiska eller socialpolitiska. Det fanns emellertid kvinnor 
som valde att gå utöver dessa ramar och som därmed tänjde på det möjligas gränser. 
Som få andra kvinnor i positionen landshövdingefru gjorde Hanna Rydh tydliga för-
sök till inbrytning i den formella maktstrukturen.2 Det tydligaste exemplet på denna 
strävan är hennes försök att efterträda sin make som landshövding för Jämtlands 
län. Eftersom denna handling utgör ett så tydligt brott med det förväntade hos en 
landshövdingefru är det en poäng att studera denna process närmare. 

LANDSHÖVDINGEÄMBETET OCH DESS FORMALIA 

Landshövdingens ämbete karakteriserades redan på 1600-talet av den dubbla upp-
giften att företräda såväl konungen och staten som det egna länet och dess invånare. 
Under de första hundra åren i ämbetets historia var dock det centralistiska perspek-
tivet dominerande. Efter 1862 års kommunallagar och den därmed ökade lokala 
självstyrelsen blev det istället alltmer viktigt att landshövdingen och länsstyrelsen 
verkade för det egna länet. 

Organisatoriskt har länsstyrelsen länge indelats i två avdelningar: landskontoret 
och landskansliet, vilket också avspeglar verksamhetens innehåll. De rent kamerala 
frågorna – mantalsskrivning, taxering, debitering och skatteuppbörd – har skötts 
av landskontoret, medan övriga frågor – alltifrån kommunikationer, polis- och 
åklagarärenden, fångvård, fattigvård, hälsovård och näringsliv – tagits omhand av 
landskansliet. Bemanningen på länsstyrelserna var länge relativt låg; i Jämtlands län 
fanns ännu 1910 endast 25 ordinarie befattningshavare. 

Landshövdingens tjänsteutövning reglerades i en särskild landshövdingeinstruk-
tion, vilken har reviderats med jämna mellanrum 1855, 1917, 1938 osv. Grunden 
för landshövdingens agerande var att denne, i sin funktion som Kungl. Maj:ts Be-
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fallningshavande, var ensam beslutande i länsstyrelsen. I instruktionen från 1855 
stadgades dock att landssekreteraren och landskamreraren kunde expediera ärenden 
när landshövdingen var på resande fot. I realiteten var detta en ofta utövad regel då 
många landshövdingar under denna tidsperiod samtidigt var riksdagsmän och där-
med tvingades lämna sina län under vissa perioder. I instruktionen från 1917 för-
stärktes möjligheten att delegera beslut till avdelningschefer. Ökningen av ärenden 
vid länsstyrelserna tvingade fram ytterligare delegationsmöjligheter och i instruk-
tionen från 1938 möjliggjordes att ännu fler ärenden sköttes av tjänstemän på lägre 
nivåer. Landshövdingens verksamhet reglerades endast på det övergripande planet, 
på detaljnivå fanns inga direkta föreskrifter. I instruktionen från 1917 sägs: 

”Landshövdingen är Kungl. Maj:t ansvarig för länets styrelse och förvaltning. Honom 
åligger att söka vinna förtrogenhet med förhållandena inom länet och för sådant än-
damål genom resor och möten med länets invånare göra sig underrättad om de olika 
orternas tillstånd och behov.” 3 

Landshövdingen ingick ofta i kommittéer och nämnder inom det egna länet, så var 
exempelvis fallet inom hushållningssällskapen där landshövdingarna regelmässigt 
fungerade som ordförande.4

Vilka kunde komma ifråga som landshövding? Som ett arv från den första lands-
hövdingeinstruktionen från 1635 betraktades landshövdingen ända fram till 1950-
talet som konungens ställföreträdare i länen, eller som det officiellt hette, Kunglig 
Majestäts Befallningshavande. Ända fram till 1809 års regeringsform, vilken be-
tonade ämbetsmännens förtjänst och skicklighet, ägde adeln ensamrätt till högre 
ämbeten, däribland posten som landshövding. När adelsprivilegierna avskaffades 
skedde dock ingen omedelbar förändring av ämbetsmännens sociala bakgrund. Vid 
sekelskiftet 1900 beräknas det att adelsmän fortfarande innehade nära hälften av 
landshövdingeposterna. Det var också vanligt att landshövdingekandidaterna hade 
en militär bakgrund. Dessa förhållanden förklaras delvis av det faktum att kungen 
ända fram till början av 1900-talet hade inflytande över utnämningarna. 

Det demokratiska genombrottet 1918-1921 innebar dock att tjänstetillsättningarna 
förändrades och det adliga inflytandet försvann successivt. Administrativa och juri-
diska meriter ansågs nu viktiga och vägen till en landshövdingepost gick ofta via en 
befattning som statssekreterare, häradshövding, chef för något ämbetsverk eller via en 
tjänst inom diplomatin. I något fall kunde även en landssekreterare eller landskamrer 
göra karriär och befordras till landshövding. Under 1900-talet blev det också allt van-
ligare att fästa vikt vid politiska erfarenheter och därför har riksdagsmannaskap och 
statsrådsbefattningar ansetts som en lämplig bakgrund till landshövdingeämbetet. 

Sammanfattningsvis var det vanligt med en meriteringsbakgrund inom centralför-
valtning, landsstat eller rikspolitik, men det fanns också exempel på landshövdingar 
med en bakgrund inom vetenskap, tidningsvärld, handel eller industri. Tillsättning 
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av högre tjänster inom statsförvaltningen handlades rent generellt av regeringen. De 
högsta tjänsterna, de så kallade kallelsetjänsterna till vilka landshövdingeposterna 
hörde, utsågs direkt av regeringen utan något ansökningsförfarande och utan några 
formella kompetenskrav. 5 Ett formellt krav, vilket blev en stötesten för Hanna Rydh, 
var kravet på manligt kön. Generellt sett var det en mycket snäv krets som landshöv-
dingarna hämtades ur. Vid en undersökning av landshövdingeämbetets rekrytering 
under första halvan av 1900-talet konstaterades att över 90 % av tjänsterna tillsattes 
med män från socialgrupp 1 och 2. Samma studie visade också att ungefär hälften 
av landshövdingarna hade en juridisk examen bakom sig.6 

KVINNORS BEHÖ RIGHET

Det demokratiska genombrottet till trots var kvinnors möjligheter att utnämnas till 
landshövding länge helt obefintliga. Grunden till denna könsspärr fanns i den 28:e 
paragrafen i 1809 års grundlag, vilken stadgade att ”Swenske Män” kunde utnäm-
nas till statliga ämbeten och tjänster. Denna paragraf blev politiskt brännbar först 
hundra år senare i samband med att de akademiskt utbildade kvinnorna då började 
argumentera för möjligheten att kunna söka de högre statliga tjänster som deras 
utbildning kvalificerat dem till.7 Efter ett antal delmål, där kvinnor bland annat 
tillerkändes rätten att inneha tjänster inom undervisningsväsendet, tillsattes 1919 
en statlig utredning i syfte att grundligt utreda frågan. När justitieministern angav 
riktlinjerna för kommitténs arbete uttryckte han tydligt sin inställning vad gällde 
ämbeten och kön. 

”En del statstjänster synes till sin natur vara sådana, att de icke lämpligen kunna be-
klädas av kvinnor. Hit hörde uppenbarligen åtminstone det övervägande flertalet mi-
litära befattningar. Men även inom den civila förvaltningen synas kunna finnas vissa 
tjänster, som av särskilda skäl böra förbehållas männen, liksom å andra sidan vissa 
befattningar enligt sakens natur lämpligen böra innehavas allenast av kvinnor.” 8 

Den så kallade behörighetskommittén, som leddes av liberalen och tidigare rösträtts-
aktören Emilia Broomé,9 föreslog i sitt första delbetänkande 1920 att kvinnor och 
män skulle likställas vad gällde tillträde till statliga ämbeten. Här återfinns ett ytt-
rande av Broomé som kom att bli klassiskt och som användes flitigt av senare debat-
törer. ”Det är riktigt att de flesta kvinnor icke äga förutsättningar att bekläda högre 
befattningar i statens tjänst, men det gäller förvisso även flertalet män.” 10

Den jämställda principen till trots föreslog kommittén samtidigt, helt i enlighet 
med ministerns intentioner, att det skulle införas undantag från likställigheten inom 
fyra olika yrkesområden; militära och civilmilitära tjänster, diplomatiska och kon-
sulära tjänster, manliga fångvårdstjänster samt till sist tjänster vilka innehöll ansvar 
för ordning och säkerhet.11 I den sista gruppen återfanns exempelvis tjänster inom 
länsstyrelserna och bland dem befattningen som landshövding. Riksdagen beslutade 
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i enlighet med kommitténs förslag och efter införandet av 1923 års behörighetslag 
erkändes kvinnor i princip samma rätt som män till statstjänster. Undantagen från 
denna lag visar dock att jämlikhetsprincipen inte vilade på särskilt fast grund. Argu-
menten för att undanta landshövdingetjänster grundades på ett resonemang om att 
kvinnor i allmänhetens ögon fortfarande inte var lämpliga att ansvara för upprätt-
hållande av allmän ordning och säkerhet. 

”…det kan bliva fråga om att med särskild auktoritet uppträda gentemot en folk-
mängd eller större allmänhet och därvid även taga befäl över sammandragen större 
polisstyrka. Även om personliga förutsättningar för en dylik uppgift skulle kunna 
förefinnas hos en kvinna, har det allmänna betraktelsesättet ej nått fram till den vär-
desättningen av kvinnan, att icke just egenskapen att vara kvinna är ett hinder för att 
vid sådana tillfällen kunna uppträda med tillbörlig auktoritet. Samhället har alltså 
tillsvidare intresse av att kvinnor, trots formell kompetens, icke få tillträde till sådana 
befattningar.” 12 

Behörighetslagen beskrivs ibland som en kvinnornas ”Magna Charta” 13, vilket anty-
der att lagen skulle ha inneburit stora framsteg för kvinnornas del. Trots att princi-
pen om könens likställighet stadgades i lagen kom emellertid kvinnornas andel av de 
högre tjänsterna inom statsförvaltningen att öka mycket långsamt under 1900-talets 
första hälft. Andelen akademiskt utbildade kvinnor med tjänst som handläggare 
inom departement, ämbetsverk och länsstyrelser ökade under perioden 1917-1947 
från 1,4 till blygsamma 6,9 %.14

FRÅN HEMLIG ”SAK” TILL OFFENTLIG POLITIK – FRÅGAN OM KVINNLIG 

LANDSHÖVDING 1938

”Vi äga en ovanlig skatt, då vi ha en lärd och klok kvinna som landshövdingska. Ofta 
vända vi oss till henne för att få råd i än den ena, än den andra sociala frågan./…/Hon 
har ordnat med Röda korshjälp och sjuksystrar till öde trakter av Jämtland. Hon 
har lärt bygdeborna att akta och ära det gamla, att vårda hemmet och bygden, att ur 
hembygdskärleken framväxer fosterlandskärlek. Vi älska och beundra vår landshöv-
dingska, det göra vi, ja vi ha t.o.m tänkt – så lutar hon sig viskande till mig och berät-
tar om en stor hemlighet. – Men det tror jag fröken inte skall skriva om, säger hon.” 15

Den hemlighet som här åsyftas var förslaget att Hanna Rydh skulle överta landshöv-
dingetjänsten efter sin make som skulle gå i pension 1938. Frågan hade väckts redan 
våren 1935 av Hanna Rydhs kollega och vän, landsantikvarien Eric Festin. 

”Men jag har under min sjukdom burit på en sak, som jag nu i djupaste förtroende vill 
avhandla. Det är något som måste tänkas över i god tid. En viss förberedelse måste 
i varje fall vidtagas senast i början eller under första halvåret 1937. Jag är osäker om 
vägarna och vi måste noga överväga detta och handla klokt!” 
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I samma brev men på ett särskilt papper fortsatte han resonemanget: 

”I djupaste hemlighet – bara vi två t.v. Och så bränn detta! Jag har inga djupgående 
försänkningar hos nuv. regeringen. Jag känner personl. flertalet. Från Uppsalatiden 
är jag god vän med Sandler och Engberg./…/ Som Landshövdingskan kanske anat, 
gäller det jag mycket tänker på – landshövdingeskiftet. Hur utfalla valen i höst?/…/
Jag tror att P.A borde vinnas, men hur??? P.A har sinne för ’praktiskt folk’ säges det. 
Det säges också, om en del mycket inflytelserika, att de vid utnämningar ta hänsyn i 
hög grad till ’gärningar utanför ämbetsrummet’./…/Vi tala om detta som två trofasta 
vänner. Inte sant?” 16 

Att döma av korrespondensen mellan Erik Festin och Hanna Rydh var hon genast 
med på noterna. När de i fortsättningen diskuterade frågan kallades den hemlighets-
fullt för ”saken”. Vid valet 1936 fick socialdemokraterna riksdagsmajoritet i samar-
bete med bondeförbundet. Under hösten 1937 hamnade frågan om Hanna Rydhs 
kandidatur till landshövding på den nationella politiska dagordningen. Det gällde 
att i tysthet och innan frågan fick publicitet samla alla tänkbara personer som kunde 
tänkas stödja ”saken”. Hanna Rydh rekommenderade den förtrogne Eric Festin att 
kontakta redaktören för Hertha för att eventuellt kunna få hennes stöd i kampanjen. 

”Detta beträffande ’saken’. Redaktör för Hertha, fru Margareta von Konow (adr. 
Stocksund), skulle väl möjligen inte i Hertha men på andra vägar kunna vara en god 
hjälp. Dock känner jag henne inte tillräckligt för att själv kunna tala om saken och 
det är kanske alltid farligt. Herr Länsantikvarien kunde möjligen reflektera på att tala 
vid henne och säga att Länsantikvarien såg den där artikeln i Hertha och Länsstyrel-
seboken eller dylikt. Ja, jag vet ej vad som är klokt, men gör vad Länsantikvarien vill. 
Hon är en klok kvinna, säkert tillgiven tanken…” 17 

Eric Festin lydde rekommendationen vilket ledde till en korrespondens med Marga-
reta von Konow. Festin tog också kontakt med statsminister Per Albin Hansson som 
efter en förfrågan undersökte de formella förutsättningarna för Hanna Rydhs kandi-
datur till landshövdingeämbetet. 

”Med anledning av vårt samtal har jag tagit del av riksdagens handlingar rörande 
kvinnas behörighet att innehava statstjänst. Enligt departementschefens uttalande 
1922, till vilket hänvisades 1923, skulle undantagsbestämmelse för tjänster, med vilka 
är förenade skyldighet att ansvara för eller biträda vid upprätthållande av allmän 
ordning, avse bl.a landshövdingarna, riksdagen gjorde ingen invändning mot detta 
uttalande. Med departementschefens tolkning av innebörden i undantagsbestämmel-
sen skulle alltså kvinna icke kunna utnämnas till landshövding. Högaktningsfullt P 
Albin Hansson.” 18 

Inom regering och ansvarigt departement rådde med andra ord en samstämmig 
tolkning av behörighetslagen, enligt vilken en kvinnlig landshövding inte var möjlig. 
För Hanna Rydh och hennes kampanjledare föreföll det nu som om den enda fram-
komliga vägen var att förmå riksdagsmän att motionera om en lagändring. Här blev 
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Margareta von Konow en viktig länk gentemot riksdagen. ”Jag håller på att göra en 
trevare bland motionärer in spe, men för att åstadkomma något resultat i den vägen 
kräves först en utredning att sticka i handen på den eller de hågade.” 19 Att döma av 
korrespondensen mellan Rydh, Festin och von Konow var det i kretsen kring Fred-
rika Bremerförbundet som motionen utarbetades. Hanna Rydh fick själv chansen att 
läsa och kommentera texten. ”Sedan är nu motionen klar, riksdagskvinnorna har 
haft sammanträde med adv Staël och fru v. Konow i saken. Jag har läst den och filat 
av ett par saker.” 20 När motionen väl var lagd blev frågan offentlig och det gällde 
därmed att bilda opinion till förmån för såväl Hanna Rydh och hennes kandidatur 
som för principen om kvinnliga landshövdingar. Hanna Rydh reste ofta till Stock-
holm under denna period och hade själv goda möjligheter att odla kontakter. Inte 
minst ministrarna och deras fruar var viktiga att träffa. 

”För att nu tala ’sak’, det hände ju intet direkt märkligt i Sthlm, annat än att jag t.ex 
träffade båda excellenserna med fruar, jämte statsrådinnorna Engberg och Sköld. Det 
var på en mottagning hos Sandlers. Nåja vi hade ju intet i saken och jag tycker att P.A 
varken var vänlig eller ovänlig. Fru S. var däremot så till den grad vänlig att hon inte 
ville släppa mig utan lät alla möjliga (där var c:a 500), (bl.a alla utländska minister-
par) stå i kö och vänta medan vi pratade ut”.21 

”En sak som säkerligen skulle gagna vore en petition av pampar, t.ex så många 
kommunalnämndsordf. som möjligt. Tror Länsantikvarien det finns sådana villiga 
att skriva på. Det undras. Bränn detta!” 22

I slutet av januari 1938 inlämnades en riksdagsmotion där det föreslogs en ändring i 
behörighetslagen. Motionen, som var likalydande i båda kamrarna, lämnades in av 
Gunnar Myrdal (s) och Natanael Gärde (fp) i första kammaren23. I andra kamma-
ren var det sju riksdagsmän, fem kvinnor och två män, som stod bakom förslaget.24 

Motionen krävde att samtliga befattningar inom länsstyrelserna, med undantag av 
landsfogdetjänsterna, skulle öppnas för kvinnor. Rent formellt berörde förslaget 
kvinnors rätt att inneha tjänster som var förenade med ansvar för att upprätthålla 
allmän ordning. De tjänster som åsyftades var de som enligt den gamla lagtexten 
hade att ”ansvara för eller biträda vid upprätthållande av allmän ordning”, dvs. 
landshövding, landssekreterare, landskamrerare samt länsassessor. Det formella 
hindret för en kvinnlig landshövding var alltså orden ”ansvara för”, vilka enligt mo-
tionärernas föreslag skulle slopas. 

Argumentationen byggde till stor del på de resonemang som fördes av de sakkun-
niga i den tidigare nämnda behörighetskommittén. På ett principiellt plan menade 
motionärerna att kvinnor borde ha samma rättigheter som män till statliga äm-
beten. I enlighet med detta resonemang borde man bedöma varje enskild individs 
kvalifikationer och lämplighet utan särskilt avseende på eventuella diskussioner om 
”kvinnans i allmänhet lämplighet för vissa befattningar”. Som ett argument fram-
fördes också att den förändring av landsfogdebefattningarna som nyligen skett inne-
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Mottagning hos utrikesminister Rickard Sandler 1938. Från vänster Maja Sandler (gift med 
Rickard Sandler), Marja Edén (gift med landshövding Nils Edén), Sigrid Hansson (sambo 
med Per Albin Hansson) samt Hanna Rydh (gift med landshövding Mortimer Munck av 
Rosenschöld). Bilden är hämtad från Svensk Damtidning nr 5 1938, omslaget.
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bar att en landshövding inte längre hade samma ansvar för den allmänna ordningen 
i respektive län. Sedan 1935 fungerade landsfogden också som länspolischef. De skäl 
som tidigare funnits för att undanta kvinnor från statstjänster inom landsstaten 
hade därmed försvagats enligt motionärerna. Man visade också att antalet sociala 
ärenden hade ökat kraftigt inom länsstyrelserna vilket ansågs öka behoven av kvinn-
liga befattningshavare.25 

Motionerna överlämnades för beredning till allmänna lagutskottet, vilket lämna-
de sitt utlåtande i början av april. Utskottet inledde med ett resonemang som i prin-
cip stödde en ökad likställighet mellan män och kvinnor när det gällde tillträde till 
statstjänster. Trots detta hävdades att det inte fanns skäl att ta upp frågan vid denna 
tidpunkt och föreslogs istället att riksdagen skulle invänta den allmänna översyn av 
behörighetslagen ”som förr eller senare torde visa sig erforderlig”.26 Med andra ord 
fick motionen ett relativt kallsinnigt och avvisande mottagande. En av de ledamöter i 
lagutskottet som ställde sig bakom det negativa utlåtandet var socialdemokraten och 
fattigvårdkonsulenten i Östersund, Verner Hedlund, ett faktum som kan säga något 
om frågans kontroversiella ställning på hemmaplan. Just det förhållandet att frågan 
om kvinnliga landshövdingar inte enbart var en principfråga, utan också hängde 
samman med ett kommande utnämningsärende i Östersund, komplicerade givetvis  
debatten.

Hanna Rydhs kandidatur till landshövding blev offentliggjord redan innan motio-
nerna lades fram i riksdagen. I en artikel i Aftonbladet den 2 januari, i samband med 
en presentation av de län som under året skulle få ny landshövding, beskrevs hur det 
i Jämtland fanns förespråkare för att Hanna Rydh skulle efterträda sin make som 
länets landshövding.27 Några dagar senare diktade man i Nya Dagligt Allehanda : 

”I det kalla Jämtland upp mot norra Polen, där i dagarna noteras arktisk köld, sitter 
hos sin make på landshövdingsstolen Hanna Rydh, numera Munck av Rosenschöld. 
Han av åldersskäl lär draga sig tillbaka, men för att ej länet lämnas vind för våg, Af-
tonbladet vill ha kvar hans hulda maka, känd i egenskap av arkeolog.” 28

Hanna Rydh, som under vintern 1938 varit intensivt upptagen med Fredrika Bre-
merförbundets kampanjarbete med ständiga resor, föredrag och möten, kände sig 
överarbetad och pendlade för egen del mellan hopp och misströstan i landshövdinge-
frågan. Kvar i Östersund fanns den trofaste och lojale kollegan Eric Festin med vilken 
hon regelbundet korresponderade. 

”Det pratas, pratas, pratas./…/ Den säger det, och den det. Jag är utledsen på dem 
och för alla rykten jag hör är lögn./…/Det tycks inte vara just någon vanlig individ 
(utom Ni min herre) som vågar stå för den här kandidaten. Åtminstone ingen i någon 
position./…/.Är det troligt att regeringen vill ge kvinnorna ett köttben och detta kött-
ben skulle vara jag så borde de ju få ge det före valen.” 29 
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Hur såg då omgivningen på frågan om kvinnlig landshövding? Bland Hannas Rydhs 
närmaste vänner samt bland kollegorna i Östersund hade hon ett självklart stöd. En 
av de riktigt nära vännerna, Dagmar Berg, skrev ifrån Egypten där hon verkade som 
lärarinna: 

”Det vore kolossalt roligt om du bleve vår Första kvinnliga Landshövding, en verklig 
seger ur alla synpunkter, och jag tror inte jämtarna – för såvitt det beror på dem – låter 
er gå. Kronprinsen vore väl för saken, och han har säkert inflytande i sådana ärenden. 
Du måste låta mig följa med i händelseutvecklingen.” 30 

”…FINNS DET INGA LÄMPLIGA KARLAR I LANDET” – LANDSHÖVDINGEFRÅGAN

I PRESSEN

I samband med att motionerna väcktes i riksdagen blev ”saken” en riksnyhet och 
frågan valsade runt i pressen under våren 1938. Åsikterna var mycket blandade. Den 
positiva responsen kom framför allt från socialdemokratisk och liberal press. Dagens 
Nyheter försökte sig på en medlande mellanposition. 

”En kvinna är aspirant, all right. Men låt henne då tävla med män som en vanlig 
konkurrent och inte som en som här skall ställas i särklass för att hon eventuellt står i 
särklass som kvinna och landshövdingska.” 31 

Det ansågs allmänt att Hanna Rydh var väl ansedd i regeringskretsar, inte minst i 
ecklesiastikdepartementet, och att hon hade socialdemokraternas öra. Det spekule-
rades också om utnämningen av en kvinnlig landshövding skulle kunna tjänstgöra 
som ett slags offer från socialdemokreternas sida för att blidka den så kallade kvin-
noopinionen.32 

I mångas ögon var det säkert anmärkningsvärt att Hanna Rydh, vars inofficiella 
landshövdingekandidatur diskuterades på högsta politiska nivå, samtidigt drev 
kvinnopolitiska frågor på riksplanet. Som ordförande för Fredrika Bremerförbundet 
ledde hon bland annat Kommittén för ökad kvinnorepresentation där de obundna 
kvinnoorganisationerna gemensamt agerade för att öka kvinnornas samhällsengage-
mang inför kommunalvalen samma höst. Anledningen till denna breda samverkan 
var bristen på kvinnor i de demokratiska församlingarna. Trots att den kvinnliga 
rösträtten funnits i över 15 år hade kvinnorna inte i någon större utsträckning lyck-
ats ta plats i politiken.33 

I dessa kvinnopolitiska sammanhang hade Hanna Rydh ett nära samarbete med 
övriga ledande aktörer inom kvinnorörelsen: Alva Myrdal, Karin Kock, Kerstin Hes-
selgren samt Eleonor Lillehöök.34 Huruvida detta var till Hanna Rydhs fördel eller ej 
kan diskuteras. Antagligen var hennes självpåtagna landshövdingekandidatur inte 
helt okontroversiell ens inom de egna kvinnokretsarna. I en artikel av Alva Myrdal i 
tidskriften Yrkeskvinnan refererade hon till landshövdingefrågans behandling i riks-
dagen och uttryckte där farhågor för att kvinnorörelsen skulle skada den principiella 
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behörighetsfrågan genom att driva opinion i enskilda tillsättningsärenden. ”Det får 
inte förekomma, att en opinionspress växer fram på kvinnohåll för att stödja kvinn-
liga kandidater till enstaka framskjutna poster.” 35 

När det gällde Hanna Rydhs egen person gavs hon gott betyg i den socialdemokra-
tiska och liberala stockholmspressen. 

”Hennes allmänna duglighet kan ej sättas ifråga, och det ligger i och för sig ingenting 
orimligt i tanken att hon skulle få övergå från att vara landshövdingska till att bli 
landshövding.” 36

”Hon är en duktig och energisk kvinna med gott handlag i även praktiska frågor. Och 
Jämtlands län och dess problem har hon lärt grundligt känna från otaliga resor i alla 
hörn av länet under de sju år hon vistats här uppe.” 37 

Länets egen socialdemokratiska tidning, Länstidningen, var också positiv till motio-
nen, men man betonade noga att man ville skilja på den specifika utnämningsfrågan 
och den principiella frågställningen om kvinnors rätt till högre statstjänster. 

”Det är en principsak det gäller. Sedan tillser nog regeringen att en kvalificerad lands-
hövding, man eller kvinna, kommer till Östersund. Opinionerna böra icke hopblan-
das.” 38 

Även i övrig landsortpress fanns exempel på att man stödde frågan om kvinnliga 
statstjänstemän. I en notis i Hallands Posten är man positivt inställd till riksdags-
motionen. Man betonade det principiellt viktiga i att kvinnor kunde beträda högre 
statliga tjänster. De personliga kvalifikationerna ansågs vara avgörande och goda 
chefsegenskaper återfanns hos både kvinnor och män. 

”Har kvinnor med framgång kunnat styra land och rike, och till och med hela världs-
välden, så måtte de väl kunna styra ett län om de är av rätta sorten. Att inte vilken 
kvinna som helst duger till det, är givet, men det gör heller inte vilken karl som helst.” 39 

Den borgerliga jämtlandspressen var dock betydligt mer kritisk, såväl till Hanna Rydh 
som landshövdingekandidat som till den principiella frågan om kvinnors rätt att inne-
ha högre tjänster vid länsstyrelser. Inte minst fanns ett starkt motstånd från högertid-
ningen Östersunds Posten, som önskade lösa landshövdingefrågan i Jämtland genom 
att förlänga Mortimer Munck av Rosenschölds tjänst. Rent principiellt ansåg man det 
vara en självklarhet att denna typ av ämbete var kopplat till manligt kön.

”…vilja vi för vår del, och vi tro oss veta att vår uppfattning delas av de flesta här i 
länet, deklarera att vi på landshövdingestolen i vårt län vilja se en man. Ämbetets art 
och omfattning synes oss kräva det. Det finnes yrken som bäst beklädas av kvinnor, 
andra av män och till de senare hör landshövdingeämbetet. Det är ett manligt betonat 
yrke. Det är väl och blir nog också så i fortsättningen, att det är den manliga delen av 
befolkningen som mest har att göra med landshövdingen. Det kommer att bjuda dem 
emot att gå till en kvinna med sina bekymmer och intressen, att hävda i stridshumör 
eller bönfallande sina vägärenden, sina jordbruksfrågor etc.” 40
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När liberala Jämtlands Tidning gick in i debatten var det framför allt personfrågan 
som engagerade tidningen. Man deklarerade frankt att man inte ville se Hanna Rydh 
som landshövding.

”Redbarhet och ärlighet kräver att det utsäges, att mycket omfattande delar av länets 
befolkning icke önska att d:r Hanna Rydh efterträder sin make. De, som hysa denna 
mening – och till dem höra vi – äro icke övertygade om att d:r Rydh besitter den 
administrativa erfarenhet, som är nödvändig på en landshövdingepost, eller fullt 
behärskar en del av de ärenden, det skulle komma på hennes lott att avgöra. Tillika 
råder tvivel om huruvida d:r Rydh i tillräcklig grad äger den förmåga att samordna 
egna synpunkter med andras önskningar, som är en så viktig förutsättning för frik-
tionsfritt utövande av befäl.” 41 

Detta utspel fick Hanna Rydhs kollega inom hembygdsrörelsen, den frisinnade An-
ders Mattsson, att genast reagera med en insändare där han framför allt bemötte 
tidningens lite insinuerande uttalande om att Hanna Rydh själv borde medverka till 
att hennes namn inte längre förekom i dessa diskussioner.42 

”J.T:s uppmaning till d:r Rydh att avgå har jag svårt att förstå. Avsäga sig något som 
hon varken kunnat eller blivit erbjuden. Hur sker det”.43 

Det framstår helt klart att det fanns starka krafter på lokalplanet som agerade mot 
Hanna Rydhs landshövdingekandidatur. Själv påstod hon i ett brev till Eric Festin att 
hon fått indikationer om att en uppvaktning från länet skulle åka till Stockholm för 
att ”undanbe sig somliga” 44 Kritikerna agerade även på nationell nivå. I en anonym 
insändare från Östersund som publicerades i Dagens Nyheter riktas stark kritik mot 
förslaget att göra Hanna Rydh till landshövding i Jämtlands län. Man menade att de 
allra flesta var motståndare till kvinnlig landshövding och de föreslog istället borg-
mästaren i Östersund Iwan Wikström. ”Det framhålles med energi att de som fört 
till torgs myten om länsbefolkningens önskan att få d:r Rydh som makens efterträ-
dare burit ett osant vittnesbörd”.45 

Parallellt med dessa kritiska röster fanns också, och som skildrats tidigare, en stark 
lokal opinion för Hanna Rydhs person. Hanna Rydhs påhejare, med Eric Festin i 
spetsen, tog initiativ till ett upprop där man försvarade sin landshövdingefru. I upp-
ropet, som skrevs av folkskoleinspektören Carl Sehlin, tillbakavisades kritiken mot 
Hanna Rydh och istället lovordades hennes engagemang för länet. Uttalandet var 
undertecknat av flera ledande länsinnevånare, två kvinnor och tretton män. 

”Vi ha lärt känna dr Rydh som en kulturperson med sällspord resning, utrustad med 
överlägset intellekt, gott hjärta och god vilja, energi och rent fenomenal arbetsförmå-
ga. Då vi således äro övertygade om, att det skulle vara en stor vinst för länet, om hon 
finge tillfälle fortsätta och fullfölja sitt arbete för länets materiella och andliga odling 
och bästa, skulle vi, och säkerligen många med oss, med glädje hälsa dr Hanna Rydh 
som landshövding för vårt län.” 46
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Motståndet mot kvinnliga landshövdingar fanns inte bara i det egna länet. Den kon-
servativa pressen var i allmänhet avvisande till riksdagsmotionen med förslag om 
kvinnors rätt till högre ämbeten. En av de mer aktiva rösterna kom från Nya Dagligt 
Allehanda i Stockholm där det gjordes generella uttalanden om landshövdingeäm-
betet och dess karaktär samtidigt som det fälldes direkta kommentarer beträffande 
Hanna Rydhs lämplighet. 

”Landshövdingskan är såsom sådan högt uppburen i länet. Därav följer emellertid 
icke, att hon skulle lämpa sig som sin mans efterträdare./…/ Det skall till alldeles sär-
skilda skäl att besätta en landshövdingskepost med en kvinna. Det skulle förutsätta 
att en kvinna vore givet överlägsen alla män som skulle kunna ifrågakomma. Men det 
är icke fallet här och kan ej heller bli det för närvarande i något län.” 47 

”Med all respekt för sin duktiga, charmanta och av stolta ambitioner, brinnande 
landshövdingska, vill man nog även i fortsättningen helst ha en av länets angelägen-
heter intresserad, dugande och omdömesgill manlig länschef.” 48 

Vissa debattörer menade att Hanna Rydh saknade lämpliga kunskaper och erfaren-
heter och att hon därför var oförmögen till objektivitet och samordning i länet.49 
Med bristande objektivitet avsågs högst troligt det faktum att Hanna Rydh var aktiv 
i kvinnorörelsen, vilket också kommenteras av den östersundsfödde författaren och 
journalisten Gustaf Näsström som skrev i tidningen Idun : 

”Hon har bara ett handikapp; hon talar och skriver kvinnosak. Sådant skrämmer 
många besinningsfulla personer, som utan vidare skulle böja sig för kvinnlig överläg-
senhet, inte i ord och tal, men i sak.” 50

Ett annat tema som förekom bland de kritiska rösterna handlade om själva konstruk-
tionen av landshövdingeparet. Om nu landshövdingen var en kvinna – vem skulle då 
utföra de sysslor som en landshövdingefru normalt sett hade som sitt ansvar? Här 
framhölls och uppvärderades de uppgifter som ansågs vila på en landshövdingefrus 
axlar. Det fanns dessutom en uttalad rädsla för den nya manliga position som skulle 
komma att skapas ifall kvinnliga landshövdingar blev ett faktum. Vilken ställning 
skulle den kvinnliga landshövdingens make få.

”För all del finns det inga lämpliga karlar i landet, måste naturligtvis kvinnor utnäm-
nas till landshövdingar./…/Men eljest borde det vara onödigt att beröva männen den-
na förmånsrätt. Vår reaktionära inställning till detta spörsmål beror därpå att lands-
hövdingens fru oftast betyder mer än mannen själv. Hon kan, av ämbetet obundna, 
men av rangen delaktiga ställning åstadkomma ofantligt mycket, som annars skulle 
bli svårt att genomföra under ämbetsansvar./…/Och vad ska det bli av mannen – vi 
utgå ifrån att kvinnlig landshövding skall vara gift? Vilken funktion skulle han få? 
Han kan näppeligen ställa sig i spetsen för basarer till förmån för blinda, döva och på 
annat sätt lytta. Intet kan han uträtta, inte ens övervaka köket i landshövdingeresi-
denset. Han blir en löjlig figur, som alla rycka på axlarna åt.” 51 
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Dessa uttalanden stämmer väl med en könskomplementär ordning. Sett ur detta 
perspektiv skulle den kvinnliga frupositionen bli vakant ifall kvinnan/frun plötsligt 
tog den manliga positionen, dvs. ämbetet. Tanken att en kvinnlig landshövding skul-
le ha en make med representativa plikter vid sin sida föreföll också verklighetsfräm-
mande för 1930-talets debattörer. Tidigare genushistorisk forskning har visat att det 
var betydligt svårare för män än kvinnor att bryta med könsordningen. Inte minst 
inom jordbruksområdet förutsattes kvinnor vara flexibla nog att kunna överta man-
liga sysslor vid behov. 52 Eftersom den manliga positionen var tydligare kopplad till 
status och makt antogs däremot att männens eventuella kliv över på den ”kvinnliga” 
sidan skulle medföra en statussänkning. I pressdebatten om kvinnliga landshöv-
dingar fanns också exempel på kritiska uttalanden vars tydliga syfte var att förlöjliga 
hela frågeställningen. 

”Vi tror förstås inte att de styvsinta jämtarna vill bli regerade av en kvinna och vi 
tror inte heller riktigt, att det sk. svaga könet passar så bra i landshövdingeuniform. 
/…/ Vi ha en bekant, vars moster i ett föregående gifte har en fru, som är kusin till 
en flicka från Småland, vars bästa väninna en gång var piga hos statsministerns. Vår 
bekante väntar att han ska bli landshövding i Jämtland, om Hanna Rydh skulle falla 
igenom.” 53

I april månad 1938 gick ärendet mot sitt avgörande. En av Hanna Rydhs vapendragare 
i Stockholm var väninnan och stadsrådsfrun Maja Sandler. I en korrespondens dem 
emellan under påskhelgen berättade Maja Sandler om sitt lobbyarbete i Stockholm. 

”På en middag i förrgår träffade jag socialministern och så där i förbifarten kom vi att 
tala om landshövdingeposten i Jämtland. Jag erinrade ännu en gång om det faktum, 
att jämtarna, representerande olika politiska skikt, önskar att du stannar kvar som 
’hövding’ i länet. Jag tyckte också, att jag kunde nämna om att enstaka personer i 
egoistiskt syfte intrigerat mot dig, men att de ej äro många. /…/ Jag påpekade ännu en 
gång nödvändigheten för länet att få dig att fortsätta ditt storartade arbete däruppe. 
Får se huru regeringen gör. Att min make gör vad han kan för länet i det avseendet, 
det förstår du nog.” 54 

DE JÄMLIKA PRINCIPERNAS NEDERLAG – BEHÖ RIGHETSFRÅGAN I PRAKTIKEN 

I slutet av april debatterades motionen i riksdagens båda kamrar. I själva behörig-
hetsfrågan var de flesta talarna överens om det principiellt riktiga i att öka likställig-
heten mellan män och kvinnor. Trots detta stöddes motionen endast av en minoritet 
riksdagsmän.55 En av dessa principiella jasägare som i realiteten röstade mot motio-
nen var socialdemokraten och redaktören Karl Johan Olsson i första kammaren. 

”Även om det skulle dröja tio, tjugo eller femtio år, innan vi få en kvinnliga landshöv-
ding här i landet, anser jag, att det är en orättvisa, att kvinnorna äro utestängda från 
dessa och andra befattningar, som de till äventyrs kunna sköta, och den orättvisan 
måste undanröjas.” 56 
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De negativa argumenten handlade om att motionen var dåligt skriven och att den var 
alltför begränsad i sin omfattning. Man önskade istället att frågan skulle behandlas 
i ett större sammanhang där hela behörighetslagen fick en översyn. Flera talare ut-
tryckte också en irritation över principfrågans koppling till det enskilda fallet i Öst-
ersund. ”…det ser ut som det skulle vara en landshövdingeplats, som motionärerna 
särskilt intressera sig för att få besatt med en kvinna.” 57 

I andra kammaren kom diskussionen i huvudsak att stå mellan liberalen och yr-
kesinspektrisen Kerstin Hesselgren, som ju var en av motionärerna, samt socialde-
mokraten och fattigvårdskonsulenten från Östersund, Verner Hedlund. När Kerstin 
Hesselgren tog till orda var det som försvarare av såväl den enskilda motionen som 
av principen om lika villkor för kvinnor och män. Den kritik som riktats mot att 
motionen var alltför begränsad tog hon till sig och beklagade att de inte varit förutse-
ende nog att kräva en revision av hela lagen. Men, som hon uttryckte det, som kvinna 
hade hon ”fått lära sig att ta många små steg, ett i taget”. Hon jämförde också med 
den tidigare riksdagsdiskussionen om själva behörighetslagen och de farhågor som 
då ledde till undantagen från lagen. Farhågorna borde enligt henne komma på skam.

”Nu har man gjort ett förfärligt stort nummer utav detta att här också skulle kunna 
bli möjlighet för kvinnor att bekläda landshövdingeämbetet. Detta låter ju fasansfullt 
för många manliga öron, förstår jag, men i själva verket borde det väl inte vara så all-
deles omöjligt för en kvinna att bli landshövding och t. o. m. socialminister. Om jag är 
riktigt underrättad finns det inte mindre än tre kvinnliga guvernörer i Amerika och 
flera borgmästare. Jag har inte hört, att de stater, där detta förekommit, råkat närma 
sig avgrundens brant mer än andra. Det hela tycks ha gått utmärkt bra.” 58

Till skillnad från de ledamöter som var principiellt för kvinnors likställighet var 
Verner Hedlunds inställning att behörigheten för kvinnor borde ha sina bestämda 
begränsningar, detta framför allt av hänsyn till samhällsnyttan. Hedlund menade 
att landshövdingeämbetet, inte minst utanför Stockholm, var av en så stor betydelse 
för det demokratiska samhället att dess auktoritet inte fick sättas ifråga. Enligt ho-
nom skulle en kvinnlig landshövding automatiskt minska ämbetets legitimitet. I 
indirekta men ändå relativt tydliga ordalag anspelade Hedlund också på situationen 
i Östersund där Hanna Rydh aspirerade på en landshövdingepost samtidigt som 
hon engagerade sig i kvinnorörelsen. Sett ur Hedlunds synvinkel stod landet inför 
ett skräckscenario där en socialdemokratisk regering, med Gustav Möller som so-
cialminister, kanhända skulle gå de kvinnopolitisk aktiva tillmötes i denna utnäm-
ningsfråga. Dock beklagade han det län som ”får taga emot den första stöten”, med 
andra ord hemlänet Jämtland.

”Jag har dock alltjämnt den uppfattningen, att en landshövdings krävande ämbets-
uppgifter, framför allt såsom chef för polisväsendet i länet, icke kunna upprätthållas 
av en kvinna. Jag är den förste att erkänna, att många kvinnor, intellektuella och med 
praktisk erfarenhet, skulle kunna på grund av dessa egenskaper träda in såsom chef 
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för en länsstyrelse. Men det finns ändå någonting hos dessa dugliga kvinnor, som 
gör, att de icke med fördel kunna utöva ett landshövdingeämbete. Visserligen medför 
den officiella träningen hos kvinnan en viss karlavulenhet – och fröken Hesselgren 
besitter den icke minst – men hon kan i alla fall icke dölja sin egenskap av kvinna, och 
så länge detta icke är möjligt, kan icke en kvinna skaffa sig den auktoritet, som hon 
behöver för att utöva landshövdingeämbetets många svåra uppgifter, icke minst när 
det gäller att taga itu med oeniga länsbor för att samla dem omkring en större läns-
uppgift, där de i sina bygdeintressen stå splittrade.” 59

Bibliotekarien och högerkvinnan Ebon Andersson, en av Kerstin Hesselgrens med-
motionärer, replikerade Hedlund och tackade för hans ärliga åsikter. Indirekt kriti-
serade hon därmed de ledamöter som sade sig vara principiellt för likställighet, men 
som trots detta yrkat på motionens avslag. Möjligen menade hon också att det fanns 
fler riksdagsmän med en inställning liknande Hedlunds, men att dessa av opinions-
skäl inte ville resonera öppet i dessa banor. 

Förutom Verner Hedlund fanns ytterligare en riksdagsman, bondeförbundaren Wik-
tor Egnell i förstakammaren, som argumenterade mot motionen med den direkta åsikten 
att kvinnor inte borde beredas tillträde till högre statliga ämbeten. Liksom Hedlund ar-
gumenterade han för att kvinnor helt enkelt inte passade för denna typ av verksamheter.

”De framskjutna platser, som här avses, skötas nog efter en mycket allmänt utbredd 
mening ännu så länge bäst av män. En kvinna såsom exempelvis landshövding skul-
le, även om hon vore gift, icke på samma sätt som en man kunna fylla de rent sociala 
uppgifter, som vi äro vana vid att landshövdingefamiljen nu fullgör i ett län, detta 
alldeles oavsett hennes mans, som det vill förefalla, ganska oklara ställning.” 60 

Även bland motionens tillskyndare fanns åsikten att kvinnor och landshövdingeäm-
beten inte hörde samman. Liberalen och missionsförbundaren Gustav Mosesson i 
andra kammaren menade att naturen själv var den bästa spärren mot kvinnorna 
och att det därför inte fanns behov av någon särskild lagstiftning.61 Socialdemo-
kraten Johan Olsson anförde i princip samma argument när han hävdade att en fri 
tävlan tävlan könen emellan skulle resultera i en ”naturlig uppdelning dem emellan 
med avseende på yrken och ämbeten här i samhället.” 62 

När kamrarna gick till beslut i frågan om ändring av behörighetslagen var utgång-
en relativt given. I första kammaren gick flertalet på lagutskottets linje vilket innebar 
avslag på motionen.701 I andra kammaren ställdes utskottets förslag mot ett yrkande 
från Kerstin Hesselgren om att riksdagen skulle begära en utredning angående änd-
ringar i behörighetslagen. Utskottets förslag vann med 113 röster mot 75.63 Beslutet i 
första kammaren beklagades av den socialdemokratiska Länstidningen i Östersund. 
”Det är ingen uppbygglig syn att finna kamrarna i full konkurrens om att vara mest 
fördomsfulla och föråldrade i sin uppfattning om kvinnornas rätt till behörighet.” 64 
När även andra kammaren avgett sin dom skrev man att den enda trösten var att: 
”Per Albin befann sig bland de 75.” 65 
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LANDSHÖVDINGEFRÅGANS EFTERSPEL

För Hanna Rydh personligen innebar landshövdingefrågans utgång självklart ett 
stort nederlag och hon var djupt besviken över hur händelserna utvecklat sig.66 Några 
dagar efter riksdagsdebatterna avreste hon till USA som en av de officiella svenska 
delegaterna vid det gemensamma Delawarejubileet. Från sitt hotellrum skrev hon ett 
sorgset brev hem till vännen och kampanjledaren Eric Festin. 

”Ja, allt detta är för underligt och besvärligt. Här tycks hela regeringen vilja ’saken’ 
och ändå måste de handla så. S. H-n broder till P.A är här. Har talat mycket om det 
och är så ledsen.” 67 

Festin blev å sin sida både bedrövad och arg. ”Först blev jag slagen, kunde ej skriva. 
Bad fru W. skriva en hälsning, där jag sökte diktera några fakta. Sedan jag hämtat 
mig, blev jag ursinnig.” 68 Även Margareta von Konow beskrev i efterhand sin besvi-
kelse över landshövdingefrågans utgång. ”Hon borde ha blivit landshövding i Öst-
ersund, där hon gjort en stor insats under de år hennes man varit landshövding och 
där det fanns en stark opinion som ville ha henne som hans efterträdare.” 69 

Vad hände fortsättningsvis i frågan om kvinnliga landshövdingar? Trots att mo-
tionerna i 1938 års riksdag fick ett relativt svalt bemötande dröjde det inte länge för-
rän behörighetsfrågorna återigen väcktes. Vid 1939 års riksdag föreslogs att behörig-
hetslagen borde ses över i sin helhet. Till skillnad mot året dessförinnan var nu första 
lagutskottet positivt till en revision och förslaget tillstyrktes. Regeringen tillsatte 
därmed en ny behörighetskommitté och en av de fyra sakkunniga blev ingen mindre 
än Hanna Rydh. I sitt utlåtande 1944 föreslog de sakkunniga full likställighet mellan 
könen ifråga om statstjänster. Argumentationen byggde framför allt på den så kal-
lade ”självsaneringstanken”, dvs. att arbetsmarknaden själv skulle komma att lösa de 
fall där män eller kvinnor ansågs lämpligare för ett visst yrkesområde. Man stödde 
sig därmed på ett slags särartsresonemang enligt vilket det inte behövdes några lag-
liga hinder för kvinnor och män på arbetsmarknaden. I en öppen och fri konkurrens 
skulle skillnader mellan könen automatiskt ge sig till känna och därför skulle det inte 
behövas några undantag från principen om likställighet. De tjänster som inte ansågs 
lämpliga för kvinnor skulle enligt detta resonemang inte heller bli eftersökta av kvin-
nor. Att ett sådant fall varit aktuellt några år tidigare tycktes nu vara glömt. 

Just i frågan om landshövdingetjänsterna resonerade 1944 års sakkunniga med 
exakt samma argument som 1937 års motionärer, nämligen att eventuella polisiära 
arbetsuppgifter kunde lösas av andra tjänstemän, främst landsfogden, samt vidare 
att länsstyrelsernas ökade andel sociala uppgifter medförde ett ökat behov av kvalifi-
cerade kvinnliga tjänstemän.70 Med stöd av denna utredning beslutades 1945 om en 
ny behörighetslag enligt vilken kvinnor ägde samma rätt till statstjänst som män. 
Det enda undantaget denna gång var prästyrket och kyrkliga tjänster, vilka skulle 
ges en egen utredning. 
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Behörighetslagen upphävdes helt och hållet 1949 och därmed ströks samtliga 
särbestämmelser vad gäller kvinnor, dock undantaget de prästerliga tjänsterna som 
inte blev tillgängliga för kvinnor förrän 1958. I och med grundlagsändringen 1949 
upphävdes dock de lagliga hindren för kvinnor att inneha landshövdingeämbetet. 
Därmed var inte sagt att tillsättningar av statstjänster genast förändrades. I sin 
undersökning av hur den första behörighetslagen blivit efterlevd konstaterar Ingrid 
Gärde Widemar torrt att: ”Det räcker emellertid inte med att stifta lagar” 71. Det skulle 
komma att dröja åtskilliga år innan Sverige fick sin första kvinnliga landshövding. 
Först ut blev Camilla Odhnoff i Blekinge 1974-1992, följt av Astrid Kristensson i Kro-
noberg 1977-1982.72 I ett internationellt perspektiv var detta relativt sent. I USA fanns 
två kvinnliga guvernörer redan under 1920-talet: Nelly Tayoe Ross i Wyoming (1925-
1927) och Miriam Amanda Wallace Ferguson i Texas (1925-1927, 1933-1935).73

Sammanfattning och analys: kön och legitimitet
För Hanna Rydh personligen innebar riksdagens behandling av landshövdingefrå-
gan ett nederlag. För kvinnopolitiska aktörer i allmänhet ledde dock diskussionerna 
successivt till framgång. Redan 1939 beslutades om en översyn av behörighetslagen 
och i enlighet med denna beslutades 1945 om en ny lag där kvinnor ägde samma rätt 
till statstjänst som män. Behörighetlagen slopades helt 1949. 

I ett bredare perspektiv kan frågan om kvinnlig landshövding 1938 ses som ett 
exempel på att könsordningen rubbades en aning. Den debatt som fördes i riksda-
gen och pressen gav uttryck för de motsättningar som fanns gällande kvinnor och 
män och deras roll i offentlig verksamhet. När principen om mäns och kvinnors lika 
ställning inom arbetslivet prövades i riksdagen 1938 utsattes ”i principhållningen” 
för svåra prövningar. Det visade sig vara betydligt lättare att teoretiskt framhålla en 
likställighetens princip än att verka för den i praktisk politisk handling. 

Denna motsättning mellan teori och praktik vad gäller könens jämlikhet har getts 
prov på också i andra sammanhang. I sin undersökning av kvinnorna inom den 
svenska ordningspolisen under 1950-talet beskriver Johanna Dahlgren en liknande 
ambivalens mellan ett principiellt hävdande av likställighet och en könskomplemen-
tär praxis. Trots att kvinnor och män inom ordningspolisen tänktes fungera enligt 
principen om likställighet, så tilldelades de kvinnliga poliserna i första hand arbets-
uppgifter som anknöt till kvinnor och barn.74 

De politiska processer som handlar om kvinnors behörighet till ämbeten och yrkes-
områden som ansetts manligt kodade blottar en tydlig könskonflikt. Här framgår att 
synen på kön genomsyrades av ett särartstänkande där kvinnor och män inte kunde 
tänkas fungera på arbetsmarknaden på ett jämlikt sätt.75 Även om argumenten som 
användes i riksdagsdebatten om kvinnliga landshövdingar inte var bokstavligen bio-
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logiska så vilade resonemangen ändå på en underförstådd tes att män och kvinnor av 
naturen var olika. Enligt samma analys gav sig dessa skillnader till känna i arbetslivet 
genom att vissa uppgifter passade kvinnor sämre än andra. Här pekar undantagen 
från behörighetslagen tydligt ut de verksamheter som inte ansågs möjliga att demo-
kratisera och öppna för kvinnor; kyrkan, militären, rättsväsendet och så den högre 
statsbyråkratin som var fallet i denna fråga. 

Ett genomgående tema för dessa problemområden kan sägas vara frågan om le-
gitimitet och auktoritet. Kvinnor ansågs inte ha samma kapacitet att uppträda med 
pondus och respekt inom dessa utpekade verksamhetsfält. Om det möjligen fanns 
enstaka kvinnor som ägde tillräcklig pondus skulle dessa ändå inte respekteras av 
allmänheten eftersom den allmänna åsikten var att kvinnor inte var lämpade. En 
av de viktigare stötestenarna var exempelvis frågan om kvinnliga domare och hu-
ruvida allmänheten skulle respektera rättens arbete om den leddes av en kvinna.76 

På liknande sätt argumenterades i landshövdingefrågan. Här handlade det om hu-
ruvida en kvinna kunde anses lämplig och kapabel att fungera som ytterst ansvarig 
för ordningsmakten i krissituationer. Frågan om ordningsmakten bör emellertid 
betraktas som toppen av ett isberg av misogynt färgad särartsideologi. Det fanns en 
generell inställning till landshövdingeämbetets officiella och representativa funktion 
som poängterade landshövdingens roll som länets främste företrädare. Argumentet 
att ämbetet som sådant skulle kunna devalveras om kvinnor fick tillträde talar här 
sitt tydliga språk. Enligt denna typ av resonemang hade tjänsten som landshövding 
en inbyggd prestige och auktoritet som kvinnor, just på grund av sitt kön och trots 
eventuella formella kunskaper och meriter, inte ansågs kunna leva upp till. Här an-
vändes alltså könskategorin i sig som ett argument mot likställighet. ”Men jag har 
den uppfattningen, att blott därför att de äro kvinnor, kunna de icke komma i fråga 
såsom landshövdingar, därför att de icke kunna skaffa sig den auktoritet, som behövs 
i utövningen av detta ämbete.” 77 Inte bara kritikerna utgick från denna typ av reso-
nemang. Även bland argumenten från förespråkarna för likställighet finner vi spår 
av särartsresonemang. Som exempel anfördes att länsstyrelsernas verksamhetsom-
råde, som innehöll alltmer av sociala frågor, behövde den kvinnliga kompetens som 
fanns inom detta område. 

Sammanfattningsvis visar debatten 1938 att argumentationen för eller emot 
kvinnlig behörighet till högre tjänster ofta utgick från ett särartstänkande. Kvinnor 
och män tänktes fungera olika och vara försedda med olika egenskaper och kvalite-
ter. De som argumenterade mot kvinnliga landshövdingar menade att kvinnor inte 
hade samma förmåga till ledarskap och auktoritet. Även tillskyndarna av kvinnlig 
behörighet byggde delar av sin argumentation på särartsargument. Exempelvis fanns 
åsikten att kvinnors speciella erfarenheter och kompetens behövdes inom länsstyrel-
serna. Det handlade med andra ord om huruvuda kvinnligt kön ansågs legitimt eller 
ej inom landshövdingeämbetet.
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KAPITEL 6

Särarterna – harmoni och tyranni
Möjligheter och begränsningar grundade på kön 
och klass

I DETTA KAPITEL skall resultaten från de tidigare undersökningarna sammanfattas 
och analyseras. Undersökningen av kulturarvsområdet med dess hemslöjd och 
bygdedräkter har visat att det fanns ett utbrett särartstänkande under perioden 
1900-1940. Detta skall analyseras närmare och kopplas till den regionala elitens 
kvinnor. Vilka möjligheter till makt ägde landshövdingskorna som personer 
respektive positioner? Vilka gränser fanns för deras handlingsutrymme? Hur 
skall vi tolka kategorierna kön och klass i detta sammanhang? Kan begreppet 
intersektionalitet vara till någon hjälp? Inledningsvis görs en översiktlig genomgång 
av särartsbegreppet och diskuteras dess tillämpning på kulturarvsområdet samt dess 
koppling till frågeställningar om kön, makt och offentlighet.

BEGREPPET SÄRART 

I landshövdingeprocessen 1938 utmanade Hanna Rydh gränserna för hur en kvinn-
lig elitperson kunde agera. Striden om kvinnors behörighet till landshövdingeäm-
betet visar att både försvarare och utmanare grundade sin argumentation och sina 
strategier på ett könskomplementärt särartstänkande. I tidigare kapitel har getts 
exempel på särartsidéer i såväl kulturarvsfältet som inom filantropin och kvinno-
politiken. Fanns det under undersökningsperioden en tendens att tänka i termer av 
särart? Mycket tyder på detta. Det förefaller ha funnits en stark vilja att på olika sätt 
konstruera och uttrycka egenart. Denna ambition kunde ta sig uttryck i synen på 
kvinnor och män, landskap och provinser, museiföremål, smak och skönhet. Särart 
var något som medvetet artikulerades och uttrycktes, antingen i ord eller genom mer 
handfasta praktiker. Man talade exempelvis om en provins och dess ”egendomlighe-
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ter”, med andra ord om dess särskilda egenheter och karakteristika. Ofta beskrevs 
särarten via en egen fältanpassad retorik, exempelvis användes inom hemslöjdsom-
rådet uttrycket ”det ortspecifika”. Begreppet särart verkar i sin tur ha kopplats till så 
kallad naturlighet och äkthet. Genom att definiera något som troget sitt rätta väsen 
kunde det därmed anses sant och riktigt. 

Samtidigt som särartsidealen markerade skillnad mellan olika fenomen skedde 
också en rangordning där vissa värden och företeelser gavs högre status än andra. Det 
fanns med andra ord en särarternas egen hierarki och talet om särart kunde därmed 
ha en normerande funktion. Särarterna ska inte ses som utsagor om faktiska förhål-
landen utan berättar i stället om normer, värden och intentioner i samhället. Påståen-
den om särarter kopplades ofta till frågor om identitet och tillhörighet. De fungerade 
som allmänt vedertagna diskurser om samhället och dess uppbyggnad och naturlig-
gjorde samtidigt vissa kategoriseringar och maktordningar. Evolutionsteorin var en 
vetenskaplig teori som harmonierade väl med särartstänkandet. Darwins ”Om arter-
nas uppkomst” (1859) gav vetenskaplig legitimitet inte bara åt naturens evolutionära 
utveckling, men även åt tankar om hur raser och kön tänktes fungera. 

Enligt min mening kom särartsidéerna framför allt till uttryck inom kategorierna 
kön, ras och plats. Ulla Manns har varit inne på ett liknande resonemang i sin un-
dersökning av Fredrika Bremerförbundet. Hon menar att ett utmärkande drag för 
perioden kring sekelskiftet 1900 var en biologisering av synen på människan. Uti-
från fysiologiska och biologiska skillnader människor emellan skapades skillnader 
mellan kön, raser och nationer. Sociala och politiska villkor förklarades utifrån dessa 
skillnader. Snarlika resonemang finns hos Karin Johannisson i hennes analys av den 
medicinska debatten kring sekelskiftet 1900. Hon menar att den socialdarwinistiskt 
inspirerade diskussionen om hälsa och medicin kom att bygga på ett skillnadsska-
pande med hjälp av kategorierna kön, klass och ras. På samma sätt som män och 
kvinnor kom att bilda två skilda arter med tydliga biologiska olikheter, tenderade 
klasskillnader att definieras som en slags rasskillnader. Skillnaderna mellan männis-
kor satte bokstavligt talat kroppsliga märken. De lägre klasserna ansågs exempelvis 
vara av en grövre och råare sort. 1 

Det var i första hand bland borgerliga grupper som dessa idéer fördes fram, med 
andra ord var det borgerligheten som ”talade”. Senare under 1900-talet fick diskur-
serna dock acceptans i betydligt vidare kretsar. När det gäller kategorin klass före-
faller det som om den medvetet tonades ned till förmån för andra kategoriseringar. 
Inom borgerliga kretsar ansågs det rentav vara viktigt att överbrygga de, som man 
ibland uttryckte det, konstruerade skrankorna människor emellan.2 Att samlas 
kring nation, region, bygd alternativt kring manligt och kvinnligt kunde vara ett 
sätt att skymma just klasskillnader i samhället. Talet om särarter låter oss tro att 
kvinnor, män, nationer och bygder är homogena företeelser utan inbördes konflikter 
eller olikheter. En bygd karakteriserades därmed av sina specifika egenskaper och 
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kvinnor förenades på motsvarande sätt av det typiskt kvinnliga. Därmed upphöjdes 
skillnader mellan kön respektive mellan nationer och bygder medan skillnader inom 
kön samt inom en nation eller en region tenderade att osynliggöras. 

Om kategorin klass inte så tydligt artikulerades utåt behöver det alltså inte betyda 
att den var betydelselös i sammanhanget. Tvärtom är det fullt möjligt att hävda att 
det kring sekelskiftet 1900 fanns en underförstådd och naturliggjord borgerlig he-
gemoni.3 Det kan uttryckas som att idéerna om särart och komplementaritet ver-
kade inom ramen för denna hegemoni där synen på kön och nation/plats var väl 
integrerade. Jag vill förstå begreppet särarter som en slags legitimerade och påbjudna 
avvikelser inom ordningen. Eftersom särarterna i sig framstår som homogena och 
konfliktfria kan de sägas grunda sig på likhet inom ordningen. Begreppen särart och 
likhet fungerar därmed inte som motsatser utan mer som samverkande poler. 

KÖ NENS SÄRART 

Om man vill diskutera i termer av en diskursiv könssärart får man söka dess rötter 
i flera olika sammanhang; religiösa, filosofiska och vetenskapliga. Sedan slutet av 
1700-talet fanns filosofiska teorier som hävdade grundläggande skillnader mellan 
könen och att dessa olikheter kompletterade varandra. Denna polära syn på kön 
byggdes upp av begreppen skillnad och komplementaritet. En av de första särarts-
ideologerna var Jean Jacques Rousseau, som menade att könens förmågor skilde sig 
åt och att män och kvinnor därför borde göra olika saker. Kvinnors verksamheter 
skulle riktas inåt mot barnen och familjen medan mannen skulle ägna sig åt utåtrik-
tade aktiviteter. Könen borde också uppfostras på skilda sätt och i enlighet med sin 
natur. Rousseau ansåg att män var överlägsna ifråga om intellektuella verksamheter 
medan kvinnor sågs som känslomässigt begåvade. Idéerna om könssärart var här 
kopplade till ett utopiskt tänkande där de ”kvinnliga” egenskaperna, som exem-
pelvis känslighet, omvårdnad, moral och fredsvilja, tänktes förädla samhället och 
mänskligheten.4 

I sin avhandling om Ellen Keys kvinnouppfattning analyserar Ronny Ambjörns-
son en idétradition som han kallar ”kvinnokönets naturliga höghet”. Denna beskrivs 
som en brokig idétradition vars ursprung fanns i de förändrade produktionsfor-
merna inom framför allt medelklassen där familje- och hushållsprincipen alltmer 
ersattes av en individualiserad produktion. De polära idéerna om könens egenska-
per var enligt honom ett sätt att ideologiskt definiera den nya roll som tilldelades 
borgerlighetens kvinnor.5 Med den samtida uppfostringslitteraturen som källa har 
Gunhild Kyle analyserat hur detta 1800-talets borgerliga könsideal kom till uttryck i 
Sverige. Hon sammanfattar idealen som en stereotypisering av kvinnligt och manligt 
enligt en hänvisning till könens natur. Kvinnan beskrivs som passiv, känslomässig 
och nära bunden till natur. Mannen ses som aktiv, logisk och kopplad till civilisation 
och kultur. Könen ansågs komplettera varandra och skulle verka inom områden som 
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naturen anvisat: kvinnan inom hemmet/det privata och mannen inom samhället/
det offentliga. Denna konstruktion av önskad kvinnlighet respektive manlighet an-
sågs också bevara stabiliteten i samhället, med andra ord ansågs de komplementära 
könsidealen vara samhällsnyttiga.6 

Inger Hammar har med emfas kritiserat den genushistoriska forskningen för att 
den alltför ensidigt kopplat det könskomplementära tänkandet till Rousseau och hon 
hävdar istället att den lutherska teologin varit väl så betydelsefull som ideologisk 
bakgrund. Den kristna lutherska kallelseläran vilade på en grund av komplementär 
människosyn. Enligt Luther var samhället indelat i tre stånd; det kyrkliga, det poli-
tiska och hushållets stånd. Människan kunde tjäna Gud inom alla dessa sfärer och 
såväl familjeliv som arbetsliv skulle ses som kallelseliv. Könen hade dock olika kal-
lelser och kvinnan tjänade framför allt inom hushållsståndet som maka, mor, syster 
eller tjänarinna. I de övriga stånden var hon själv inte aktiv utan representerades där 
av sina manliga anhöriga. Undantagsvis kunde kvinnor, som kände en egen andlig 
kallelse, fungera som ett slags kristna språkrör.7 

Från mitten av 1800-talet skedde en biologisering av särartsidéerna då en rad 
naturvetare förklarade skillnaderna mellan könen med hjälp av vetenskapliga ar-
gument. Denna process kan ses som ett slags naturliggörande av könsskillnaderna 
med vetenskapen som legitimerande redskap. Thomas Laqueur, som beskrivit denna 
process som en omställning från en enköns- till en tvåkönsmodell, har talat om den 
naturliga kroppen som en ”samhällsdebattens guldmyntfot”.8 Om enkönsmodellen 
tidigare beskrivit kvinnan som underlägsen på grund av hennes bristande manlig-
het, blev tvåkönssystemet ett sätt att poängtera kvinnans fundamentala olikhet. 
Kvinnan blev enligt detta synsätt alltid annorlunda än mannen och i vissa avseenden 
också bättre. Här finns kopplingar till de evolutionära vetenskapsidéerna och deras 
syn på naturen, raserna och könen som bundna av en fast logik från lägre till högre 
utvecklingsstadier.9 

Ellen Key var en av dem som influerades av evolutionsläran. Hon betraktas ofta 
som en av de ledande svenska ideologerna för de könskomplementära idéerna. I sin 
text ”Missbrukad kvinnokraft” från 1896 introducerade hon det samlande begreppet 
”samhällsmoder” för att ringa in de egenskaper och verksamhetsområden hon ansåg 
var centrala för kvinnligheten. Kvinnor och män var styrda av sitt köns ”bestäm-
ningar” och borde därför verka i linje med dessa olikheter istället för att motarbeta 
dem. De naturenliga arbetsområden som Key anvisade kvinnorna fanns, förutom i 
det egna hemmet, inom pedagogiken, sjuk- och hälsovården, filantropin och kultu-
ren.10 I senare forskning har bland annat Claudia Lindén velat problematisera och 
nyansera Ellen Key och hennes tänkande bortom dikotomin likhet-särart. Enligt 
henne fanns spänningar och ideologiska motsättningar mellan alla aktörer inom 
kvinnorörelsen. I Lindéns tolkning är begreppet ”samhällsmoderlighet” ett sätt för 
Ellen Key att producera en essentialism som inte nödvändigtvis handlade om det 
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biologiska moderskapet utan istället om andliga egenskaper som hon ansåg att alla 
kvinnor hade tillgång till. Samhällsmodern utgör i denna tolkning en metafor för en 
kvinnlig politisk medborgare som deltar i samhällsomdanande arbete på sina egna 
könsbestämda villkor.11 

Även inom nationalismen som ideologi och tankemodell fanns en tydlig koppling till 
skapandet av skillnader, inte minst könsskillnader. Det nationalistiska symbolspråket 
anspelade ofta på stereotypa könsskillnader där kvinnor och män tillskrevs åtskilda 
egenskaper. Kvinnor fungerade som symboler för dygd, moral och äldre traditioner 
medan män representerade mer aktiva, framåtsyftande och moderna egenskaper.12 

Kring sekelskiftet 1900 fördes i Sverige en livlig debatt om begreppen kvinnligt, 
manligt och mänskligt. Denna debatt förekom inte enbart inom politiken. Även på 
det skönlitterära området fanns en rad starka debattinlägg vilket tydligast exempli-
fieras av Ibsens ”Ett dockhem” och Strindbergs ”Giftas”, vilka också kan sägas stå 
som motpoler i debatten om kvinnors frigörelse. Bland de starka debattinläggen 
finns även boken ”Kön och karaktär” av den minst sagt misogyne Otto Weininger.13 
Diskussionerna fördes också inom kvinnorörelsen där det genomgående fanns en 
ambivalens i synsättet. Där fanns både en vilja att likställa kvinnor och män i socialt 
och politiskt hänseende och en tendens att se på kön som en fråga om särart. Trots 
att det finns exempel på kvinnopolitiska debattörer som hävdade en radikalt kritisk 
och frigörande syn på kön tycks det ändå som om de könskomplementära tanke-
gångarna fungerade som en slags kanon eller doxa för att använda ett bourdieuskt 
begrepp.14 Detta hindrade dock inte att olika kvinnogrupper samtidigt strävade efter 
likställighet.15 

Som jag ser det vilade den övergripande könsordningen under perioden 1900-1940 
på en bärande stomme av särartstänkande.16 Här kan nämnas en rad olika exempel 
på detta förhållande, exempelvis hämtade från det kvinnopolitiska området. När det 
gäller Fredrika Bremerförbundet utvecklades rörelsens idéer från ett liberalt frigö-
relsespår under 1880- och 90-talen, till ett mer könskomplementärt husmodersideal 
under 1900-talets första hälft.17 Rösträttsrörelsen agerade också utifrån en komple-
mentär syn på kön. Man hävdade att kvinnor hade gemensamma intresseområden 
utifrån deras funktion i hemmet. Föreställningar om kvinnors särskilda egenskaper, 
deras samhällsmoderlighet, utnyttjades flitigt i argumentationen för den kvinnliga 
rösträtten. Tanken var att de så kallade kvinnliga kvaliteterna skulle tillföra nya di-
mensioner till politiken.18 

När de socialdemokratiska kvinnorna fick ett genombrott i politiken under 1930-
talet var det just som en slags kvinnopolitiska experter på frågor som kopplades till 
hemmet, familjen och barnen. Här fungerade särarten som en strategi för kvinnor 
som ville etablera sig i de politiska församlingarna. De socialdemokratiska kvinnorna 
fick därmed en komplementär politikerroll vid sidan av partiet som helhet.19 Också 
en ”modern” socialdemokrat som Alva Myrdal var influerad av de komplementära 
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idéerna om kön. Hon har visserligen betraktats som något av en symbol för likhets-
strävanden, ibland som en slags motpol till Elin Wägners mer särartsinriktade femi-
nism. Alva Myrdal argumenterade själv mot tanken på att det skulle finnas självklara 
kvinnliga karaktärsdrag och intresseområden, hon såg dessa mer som ”oprövade 
hypoteser”.20 I realiteten kom likafullt den könsuppdelade praktiken, med kvinnodo-
minans inom vissa verksamhetsområden, att utnyttjas som argument för att kvinnors 
politiska representation skulle öka.21 Enligt dessa tankegångar var det viktigt att kvin-
norna, när de väl var på plats i de politiska församlingarna, skulle agera utifrån sina 
specifika erfarenheter och den kompetens de utvecklat inom familjelivet. 

Yvonne Hirdman har analyserat dominansen för husmoderliga ideal i termer av ett 
”husmoderskontrakt” mellan männen, kvinnorna och staten under perioden 1920-
1960. Enligt detta osynliga samhällskontrakt blev männen familjeförsörjare, med 
staten som ekonomisk understödjare via socialförsäkringssystemet, medan kvin-
norna huvudsakligen blev husmödrar och mödrar i modernt utrustade hem.22 I en 
senare analys stödjer Gro Hageman och Klas Åmark uppfattningen att det fanns ett 
dominerande husmoderskontrakt i Sverige under denna period, men hävdar samti-
digt att detta utmanades av andra konkurrerande uppfattningar om könens platser 
och villkor. Kontraktet tolkas som grundläggande normer vilka ständigt ifrågasätts 
men inte ändras utan vidare. I deras analys jämförs genuskontraktet med Bourdieus 
begrepp doxa.23 

Även i ett nordiskt perspektiv kan man påstå att den husmoderliga och särartsan-
passade linjen stärktes i början av 1900-talet. Inom den norska och danska kvinno-
rörelsen skedde exempelvis en liknande utveckling i riktning mot husmorssak.24 Kari 
Melby har studerat det norska husmodersförbundet och lärarinneförbundet i syfte 
att analysera förhållandet mellan å ena sidan komplementär könsdiskurs, å andra 
sidan emancipation och krav på likställighet mellan könen. Hon hävdar att idéer 
om kvinnlig särart i stor utsträckning användes som argument när dessa kvinnoför-
bund strävande efter lika villkor.25 

I enlighet med dessa resonemang kan en komplementär syn på kön ha en eman-
ciperande potential. Det är svårt att avgöra hur väl förankrad denna särartsideologi 
var hos de enskilda aktörerna. Oberoende av vad kvinnorna själva ansåg var de trots 
allt tvingade att förhålla sig till den rådande könsordningen där tankar om könens 
särart ingick. Oavsett om man tolkar den kvinnliga särarten som en medveten poli-
tisk strategi för ökat inflytande, eller som en djupare ideologisk övertygelse, kan kon-
stateras att dessa könskomplementära ideal stärktes under perioden 1900-1940.

ET T EGET OFFENTLIGT RUM

Särartens inskränkningar och begränsningar innebar samtidigt möjligheter. De 
ansvarsområden som tilldelades kvinnor, och som i de flesta fall utövades inom 
hemmets ramar, kunde också föra dem ut i samhället. Analysen av de båda lands-
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hövdingefruarna Ellen Widén och Hanna Rydh visar att kvinnor i en regional 
elitposition förväntades delta i en mängd sociala och kulturella engagemang i det of-
fentliga rummet. För dem och andra borgerliga kvinnor ansågs det närmast som en 
plikt att verka inom områden som sjuk- och fattigvård, barnomsorg och uppfostran, 
hemslöjd och hembygdsvård. 

Områden som djurskydd, livräddning och vissa försvarsfrågor kunde också tolkas 
som något av en kvinnlig mission. Inom djurskyddsrörelsen fanns exempelvis många 
aktiva kvinnor och deras engagemang vilade på uttalat könskomplementära tankar. 
Djurskyddet sågs som en del i civilisationsprocessen och i denna behövdes de egen-
skaper som tillskrivits kvinnorna; kärlek, empati och medlidande.26 

Frågor om fred och nykterhet låg också väl i linje med den rådande särartsdiskur-
sen. Nykterhetsorganisationen Vita Bandet var en av samtidens största kvinnoorga-
nisationer. Genom sin agenda kan den sägas symbolisera den mångfald av särartsin-
spirerade frågeställningar som då fanns på dagordningen: nykterhet, sedlighet, fred, 
kvinnlig rösträtt, bildning, filantropi och solidaritet med behövande.27 

I början av 1900-talet skapades i Sverige en en bred samling av organisationer, in-
stitutioner och nätverk där kvinnor dominerade.28 Kjell Östberg har beskrivit detta 
som en särskild kvinnooffentlighet, vilken också kan tolkas som en slags motoffent-
lighet eller alternativ offentlighet baserad på kvinnlig särorganisering.29 En titt på 
Svenska kvinnors Nationalförbund och dess medlemmar ger en relativt god översikt 
över denna offentlighet. När organisationen bildades 1896 ingick nio organisationer: 
Fredrika Bremerförbundet, Föreningen för Välgörenhetens ordnande, Göteborgs 
Lärarinneförening, Flickskoleföreningen, Handarbetets Vänner, Kvinnoklubben, 
Sällskapet Nya Idun, Stockholms Läsesalong samt Svenska Allmänna Kvinnoför-
eningen för djurens skydd.30 På programmet stod kvinnopolitiska strävanden för 
likställighet, men även arbete för sociala reformer och fred. Nationalförbundet hade 
som mest ett 35-tal medlemsorganisationer främst från de kvinnopolitiska, filantro-
piska, nykterhetsfrämjande- och fredsinriktade områdena, men även från kulturellt 
inriktade rörelser. Hemslöjdsfältet representerades av Handarbetets Vänner och från 
1931 även av Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.31 

Denna kvinnooffentlighet kom även till uttryck i den praktbok som gavs ut 1943 
med titeln: Kvinnor i fosterländsk gärning. Samlingsverk över svenska kvinnor i arbete 
för land och folk. I detta 800-sidiga bokverk presenteras de organisationer och verk-
samheter som ansågs sortera under temat ”kvinnors fosterländska gärningar”. Bland 
dessa finner vi bland annat hemslöjd, konsthantverk, folkhögskolor, fysisk fostran, 
sjukvård, barnavård, fred, flyktinghjälp och hushållsarbete. De organisationer som 
presenterades var exempelvis Röda Korset, Lottarörelsen, Kvinnoföreningarnas Be-
redskapskommitté, Vita Bandet, Fredrika Bremerförbundet, Husmodersförbundet 
och Handarbetets Vänner.32 
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SÄRART INOM KULTURARVSOMRÅDET – PLATS, ESTETIK OCH KVINNLIGHET

I tidigare kapitel har getts en översikt av kulturarvsområdet och dess utveckling 
på regional och nationell nivå. Analysen av verksamheterna inom detta område 
har visat att begreppen nation, region och bygd/ort var centrala. Under 1800-talet 
hade intresset för en nationell historia och kultur accelererat, vilket bland annat 
manifesterades i en rad organisationer däribland Svenska slöjdföreningen, Svenska 
fornskriftsällskapet och Svenska fornminnesföreningen. Kring sekelskiftet 1900 på-
börjades en process som förstärkte de regionala och lokala perspektiven. Nu blev det 
i högre utsträckning regionernas och hemorternas specifika och särpräglade kultur 
som skulle studeras och värnas. Grunden var fortfarande nationell och fosterländsk, 
men det svenska sades nu manifesteras i de olika bygdernas kulturella uttryck. I linje 
med detta utvecklades en lokal och regional föreningsbildning inom kulturarvsfältet. 
Här finner vi hemslöjdsföreningar, fornminnesföreningar och hembygdsföreningar. 

Hemslöjden framstår som ett ypperligt exempel på den regionaliserade och bygde-
betonade nationalismen. Den eftersträvansvärda särarten eller ”egendomligheten” 
uttrycktes ofta som en koppling till ursprung eller härkomst. Det handlade om en 
påstådd koppling mellan natur och kultur, en samklang mellan landskap och män-
niska. I den moderna hemslöjdsrörelsen betonades uttrycket ortskaraktär. Sökandet 
efter lokalt och regionalt särpräglad slöjd blev något av föreningarnas huvuduppgift. 
Det framstår tydligt hur de regionala respektive lokala särarterna inte bara repro-
ducerades utan även konstruerades av aktörerna själva. Skapandet av lokala bygde-
dräkter utgör ett av flera exempel på detta ”görande” av hembygd och ortskaraktär. 
Verksamheterna inom dessa föreningar karakteriseras generellt sett av en hierarkiskt 
uppbyggd kontroll över kulturarv och historia. Det handlade i hög grad om distink-
tion och smakfostran, en styrning av äkta och oäkta, vackert respektive fult, god och 
dålig kvalitet. Syftet förefaller ofta ha varit att skapa regional och lokal egenart. 

Inom hemslöjdsfältet fanns en strävan efter en slags estetisk särart. Det fanns 
starkt normativa och smakfostrande idéer om det sköna respektive det smaklösa 
och fula. Bakom dessa estetiska normer finner vi ideologer som Ellen Key, Karl-Erik 
Forsslund, John Ruskin och William Morris. Gentemot det moderna samhällets 
estetiska nymodigheter ställdes det traditionella bondesamhällets produkter och 
tekniker. De estetiska idealen formerades i motsatspar där eget och inhemskt ställdes 
mot främmande och utländskt, enkelt och rent ställdes mot pråligt och överdrivet. 
Milda växtfärger föredrogs framför starka anilinfärger. Ursprunglig ställdes mot 
modern och äkta kontrasterades mot konstlad. Inom hemslöjdens område uppstod 
därmed en tydlig estetisk särart som konstruerades på grundval av egenskaper som 
enkelhet, ursprunglighet och äkthet. Det smaklösa definierades i hög grad utifrån 
negationer till dessa begrepp, dvs. det utländska, moderna, fabrikstillverkade, billiga, 
färgrika och kraftigt mönstrade. 

Hemslöjden som verksamhetsområde blev tydligt feminiserad i samband med den 
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process som innebar att slöjden blev mer kulturell än ekonomisk, mer kopplad till 
hemmet än till själva slöjdandet. Processen innebar också en starkare koppling till 
nationalismen och nationsskapandet. Jag tolkar hemslöjden som ett kvinnligt kodat 
kulturarv, ett område som betraktades som särskilt lämpat för kvinnliga aktörer. De 
båda huvudpersonerna i denna avhandling, Ellen Widén och Hanna Rydh, skall ses 
som två framträdande representanter för denna grupp av kvinnliga aktörer. De var 
själva övertygade om att kulturarvsfältet var en lämplig arena för kvinnor.

”Må kvinnan särskilt vaka över, att den kultur som kommer, må bli den gamla vär-
dig.” 33

”Kanske kan via hembygdsvården, där kvinnorna gjort en så påtaglig insats, förstå-
else vinnas för nödvändigheten av kvinnornas medverkan i kommunens och statens 
verksamhet” 34

Både på en diskursiv och en mer praktisk nivå tillskrevs hemslöjden en kvinnlig 
särart. Arbetet med den ortstypiska och estetiska slöjden harmonierade väl med 
den rådande könskomplementära ordningen. Med hjälp av utbildning, praktisk 
erfarenhet och goda nätverkskontakter skaffade sig de ledande kvinnliga aktörerna 
kontroll över det specifika hemslöjdskapitalet. Inom det regionala kulturarvsfältet 
var verksamheten såtillvida tydligt könskodad. Kvinnorna hade det textila området 
och slöjdfrågorna som sin verksamhetsbas, medan männens ansvar främst utgick 
från byggnader och fornvård. När kvinnor engagerade sig i kulturarvssektorn kopp-
lades deras funktion som regel till deras roll i hemmen, det vill säga som mödrar eller 
fruar. I överensstämmelse med rådande genusarbetsdelning kopplades deras arbets-
uppgifter därför till vård och omsorg, skydd och bevarande. 

Här ryms några intressanta och delvis motsägelsefulla förhållanden. Via den tex-
tila slöjden, som av tradition betraktades som ett ”kvinnligt” verksamhetsområde, 
fann kvinnor vägen även till andra grenar inom kulturarvssektorn. Här kan fram-
hållas insamling, katalogisering och vård av föremål samt utställningsverksamhet. 
Undersökningen har också visat att finansieringsfrågorna präglats av kvinnliga aktö-
rer; att samla in medel till verksamheten blev i många fall en kvinnornas uppgift. Det 
faktum att de kvinnliga aktörerna i hemslöjdsrörelsen kunde verka inom ett ovanligt 
brett register av aktiviteter, kan tolkas som att det textila hemslöjdsområdet hade en 
så stark koppling till kvinnlig särart att detta kunde legitimera att kvinnor ägnade sig 
åt arbetsuppgifter som egentligen var manligt kodade. Den textila ”kvinnligheten” 
kan därmed sägas ha fungerat som en inträdesbiljett till andra arbetsuppgifter. Med 
hjälp av det hemslöjdskapital som många av de kvinnliga aktörerna ägde kunde de 
därmed fungera görande, talande och styrande på en offentlig arena. Ellen Widén 
och Hanna Rydh utgör exempel på denna typ av multiaktiva kvinnliga aktörer. 
Dessa kvinnor kunde ägna sig åt hemslöjdsföreningens ledning och finansiering, de 
kunde resa runt som inventerare och utställare, de kunde fungera som smakdomare 
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och estetiska vägledare, de kunde slutligen också verka för föreningen genom tal och 
skrift. Jag väljer att tolka detta som att den kvinnliga särarten gav kvinnorna en slags 
licens att agera relativt fritt inom kulturarvsfältet. 

Resultaten från undersökningen av hemslöjdsfältet tyder på att ”kvinnlighet” i vissa 
sammanhang kunde innebära en upphöjd status eller med andra ord fungera som ett 
positivt laddat kapital. Detta könskapital kunde kvinnor mobilisera inom tillskrivna 
områden där de så att säga ”hörde hemma”. Därutöver kunde hemslöjdskapitalet 
också bidra till att spränga gränserna för den kvinnliga aktionsradien. Talet om en kö-
nens särart, som ofta har tolkats i termer av en slags kvinnlig bur, kan därmed också 
tolkas som en källa till makt och inflytande – en dörröppnare eller vägröjare. 

BORGERLIG HEGEMONISK KVINNLIGHET

Inom det filantropiska området fanns en tydlig koppling till kvinnlig särart i bety-
delsen en särskild kvinnlig kompetens och ett kvinnligt ansvar att rädda och hjälpa 
behövande i samhället.35 Flera forskare har betonat de borgerliga kvinnornas särskil-
da uppgift att fungera som ledare för dessa könskodade och legitimerade verksam-
hetsområden. I detta sammanhang är det nödvändigt att analysera kopplingarna 
mellan kön och klass. I en undersökning av barnträdgårdsverksamheten gör Ann-
Katrin Hatje en intressant analys av de ledande kvinnorna som delaktiga i en slags 
”borgerlig maternalism”. Borgerliga kvinnor initierade och ledde en rad institutioner 
och organisationer inom det filantropiska och pedagogiska verksamhetsområdet. 
Hatje analyserar dessa verksamheter som en del i en borgerlig harmoniseringspolitik 
som syftade till att överbrygga klassmotsättningar och skapa lugn och ro i samhället. 
Utjämningen tänktes ske genom uppifrån dirigerad folkuppfostran och ideologipå-
verkan, där hemmet och moderligheten fungerade som enande symboler för denna 
harmonisering. Begreppet hem fungerade kring sekelskiftet 1900 som en metafor för 
det goda samhället. Denna liberala folkhemspolitik skiljde sig, enligt Hatje, från den 
socialdemokratiska bland annat genom dess olika syn på kön. Medan den borgerliga 
betonade en maternalistisk linje, präglades den socialdemokratiska motsvarigheten 
av ett paternalistiskt tänkande.36 

Att filantropins borgerliga kvinnor fungerade klassjämkande har även Siv Bok-
holm och Kerstin Norlander kommenterat.37 Agda Montelius, som var en av de 
ledande filantropiska aktörerna, delade enligt Bokholm synen på kvinnorna som 
ett ”instrument att överbrygga klassklyftor och dämpa klasshat”.38 Denna syn på 
de borgerliga kvinnornas roll ligger i linje med det resonemang som förs av Birgitta 
Jordansson när hon analyserar de kvinnliga aktörerna inom filantropin som en slags 
”indirekta medborgare”. I den borgerliga klassformeringsprocessen hade kvinnorna 
getts en mellanposition mellan de borgerliga männen och de ekonomiskt beroende 
arbetarna, en position hon kallar indirekt medborgarskap.39 

Den borgerliga kvinnligheten var dock inte den enda existerande. Som tidigare 
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påpekats fanns till exempel en rural kvinnlighet som mer betonade arbetsförmåga, 
styrka och praktiska kunskaper. Successivt anammades dock de borgerliga idealen 
även bland landsbygdens kvinnor.40 Mot bakgrund av borgerlighetens hegemoniska 
ambitioner fungerade de borgerliga kvinnorna som ett mönster och en måttstock 
för alla kvinnor oavsett klasstillhörighet. Här hade den komplementära särartsdis-
kursen en viktig betydelse som en slags legitimering av den äkta och sanna kvinn-
ligheten, vilken de borgerliga kvinnorna tänktes representera. Kvinnlig särart bör 
med andra ord kopplas till en diskussion om klassbaserade hierarkier och borgerlig 
hegemoni för att kunna förstås i sitt sammanhang.

KVINNLIGHET SOM HARMONI OCH TYRANNI

Mycket tyder på att ”kvinnlighet” kan förstås som både harmoni och tyranni. Det 
finns exempel på forskare som betraktar ideologin om en särskild kvinnlighet som 
”domesticerande” 41 och den egna kvinnliga organiseringen som en ”segregerande 
integrering” 42. Samtidigt finns det många exempel på forskning som vänt på reso-
nemanget och istället betraktar kvinnors tillskrivna särarter som en möjlighet till 
handlingsutrymme och egen makt.43 Det förefaller som om särart kunde användas 
som ett slags strategiskt verktyg inom olika verksamhetsfält. Denna undersökning 
har visat att både regional och lokal egenart och kvinnlig särart kunde fungera som 
positivt laddade resurser i olika sammanhang. I vissa fall blev särart lika med en slags 
doxa på fältet, med andra ord självklara och naturliggjorda förhållanden. Styrkeför-
hållanden på fältet avgjorde vilka som hade makten att definiera och tillskriva särart. 
När olika särarter samverkade kunde de stärka varandra och ge en massiv verkan. 

Kulturarvsområdet framstår som ett exempel på hur könens respektive platsens 
särarter kunde samagera på ett sätt som gynnade vissa aktörer. Enligt ett könens 
särartstänkande borde vissa offentliga verksamheter tillägnas kvinnorna av den an-
ledningen att sysslorna i sig ansågs kopplade till hem och familj. Hemmet fungerade 
därmed inte bara som en fysisk plats utan även som ett symboliskt och vidgat verk-
samhetsområde för kvinnor. Av den anledningen var det inte bara möjligt utan sna-
rast önskvärt att borgerliga kvinnor ägnade sig åt att rädda och vårda äldre kultur, i 
synnerhet om verksamheten kunde kopplas till det textila området. Parallellt med 
denna könens särart verkade en platsernas särart där betydelsen av nationella, regio-
nala och lokala identiteter betonades. Argumentationen för hemslöjd handlade i hög 
grad om dess betydelse för inpräntandet av fosterländsk och provinsiell tillhörighet. 

När en landshövdingefru ägnade sig åt fosterländskt inriktat hemslöjdsarbete 
sanktionerades och legitimerades detta av såväl könens som platsens särarter. Per-
soner som harmonierade väl med rådande särartsdiskurser fick därigenom en stärkt 
ställning gentemot andra aktörer. Särartsdiskursen legitimerade att vissa kvinnor 
skaffade sig egna maktmöjligheter. Annorlunda uttryckt så fungerade positionen 
kvinna som ett kapital på hemslöjdsfältet. 
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Jag ansluter mig här till Karin Salomonsson och hennes begrepp ”reflekterande 
särart”. Enligt Salomonsson var det talet om det kvinnliga som erbjöd de borger-
liga kvinnorna en position eller ett rum varifrån de kunde agera och verka. Samma 
kvinnlighet innebar samtidigt negativa avgränsningar gentemot andra rum och are-
nor. Hon menar att de kvinnliga aktörerna var medvetna om särartens möjligheter 
respektive begränsningar. Genom att bidra till skapandet av kvinnlig särart kunde 
kvinnor skapa avgränsade fält för egen maktutövning. Att detta samtidigt innebar att 
det blev svårare för kvinnor att agera på andra mer manligt kodade fält, var en ound-
viklig komplikation.44 En liknande jämförelse kan göras med Kari Melbys analys av 
det norska Husmodersförbundet respektive Lärarinneförbundet där hon liknar den 
tillskapade kvinnligheten vid en resurs. Den komplementära könsdiskursen gav dessa 
organisationer möjlighet att utnyttja föreställningarna om kön till sin egen fördel i 
den offentliga sfären. Det särskilt kvinnliga kunde då möjliggöra ett överskridande av 
den manliga normen. Även Melby menar dock att det låg en stor fara i denna strategi 
genom att särartsideologin också kunde låsa fast kvinnor i denna särskildhet.45

Trots att könskapitalet, om det användes strategiskt och i de ”rätta” samman-
hangen, hade stor effekt, så fanns det gränser för dess användbarhet. Inom verk-
samhetsfält som var mer manligt kodade fungerade det kvinnliga könskapitalet 
betydligt sämre och förvandlades istället till en osäker och tämligen värdelös valuta. 
Särartsdiskursen kunde också utgöra ett påtagligt hinder för de kvinnliga aktörerna. 
Den komplementära könsideologin med dess fokus på skillnad och särart stod då 
plötsligt i konflikt med de emancipatoriska tankar som betonade att kvinnor och 
män skulle ha samma rättigheter och möjligheter. Trots att många av de samtida ak-
törerna försökte förena dessa tankegångar, som exempelvis under rösträttskampen, 
så skedde ibland tydliga konfrontationer. 

Särartens tyranni kom till uttryck på två sätt. För det första genom att den mer 
eller mindre tvingade in kvinnor i de fållor som den komplementära ordningen 
påbjöd. Oavsett om den regionala elitens kvinnor var intresserade av hemslöjd och 
fattigvård eller ej, så förväntades de agera i dessa frågor. Ellen Widén uttryckte ex-
empelvis sin motvilja mot att delta i arrangemang i samband med Barnens dag, men 
konstaterade samtidigt med en viss bitterhet att ”…lifvet är nu en gång sådant, att 
man ofta måste göra mycket som ej är roligt.” 46 När det gäller Hanna Rydh är det 
värt att reflektera över hennes engagemang i den textila hemslöjden, ett område som 
hon innan sin tid som landshövdingefru inte ägnat det minsta intresse. Det hade na-
turligtvis varit närmare till hands för henne att ägna sin tid åt fornvården. 

För det andra manifesterades särartens tyranni också som ett motstånd mot de 
försök som gjordes att bryta mot rådande ordning. Debatten om kvinnliga landshöv-
dingar 1938 skall betraktas som ett exempel på detta motstånd och Hanna Rydhs 
misslyckade försök att uppnå positionen landshövding kan därmed förstås i termer 
av en slags särarternas tyranni. 
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Man kan också tolka förslaget om kvinnlig landshövding som ett radikalt ifråga-
sättande av indelningen i kvinnliga och manliga särarter, vilket var en tydlig kritik 
av den rådande könsordningen. I samband med att särarten utsattes för denna typ 
av diskussioner och utmaningar kunde gränserna flyttas och förståelsen av begrep-
pen kvinna och man, kvinnligt och manligt, förändrades successivt. Detta är viktigt 
att poängtera eftersom diskursen annars kan tolkas som statisk och omöjlig för de 
enskilda aktörerna att påverka. På kort sikt framstår frågan om kvinnors behörighet 
till högre statliga ämbeten 1938 som ett misslyckande. Sett i ett lite längre perspektiv 
innebar dessa händelser att den rättsliga och politiska agendan hade påverkats. Bara 
några år senare kunde riksdagen enas om en ny och principiellt könsjämlik lagstift-
ning, visserligen med hjälp av särartsargumentation även denna gång, men trots allt 
uppnåddes en politisk förändring. 

Med hjälp av Britt-Marie Thuréns genusmodell kan vi också analysera den kvinn-
liga särarten utifrån begreppen styrka, räckvidd och hierarki. Könens tillskrivna 
särarter styrde kvinnor till vissa verksamheter och offentligheter och män till andra. 
Särarten var visserligen kopplad till en borgerlig kontext, men denna tenderade att 
fungera hegemoniskt gentemot andra samhällsskikt. Med andra ord hade särarts-
idealen en relativt stor räckvidd. Svårigheten för enskilda kvinnor att bryta detta 
mönster pekar på att ordningen också var relativt stark, men ändå inte omöjlig att 
förändra. 

Sammanfattningsvis kan sägas att särartsdiskursen hade den tveeggade förmågan 
att både skapa förutsättningar för kvinnors handlingsutrymme och makt och samti-
digt lägga hinder i vägen för en emancipatorisk utveckling på andra fält. Särarterna 
ska därmed förstås som både harmoni och tyranni. 

Sammanfattning och analys – Fruars makt och omakt 

DE FOSTERLÄNDSKA FRUARNA

De kombinationer av könens, estetikens och platsens särarter som var verksamma 
under undersökningsperioden 1900-1940 skapade tillsammans ett starkt och ef-
fektivt budskap, nämligen att kvinnor hade särskilda uppgifter inom nationen. En 
av dessa var att värna om estetiska och kulturella särarter inom nationen, provinsen 
och hembygden. Genom att verka inom kulturarvsområdet med hemslöjd och hem-
bygdsvård ansågs kvinnor kunna fungera som en länk mellan äldre och yngre ge-
nerationer. Hembygdernas specifika särarter kunde uttryckas via kvinnors klädsel. 
Arbetet med särskilda sockendräkter kan ses som ett av många exempel på hur sär-
arter skapades och reproducerades. En annan av de kvinnliga nationella uppgifterna 
handlade om att värna om behövande grupper i samhället – fattiga, sjuka och för-
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summade. Här verkade kvinnor inom hjälporganisationer som Röda Korset, Rädda 
Barnen och De blindas vänner. Synen på kvinnors specifika särarter var med andra 
ord väl integrerad i en nationalistisk kontext. I den nationella symboliken kopplades 
kvinnor till hemmet där de innehade positionen som fru och mor. I den fosterländ-
ska retoriken blev de följaktligen landsmödrar, länsmödrar eller fosterländska fruar. 
I ledningen för de särskilt kvinnliga uppgifterna inom nationen stod som regel de 
kvinnliga eliterna, däribland landshövdingefruar, borgmästarinnor, prästfruar och 
drottningar. Annorlunda uttryckt skapades under denna period en normativ kvinn-
lighet som kopplades till de borgerliga kvinnorna, en femininitet som ansågs finare, 
ädlare och humanare än både manligheten och de lägre klassernas kvinnlighet. 

I bokverket från 1943, Kvinnor i fosterländsk gärning, presenteras några ”ledande 
damer” från olika län som ger sina synpunkter på kvinnors betydelse för fosterlan-
det. Av de sammanlagt 13 kvinnor som uttalade sig har 11 titeln landshövdingska, en 
är biskopinna och en tituleras fru. Landshövdingskan i Mariestad, Maja Mannerfelt, 
sammanfattade där sin syn på kvinnors offentliga gärning. Hennes ståndpunkt kan 
få utgöra exempel på denna kvinnornas särskildhet inom nationen.

”Kvinnornas insatser i det offentliga livet borde vara ägnade att stärka allt, som binder 
vår tid samman med gången tid, att bevara vackra och goda traditioner och seder, att 
ge hemlivet mera av värme och ljus och att fostra ungdomen till hemkärlek, arbet-
samhet och plikttrohet. Icke minst i denna oroliga och hätska tid känna väl vi kvin-
nor starkt vad allt detta betyder för vårt land.” 47

DET ORDNINGSSKAPANDE PARET

Äktenskapet kunde medföra såväl privilegier och social ställning som underord-
ning och medborgerliga inskränkningar. Varför var då den gifta kvinnans ställ-
ning så laddad? Det hänger sannolikt samman med det symboliska värdet hos det 
heterosexuella gifta paret och den enhet de bildar. Paret utgör en grundläggande 
bas i könsordningen och äktenskapet fungerar som ett mönster för andra sociala 
relationer. Innanför äktenskapets ramar fördelades såväl ekonomiskt som socialt och 
kulturellt kapital. Mannen/maken och kvinnan/makan förväntades dessutom anta 
skilda roller och stå för olika ansvarsområden och sysslor. Det heterosexuella paret 
som sådant symboliserade och manifesterade därmed den dikotoma uppdelningen 
i man/manligt respektive kvinna/kvinnligt, men representerade också ett ojämlikt 
maktförhållande. Sammantaget innebar det att äktenskapet starkt bidrog till ska-
pandet och upprätthållandet av kön och makt.

Äktenskapets symboliska betydelse var särskilt stort när det gällde elitens par, 
vilka av omgivningen ofta sågs som representanter för rådande diskurser och mak-
tordningar. Av detta följer att förändringar makar emellan skulle kunna medföra 
och symbolisera förändringar av könsordningen som sådan. Om en enskild lands-
hövdingefru fick en ny position kunde detta på ett symboliskt plan hota den gifte 
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mannens privilegier. Med tanke på äktenskapets närmast ideologiska status skulle 
detta indirekt kunna påverka samhället som helhet. 

Gro Hagemann har berört denna problematik i artikeln ”Housewife or Citizen” 
där hon beskriver dilemmat med den gifta kvinnan som 1900-talets stora genuspo-
litiska konflikt. 

”Few other questions interfere more directly with deep concerns of community and 
social order. When even married women start to act as individuals in modern sense, 
who on earth should then care for the community and the need of others?” 48 

Utan tvekan finns det starka kopplingar mellan den heterosexuella parrelationen och 
samhällsordningen i stort. Anna G. Jonasdottir vill med begreppet äktenskapssam-
hället skapa en könsbaserad motsvarighet till klassamhället där förhållandena mel-
lan män och kvinnor bildar utgångspunkt för en basteori om samhället. De intima 
könsrelationerna utgör här utgångspunkt för hur män och kvinnor agerar inom ar-
betslivet, politiken, skolan osv. För Jonasdottir handlar det om att ersätta begreppet 
patriarkat eller manssamhälle med ett mer utvecklingsbart begrepp som hon menar 
skulle kunna operationaliseras och testas indirekt på andra nivåer.49 

Jonasdottirs resonemang kan dock förefalla väl statiskt sett ur ett historiskt per-
spektiv. Liksom det har funnits olika typer av klassamhällen kan det också ha exis-
terat olika typer av äktenskapssamhällen. I det förmoderna samhället tänkte man 
exempelvis inte i termer av individer. Alla viktiga poster i ett samhälle förutsattes vara 
besatta med ett gift par, där båda makarna behövdes för att uppgifterna skulle full-
göras. Detta gäller till exempel bönder, präster och hantverkare. I takt med moderni-
seringen av samhället tenderar dock arbetsuppgifter att kopplas till enskilda individer. 
Samtidigt kan denna avhandling visa att det fortfarande i 1900-talets samhälle fanns 
spår kvar av den äldre synen på det äkta paret som en slags samhällets grundbult.50

Det borgerliga elitparet kom att manifestera den komplementära uppdelningen i 
man/kvinna respektive manligt/kvinnligt samtidigt som äktenskapet också symbo-
liserade det ojämlika maktförhållandet mellan könen. En landshövding och dennes 
hustru kan därmed, i likhet med kung och drottning, präst och prästfru, betraktas 
som ledande företrädare för paret och den dikotoma maktordning det representerar 
på skilda samhällsnivåer. Avhandlingen visar att positionen som fru i ett regionalt 
elitsammanhang kunde innebära stora fördelar. 

Om den gifta elitkvinnan däremot överskred de äktenskapliga ramarna och de 
normer som särartsdiskursen satte upp innebar detta ett indirekt hot mot makens/
mannens ställning och därmed även mot könsordningen som sådan. Frågan om 
kvinnlig landshövding 1938 ska ses som ett exempel på denna konflikt. Här fanns 
frågan om landshövdingeparet Rydh-Munck af Rosenschöld i Östersund där hust-
run, Hanna Rydh, anmälde sitt intresse att överta ämbetet efter sin make. Denna 
specifika fråga synliggör på flera sätt hur en rådande könsordning kom till uttryck i 
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praktisk verksamhet. Riksdagsdebatten 1938 och dess förslag om kvinnlig landshöv-
ding innebar att denna ordning för ett ögonblick vändes upp och ned. För samtidens 
inblandade blev principen om könens likställighet plötsligt brännande påtaglig. 
Det blev nödvändigt att tänka sig en situation där landshövdingen var en kvinna 
och landshövdingens äktenskapspartner följaktligen var en man. För vissa grupper 
var detta en intressant och tänkbar lösning medan det för andra var en fullständigt 
omöjlig tanke. För den jämtländske socialdemokraten och riksdagsmannen Verner 
Hedlund utgjorde det en skrämmande men högst realistisk mardröm att det egna 
länet skulle få ta emot ”den första stöten” av kvinnligt ledarskap på högsta nivå.51

KÖ NSKAPITAL OCH KLASSKAPITAL

Om de gifta kvinnorna å ena sidan begränsades av äktenskapets patriarkala och 
ojämlika drag, är det å andra sidan också möjligt att analysera dem utifrån civilstån-
dets status och maktpotential. Undersökningarna av landshövdingefruarnas regio-
nala elittillvaro visar tydligt att denna position gav dem ett brett handlingsutrymme 
och stora möjligheter till egen makt. I pressdebatten om kvinnliga landshövdingar 
fördes den kvinnliga frupositionen fram som ett kraftfullt alternativ till det egentliga 
ämbetet. Man talade där om att landshövdingens fru ägde den ”av ämbetet obundna 
men av rangen delaktiga ställning” 52, vilket enligt debattörerna medgav att hon 
kunde åstadkomma mycket även utan den formella myndighetsrollen. 

Landshövdingefruarnas paradoxala position bör tolkas som en konflikt mellan 
kategorierna kön och klass. Om processen analyseras med utgångspunkt från den 
bourdieuska sociologin kan den diskuteras i termer av kapitaltillgångar som kan om-
sättas på olika fält. Här vill jag skilja mellan könskapital och klasskapital. Jag väljer 
att etablera begreppet könskapital för att med detta beskriva de särskilda tillgångar 
och möjligheter men även nackdelar och begränsningar som könstillhörighet kunde 
skapa.53 Som vi sett ovan harmoniserade denna kapitalbildning med den rådande 
särartsdiskursen. Den borgerliga kvinnligheten fungerade i vissa sammanhang som 
en tillgång och en resurs, ett slags kapital.54 

När det gäller klasskapitalet utgör detta egentligen den sammantagna effekten av 
de ekonomiska, kulturella och sociala kapitaltillgångarna. Rollen som elitfru innebar 
framför allt stora innehav av socialt och kulturellt kapital. Ekonomiskt kapital fanns 
också med i bilden, men mer som en förutsättning för elitens livsföring än som ett 
strategiskt och konverterbart kapital. Den regionala elitens gifta kvinnor utgjorde 
alltså en kapitalstark grupp vilket innebar att de hade goda förutsättningar att inta 
ledande positioner på ett antal olika verksamhetsfält. Förutom köns- och klasska-
pitalet, som så att säga blev inträdesbiljett till dessa offentliga arenor, så utvecklade 
dessa kvinnor också, med hjälp av kunskaper och nätverkskontakter, ett stort mått 
av eget fältspecifikt kapital. Undersökningen har visat att det inom hemslöjdsfältet 
fanns en grupp kvinnor, däribland landshövdingefruar, som fungerade som görande, 
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talande och styrande aktörer, vilket innebar ledande positioner och goda möjligheter 
att styra verksamheten. 

Möjligheterna till makt ökade betydligt i de fall där klass- och könskapital agerade 
i samma riktning och därmed förstärkte varandra. Detta kom tydligt till uttryck 
inom kulturarvsområdet i början av 1900-talet. Landshövdingskan Ellen Widén 
utgör ett exempel på hur kombinationer av klasskapital och könskapital kom att 
möjliggöra något som för samtiden framstod som i det närmaste omöjligt, närmare 
bestämt att en kvinna stod i ledningen för en brett syftande och samkönad organisa-
tion på regional nivå. 

Vi har också sett prov på hur kapitalsorterna kunde fungera på motsatt sätt, med 
andra ord konkurrerande och kolliderande. Det kvinnliga könskapitalet kunde i 
vissa sammanhang utgöra en högst osäker valuta, i det närmaste omöjlig att konver-
tera till status och makt. Officiell myndighetsmakt, ämbetsmakt och politisk makt 
visade sig vara betydligt svårare att erövra med hjälp av ett kvinnligt kodat kapital. 
I konflikter mellan köns- och klasskapital visar sig det manliga könskapitalet väga 
tyngre än klasskapitalet. En kvinnlig elitaktör som Hanna Rydh hade därför, trots 
sin sociala status och sina akademiska meriter, inte lika goda möjligheter att konkur-
rera om formell ämbetsmakt som sina manliga kollegor. 

INTERSEKTIONALITET 

Undersökningen har visat att kategorierna kön och klass var starkt länkade till var-
andra inom ramen för de kvinnliga eliternas liv. Inom genusforskningen har man 
länge haft behov av mer komplexa begrepp som kan uttrycka förhållandet mellan 
olika maktskapande ordningar i samhället.55 Detta har inte minst poängterats av 
företrädare för postkolonial teori och Black Feminism. Inom dessa sammanhang har 
begreppet intersektionalitet använts sedan 1990-talet, bland annat av Patricia Hill 
Collins och Iris Marion Young. Collins har undersökt den traditionella amerikanska 
familjen som ett uttryck för denna intersektion eller ömsesidiga påverkan mellan ge-
nus, ras och nation. Hon menar att det ligger en stark makt inbyggd i familjen bero-
ende på att den byggs upp både som en ideologisk konstruktion och en fundamental 
princip för samhällets sociala organisation. Inom ramen för familjen naturliggörs en 
hierarkisk ordning.56

Iris Marion Young letar efter en pragmatisk teori som kan beskriva kvinnor som 
kollektiv utan att för den skull bortse från alla de mångfalder som uppstår på grund-
val av skillnader i ras, klass, ålder och sexualitet. Hon lånar då begreppet serialitet 
från Sartre. En serie är i denna definition ett kollektiv av människor vars medlem-
mar är passivt förenade, till skillnad från en grupp där människorna förenas kring 
ett gemensamt och medvetet mål. Människor i en serie, exempelvis bönder, arbetare, 
svenskar eller kvinnor delar vissa erfarenheter med andra inom samma serie. De 
äger en latent potential att bli en aktiv och samagerande grupp. Som individer befin-
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ner vi oss som positioner i en mängd olika serier samtidigt. Young skapar med seria-
litetsbegreppet ett redskap för att analysera enskilda individer utifrån deras position i 
förhållande till hierarkiska kategorier som kön, klass, ras och sexualitet.57 

I Sverige har behovet av en större mångfald inom genusforskningen lanserats bland 
annat av författarna till antologin Maktens (o)lika förklädnader. Enligt dem har den 
vita, heterosexuella medelklassen länge ägt tolkningsföreträde inte bara inom ge-
nusforskningen utan även i diskussioner om etnicitet. De efterlyser därför teoretiska 
modeller som kan rymma kombinationer av flera olika maktstrukturer, modeller som 
också bör vara möjliga att tillämpa i empiriska undersökningar. Intersektionalitet 
skulle enligt dem kunna fungera som redskap för att diskutera hur makt skapas uti-
från flera olika socialt konstruerade skillnader vilka är inbäddade i varandra.58 

Det stora problemet här är själva inbäddningen, det vill säga hur maktordningar 
baserade på exempelvis kön, klass och ras påverkar och förhåller sig till varandra, inte 
bara som ett mekaniskt adderande av olika sorters ojämlikheter, utan snarare som 
punkter där ordningarna möts. Hur kan då begreppet intersektion komma till an-
vändning? Enligt ordboksdefinitionen betyder intersektion att en eller flera linjer av-
skär något och därmed skapar en yta eller skärningspunkt. Termen har ofta haft en 
rent geometrisk betydelse och har exempelvis använts i lantmäterisammanhang.59 

Om man definierar intersektioner som en slags maktaxlar vilka utgår från olika ka-
tegoriseringar i samhället, så kommer därmed varje enskild kontext att ge upphov till 
ett antal sådana överlappande genomskärningar. I mitt fall är det skärningspunkterna 
mellan kön och klass som har varit de centrala. När jag försöker översätta mitt resone-
mang om könskapital och klasskapital till modellen med intersektionalitet så kan det 
förslagsvis ske via begreppet handlingsutrymme. Genom de specifika skärningspunk-
ter som uppstod i landshövdingefruarnas värld mellan axeln för könsmakt respektive 
för klassmakt så skapades ett utrymme där de kunde agera med hjälp av sina specifika 
tillgångar. Intersektionen kan då beskrivas som det möte mellan maktresurser som 
sker på varje specifikt fält, vilket i sin tur bestämmer aktörernas möjligheter att agera.

Det förefaller som om de ledande aktörerna inom filantropi och kulturarv ofta 
agerade i harmoni med det borgerliga klassamhället och dess hierarkier. De hade 
med andra ord inga direkta ambitioner att förändra samhällets sociala och ekono-
miska ordningar. I själva verket kom dessa kvinnor, exempelvis landshövdingefruar, 
ofta att fungera överordnat i förhållande till kvinnor med en annan klassbakgrund. 
Samtidigt så verkade den regionala elitens kvinnor inte sällan i kvinnoemancipato-
risk riktning. Inom de verksamhetsområden där de agerade erkändes också, och i 
enlighet med särartsidealen, ett kvinnligt könskapital. Den kvinnlighet som de kom 
att representera förutsatte dock en koppling till borgerlig klass. Endast denna typ av 
särartsanpassad kvinnlighet ägde den legitimitet som kunde omvandlas till makt. I 
själva verket kom de undersökta kvinnliga elitpersonerna ofta att fungera som regio-
nala symboler för de särskilt utpekade kvinnoverksamheterna. Som ledare för dessa 
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hade de goda möjligheter att styra och påverka utvecklingen inom det aktuella fältet. 
Annorlunda uttryckt så skapades i skärningspunkten mellan de båda maktaxlarna 
ett möjligt handlingsutrymme. 

MAKT OCH OMAKT

För att möjliggöra en diskussion om elitfruar och makt behöver maktbegreppet dif-
ferentieras och nyanseras. Jag tänker mig tentativt en modell med tre olika sorters 
makt: symbolisk, praktisk och formell. Indelningen handlar om vilken typ av makt-
utövning som sker. 

Symbolisk makt utgår från antagandet att social status och symbolisk laddning 
kan leda till en viss maktutövning. Denna makt skall inte ses som kopplad till det 
bourdieuska begreppet symboliskt kapital. Symbolisk avser här snarare en slags re-
presentativ egenskap. Den gifta elitkvinnan representerade inte bara sig själv utan 
även sin make och dennes ämbete samt den status som detta medförde. Indirekt 
kan det uttryckas som att den gifta elitkvinnan symboliserade och representerade 
sin klass. Ett exempel på symbolisk makt är det förhållande att en landshövdingefru 
kunde sprida glans och status åt olika arrangemang, vilket var vanligt förekom-
mande både inom det representativa sällskapslivet och i kulturella och filantropiska 
sammanhang. Genom sin blotta närvaro kunde en socialt eller kulturellt ansedd 
person därmed höja verksamhetens eller företeelsens värde. Denna form av makt var 
relativt passiv men kunde även användas aktivt och medvetet. Min undersöknings 
landshövdingefruar använde ibland sig själva som symbolisk maktfaktor i syfte att 
påverka frågor som handlade om pengar och inflytande. Det finns även exempel på 
att könskapital kunde mobiliseras och omvandlas till symbolisk makt. Det ”kvinn-
liga” kunde i vissa sammanhang innebära en slags särartsmakt som innehöll vissa 
befogenheter och handlingsmöjligheter. Både klass och kön kunde med andra ord 
bidra till symbolisk eller representativ makt.

Praktisk makt är kopplad till aktörernas reella verksamhet på olika fält. För att 
uppnå en praktisk makt räckte det inte med social status; här krävdes också ett eget 
framgångsrikt arbete inom ett verksamhetsområde, med andra ord en förmåga att 
omvandla socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital till fältspecifikt kapital. Jag har 
valt att analysera detta praktiska arbete som görande, talande respektive styrande. 
De undersökta landshövdingefruarna utnyttjade sina möjligheter att verka genom tal 
och skrift. De visade också prov på organisations- och ledarskapsförmåga. Dessutom 
verkade de praktiskt med olika former av görande aktiviteter såsom inventering och 
katalogisering av föremål, insamling av ekonomiska medel osv. Den praktiska mak-
ten utövades i detta fall främst inom det ideella föreningslivet där den medförde stora 
möjligheter för aktörerna att styra och påverka verksamheten och dess inriktning. 

Formell makt kan exempelvis vara kopplad till politiska församlingar och till 
offentliga ämbeten på olika nivåer. Före rösträttens och behörighetsreformens in-
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förande var de flesta kvinnor helt avskurna från dessa formella maktmöjligheter. 
Även sedan rättsliga och politiska hinder avskaffats kunde denna typ av makt vara 
svåråtkomlig. Frågan om kvinnors möjlighet att bli landshövding belyser svårigheten 
för kvinnor att erövra formell makt. I vissa sammanhang ägde även kvinnor formell 
makt. Inom det undersökta föreningslivet fanns exempelvis denna typ av makt i 
form av styrelseposter. Det visade sig att organisationerna inom kulturarvsområdet 
ofta hade manlig dominans vad gäller formell ledning (styrande aktörer), men att 
det inom vissa fält, däribland hemslöjden, förekom även kvinnlig formell makt. En 
intressant skillnad mellan de manliga respektive kvinnliga aktörerna med formell 
makt är att medan kvinnornas handlande präglades av symbolisk, praktisk och 
formell makt så kunde de manliga aktörerna i många fall hänföras enbart till den 
formella maktformen. Det förefaller alltså som om den formella makten hade en 
mycket stark koppling till manligt kön.

Mot bakgrund av att många forskare velat betrakta de kvinnliga eliternas infly-
tande som begränsat till ett mer indirekt maktbruk, via den enskilda maken eller via 
männen som grupp, finns det anledning att göra en annan tolkning. Min slutsats 
är att den kvinnliga eliten genom sina verksamheter inom kulturarv och filantropi 
kunde ha stor inverkan på verksamhetsfälten i sig, men att detta aktörsskap samti-
digt kunde vara av betydelse för den borgerliga positioneringen. Jag menar därför 
att företrädare för dessa kvinnor kunde utgöra en mer självständig maktfaktor är 
vad tidigare forskning gjort gällande. Undersökningen har visat att den regionala 
elitens kvinnor kunde ha ett direkt och omedelbart inflytande på verksamheterna 
inom kulturarvets och filantropins områden. Kvinnor av typen landshövdingefruar 
hade dock ingen automatisk maktposition. De ägde en maktpotential, en möjlighet 
som gavs dels utifrån deras sociala status och anseendekapital, dels utifrån deras 
könstillhörighet. Att omvandla denna till makt och eget inflytande krävde ett fram-
gångsrikt och kunnigt agerande. Trots dessa möjligheter fanns det en tydlig gräns för 
landshövdingefruarnas inflytande. Det var som fruar de ägde makt. Ville de plötsligt 
lämna denna position och istället bli ämbetsmän fanns könsordningen där som en 
väl cementerad stoppkloss. Men inte ens cement varar för evigt, och även de formella 
maktstrukturerna påverkades av de tillfälliga inbrytningar som gjordes av Ellen Wi-
dén, Hanna Rydh och andra samtida aktörer. 

Som jag ser det finns det två möjliga sätt att se på den tid som Ellen Widén och 
Hanna Rydh var verksamma inom. Man kan betrakta denna period i början av 
1900-talet som en period där könsordningen var relativt orörlig och svår att påverka 
i feministisk riktning. I någon mening innebar denna period en slags ”backlash” 
jämfört med tidigare period av framgångsrik strävan mot kvinnors rätt till utbild-
ning, rösträtt och arbete. Inte minst Kjell Östberg har i sin bok ”Efter rösträtten” 
framhållit detta perspektiv.60 En liknande analys gör Yvonne Hirdman som i sitt 
genussystem bygger in ett antal osynliga kontrakt mellan staten, männen och kvin-
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norna. Hon beskriver perioden 1930-1960 i termen av ett husmoderskontrakt vilket 
kom att lösa den kris som den tidigare kvinnliga expansionen, politiskt och juridiskt, 
kommit att skapa. Husmoderskontraktet betraktas som en kompromiss mellan par-
terna där männen fick stå som försörjare och politiska aktörer, medan kvinnorna 
i första hand blev moderna och professionella husmödrar, understödda av staten i 
form av ökad trygghet.61 

Man kan också hävda att 1930-talets svenska samhälle bör tolkas precis tvärtom, 
nämligen att det aldrig förut funnits ett så starkt kvinnligt nätverkande inom organisa-
tioner och kommittéer, och att detta innebar en gigantisk utmaning av könsordningen 
som sådan. Renée Frangeur menar till exempel att striden om den kvinnliga yrkesrät-
ten visar att det fanns ett relativt stort utrymme för kvinnliga aktörer vilket möjlig-
gjorde att den övergripande genusordningen kunde kritiseras offentligt.62 Med Ulrika 
Knutson kan vi då tala om att kvinnorna befann sig ”på gränsen till genombrott”.63 

Mina två huvupersoner, Ellen Widén och Hanna Rydh, och den kvinnliga position 
de representerar visar att båda dess tolkningar är möjliga och rimliga. ”Backlash” och 
genombrott beledsagade varandra i det tidiga 1900-talet. Genom den starka beto-
ningen på särarter kom kvinnlighet att bli en möjlig maktfaktor under denna period. 
Till en viss gräns, och så länge det harmonierade med särarterna, kunde det kvinnliga 
könskapitalet omvandlas till makt på vissa fält. Denna makt kunde vara både symbo-
lisk och praktisk. I lägen när den regionala elitens kvinnor i alltför hög grad utmana-
de den egna klassens män begränsades dock deras möjligheter. I dessa situationer ut-
gjorde det manliga könskapitalet en solidare tillgång än klasskapitalet. Vi kan därmed 
tala om en könsordning som karakteriserades av både styrka och räckvidd. Genom en 
slags särarternas tyranni hindrades de kvinnliga aktörerna från att etablera sig inom 
områden och fält som hade en mer manlig kodning. Det kunde exempelvis handla 
om den formella makt som utövades bland annat i riksdag, regering och offentliga 
ämbeten. Jag väljer därför att tala om både makt och omakt. I vissa kontexter fanns 
goda möjligheter för den regionala elitens kvinnor att skaffa sig ett eget handlingsut-
rymme. I andra situationer var begränsningarna större än möjligheterna.

Hur manifesteras kön och klass idag. Frågan om kvinnors makt och omakt över 
tid handlar delvis om föränderliga maktbaser, om hur makt tenderar att glida iväg 
från de verksamheter där kvinnor blir framgångsrika. Idag talar vi inte längre om 
landshövdingskor, rektorskor, prästfruar eller professorskor. Däremot finns det ett 
stigande antal kvinnliga landshövdingar, rektorer, präster och professorer. Innebär 
detta någon självklar maktförskjutning? Ja, i en mening gör det givetvis det, men 
samtidigt frestas man påpeka att kvinnor ofta verkar komma fram till de formella 
maktpositionerna när dessa urholkats och resurser och status flyttat någon annan-
stans. Liksom i landshövdingskornas värld handlar makt eller omakt därmed om en 
ständigt pågående process där kön och klass korsar varandra som trådar i en väv.  
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BILAGA 1

Landshövdingefruar i Sverige 1900-1940 1

INGEGERD BESKOW

Ingegerd Beskow var var född i Uppsala 1887 som dotter till professor Tycho Tullberg 
och Fanny Hägglöf. Ingegerd Beskow var utbildad konstnär, skolad vid bland annat 
Wilhelmssons målarskola i Göteborg. Hon studerade även för Henri Matisse i Paris. 
Ingegerd Beskow gifte sig 1911 med juristen och ämbetsmannen August Beskow. 
1925 tillträdde han tjänsten som landshövding i Kronobergs län. Under sina år som 
landshövdingefru verkade Ingegerd Beskow som ordförande i: De blindas dag, Möd-
rahjälpsnämnden, Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté samt i Öjabys semes-
terhem. Hon var vice ordförande i Kronobergs läns hemslöjdsförening samt i Röda 
Korsets Kronobergsdistrikt. Vidare ingick hon i styrelserna för Växjö museivänner 
samt Växjö musiksällskap. Ingegerd Beskow belönades med medaljen Illis quorum 
1937. 2 

SOFIE BOSTRÖM

Sofie Boström (född Tersmeden) var gift med Filip Boström, vilken tjänstgjorde som 
landshövding i Södermanlands län 1894-1906. Sofie Boström var, liksom sin mer 
kända syster Ann Margret Holmgren, engagerad i kulturella och filantropiska frågor. 
Hon  startade bland annat en arbetsstuga i Nyköping och var därefter dess ordföran-
de. Därutöver var hon ordförande i följande organisationer: Nyköpings fruntimmers 
skyddsförening, Nyköpings barnhem för flickor, Nyköpings barnkrubba. Röda Kors-
kretsen i Nyköpings FKPR (Föreningen för kvinnlig politisk rösträtt). Sofie Boström 
var också engagerad i en skollovskoloni i Oxelösund. 3

ANNA DOUGLAS

Anna Douglas, född Ehrensvärd, var gift med Ludwig Douglas som tjänstgjorde som 
landshövding i Östergötlands län 1901-1912. Anna Douglas var framför allt verksam 
inom hemslöjdens område. Hon initierade och verkade aktivt inom Östergötlands 
läns hemslöjdsförening som bildades 1910. 4
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MARJA EDÉN

Marja Edén var gift med Nils Edén, historiker och liberal politiker, verksam som 
landshövding i Stockholm 1920-1938. Marja Edén var mycket aktiv i hemslöjdssam-
manhang och var en av initiativtagarna till bildandet av Stockholms läns hemslöjds-
förening 1934 där hon också blev ordförande. Även inom husmodersrörelsen samt 
blindföreningen var hon verksam på ledande nivå. Marja Edén var kollega och vän 
med Hanna Rydh, med vilken hon också samverkade när det gällde hemslöjdfrå-
gorna. Marja Edén belönades med medaljen Illis quorum 1936. 5

ELLEN HAGEN

Ellen Hagen var gift med Robert Hagen som var landshövding i Gävleborg under 
åren 1918-1922. Hon var starkt engagerad i det filantropiska och kulturella fören-
ingslivet i Gävleborg, däribland som ordförande i  Rädda Barnen, De blindas fören-
ing samt i Gästriklands hemslöjdsförening. Ellen Hagen föreslogs ersätta sin make 
efter hans bortgång 1922. Hon blev också kallad till civilminister Herman Lindqvist 
som berättade att regeringen nog hade kunnat tänka sig detta, men att lagstiftningen 
inte tillät en kvinnlig landshövding. ”Jag hade nog tänkt samtycka om inte hindret 
funnits”, lär Ellen Hagen då ha svarat. 6 Hon var också politiskt aktiv på riksplanet. 
Ellen Hagen var liberal, ordförande i Folkpartiets kvinnoförbund, kandidat till riks-
dagsman i tre val, dessutom mycket aktiv i den kvinnliga rösträttsrörelsen och var 
en av stiftarna till Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Vidare 
var hon en av initiativtagarna till veckotidningen Tidevarvet, vars redaktör hon var 
1923-1925. Hon var också ordförande i Svenska kvinnors medborgarförbund 1936-
1963. Ellen Hagen belönades med medaljen Illis quorum 1943. 7

ELVINE HAMILTON

Friherrinnan Elvine Hamilton var gift med Hugo Hamilton, liberal riksdagsman, 
statsråd mm, som verkade som landshövding i Gävleborg 1900-1918. Hon var ord-
förande i Gästriklands Hemslöjdsförening från 1912 och fram till sin död 1915. Dot-
tern Florrie Hamilton fanns också med i föreningens styrelse. 8

GÖTA HANSÉN

Göta Hansén var gift med politikern och ämbetsmannen David Hansén. Han till-
trädde tjänsten som landshövding i Norrbottens län 1937. Under sin tid som lands-
hövdingefru fungerade Göta Hansén som ordförande i: De blindas skyddsvänner,  
Rädda Barnen i Norrbotten, Norrbottens klädvårdskommitté, Kvinnornas samar-
betskommitté i Luleå samt Fredrika Bremerförbundets stipendiefond i Norrbottens 
län. Hon var dessutom styrelseledamot i Landstingets slöjdnämnd samt i Torneda-
lens folkhögskola. 9
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EMMA JACOBSSON

Emma Jacobsson, född Stiasny i Wien, var gift med forskaren och politikern Malte 
Jacobsson som verkade som landshövding i Göteborgs och Bohus län under åren 
1934-1950. Emma Stiasny var disputerad i botanik och var verksam som forskare 
innan hon gifte sig och flyttade till Sverige. Som landshövdingska gjorde hon sig mest 
känd som skapare och ledare av föreningen Bohus Stickning. I slutet av 1930-talet 
hade hon uppvaktats av bohuslänska kvinnor, hustrur till arbetslösa stenarbetare, 
vilka önskade hennes hjälp att ordna arbetstillfällen. Detta var bakgrunden till att 
man 1939 startade det ideella stickningsföretaget i syfte att återväcka de gamla 
sticktraditionerna i landskapet samt för att ordna avsättning för stickade produkter. 
Föreningens huvudcentral var förlagd till residenset ända fram till 1950 då paret Ja-
cobsson avslutade sin landshövdingeperiod. Under andra världskriget deltog Emma 
Jacobsson aktivt med att stödja och hjälpa tyska och österrikiska flyktingar, bland 
annat upplät de sitt hem för behövande. 10

HEDVIG LAGERBRING

Hedvig Lagerbring, född Nisbeth, var gift med friherren och landshövdingen Gustav 
Otto Robert Lagerbring, vilken verkade som landshövding i Göteborgs och Bohus län 
1897-1917. Hedvig Lagerbring gjorde sig känd som initiativtagare till Sällskapet Livbo-
jen, som startade i Göteborg 1911. Detta var en sammanslutning av kvinnor som läm-
nade ekonomiskt stöd till den frivilliga organisationen för räddning av skeppsbrutna. 
Medel som Livbojen samlade in i samband med vårfester och liknande, överlämnades 
till SSRS (Svenska sällskapet för räddning av skeppsbrutna) och användes exempelvis 
för att grunda ett antal livräddningsstationer runt om i landet. Sällskapet Livbojen 
startade avdelningar även i andra orter vid kusten, däribland Skanör och Båstad.11

MARGIT LEVINSON

Margit Levinson var gift med juristen och ämbetsmannen Karl Levinson. Denne 
verkade som landshövding i Stockholms län under åren 1938-1952. Margit Levinson 
fungerade som ordförande i Rädda Barnen från 1939 och som ordförande i Stock-
holms läns hemslöjdsförening sedan 1940. Hon erhöll medaljen Illis quorum. 12

ELISABETH LINNÉ R

Elisabeth Linnér var född i Värmland 1884 och var dotter till häradshövding Ernst 
Geijer och Amelie von Heijne. Efter flickskola i Örebro och språkstudier i Dresden 
tog hon gymnastikdirektörsexamen i Stockholm 1909. Hon tjänstgjorde bland annat 
vid Örebro flickläroverk 1904-1906 och vid Adolf Fredriks barnhem i Stockholm. 
1914 gifte hon sig med dåvarande statsrådet Sigfrid Linnér vilken tjänstgjorde som 
landshövding i Jämtlands län 1924-1930 samt i Uppsala län från 1931. Under åren 
som landshövdingefru i Jämtland var Elisabeth Linnér ordförande i De blindas vän-
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ner i Jämtlands län. Hon var också styrelseledamot i föreningen Heimbygda samt 
ordförande i dess slöjdsektion. Under sin tid som landshövdingefru i Uppsala län var 
hon ordförande i De blindas vänner, i Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté i 
Uppsala samt  i Uppsalaavdelningen av Kronprinsessans vinterljus. 13

MAJA LÜBECK

Maja Lübeck var gift med Sven Lübeck, landshövding i Gävleborg 1922-1941. Hon 
var ordförande i Gästriklands hemslöjdsförening, De Blindas vänner samt i fören-
ingen Mjölkdroppen. 14

ELSA LÖFGREN

Elsa Löfgren var gift med juristen och ämbetsmannen Torsten Löfgren. Denne ver-
kade som landshövding i Jämtlands län under åren1938-1954. Under den tid Elsa 
Löfgren fungerade som landshövdingefru var hon ordförande i De blindas vänner, 
stiftelsen Pauvres Honteux samt i Heimbygdas slöjdnämnd. Hon var dessutom he-
dersordförande i Husmodersföreningen, Lottakåren och Kvinnliga Beredskapskom-
mittén. 15

EMMA MURRAY

Emma Murray, född Uggla, var gift med Valter Murray, ämbetsman, politiker och 
landshövding i Västmanland 1917-1937. Emma Murray, som för övrigt var svägerska 
till Ellen Widén, arbetade med filantropiska frågor och deltog bland annat i Rädda 
Barnens verksamhet. 16

ANNA NYLANDER

Anna Nylander var gift med ämbetsmannen och politikern Oskar Erik Nylander 
som var landshövding på Gotland från 1941. Under sin tid som landshövdingefru 
var hon ordförande i: Gotlands avdelning av Rädda Barnen,  Visbykretsen av Röda 
Korset, Gotlands läns hemslöjdsförening, Gotlands Blindförening samt husmoders-
föreningen i Visby. 17

INGEGERD REUTERSKI ÖLD

Ingegerd Reuterskiöld var gift med Lennart Reuterskiöld, landshövding i Söder-
manlands län 1906-1927. Hon var initiativtagare till bildandet av Södermanlands 
läns Hemslöjdsförening 1924, för vilken hon också blev ordförande. Ingegerd Reu-
terskiöld var också verksam inom det filantropiska föreningslivet, däribland i Röda 
Korset, där hon var distriktsordförande, samt inom De blindas vänner.18
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GERTRUD RODHE

Gertrud Rodhe var gift med Alla Rodhe, ämbetsman och landshövding på Gotland 
1927-1938. Gertrud Rodhe var starkt engagerad i hemslöjdsrörelsen såväl regionalt 
som nationellt, hon var ordförande i Gotlands hemslöjdsförening under åren 1927-
1938. Från 1930 och långt in på 1950-talet fanns hon också med i styrelsen för SHR 
(Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund), där hon var en tydlig förespråkare 
för en regionalt präglad hemslöjd. 19

MAJA SANDLER

Maja Sandler var gift med Rickard Sandler, socialdemokratiskt statsråd, folkbildare 
mm som var landshövding i Gävleborgs län under åren 1941-1950. Maja Sandler 
var utbildad folkhögskolelärarinna och undervisade vid Södra Bohusläns och Hola 
folkhögskola samt även vid skolan i Brunnsvik. Under den period då maken var utri-
kesminister var Maja Sandler aktiv när de gällde att arrangera soaréer och liknande 
till förmån för olika hjälpbehov under krigsåren. Hon var också engagerad i Finland 
i samband med överförandet av krigsbarn till Sverige. Som landshövdingefru var 
hon ordförande i Gästriklands hemslöjdsförening samt även i länets Mödrahjälps-
nämnd. 20

ELLEN TISELIUS

Ellen Tiselius var gift med Karl Edvard Tiselius, jurist och landshövding i Östergöt-
land 1930-1941. Hon var verksam inom ett brett fält av kulturella och filantropiska 
verksamheter, bland annat inom Röda Korset, De blindas väl, Husmoderförbundet, 
Fredrika Bremerförbundets Sjuksköterskehem samt Mödrahjälpsnämnden. Ellen 
Tiselius var även känd som ivrare för hemslöjden i Östergötland, hon var bland 
annat ordförande i den regionala hemslöjdsföreningens förvaltningsutskott. Ellen 
Tiselius gjorde sig kanske mest känd som initiativtagare och ledare för ett särskilt 
spetsutskott som utvecklade knypplingen i länet. 21

ALICE TROLLE

Alice Trolle, född Gyllenstolpe, var gift med Eric Trolle, diplomat, statsråd och lands-
hövding i Östergötlands län 1912-1930. Alice Trolle var starkt engagerad i såväl hem-
slöjdsfrågor och folkdräkter som i sjukvård och filantropiska sammanhang, bland 
annat inom Röda Korset. Under första världskriget var hon verksam vid krigssjuk-
hus och fångläger i Österrike och Tyskland, samt efter kriget även i Ryssland. Alice 
Trolle bidrog till att organisera insamlingar för krigsbarnen, vilket ledde till ”Öster-
götlands barnkrubba i Wien” samt ”Östergötlands Barnhem” i byn Krasni Jar i Sam-
arområdet i Ryssland. Hon bildade också föreningen ”Östergötlands barn” 1921, vars 
primära uppgift var att finansiera ett barnsjukhus (1930) och ett konvalescenthem 
”Blåklintshemmet” (1935) i Linköping. Föreningen verkade även för barnbespisning, 
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barnkolonier, barnträdgårdar samt med allmän hjälp till behövande barn i länet. I 
samband med föreningens arrangemang användes flitigt den så kallade östgötadräk-
ten, vilken Alice Trolle var en ivrig anhängare av. Alice Trolle, som  belönades med 
medaljen Illis quorum, utgav 1944 sina memoarer ”De voro ett lysande följe”. 22

CHARLOT TE WERSÄLL

Charlotte Wersäll, som var född Lewenhaupt, var gift med officeren Claes Wersäll 
som var landshövding i Kopparbergs län 1893-1901 och senare i Västmanlands län 
från 1901. Charlotte Wersäll var som landshövdingefru aktiv inom en rad olika 
ideella rörelser däribland Röda Korset och hemslöjdsrörelsen. Hon organiserade ett 
stort antal basarer, konserter och liknande till förmån för dessa rörelser. 23

MARY EMILY WIK

Mary Emily Wik var gift med hovrättsrådet och landshövdingen Oscar von Sydow. 
De verkade som landshövdingepar i Göteborgs och Bohus län under åren 1917-1934. 
Mary Emily Wik var starkt engagerad i kampen för kvinnlig rösträtt. Som landshöv-
dingefru verkade hon framför allt inom det sociala området och där inte minst inom 
De blindas vänner där hon var ordförande under åren 1921-1934.24
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BILAGA 2

Regionala och lokala hemslöjdsföreningar 
i Sverige 1900-1940

Leksands hemslöjdsförening 1904

Morahemslöjdens vänner 1905 

Malmöhus läns hemslöjdsförening 1905

Konstfliten, förening för hemslöjd och konst-
hantverk för västra Sverige 1906

Föreningen Värmlands hemslöjd 1907

Bollnäs hemslöjdsförening 1907 

Föreningen Jämtslöjd 1908

Södra Kalmar läns hemslöjdsförening 1908

Rättvik-Boda hemslöjdsförening 1908

Västerbottens läns hemslöjdsförening 1909

Ångermanlands hemslöjdsförening 1909

Medelpads hemslöjdsförening 1909

Jönköpings läns hemslöjdsförening 1909

Skaraborgs läns hemslöjdsförening 1909

Östergötlands läns hemslöjdsförening 1910

Norra Kalmar läns hemslöjdsförening 1910

Orsa-Skattunge hembygdsförening 1910

Halländska hemslöjdsföreningen Bindslöjden 
1911

Övre Hälsinglands hemslöjdsförening, 
Hudiksvall 1911

Föreningen för Hälsingeslöjd, Söderhamn 1911

Arbrå hemslöjdsförening 1911

Gästriklands hemslöjdsförening 1912

Föreningen Härjedalsslöjd 1913

Göteborg- och Bohus läns hemslöjdsförening 
1913

Föreningen Uppsala läns hemslöjd 1914

Södra Dalarnas hemslöjdsförening 1915

Norbergs hemslöjdsförening 1915

Kronobergs läns hemslöjdsförening 1915 

Filipstads hemslöjdsförening 1916

Västmanlands hemslöjdsförening 1916 

Södermanlands läns hemslöjdförening 1923 

Kristianstads läns hemslöjdsförening 1924

Gotlands hemslöjdsförening 1925 

Stockholm läns hemslöjdsförening 1934 

Föreningen Bohus Stickning 1939

KÄLLA: Hemslöjdskommitténs betänkande 1917, del II, s. 320 ff.; Om de lokala hemslöjdsföreningarna och deras 
riksförbund, Stockholm 1920, s. 5 ff; ”SHR 40 år”, i: Hemslöjden 1953, s. 32-115; Boalt, Eivor, ”Hemslöjden”, i: 
Kristianstad läns Hushållningssällskap 1814-1964, Kristianstad 1964, s. 328 f.; Hägglund, Ulla, ”Från nödhjälps-
arbete till exklusivt konsthantverk”, i: Hägglund, Ulla (red) Bohus stickning, Uddevalla 1999, s. 17.

FÖ RENINGAR OCH BILDANDEÅR
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SUMMARY

The power and ”non-power” of wives. 
Gender, class and cultural heritage 1900-1940.

FOR SOME TIME historical research has focused on elites and the public sphere. Both of 
these phenomena are associated with power relations and among these the categories 
of gender and class. In accordance with the criticism directed towards the strict divi-
sion into a private and a public sphere, in my view the time around the turn of the 
century 1900 was filled with a diversity of different public spheres. Some of these gave 
middle-class women a strong position. Since the beginning of the 19th century the 
public sphere associated with charitable work had been available to women, whereas 
politics and science were still mainly male-dominated areas. Within the cultural 
area there were certain opportunities for females actors, whereas initially the grow-
ing cultural heritage area was a primarily male public sphere. However, during the 
20th century this would change, and it gradually became more common for women 
to become involved within the context of museums and work with the local heritage 
associations. In this thesis attention is focused especially on the cultural heritage as 
a potential public sphere for women. Cultural heritage is defined here as the cultural 
and material expressions that were regarded as possessing symbolic value and that 
have therefore been the focus for various kinds of preservation. Cultural heritage is 
related here to growing areas of work and professionalization.

This thesis deals with the space for action that was available for the regional female 
elite. The interaction of such categories as gender and class are discussed, as well as 
how these categories have intersected and constricted one another in the lives of 
individual actors in concrete empirical situations. The overall purpose of this thesis 
is to describe and analyze the role of the county governor’s wife during the period 
1900-1940. The study takes its point of departure in Ellen Widén and Hanna Rydh, 
both wives of county governors, and special attention is paid to their activities in the 
cultural heritage area. The wives of county governors have been chosen because, as 
married women in a regional elite, they represent status and power, as well as subor-
dination and lack of freedom. 

The empirical study will be used for a more general discussion of the relation-
ship between gender and class, as well as between the field of cultural heritage and 
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power. My introductory hypothesis states that the area of cultural heritage was an 
arena where the middle-class women were able to play an important role. Another 
assumption is that the wives of the county governors in this investigation were not 
opposed to the traditional role as wife, but on the contrary took advantage of this role 
to broaden their own space for action. 

THE SYMBOLIC POWER OF WIVES

Certain designated areas within the community were considered especially suitable 
for women. Most important were the spheres related to education, charity and cul-
ture. This was especially true among upper-class women. It was considered natural 
for the county governor’s wife to devote herself to cultural activities and voluntary 
work among the poor in order to relieve the burden of her husband in these areas. By 
working within these fields the county governors’ wives can be said to have followed 
in the footsteps of a long patriarchal tradition in which the upper strata of society 
cared for the general population.

Apart from the wives of the county governors, there were a number of categories 
of wives with similar roles: the wives of clergymen, physicians, headmasters, mayors 
and diplomats, as well as queens. These wives formed their own symbolic hierarchy 
of power where the queen resided at the top as the first lady of the realm, while the 
county governor’s wife acted as the mother and first lady of the county. Common to 
all these women was the fact that it was their role as married women that gave them 
their reputation and position of leadership. To a certain extent this is a question of 
the power of civil status. It is hard to imagine unmarried women in similarly elevated 
social positions. When the positions of these wives were analyzed, it could be estab-
lished that they were based on a contradictory relationship between restraint and in-
dependence. On the one hand, it is the connection to the husband and his power that 
has created this position of female leadership, but, on the other hand, it was consid-
ered both possible and necessary that the woman/wife was able to assume a leading 
position on her own within certain fields.

The study of Ellen Widén and Hanna Rydh in their capacity as wives of county 
governors has shown that the role of the married woman within the regional elite 
involved many different opportunities to act both within the private and the public 
spheres. The representative role as a hostess assigned to women in the middle- and 
upper-classes could also be used as a private springboard. The borderline between 
the private and public spheres was relatively fluid in these contexts. For instance, 
the governor’s residence and its symbolic power could be used for private purposes. 
There were also high expectations from the community that these women would 
serve in certain leading positions, particularly within the philanthropic and cultural 
fields. Since these areas were clearly adapted to the prevailing gender order with its 
ideal regarding suitable female occupations, there was no real opposition to female 
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actors taking part in the public sphere. However, it is safe to say that through their 
actions the female elite was able to create opportunities both for themselves and for 
other women, and that by doing so, they were also able to challenge the male-domi-
nated public sphere.

The role of wife may be seen as a platform for a more independent actor’s role. 
With the help of a secure financial situation and the possession of a large amount 
of social and cultural capital, the county governor’s wife had good opportunities to 
acquire a leading position within the region. It could be stated that the wives of the 
county governors possessed their own highly informal offices, within the framework 
of which they could act fairly independently. The question is how large their space 
for action was and where the borders were drawn for their roles as actors. In order to 
analyze this further, I have examined one of the specific fields of action ascribed to 
these wives, namely the cultural heritage field which here includes arts and crafts as-
sociations, folk museums and parish costumes.

GENDER, CLASS AND CULTURAL HERITAGE

As the field of cultural heritage gradually became part of general education at the 
turn of the 20th century, it became easier for women to act. At the same time the 
passion for arts and crafts and folk costumes also implied a shift towards a more 
female-oriented area of the cultural heritage. This created a space for female actors 
both in leading positions and among other participants. Residential colleges for 
adult education (folkhögskolor) and arts and crafts associations can be seen in this 
context as platforms for women from both the middle-class and the countryside. 
However, a distinct female hierarchy is reflected here. The middle-class women acted 
as principals, teachers and leaders in general, whereas the women from the country-
side assumed both the role of pupils acquiring knowledge and practitioners who in 
reality performed arts and crafts-related activities, including the large folk costume 
projects. Women from the countryside made their contributions by weaving and 
sewing their own folk-costumes. The middle-class women acted as leaders for this 
kind of work. By wearing these costumes together at official and festive occasions, 
these women were able to jointly contribute to the reproduction of the new and more 
popular nationalism, as well as that which was regionally based. The connection 
between the nation, region, home district and one’s home is very obvious in the folk 
costume projects in the 1930’s. The parish costumes denoted a regional belonging 
and a sense of community that at the same time contributed to concealing the social 
and economic differences within the region. 

In depicting the growth of the field of cultural heritage in the county of Jämtland 
during the period 1900-1940, it became evident that this previously male-dominated 
area was gradually feminized, and was taken over by both male and female actors. 
Within certain areas, for instance the preservation of ancient monuments, male 
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dominance still prevailed, whereas other parts of the field were controlled by women. 
This was the case in arts and crafts with its focus on the textile area, which especially 
engaged the female elite of this region, where their role was to do, to speak and to rule, 
and to act as both ideological and organizational guides. The work with arts and 
crafts involved surveying and collecting objects, organizing exhibitions and courses, 
giving advice and selling items. Work with textiles was traditionally regarded as a fe-
male field of work. This also paved the way for women in other branches within the 
cultural heritage field, such as preservation of objects and work at open-air museums 
and folk museums. This study has shown that questions regarding financing were 
mainly dealt with by the female actors. 

The engagement in the field of cultural heritage by women such as Widén and 
Rydh, both wives of county governors, as well as that of other middle-class women, 
can thereby be seen both as a confirmation of the dominant gender-based division of 
labor and as exceeding the bounds of the hierarchic order between the sexes. In one 
sense, the female actors were in harmony with the prevailing gendered labor market 
by building up their activities on a foundation of handicrafts relating to textiles, 
while in another the development of strong female leadership within this part of the 
cultural heritage constituted an example of an activity which overstepped the given 
borders. When women crossed the gender bounds, it sometimes led to conflicts. The 
regional study has shown that the female entry into the public sphere of cultural her-
itage created certain tensions. Apart form competition for resources and status, this 
also concerned the way in which objects and leadership were viewed. The conflicts 
can partly be explained as a relationship between gender and class. In order to inves-
tigate the issue of hierarchy and power relations within the cultural heritage area, a 
special field analysis has been carried out of the handicraft associations and its actors 
on the national level. 

ARTS AND CRAFTS – THE FEMALE CULTURAL HERITAGE

The combination of the special roles of gender, aesthetics and place during the pe-
riod studied, 1900-1940, carried a strong and effective message, that is, that women 
had specific tasks within the nation. One of these was to safeguard the aesthetic and 
cultural characteristics within the nation, the county and the home district. By being 
active within the cultural heritage sphere by means of arts and crafts and work with 
preservation of local antiquities, women were considered to act as links between the 
older and younger generations. The specific characteristics of the home district could 
be expressed through the women’s clothing. Work with the special parish costumes 
can be seen as one of many examples of how the specific characteristics were created 
and reproduced. 

The study of the modern arts and crafts movement shows that handicrafts were 
regarded as female tasks, both in the rhetoric and in practice. Handicrafts also ap-
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pear to have been in the first place female, even in the Bourdieu perspective. Femi-
ninity may have functioned as its own capital, which could be converted to symbolic 
capital. Although women were not always placed at the top of the formal hierarchy in 
arts and crafts, it could be stated that they dominated the arts and crafts movement 
by virtue of their broad role as actors and their overall knowledge in the field, factors 
which together could be transformed into a specific arts and crafts capital. Pointing 
out the significance of arts and crafts for the national project, furthermore, increased 
the contemporary degree of urgency of the matter. An idealized and symbolic view 
of home, femininity and handicrafts was well integrated into the Swedish national-
istic discourse at the beginning of the 20th century. I would argue that in this context 
femininity can be analyzed as a symbol of the nation’s past and its older traditions. 
This relationship between femininity and patriotic ideals should have contributed to 
the legitimacy of middle-class women within the cultural heritage sector.

Arts and crafts, in general, functioned simultaneously as a project that both pre-
served and emancipated gender roles. The prevailing gender ideals guided the arts 
and crafts movement as a whole and its formation as a female project. Through the 
constant categorization of handicrafts as male or female, and of male and female ob-
jects, arts and crafts also contributed to the reproduction of these ideals. And yet arts 
and crafts also functioned as a clear public sphere, a specific space for female actor-
roles. This was not merely about indirect influence by means of a husband or father, 
but rather an autonomous role as a female actor.

To sum up, the arts and crafts movement contains in part conflicting patterns. 
The movement was characterized by formal male dominance, as well as an informal 
and qualitative female dominance. The formal male dominance within the move-
ment may be interpreted both as a result of society’s general power structure with its 
male superiority and as a conscious female strategy in order to raise the status of the 
issues and thus even the legitimacy of the movement. As to the question of the more 
informal female dominance, it was based on their wide knowledge and range of ac-
tions resulting from the arts and crafts capital at their disposal. The symbolic capital 
that was at stake here was their capacity to judge what handicraft could be considered 
good or bad, typical of the region or non-typical, genuine or false. In addition, the 
regional female elite had access to a wide network of contacts (social capital) and, last 
but not least, their femininity.

CLASS CAPITAL AND GENDER CAPITAL

The middle-class elite couple displayed the complementary division man/woman 
as well as male/female at the same time that marriage also symbolized the unequal 
power relations between the sexes. Just as the King and Queen or the clergyman and 
his wife, a county governor and his wife could be regarded as leading representatives 
for “the couple” and the dichotomous power structure it represents at various levels 
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of society. This study shows that the position as wife within the context of the re-
gional elite could imply great advantages. 

If the married elite woman exceeded the matrimonial bounds and the norms 
established by the discourse of gender difference, it would constitute an indirect 
threat to the position of the husband/male and thereby even to the gender order as 
such. The question regarding a female county governor in 1938 can be viewed as an 
example of this conflict. The question at hand concerned the couple Rydh-Munck af 
Rosenschöld in Östersund of which the wife, Hanna Rydh, expressed interest in suc-
ceeding her husband in office. In more ways than one this specific question draws at-
tention to how the prevailing gender order was expressed in reality. A parliamentary 
debate in 1938 and a proposal regarding female county governors meant that this 
order was momentarily turned upside down. For the contemporaries involved, the 
principle regarding equality of the sexes suddenly became a burning issue. It became 
necessary to imagine the county governor as a woman and her spouse – consequently 
– as a man. For certain groups this was an interesting and feasible solution, while 
others considered it completely unthinkable. Even though women were not given the 
opportunity of becoming county governors at this time, the idea itself may be inter-
preted as a step beyond the bounds of the gender order.

The paradox of the wives of the county governors should be interpreted as a con-
flict between the categories gender and class. If the process is analyzed based on the 
basis of Bourdieu’s sociology, it may be discussed in terms of capital assets that could 
be implemented in various fields. Here I wish to make a distinction between gender 
capital and class capital. I have chosen to establish the concept of gender capital in 
order to describe the specific assets and opportunities, as well as the disadvantages 
and limitations, that belonging to a specific sex could create. The gender capital har-
monized with the prevailing discourse of difference. The femininity of the middle 
class served at times as an asset and a resource, a type of capital. Class capital actu-
ally constitutes the sum of the economic, cultural and social assets. The role as wife 
of a member of the elite implied above all possession of a large amount of social and 
cultural capital. Economic capital was also part of the picture, but more as a prereq-
uisite for the elite’s way of life than as strategic and convertible capital. The married 
women of the regional elite thus constituted a financially strong group which also 
implied that they had good opportunities to assume leading positions within several 
fields of action. Apart from gender and class capital, which more or less became ad-
mission tickets to these public spheres, these women also developed a large amount 
of their own capital within specific fields with the help of know-how and network 
contacts. The investigation has shown that within the field of arts and crafts a group 
of women, among them the wives of the county governors, simultaneously served as 
“doing”. “speaking” and “guiding” actors, which in turn implied leading positions 
and good opportunities for controlling and guiding the activities.
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The opportunities to gain power increased considerably in those cases where class 
and gender capital worked in the same direction and thereby reinforced one another. 
This was quite obvious within the area of cultural heritage in the beginning of the 
20th century. Ellen Widén, wife of a county governor, exemplifies how a combination 
of class and gender capital facilitated something considered nearly impossible at that 
time – that woman could take charge of a widespread organisation on a regional level 
that involved both men and women. The study has also exemplified how various 
types of capital could work in quite the opposite way, that is competing and conflict-
ing. In certain contexts female gender capital could comprise a most uncertain type 
of currency that was nearly impossible to convert into status and power. Formal au-
thority, official power and political power turned out to be much harder to conquer 
with feminine-coded capital. In conflicts between gender and class capital, male 
gender capital carried more weight than class capital. A female elite actor like Hanna 
Rydh, despite her social status and her academic merits, therefore did not have the 
same possibilities of competing for official power as did her male colleagues. 

THE POWER AND “NON - POWER” OF WIVES

In light of the fact that many scholars have chosen to regard the influence of the 
female elite as limited to a more indirect use of power through their individual 
husbands or men as a group, there is every reason to present another interpretation. 
My conclusion is that, through their work within the areas of cultural heritage and 
philanthropy, members of the female elite were able to gain substantial influence in 
these specific fields. However, this role as actor at the same time could also be of im-
portance to the social positioning of the middle-class as such. My point is that repre-
sentatives for these women could have constituted a more independent power factor 
than previous research has maintained. Women such as the wives of county gover-
nors did not automatically possess positions of power. They had potential power, an 
opportunity resulting partly from their social status and the capital their reputations 
represented, but also resulting from their gender. To transform this potential into 
actual power and influence demanded successful and skillful actions. Despite these 
possibilities, there were obvious limitations to the influence of these wives. It was as 
wives that they possessed power. If they suddenly wanted to leave this position and 
become an official instead, they were stopped by a solidly established gender order. 
But not even solid establishments last forever, and the formal power structures were 
also influenced by the momentary encroachment of Ellen Widén, Hanna Rydh and 
other women at that time. 

In my view there are two possible ways of interpreting the time when Ellen Widén 
and Hanna Rydh were active. The beginning of the 20th century may be regarded as 
a problematic period when the gender order was comparatively fixed and difficult to 
influence in a feministic direction. To a certain extent this period exhibited a form of 
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backlash compared to the previous era of successful strivings for women’s rights to 
education, suffrage and work. It can also be argued that Swedish society in the early 
20th century should be interpreted in quite the opposite way, that never before had 
such strong female networks within various organisations and committees existed, 
and that this implied a giant challenge to the gender order as such.

The two leading figures in this study, Ellen Widén and Hanna Rydh, and the fe-
male position they represent show that both of these interpretations are feasible as 
well as reasonable. Backlash and breakthrough walked side by side in the beginning 
of the 20th century. Femininity became a possible power factor at this time due to 
the strong emphasis on difference during this period. To a certain extent and as long 
as it harmonized with differences, female gender-capital could be transformed into 
power in various fields. In this situation, however, where these women to such a great 
extent challenged the men of their own class, their opportunities were limited. Male 
gender-capital comprised a more solid asset than class capital in these circumstances. 
Thus it is possible to speak about a gender order characterized by both strength and 
range. Through a form of tyranny of the gender differences, the female actors were 
prevented from establishing themselves within areas that were male coded. This 
could be a case of special fields, or of more formal power that was exercised, for ex-
ample, in the parliament, the government or public offices. Therefore, I have chosen 
to speak of both power and non-power. Within certain contexts there were good op-
portunities for the regional female elite to create their own space for action. In other 
situations the limitations were greater than the opportunities; in other words even 
“non-power” existed. 

TRANSLATION BY PIA BERG STUGHOLM
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23/7 1929.

103 Hanna Rydhs samling, brev från Ebba Johansson till Hanna Rydh 22/11 1938.

104 Fredrika Bremerförbundet  Östersundskretsen (FAJ), historik 1930-1980, s.4 f.

105 Samtal med Karin Fritzsche 22/1 2003; samtal med Jan Schnittger 19/5 2003.

106 Samtal med Karin Fritzsche 22/1 2003.

107 Moberg, Åsa, ”Hon var före NIB”, i: Vecko Journalen 1964, nr 16.

108 Hanna Rydhs samling, brev från Signhild Curman 11/1 1933.

109 Hanna Rydhs samling, brev från Lydia Wahlström 1/2 1933.

110 Ett uttalande av Hanna Rydh i samband med hennes sydamerikanska resa 1934, Hanna Rydhs 
samling, pressklipp, The Star and Herald Panama 11/6 1934.

111 På ett liknande sätt resonerar Malin Grundberg i en artikel som behandlar de svenska drottning-
arna under perioden 1850-1950. Hon menar att deras plikter på den ”offentliga moderlighetens 
område” kunde delas upp i två delar – socialt umgänge och representation samt välgörenhetsar-
bete. Grundberg, Malin, ”En roll i förändring – drottningarna i Sverige 1850-1950”, i: Dahlberg, 
Ann Marie (red), Drottningar. Kvinnlighet och makt, Stockholm 1999, s. 127.

112 Sörndal, s. 218.

NOTER T ILL S . 50 - 60



246 FRUARS MAKT OCH OMAKT   247

113 Etikett och god ton. Praktisk handbok i sättet att uppföra sig, utgiven av Husmodern, Stockholm 
1932, s. 201 ff. För en jämförelse med visitkulturen inom officerskåren, se Lundström, Catarina, 
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Wersäll, s. 283.
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Widén 17/12 1918, i brevet tackar man Ellen Widén för hennes stöd.
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let”, i: HUR nr 7, Östersund 2001, s. 54.

177 Ibid., s. 51 f. 
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200 Werner, Yvonne Maria, ”Karin Sarja, ’Ännu en syster till Afrika’. Trettiosex kvinnliga missionä-
rer…”, i: Historisk tidskrift 2004:2, s. 344.

NOTER KAPITEL 3

1 Hanna Rydhs samling, pressklipp, Festin, Eric, ”Vresfuran kronprinsens Östersundsfynd”, i: 
Vecko Journalen 26/7 1936.

2 Jag använder mig av diskursbegreppet som ett sätt att sammanfatta dominerande och överord-
nade utsagor om samhället, jämför Thörn, Håkan, ”Från medvetande till diskurs”, i: Häften för 
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arv är således endast ett av många tänkbara, Anshelm, Jonas, Modernisering och kulturarv, Stock-
holm 1993, s. 13 ff. Se även Svante Beckman som via begreppet ”politikens kulturarv” diskuterar 
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14 Svenska fornminnesföreningens styrelse och ledamöter den 31 dec 1875, i: Svenska Fornminnes-
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som knutit begreppet kulturarv till maktbruk i någon mening: Jan Larsson diskuterar hur mo-
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publicerad som ett kapitel i Eric Hobsbawms och Terence Rangers, The invention of tradition, 
Cambridge 1992 (1983).

27 Lilja, s. 29 ff.
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och härd’. Hemslöjdsrörelsen och det tidiga 1900-talets Sverige”, i: Lundahl, Gunilla (red), Den 
vackra nyttan, Hedemora 1999, s. 89 ff.
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32 Pettersson, Rickard, Fädernesland och framtidsland, Umeå 2001, s. 17 f.

33 Rehnberg, s. 29 f.

34 Arcadius 1997, s. 25 ff, 87 f. Malmö fornminnesförening som bildades 1909 är dock exempel på 
en förening där även kvinnor blev medlemmar. Av de 218 medlemmarna 1919 var 35 kvinnor. 
I styrelsen var två av de elva ledamöterna kvinnor nämligen friherrinnan Anna Djurholm och 
doktorinnan Siri Petrén. Föreningen hade en uttalad ambition att verka pedagogiskt för att nå 
”de bredare folklagren”, och är därmed att betrakta som en del av den ”nya” nationalismen och 
de därmed förbundna folkbildande kulturarvssträvandena. Malmö fornminnesförening. Minnes-
skrift 1909-1920, Malmö 1920, s.

35 Olsson, Björn, Den bildade borgaren, Stockholm 1994, s. 44, 108 f. Qvarsell, Roger, Kulturmiljö 
och idéspridning, Stockholm 1988, s. 12 ff, 31.

36 I Jämtland var det exempelvis ombudet för Nordiska museet, lektorn Sven Johan Kardell, som 
kom att bli en av initiativtagarna till Jämtlands läns fornminnesförening.

37 Svensson, Sigfrid (red), Hembygdens arv. Hembygdgårdar och friluftsmuseer i Sverige vid ingången 
av år nittonhundratrettio, Stockholm 1929, s. 185 ff.

38 En lista över de lokala och regionala hemslöjdsföreningarna som bildas i Sverige under perioden 
1900-1940 finns i bilaga 2, s. 225. Den moderna hemslöjdsrörelsen studeras närmare i kapitel 4.

39 Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnes-
vården, SOU 1922:11, s. 167 ff, 174 ff. I fornminneskommitténs betänkande talar man just om 
begreppet ”nybildningsepok” när det gäller början av 1900-talet. Här anges också i vilken grad 
som fornminnesföreningarna fått ökade offentliga anslag. För hemslöjdsföreningarnas anslag 
hänvisas till Hemslöjdskommitténs betänkande 1917, del II, s. 466 ff.

40 Arcadius, Kerstin 1997, kapitel 3 och 4; Berthelson, Bertil, ”Kulturminnesvården, provinsmu-
seerna och landsantikvarierna”, i: Ad patriam illustrandam. Hyllningsskrift till Sigurd Curman, 
Uppsala 1946.

41 Lundström, Catarina, ”Den hemvävda kulturen. Kulturarvsfältet i Jämtlands län 1860-1940, i: 
Eivergård, Mikael (red), Kulturarv och historiebruk, Fornvårdaren 28, Östersund 2005, s. 29 f.

42 Det finns ingen matrikel bevarad från föreningen Heimbygda under perioden 1923-1940. Däre-
mot finns en medlemslista från 1934 där 130 namngivna medlemmar uppmanas förbinda sig för 
medlemskap under perioden 1934-1938, Heimbygda (JLM), medlemslista 1934.
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43 Jämtlands Tidning 21/10 1908.

44 Tanken att kultur och traditioner hotas av ständigt nedbrytande krafter har funnits åtminstone 
sedan 1700-talet. Därav följer räddningstanken, och att de bevarande aktörerna ansett sig vara 
ute i sista stund. Se Lilja, s. 27.

45 Jämtslöjd (JLM), protokoll från arbetsutskottet 29/9 1910. Ellen Widén förde protokollet. Näm-
nas kan att det blev textilforskaren och lärarinnan vid Handarbetets vänner i Stockholm, Elisa-
beth Thorman, som anställdes för detta inventeringsuppdrag.

46 Östersunds Posten 10/10 1913. Se även Jämtslöjd, protokoll från arbetsutskottet 9/10 1913 där en 
redogörelse för resan lämnades.

47 Lignell, Carl, ”Fornvallen Jamtli”, i: Jämten 1914, s. 37 f. Texten utgavs även som särtryck, Östersund 1914.

48 Östersunds Posten 20/12 1910.
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50 Jämtlands Tidning 30/8 1913.

51 Widén, Ellen, ”Forntidsvård – Framtidsvård”, i: Jämten 1923, s. 5.

52 Jämtslöjd, protokoll från bystämma 26/5 1919, citat från ett hälsningsanförande av ordföranden 
Ellen Widén.

53 Widén, Ellen, ”Hemslöjdens renässans, del I”, i: Tidevarvet 12/1 1924.

54 Rydh, Hanna, ”Vår dräkt och vår hembygd”, i: Jämten 1934, s. 5.

55 Berthelson, s. 402.

56 Denna författades av intendenten Eric Festin och ordföranden Ellen Widén och antogs 1912. 
Jämtslöjd, protokoll från medlemsmöte 27/8 1912. I arbetet med att bygga upp sitt friluftsmu-
seum skapade föreningen Jämtslöjd en särskild byamannaorganisation som kopplades till forn-
byn. Här ville man samla alla som intresserade sig för fornbyn. Förutom det andliga och symbo-
liska stödet utgjorde byamännen även en rent ekonomisk hjälp, genom de byamannagärder som 
erlades. Varje år hölls en bystämma och man hade även skapat en egen bystadga.

57 Jämtslöjd, protokoll från bystämma 26/5 1919, citat från ett hälsningsanförande av ordföranden 
Ellen Widén

58 Artikel av Celie Brunius, ”Hemslöjd och allmogeslöjd på utställningen”, Svenska Dagbladet juni 
1909, i: Föreningen för Svensk Hemslöjd (RA), klippsamling.

59 Jämtlands Tidning 18/9 1909, i: Föreningen för svensk hemslöjds arkiv, klippsamling.

60 Widén, Ellen, ”Jämtslöjds fälltäcken”, i: Jämten 1919, s. 4.

61 Jämtslöjds årsberättelse för 1916, i: Jämten 1917, s. 125.

62 Östersunds Posten 9/4 1935, i: Hanna Rydhs arkiv, klippsamling från Mortimer Munck av Ro-
senschöld. 

63 Rydh, 1936(a), s. 241 ff. Se även Rydh, Hanna, ”I samförstånd med ungdomen”, i: Jämten 
1936(b), s. 5 ff.

64 Rydh, 1936(a), s. 245.

65 Rydh, 1936(b), s. 9.

66 Rydh, 1935(c), s. 99.

67 Jämtslöjd (JLM), cirkulär nr 23, ”Jämtslöjd, förening för kulturella mål”, Östersund 1915, s. 1.

68 När det gäller Jämtlands läns konstförening är det bevarade föreningsmaterialet tyvärr mycket 
begränsat. Enstaka handlingar kan dock belysa styrelsefrågan, liksom nedtecknade historiker. 
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69 Eric Festin, som studerat vid Uppsala universitet, hade dels en jur.fil. examen från 1903 samt en 
fil. kand. examen i konsthistoria och arkeologi från 1912, Svenskt Biografiskt lexikon, band 15, 
Stockhom 1956.

70 Jämtlands läns fornminnesförening, årsberättelser 1900-1923, i: Jämtlands läns fornminnesför-
enings tidskrift 1:a-7:e bandet samt i: Fornvårdaren, 1:a bandet, Östersund 1925.

71 Kerstin Arcadius betraktar landshövdingen som en garant för föreningens offentlighet. Arcadius 
1997, s. 91 f.

72 Jämtslöjd, medlemsmatrikel 1910-1915, 1915-1920.

73 Jämtslöjd, årsberättelser 1908-1923, protokoll 1908-1912.

74 Jämtslöjd, protokoll från styrelsen 31/10 1908.

75 Jämtslöjd, protokoll från arbetsutskottet 17/12 1910. En kuriös uppgift, som dock speglar Jämt-
slöjds verksamhet, är att ett av dessa sockenombud var min mormors mor Engla Sefastsson, 
bondhustru  i byn Tavnäs i Sundsjö socken. Hon hade just genomgått en av föreningens ambule-
rande väv- och växtfärgningskurser när hon blev dess ombud (se foto från vävkurs i Tavnäs 1910 
s. 94). Min reflektion till detta är att dessa hemslöjdskurser innebar en viktig kontaktyta ut mot 
befolkningen i länet. Jämtslöjds starka textila inriktning utgör en förklaring till att så många 
kvinnor fattade intresse för föreningen och dess verksamheten.

76 Anna Magnussons arkiv (ÖLA), opublicerade minnen.

77 Jämtslöjd, medlemsmatriklar 1910-1915,1915-1920.

78 När det gäller sammanslagningsprocessen, se exempelvis: Jämtslöjd, protokoll vid gemensamt 
möte med Jämtslöjds arbetsutskott och fornminnesföreningens styrelse 8/5 och 9/5 1912; Jämt-
slöjd, utredning rörande gemensam museibyggnad 1917; Jämtslöjd, protokoll från AU-möte 24/4 
1922 där ett formellt förslag om sammanslagning läggs av Ellen Widén, ett förslag som godkän-
des; Festin, Eric, ”Heimbygda, hembygdsvårdande förening för Jämtland och Härjedalen. Dess 
tillkomst och organisation”, i: Fornvårdaren nr 1, Östersund 1925.

79 Här kan noteras att det från och med 1933 skedde en organisationsförändring där nämnderna 
fornminne- och naturskydd respektive Jamtlinämnden samt ekonomiutskottet slopades och 
ersattes av ett gemensamt arbetsutskott. Slöjdnämnden kvarstod dock. Ett märkligt faktum är 
att arkeologen Hanna Rydh, under åren 1931-1932, då den gamla organisationen kvarstod, inte 
ingick i fornminnesnämnden, men däremot i slöjdnämnden och ekonomiutskottet, Heimbygda, 
årsberättelser 1931-1932, i: Jämten 1932-1933.

80 Heimbygda, årsberättelser 1923-1940, i: Jämten 1924-1941.

81 Jämtlands läns konstförening, matrikel 1918-1929; korrespondens 1923; Hamrell, E. P., ”Jämt-
lands läns konstförenings 50-årsjubileum”, i: Jämten 1964, s. 146 ff.; Gauffin, Sten, ”Jämtlands 
läns konstförening 65 år”, i: Jämten 1977, s. 159 ff.

82 Arcadius, Kerstin, Museum på svenska, s. 87, 141 ff. När det gäller hemslöjdsrörelsen hänvisas till 
kapitel 4. 

83 Dessa begrepp presenterades vid det 7:e nordiska kvinnohistorikermötet i Göteborg 2002. Se: 
Lundström, Catarina, ”Länens och nationens mödrar. Hemslöjden ur ett genus- och elitperspek-
tiv”, i: Ulvros, Eva Helen (red), Kön, Makt, våld. Konferenesrapport från det 7:e nordiska kvinno-
historikermötet 2002, Göteborg 2003, s. 285 ff.

84 Festin, Eric, ”Jämtslöjd – Heimbygda 20 år”, i: Jämten 1928, s. 7.

85 Jämtslöjd (JLM), protokoll, korrespondens och årsberättelser 1908-1923.

86 Jämtslöjd, protokoll från arbetsutskottet 20/12 1911 samt en separat redogörelse för Helena 
Öbergs resa 23/11-16/12 1911. ”Den 3 dec kl 1 hölls föredrag i skolhuset i Rätan besökt av om-

NOTER T ILL S . 93 -108



256 FRUARS MAKT OCH OMAKT   257

kring 50 personer. Under denna och därpå följande tre dagar besöktes 27 gårdar i Rätan. Bland 
de väfvnader som här förvärfvades torde den värdefullaste vara en ’Rya’ från 1740.”

87 Widén 1917, s. 12.

88 Jämtslöjd, AU-protokoll 15/4 1913. ”Som uppbyggnaden av fornbyn visat sig vanskligt innan 
man undersökt vad av äldre byggnader finnas inom länet, ansåg AU redan nu nödvändigt anslå 
medel till några veckors studieresor ute i våra bygder.” Den 9/10 rapporterades från studieresan i 
vilken Ellen Widén, Eric Festin, Signe Eurenius samt Karl Tirén deltagit, Jämtslöjd, AU-protokoll 
9/10 1913.

89 Jämtslöjd, AU-protokoll 24/4 1922.

90 Anna Magnussons arkiv (ÖLA), opublicerade minnen.

91 Widén, Ellen, ”Agnes Ericson”, i: Jämten 1929, s. VI.

92 Se bland annat Ruth Horneij, Bonaderna från Överhogdal , Östersund 1991, s. 13. Berättelsen 
finns också återgiven i samband med vävarnas exponering i Jämtlands läns museum.

93 Föreningen för Svensk Hemslöjd (RA), klippsamling, Svenska Dagbladet 28/1 1912.

94 Jämtslöjd (JLM), föremålskataloger benämnda Skänkta saker respektive Deponerade saker. Mitt 
belägg för att Ellen Widén förde dessa kataloger är att jag kan identifiera hennes handstil. 1916 
började Eric Festin föra en inventariekatalog med början vid accessionsnummer 2439. Festin har 
undertecknat denna med sina initialer.

95 Jämtslöjd, föremålskataloger benämnda ”Skänkta saker” respektive ”Deponerade saker”.

96 Hösten 1912 väckte Ellen Widén frågan om att formalisera arbetsfördelningen inom arbetsut-
skottet och hennes plan, som antogs vid ett möte med arbetsutskottet, utgick i stort sett från den 
ovan beskrivna fördelningen, Jämtslöjd, AU-protokoll 7/9 1912.

97 Ett exempel på manlig dominans är att det var Anders Mattsson och Eric Festin som fick arbets-
utskottets uppdrag att resa runt i länet och informera om föreningens planer på ett friluftsmu-
seum. Jämtslöjd, AU-protokoll 3/11 1912.

98 Ellen Widén medverkade regelbundet med artiklar i föreningen Jämtslöjds egen tidskrift Jäm-
ten. 1910: ”Hemma”, 1912: ”Älfros kyrka”, 1913: ”Lite om vävarnas historia”, 1915: ”Varför böra 
länets invånare stödja Jämtslöjdslotteriet?”, 1916: ”Kurser, eller Vi skola ej handla meningslöst”, 
1917: ”Ett fynd”, 1918: ”Vårtecken”, 1919: ”Jämtslöjds fälltäcken”, 1920: ”Båda stugorna under 
samma tak”, 1923: ”Forntidsvård – framtidsvård”. Ellen Widén medverkar också vid några 
tillfällen i Tidskrift för hembygdsvård : 1920 nr 3: ”Den nutida hemslöjden inom Jämtlands län”, 
1924 nr 4: ”Kvinnan och hembygdsvården”. 

99 Residenset användes exempelvis vid de slöjdträffar som ordnades med folkskolans representanter. 
Jämtslöjd, årsberättelse 1912, i: Jämten 1913 ; Eric Festins arkiv (ÖLA), brev från Ellen Widén 20/3 
1912; Heimbygda, slöjdnämndens protokoll 18/5 1937. Se även det upptaktsmöte med ett 100-tal 
närvarande dräktombud som hölls på residenset i samband med det stora sockendräktprojektet. 
Heimbygda, slöjdnämndens protokoll 18/11 1933.

100 Finansieringsfrågorna diskuterades regelbundet i Jämtslöjds arbetsutskott. Den 25/6 1912 gavs 
exempelvis Ellen Widén i uppdrag att kontakta vissa personer, däribland riksdags- och landstings-
mannen G.N. Torgén, med tanke på behovet av stöd för fornbyns uppbyggnad.

101 Georg Karlins arkiv (KIL), brev från Ellen Widén 9/9 1911.

102 Jämtslöjd, AU-protokoll 27/8 1912, bystadga antagen samma år.

103 Jämtslöjd, fastighetshandlingar, brev till Ellen Widén 28/8 1912.

104 Jämtslöjds årsberättelse 1913, i: Jämten 1914. Se även tabell nr 4.

105 Jämtslöjd, fastighetshandlingar, teckningslista, brev från: Jämtlands Folkbank AB, Wiftsavarvs 
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AB, Sunds AB, Svartviks trävarubolag, Bergvik och Ala AB, Mons trävarubolag, Kramfors AB, 
Graningeverkens AB, Ströms trävaru AB, Tunadals AB, Skönviks AB, Trävaru-Exportfören-
ingen, med flera, mars-maj 1916.

106 Jämtslöjd, fastighetshandlingar, brev till Ellen Widén 1/12 1915.

107 Ibid., brev till Ellen Widén 28/2 1916.

108 Festin 1928, s. 7 f.

109 Hanna Rydhs arkiv, brev från David Hummel 13/8 1935.

110 Ibid., brev från David Hummel 2/10 1935. Se även ett brev från David Hummel 23/12 1935 där 
han ber om ett rekommendationsbrev från Hanna Rydh att bifoga ”det tiggarbrev, som vi snart 
ämna sända ut till skogsbolag och frostvikenvänner utom socknen för att försöka få in medel till 
hembygdsgårdens flyttning.”

111 Jämtslöjd, fastighetshandlingar, brev till landshövding Widén från Kommerskollegium 7/5 1913.

112 Anders Mattsons arkiv (ÖLA), brev från Ellen Widén 16/7 1916.

113 Eric Festins brevsamling (JLM), brev från Ellen Widén 30/10 1915.

114 Det fanns också likheter i deras sätt att agera inom kulturarvsfältet. Liksom Ellen Widén deltog 
även Hanna Rydh flitigt i de regionala hembygdsskrifterna. I årsboken Jämten finns hon repre-
senterad i varje årgång under åren 1932-1937. 1932: ”Vad vi veta om Härjedalen i förhistorisk 
tid?”, 1933: ”Vi och vår bygd”, 1934: ”Vår dräkt och vår hembygd”, 1935: ”Vacklar grunden för 
vår hemslöjd”, 1936: ”I samspråk med ungdomen”, 1937: ”Hällristningar och hällmålningar i 
Jämtland och Härjedalen”. Hon publiceras även i Tidskrift för hembygdsvård. 1935 nr 6: ”Hem-
bygdsintresset är allas”, 1936 nr 5: ”Levande hembygdsvård”, ”Hembygdsgården och bygden”.

115 Heimbygda (JLM), styrelseprotokoll 5/10 1932, årsberättelser 1932-1937, i: Jämten 1933-1938.

116 Hanna Rydhs arkiv, tidningsklipp, Länstidningen 12/6 1933.

117 Georg Karlin var initiativtagare till och ledare för Kulturhistoriska museet i Lund, ”Kulturen”. 
Redan från museets start 1882 hade Karlin där gett uttryck för ett stort hemslöjdsintresse. Karlin, 
som själv var textilt kunnig, ordnade själv föreningens första textila utställning 1885. Bringeus, 
Nils-Arvid, ”Karlin och Kulturen”, i: Kulturen 1992, Lund 1992, s. 143 ff.

118 Georg Karlins arkiv, brev från Ellen Widén 16/9 1910. Se även ett brev från 10/3 1912: ”Den 8-
10 Ap hafva vi anordnat ett möte för slöjdintresserade folkskollärareinnor från hela länet här i 
Östersund./…/Dervid skall jag förevisa de gamla väfvarna och ’berätta’ om dem – och der är 
så mycket jag ville veta, som jag ej vet./…/Jag ville så gerna få veta – om endast linneväfnader 
anträffats i de gamla Egyptiska grafvarna, -om upptäckten af de coptiska väfvarna – när den 
gjordes, och hurudana de voro?/…/Jag frågar nästan lika mycket som Fröken Thorman. Förlåt. 
Jag gör det ej för att Intendenten sjelf skall besvara dessa frågor, utan för att Intendenten skall 
rekommendera mig någon bok som jag kan skaffa mig- samt låta mig få hvad Intendenten sjelf 
skrifvit i dessa ämnen.”

119 Utställning av äldre kyrkliga föremål från Jämtland och Härjedalen. Katalog, Östersund 1911.

120 Östersunds stadsfullmäktiges protokoll 1912, bihang nr 6, § 1.

121 Georg Karlins arkiv, brev från Ellen Widén 28/12 1911, brev till Ellen Widén 8/1 1912.

122 Ibid., brev från Ellen Widén 16/9, 17/10 1910, 9/9, 13/12, 28/12 1911, 10/3, 28/3, 5/10 1912, 16/1 
1913; Jämtslöjd, protokoll från arbetsutskottet 29/9 1910; Östersunds stadsfullmäktiges protokoll 
1911, bihang nr 6, Jämtslöjds arbetsutskotts skrivelse till stadsfullmäktige i Östersund 28/4 1911.

123 Jämtslöjd, AU-protokoll 30/12 1911. Det beslutades att Ellen Widén och Agnes Ericson skulle 
göra en studieresa till Trondheim, Hamar och Lillehammer under januari och februari 1912. 
De skulle bland annat studera äldre textilier. Man beslutade att föreningen skulle bekosta Agnes 
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Ericsons resa. Det ansågs förmodligen självklart att landshövdingskan Widén bekostade sin resa 
med egna medel.

124 Eric Festins arkiv (ÖLA), brev från Ellen Widén 16/2 1912. Här kan tilläggas att Anders Sandvig 
besökte Östersund 1915 i samband med en fest på fornvallen Jamtli. En annan central kultur-
arvsaktör som Ellen Widén hade viss kontakt med var riksantikvarien Oscar Montelius. Widén 
hade inbjudit Montelius till Östersund i samband med utställningen av medeltida kyrkokonst 
sommaren 1911. Senare samma år hade de båda sammanträffat i Stockholm där Montelius hade 
guidat Widén. Se Festins brevsamling (JLM), brev från Ellen Widén 12/12 1912.

125 Eric Festins brevsamling (JLM), brev från Ellen Widén 24/7 1914.

126 Ett 40-tal brev från Ellen Widén till Eric Festin finns bevarade, dels i Eric Festins arkiv (ÖLA), dels 
i Eric Festins brevsamling (JLM). Inga brev från Eric Festin till Ellen Widén har kunnat spåras.

127 I Hanna Rydhs brevsamling återfinns brev från Sigurd Curman (1926-1959) som innehåller såväl 
yrkesfrågor som privata familjeangelägenheter. Den 16/6 1933 tackar han för ett 2-dagarsbesök 
i Östersund, ett liknande tackbrev finns från 26/6 1935, Hanna Ryds arkiv, korrespondens med 
Sigurd Curman.

128 Hanna Rydhs arkiv, brev från Gerda Boëthius 8/2 1936.

129 Denna fråga beskrivs och analyseras i kap. 5.

130 Heimbygda, AU-protokoll 6/10 1933.

131 I Hanna Rydhs brevsamling återfinns ett 30-tal brev från Eric Festin (1931-1942), i Eric Festins 
arkiv (ÖLA) finns knappt 20 brev från Hanna Rydh (1937-1942).

132 Hanna Rydhs arkiv, brev från Eric Festin 21/9 1933.

133 Eric Festins arkiv, brev från Ellen Widén 20/3 1912. Se liknande tankar i: Eric Festins brevsam-
ling (JLM), brev från Ellen Widén 31/3 1912.

134 Det jämtländska sockendräktsprojektet beskrivs även i: Lundström, Catarina, ”Särarternas 
tyranni och välsignelse. Hemslöjden som genus och klass, exemplet sockendräkterna”, i: Svens-
son, Birgitta & Waldén, Louise (red), Den feminina textilen. Forskare, föregångare, förmedlare och 
förnyare, Stockholm 2005.

135 Centergran, Ulla, Bygdedräkter, bruk och brukare, Göteborg 1996, s. 118.

136 Anna Magnusson, ”Så började Jämtslöjd”, i: Hemslöjden 1968 nr 2, s. 13; ”Ingeborg Hallström”, 
i: Jämten 1939, s. 266 ff; Jacobsson, Hans, ”Ingeborg Olofsdotter Hallström en banbryterska för 
jämtländsk hemslöjd”, i: Gamla Östersund 1985, s. 35 ff. 

137 Se exempelvis bilden på sid. 119 från Pensionat Björneborg i Åre. Rättviksdräkten användes även 
i Finland, Lönnqvist, Bo, Folkkulturens skepnader. Till folkdräktens genealogi , Hangö 1991, 
s. 156 f.

138 Nyström, Bengt, ”Att göra det förf lutna levande”, i: Nordiska museet under 125 år, Stockholm 
1998, s. 64 ff., Hammarlund-Larsson, Cecilia, ”Samlingarna och samlandet”, i: Nordiska museet 
under 125 år, Stockholm 1998, s. 182.

139 Bringeus 1992, s. 28, 138 ff.

140 Centergran, s. 58 ff, 77 ff.; Arnö Berg & Hazelius Berg, s. 14 f, 36 ff, 42 ff.

141 Gottfries, Ingrid, Folkdräkter i Skåne under 1900-talet. Belysta genom Ingrid Andersson, skaparen 
av Nationaldräktsaffären i Malmö, Lund 2001, s. 99.

142 Jörgensen, Märta, Något om bruket av nationaldräkter, Falun 1903, s. 4.

143 Jörgensen, s. 12 f.

144 Drottning Victorias vurm för folkdräkter beskrivs exempelvis i: von Platen, s. 74, 78, 147.
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145 Arnö Berg & Hazelius Berg, s. 36.

146 Noss, Aagot, ”Frå folkedrakt till bunad”, i: Svensson, Sigfrid (red), Folklig dräkt, Lund 1974, s. 263.

147 Astrid Oxaals avhandling Drakt og nasjonal identitet 1760-1917 analyserar bruket av folkdräkter 
i Norge och dess koppling till nationella strömningar. Även i Norge gick utvecklingen från ett 
nationalromantiskt bruk av folkdräkten, där Hardangerdräkten blev något av symbol, till ett 
revitaliserat bruk av nationaldräkt (bunad) från 1900-talets början, främst initierat av författar-
innan Hulda Garborg som en del i den nationella folkdansrörelsen. Parallellt med denna nyska-
pande och framåtsyftande dräktrörelse skedde också ett antikvariskt bevarande av folkdräkter 
kopplat framför allt till nationella museer, exempelvis Norsk Folkemuseum. Oxaal 2000, s. 201 ff, 
214 ff, 362 ff. För en finsk jämförelse, se: Lönnqvist, s. 99 ff, 154 ff. 

148 Meddelanden från Jämtlands läns folkhögskola i Ås. Om kurserna 1903-1904, Östersund 1903, s. 17.

149 Enligt en uppgift i Anna Magnussons samling skall denna dräkt ha varit konstruerad på grund-
val av vissa dräktdelar från Solberg i Hammerdal. Anna Magnussons samling (JLM), intervju 
med Maria [Modén] Olsson 1976.

150 Birka folkhögskola (ÖLA), manuskript av Robert Mörner ”Några minnen från Birka folkhög-
skola åren 1901-1928”, s. 9 ff.

151 Meddelanden från Birka folkhögskola. Skolprospekt för tionde arbetsåret 1910-1911, s. 3.

152 Jämtslöjd, Cirkulär till Föreningen Jämtslöjds ombud, undertecknat av Ellen Widén för arbets-
utskottet april 1910.

153 Jämtslöjd, protokoll från arbetsutskott 24/4 1922.

154 Ericson, Agnes, ”Litet om våra gamla folkdräkter”, i: Jämten 1928, s. 12 ff.

155 Jämtslöjd, protokoll från arbetsutskottet 23/6 1913.

156 Centergran, Ulla, Bygdedräkter, bruk och brukare, Göteborg 1996, s. 94, 115 ff. Även i Finland fick 
dräktrörelsen en stor omfattning. Bygdedräkter, som en slags återupplivade dräkter kopplade till 
specifika trakter, blev mycket populära i de finska svenskbygderna. Dräkterna rekonstruerades 
bland annat i regi av föreningen Brage, som skapade 86 kvinnodräkter och 90 mansdräkter. 
Lönnqvist, s. 154 ff.

157 Rydh 1934, s. 4-5.

158 Heimbygdas slöjdnämnd (JLM), protokoll 4/5, 22/5 1933; program för Heimbygdas slöjdvecka 
7-17 juli 1933.

159 Om sockendräktsprojektet och dess bakgrund, se även ”Folkdräktsinventeringen. Kort historik”, 
i: Program vid Föreningen Heimbygdas spelmansstämma och folkdräktsparad vid Jamtli och Hofval-
len den 9 och 10 juni 1935, Östersund 1935.

160 Heimbygdas slöjdnämnd, protokoll 17/7, 14/9, 23/10 1933. Dessutom finns ett antal brev beva-
rade från några av de kvinnor som besvarade slöjdnämndens inbjudan om att bli dräktombud.

161 Heimbygdas slöjdnämnd, protokoll från möte med socknarnas dräktombud 18/11 1933, lista 
över inbjudna damer.

162 Rydh, Hanna, ”Kring sockendräktsinventeringen”, särtryck ur Östersunds Posten nr 75, 30/3 
1935.

163 Rydh 1934, s. 5.

164 Här kan tilläggas att Lennart Björkquist senare disputerade på temat folkdräkter, Björkquist, 
Lennart, Jämtlands folkliga kvinnodräkter. Studier i den jämtländska allmogens dräktskick under 
1700-talet och 1800-talets förra hälf t, Uppsala 1941. Han hävdar att Jämtland kan indelas i tre 
dräktområden med ett i stort sett enhetligt dräktskick, nämligen det östjämtska, nordjämtska 
respektive storjämtska. Det sistnämnda, vilket består av Storsjöbygden med omnejd, anser han 
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ha utgjort det mest ålderdomliga och konservativa området. Trots konservativa inslag menar 
Björkquist ändå att dräktskicket var relativt modernt, något han förklarar med påverkan från 
handeln, s. 234 ff.

165 Heimbygdas slöjdnämnd, protokoll 12/1 1934; Björkquist, Lennart, ”Heimbygdas folkdräktspa-
rad och spelmansstämma 1935”, i: Jämten 1935, s. 13.

166 Heimbygdas slöjdnämnd, intervju med Anna Magnusson [Borg] 14/11 1973 av dåvarande hem-
slöjdskonsulenten Inga Lisa Pettersson; Arnö Berg & Hazelius Berg, s. 165. Där skriver de bland 
annat om Heimbygdas dräktprojekt: ”Det är ett intressant exempel på en konsekvent genomförd 
folkdräktsrörelse, där man utgick från bevarat material men lade till rätta och kompletterade 
ganska fritt, där uppgifter saknades.” Insikten om att det aldrig funnits några regelrätta socken-
dräkter i Jämtland ägdes också av Heimbygdas sakkunniga. Lennart Björkquist skrev i en artikel 
1934: ”Först torde böra konstateras, att några sockendräkter, i samma mening som exempelvis 
Dalarna, /…/ aldrig existerat häruppe.”, Björkquist, Lennart, ”Äldre folkligt dräktskick i Jämt-
land och Härjedalen”, i: Jämten 1934, s. 8.

167 Slöjdlärarinnan och rektorn Karin Nilsson beskrev sockendräkternas tillblivelse på detta vis: 
”Genom att välja ut befintliga, för de olika orterna mest karakteristiska och från andra avvi-
kande dräktdetaljer samt genom jämförelser och sammanställningar med hjälp av gamla bo-
uppteckningar m. m. har småningom en egen särpräglad kvinnodräkt för ett antal socknar blivit 
till.”, Nilsson, Karin, ”De nya sockendräkterna”, i: Jämten 1934, s. 37.

168 Heimbygdas slöjdnämnd, korrespondens rörande dräktprojektet, odaterat brev från Karin Nils-
son till fru Hilda Arbman, Alanäs.

169 Anna Magnussons samling (JLM), register över vävkurser 1930-1939, rapport från vävkurs i Föl-
linge den 10/3 1935.

170 Heimbygdas slöjdnämnd, protokoll 10/4 1934; ”Folkdräktsinventeringen. Kort historik”, i: 
Program vid föreningen Heimbygdas spelmansstämma och folkdräktsparad vid Jamtli och Hofval-
len den 9 och 10 juni 1935, Östersund 1935. Beslutet att uppskjuta dräktparaden diskuterades 
också vid det möte med socknarnas dräktombud som hölls annandag påsk 1934. Vid detta möte 
ordnades också en mindre utställning av de dräktdelar som dittills samlats in. Se Heimbygdas 
slöjdnämnd, inbjudan 26/3 1934.

171 Heimbygdas slöjdnämnd, protokoll 21/2 1935.

172 Ibid., protokoll 20/3 1935.

173 Ibid., protokoll 11/4, 16/5, 4/6 1935.

174 Program vid föreningen Heimbygdas spelmansstämma och folkdräktsparad vid Hofvallen den 9 och 
10 juni 1935, Östersund 1935.

175 Östersund var inte ensam om att anordna dräktparader av detta slag. I Västervik anordnades 
1933 en stor dräktparad i samband med stadens 500-årsjubileum då kung Gustaf V besökte 
staden. Ungefär 500 kvinnor iklädda den så kallade Tjustdräkten deltog i paraden. Samma år 
anordnade hembygdsföreningen i Ljusdal en sockendräktstävling där drygt 1600 dräktklädda 
kvinnor deltog. Tävlingen blev en sådan succé att den upprepades 1934 och 1935, då även med 
gästrikesocknarna som deltagare. Centergran, s. 116 ff. 

176 Tanken på en särskild Jämtlandssång väcktes 1930 av borgmästaren i Östersund Ivan Wikström, 
som hade inspirerats av hälsingarnas ”Sång till Hälsingland”. Som melodi föreslog Wikström 
den bröllopsmarsch som upptecknades på flera håll i Jämtland, första gången i Hammerdal 1880. 
Texten skrevs av Wilhelm Peterson-Berger 1931 och Jämtlandssången publicerades första gången 
i Östersunds Postens julnummer 1931. Se Bohman, Ragnar, Jämtlandssången – en gammal bröl-
lopsmarsch, Östersund 1963, s. 1 ff. Noterna till Jämtlandssången utkom 1932, Peterson-Berger, 
Wilhelm, Jämtlandssången, Stockholm 1932.
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177 Björkquist 1935, s. 14 ff; Program vid föreningen Heimbygdas spelmansstämma och folkdräktsparad 
vid Jamtli och Hofvallen den 9 och 10 juni 1935, Östersund 1835. Metoden att betona sambanden 
mellan nation och region via musikaliska symboler utnyttjades inte bara vid dräktparaden. I 
samband med de vävkurser som föreningen Heimbygda höll på 1930-talet sjöng man både na-
tionalsången och Jämtlandssången vid de välbesökta kursavslutningarna. Se: Anna Magnussons 
samling (JLM), rapporter från vävkurser 1930-1939.

178 Heimbygda, slöjdnämndens protokoll 18/5 1937.

179 Ibid., protokoll 21/2 1938.

180 Ibid., protokoll 2/4 1938.

181 Denna dräkt, som Hällesjöborna själva ville utse till sockendräkt, har beskrivits av Märta Has-
selberg i: ”Hällesjö gamla sockendräkt framdragen ur gömmorna”, i: Hällesjö sockens historia, del 
2, Kälarne 1981, s. 158 f. Enligt Hasselberg hade man under Sockendräktsprojektets inventering 
1934 inte hittat något gammalt kjoltyg, vilket innebar att man istället använde ett annat hemvävt 
tyg som förebild. Senare hade emellertid upphittats ett tyg efter den, som Hasselberg uttrycker 
det, ”äkta, vackra gamla sockendräkten”.

182 Heimbygda, slöjdnämndens protokoll 21/2 1938. I protokollet förs en ingående diskussion om 
hur slöjdnämnden ser på frågan om dräkternas äkthet. 

183 Centergran, s. 118 ff, 197 ff.

184 Helmstein, Ingrid, ”Hemslöjdsrörelsen och det folkliga dräktskicket”, i: Norrbotten 1986, s. 151 ff.

185 Liby, Håkan, ”Upplandsdräkten – idén som blev en symbol för en kvinnorörelse”, i: Uppland 
1984, s. 65 ff. Upplandsdräkten kom också att utgöra förebild för den särskilda ”husmoders-
dräkt” som togs i bruk inom Husmodersförbundet från slutet av 1920-talet. Här bör nämnas 
att Hanna Rydh, när hon valdes till styrelseledamot i Husmodersförbundet 1936, samtidigt blev 
sammankallande i den särskilda dräktkommitté som inrättades i förbundet samma år. Under 
henns tid i kommittén drevs linjen att husmodersdräkten inte skulle motverka utvecklingen av 
särskilda landskaps- och sockendräkter, tvärtom skulle samverkan ske mellan dessa båda dräkt-
typer. Det ansågs exempelvis önskvärt att husmodersdräkterna fick vissa provinsiella särsdrag, 
exempelvis i valet av tyger. Kommittén antog också särskilda normer för husmodersdräktens 
utseende. Se: Sveriges Husmodersföreningars riksförbund (RA), årsberättelser 1936-1941, skri-
velser 1936-1941, ”Dräktkommittén har ordet” i: Husmodersförbundets medlemsblad juni 1937.

186 Rydh 1935(b).

187 Rydh 1934, s. 5.

188 Rydh 1936(b), s. 7.

189 Yuval Davis, s. 22 ff, 45 ff.

190 Oxaal, s. 214 ff.

191 Så var t.ex fallet vid uppbyggnaden av Nordiska museet och Skansen. Där var det i stor utsträck-
ning välbärgade borgerliga kvinnor som stödde Artur Hazelius, antingen genom pekuniära 
bidrag eller med att delta i den omfattande programverksamhet som arrangerades till förmån 
för museet, exempelvis de årliga vårfesterna på Skansen. Björnstad, Arne (red), Tror fröken att det 
klarnar? Sigrid Millraths minnen från Oscar II:s tid och Artur Hazelius Skansen, Stockholm 1993, s. 
75 ff, 196 ff. När det gäller den kvinnliga medverkan vid basarer och liknande i Norra Smålands 
fornminnesförening, se Arcadius, Kerstin, ”Sist och först. Museiskapande i Jönköping”, i: Lon-
dos, Eva (red), Hundra år av rörelse. Jönköpings läns museum 1901-2001, Småländska kulturbilder 
2001, s. 30. I detta sammanhang kan också nämnas att den manliga styrelsen i Härjedalens forn-
minnesförening 1895 uppmanade kvinnorna i bygden ”…att de måtte insamla frivilliga gåfvor i 
pengar eller in natura så att föreningens samlingar snart komma under eget tak”. Man listade ett 20-
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tal kvinnor som skulle kontaktas i detta syfte. Härjedalens fornminnesförening (FAJ), protokoll 
10/2 1895. I ett amerikanskt museihistoriskt perspektiv finns det också intressanta paralleller till 
detta kvinnliga finansiella arbete. I USA har funnits ett antal kvinnliga museigrundare under 
1900-talet, inte minst i konstmuseisammanhang. Mest kända av dessa är: Lizzie Blizz, Mary 
Quinn Sullivan och Abby Aldrich Rockefeller, vilka grundade MOMA, Museum of Modern Art, 
i New York 1929. Se: Taylor, Kendall, ”Pioneering Efforts of Early Museum Women”, I: Glaser, 
Jane R. & Zenetou, Artemis A. (red), Gender Perspectives. Essays on Women in Museums, Wash-
ington och London 1994, s. 13 ff.

192 Jämtlands Tidning 3/2 1911.

193 En av poängerna med resonemanget om en könsarbetsdelning är att denna är kontextuellt bero-
ende av tid och rum, och med andra ord inte kan tas för given. En ”kvinnlig” syssla kan förvand-
las till ”manlig” och vice versa. Under 1800-talet stärks dock det kvinnliga arbetslivets koppling 
till hem och barn, till en början främst inom borgerliga kretsar, senare under 1900-talet även 
i andra samhällsskikt. Diskussioner om det tidiga 1900-talets könsarbetsdelning förs av bland 
andra: Wikander Ulla, ”Kvinnors och mäns arbete under 1900-talet” i: Hedenborg, Susanne 
& Wikander, Ulla, Makt och försörjning, Lund 2003, s. 85 ff; Göransson, Anita, ”Kön, handling 
och auktoritet”, i: Göransson, Anita (red), Sekelskiften och kön, Stockholm 2000; s. 97 ff.; Som-
mestad, Lena, Från mejerska till mejerist, Lund 1992, s. 20 ff, 214 ff, 237 ff; Ohlander, Ann-Sofie & 
Strömberg, Ulla-Britt, Tusen svenska kvinnoår, Stockholm 1996, s. 45 ff.

194 Jämtslöjd, protokoll från särskilt möte om fornbyplanerna, 9/12 1912.

195 Heimbygda, stadgar antagna 1923.

196 Jämtlands Tidning 19/11 1909.

197 Lundström 2005a, s. 29 f, 37 ff.

198 Arcadius 1997(a), s. 122 ff, 156 ff, 214 ff; Arcadius 1997(b), s. 108 ff.; Pettersson Rickard, s. 212 ff.

199 Berg, Gösta, “Nordiska museet som forsknings- och bildningsanstalt”, i: Fataburen 1972, s. 41 ff.; 
Arcadius 1997(b), s. 118 f.

200 Hillström, s. 85 f. Jämför även med Ann McClintock och hennes tankar om att kvinnor ofta fått 
representera det traditionella och kontinuiteten bakåt i tiden, McClintock , s. 61 ff.

201 Häggström, Anders, Levda rum och beskrivna platser, Stockholm 2000, s. 20; Björkroth, s. 36.

202 Björkroth, s. 35 f, 227.

203 Arcadius 1997(a), s. 141 ff.

204 Taylor, Kendall, s. 12 ff. Citatet är hämtat från en text av Melinda Young Frye, “Women Pioneers 
in the Public Museum Movement” som presenterades vid en konferens vid Smithsonian Institu-
tion 1986.

NOTER KAPITEL 4

1 Se projektet ”Formering för offentlighet” som har beskrivits i kapitel 1, s. 17. I detta projekt 
undersöker Donald Broady, Annika Ullman med f lera olika föregångskvinnors bidrag till 
moderna offentligheter och sociala fält. De betonar tre deloffentligheter: den pedagogiska, 
den socialpolitiska/filantropiska samt den kulturella, Broady & Ullman, s. 30. När det gäller 
filantropins och fattigvårdens offentlighet kan hänvisas bland annat till Birgitta Jordansson och 
Siv Bokholm. Jordansson 1998; Bokholm 2001. Siv Bokholm har ingått i projektet ”Det vidgade 
rummet: Idéer, strategier och nätverk i tre generationer av kvinnor i offentligheten ca 1880-
1949”. Projektets resultat presenteras i antologin, Rummet vidgas, Österberg, Eva & Carlsson 
Wetterberg, Christina (red), Stockholm 2002.
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2 Svenska akademins ordbok, SAOB, 1932.

3 Begreppet ”den moderna hemslöjdsrörelsen” lanseras i Hemslöjdskommitténs betänkande 1917, 
del I, s. 9.

4 Danielson 1991, s. 18. Se även Frick, s. 12.

5 Hemslöjdskommitténs betänkande 1917, del II, s. 532 f.; Wallander, J., ”Husslöjden på utställ-
ningen”, i: Ludvig Looström (red), Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897, 
Stockholm 1899, s. 475 ff.; Danielsson 1991, s. 28.

6 Frick, s. 51 och 77; Danielson 1991, s. 26 ff.; Lundahl, Gunilla, Karaktär och känsla, Stockholm 
2001, s. 16. 

7 Svenska Slöjdföreningens årsberättelser 1884-1905, publicerades i  Slöjdföreningens tidskrift. Se 
även Hemslöjdskommitténs betänkande där man karakteriserar Svenska slöjdföreningen som 
”den första förening i Sverige, som haft hemslöjdens uppmuntran på sitt program”, men sam-
tidigt säger att hemslöjden inte förblev något prioriterat område. Genom att slöjdföreningens 
tidskrift vid sin omläggning 1905 gjordes till ett ”organ för konstindustri, hantverk och hem-
slöjd”, kom ändå hemslöjdsfrågan i någon mån behållas inom föreningen. Hemslöjdskommitténs 
betänkande 1917, del II, s. 473 ff.

8 Wallander 1897, s. 478.

9 Thorbjörnsson, Hans, Nääs och Otto Salomon, slöjden och leken, Helsingborg 1900, s. 56 ff.

10 Danielson,.s. 214; Trotzig, Eva, ”Qvinnan bär hemmets trevnad på spetsen af sin synål”. Kvinnlig 
skolslöjd i Stockholms folkskolor decennierna runt 1900, Stockholm 1992, s. 46 ff. 

11 Kardell, S. J., Jämtlands läns Kungl Hushållningssällskap 1817-1917, Stockholm 1917, s. 213.

12 Örebro läns Slöjdförening (FAÖ), protokoll 2/5 1883.

13 Även i Norge skedde motsvarande utveckling från ett ekonomiskt-moraliskt intresse för hem-
slöjd till ett mer kulturellt och konstnärligt intresse. Vid sekelskiftet 1900 talade man alltmer om 
”husflid” som en del av det nationella kulturarvet, Glambek, Ingeborg, Kunsten, nytten og moralen. 
Kunstindustri og husflid i Norge 1800-1900 , Oslo 1988, s. 113 f, 141 ff.

14 Danielson 1991, s. 36 ff.

15 Hemslöjdskommitténs betänkande 1917, del II, s. 475 ff.; Danielson 1991,. s 105, 114, 215.

16 Danielson 1991, s. 90 ff.

17 Curman, Calla, ”De sju fostermödrarna” i Dagny 1899, s 388 ff. Den 7:e ”fostermodern” var 
Hanna Lindberg.

18 Lilli Zickerman och Carin Wästberg återfinns som suppleanter i styrelsen 1915. Svenska slöjdför-
eningens årsberättelser 1884-1915, i : Slöjdföreningens Tidskrift samma år.

19 Hemslöjdskommitténs betänkande 1917, del I, s. 26, Sterner, Maj, Hemslöjd i Sverige, Stockholm 
1939, s. 133.

20 Lundahl 2001, s. 50 ff.

21 Detta kan också förklara varför Lilli Zickermans styrelseplats ingalunda var självklar, trots att 
hon var föreningens initiativtagare och stora eldsjäl. I själva verket erhöll hon det lägsta röstetalet 
vis styrelsevalet 1899, se Lundahl 2001, s. 54.  Under de första 40 åren i föreningens historia fanns 
aldrig mer än tre kvinnor samtidigt i styrelsen, tidvis var Lilli Zickerman ensam kvinna. Man 
kan med andra ord inte betrakta Föreningen för Svensk Hemslöjd som ett självklart forum för 
kvinnliga aktörer, se: Föreningen för Svensk Hemslöjd (RA), verksamhetsberättelser 1899-1940. 
Utöver de tre kvinnor som fanns med i styrelsen redan vid föreningens bildande har tre ytterliga-
re kvinnor varit ledamöter under perioden fram till 1940: grevinnan Ella von Rosen (1914-1925), 
Eva von Heideken (1916-1917) samt Ebba Lundquist (1927-1929). I de första stadgarna fanns en 
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formulering att ”minst tre ledamöter i styrelsen skall vara kvinnor”, Se: Lundahl, Gunilla, ”Vad är 
egentligen hemslöjd?”, i: Lundahl, Gunilla (red), Den vackra nyttan, Stockholm 1999, s. 220. 

22 Zickerman, Lilli, ”Föreningen för Svensk Hemslöjd. Dess tillkomst och verksamhet” (1907), i: 
Ågren, Katarina (red), Lilli Zickermans bästa. Hemslöjdstankar från källan, Umeå 1999, s. 55. När 
det gäller Föreningen för Svensk Hemslöjd och dess tillkomst finns mycket att hämta i: Lundahl 
2001, s. 43 ff.

23 Zickerman 1907, s. 56.

24 Gunilla Lundahl, som är föreningens nuvarande ordförande (2005), återger i boken Karaktär och 
känsla många detaljer kring bildandet. Bland annat beskriver hon hur Victor Adler till en början 
agerade för att föreningen skulle bli en verksamhet inom ramen för Svenska Slöjdföreningen. Se 
Lundahl 2001, s. 44 ff.

25 Hemslöjdskommitténs betänkande 1917, del II, s. 320 f.; Om de lokala hemslöjdsföreningarna och deras 
riksförbund, Stockholm 1920, s. 5 ff; ”SHR 40 år”, i: Hemslöjden 1953, s. 32-115. Se även bilaga 2, 
förteckning över regionala och lokala hemslöjdsföreningar 1900-1940, s. 225.

26 Eklund, Gun-Britt & Thunell, Inger, Gustaf Ankarcrona 1869-1933, Leksand 2001, s. 51 ff.

27 Hemslöjskommitténs betänkande 1917, del II, s. 346.

28 Malmöhus läns hemslöjdsförening 1905-1925, Malmö 1926, s. 34.

29 Skrivelse till Kungl.Maj:t undertecknad i december 1909. Avsändare var: Ellen Widén från 
föreningen Jämtslöjd, Gustav Gyllenhammar från Bollnäs Hemslöjdsförening, Karl Nordlund 
från Helsinglands Fornminnesförening, Emma Zorn från föreningen Morahemslöjdens vänner, 
Hugo Fahlén från Ångermanlands hemslöjdsförening. Se: Jämtslöjd (JLM), korrespondens.

30 Föreningens första styrelse bestod av friherre Richard Hermelin, Halland (ordförande), godsäga-
ren Herbert Lundström, Bohuslän (v.ordförande),  lantbruksdirektören Gustaf Leufvén, Malmö 
(sekreterare),  hemslöjdsföreståndaren Oda Berg, Kalmar, läraren och hemslöjdskonsulenten 
Stina Rodenstam, Hudiksvall, hemslöjdsföreståndaren Gerda Mellin, Karlstad samt länsnota-
rien John Falk från Umeå. Se: Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund (SHR), årsberättelser 
1912-1913.

31 SHR, årsberättelse 1924. Stadgeändringen innebar en utökad styrelse och därmed också fler re-
presentanter från de anslutna föreningarna

32 SHR, årsberättelser 1912-1961; Granander-Nyberg, Gertrud, ”Mina minnen av minnesvärda”, i: 
Nyttoslöjd och ögonfröjd. SHR 1912-1992, Stockholm 1992, s. 21 ff.

33 Den qvinnliga hemslöjden, Stockholm 1880, s. 2 f.; Zickerman, Lilli, Vår svenska hemslöjds utveck-
lingsmöjligheter, Stockholm 1903, s. 2; Lindgren, Gustaf, ”Hemslöjden i Sverige och i Föreningen 
för svensk hemslöjd”, i: Social Tidskrift 1911, s. 5; Erlandsson, Gösta, ”Den moderna möbelfabri-
kationens skuggsidor”, i: Västerbottens läns hemslöjdsförening 1909-1919, Umeå 1919, s. 45; Åker-
lund, John, Småbruk och hemslöjd, Stockholm 1912, s. 3. Se även den ovan citerade C.R Lamm, 
Några ord om svensk hemslöjd, Stockholm 1929, s. 1.

34 Lamm, s. 1.

35 En av hemslöjdsrörelsens ideologer, Lilli Zickerman, argumenterade med såväl moraliska som 
sociala och ekonomiska argument. Hon lanserade hemslöjden som en ”moralisk hävstång” som 
skulle kunna förbättra levnadsvillkoren för den fattiga landsbygdsbefolkningen och därmed 
fungera som en hjälp till självhjälp. Viktigast av allt skulle detta vara för hemmens huvudperso-
ner – mödrarna. Dessa skulle via inkomster från slöjdarbete kunna stanna kvar i hemmen. Zick-
erman lanserade även hemslöjden som ett konkret politiskt medel mot emigrationen, Zickerman 
1903, s.2 ff, 11; Zickerman, Lilli, Hemslöjden ett medel mot emigration, Stockholm 1902, s. 1 ff. 

36 Hugo Fahléns argumentation dels i en motion till F.K 1910 samt i påföljande debatt. Motion i F.K 
1910, nr 31, s. 6. Riksdagsprotokoll F.K 1910, nr 10, s. 12. 
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37 Widén, Ellen, ”Hemslöjdens renässans”, del I-III, i: Tidevarvet1 2/1, 26/1, 9/2 1924

38 Ibid., del III, i: Tidevarvet 9/2 1924.

39 Synonyma begrepp är: säregen, egenartad, originell, ursprunglig, självständig. Tidigaste referens 
hämtad från Atterbom (Minnen) 1817, SAOB, Lund 1925.

40 Stadgar för Övre Hälsinglands hemslöjdsförening, antagna den 31/10 1911, Hudiksvall 1911.

41 Redan 1898 uttryckte föreståndarinnan och slöjdlärarinnan vid Hvilans folkhögskola Hedvig 
Holmström dessa provinsnationella ideal. Hon talar om två sorters slöjd, den kosmopolitiska 
och den nationella där den senare enligt henne bör uppmuntras. ”För den andra gruppen vet 
jag inget annat namn än nationell, fastän mången gång dess egendomliga alster endast återfin-
nas inom ett ganska trångt område, såsom t.ex. ett län eller landskap.” Holmström, Hedvig, Om 
kvinnlig hemslöjd, Stockholm 1898 (texten publicerade först som en artikelserie i tidningen Idun 
samma år). 1910 argumenterade Hugo Fahlén för en regional hemslöjd. Han talade bland annat 
om att ”väcka och vidmakthålla folkets kärlek till det egna hemmet”, Riksdagens protokoll F.K 
1910, nr 10, s. 12 ff.; I samband med SHR:s möte 24/3 1916 höll förbundets sekreterare Gustaf 
Leufvén ett föredrag, med titeln ”Hemslöjdsföreningarnas arbetsuppgifter” där han angav upp-
giften att söka efter och dokumentera de olika bygdernas ortstypiska slöjd som den viktigaste;  
Se: SHR, föredrag av Gustaf Leufvén. I hemslöjdsutredningen från 1918 finns ett eget kapitel 
som behandlar den svenska hemslöjdens ortskaraktärer, Hemslöjdskommitténs betänkande, del 
1, Stockholm 1918, s. 195 ff.; När en av hemslöjdsrörelsens ledande aktörer Henriette Coyet, 
recenserade hemslöjdsutställningen på Baltiska utställningen i Malmö 1914 talar hon om ”vår 
nationella hembygdsslöjd”, Coyet, Henriette, ”Svenska hemslöjdsföreningarnas Riksförbund på 
Baltiska utställningen”, i: Jämten 1914, s. 6.

42 Björkhagen, Wentzel, Från hemslöjdens Värmland nu och i forna dagar, Karlstad 1929, s. 22.

43 Malmöhus läns Hemslöjdsförening 1905-1925, Malmö 1926, s. 39.

44 Rydh 1936(a), s. 242.

45 En typisk uttolkare för denna analys av den moderna stationsbebyggelsen är Karl Erik Forsslund, 
Hembygdsvård, Del II Kulturskydd och bygdemuseer, Stockholm 1914, s. 2 ff. Även inom hem-
slöjdsrörelsen finns många representanter för detta smakfostrande synsätt. Björkhagen 1929, 
s. 15. Cederblad, Carl, ”Om folkbildning, folkbildningsarbetet och Västerbottens läns föreläs-
ningsförbund”, i: Västerbottens läns Hemslöjdsförening 1909-1919, Umeå 1919, s, 54.

46 SAOB, 1929.

47 Cederblad, s. 54.

48 Eklund & Tunell, s. 59 där de citerar ett upprop av Gustaf Ankarcrona i tidningen Siljan 1905.

49 Denna smakfostran förekommer i mängder av samtida hemslöjdslitteratur. Här kan nämnas 
några exempel: Till 20-årsminnet av Leksands hemslöjdsförenings tillkomst 1904, Leksand 1924; 
Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund (SHR), Föredrag av Gustaf Leufvén 1916, ”Hem-
slöjdsföreningarnes arbetsuppgifter”;. Wettergren Behm, Anna, ”En uppgift”, i: Svenska Slöjdför-
eningens Tidskrift 1924, s.68 ff;. Zickerman, Lilli, ”Föreningens genombrottsår. Lilli Zickermans 
tal på 80-årsdagen 29 maj 1938 i Vittsjö”, i: Ågren, Katarina (red), Lilli Zickermans bästa. Hem-
slöjdstankar från källan, Umeå 1999, s. 44 f; Björkhagen 1929, Cederblad 1919. Även hos Karl-
Erik Forsslund och Ellen Key finns samma typ av skönhetsideal representerat: Forsslund 1914. 
Key 1996 (1913).

50 När Ebba Billing skriver om varför det är så viktigt att gamla ting och slöjdalster bevaras menar 
hon att det inte nödvändigtvis är på grund av gamla mönster och former utan för ”den gamla 
slöjdens själ”. Billing, Ebba, ”Den gamla slöjden”, i: Malmöhus läns hemslöjdsförening 1905-1925, 
Malmö 1926, s. 6 f.
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51 Den qvinnliga hemslöjden, Stockholm 1880, s. 4 ff, 61 ff. Texten har ingen författare angiven, 
men ett flertal samtida skribenter har intygat att texten härrör från Sophie Adlersparre. Här kan 
också inflikas att Adlersparre inspirerades av Jakob Falke, som i sin tur förde med sig estetiska 
idéer från dåtidens store smakfostrare arkitekten Gottfrid Semper. Mer om detta samt en analys 
av Sophie Adlersparres estetik i: Danielsson 1991, s. 197 ff.

52 Stavenow-Hidemark, Elisabet, Sub Rosa. När skönheten kom från England, Stockholm 1991, s. 14 
ff. En skillnad mellan den svenska hemslöjdsrörelsen och den engelska Arts and Craftsrörelsen 
är dock att kvinnornas roll i den senare förblev relativt marginell, trots deras stora insatser vad 
gäller den textila praktiken, Callen, Anthea, Women in the Arts and Crafts movement 1870-1914, 
London 1980, s. 10 ff, 219 ff.

53 Ursprunget till denna text hade publicerats som en artikel i Idun julen 1897 med titeln ”Skönhet i 
hemmet”.

54 Key 1996 (1913), s. 3 ff. Key är i denna text starkt inspirerad av upplysningsfilosofen och teckna-
ren Carl August Ehrensvärd (1745-1800) och framför allt av hans skrift De fria konsternas filo-
sophi där han diskuterar skönhetsbegreppet, se: Lengborn, Thorbjörn, Ellen Key och skönheten, 
Hedemora 2002, s. 35 ff. De estetiska ideal som Ellen Key ger uttryck för i Skönhet för alla där 
äkthet och ändamålsenlighet kopplas samman med skönhet har Kerstin Thörn beskrivit som 
funktionsestetik. Thörn, Kerstin, En bostad för hemmet, Umeå 1997, s. 156.

55 Wettergren Behm 1924, s. 71.

56 Danielson 1991, s. 273.

57 von Zweigbergk 1974, s. 16.

58 Stina Rodenstam var utbildad slöjd- och hushållslärarinna och förestod en egen skola i Hudiksvall. 
Via ett starkt engagemang för hemslöjden i Hälsingland kom hon även att verka som styrelseleda-
mot i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) där hon också fungerade som arvode-
rad föreläsare från 1915 till 1922. Hon uppbar tjänsten som statens instruktör i husslöjd 1922-1935. 
Danielson, Sofia, Stina Rodenstam, Stockholm 1986; Fick, Ebba, ”Stina Rodenstam”, i: Hemslöjden 
1936:1, s. 51 ff.; Rodenstam, Greta, ”Stina Rodenstam – en pionjär för 1900-talets svenska hem-
slöjdsalster”, i: Hemslöjden 1969:6, s. 27 ff.

59 Agnes Branting var textil konstnärinna och textilforskare. Hon inledde sin textila karriär 1887 
som mönsterritare vid Handarbetets vänner och blev dess direktör fyra år senare. Efter en 
schism med föreningen avgick hon dock från denna post 1904. Tillsammans med kollegorna 
Sofia Gisberg och Mimmi Börjesson grundade hon då den textila ateljén Licium, vilken var 
främst inriktad på kyrklig textil konst. Agnes Branting forskade i den religiösa textilkonstens 
historia och publicerade 1929 boken ”Medeltida vävnader och bonader i Sverige”. Hon var också 
initiativtagare till en ateljé för textilkonservering, Pietàs, som senare övertogs av Riksantikva-
rieämbetet. Agnes Branting erhöll utmärkelsen Illis quorum samt Litteris et artibus. Österberg/
Lewenhaupt/Wahlberg, Svenska kvinnor. Föregångare Nyskapare, Lund 1990, s. 64.

60 Erik Gustaf Folcker var amanuens vid Nationalmuseum och sekreterare i Svenska Slöjdfören-
ingen, Lundahl 2001, s. 32.

61 Stina Rodenstams brevsamling (UUB), brev från Georg Karlin 16/10 1913.

62 SHR, protokoll från förmöte inför årsstämman med hemslöjdsföreningarnas styrelseledamöter, 21/3 1917.

63 Svenska män och kvinnor, Stockholm 1944; Boëthius, Gerda, ”Ebba Fick död”, i: Hemslöjden 1937, 
nr 1, s. 8 ff.

64 Anna Wettergren Behm var textilkonstnärinna. 1900-1903 var hon anställd som mönsterriter-
ska vid Föreningen för Svensk Hemslöjd. Efter giftermålet med agronomen C. J. Behm flyttade 
hon till Dalarna och senare till Värmland, där hon engagerade sig starkt i hemslöjdsrörelsen, 
Österberg/Lewenhaupt/Wahlberg, s. 388.
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65 Se not 59.

66 Carin Wästberg var konsthantverkare, utbildad bland annat vid Tekniska skolan i Stockholm. 
Efter ett besök i England blev hon starkt influerad av William Morris idéer. Wästberg var konst-
närlig ledare för Handarbetets vänner från 1904 och dess direktör från 1911 till 1933. Österberg/
Lewenhaupt/Wahlberg, Svenska kvinnor. Föregångare Nyskapare, Lund 1990, s. 402.

67 Elisabeth Thorman var textillärarinna och textilforskare med spetsar och damast som speciali-
tet. 1904-1924 var hon anställd hos Handarbetets Vänner som lärarinna och föreståndare, Da-
nielson 1991, s. 295 ff.

68 Anna Fahlén var tillsammans med sin make Hugo Fahlén initiativtagare till och ledare för Ång-
ermanlands Hemslöjdsförening. Hon var ordförande i arbetsutskottet 1909-1919 samt ordföran-
de för föreningen 1919-1947. Anna Fahlén var även styrelsemedlem i SHR under en lång period 
från 1921 och en bit in på 1940-talet. Ångermanlands Hemslöjdsförening 1909-1979, Örnsköldsvik 
1979, s. 5 ff; Ångermanlands Hemslöjdsförening 1909-1934, Härnösand 1934, s. 33; SHR, årsberät-
telser 1921-1940.

69 Celie Brunius var journalist med tonvikt på konsthantverk, heminredning och mode. Se: 
Österberg/Lewenhaupt/Wahlborg, s. 75.

70 Gerda Boëthius var konsthistoriker, disputerade 1921, blev docent vid Stockholms högskola och 
erhöll 1938 professorstitel. Hon forskade särskilt om nordisk timmerbyggnadskonst och medelti-
da tegelarkitektur. Boëthius var föreståndare för Zornsamlingarna i Mora under åren 1921-1957. 
Hon var även starkt engagerad i hemslöjdens utveckling och var ordförande för Dalarnas hem-
bygdsförbund 1948-1956 samt var ägare av och redaktör för tidskriften Hemslöjden under åren 
1933-1959. Se: Österberg/Lewenhaupt/Wahlberg, s. 55 f; ”En märkesdag för en märkeskvinna”, 
i: Hemslöjden 1940 nr 1, s. 97 f.; Ågren, Katarina, ”Tidskriften Hemslöjden – 60 år”, i: Nyttoslöjd 
och ögonfröjd. SHR 1912-1992, Stockholm 1992, s. 32 ff.

71 Georg Karlin var kulturhistoriker och museiman. Han initierade och ledde Kulturhistoriska mu-
seet i Lund (Kulturen) från dess start 1882 till 1933. Karlin hade ett starkt hemslöjdsintresse vil-
ket han bland annat odlade i den konstslöjdsanstalt som startats i anslutning till museet, Svenska 
män och kvinnor, Stockholm 1948.

72 Axel M. Romdahl var konsthistoriker och amanuens vid högreståndsavdelningen vid Nordiska 
museet, Arcadius 1997(a), s. 125.

73 Slöjdföreningens Tidskrift 1897-1932 (fram till 1904 gick den under namnet Meddelanden från 
Svenska Slöjdföreningen). Anledningen till att jag undersökt tidningen fram till 1932 är att det 
från 1933 fanns en egen tidskrift för hemslöjdsrörelsen, nämligen Hemslöjden, utgiven av SHR 
och med Gerda Boëthius som redaktör.

74 Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen 1901, s. 11 ff.

75 Ibid., 1906, s. 3 ff.

76 Slöjdföreningens Tidskrift 1924, s. 68 ff.

77 Se not 559.

78 Nils Lithberg tjänstgjorde vid Nordiska museet från 1912 och disputerade 1914 på en avhandling 
om Gotlands stenålder. När den särskilda professuren i nordisk och jämförande folklivsforsk-
ning instiftades vid Nordiska museet 1918 blev Lithberg dess förste innehavare. Berg, Gösta 1972, 
s. 46 f.

79 Erik Salvén var konsthistoriker och amanuens vid Historiska museet, Svensk biografisk handbok, 
Stockholm 1927.

80 Sigurd Erixon var folklivsforskare och museitjänsteman.Han tjänstgjorde vid Nordiska museet 
och Skansen från 1912 där han bland annat ledde museets etnologiska fältarbeten under pe-
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rioden 1916-1934. Han innehade Nordiska museets professur i nordisk och jämförande folklivs-
forskning 1934-1955. Nationalencyklopedin, Höganäs 1991.

81 Erik Wettergren var musei- och teaterman, verksam vid Nationalmuseum och Dramaten i 
Stockholm, Svenska män och kvinnor, band 8, Stockholm 1955.

82 C. R. Johansson titulerades folkskoleinspektör.

83 Gregor Paulsson var konsthistoriker, professor i Uppsala, samt direktör för Svenska Slöjdfören-
ingen 1920-1934, Svenska män och kvinnor, band 6, Stockholm 1949.

84 Henriette Coyet var grevinna och slottsfru på Torup. Hon tillhörde de skrivande hemslöjdsak-
törerna. 1922 publicerades Skånsk hembygdsslöjd och 1916 utkom första delen i samlingsverket 
Gammal allmogeslöjd från Malmöhus län som hon redigerade tillsammans med slöjdlärarinnan 
Ebba Billing, Svenska kvinnor och män, Stockholm 1944.

85 Vivi Sylwan var textilhistoriker och amanuens vid Röhsska museet i Göteborg, Vem är det. 
Svensk biografisk handbok 1953, Stockholm 1953. 

86 Gerda Cederblom var amanuens vid allmogeavdelningen på Nordiska museet med början år 
1900, Berg, Gösta 1972, s. 44.

87 Hemslöjdskommitténs betänkande 1917, del II, s. 420. Som exempel kan nämnas det tal han höll i 
samband med en hembygdskurs som anordnades i Kalmar sommaren 1910 där närmare 10 000 
deltagare hade samlats. Slöjden i Södra Kalmar län 1811-1920, Kalmar 1921, s. 17.

88 Ångermanlands Hemslöjdsförening 1909-1979, Örnsköldsvik 1979, s. 5 ff.

89 Hennes resonemang refereras i: Florin, Christina & Kvarnström, Lars, ”Inledning”, i: Florin/
Kvarnström (red), Kvinnor på gränsen till medborgarskap, Stockholm 2001, s.20 f.

90 Waldén, s. 82 ff. Louise Waldén arbetar med projektet ”Nålens kvinnor och pennans: Hemslöj-
den som kvinnlig arena” där hon analyserar den organiserade hemslöjdens centrala aktörer vid 
tre tidsperioder: etableringsfasen i början av 1900-talet, mognadsfasen vid seklets mitt samt lä-
get vid slutet av 1900-talet. Hemslöjden ses här som en mötesplats mellan kvinnliga och manliga 
erfarenheter, mellan det privata och det offentliga.

91 Även inom andra delar av kulturarvsområdet fanns exempel på motsvarande konflikter, exem-
pelvis mellan centrala museer och landsortsmuseer. Se: Arcadius, Kerstin 1997(a), s, 123, 128 ff.

92 Bourdieu, 1999(a), kapitel 1 och 3 (se särskilt diagrammet på s. 17); Bourdieu 2000, s. 334 ff; 
Bourdieu 1993, s. 247 ff; Broady 1998, s. 11 ff; Broady 1991, s. 266 ff.

93 Bourdieu använder sig av det kyrkliga begreppet konsekration för att beteckna att en företeelse 
blivit invigd eller erkänd. Han menar att kulturella fält organiseras utifrån olika genrers grad av 
konsekration samt av dess ekonomiska ställning, Bourdieu 2000, s. 190ff.

94 Bourdieu 2000, s. 180 ff, 215 ff, 312 ff.

95 Broady 1998, s. 19.

96 Bourdieu skiljer själv mellan självständiga fält och det han benämner hierarkiserad apparat. De 
senare kontrolleras enligt honom av en egen kår. Se Bourdieu 2000, s. 205.

97 Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund, ett riksförbund bestående av lokala och regionala 
hemslöjdsföreningar, bildades 1912.

98 Bland dessa kvinnor kan nämnas Anna Fahlén, Henriette Coyet, Ellen Widén, Emma Zorn, 
Bricken Gyllenhammar, Marianne Ekman, Lill Zickerman, Ottilia Adelborg, Ebba Fick, Anna 
Wettergren Behm och Marja Edén. Se: Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR), 
årsberättelser 1934-1940.

99 Bland dessa kan nämnas Gerda Boëthius, Gertrud Rodhe, Hedvig Ulfsparre och Bo Hammar-
sköld, SHR, årsberättelser 1950 och 1958.
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100 Som exempel på kvinnor inom hemslöjdsrörelsen som erhöll denna utmärkelse kan nämnas: 
Lilli Zickerman, Ottilia Adelborg, Ellen Widén, Stina Rodenstam, Anna Fahlén, Ebba Fick, Anna 
Wettergren Behm, Gertrud Rodhe och Marja Edén.

101 Det finns givetvis även andra typer av aktörer som skulle kunna ingå i denna fältundersökning. 
Alla som på något sätt bidragit till tron på hemslöjden skulle i princip kunna inbegripas, exem-
pelvis de mer externa deltagare som förväntades ta del av trosuppfattningarna, dvs. bli frälsta. 
Här kan nämnas kursdeltagare, utställningsbesökare, slöjdande män och kvinnor. Jag har dock 
valt att i första hand fokusera på de ledande aktörerna inom de aktuella hemslöjdsorganisatio-
nerna.

102 Förteckning över styrelseledamöter i de till SHR anslutna hemslöjdsorganisationerna, i: SHR, 
årsberättelse 1930.

103 Grenander-Nyberg, Gertrud, ”Mina minnen av minnesvärda”, i: Nyttoslöjd och ögonfröjd. SHR 
1912-1992, s. 23.

104 SHR, årsberättelse 1930.

105 Hagen, Ellen, Gestriklands hemslöjdsförening 1912-1937, Gävle 1938, s. 6 ff.; Danielsson, Sofia, 
”Gestriklands Hemslöjdsförening”, i: Bergman, Ingrid (red), Hedvig Ulfsparre och Gestriklands 
textila slöjd, Stockholm 1984, s. 72.

106 Texten citeras i: Hagen 1938, s. 14.

107 Hemslöjdskommitténs betänkande 1917, del II, s. 353.

108 SHR, föredrag av Gustaf Leufvén vid SHR:s årsmöte 1916, ”Hemslöjdsföreningarnas arbetsupp-
gifter”, s. 10.

109 Södra Kalmar läns hemslöjdsförening 1921-1931, s. 3 ff.; Brütte, Gerda ”Minnesbilder från mina år i 
Hemslöjden 1908-1956”, i: Nyttoslöjd och konsthantverk kring Kalmarsund, Kalmar 1970, s. 116 ff.

110 Malmöhus läns Hemslöjdsförening 1905-1925, Malmö 1926, s. 37 ff.

111 Danielsson 1986, s. 39 ff.; Fick , s. 51 ff.; Rodenstam, Greta, s. 27 f.

112 Förteckning över styrelseledamöter i de till SHR anslutna hemslöjdsorganisationerna, i: SHR, 
årsberättelse 1930.

113 af Burén, s. 17 ff.; Ångermanlands hemslöjdsförening 1909-1934, s. 8; Ångermanlands hemslöjds-
förening 1909-1979, s. 5 f.; SHR 40 år, s. 104 ff.; Föreningen Härjedalsslöjd 1913-1973, Sveg 1973, s. 
3 ff., 39; Björkhagen 1929, s. 6.

114 Agnes Brantings brevsamling (ATA), brev från Emma Zorn 3/8 1909.

115 Bourdieu, Pierre 1999(b), s. 109.

116 Alternativet är förstås att hemslöjden inte alls kan betraktas som ett fält.

117 Jämför med Christina Florin som diskuterar några liberala rösträttskvinnor och deras infor-
mella manliga nätverkskontakter. Hon noterar till exempel att många av de aktiva rösträttskvin-
norna var gifta. De undersökta kvinnorna hade enligt Florin stor nytta av sina makar och deras 
sociala ställning, Florin, Christina, “Män som strategi: Rösträttskvinnornas informella vägar till 
det politiska medborgarskapet”, i: Svanström, Yvonne & Östberg, Kjell (red), Än män då? Kön 
och feminism i Sverige under 150 år, Stockholm 2004, s. Se även Rönnbäck 2004, s. 102 f.

118 Connell 1987; s. 119 ff, 139; Connell 2002, s. 75 ff.

119 Thurén, s. 69 ff.

120 SHR:s sekreterare Gustaf Leufvén beskriver denna misstro mot ett utjämnande av den ortsty-
piska särprägeln i sitt tal vid årsmötet 1916, SHR, ”Hemslöjdsföreningarnas arbetsuppgifter”, s. 2 
f. Konflikten i sin helhet finns beskriven bland annat i Hemslöjdkommitténs betänkande, del II, s. 
545 ff. Se även Lundahl 2001, s. 96 f, 152 ff, 172 ff. 
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121 Zickerman, Lilli, ”Hemslöjden”, i: Allmänna Svenska Utställningen för Konsthantverk och 
Konstindustri i Stockholm 1909, Stockholm 1910, s. 122.

122 Fem skrivelser inlämnades under åren 1910-1912, Jordbruksdepartementet, konseljakt 1912-06-29, 
nr 34. Den första av dem (inkom 17/3 1910) var undertecknad av fem lokala och regionala hem-
slöjdsföreningar: Jämtslöjd (Ellen Widén), Bollnäs hemslöjdsförening (Gustaf Gyllenhammar), 
Norra Hälsinglands hemslöjdsförening (Stina Rodenstam), Morahemslöjdens vänner (Emma Zorn) 
samt Ångermanlands hemslöjdsförening (Hugo Fahlén).

123 Motion av Hugo Fahlén, i Första Kammaren, nr 31, 1910; motion av Hugo Fahlén med flera, nr 
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son (red), Sociala nätverk och fält, Uppsala 2002, s. 32 ff. Se liknande resonemang i Gunneriusson 
2002(a), s. 26 ff.

132 Att belägga kontakter mellan aktörer inom samma verksamhetsfält kan vara relativt intrikat. 
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Jämtslöjd (JLM), brev från Ebba Fick och Gestriklands Hemslöjdsförening till Agnes Ericson och 



270 FRUARS MAKT OCH OMAKT   271

föreningen Heimbygda 17/2 1924. Henriette Coyet hade kontakt med föreningen Jämtslöjd bland 
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NOTER KAPITEL 5
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9 Wieselgren, s. 191 f.
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mitténs arbete i Fredrika Bremerförbundets arkiv (RA).
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56 Protokoll FK 23/4 1938, nr 28, s. 96
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71 Gärde Widemar, s. 9.

72 Internet, ”Worldwide Guide to Women Leadership: Female Governors 1920-90”, i: www.guide2
womenleaders.com/Governors1920, 2003-01-12; Fridh, s. 157. 1995 fick Jämtlands län sin första 
kvinnliga landshövding genom Kristina Persson.

73 www.guide2womenleaders.com/Governors1920.

74 Dahlgren, Johanna, ”En svårlöst ekvation. Kvinnor i ordningstjänst i det sena 1950-talets Stock-
holm”, i: Kulturella Perspektiv 2004:1, s. 39 ff.
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1960, s. 19 f.

5 Begreppet ”kvinnokönets naturliga höghet” kommer från en text av Tomas Thorild, en av de svenskar 
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NOTER T ILL S . 190 -201



276 FRUARS MAKT OCH OMAKT   277
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19 Karlsson, Gunnel, Från broderskap till systerskap, Lund 1996, s. 95, 114, 328 f.; Hirdman, Yvonne, 
”Den socialistiska hemmafrun”, i: Åkerman, Brita (red), Vi kan vi behövs, Stockholm 1983, s. 55 
ff. När det gäller den socialdemokratiska rörelsen  och dess syn på kvinnor respektive kvinno-
politik (fram till 1910) menar dock Christina Carlsson Wetterberg att debatten framför allt var 
komplex och motsägelsefull och att det inte finns empirisk grund för att hävda en ökad domi-
nans för särartsidéer. Carlsson, Christina, Kvinnosyn och kvinnopolitik, Lund 1986, s. 272 ff.

20 Myrdal, Alva, ”Uppfostrad till ’äkta quinnlighet’ ”, i: ”Något kan man väl göra. Texter 1932-1982, 
Stockholm 2002 (1934), s. 32; Lindholm, Margareta, Talet om det kvinnliga, Göteborg 1990, s. 42 ff.

21 Margareta Lindholm har hävdat att motsättningen mellan Alva Myrdal och Elin Wägner i reali-
teten kanske inte var så självklar och att förhållandet mellan de båda inriktningarna behöver ny-
anseras och problematiseras. Enligt Lindholm förespråkade även Alva Myrdal ”ett ökat kvinnligt 
samhällsinflytande”. Lindholm, Margareta, ”En modern samhällsmoderlighet? Om Elin Wäg-
ners och Alva Myrdals idéer under 1930-talet”, i: Baude, Annika & Runnström, Cecilia, Kvin-
nans plats i det tidiga välfärdssamhället, Stockholm 1994, s. 11 ff. Se även Lindholm, Margareta, 
Elin Wägner och Alva Myrdal. En dialog om kvinnorna och samhället, Stockholm 1992; Lindholm, 
Margareta, Talet om det kvinnliga. Studier i feministiskt tänkande i Sverige under 1930-talet, Göte-
borg 1992.

22 Hirdman, Yvonne, ”Genussystemet”, i: Demokrati och makt i Sverige, SOU 1990:44, s. 84 ff. 

23 Hagemann, Gro & Åmark, Klas, ”Från husmors- till jämställdhetskontrakt”, i: Häften för kri-
tiska studier 2000:2, s. 14 ff.

24 Hagemann, Gro, ”Den tvetydliga kvinnligheten. Kvinnopolitik, välgörenhet eller husmorssak?”, 
i: Häften för kritiska studier 1994:4, s. 35 ff; Melby, Kari, Kvinnlighetens strategier, Trondheim 
1995, s. 150 ff, 349 ff.; Rosenbeck 1987, 312 ff.

25 Melby, Kari, Kvinnlighetens strategier, Trondheim 1995, s. 349 ff, 411.

26 Dirke, Karin, De värnlösas vänner: den svenska djurskyddsrörelsen 1875-1920, Stockholm 2000, s. 
78 f, 86 f, 267 ff. Dirke diskuterar till exempel hur de kvinnliga djurvännerna ofta verkade även 
för kvinnors emancipation, och hur dessa två engagemang, djurskydd och kvinnosak, kunde ses 
som symboliskt likartade. Både djur och kvinnor kunde tolkas som domesticerade och utsatta 
varelser i behov av frigörelse och skydd. En skiljelinje mellan kvinnliga och manliga djurvän-
ner var synen på vivisektioner. De kvinnliga aktörerna var i hög utsträckning motståndare till 
vivisektioner, vilket ledde till konflikter med framför allt de manliga veterinärer som deltog i 
djurskyddsrörelsen.

27 Minnesblad med Femårsredogörelse 1905-1910 öfver Hvita Bandet i Jämtland, Östersund 1910; 
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Thörn, Kerstin, ”Vita Bandet – filantropi för välfärd”, i: Hatje, Ann-Katrin, Sekelskiftets utma-
ningar, Stockholm 2002, s. 157 ff, 167 f; Östberg, s. 179.

28 I denna offentlighet skall även infogas de tidningar och tidskrifter som fungerade som megafo-
ner för de olika kvinnooffentligheterna. Här kan exempelvis nämnas tidningen Tidevarvet vil-
ken drevs 1923-1936 av Fogelstadsgruppens vänsterliberala kvinnor däribland Elin Wägner, Ada 
Nilsson och Elisabeth Tamm. Se Knutson, Ulrika, Kvinnor på gränsen till genombrott, Stockholm 
2004, s. 137 ff. Tidevarvets första redaktör var rösträttsaktivisten, landshövdingefrun mm Ellen 
Hagen. Här kan poängteras att hennes tidigare kollega i Östersund, Ellen Widén, publicerade 
en serie artiklar om hemslöjden i några av tidningens allra första nummer (12/1, 26/1 samt 9/2 
1924). Möjligen var Hagen och Widén bekanta sedan ungdomen eftersom de båda varit elever 
vid Åhlinska skolan i Stockholm.

29 Östberg, s. 199 f. Jämför med Björk, Gunnela, Att förhandla sitt medborgarskap, Lund 1999. Björk 
beskriver och analyserar kvinnors kollektiva politiska verksamhet på lokal nivå i Örebro under 
första halvan av 1900-talet. Hon skildrar agerandet inom politiska, fackliga, filantropiska mm 
organisationer som kvinnornas sätt att förhandla med männen om det politiska medborgarska-
pet.

30 Svenska Kvinnors Nationalförbund, Historik, Stockholm 1952, s. 15. Detta samarbetsorgan ingick 
också  som svensk avdelning i International Council of Women.

31 Svenska kvinnors nationalförbund (GUB), årsberättelser 1912, 1922, 1931 och 1937; Östberg, s. 
191f.

32 Kvinnor i fosterländsk gärning: Samlingsverk över svenska kvinnor i arbete för land och folk, Stock-
holm 1943. Här kan nämnas att Hanna Rydh är en av bokens skribenter, med en artikel om 
Fredrika Bremer och hennes arvtagare, s. 47 ff, Hedvig Ulvsparre skriver om hemslöjd, s. 101 ff, 
Elisabeth Thorman skriver om konsthantverk, s. 105 ff.

33 Widén, Ellen 1924(a), s. 91 

34 Rydh 1936(a), s. 246

35  Se t.ex Bokholm, s. 67, 282 f; Hatje, Ann-Katrin, Från treklang till triangeldrama, Lund 1999, s. 
50; Salomonsson, Karin, Fattigdomens besvärjelser, Lund 1998, s. 33 ff, s. 40 ff. 

36 Hatje, s. 24, 47 ff, 222 f, 270 f. När det gäller sekelskiftets symboliska användning av begreppet 
”hem“ jämför även med Nils Edling som analyserar i termer av en hemideologi, Edling, s. 24 ff, 
295 ff, 322 ff.

37 Siv Bokholm beskriver hur Agda Montelius och hennes kollegor agerade klassjämkande genom 
arbetet som ”skyddsfru”, Bokholm, s 56, 100, 287; Kerstin Norlander diskuterar föreställningen 
om kvinnor som klassneutrala, dvs. präglade av en gemensam position som maka, mor och hus-
mor. Den faktiska organiseringen inom de filantropiska rörelserna skedde på basis av klasstillhö-
righet, men detta tenderade att döljas inom verksamheten, Norlander, s. 274.

38 Bokholm, s. 100.

39 Jordansson 1998, s. 45 f, 60 ff, 278 f. 

40 Lundström 1999, s. 160 f, 169. Se även Milton, s. 52 ff, 293 ff.

41 Se exempelvis Kerstin Norlander som använder uttrycket ”domesticerande kvinnlighet” för att 
beteckna den normativa föreställningen om kvinnlighet som växte fram inom borgarklassen 
under 1800-talet. Denna utgick från kvinnors underordnade funktion som maka och mor i den 
borgerliga familjen. Föreställningen om kvinnlighet kom enligt Norlander att legitimera kvin-
nors underordnade position. Norlander, s. 91.

42 Hirdman 2001, s. 133. 
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43 Inom svensk forskning finns f lera exempel på denna analys. I sin undersökning av kvinnors 
fredsaktioner i början av 1900-talet gör Irene Andersson en analys av deltagarnas tankemönster 
i termer av en antivåldsdiskurs. Denna legitimerades ofta via hänvisningar till  moderskap, hem 
och barn, m.a.o. ett traditionellt könsmönster. Andersson, s. 295 f. Se även Salomonsson,  s. 46 ff. 
För en brittisk-amerikansk jämförelse se t.ex Linda Kerber som refererar till olika historikers an-
vändande av det tvetydiga begreppet ”separate spheres”. Från 1980-talet och framåt refereras till 
historiker som visar på ett mer offensivt användande av begreppet där könens åtskillnad använts 
som argument för kvinnors självständiga verksamheter. En av dessa forskare är Mary Maples 
Dunn, som i en undersökning av kväkarna och deras skarpt könsuppdelade samhälle menar att 
denna åtskillnad möjliggjorde för kvinnorna att ta kontroll över sina egna områden och verk-
samheter. Kerber, s. 31; Gordon & Nair, s. 224.

44 Salomonsson, s. 46 f.

45 Melby, s. 381 ff, 411.

46 Urban von Feilitzens papper, brev från Ellen Widén till Lotten von Feilitzen 2/9 1909.

47 Kvinnor i fosterländsk gärning, Stockholm 1943, s. IX.

48 Hageman, Gro, ”Housewife or citizen? The dilemma of Twentieth-Century Gender Politics”, 
Sandvik, Hilde/Telste, Kari/Thorvaldsen, Gunnar (red), Pathways of the Past, Oslo 2002, s. 152 ff.

49 Jonasdottir, Anna G., ”Gemensamt och specifikt i kvinnoförtrycket”, i: Häften för kritiska studier 
1988:2, s. 25 ff.

50 Dessa resonemang är hämtade från Ågren, Maria & Erickson, Amy Louise (red), The marital 
economy in Scandinavia and Britain 1400-1900, Aldershot 2005. Se exempelvis resonemang i 
inledningskapitlet, Erickson, Amy, ”The marital economy in comparative perspective”, s. 3f. Se 
även Ågren, Maria, ”Individualism and self-sacrifice?: decision-making and retirement within 
the early modern economy in Sweden, s. 229.

51 Protokoll, 2:a kammaren 27/4 1938, nr 29, s. 29.

52 Hanna Rydhs samling, pressklipp, Öresunds Posten 31/1 1938.

53 Beverly Skeggs talar om att feminitet kan fungera som en slags kulturellt kapital om det kan an-
ses som legitimt. Skeggs 2004(a), s. 16; 2004(b), s. 24.

54 Här kan diskuteras huruvida könskapital kan betraktas som ett, utifrån Bourdieus terminologi, 
förkroppsligat kapital. Med andra ord: är kön en del av varje människas habitus, eller ska man, 
som jag gjort, se kön som ett symboliskt kapital på olika fält? Ett tredje alternativ är att betrakta 
habitus (förkroppsligat kapital) som ett möjligt symboliskt kapital. När det gäller Pierre Bour-
dieus egen syn på förhållandet mellan kön och klass har han hävdat att kön alltid måste ses i rela-
tion till klass (Bourdieu 1993, s. 261). Detta måste enligt min mening kompletteras med en mot-
svarande koppling mellan klass och kön, där klass alltid påverkas av kategorin kön. Vidare har 
Bourdieu uttryckt att positionen ”kvinna” fungerar som negativ symbolisk koefficient (Bourdieu 
1999(b), s. 109), ett påstående som jag inte alls kan skriva under på. Tvärtom har jag lett i bevis 
att positionen ”kvinna” på f lera sätt har fungerat som ett positivt laddat kapital. Trots dessa 
invändningar anser jag fortfarande att den bourdieuska modellen är möjlig att använda även 
vid en analys av hierarkier mellan och inom kön och klass. Det finns potential att rymma även 
kategorin kön i denna modell. Bourdieus tankar om teoretiska eller latenta klasser, det vill säga 
en grupp aktörer som agerar utifrån samma positioner i fältet, och som kan mobiliseras genom 
politiskt arbete, borde kunna utnyttjas i detta sammanhang (Bourdieu 1999(a), s. 20 ff) Här kan 
också anknytas till Jean-Francois Battail som menar att klassintressen återfinns inom varje spe-
cifikt fält och att dessa också återskapas i särskilda klasshabitus (Battail, s. 37 f) På motsvarande 
sätt borde man kunna tala om genusmärkta habitus, eller som jag har uttryckt det könskapital. 

55 En introduktion av begreppet och dess historia görs av Nina Lykke, ”Intersektionalitet – ett 
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användbart begrepp för genusforskningen”, i: Kvinnovetenskaplig tidskrift 2003:1, s. 47 ff. Lykke 
hävdar att intersektionalitet inte representerar något helt nytt. Enligt henne har delar av den 
feministiska forskningen sedan 1970-talet arbetat implicit efter modeller där olika perspektiv, 
exempelvis kön och klass, kombinerats och jämförts.

56 Hill Collins, Patricia, ”It’s All in the Family: Intersections of Gender, Race and Nation, i: Hypatia 
vol. 13 nr 3 1998, s. 62 ff.

57 Young, Iris Marion, ”Genus som serialitet: Tankar om kvinnor som ett socialt kollektiv”, i: 
Young, Iris Marion, Att kasta tjejkast, Stockholm 2000, s. 230 ff. Hon beskriver kategorin kvinna 
på detta sätt: ”Kvinna är ett seriellt kollektiv som varken definieras av någon gemensam identitet 
eller av en uppsättning egenskaper som alla individer inom serier delar, utan bara anger en upp-
sättning av strukturella begränsningar och förhållanden till praktiskt-tröga objekt som behand-
lar handlingar och betydelsen av handlingar.”, s. 249 f.

58 De los Reyes / Molina /Mulinari (red), s. 22 ff.

59 SAOB, Lund 1935. Den första svenska referensen är daterad till 1689. Begreppet härleds till det 
latinska intersectare, där secare betyder skära.

60 Östberg, se t.ex s. 9 ff, 199 ff.

61 Hirdman 1990(a), s. 84 ff.; Hirdman 2001, s.147 ff.

62 Frangeur, s. 358 f. Se även Carlsson Wetterberg i: ”Med eller utan fäder och bröder?”, i: Hagman, 
Ingrid (red), Mot halva makten SOU 1997:113, s. 51.

63 Detta är också titeln på Knutsons bok om tidskriften Tidevarvet och den kvinnliga medborgar-
skolan Fogelstad och kretsen kvinnor kring dessa. Knutson 2004.

NOTER BILAGA 1

1 Dessa kvinnor utgör givetvis en relativt liten del av alla de kvinnor som hade position landshöv-
dingefru under perioden 1900-1940. Under nämnda period tjänstgjorde sammanlagt 97 lands-
hövdingar. Av dessa var det endast ett fåtal som inte var gifta. Fyra av de 97 landshövdingarna var 
ogifta, i 6 av fallen saknar jag uppgifter om civilstånd. Det innebär att det fanns drygt 90 kvinnor 
med titeln landshövdingefru under perioden 1900-1940. Här presenteras 22 av dessa. Jag har valt 
att ta med Maja Sandler trots att hon inte har positionen landshövdingefru förrän 1941. Detta 
bland annat för att hon figurerar i händelserna kring Hanna Rydh 1938. Om vi dessutom räknar 
med Ellen Widén och Hanna Rydh blir det sammanlagt 24 kvinnor som presenteras, vilket mot-
svarar omkring 1⁄4 av det totala antalet. Se: Sveriges statskalender 1900-1940; Svenskt biografiskt 
lexikon, band 1-19, Stockholm 1918-2000; Vem är det?, Stockholm 1912; Vem är det? Svensk 
biografisk handbok 1925, Stockholm 1924; Vem är det? Svensk biografisk handbok 1931, Stockholm 
1930; Vem är det? Svensk biografisk handbok 1945, Stockholm 1945; Svenska adelns ättartavlor, 
utgivna av Gustaf Elgenstierna, Stockholm 1926, 1934.

2 Svenska män och kvinnor, Stockholm 1942; Kvinnor i fosterländsk gärning: Samlingsverk över 
svenska kvinnor i arbete för land och folk, Stockholm 1943, s. 431.

3 Funch, Elsbeth, ”Residens och hövdingar”, i: Lennart Reuterskiöld, landshövding i Södermanlands 
län 1906-1927. Några minnesblad, Stockholm 1927, s. 27; Hedberg, Walborg & Arosenius, Louise, 
Svenska kvinnor från skilda verksamhetsområden. Biografisk uppslagsbok, Stockholm 1914, s. 16.

4 Douglas, s. 59; Alla tiders slöjd. Östergötlands läns Hemslöjdsförening 75 år 1910-1985, Linköping 
1985, s. 43; Lindquist, Gunnar, Upp och ned och upp. 90 år med Hemslöjden i Östergötland, Linkö-
ping 2000, s. 6 f.
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5 Svenska män och kvinnor, Stockholm 1944; ”En ny hemslöjdsförening”, i: Hemslöjden, 1934 nr 2, 
s, 22; ”Illis quorum till Marja Edén”, i: Hemslöjden 1936 nr 1, s. 49 f; ”Heimbygdas hembygds- 
och ungdomsstämma på Jamtli den 26-27 juni 1937”, i: Jämten 1937, s. 233. 

6 Sandin, Ulla, ”Ellen Hagen, landshövdingska på Gävle slott, föreslagen som efterträdare till sin 
man”, i: Från Gästrikland: Gästriklands kulturhistoriska förenings meddelanden, Gävle 2000, s. 
132.

7 Österberg, Carin m.fl, Svenska kvinnor. Föregångare, nyskapare, Lund 1990; Svenskt biografiskt 
lexikon, Stockholm 1969; Till Ellen Hagen. Festskrift tillägnad Ellen Hagen på åttioårsdagen, 
Stockholm 1953, s. 55 ff.; Hagen, Ellen, Livet på Gävleborg under furstar, hövdingar, fruar i 350 år, 
s. 202 ff.

8 Hagen 1955, s. 190; Svenska män och kvinnor, Stockholm 1946.

9 Svenska män och kvinnor, Stockholm 1946; Kvinnor i fosterländsk gärning: Samlingsverk över 
svenska kvinnor i arbete för land och folk, Stockholm 1943, s. 767.

10 Franck, Anders, Residenset i Göteborg, Göteborg 2001, s. 95, 99 ff.; Fruarna i Göteborgs äldsta hus, 
Kvinnofolkhögskolan, Göteborg 2002, s. 65 ff.

11 Fruarna i Göteborgs äldsta hus, s. 54 f.; ”Sällskapet Livbojen i Göteborg”, i: Idun 3 maj 1914.

12 Svenska män och kvinnor, Stockholm 1948.

13 Kvinnor i fosterländsk gärning: Samlingsverk över svenska kvinnor i arbete för land och folk, Stock-
holm 1943, s. 353; Heimbygdas årsberättelser 1923-1930, i: Jämten 1924-1931.

14 Hagen 1955, s. 208.

15 Kvinnor i fosterländsk gärning: Samlingsverk över svenska kvinnor i arbete för land och folk, s. 741; 
Rolén & Trostemo, s. 146.

16 Svenska män och kvinnor, Stockholm 1949; Rädda Barnens riksförbund (RA), medlemsblad nr 
14, 15/4 1921, där det framgår att Emma Murray ingick i förbundsstyrelsen som en av flera repre-
sentanter för landsorten.

17 Svenska män och kvinnor, Stockholm 1949; Kvinnor i fosterländsk gärning: Samlingsverk över 
svenska kvinnor i arbete för land och folk, s. 463.

18 Funch, s. 35, 119.

19 Svenska kvinnor och män, Stockholm 1949; Gotlands hemslöjdsförening. Tioårsberättelse 1925-
1935, Visby 1935; Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund (SHR), årsberättelser 1912-1940; 
Grenander Nyberg, s. 22.

20 Hagen 1955, s. 218 ff.

21 Svenska män och kvinnor, Stockholm 1954; Tiselius, Ellen, ”Mina lyckliga år på Linköpings slott 
1930-1941”, i: Landshövdingskorna på Linköpings slott under ett sekel , Linköping 1955, s. 73 ff; 
Lindquist, s. 10.

22 Svenska män och kvinnor, Stockholm 1955; Trolle, Alice 1944, se bland annat s. 279 f.; Trolle, 
Erik, s. 65 ff.;Trolle, Alice, För Östergötlands barn, Linköping 1921; Trolle, Alice, Något om fören-
ingen för Östergötlands barn. En återblick och ett framtidsperspektiv, Linköping 1930. 

23 Wersäll, s. 279 ff.

24 Fruarna i Göteborgs äldsta hus, s. 61 f.
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Källor och litteratur

Otryckta källor

RIKSARKIVET (RA) , STOCKHOLM

Murrayska släktarkivet:
Brev från Ellen Widén till Adolf Murray 1897-
1919
Brev från Ellen Widén till Sophie Murray 1920
Brev från Sophie Murray till Adolf Murray 
1906-1922
Brev från Ellen Widén till Walter Murray 1916
Widén, Ellen, ”Mina föräldrar och deras hem”, 
minnen 1931.

Rädda Barnens riksförbund:
Årsberättelse 1925
Medlemstidningen Rädda Barnen 1921-1924

Föreningen för Svensk Hemslöjd:
Verksamhetsberättelser 1899-1940
Klippsamling 1903-1916

Samfundet för hembygdsvård:
Protokoll, styrelse och årsmöten 1916-1925

Sveriges Husmodersföreningars 
riksförbund:
Årsberättelser 1936-1941
Protokoll från dräktkommittén 1936-1937
Rapport från dräktkommittén till centralsty-
relsen 1937
Skrivelser 1936-1941
Medlemsblad, juni 1937

Fredrika Bremerförbundet:
Protokoll från kommittén för ökad kvinnore-
presentation 1935-1945
PM rörande verksamheten inom Kommittén för 
ökad kvinnorepresentation inför kommunalva-
len 1938

Sällskapet Nya Idun:
Medlemsmatrikel 1918-1925

Jordbruksdepartementet:
Konseljakt 1912-06-29, nr 34
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KUNGLIGA BIBLIOTEKET (KB) , HANDSKRIFTSAVDELNINGEN, STOCKHOLM

Urban von Feilitzens arkiv:
Brev från Ellen Widén till Lotten von Feilitzen 1906-1910

ANTIKVARISKT TOPOGRAFISKA ARKIVET (ATA) , STOCKHOLM

Agnes Brantings brevsamling:
Brev från Emma Zorn 1909

SVERIGES HEMSLÖJDSFÖ RENINGARS RIKSFÖ RBUND (SHR) , STOCKHOLM OCH

SÄTERGLÄNTAN, INSJ Ö N

Sveriges Hemslöjdsföreningars Riksförbund:
Årsberättelser 1912-1940
Protokoll 1912-1940
Föredrag hållet av Gustav Leufvén vid möte 1916, ”Hemslöjdsföreningarnas uppgifter”.
Korrespondens 1912-1914 (förvaras på Sätergläntan, Insjön)

GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK (GUB), KVINNOHISTORISKA SAMLINGARNA

Hanna Rydhs samling:
Brev från:
-Anonyma
-Hilda Arbman 1933
-Hugo Alfvén 1933
-Dagmar Berg 1937
-Gerda Boëthius 1936
-Nea Bristoff 1936
-Sigurd Curman 1926-1959
-Signhild Curman 1933, 1938
-Eric Festin 1931-1942

-David Hummel 1935
-Ebba Johansson 1938
-Elenor Lilliehöök 1936
-Anna Lindhagen 1939
-Greta Rydberg 1931
-Maja Sandler odaterat (1938)
-Lydia Wahlström 1933
-Lisa Westerlund 1938-1946
-Ellen Widén 1933-1936

Arkivbeskrivning/historik

Fickalmanackor 1931-1938

Pressklipp:
-Hanna Rydhs verksamhet 1930-
1938
-Mortimer Munck av Rosenschöld 
1930-1937

Svenska kvinnors nationalförbund:
Årsberättelser 1912, 1922, 1931, 1937

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK (UUB) , HANDSKRIFTSAVDELNINGEN

Stina Rodenstams brevsamling:
Brev till Ellen Widén 1909
Brev från Ellen Widén 1915-1925
Brev från Beda Larsson 1910-1912
Brev från Gertrud Rodhe 1931

Johan Widéns arkiv:
Brev till Ellen Widén 1906-1908

KULTUREN I LUND (KIL)

Georg Karlins arkiv:
Brev från Ellen Widén till Georg Karlin 1910-1913
Brev från Georg Karlin till Ellen Widén 1910-1912
Brev från Eric Festin till Georg Karlin 1911-1913
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FOLKRÖ RELSEARKIVET I Ö REBRO LÄN (FAÖ) , Ö REBRO

Örebro läns Slöjdförening:
Protokoll 1883

TEXTILMUSEET I HÖGBO (TIH)

Hedvig Ulfsparres samling:
Brev från Agnes Ericson 1925-1927
Brev till Agnes Ericson 1926
Brev från Eric Festin 1930

Brev från Hanna Rydh 1935, 1937
Brev från Ellen Widén 1941
Brev från Anna Magnusson 1941, 1944

ZORNSAMLINGARNA I MORA (ZIM)

Gerda Boëthius arkiv:
Brev från Ellen Widén, odaterat

LANDSARKIVET I ÖSTERSUND (ÖLA)

Eric Festins arkiv:
Brev från Ellen Widén 1912-1939
Brev från Hanna Rydh 1937-1942
Brev från och till Tor Andrae 1936
Brev från Per Albin Hansson 1937
Brev från Margareta von Konow 1938
Handlingar angående landshövdingefrågan 
Handlingar angående Illis quorum, ansökningar 
1936
Självbiografisk text, odaterad, adresserad: För-
eningen ”Gamla Östersund”
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