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Abstract 

The aim of this dissertation is to describe and analyse how, between 1898 and 
1937, women organised themselves in two peace organisations which protested 
against the wars, the growing militarism and the military education in schools. 
Their strategy was to take part in the political life of the country and to 
promote popular awareness and education about peace. In the dissertation will 
also be described and analysed the women's strategies to gain influence and 
power in the male structures of society, with special focus on people's attitudes 
to war and peace. 

Two women and a network around them are used as an illustrative example of 
how women worked and developed strategies for their activities in the 
organisations. Emilia Broomé started and was chairwoman of Sveriges 
Kvinnliga Fredsförening (SKF) from 1898 to 1911. Matilda Widegren was the 
first chairwoman of the Swedish section of Women's International League for 
Peace and Freedom (WILPF) between 1919 and 1937. In Swedish the section 
was called Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF). 

The empirical findings of the dissertation have been analysed by means of a 
hermeneutic approach and theories developed in the field of women studies. 
The empirical material is partly based on the unique records from the time 
when the two organisations were active. Theories developed by Joan Scott and 
Yvonne Hirdman have been used as the analysis tool on an overall level. For 
the analysis of the participants' actions on the group level and individual level 
theories developed by Berit Ås, Hildur Ve and Carol Gilligan have been used. 

My results show how women, deprived of formal power, developed special 
strategies to gain influence. In the early stages it was through the men that they 
made their suggestions. At the same time, they worked in the movement for 
women's suffrage. Through that strategy they could achieve marginal changes. 
Despite their low level of formal representation I am inclined to interpret the 
situation to indicate that women's influence on society and its development even 
before they gainded the right to vote was fairly extensive. 

When suffrage was attained for women, they also achieved formal influence in 
society, but as far as war and other military defence issues were concerned, 
women were excluded (and still are today). After the introduction of general 
suffrage it was still often the case that they had to use informal means to 
influence decisions. 
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Förord 

Det är nu snart tio år sedan jag bestämde mig för att börja skriva den här 
avhandlingen, som jag nu två år efter pensioneringen, tack vare stöd från Peda
gogiska institutionen, fått möjlighet att fullfölja. Inte en enda stund har jag 
haft tråkigt eller känt att jag ville ge upp, mycket tack vare det stöd jag haft från 
min omgivning. 

Det är många personer inblandade vid tillkomsten av en avhandling, och 
det är därför många som jag vill framföra mitt tack till för hjälp, stöd och 
uppmuntran under de här åren. Först och främst är det mina två handledare 
Inga Elgqvist- Saltzman och Ingrid Nilsson som jag vill tacka. 

Inga var den som först uppmuntrade mig att påbörja arbetet och som blev 
min första handledare. Du gav på alla sätt ditt stöd och råd i min spånande 
inledning. Både här i Umeå, i ditt hem i Brännland och på Oland fick jag möta 
och lära känna intressanta kvinnoforskare som Jane Martin, Robin Burns och 
flera andra. Det var möten som gav vidgade vyer och inspiration. Handledning 
med Inga kunde senare innebära längre eller kortare timmar vid dina besök i 
Umeå. Vid mina besök på Oland kunde handledning innebära uppföljning med 
promenader och kreativa diskussioner på blommande orkidéängar. Tack Inga! 

När Inga helt lämnat Umeå var det Ingrid som blev min handledare. Ingrids 
kunskaper och förmåga att strukturera och skriva sammanhängande var just 
den handledning jag var i behov av vid den tidpunkten. Dessa dina kunskaper 
har tillsammans med ditt skolhistoriska kunnande varit en stor tillgång för 
mig. Det har dessutom varit en stor fördel att du funnits i min närhet när jag 
behövde "tvärfråga" om något eller hade "fastnat". Du har däremellan om och 
om igen läst, kommenterat, framfört synpunkter och gett goda råd (som jag 
ibland har följt) under de här åren. Jag antar att det ibland har varit tålamods
prövande, men jag har lärt mig mycket. Tack Ingrid. 

Jag har varit privilegierad som nästan haft ännu en handledare. Britt-Marie 
Berge har, som kollega, föreläsare i kurser om kvinnovetenskap och som vän 
att diskutera med, varit en stor tillgång för mig under alla åren. Vi har diskute
rat hur jag med stöd i kvinnovetenskapliga teorier kunde tolka mina kvinnors 
agerande. Jag vill tacka dig Britt Marie för detta, för att du läst delar av mitt 
arbete och för att du flera gånger öppnat mina ögon för nya perspektiv. 

Det är flera av mina kollegor som visat mitt arbete positivt intresse och som 
jag vill framföra tack till. De historiska seminarier på institutionen som intro
ducerades av Lisbet Lundahl och Ulla Johansson har varit roliga och intres
santa, och där har jag dessutom haft tillfälle att lägga fram mitt arbete för 
diskussion och få synpunkter. Ett tack också till Lena Eskilsson på idéhistoria 
som jag fick tillfälle att diskutera min disposition och mina frågeställningar med. 
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Diskussioner med Gunmarie Johnsson om "våra gemensamma" kvinnor och 
lärarinnor och med Ulla Forsberg som läst och kommenterat mitt arbete har 
varit berikande och värdefullt. Det har även den dagliga kontakten med alla 
mina andra kollegor och vänner på "plan två" varit. Diskussioner som rört allt 
mellan himmel och jord i vårt lunch- och kafferum har varit ett roligt och 
stimulerande inslag i vardagen. Jag kommer att sakna det. 

Flera av mina IKFF-vänner i Umeå, men även i Stockholm och andra delar 
av landet, har visat intresse för mitt arbete. Tack för ert stöd. På kansliet i 
Stockholm vill jag främst tacka Anna-Lisa Johansson som varit vägvisare i mitt 
sökande bland IKFF:s bevarade handlingar. Så vill jag tacka Ruth Fröland och 
Renate Schäffer, som med sin levande förankring i IKFF:s historia, kunnat ge 
muntliga informationer och klarhet i en del av mina frågeställningar. 

Det finns många andra som varit inspiratörer i arbetet. Bengt Thelin med his
toriska kunskaper om fredsfrågor vill jag tacka fö r förslag och diskussioner vid 
flera tillfällen under de här åren, liksom den pedagogiska fredsgrupp som på bland 
annat ditt och Åke Bjerstedts initiativ mötts i flera seminarier. 

Berit Ås i Oslo, som jag sedan många år haft kontakt med både i fredsar
bete och genom kvinnoforskning, har liksom flera andra fredskollegor i Norge 
hört till dem som uppmärksammat mitt arbete. Jag vill tacka er, och ett särskilt 
tack till Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Norge som gav mig ett stipendium, 
som både gjorde mig glad och innebar ett ekonomiskt stöd. 

Stipendium har jag också detta år fått från den kvinnliga pedagogiska före
ningen Delta Kappa Gamma i Umeå där jag är medlem. Jag vill tacka er för 
visad uppskattning i form av stipendiet. 

Så var det då dags för sista granskningen. Jag är glad att Annika Forslund 
och Ulf Johansson just nu var i Sverige och att ni erbjöd er att läsa korrekturet. 
Tack för att ni lagt ner flera dagars arbete på detta. Dessutom har flera andra av 
mina hårt belastade kollegor tagit sig tid att läsa och ge synpunkter på de sista 
versionerna. Tack Annika, Ulf och alla andra för de fel som inte längre finns. 

Så har det varit det där praktiska hantverket för att via dator få avhand
lingen på pränt. Det hade nog knappast varit möjligt utan hjälp från Anneli 
Åhlén och Erik Bobrink. Både dessa och även andra kollegor som ryckt ut vid 
diverse haverier under de här åren är jag stort tack skyldig. 

Tack även till Christer Åström som kopierat flera upplagor och alla andra 
som varit behjälpliga vid tillkomsten av denna bok. Tack alla! 

Umeå 1999 
Inga-Brita Melin 

Boken vill jag tillägna mina barnbarn Tekla, Alva, Sofia, Martin, Noa och Emili 
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Abstract 

The aim of this dissertation is to describe and analyse how, between 1898 and 
1937, women organised themselves in two peace organisations which protested 
against the wars, the growing militarism and the military education in schools. 
Their strategy was to take part in the political life of the country and to promote 
popular awareness and education about peace. The dissertation will also 
describe and analyse the women's strategies to gain influence and power in the 
male structures of society, with special focus on people's attitudes to war and peace. 

Two women and a network around them are used as an illustrative example 
of how women worked and developed strategies for their activities in the orga
nisations. Emilia Broome started and was chairwoman of Sveriges Kvinnliga 
Fredsförening (SKF) from 1898 to 1911. Matilda Widegren was the first 
chairwoman of the Swedish section of Women's International League for Peace 
and Freedom (WILPF) between 1919 and 1937. In Swedish the section was 
called Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF). 

The empirical findings of the dissertation have been analysed using a 
hermeneutic approach and theories developed in the field of women studies. 
The empirical material is partly based on the unique records from the time 
when the two organisations were active. Theories developed by Joan Scott and 
Yvonne Hirdman have been used as an analytic tool at the overall level. For the 
analysis of the participants' actions on the group level and individual level, 
theories developed by Berit Ås, Hildur Ve and Carol Gilligan have been used. 

My results show how women, deprived of formal power, developed special 
strategies to gain influence. In the early stages it was through the men that they 
made their suggestions. At the same time, they worked in the movement for 
women's suffrage. Through that strategy they could achieve marginal changes. 
Despite their low level of formal representation I suggest that women's influence 
on society and its development even before they gainded the right to vote was 
fairly extensive. 

When suffrage was attained for women, they also achieved formal influence 
in society, but as far as war and other military defence issues were concerned, 
women were largely excluded (and still are today). After the introduction of 
general suffrage it was still often the case that they had to use informal means 
to influence decisions. 
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I. Inledning 
1.1 Bakgrund och förförståelse 

Det började med kärnkraftsfrågan i slutet av 1970-talet. Okad medvetenhet och 
kunskap om hur kärnkraften hade samband med kärnvapen och utplacering av 
kryssningsmissiler i Europa ledde för mig till ett större engagemang i fredsrörelsen. 

Slutet av 1970-talet och -80-talet var de stora fredsaktiviteternas år, och jag 
deltog i flera av dessa. Kvinnor från fredsrörelsen i de nordiska länderna ar
rangerade 1981 en fredsmarsch till Paris och 1982 en fredsmarsch till det då 
sovjetiska Moskva och Minsk. Syftet var att synligt protestera mot kärn
vapenkapprustningen mellan öst och väst. Tillsammans med andra kvinnor 
var jag med om att organisera, förbereda, förhandla om och delta i det senare 
av dessa arrangemang. 

När jag i början på 1980-talet deltog i den första kursen i freds- och konflikt
studier som arrangerades i Umeå blev jag överraskad av att ämnet nästan ute
slutande handlade om krig, militära strategier och teknisk utveckling i anslut
ning till krig. Birgit Brock-Utne genomförde samtidigt en kurs vid 
Kvinnovetenskapligt Forum som hade ett innehåll med andra frågeställningar. 

På Pedagogiska institutionen i Umeå startades på initiativ av Inga Elgqvist-
Saltzman kvinnopedagogiska seminarier, där syftet var att belysa pedagogiska 
frågor ur könsperspektiv. Kurserna "Könsperspektiv på utbildningsforskning", 
"Feministisk teori och pedagogisk praktik" och "Pedagogikens klassiker i 
kvinnoperspektiv" som gavs inom ramen för forskarutbildningen gav både 
kvinnovetenskapliga och historiska perspektiv på ämnet. Det var under dessa 
kurser jag va lde inriktning för min avhandling, mot fredsundervisning och 
mot de kvinnor som organiserade och verkade vid uppkomsten av den svenska 
och den internationella fredsrörelsen 

I kvinnohistorisk forskning i Sverige finns ibland fredsfrågan nämnd som 
en del av kvinnors övriga agerande t.ex. i Lena Eskilssons avhandling 1991 om 
Fogelstadförbundet. Margareta Larsson (1985) har skrivit en lic.avhandling 
som handlar om kvinnoorganisationer med fred på sitt program mellan åren 
1898 - 1940. I övrigt kan jag inte finna att kvinnors fredsrörelse i Sverige har 
varit föremål för forskning i större utsträckning. 

Fredsforskning som ämne har inte lockat kvinnor, konstaterar Live Brecke 
(1982), som själv har erfarenhet som forskare vid PRIO (Institut för freds
forskning i Oslo). Hon förklarar det med att forskningen i huvudsak haft ett 
innehåll som varit utpräglat tekniskt och militärpolitiskt. De kvinnor som forskar 
behöver inte nödvändigtvis ha olika synpunkter eller intresseområden, och det 
är inte givet att kvinnor producerar annan eller bättre forskning enbart för att 
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de är kvinnor, anser Brecke. Det har ändå visat sig, när det gäller innehållet i 
kvinnliga och manliga forskarnas arbete, att det finns en könsbestämd arbets
delning. Kvinnor som i regel inte är vare sig militärt orienterade eller anser sig 
tekniskt kompetenta, intresserar sig mer för frågor om krigets konsekvenser för 
civilbefolkningen. Detta överensstämde med min erfarenhet. 

Om en av u tgångspunkterna är att inget samhälleligt fenomen kan förstås 
utan insikt i både kvinnors och mäns liv är de t nödvändigt att dessa perspektiv 
knyts till fredsforskningen anser Brecke och det blir även en av mina utgångs
punkter. 

Mitt engagemang i fredsfrågan ledde till kontakt med Internationella Kvinno
förbundet för Fred och Frihet (IKFF), och det blev denna 80-åriga organisa
tion med internationella rötter jag kom att tillhöra och fortfarande är verksam 
i. Genom möten med äldre medlemmar i IKFF ökade mina insikter om kvin
nors tidiga fredsarbete. Tillsammans med mitt historiska intresse gjorde detta 
att jag blev intresserad av uppkomsten och kvinnors fredsarbete i denna orga
nisation. Här blev jag också visad på de bevarade unika handlingar som skulle 
bli en del av mina källor. Bland de kvinnor som tagit initiativ i fredsfrågor 
fanns ofta pedagoger och initiativtagare till utbildning för flickor, samtidigt 
som de var aktiva i organisationer som verkade för fred och kvinnlig rösträtt. 

Begreppet fred kommer att användas ofta i denna avhandling. Knappast 
någon förklarar sig vara emot fred men begreppet är därför inte entydigt. Freds
forskaren Svante Karlsson (1990) pekar på att begreppet fred har olika ursprung 
i olika traditioner och kulturer. Det västerländska fredsbegreppet har växlat 
men har under lång tid varit influerat av romartidens Pax Romana. Detta be
grepp var speciellt dominerande under den första av de två perioder som av
handlingen handlar om (1898-1911). Paxsih: för imperiets ordning och enig
het och är kopplat till frånvaro av krig. Denna ordning som varken behövde 
innebära välfärd eller rättvisa , skulle accepteras av befolkningen. Det stiftades 
lagar för att ordningen skulle bestå, och fred blev då ett begrepp som definiera
des av ledarna. Åtgärder fick vidtagas för att denna ordning skulle upprätthål
las och beredskap att försvara systemet skulle ständigt finnas. Det tog sig bl.a. 
uttryck i fostran och propaganda för ett starkt militärt försvar av national
staten. Uttrycket "Om du vill ha fred så rusta för krig" används fortfarande 
som argument i militärt och strategiskt tänkande. Detta romerska begrepp har 
haft stort inflytande i den västerländska civilisationen och som argument för 
starka militärmakter. 

Efter första världskriget, vilket här motsvaras av den andra perioden (1915 
- 1937), utvecklades ett hegemonitänkande där maktbalanstänkandet ersattes 
av en betoning på internationell rätt och att överenskommelser skulle 
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institutionaliseras. Nationernas förbund inrättades för detta syfte, och i an
slutning till det en rad frivilliga organisationer som såg som uppgift: att ge stöd 
för Nationernas Förbunds mål. Svante Karlsson menar att Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är ett exempel på en av de icke
statliga organisationer som bildades och försökte påverka denna utveckling vid 
tiden efter första världskriget. 

I de flesta kulturer har fredsbegreppet inneburit att makt fått utövas över 
andra individer eller stater, där våld och krig har accepterats som medel för att 
utöva den makten. Det finns en annan tradition som hävdar att våld aldrig kan 
accepteras som medel, och att fred aldrig kan uppnås genom användande av 
våld. Representant för denna inriktning är Mahatma Gandhi och i senare tid 
Martin Luther King. Bland kväkarna och bland flera av fredsrörelsernas med
lemmar bland både kvinnor och män har detta fredsbegrepp varit vägledande. 
De vill föra sin kamp med icke-våldsmetoder såsom ohörsamhet, vägran att 
lyda order, maskning och fredliga demonstrationer. 

Fredsforskaren Johan Galtung (1975) har senare utvecklat ett modernare 
fredsbegrepp där han skiljer mellan negativ och positiv fred. Positiv fred enligt 
Galtungs definition innebär förutom avsaknad av direkt våld och krig även 
avsaknad av det strukturella våldet. Det innebär social rättvisa och jämlik för
delning av makt och resurser. Negativ fred utövas i krig genom direkt och struk
turellt våld. Människor utsätts för kroppsligt våld såsom mord och misshandel 
och våldet är konkret och synbart. Negativ fred kan innebära avsaknad av di
rekt våld men innebära utövande av strukturellt våld som inte behöver riktas 
direkt mot personer, utan är inbyggt i strukturer över eller inom ett system. 
Det kan t.ex. innebära att resurser är ojämlikt fördelade, t.ex. att en del av 
befolkningen inte får mat eller möjlighet till skolbildning. 

Könsperspektiv på begreppet fred har med utgångspunkt i Galtungs be
grepp utvecklats av Birgit Brock-Utne (1986 och 1989), som vill se begreppen 
om negativ och positiv fred innefattande även kvinnornas perspektiv. Fred kan 
här ses ur dels ett mikro- och dels ett makroperspektiv. I mikroperspektivet har 
positiv fred sin motsvarighet i frånvaron av det oorganiserade eller privata vål
det, vilket innebär frånvaro av hustrumisshandel, våldtäkt, gatumisshandel och 
barnmisshandel. Det är frånvaro av jämlikhet i mikrostrukturer som leder till 
olika livschanser och det är förtryck i ministrukturer som leder till mer begrän
sade val. Det är lagar som ger möjlighet till yttrandefrihet och självförverkli
gande för kvinnor. 

I makroperspektivet innebär positiv fred att det förutom frånvaro av krig och 
våld inte byggts upp ekonomiska strukturer inom ett land eller mellan länder 
och att livschanser för ena könet är reducerade. Det kan vara sämre utbildning 
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för flickor (ex. Indien) och brist på mat som kan vara effekter av miljöförstö
ring. Med detta perspektiv innebär fred även frånvaro av ett sådant förtryck 
som leder till begränsad yttrandefrihet och organisationsrätt. 

Även om både Galtungs och Brock-Utnes utvecklade fredsbegrepp är en 
produkt av senare tid så vill jag belysa agerandet inom de här organisationerna 
som kvinnorna verkade för ur de perspektiven. Fredsfrågan var t.ex. ofta nära 
kopplad både till rösträtt, sociala frågor, fostran och utbildning. I de två kvinn
liga fredsorganisationer, som avhandlingen handlar om, kommer skilda me
ningar om fred, från pacifism till militärt försvar, att belysas och relateras till 
presenterade genusperspektiv och teorier. 

Denna bakgrund utgjorde min förförståelse och det blev kring dessa frågor 
och om några av de kvinnor, som verkade vid uppkomsten av två freds
organisationer för kvinnor 1898 — 1911 och 1915 - 1937, jag valde mitt 
avhandlingsarbete. Det skulle huvudsakligen handla om Emilia Broomé och 
Matilda Widegren som var initiativtagare till och ordförande för de två första 
fredsföreningarna som bildades bland kvinnor i Sverige, och till en del även de 
nätverk de agerade i. 

Med dessa utgångspunkter vill jag se den fredsrörelse som startades av kvin
nor som ett pedagogiskt projekt. Deras agerande var förankrat i kunskaper om 
samhälle och politik kombinerat med erfarenheter från utbildning, uppväxt 
och privatliv. Mot den bakgrunden såg de som sin uppgift att finna en platt
form för att förändra både samhälle och politik mot en fredligare värld. 

1.2 Avgränsning 

Avhandlingen är en pedagogisk/historisk framställning, som handlar om en 
grupp kvinnors protester mot krig och militär upprustning. Avhandlingen hand
lar om kvinnornas strategier och utomparlamentariska agerande mot krig som 
lösning av konflikter. Kunskap, upplysning, fostran och utbildning var bety
delsefulla inslag i verksamheten, som syftade till att förändra inställningen till 
dessa frågor. 

Framställningen är i huvudsak kronologisk och den tid som studeras är in
delad i två perioder som motsvarar två delar i framställningen, tiden närmast 
före och efter 1897-1911 och tiden 1915-1937. Det var under dessa perioder 
de två första kvinnliga fredsorganisationerna var under bildande och hade verk
samhet. Sveriges Kvinnliga Fredsförening (SKF) var verksam 1897-1911 då 
den upphörde. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) 
grundlades i samband med ett internationellt möte i Haag under första världs
kriget 1915. 
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Tiden sammanfaller med den period då kvinnor fick möjlighet att göra sitt 
inträde på den politiska arenan och agerade för att kvinnor skulle få rösträtt. 
Därmed kom de även att ingripa i direkta politiska skeenden. Frågor om fred 
och krig kopplades nära till rösträtten men även till sociala och pedagogiska 
frågor. Förutom historia och pedagogik har ämnet inslag av tvärvetenskap, 
främst med anknytning till kvinnovetenskap. 

Aktörerna. Två fredspionjärer och pedagoger, Emilia Broomé, Mathilda 
Widegren, de nätverk bland kvinnor som bildades kring dem och deras age
rande i två fredsorganisationer utgör huvudfokus. Kvinnorna i dessa båda i 
nätverk var i huvudsak kvinnor från borgarklassen i städerna, och det är i hu
vudsak denna miljö som kommer att beskrivas som aktörernas bakgrund. 

Varje tidsperiod koncentreras på kvinnorna som aktörer individuellt och i 
nätverk. Här kommer att fokuseras hur kvinnorna organiserade sig kring kvin
nors rösträtt, fred och nedrustning. Som pedagoger fokuserade de innehållet 
på upplysning, fostran och utbildning mot förändrade attityder till krig och 
fred. Detta kommer delvis att behandlas tematiskt. 

Emilia Broomé, Matilda Widegren och de nätverk av kvinnor som var deras 
medarbetare får utgöra exempel på enskilda kvinnors möjligheter och begräns
ningar att agera under dessa tidsperioder. I huvudsak var de svenska kvinnorna 
i nätverken verksamma i Stockholm. Emilia Broomé, Matilda Widegren och 
de mest framstående internationella och svenska kvinnorna i nätverken ges en 
kortare presentation i inledningarna till respektive del. De kvinnor som var 
ledande i de här två fredsorganisationerna hade fått en god utbildning anpas
sad till tiden, och de hade växt upp i en miljö där de kunde ta tillvara de 
framsteg och den utveckling som samhället genomgick denna tid. 

Tidsavgränsning. Avgränsningen i tid svarar mot de perioder då Emilia 
Broomé och Matilda Widegren var ledande i föreningarna (1898 - 1911 och 
1915 -1937). Tiden närmast före och efter varje period kommer att behandlas 
i den utsträckning händelserna kan ha samband med de två organisationernas 
uppkomst och verksamhet. Det var stora händelser som påverkade utveck
lingen både fram till 1939 vid krigsutbrottet och under kriget, men jag avgrän
sar mitt arbete till 1937 då Mathilda Widegren avgick ur styrelsen vars ordfö
randeskap hon lämnat 1934. 
Alternativet skulle kunna varit en tematisk uppläggning med utgångspunkter 
från innehållet. Detta avvisar jag inte helt utan kommer att tillämpa i vissa 
delar t.ex. i analyser och i slut diskussionen. 

20 



1.3 Syfte 

Avhandlingens syfte är att beskriva, analysera och förstå varför och hur en spe
ciell grupp genom internationella och nationella nätverk organiserar en rörelse 
för kvinnor som verkar mot krig och militarism och för fred, kvinnornas rösträtt, 
sociala reformer och utbildning. 

Kvinnornas agerande och strategier analyseras mot bakgrund av hur de som 
individer och i grupp hade möjligheter att verka och åstadkomma förändringar. 
Detta kopplas till den tid de levde och verkade, deras utbildning och den sam
hällsgrupp de tillhörde. Inledningen i de båda delarna har som syfte att kasta 
ljus över kvinnornas förutsättningar för agerande och strategier. Respektive 
tidsperiod inleds med en bakgrund som beskriver politiska händelser i omvärl
den och de tankar och idéer som utvecklades i det svenska samhälle under 
förändring, vilket utgjorde denna speciella grupps kvinnors livsvillkor. Syn på 
fostran och utbildning av pojkar och flickor, kvinnor och män utgör en del av 
den framställningen. 

Mot den bakgrunden kommer jag att beskriva och analysera de övervägan
den och strategier kvinnorna, med Emilia Broomé och Matilda Widegren i 
ledningen, tillämpar i sin verksamhet när de 

— för det första ifrågasätter rådande attityder och värderingar om krig och 
militarism och strävar efter att fa till stånd en förändrad inställning såväl hos 
allmänheten som genom fostran och utbildning 
- för det andra genom bildande av organisationer i samverkan med grupper 

av kvinnor från andra länder ingriper i politiska skeenden och försöker påverka 
regeringar, politiska beslutsfattare och män med inflytande i samhället för att 
fa stöd för sina ageranden. 
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1.4Teoretiska utgångspunkter 

Avhandlingen har en hermeneutisk ansats och tolkningen av materialet sker 
med en hermeneutiskt orienterad metod där kvinnorna/aktörerna utgör fokus. 
I denna pedagogiskt-historiska avhandling har jag använt mig av Per Johan 
Ödmans modell med den hermeneutiska cirkel, där i forskningsprocessen för
ståelsen av helheten är beroende av delarna och tvärtom, och där det råder ett 
ömsesidigt förhållande mellan delar och helhet (Ödman 1979 och 1997). 
Ödman menar att förförståelsen är viktig och ger en riktlinje i vårt sökande 
såväl som vid val av perspektiv och strategi som vid val av vetenskapsteoretisk 
orientering.1 Förförståelsen hänger ihop med vår intentionalitet vilken Ödman 
definierar som "den struktur som ger mening åt upplevelsen". För helheten är 
intentionen en del, och det råder under processens gång ett dialektiskt samspel 
mellan förförståelse, förståelse och intentionalitet. I en strävan efter klarhet 
och struktur fordras att vi ständigt omtolkar den verklighet som studeras, och 
vi lär oss att förstå den på ett nytt sätt. På det sättet utvecklas och förändras 
bilden i den hermeneutiska cirkeln (a.a.). Fragment i källor från det fält som 
studeras kan ge en mycket situationsnära bild, menar Ödman (1997), men te 
sig meningslösa om de inte sätts in i ett sammanhang. Det krävs ett kontext 
som kan göra det meningsfullt för uttolkaren. Genom detta och att vi samman
binder fragmenten kan tolkningarna säga mer än enbart fragmenten. Mitt mate
rial som till stor del är unikt kan sägas utgöra fragment från kvinnornas agerande 
i de organisationer jag skriver om. För att kunna sätta in detta agerande i ett 
sammanhang har därför tidsbeskrivningen fått ett relativt stort utrymme. Ödman 
pekar på pedagogik som "Olika sidor av edukationsprocessen". I detta vidare be
grepp av pedagogik innefattas även den påverkan som sker i samhälle, hem, bland 
kamrater och på arbetsplatser. Vissa grupper reproducerar en egen speciell kultur, 
medan andra grupper utgör motkrafter. I denna avhandling vill jag se kvinnorna i 
fredsrörelsen som en motkraft som ifrågasatte krig som lösning av konflikter mel
lan stater och, som de såg det, en fostran och en allmän propaganda för krig. 

Ödman hävdar att det pedagogiska området är vidsträckt och att vi kan tala 
om pedagogik som en permanent företeelse som ständigt är närvarande. 
Tolkningsprocessen innebär här att dels tolka forskningsobjektens (här kvin
nornas) agerande i en situationeli kontext. 

Dels görs här en ansats att tolka kvinnornas egen tolkning bakom sitt age
rande utifrån det kontext som utgör de historiska tidsbilderna och tanke
figurerna, dels sker tolkningen genom att kvinnorna som aktörer och forsknings

1 Jag har redovisat relativt utförligt min egen förförståelse vilket förhoppningsvis kan 
förklara de teoretiska utgångspunkter jag valt. 
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objekt granskas med min egen förförståelse och de teorier jag valt. I ett kontext 
beskrivs aktuella idéströmningar, faktiska omständigheter och aktuella materi
ella förhållanden i olika grupper av samhället, speciellt i den borgerliga miljö som 
de kvinnor som studeras kommer ifrån. 
Historikern John Tosh (1994) påpekar att historieskrivning oftast haft ett spe
ciellt syfte. Det kan t. ex. vara stärkande av en grupps eller ett folks internatio
nella identitet. Det har ofta varit i maktens intresse att stå bakom urvalet av 
den officiella historia som publiceras. Detta har varit speciellt utmärkande för 
totalitära samhällen, men det har också förekommit i vår svenska historia. Även 
om historia ofta skrivits av krigens segrare eller den som önskat behålla en 
maktposition, så har det funnits grupper som engagerat sig för en opposition 
eller för ett missnöje som skrivit en annan historia. Som exempel anger Tosh de 
engagerade historiker som skrivit om arbetarrörelsens historia, där syftet kan 
ha varit att man ville öka arbetarnas sociala medvetenhet och bekräfta ett enga
gemang för politisk handling. I båda fallen sker ett medvetet eller omedvetet 
urval av källor. 

En oppositionell historia kan ha som syfte att höja medvetenheten hos en aktu
ell grupp. Detta kan ha varit syftet med en del av den litteratur som skrivits av de 
aktörer som jag använder som källor. Historia ur nya perspektiv kan på längre sikt 
få en korrigerande effekt på annan historieskrivning, menar Tosh, som ser histo
rien som "ett politiskt slagfält"(a.a.). Mitt intresse och ställningstagande i de här 
frågorna kan naturligtvis leda till mitt omedvetna urval av källor. IKFF:s historia 
kan delvis utgöra en del av min egen historia. Jag har mött medlemmar som har 
arbetat med några av de kvinnor jag skriver o m. Detta har varit en fördel för 
komplettering och till hjälp vid bedömning av materialet, men kan naturligtvis 
även innebära en risk för partiskhet vid det urval jag gör. 

Jag är medveten om att det finns olika teorier när det gäller historieskrivning. 
Den historiska bakgrunden i stora drag har här till syfte att ge förståelse för 
kvinnornas agerande och de skeenden de ingrep i. Jag har strävat efter att be
skriva de faktiska händelserna kring de kring perioderna före, under och efter första 
världskriget och de händelser som var föremål för kvinnornas uppmärksamhet. 

I. 5 Källor 

De källor som denna avhandling bygger på kan indelas i tre grupper. För det 
första är det material som är hämtat från IKFF:s arkiv och kan ses som unikt. 
För det andra är det samtida tryck där större delen författarna består av de 
aktörer som förekommer i de båda fredsorganisationerna. För det tredje är det 
sekundärmaterial av senare datum som i huvudsak utgör källor för det kontext 
som inleder respektive del i avhandlingen. 
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I IKFF:s arkiv i Stockholm2 finns material bevarat i form av orginalprotokoll, 
en del andra orginalhandlingar och samtida tryck. Dessutom finns litteratur, 
utgivna skrifter och information för olika ämnen och frågor, skrifter som har 
utgivits i samband med jubileer och litteratur från den aktuella tiden. Flera 
handlingar saknar årtal och datum, och dessa har jag använt mig av i den ut
sträckning de kan visa sig ha samband med speciella händelser, eller som kan 
kontrolleras mot andra källor. En del skrifter och artiklar har endast IKFF som 
författare och har utgivits på förlag i endast föreningens namn. 

En del material är förvarat på annat håll och det är inte möjligt att veta 
precis vad som flyttats eller sorterats bort och varför. Andra källor har varit 
tidningar och tidskrifter där kvinnorna varit medarbetare eller författare, böcker 
som skrivits om och av kvinnorna, samt referat och debatt i tidskrifter och 
press om de händelser som berörts. Förutom fredsföreningarnas egna tidskrif
ter har bl. a. tidningen Idun och tidskriften Tidevarvet, där en del av kvin
norna var medarbetare, använts som källor. 

De första fredsrörelsernas framväxt i ett bredare perspektiv bygger i huvud
sak på Per Anders Fogelströms "Kampen för Fred" Berättelsen om en okänd 
folkrörelse" (1971), Bertil Måralds avhandling "Den svenska freds- och 
neutralitetsrörelsens uppkomst" (1974) och Margareta Larssons lic. avhand
ling " De arbetade för fred"(1985). Samtliga bygger på ett rikt material av 
källor och därför kommer framställningen i kontextdelen delvis att bygga på 
det urval dessa författare valt. I valda delar har det även kompletterats av mitt 
eget urval av källor, tidskrifter och annan litteratur. 

Vad gäller Emilia Broomé finns mindre bevarat om hennes fredsarbete. Det 
är i huvudsak ett antal brev, de särtryck som finns bevarade och som hon står 
som författare till, hennes föredrag med förslag om fredsfostran och delar av 
årsberättelser, som delvis författats av henne, som jag använt som källor. Då 
det var flera lärarinnor som fanns i nätverket och hade ansvar för den pedago
giska sektionen kan det vara osäkert i vilken utsträckning hon själv står som 
författare till alla delar om fredsfostran. Då det i huvudsak var social och poli
tisk verksamhet hon ägnade större delen av sitt liv åt, och som hon är mest 
känd för finns mer av uppgifter att finna, när man söker på det området. I 
andra hand har jag använt mig av vad andra skrivit om henne. I de nekrologer 
som fanns i olika tidningar om henne prisas hennes politiska verksamhet, medan 
det nämns mycket lite om hennes fredsarbete och att hon varit ordförande för 
den första kvinnliga fredsorganisationen under tretton år. Hon finns även nämnd 

2 Adress: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, svenska sektionen. 
Tjärhovsgatan 9, 116 21 Stockholm. 
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i annan litteratur om fredsarbete där det framgår att hon ofta arbetade i sam
verkan med både Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, med Frisinnade 
kvinnor och senare med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. 

Sigrid Björklunds bok från 1929, "Emila Broomé - en minnesteckning" är 
mera fullständig och omfattar både hennes bakgrund, hennes fredsarbete och 
hennes politiska arbete. Denna bok är oftast den källa som använts i mer kort
fattade beskrivningar om Emilia Broomé. I förordet skriver författaren att bo
ken har skrivits på uppdrag av hennes nära vänner, vilka liksom hennes dotter 
Birgit Broomé bidragit med upplysningar och material. I viss mån har detta 
kunnat kontrollerats mot andra källor, men jag vill anta att det kan finnas skäl 
att vara kritisk mot det urval av uppgifter denna författare haft tillgång till. 

Vad gäller de källor som finns att tillgå om Mathilda Widegren och det nätverk 
som verkade kring henne är det materialet mer omfattande. Jag har gått igenom 
det som finns i IKFF:s arkiv i Stockholm. Här finns brev, protokoll, tal och artik
lar som hon själv skrivit, och det finns samtida tryck som skrivits om henne av 
hennes medarbetare. De båda fredsorganisationernas rapporter har varit andra 
källor. Även för de i kvinnorna ingående nätverken finns sådana direkta källor 
som använts. Mathilda Widegren är även författare till ett antal läroböcker men 
dessa har inte granskats, då de inte är relevanta för hennes fredsarbete. 

Materialet från den kongress som genomfördes 1915 och förberedelserna 
för denna händelse som blev upphov till bildandet av IKFF är omfattande. I 
första hand är det direkta rapporter av de kvinnor som deltog men även tid
skrifter och artiklar. Från bildandet 1919 finns även en omfattande kongress
rapport. Flera av deltagarna var författare och har skrivit om såväl denna som 
övriga möten och kongresser. Ytterligare material finns bevarat på 
Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg. Vid genomgång av förteckningen 
därifrån har jag inte funnit att det skulle tillföra något ytterligare som har anslut
ning till mina frågeställningar. 

1.6 Val av teorier 

De källor som redovisats och de nedan valda teorierna utgör utgångspunkt för 
min analys och tolkning. Att använda sig av de här ibland inte helt förenliga 
teorierna är inte helt oproblematiskt, men det är samtidigt ett försök att gran
ska företeelser, som kan ge utrymme för flera tolkningar. Därmed problemati-
sera händelser ur flera och ibland även motsägelsefulla perspektiv. 

Feminism och feministiskt tänkande har utvecklats under lång tid och ge
nom teorier som innebär olika synsätt i förhållande till relationer mellan kö
nen. Det har beskrivits av bl.a. Gaby Weiner (1994) och här ges en kort pre
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sentation av de begrepp som var relevanta för den tid och för de kvinnor 
avhandlingen handlar om (1889 - 1937). När det i avhandlingen talas om 
feminism så innebär inte detta att jag vill se begreppet som särskiljande etiket
ter på grupper eller individer, men här görs ändå ett försök att förstå den 
historiska utvecklingen av begreppet och de ställningstaganden kvinnorna/ 
aktörerna gjorde. 

Liberalfeminism. Den första vågen av synligt feministiskt nätverk känne
tecknas av liberal individualism och protester mot kvinnornas situation vid 
tiden från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den rörelse som växte 
fram var liberal, borgerlig och individualistisk. Den kännetecknades av ett 
inifrånperspektiv i en rörelse som tog upp speciella kvinnofrågor. Det skedde 
ofta som en del av framväxande reformer inom utbildning , äktenskapslagar 
och möjligheter att komma in på nya arbetsområden. Det framställdes krav på 
att kvinnor skulle få plats inom kommunfullmäktige, regering och riksdag och 
därigenom bli representerade i samhällets politiska system. 

Kvinnorna i denna avhandling är i hög grad representativa för denna in
riktning och aktörer i detta skeende där fredsfrågan berörs sammanhängande 
med flera andra samhälleliga frågor. Målet var att ta sig in i de etablerade 
strukturerna, inte att ändra på dem. Kvinnorna hade dock en bestämd upp
fattning om vad de ville åstadkomma och förändra. Främsta argumentet var att 
det var rättvist att kvinnorna liksom männen skulle vara med och ta ansvar och 
bestämma om det som rörde alla. De agerade inte som en isolerad grupp utan 
deltog i samhällsdebatten på många plan, och de försökte att få vara med och 
besluta i församlingar som i huvudsak bestod av män. Resurser och insatser 
hos varje individ sågs som viktig. 

Särartsfeminism. Parallellt utvecklades en särartsfeminism, där den kvinn
liga särarten kom att betonas. Här framhölls att kvinnans insats i samhället var 
viktig, emedan hon var lämpligast att handha vissa uppgifter. Kvinnans egen
skaper var annorlunda än mannens, och ett argumentet för att det därför var 
nödvändigt med kvinnans medverkan inom politik och i samhället. Det man
liga argumentet kunde vara att hon just på grund av detta inte var lämplig för 
uppgifter i politik och samhälle. 

Ulla Manns (1997) företräder i sin avhandling delvis en annan uppfattning. 
Hon visar på hur kvinnor före rösträtten skaffade sig egna handlingsutrymmen 
för att verka för sociala reformer. Hon menar att det vid kvinnorörelsens upp
komst inte var kvinnornas särart som stod i fokus, utan det var de nödlidandes 
hjälpbehov. Kvinnornas krav på inflytande inom dessa områden hade sin grund 
i filantropin, och betoningen av de särskilda kvinnliga egenskaperna kom först 
så småningom att betonas menar Ulla Manns. Det var tankar som var influ-
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erade av pacifistiska tankegångar som hade sina rötter bland kväkarna och i 
filantropiska rörelser. Det var tankar som var väl representerade i en bildad och 
liberal övre medelklass Det var tankar som jag vill se som överensstämmande 
med tiden för uppkomsten av den tidigare fredsorganisationen som behandlas 
här (1898- 1911). 

Radikalfeminism. Senare under den period som beskrivs här utvecklades 
mer radikala tankegångar, där målet blev att göra kvinnans underordning syn
lig. Här kom även kvinnornas perspektiv på kriget att synliggöras. Målet blev 
att se och ändra på innehåll och strukturer så att det blev möjligt att, förutom 
belysa problem ur kvinnors perspektiv, göra det möjligt att i realiteten göra 
kvinnors delaktighet i samhälle och politik möjlig. 

De teorier jag valt har utvecklats inom kvinnovetenskapen under de senaste 
årtiondena. Ingen av dem vill jag betrakta som universella eller allmängiltiga 
för alla tider, i alla samhällen eller i alla samhällsgrupper. Den förväntade empirin 
har visat vägen till de teorier jag presenterar här. Jag bedömer dem som til
lämpliga på de grupper av kvinnor och män i Sverige som levde och verkade 
under den här perioden (1889 — 1937). 

Yvonne Hirdmans och Joan Scotts teorier har jag valt som analysredskap för 
att övergripande synliggöra maktförhållande mellan kvinnor och män, och hur 
detta förändrades under den tid som studerats (1898 - 1937). Övriga teorier 
tillämpas för att tolka kvinnornas agerande på grupp- och aktörsnivå. Joan 
Scotts teori (1988) vill jag se som en yttre ram för min tolkning. I kombina
tion med den ordningsstruktur av genusbegreppet som skapats av Yvonne Hird-
man ser jag dessa teorier som tillämpbara i den diskurs som behandlas här. 

För att belysa maktförhållanden mellan könen menar Scott att det är otill
räckligt att enbart komplettera "his story" med "her story". På det sättet får 
man enbart en komplettering av historieskrivningen. För att ge möjlighet till 
nytolkning är det viktigt att även uppmärksamma förhållandet mellan könen. 
Liksom Hirdman utgår även Scott från att genus innebär skillnader i makt och 
kön. Scott påpekar att vad som är manliga eller kvinnliga egenskaper inte kan 
fastslås en gång för alla i alla sammanhang. Begreppen förändras över tid, vil
ket jag utgår ifrån sker över den tid som studeras här. Hur kön skapas, åter
skapas och förändras i människors identitet är viktigt att studera både från sitt 
sociala och historiska sammanhang. Förhållandet mellan könen under denna 
förändringsprocess är viktig att studera menar Scott. 

I begreppet gender skiljer Hirdman (1989) biologiskt kön från kulturellt 
och socialt kön. Biologiskt kön innefattas alltid när det maktrelaterade förhål
landet man-kvinna problematiseras i olika sammanhang på kön. Hirdman ser 
socialt kön som kulturella konstruktioner och därför går att förändra. Pojken/ 
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flickan socialiseras in i en kultur och utvecklar ett förhållningssätt till sig själv 
som man eller kvinna (socialt kön). Ett nätverk av processer, fenomen, före
ställningar och förväntningar ger upphov till mönstereffekter och regelbunden
heter. Systemet har två bärande bjälkar där den ena bygger på den andra. Dessa 
benämns lagar eller logiker och Hirdman anser att det är dessa grundpelare 
som en assymetrisk maktrelation mellan män och kvinnor vilar på. 

Den första logiken är dikotomin eller isärhållandets logik, där manligt och 
kvinnligt inte far blandas. Isärhållningens logik finns i arbetsfördelningen mel
lan könen och i föreställningar om det manliga och det kvinnliga. Den andra 
logiken är hierarkin där det är mannen som utgör normen för det normala eller 
allmängiltiga. Det är ur isärhållningen den manliga normen legitimeras. Ingen 
av dessa två logiker kan tillämpas var för sig, utan båda är sammanvägda. Där
för måste vi fråga oss hur de isärhållande logikerna ser ut inom olika områden 
anser Hirdman. I krig och fostran inom militärväsendet vill jag anta att isärhål
landets tabu likaväl som en hierarki med mannen som överordnad blir speci
ellt tydlig. 

Genussystemet beskriver Hirdman som en ordningsstruktur av kön vilket är 
en förutsättning för andra sociala ordningar. Denna ordning av människor har 
blivit bas för social, ekonomisk och politisk ordning. Begreppet genus kan ses som 
föränderliga tankefigurer som ger upphov till sociala praktiker. Biologin innefat
tas, men även den kan påverkas och förändras. Trots historiska förändringar så 
kvarstår denna åtskiljandets dikotomi mellan män och kvinnor (a.a.). 

När Hirdman talar om genuskontrakt innebär detta ett osynligt kontrakt mellan 
könen, där den ena parten definierar den andra. Det handlar om konkreta föreställ
ningar, hur män och kvinnor ska vara mot varandra, vilka kläder som är tillåtna, 
vilket språk som far användas och en rad små detaljer vid livets olika tillfällen. Genus-
kontrakten ärvs från den ena generationen till den andra, där modern är förebild för 
dottern och fadern för sonen. Kontrakten ser olika ut i olika samhällen, i olika klas
ser och under olika tidsepoker. Barnet föds in i ett mönster där pojkar och flickor 
skapas genom att påverkas av sociala såväl som kulturella mönster. Det är en process 
med historiskt lagrade mönster där både män och kvinnor är medskapande, och där 
föreställningarna om kön är ömsesidiga. 

Förändringar sker ständigt och i denna avhandling framträder kvinnor och 
män som kom att bryta ett isärhållandets tabu. Samtidigt fanns det både kvin
nor och män som verkade för konservering av ett bestående genuskontrakt. 
Under vissa förhållanden kan detta isärhållandets tabu brytas. Speciellt sker 
detta under extrema perioder och vid ekonomiska kriser eller vid krig. Mönst
ret kan brytas även vid snabb ekonomisk uppgång. De kvinnor som studeras i 
avhandlingen verkade under perioder med både stark ekonomisk tillväxt, kriser 
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och krig. Det var perioder som var "historiskt möjliga" för kvinnor att göra 
inbrytningar i yrken och ansvarsområden som dittills varit förbehållna män. 
På sikt kunde det leda till förändringar som innebar att kvinnor till en del 
behöll sina erövrade positioner. Mönster förändras men dikotomin kvarstår 
menar Hirdman. 

Beträffande kultur, rationalitet och moral har jag valt nedanstående teorier, 
som jag ser som tillämpbara här, för att belysa det perspektiv kvinnorna/aktö-
rerna kan ha antas ha haft vid sina ageranden. Det kan antas att det i första hand 
var från en kvinnlig sfär och kultur som de utvecklade synsätt och moraliska ställ
ningstaganden både till kriget och till andra områden de verkade inom. Jag antar 
att det var från dessa erfarenheter, förutom rättviseskäl, de hämtade sina argument 
när de krävde rösträtt och delaktighet i de beslut som fattades om krig och fred. 

Kvinnlig och manlig kultur. Berit Ås (1982) visar på olikheter i kvinnligt och 
manligt tänkande som bygger på socialisering i olika miljöer för män och kvin
nor. Pojkar och flickor far skilda förebilder från dessa världar. Speciellt har 
Berit Ås i sin forskning visat på hur detta tar sig uttryck på två områden i en 
beskriven mans- och kvinnokultur. Det är i trafikforskning och fredsarbete. 

Både männen och kvinnorna har genom att vistas i sina olika miljöer ut
vecklat en speciell mans- och kvinnokultur på makro och mikronivå. Kvin
norna har inom sina områden ofta med ansvar för barn, hem och genom att 
vårda och ta ansvar på mikronivån utvecklat ett annat tänkande, värderat och 
prioriterat annorlunda, och därmed utvecklat en annan "kultur". I denna kul
tur finns nen samlad uppsättning av normer; tolkningar och sammanhang som är 
giltiga för kvinnor; men svårbegripliga eller osynliga för män. " (a.a.s. 17). En mot
svarande värld med oftast andra normer och värderingar utvecklas bland män
nen. Det blir speciellt synligt om man ser på förhållningssättet till krig. Flerta
let män far genom sin kontakt med den militära kulturen kunskaper om va
penslag och krigföring. I det sammanhanget utvecklas även en speciell kultur 
som är lika främmande för kvinnor som kvinnornas värld kan vara för män
nen. 

Till detta har även utvecklats en rad strategier för att hålla kvinnor (eller 
andra icke önskvärda grupper) utanför beslutande församlingar och från mak
ten. Berit Ås beskriver fem s.k. härskartekniker genom vilket detta sker. Det är 
osynliggörande som t. ex. kan ta sig uttryck i att kvinnor inte lika ofta blir refe
rerade och uppmärksammade som män i samma position. Med förlöjligande 
skämtar man bort kvinnors engagemang och agerande. Genom undanhållande 
av information hålls kvinnor och icke önskvärda grupper utanför, och en initie
rad grupp håller viktig information för sig själv. Historiskt har kvinnor inte 
haft tillgång till kunskaper inom vissa områden. De har t.ex. länge varit ute
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stängda från kunskaper i medicin, teologi, militärliv och vapenteknik. Dubbel
bestraffning drabbar dem vi har fördomar emot, vilket det ofta funnits mot 
kvinnor. En hemarbetande mamma deltar inte i samhällets produktion, och 
hon är osolidarisk när hon inte engagerar sig fackligt och politiskt. Förutsätt
ningen för dubbelbestraffning är att det finns en klart definierad arbetsdelning 
med utvecklade kulturer, som är skilda bland män och kvinnor. Detta var san
nolikt mycket påtagligt för de kvinnor som framträder i avhandlingen när de 
kräver kvinnors rösträtt och medbestämmande i samhället. Påförande av skuld 
och skam sker ofta som påföljd av de nämnda teknikerna. Det är den härskande 
klassens moral som är normbildande och det är männen inom den klassen som 
definierar vad orsaker till icke önskade normförändringar beror på. 

De fem härskartekniker som beskrivs är inte klart skilda åt och tydliga. De 
"går in" i varandra och utgör ett förtryck som kan utövas av såväl män som 
kvinnor och mot både kvinnor och män, mellan kvinnor och mellan män 
menar Berit Ås. Det dras inga slutsatser om att skillnaderna i mäns eller kvin
nors handlingsmönster skulle vara medfödda eller förvärvade. Det har fram
förts att detta är strategier som tillämpas inte endast mot kvinnor utan mot alla 
som man vill hålla utanför en grupp. Även arbetarrörelsens representanter ut
sattes för samma tekniker när de kom in i beslutande församlingar. 

Kjell Ostberg (1997) visar på de strategier som höll rösträttsrörelsens kvinnor 
utanför när de väl fått plats i beslutande församlingar. Här tillskrevs kvinnorna 
egenskaper som kan ses som paralleller till teorin om härskartekniker. Kvinnan var 
"politiskt omogen, okunnig, saknade erfarenhet och förmåga och var i regel inte intres
serad av politik. Det är därmed kvinnans egetfel att hon inte passar i politiken" (s.96). 

Berit Ås (1982) har pekat på hur kulturellt skilda erfarenheter utvecklat 
olika förhållningssätt till krig. Historiskt har de som planerat och utvecklat 
krig varit män. Soldaterna fostras till sammanhållning och identifikation med 
gruppen och armén, vilket är nödvändigt för överlevnaden. Kvinnor och barn 
har i stor utsträckning varit enbart offer i krig, och de har andra erfarenheter. 
Kvinnor som i regel saknar kunskaper om vapenteknologin och dess möjlighe
ter ställer andra frågor om krig än vanligen män gör (Ås 1982). 

Som analysredskap för att analysera och förstå kvinnors agerande, strategier 
och det pedagogiska innehåll de skisserade för undervisning och folkrörelse
upplysning vill jag även utgå från begreppet rationalitet, som Hildur Ve 
(1987,1989,1991) har utvecklat och beskrivit det. Det är två rationalitets
begrepp, som står emot varandra och i huvudsak relateras till kön. Det är 
omsorgsrationalitet och teknisk-begränsad rationalitet. 

Beroende på den arbetsdelning som kännetecknar ett västerländskt sam
hälle utvecklar kvinnor och män olika perspektiv eller ett inifrån och ett uti
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från perspektiv på rationalitet. Flertalet kvinnor, menar Hildur Ve (1987 och 
1991)3, handlar utifrån en annan erfarenhet och ett annat perspektiv än män. 
Den erfarenhet som i huvudsak utvecklar kvinnors perspektiv - omsorgs-ratio-
nalitet - är den relation i huvudsak kvinnor utvecklar genom sitt arbete bland 
barn, sjuka, gamla och vårdbehövande. Det är ett arbete som utförs både som 
betalt och obetalt. 

I motsats till detta utvecklas ett annat perspektiv, teknisk- begränsad rationa
litet. Genom nämnda arbetsfördelning har det senare kännetecknat de flesta 
mäns arbetsområden. Det är en rationalitet som är kopplad till byråkratisk, 
ekonomisk och teknisk syn på agerande. Målet är att människor och maskiner 
tillsammans ska utveckla mesta möjliga produkt med minsta möjliga energi 
och kostnad. Det senare leder enligt Ve till utveckling av ett tänkande om 
förtingligande där människor såväl som produkter är utbytbara och anonyma. 
Det är en rationalitet som kännetecknat samhällsutvecklingen i det västerländ
ska samhället lång tid och även på senare tid tillämpats inom områden som 
skola, vård och omsorg. Med ett tekniskt- ekonomiskt tänkande har krig pla
nerats, och soldater betraktas i krig av både fienden och försvararna som ting. 

Hildur Ve menar dock att denna teori inte kan relateras okritiskt till kön, vilket 
även Jane Martin menar (1991). Teorin är tillämpbar på medelklass och är bero
ende på den arbetsfördelning som finns mellan kvinnor och män. Det är inte bara 
kön utan också ras, klass, etnisk tillhörigh et, ålder och utbildning som har bety
delse. Historiska perioder i allmänhet både skiljer sig och är lika i dessa avseenden. 
Jag vill dock se den period avhandlingen omfattar som representativ för en arbets
fördelning mellan kvinnor och män som överensstämmande i dessa avseenden. 

Frågor som har med krig och fred att göra vill jag även se n ära relaterade till 
begreppet moral. Carol Gilligan (1985, 1994 och 1994) har beskrivit hur pojkar 
och flickor genom sina erfarenheter tidigt lägger grund till förhållningssätt i mora
liska frågor (Gilligan 1985 och 1994). Hon har granskat och utvecklat etable
rade teorier om barns utveckling ur ett könsperspektiv och utvecklat en alter
nativ teori. Kohlberg och delvis Piaget (Jerlang 1986 och Imsen 1984) har 
observerat och tolkat det som att pojkars lek och förhållningssätt till regler är 
"mer utvecklade" än flickors. I moraliska frågor har pojkar, enligt Gilligans 
iakttagelser, utvecklat sina svar mer styrda av regler. Kohlberg har därmed 
dragit slutsatsen att flickors moralutveckling inte når lika långt som pojkars. 
Flickornas svar har visat på andra vägar till lösning där konsekvenser för rela
tioner och omsorg varit styrande för svaren. Dessa svar har Kohlberg tolkat 
som lägre moralutveckling än de svar som är styrda av regler. 

3 Se även Sörensen (1982) 
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Gilligan konstaterar att pojkar mer än flickor leker lekar som innebär tävling. 
De lär sig att utifrån regler kunna umgås med fiender och tävla med kamrater 
som blir förlorare. De låter reglerna styra och ofta organiseras lek som tävlingar 
med vinnare och förlorare. Flickor leker andra lekar där någon inte nödvändigt
vis måste förlora eller vinna. Den bygger inte på tävlan där någon måste under
ordna sig. De leker i mindre grupper och på mer privata områden. Om bråk 
utlöses slutar flickor leken medan pojkarna oftast kämpar tills den starkare vin
ner. Kohlberg tolkar detta som en lägre grad av moralisk utveckling hos flickor. 
Flickornas lek tol kar Gilligan som att flickor grundlägger mönster som utvecklar 
mänskliga relationer och empati. En man har rätt att känna sig bra när han lyckas 
gentemot de som är mindre kompetenta. Med samma agerande innebär det förlust 
av relationer för en flicka. Genom dessa olika sätt att leka går pojkar och flickor in i 
puberteten med olika erfarenheter. Gilligan pekar på en tolkning av Sullivan som 
drar slutsatsen av flickornas beteende under puberteten. Det tolkas som att "flickor
nas beteende blir mer problematiskt". Gilligan har även granskat forskning som 
gjorts av motivation och refererar till Homes studier av Mc Clelland (Imsen 1984). 
De analyserar enligt Gilligan olika förhållningssätt utifrån kön där känslan av att 
lyckas/misslyckas skiljer sig mellan män och kvinnor. Män har en ångest inför 
att misslyckas och en stark önskan att lyckas. För kvinnor innebär detta ett 
dilemma. Att lyckas på bekostnad av att andra misslyckas eller förlorar kan inne
bära konsekvenser som medför förlust av relationer. Risken för negativa konse
kvenser inför en prestation där andra misslyckas kan medföra en "success anxiety" 
som bygger på en realistisk ångest. Jag vill se ställningstagande till krig även som 
en moralisk fråga, varför jag valt teorin för detta syfte. 

1.7 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag fö rsökt att presentera teorier, metod och de källor jag 
kommer att använda som grund för min framställning. De teorier jag utifrån en 
hermeneutisk ansats kommer att tillämpa i min analys har presenterats. Inled
ningsvis har jag försökt definiera begreppet feminism så som det kan tolkas för 
den tidsperiod som behandlats. Joan Scotts historiska teori och Yvonne Hirdmanns 
begrepp om gender har tillämpats för att belysa de övergripande förändringarna 
av aktörernas agerande under båda perioderna. På aktörsnivå kommer att an
knytas till teorier som utvecklats av Carol Gilligans om moral och Hildur Ve om 
rationalitet och Berit Ås om kultur. Teorierna kan delvis uppfattas både som 
motsägelsefulla och kompletterande, men jag vill med kombinationen av de teo
rier jag valt se det som ett sätt att vidga perspektivet på ett skeende över den 
period de här två fredsorganisationerna verkat. 
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II. Historisk bakgrund och fredsrörelsens 
framväxt från senare delen av 1800-talet 
till tiden före första världskriget. 
11.1 Politiska skeenden och materiella förändringar 

1897 gjorde Emilia Broomé med stöd av ett 50-tal i Sverige framstående kvin
nor ett upprop för fred riktad: " Till Sveriges kvinnor \ I uppropet uppmanades 
kvinnorna att ansluta sig till "en mäktig rörelse som nu gar över världen " (Broomé 
1897). Hon framhåller att Sveriges kvinnor inte längre kan lämna den uppma
ning som kommer från kvinnor inom fredsrörelsen i andra länder obesvarad. 
Hon påpekar att det nu endast är i Sverige och Turkiet som kvinnorna inte 
anslutit sig till denna rörelse. 

Vad var det i samhället och omvärlden som gjorde att Emilia Broomés upp-
rop gjordes just den här tiden, och vad var det som gjorde att hon fick så stor 
anslutning bland kvinnorna för en rörelse som ville söka andra lösningar än 
krig för lösande av konflikter? 

Vad hände i omvärlden? Vilka politiska händelser, idéer och tankar i tiden 
var det som gjorde att denna första fredsrörelse bland kvinnorna växte fram? 
Vilka förändringar var det som öppnade möjligheter för nya grupper, inte minst 
för kvinnor, att delta i samhällets beslutsfattande? Vilka var de värderingar som 
förmedlades i hemmen, i samhället och de då existerande skolformerna? Vilka 
var de kvinnor som försökte göra inbrytningar i en manlig formell struktur, 
vilken kom att ta sig uttryck i ett engagemang för bl.a. rösträtt, fred, sociala 
reformer, fostran och utbildning? 

För att förstå förutsättningarna och söka svar på de frågorna vill jag kort 
belysa och beskriva det allmänna politiska skeendet och de genomgripande 
materiella förändringar som samhället genomgick från mitten av 1800-talet 
fram till tiden före första världskriget. 

I huvudsak är det kvinnor i den borgerliga medel- och överklassen som 
beskrivs, då det är härifrån de kvinnor jag studerar kommer ifrån. Hur såg 
deras uppfostran, utbildning och livsvillkor ut och vilka förväntningar fanns i 
familjen om deras framtid? Vad hade dessa företeelser för betydelse för hur den 
kvinnliga politiska kampen, speciellt fredsrörelsen i Sverige med dess interna
tionella rötter, fördes? 

Uppbrott från bondesamhället och inflyttning till städerna 

Under 1800-talet förändrades Sverige och stora delar av västvärlden från agrar
till industrisamhälle. Det var en period då det kom att ställas nya krav på ut
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bildning och sociala reformer, och det var en tid då folkrörelser växte fram och 
började ifrågasätta den etablerade makten. Förändringarna blev stora och svåra 
för många, men det var samtidigt en utveckling som gav nya möjligheter för 
både kvinnor och män som hade möjlighet att ta del av de framsteg som gjor
des (Richardson 1964). 

Utvecklingen var explosionsartad. Sverige var fortfarande ett utpräglat agrar
samhälle, och det var genom industrialisering och urbanisering inom i stort 
sett alla områden i samhället som förändringarna skedde. Andelen som för
sörjde sig i lantbruket minskade från att 1880 ha utgjort 72,4 % till att vid 
sekelskiftet utgöra endast 55,1%. Befolkningen ökade till det dubbla. I sam
band med befolkningstillväxten, urbaniseringen och den internationella eko
nomiska kris som industrin genomgick blev det i slutet av 1800-talet ett över
skott på outbildad och okvalificerad arbetskraft. Stora skaror som inte längre 
hade möjlighet att försörja sig emigrerade till Amerika. Sammanlagt emigrerade 
mer än 384 000 svenskar under 1880-talet (a.a.) 

Alla dessa uppfinningar krävde ny kunskap för att kunna hanteras, och där
med krävdes och tillkom nya utbildningar och yrken. För kvinnorna i de högre 
samhällsklasserna, som inte gifte sig eller "blev gifta", blev flera nya utbildningar 
och yrken nu en möjlighet att försörja sig ståndsmässigt på. Järnvägens, pos
tens och telefonens utveckling var inte till nytta bara för industrin. Det innebar 
dessutom att fler enskilda människor fick möjligheter att kommunicera, resa, byta 
erfarenheter, skriva brev och skapa nya kontakter. Genom tidningarnas utveckling 
kom flera att kunna ta del av nyheter både från Sverige och från övriga världen. 

En ny arbetsdelning kom att förändra livs- och arbetsvillkoren för både kvin
nor och män i olika samhällsklasser. Gunnar Richardson ( 1964) beskriver ut
vecklingen av vad han kallar en tjänstemannaklass, som skulle administrera 
samhället. Just dessa företeelser var en av förutsättningarna för den tjänste
mannaklass av kvinnor som växte fram. 

Skillnaderna i lön och levnadsstandard var stora både mellan arbetare, bön
der och tjänstemän, inbördes mellan tjänstemän och på alla områden mellan 
kvinnor och män. 

Spännvidden i lön inom de nya ämbetsverken var stor (a.a.). Statsråd kunde 
ha en årslön på 17 000:-, landshövdingar kunde ha 13 000:- och bland olika 
tjänstemän var det en spännvidd neråt på löneskalan mot ingen lön alls till att 
börja med. Professorerna hade 6000:-, lektorer och adjunkter 2 500:- - 4 500:-
och folkskollärarna 5-600:- + bostad och ved. Detta gällde männen. Om kvin
norna hade lönarbete hade de genomgående lägre lön än männen (a.a.). 

Både utvecklingen av kommunikation och av utbildning gav möjligheter 
för de framväxande folkrörelserna. Utbildningen var viktig, och det var viktigt 
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att ta del av nyheter och sprida sina budskap. Så kom t.ex. fredsrörelserna att 
ifrågasätta och organisera utbildning och motstånd mot den rådande krigskultu
ren i samhället, mot vapenindustrin och de fiendebilder som förmedlades om 
andra folk i skola och i allmän propaganda. 

Vardagsliv; arbetsliv och fritid. Skillnad i kön och klass 

Produktionsarbete och reproduktionsarbete hade tidigare försiggått hemma där 
kunskaper förvärvats och reproducerats genom erfarenheter bland vuxna. I och 
med urbaniseringen och industrialiseringen förändrades arbetsfördelningen. I 
bondesamhället hade kvinnor och män haft sina bestämda ansvarsområden. 
De ekonomiska villkoren kom att förändras än mer för kvinnorna än för männen 
när separationen mellan hushållsarbete och försörjningsarbete blev förändrad. 

Kvinnoarbetet i bondesamhället som ansetts ha ett mindre ekonomiskt värde 
var djupt grundat i kvinnans lägre juridiska och sociala status. Ulla 
Wikander(1991) visar på att värderingen av arbete kom att följa med vid in
flyttningen till städerna. När myndigheten/skolan definierade värdet på kun
skap fick detta konsekvensen att kvinnornas traditionella kunskaper kom att fa 
inget eller mycket litet ekonomiskt värde. Detta gällde för borgerlighetens kvin
nor såväl som för arbetarkvinnorna. 

De kunskaper som behövdes dittills förväntades kvinnan ha förvärvat i första 
hand av sin egen mor. Förutom kunskaper om hushållets skötsel krävdes att hon 
som borgerlig hustru och mor skulle ha en viss boklig och kulturell bildning (a.a.). 

Skolor för klass och kön 

Läroverken var till för pojkarna. För flickorna hade det sedan 1700-talet fun
nits inrättade större och mindre privata flickskolor. Uppvärderingen av den 
borgerliga kvinnans krav på bildning var med bland de argument som på 
1800-talet ledde till krav på inrättande av flickskolor med statliga bidrag. Flick
skolorna var geografiskt begränsade till städerna och socialt till medel- och 
överklassen och det var ett begränsat antal kvinnor som fick möjlighet att gå i 
dessa skolor. Gunhild Kyle anser det är viktigt att förstå uppkomst, funktion 
och effekter i denna tidiga utveckling om utbildning för flickor, då det var den 
som kom att ligga till grund för synen på kvinnors undervisning lång tid framö
ver (Kyle 1987). 

De kvinnor i borgarklassen som inte uppnådde det höga målet att "bli gifta" 
kunde av sociala skäl inte ta tjänst som pigor med risk för att halka ner på 
klasstegen. Deras "räddning" blev den tjänstesektor som växte fram i anslut
ning till den industriella utvecklingen. Yrken främst inom skola, vård och ser
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vice ansågs lämpade för kvinnorna i denna klass. Flera som valde att bli lärarinnor 
hade redan tidigare utvecklat speciella privatfinansierade mindre skolor för 
flickor. 

Förutom att utbildning i flickskolorna ansågs vara lämplig för arbete inom 
post och telegraf, inom utbildning och sjukvård, så gjordes inbrytningar på 
tidigare enbart manliga områden. Inom post och telegraf, där männen varit 
självklara, var det svårare för kvinnorna att bli accepterade. Men de fick i alla 
fall status som statliga tjänstemän. Kvinnorna var eftertraktade eftersom de 
förväntades arbeta för ett billigare pris än männen. Behovet av lärarinnor i 
folkskolan växte och när folkskolorna byggdes ut tillkom seminarier för 
lärarinnor. Lärarinnorna förväntades arbeta för mindre lön än sina manliga 
kollegor (Florin 1992). 

I Christina Florins avhandling "Kampen om katedern" (1987) framgår hur 
den svenska lärarkåren kom att professionaliseras i en strävan efter kvalitets
höjning. Lärarinnekåren kom att femininiseras av främst ekonomiska skäl och 
det blir synliga skillnader mellan småskollärarinna, folkskollärarinna och folk
skollärare både vad gäller kön, lön och status. 

Inga Elgqvist-Saltzman har skrivit om den utbildning för folkskollärarinnor 
som startade på Rostad i Kalmar på 1920-talet. Det var en tid då yrken som 
lärarinnans ansågs lämplig att kombineras med familj och barn. Här visas i 
livslinjeperspektiv på helheten i vardagen för en lärarinna där familj, yrke och 
samhällsengagemang kunde kombineras och fungera. (Elgqvist-Saltzman 1993). 

Att kvinnor skulle ägna sig åt barn, sjuka och fattiga och inom dess områ
den utveckla yrken var inte så kontroversiellt. Ulla Manns (1997) beskriver i 
sin avhandling hur kvinnornas organisering i nätverk tog form under 1800-
talet med början i filantropiska sällskap och bibelsällskap. Filantropin liksom 
annan föreningsverksamhet under 1800-talets början präglades av en traditio
nell könsarbetsdelning, där kvinnornas moderliga och omvårdande funktioner 
premierades1. På det sättet kom kvinnlighetens starka bindning till hem och 
familj att kopplas till den socialpolitik som så småningom tog form. Kvinnor 
inom borgarklassen uppmanades att ta sitt kristna ansvar för sina medmännis
kor. Det var i första hand detta som kvinnorna själva anförde, och inte sin 
kvinnlighet som grund för handlande och engagemang, menar Ulla Manns. 

1 Filantropin utvecklades ur bibelsällskap med en verksamhet som var inriktad mot 
hjälp till samhällets fattiga. Birgitta Jordansson (1992) beskriver hur fattigvård och 
välgörenhet utvecklades speciellt mot slutet av 1800-talet till att bli kontrollerad 
fattigvård och välgörenhet. Det senare kom att anses som en uppgift för i första hand 
kvinnorna där en kristen tanke kunde förenas med tanken att det var rätt att leva i 
rikedom om man delade med sig till dem som var fattiga. 
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Det var i stor utsträckning kvinnor med denna bakgrund som blev engagerade 
i den kvinnliga rösträttsrörelsen och fredsrörelsen. 

Kultur och bildning - för vem? 

Med förändringarna växte de sociala klyftorna mellan dem som kunde dra 
nytta av de stora framstegen och dem som fick okvalificerade arbeten och där
med mindre möjligheter att ta del av dessa framsteg. Såväl när det gällde 
bildningsverksamheten genom studiecirklar och aftonskolor som övriga kultur
aktiviteter var både klasskillnader och könsskillnader betydande. Skillnaderna 
utgjordes inte av enbart yttre ekonomiska villkor. För tjänstemännen var ar
betstiden skiftande, men för de högre samhällsklasserna fanns gott om tid för 
bildning och kulturella aktiviteter. Detta ledde till skillnad i umgängesseder, 
bildning, kläd- och matvanor, skillnad med avseende på kunskaper i språk och 
möjligheter att resa (Gunnar Richarssson 1963). 

Därmed följde olika livsstilar, där välbärgade män och deras fruar och barn 
kom att förvärva en livsstil som markant skilde sig från de kroppsarbetandes. 
Det ledde till att bönder och arbetare inte hade samma kulturella kapital i 
bagaget vid inflyttningen till städerna som den borgerliga klassens kvinnor och 
män hade. 

Även bostadsförhållanden och arbetstid hade betydelse. Den framväxande 
arbetarrörelsen lade stor vikt vid bildnings- och föreningsverksamhet bland 
arbetarna. Den fick bedrivas sent på kvällarna eller på söndagarna. 12,4 tim
mar/dag var 1891 den genomsnittliga arbetstiden för en arbetare, och kortare 
arbetstid var ett av de krav som arbetarrörelsen drev. Kvinnor som vid inflytt
ningen till städerna inte fick arbete i industrin arbetade som pigor i familjer 
med oreglerad arbetstid och liten lön (a.a.). 

Christina Florin och Ulla Johansson (1993) visar på hur flickorna länge var 
utestängda från läroverken. Därmed kom de inte i besittning av den kunskap 
och det sociala och kulturella kapital som för pojkarna och de blivande män
nen var en av förutsättningarna för kommande maktpositioner i samhället. De 
visar även på hur de manliga lärarnas strategier länge höll kvinnorna borta från 
möjligheten att bli adjunkter i läroverken. 

Kvinnor, lag och rätt 

Ännu länge medförde giftermål att kvinnan var såväl formellt, juridiskt som 
informellt underordnad en man. Formellt kom så småningom kvinnor att utöka 
sina rättigheter. Lika arvsrätt för kvinnor och män hade införts redan 1845. 
Skråtvångets avskaffande och näringsfrihetens införande 1846 medförde att 
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kvinnor kunde starta egna rörelser och var inte enbart hänvisade till underbe
talda anställningar. 1858 beslöt riksdagen att ogifta kvinnor och änkor skulle 
kunna förklaras myndiga och därmed fa handlingsfrihet och ansvar i ekono
miska frågor. Vid nytt giftermål återinträdde omyndigheten. 1874 fick gifta 
kvinnor rätt att själva förfoga över sin egen inkomst om de hade någon (Anita 
Göransson 1992). 

Rättsligt stod kvinnan under mannens målsmanskap och husbondevälde 
fram till 1874 då hon fick rätt att råda över sin egen personliga egendom. 
Fadern var tills dess fortfarande ensam förmyndare över barnen och hade rätt 
att besluta om hustruns eventuella rätt att fa arbeta utanför hemmet. Först 
1884 fick hon enligt lag rätt att själv välja sin make. 1870 fick kvinnor formell 
rätt att avlägga studentexamen och de fick tillträde till studier (men ej tjänster) 
vid universiteten. Först 1927 fick de tillträde till statliga tjänster med undan
tag av teologi och juridik. 

1873 bildades "Föreningen för gift kvinnas äganderätt". Det var män som var 
liberala politiker och industriledare som bildade lobbygrupp i frågan. Flera av 
kvinnorna drev litterära salonger och kunde på halvofficiell väg påverka frågan 
genom de män som förde deras frågor vidare. Det var ett sätt att organisera kvin
nor för att kunna driva frågan och kvinnornas strategi blev att på det sättet ut
nyttja männen för sina syften. Mannen var kvinnans målsman till 1921 då den 
upphörde samtidigt med att kvinnorna fick politisk rösträtt ( Göransson 1992). 

Kvinnorna var i övrigt inte passiva åskådare. De bildade grupper, agerade 
och ställde krav genom de kanaler de hade till inflytelserika män för att på
verka. I t idningen "Idun" följdes framgångar och motgångar på det juridiska 
området och man kan läsa 1898 följande under rubriken "Kvinnofrågorna vid 
årets riksdag" om positiva framsteg: 

Våra aktade "farbröder" i riksdagen ha äfuen detta år i frågor som röra kvinnor; 
förfarit på det hela taget hyggligt. Visserligen har en och annat brummat om 
nymö diga påhitt, och det gamla talet om att kvinnans plats är hemmets härd o. s.v. 
(1898:20). 

Det konstateras också i samma artikel som handlar om "lag och rätt för 
kvinnor i äktenskapet" : 

Ja, till och med ha de goda farbröderna i en mycket viktig fråga ej hållit vad de 
förut så vackert lovat - i det fallet är alla karlar sig lika - men ändock måste 
medgifvas, att det i 1898 års lagstiftningsarbete gjorts en gansk a vacker insats i 
sträfvandet att bereda kvinnan en självständi? och för henne värdig- plats i samhäl
let (Idun 1898:20). 

Artikeln uttrycker både en optimism och en förväntan på framgångar men 
konstaterar också med lätt överseende att man inte kan ha så stora förvänt
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ningar på "karlar" när det gällde att dela med sig av makt och inflytande. Trots 
upplevelsen av en viss fra mgång skulle det då dröja ytterligare 23 år innan 
kvinnorna fick rösträtt till riksdagen. 

Hemmet som kvinnomas arbetsplats 
och männens rekreationsplats. 

Arbetsdelningen mellan män och kvinnor var tydlig. Officiella lagar och för
ordningar kunde utgöra hinder, men de oskrivna lagar som gällde förhållan
den i den ideala borgerliga familjen var nog så reglerande, reproducerande och 
konserverande för både män och kvinnor. Då kvinnorna började organisera sig 
och ställa krav på förändring av patriarkala lagar ledde det till ett motstånd där 
det gamla mönstret om kvinnan i hemmet försökte uppvärderas och därmed 
konserveras. Då den gifta kvinnan inte aktivt deltog i försörjningsarbetet genom 
lönarbete kom hon i stället att tillskrivas en betydelsefull roll som maka och mor. 

Denna slutsats drar Gunhild Kyle(1987) när hon studerat ett antal böcker 
om råd för borgerlighetens husmödrar. Här anges vilket förhållningssätt som 
var lämpligt för kvinnan mot såväl aristokrati som arbetarklass. Kyle har funnit 
att dessa böcker inte bara ger råd. De anger också skäl till att kvinnorna skall 
handla på ett visst sätt. Förutsättningen för dessa till husmödrar riktade råd är 
att det fanns en piga i familjen och att husmodern arbetar som arbetsledare 
tillsammans med denna piga/jungfru. 

Ju mer kvinnornas roll kom att ifrågasättas, ju mer växte en strävan att än 
mer hårt reglera familjelivet. Det betonades att det var i familjen materiella och 
kulturella värden skulle överföras till nästa generation, och att det största an
svaret för detta vilade på hemmet och på kvinnorna. När emancipationens 
tankar tränger in i hemmen och gör kvinnorna missnöjda så förklaras detta 
med att kvinnornas missnöje bottnar i självförakt och nedvärdering av deras 
arbete i hemmet. Detta måste därför uppvärderas och andra sidor än inkom
ster från försörjning kom att synliggöras och värderas. Den traditionella 
familjebilden var hotad. Strategin var att genom framställningen i de här 
rådgivningsböckerna uppvärdera kvinnans ställning i familjen. Det var ett sätt 
att möta den kritik och de krav på förändringar som den traditionella kvinnan 
i den traditionella familjen utsattes för från den radikala växande kvinnorörelsen. 

Med god tillgång till "billiga pigor" så ökade tiden för de gifta kvinnorna att 
ägna sig åt pianospel, läsning, handarbete och sällskapsliv. Hustrun förvänta
des att som stödjande maka och kärleksfull mor vara känslans representant, 
och det var hon som angav familjens sociala profil. Många valde en mer accep
terad utåtriktad verksamhet än yrkesarbete. Det kunde vara frivilligt obetalt 
välgörenhetsarbete som dessutom kunde öka familjens sociala status. 
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Enligt de böcker Kyle studerat måste kvinnans tillit till sin betydelse i familjen 
stärkas och kvinnorna måste bli medvetna om att hon har sin stora betydelse 
för mannens försörjningsarbete. Denna familjetyp kunde bara fortsätta att ex
istera på villkor att den konstruerade kvinnligheten bevarades (Kyle 1987). 

Döttrarnas deltagande i hushållsarbetet innebar inte bara utförande av hus
liga sysslor utan också en uppfostran till underordning eller överordning och 
inskolning med förberedelse för äktenskapet. Gunhild Kyle pekar på beskriv
ningen av hur urvalet av umgänge noga skulle övervakas. Förlovningstiden 
beskrivs som en intensivkurs där modern är ansvarig för utbildningen till hus
tru. När det gällde att bedöma friarens kvalitet var det däremot fadern som 
med sin kunskap om världen bäst kunna bedöma friarens kavalitet. 

När det gällde fostran av flickorna hade modern det yttersta ansvaret. I och 
med de förändringar som skedde i samhället så blev detta en balansgång mel
lan fostran för äktenskap och fostran till ensamförsörjare. 

De råd som här ges till den gifta kvinnan framhåller en syn på kvinnan som 
naturvarelse, och hur kvinnan och mannen genom den biologiska skillnaden 
ska komplettera varandra. Gunhild Kyle sammanfattar denna könstypisering 
på följande sätt: 

"Med sitt intuitiva beteenden och sin impuls iva känslomässighet står kvinnan 
närmare naturen än mannen och hon är passiv iförhållande till honom. Mannen 
är civilisations-och samhälls byggare, logisk och a ktiv i förhållande till kvinnan. 
Könen kompletterar varandra harmoniskt när de verkar på de områden naturen 
anvisat åt dem, d.v.s. kvinnan i hemmet och mannen i samhället, då var och en är 
överlägsen den andra. Så uppstår ett jämviktsläge, en jämlikhet i ojämlikheten" 
(Kyle 1987. s. 41). 

I en tolkning med Yvonne Hirdmans genusbegrepp kan denna beskrivning 
representera en ordningsstruktur för socialt kön, som leder till att dessa värde
ringar reproduceras, och därmed konserverar kvinnorna sin hustruroll. Ge
nom legitimering av rådande genuskontrakt så konserverar kvinnan som inte 
bryter med dessa värderingar sin egen underordning, och både pojkar och flickor 
socialiseras till ett rådande mönster för klass och kön. 

Det finns dock tidsperioder då både kvinnor och män bryter genuskontraktet 
och så var fallet i slutet av 1800-talet och in på 1900-talet med ekonomisk och 
materiell utveckling. 

Kvinnorna i borgarklassen hade tid att läsa, och alla läste inte enbart anvis
ningar och råd för den perfekta hustrun. En del läste Fredrika Bremer, Emilie 
Flygare Carlen, Viktoria Benedictson, Anne Charlotte Leffler, Frida StenhofF 
och Ellen Key. De var författare och framträdande i kvinnorörelsen och de 
födde nya idéer och tankar. Här var rollen som den goda modern vare sig 
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självklar eller eftersträvansvärd. I den nämnda litteraturen framställas ofta de 
gifta kvinnorna som förlorare. Detta fick många kvinnor att fundera och ifrå
gasätta både sin egen situation och de sociala förhållandena i samhället. 

Det fanns även andra influenser som påverkade kvinnornas framgångar i 
kvinnorörelserna. Maud Eduards (1983) pekar på att John Stuart Mill (1806-
1873) med sin liberala människosyn, där kvinnor och män skulle ha ett lika 
värde och vara varandras jämlikar, hade betydelse för förändringar i denna rikt
ning. Med sin essä "The Subjection of Women" 1869 kom han att påverka och 
vara ett stöd för den framväxande kvinnorörelsen i hela Europa. Kvinnor bör
jade göra inbrytningar i det politiska såväl som det akademiska livet och de 
kom att bli förebilder för andra kvinnor. Genom att kvinnor i Sverige 1870 
fick möjlighet att avlägga studentexamen fick de formella, om än inte alltid 
reella, möjligheter att få utbildning till ett kvalificerat arbete. När det gällde att 
få arbete efter en examen fanns fortfarande en rad restriktioner. 

1884 blev Ellen Fries landets första kvinnliga filosofie doktor, och samma år 
utnämndes Sonja Kovalevsky till landets första kvinnliga professor i ämnet 
matematik. 1889 avlade Karolina Widerström med lic. examen samtidigt som 
hon blev landets första kvinnliga läkare. Det var samma år som det för första 
gången motionerades om kvinnlig rösträtt i riksdagen. Motionen avslogs utan 
votering i Första Kammaren. I Andra Kammaren utföll röstningen 44 för och 
53 mot att kvinnorna skulle få rösträtt. 

Inbrytningen på männens område hade gjort att kvinnor fått utökade möj
ligheter till egen avlönad försörjning. De reformer som i slutet av 1800-talet 
fått genomslag gav som nämnts i första hand möjligheter för de ogifta kvin
norna. De gifta kvinnorna var i större utsträckning lämnade utanför, men med 
kvinnor som förebilder skedde även här förändringar. 

Möjlighet eller nödvändighet för 
kvinnor att arbeta inom eller utanför hemmet 

I städernas borgarklass skulle hemmet vara en rekreationplats för mannen, där 
hustrun skulle förvalta det som mannen arbetade ihop. Med det argumentet kunde 
arbetsgivaren få billig kvinnlig arbetskraft och även stöd av de arbetare/män som 
naturligt nog drömde om samma tillvaro med sin fru hemma som de såg att bättre 
bemedlade män hade. Dessutom förekom i arbetarklassen diskussioner om kvin
nans rätt att ta ifrån mannen/försörjaren arbetet. Kvinnornas billiga arbetskraft ut
gjorde ett konkurrerande hot mot männens löner och möjligheter att få arbete. Och 
för de "billiga pigor" som gjorde tjänst hos borgarklassen eller slet hårt i fabrikerna 
var det kanske heller inte arbete utanför hemmet som utgjorde den hägrande dröm
men. Den var sannolikt snarare att vara hemma med en fösörjande man. 
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Det var överskott på kvinnor i slutet på 1800-talet. I borgerskapet var inte de 
ogifta kvinnorna längre en tillgång utan en börda för sina släktingar. I och med 
skolornas utveckling hade de inte längre möjlighet att försörja sig och överleva 
ståndsmässigt som guvernanter. Med textilindustrins inträdande efterfrågades 
heller inte utförande av diverse handarbeten ( Kyle 1987). 

En del av de radikala kvinnor som verkade i freds, - rösträtts- och 
kvinnorörelser förblev ogifta. Med tanke på de restriktioner som gällde för 
gifta kvinnor kan man väl anta att detta civilstånd i många fall var självvalt. 
Speciellt för de kvinnor som fatt möjlighet att försörja sig själva. 

I och med att behovet av arbetskraft på landsbygden minskade så blev det en 
ekonomisk nödvändighet för arbetarna att söka sig till städer och tätorter med 
sina familjer. Ann-Sofie Ohlander (1994) beskriver villkoren för de kvinnor som 
levde på landet under denna tid. Kontrasterna blev stora när de för sin försörjning 
fick flytta till städerna och arbeta inom industrin eller som pigor i familjer. 

Fram till mitten av 1800-talet hade största delen av kvinnor i Sverige arbetat 
inom lantbruket. De var hustrur eller döttrar, arbetare och/eller pigor hos bön
der. Arbetsfördelningen var tydlig. Kvinnorna stod för mjölkhushållning med 
mjölkning, smörkärning och ystande. Nationalekonomiskt var mjölk
hanteringen viktig och när mejeriproduktionen blev industrialiserad var det 
till att börja med kvinnor som kom att arbeta inom detta område (a.a.). 

Inom lantbruket hade kvinnorna även arbetat med uppgifter som slåtter 
och gallring av betor och rovor. Pigor som var anställda hos bönderna kunde, 
efter att först ha arbetat ute på åkrarna på dagen på kvällen, förväntas ta hand 
om mjölkningen och djuren i lagården. När detta var klart skulle de sedan 
hjälpa till med matlagning och disk inne. Det var inte underligt om de pigor 
som kom att söka sig till stan som pigor hos borgerligheten kunde tycka att de 
fick ett bättre liv, även om det också här var slitsamt med långa arbetstider. 

På samma sätt var det med utvecklingen och tillverkningen av garn, tyg och 
kläder där kvinnorna både skulle kunna sköta linhantering, farskötsel, spinna, 
väva och tillverka kläder. Det område som varit kvinnornas uppgifter i hem
met kom för många att övergå till anställningar inom textilindustrin. Kvin
norna från landsbygden kom dessutom att arbeta inom övrig industri som 
porslinsfabriker, glas- och järnbruk, tändsticksindustri och pappersbruk (a.a.). 

De arbetsuppgifter kvinnor hade haft i bondesamhället som var lågt ekono
miskt värderat kom att förändras till motsvarande låga värde inom industrin. 
Ann-Sofie Ohlander påpekar att kvinnornas förvärvsfrekvens i bondesamhället 
vid mitten och slutet av 1800-talet var lika hög som idag på 1990-talet. Kvin
norna saknade helt formell makt över både produktion och reproduktion. Barn
tillsyn var obefintlig. (Ohlander 1994). 
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Den första kvinnliga fackföreningen i Sverige bildades 1886 bland handsöm-
merskorna i Lund. I rösträttsrörelsen kom grupper av kvinnor från främst fri
sinnade eller liberala kvinnor och socialdemokratiska kvinnor att samarbeta. 
Så skedde även i fredsfrågan. 

Genom de nya kommunikationerna och den nya rörligheten mellan stad 
och landsbygd kom förhållandena och orättvisorna att bli kända för flera. Den 
misär som beskrivits och de förhållanden många kvinnor och barn levde under 
bland arbetarna blev kända. Här fanns ett stort verksamhetsfält för de borger
liga kvinnor som ville göra en insats och förändra dessa förhållanden. En del 
arbetade inom välgörenhetsorganisationer, men för många ledde det till ett 
engagemang för sociala förändringar inom samhällets ram. Flera av de kvinnor 
som verkade i fredsrörelsen verkade också för sociala förbättringar på politisk 
väg. Det ledde t.ex. till att Emilia Broomé under en stor del av sitt liv kom att 
verka som föreståndare för "Byrån för socialt arbete"2 samtidigt med ett poli
tiskt engagemang för frågor inom detta verksamhetsområde (Björklund 1929). 

Sammanfattning och kommentarer 

De kvinnor som kom att verka i såväl freds- som andra kvinnorörelser verkade 
i en historisk brytningstid. På grund av den materiella och ekonomiska ut
veckling som skedde, så fick kvinnor möjligheter som de inte hade haft tidi
gare att agera gränsöverskridande. Genom lagar blev yrken och utbildningar 
som dittills varit förbehållna män formellt tillgängliga för kvinnor. Den sociala 
misär som fanns bland stora delar av befolkningen blev känd, och den engage
rade många av de kvinnor som hade ett bättre liv. Nya yrken tillkom där det 
blev efterfrågan på utbildade kvinnor för både socialt arbete. Även inom nya 
områden som post och telegraf kunde kvinnorna fa arbete. Genom behov av 
lärarinnor och tillkomst av seminarier kom även lärarinneyrket att öppnas för 
fler kvinnor. 

Konserveringen av familjetypen med mannen som försörj are hade föresprå
kare bland både män och kvinnor. Kvinnan ser sig själv som underordnad och 
beroende av männen (vilket hon ju också var). Dikotomin och hierarkin var en 
realitet och många kvinnor konserverade sin egen underordning så som Hird-
man uttrycker det. Även om det fanns män som gav stöd åt kamp för kvinnans 
rösträtt, så var det flertalet män som stödde den bestående ordningen. De prin
ciper som var rådande, isärhållandets tabu och en hierarki där mannen är norm, 

2 Centralförbundet för socialt arbete (SCA) var en paraplyorganisation där flera 
kvinnoorganisationer ingick. Det bildades 1903 och verkade för ett organiserat socialt 
reformarbete där Emilia Broomé var föreståndare. 
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utgjorde motstånd. När kvinnans roll som maka och mor uppvärderades anam
mades detta även av män i arbetarklassen, och de fick dubbla skäl att motar
beta kvinnorna. Dels ville de kräva lön som räckte till att försörja sin familj 
med den borgerliga familjen som förebild, och dels såg de med oblida ögon att 
kvinnorna konkurrerade med dem och erbjöd sitt arbete till ett billigare pris. 

Yvonne Hirdman (1994) påpekar är det är i tider av ekonomisk uppgång 
eller i kristider som genuskontrakt kan brytas, och att det ofta varit i sådana 
tider som kvinnor flyttat fram sina positioner. Under den period som beskri
vits här blev det möjligt för välutbildade kvinnor att göra inbrytningar och bli 
synliga. Det blev möjligt för kvinnor att göra inbrytningar på områden som 
dittills varit förbehållna män, vilket skedde med en viss fra mgång. Med ett 
liberalfeministisk perspektiv var kvinnornas motivering för att kräva kvinnors 
delaktighet i beslutsfattande rättvisa mellan män och kvinnor att delta i be
slutsfattande. De särartsfeministiska argument som kvinnorna framförde an
vändes även emot dem. Män och kvinnor som var deras motståndare framhöll 
att kvinnorna just på grund av sin särart var mest lämpade att begränsa sin 
verksamhet till hemmen och inte lämpliga att delta i politiskt beslutsfattande. 
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11.2. Förändringar i utbildning och fostran 

Inledning 

Hittills har några drag i samhällsutvecklingen och i familjen under senare de
len av 1800-talet och början av 1900-talet beskrivits. Speciellt har den borger
liga familjen stått i fokus. Syftet har varit att ge en bakgrund till det samhälle 
och den privata sfär de kvinnor som agerade i fredsrörelsen kom ifrån. Speciellt 
har samhällets förändringar i produktion, kommunikation och politik beskri
vits, innebärande nya möjligheter, speciellt för kvinnor att agera och verka på 
nya områden i samhället. 

Redan vid den tidiga fredsrörelsens uppkomst såg kvinnorna i Sveriges 
Kvinnliga Fredsförening (SKF) det som viktigt att påverka fostran och utbild
ning för sina syften. Flera av de kvinnor som verkade i freds- och rösträtts
rörelser verkade även som lärarinnor eller som initiativtagare till utbildning 
för flickor och för kvinnor. 

I detta kapitel kommer kort att belysas de motsättningar som fanns mellan 
olika intressen denna tid när det gällde fostran och utbildning, speciellt fokuserat 
på hur pojkar och flickor fostrades med skilda attityder till fred och krig. 

Här kommer kort att beskrivas förändringar i skolsystemet den tid folk
skolan utvecklades, yrkesutbildningar tillkom, statliga flickskolor etablerades 
förutom de utbildningar för pojkar som redan fanns vid läroverken. Anknyt
ningen till den militära fostran i läroverk och folkskolor belyses speciellt, vil
ket har till syfte att ge en bakgrund till hur lärarinnorna i fredsrörelsen inter
nationellt och nationellt organiserade protester mot detta och visade på alter
nativ. 

Utvecklingen i samhället, så som det beskrivits i tidigare kapitel, ställa ny 
krav på skola och utbildning. Hur kampen om den klassiska bildningen som 
dominerades av latinet stod i kontrast till en reallinje har beskrivits av bland 
andra Gunnar Richardson (1963). Av historisk tradition kan man tala om tre 
bildningsideal, ett för de högre klassernas män, ett för deras kvinnor samt ett 
för de breda lagrens kvinnor och män. 

Folkskolan för folkets flickor och pojkar 

Då det lagstadgades om den svenska folkskolans inrättande 1842 skedde det i 
ett patriarkalt samhälle med moraliska och religiösa värderingar som var repre
sentativa för tiden. Befolkningen försörjde sig fortfarande till största delen på 
lantbruk. Sedan reformationen hade det varit husfaderns plikt att vara famil
jens överhuvud, undervisa sitt husfolk om först och främst katekesen och lära 
lydnad mot alla överhetspersoner för vilka han själv var en representant. 
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Bakgrunden till 1842 års skolpolitiska beslut om folkskolans tillkomst har för
klarats ur olika perspektiv där alla långt ifrån är överens, och där många be
skrivningar är kontroversiella. Mål och innehåll har tidigare lika väl som idag 
varit föremål för olika samhällsgruppers intressen. Kyrkans makt över den 
svenska folkskolan kom delvis att överföras i den obligatoriska folkskolan. Egil 
Johansson (1987) har visat på utbreddheten av läskunnighet. En stor del av 
svenska folket kunde redan läsa vid folkskolans införande vilket kontrollerats 
av prästerna genom husförhör och konfirmation. 

Både före och efter folkskolans genomförande 1842 fanns det fungerande 
skolor för "folkets barn" på olika håll i Sverige (Ingrid Nilsson 1989). Exempel 
är de bruksskolor mellan vilka det fanns både skillnader och likheter. I många 
fall skilde de sig heller inte från kommunalt organiserade skolor. På många håll 
var undervisningen sporadisk, lokalerna undermåliga, dåliga läroböcker och 
lärare med avsaknad av utbildning. 

Gunnar Richardson (1963) pekar på hur Fridtjuv Bergs uppmärksammade 
skrift "Folkskolan som bottenskola" som kom ut 1883 gav uttryck för en sam
lad folkskollärarkårs uppfattning. Folkskolan som bottenskola, menade Berg, 
hade i första hand ett socialt syfte, reformen skulle minska klassklyftorna och 
vara ett instrument i kampen för social jämlikhet. Alla begåvningar skulle på 
det sättet kunna tas tillvara. 

Thomas Englund (1992) företräder en annan uppfattning om ursprunget 
till folkskolans tillkomst och betraktar skolan som nödvändig ur ett väster
ländskt civilisationsperspektiv. Thomas Englund pekar på att skolor uppstod i 
flera länder samtidigt den här tiden och ser enigheten i riksdagen om folk
skolan som ett uttryck för att möta den sociala oro som följde i folkökningens 
och proletariseringens spår. 

Beträffande innehåll och finansiering var meningarna mellan bönder och 
borgare delad. Adel och präster förordade en fattigskola med betoning på kris
ten underdånighet. Borgare och bönder krävde en satsning på medborgerliga 
ämnen, men de var ej överens om finansieringen. Resultatet blev att 1842 års 
folkskolestadga blev en stadga för en folkskola med stark inriktning på 
kristendomsämnet, där lärarnas uppgifter var att bland arbetarbefolkningen 
sprida ett kristligt och underdånigt sinnelag gentemot överklassen (Isling 1988). 

Det kulturbärande skikt som hade stort inflytande representerade och slog vakt 
om en politisk konservatism som vördade historiska traditioner, rojalism och fos
terlandskärlek. Åke Isling visar på det i avsnittet om pojkarnas krigsfostran medan 
flickornas fostran hade andra mål. Det pekas på hur läroböckerna förmedlade 
värderingar om självförsakelse och förnöjsamhet i sedelärande berättelser. Andliga 
sånger kom så småningom att avlösas av fosterländska och sedelärande sånger. 
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Det var i yrket som lärarinnor i folkskolan och andra skolformer som flera av 
fredskvinnorna såg sin möjlighet att påverka. De ville verka för en mindre 
krigisk syn på historieskrivningen, och för en fokusering på kultur och förstå
else för andra folk som alternativ till nationalismen. 

Även om flickor hade tillträde till undervisning redan vid folkskolans ge
nomförande 1842 så var det skillnad på hur undervisningen av flickor och 
pojkar var utformad, både hur den kom att utvecklas i folkskolan och i andra 
skolformer. Nya ämnen tillkom där man skilde på undervisning för pojkar och 
flickor. Britt-Mari Berge (1992) beskriver i sin avhandling hur slöjden med 
skilda syften för pojkar och flickor infördes. Argumenten för införande av ämnet 
i folkskolan var att flickorna skulle lära sig slöjda för att kunna dryga ut den 
blivande makens arbetsinkomst och för att kunna lappa och laga för familjens 
behov. För pojkarna var syftet med slöjden att de skulle få en möjlighet att lära 
sig enkelt hantverk som kunde ge försörjningsmöjligheter. 

Liknande mål hade ämnet hemkunskap som infördes för flickor. Vid revi
dering av 1897 års folkskolestadga förordades att det nya läroämnet huslig eko
nomi skulle beredas de flickor, som begärde och erhöll tillstånd att delta. Poj
karna skulle således inte delta i denna undervisning. Diskussioner om ämnets 
införande pekar på både ett socialt och nationalekonomiskt syfte. Det skulle 
vara till nytta om flickorna kunde lära sig att bättre tillvarataga hushållens 
resurser (Berit Hailing 1986). 

Ulla Johansson (1987) har med exempel från Sköns församling i sin av
handling visat på hur ämnen som trädgårdsskötsel, slöjd , huslig ekonomi och 
nykterhetsundervisning hade som mål att skola medborgare för hemmet och 
samhället. 

Flickskolor för flick or 

Fram till sekelskiftet var möjligheterna till högre undervisning för flickor mycket 
begränsad. Medan det för pojkarna fanns statliga läroverk fanns det några få 
flickskolor och privata läroverk där flickor kunde ta studenten (Kyle/Herr-
ström 1972). 

Flickskolorna var från början små enheter grundade på privata initiativ av kvin
nor. Några formella kvalifikationskrav till fortsatta utbildningar fanns ännu inte 
och dessa tidiga flickskolor hade ingen slutexamen. Wallinska skolan i Stockholm1 

var den som 1874 först gavs tillstånd för flickor att avlägga studentexamen. (a.a.). 
Flertalet av dessa flickskolor startades och drevs således av kvinnor. De for

mella hindren var obetydliga och skolorna startades på egen risk och bekost

1 Det var vid denna skola Emilia Broomé 1884 avlade sin studentexamen. 
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nad, ofta av ogifta välsituerade kvinnor. Medan männen diskuterade utred
ningar experimenterade företagsamma kvinnor, fria från statlig och manlig in
blandning, friskt med pedagogisk verksamhet. (Süsel Hedström-Huveröd 1989). 
I nystartade skolor prövade de sina idéer i praktiken, och några blev så små
ningom framträdande skolpionjärer. Süsel Hedström-Huveröd pekar på hur 
de uppträdde som orädda debattörer, som kulturförmedlare i Norden och Eu
ropa och som pedagogiska pionjärer. 1890-talet var genombrott för privata 
reforminriktade privatskolor. Förutom Anna Whitlock drev Anna Sandström 
och Sofi Almquist samtidigt egna skolor i Stockholm (a.a.). Flera framstående 
kvinnor i kvinnorörelsen hade sin bakgrund i dessa skolor och kom själva att 
ägna sig åt skolverksamhet av olika slag. Ellen Key, Emilia Broomé och Anna 
Whitlock kom att verka för fredsundervisning genom Sveriges Kvinnliga Freds
förening. 

Ellen Key var en av de ledande visionärerna och kom liksom övriga att på
verka grunderna och innehållet för de första flickskolorna och samskolorna. 
De kvinnor som drev olika slag av utbildningar för flickor tycks inte ha utgjort 
något hot så länge de undervisade välbärgade familjers döttrar i pianospel, 
moderna språk och husmoderliga plikter. Men med Ellen Keys och Anna 
Whitlocks ifrågasättande av kyrkans kontroll och makt över skolans innehåll 
mötte de större motstånd. 

Kritiken av de parallella skolsystemen med läroverk, flickskola och folkskola 
som artskilda skolformer blev i slutet av 1800-talet mer framträdande. Debat
ten gick i två ytterlighetsriktningar där å ena sidan kvinnan i alla lägen skulle 
jämställas med mannen och å andra sidan att det var Guds och naturens ord
ning att kvinnan skulle verka i hemmet. (Kyle 1972 och Richardson 1963). 

Den kvinnosyn som var dominerande bland de män som här diskuterade 
denna kvinnornas utbildning är intressant. Debatt om innehållet i undervis
ningen tycks inte ha förekommit. Som skäl för höjning av anslaget till flick
skolorna framfördes i riksdagen rent allmänt behovet för kvinnans roll i famil
jelivet att hon hade en" god bildning". Det framgår att denna goda bildning i 
första hand syftar till verksamhet i hemmet, och att eget yrkesarbete är en 
nödutväg. 

Som ett nödvändigt ont betraktades de "stackars" kvinnor som inte kom att 
ingå äktenskap och som följd av det framhålles att sociala förhållandena "nu 
tillstängt denna verkningskrets för m ånga' och "som därvid blivit hänvisade till 
att försörja sig själva antingen genom utövande av lärarinnekallet eller något an
nat yrke" (a.a S.224). 

Genom att flickskola kom att krävas för inträde till flera utbildningar som 
t.ex. sjuksköterskeutbildningar som startade på 1880-talet och till utbildningar 
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som lärarinnor så höjdes kvinnornas status. Flickorna från flickskolan kunde 
även få direkt tillträde till nytillkomna arbetsplatser som t.ex. post och telegraf. 

Läroverken - en lärdomsskola för pojkar 

Parallellt med flickskolorna existerade de statliga läroverken för pojkar. De 
som där inträdde och utträdde var en mycket liten och högt privilegierad grupp 
pojkar. Utbildningen var en elitutbildning med traditioner i antiken, medelti
den, klosterskolorna och de gamla universiteten. De som slutade med student
examen utgjorde endast 3 % av den manliga befolkningen mellan 1877-1914. 
Det innebar att hela den kvinnliga och större delen av den manliga befolk
ningen stod utanför all högre undervisning. Det var inte bara hård sortering 
för inträde till utbildningen. Agnarna skildes från vetet även inom utbildningen. 
De söner till bönder och medelklass som började få möjlighet att ta sig dit 
utsattes för en inre dold gallring. Det utanför skolan förvärvade kulturella ka
pitalet slog ut elever som inte tillhörde den etablerade klassen (Florin & Jo
hansson 1993). 

Det var en skola för blivande män i maktpositioner. Här utbildades och 
fostrades pojkar av män både för kropp och själ, och med riter och ceremonier 
som hade sin motsvarighet i den vuxna manliga världens högre skikt. 

Universiteten som konserverande kulturbärare 

Universiteten var till för männen i samhällets makt- och kunskapsbärande skikt. 
Gunnar Richardson (1963) visar på att det var universiteten som i stor ut
sträckning dominerade 1880-talets kulturliv. Det var de som utbildade de hö
gre ämbetsmännen som hade till uppgift att fullgöra statsmakternas uppgifter 
i fråga om förvaltning, rättsväsende och skola. Universiteten hade fortfarande 
av tradition en koppling till kyrkan. Prokanslern vid universitetet var samtidigt 
biskop i respektive universitets stift och professorerna i den teologiska fakulte
ten var i regel även präster i den svenska kyrkan. De akademiska examens
bestämmelserna medförde att dessa hade ett avgörande inflytande på läroverk
ens kursplaner. De akademiska myndigheternas maktposition var stark och de 
utgjorde en broms för de reformsträvanden som svarade mot tidens krav. Det 
innebar bl.a. en kamp mellan latinet och den reala utbildningen. Det var rela
tivt få av dessa vid universiteten verksamma som kom i kontakt med ström
ningar ute i Europa. Enligt Richardson kände dessa knappt Comte, Marx och 
Spencer ens till namnet. Och heller inte John Stuart Mill kan man väl anta 
och/eller de nya politiska strömningar som förekom i Europa och i Sverige. 

Genom skillnader i sociala och ekonomiska villkor för män såväl som för 
kvinnor därmed var möjligheter att ta del av såväl kultur som utbildning i 
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allmänhet olika. Makten att definiera alla mäns och alla kvinnors värde, i såväl 
arbetarklassen som borgerskapet, låg hos män och i den börd de ärvt och fått 
möjlighet att återförvärva. 

Med nya möjligheter att kommunicera och få spridning för nya tankar och 
idéer som låg i liberala och socialdemokratiska ideal kom de här murarna del
vis att brytas ner, men inte utan kamp. I den kulturkamp som tog sig uttryck i 
den svenska överhetens konfrontation med ny vetenskap och nya politiska och 
sociala krafter spelade relativt många kvinnor en framträdande roll. Man kan 
fråga sig hur så många kvinnor utan rösträtt eller politiska poster på något plan 
kunde ha så pass stort inflytande på utvecklingen som de ändå hade. Eller var 
det just att de befann sig utanför det formella beslutsfattandet och möjlighet 
att handla utanför de manliga strukturerna som gjorde att de inte alltid be
hövde kompromissa med sin övertygelse? 

Pojkar krigsfostras i folkskola och läroverk 

Hur såg då den undervisning i gymnastik, historia, geografi och andra "krigs-
fostrande" ämnen ut, när kvinnorna i fredsrörelsen försökte få till stånd en 
förändring? Det var i första hand mot pojkarnas fostran de kom att vända sig 
även om en nationalistisk fostran avsåg såväl flickor som pojkar. 

Sverige skiljer sig inte nämnvärt från andra länder i Europa ifråga om mili
tär fostran. Philippe Ariés beskrivningar om barndomens historia fram till 1800-
talet (Ariès 1960; 1982) uppvisar en bild av hur barn/pojkar fostrades i Europa. 
Parallellt menar Ariés att det militära inflytandet på skolväsendet fick stor be
tydelse. Där kyrkan släppte sitt grepp över skola och utbildning övertogs det av 
den militära disciplinen. Eleverna drillas militärt, de får skoluniformer av mi
litärt snitt, de ställer upp sig på militära led, de lär föra sig militäriskt och de 
utsätts för isolering som bestraffning o.s.v. 

I Sverige visas et t liknande mönster även om disciplinen här inte var lika 
hård. Ulla Johansson och Christina Florin (1993) har beskrivit hur blivande 
makthavare fostrades i läroverken i Sverige under 1800-talet. Här beskrivs även 
de svenska läroverken som ett slutet manligt system där inga kvinnor hade 
tillträde vare sigjsom lärare eller som elever. I den skilda fostran av pojkar och 
flickor blev pojkarna avskärmade från det som betraktades som kvinnors om
råde. Pedagogiken var i mycket ett arv från katedral- och klosterskolorna och 
det var en fostran till både kropp och själ. Gymnastik och krigsfostran ingick i 
pedagogiken och gossarna skulle härdas i en pennalistisk slagordning, i lekar 
och i ordningstävlan. 

Det var således en socialisation av pojkarna som var likartad med övriga 
delar av Europa. Engelska public schools med internat skilde sig genom att 
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socialisationen pågick dygnet runt, enligt Ariés, som menar att det i övrigt var 
sig ganska likt över nationsgränserna. Det var i läroverken pojkar fostrades av 
män till män för att kunna inta ledande ställningar i samhället. Var det för att 
utveckla en mental beredskap för krig i fosterlandets tjänst, och hörde den 
glans som byggts upp på många håll i världen och fortfarande finns kvar med 
kunglighet, uniformsprakt, militärmusik m.m. också till denna förberedelse? 

Gymnastik med tillhörande vapenövningar 

Även om undervisning i gymnastikämnet kom att förändras och så småningom 
(1921) kallas för gymnastik med lek och idrott, så hade ämnets existens ur
sprungligen stöd genom sin koppling till soldatutbildningen. Undervisningen 
i exercis och vapenövningar i skolans gymnastik har formulerats i folkskole
stadgan för undervisning i gymnastik, och har beskrivits av Åke Isling (1988). 
Gymnastikens militära anknytning var ett argument för att få medel till att 
bygga gymnastiksalar i skolorna. Kostnaderna för dessa var en av orsakerna till 
att ämnet ifrågasattes. Gymnastikundervisningen hade sina rötter i Lings gym
nastik, och 1813 inrättade Gymnastiska centralinstitutet utbildning av lärare 
för läroverk och för krigsmakten. Förutom en moralisk fostran skulle utbild
ningen även leda till undervisning i soldatgymnastik. Att intresset för gymnas
tik hölls vid liv i riksdagen var främst av militära skäl och uppfattningarna 
mellan politiker såväl som pedagoger var delad påpekar Isling. 

Gymnastiken som var en förberedelse för senare vapenövningar skulle en
ligt anvisningar för folkskolan 1882 ske på förmiddagarna där denna "rätt ord
nad alltid medförde en mer lifvande än tröttande inflytelse". I 5:e klassen var de 
militära övningarna mer "att betrakta såsom ett slag s rekrytkla ss, marscher och 
handgrepp" Anvisningar gavs om hur vapenövningarna skulle ske. 

I 6:e klassen i folkskolan förekom bajonettfäktning och i 7:e "faktningarpå 
sabel och florett samt derjemte målskjutning. Målskjutningsöfuningarna, såväl af 
det ena eller andra slaget borde dock icke för mycket splittras, utan med kraft bedrifvas 
en eller två gånger om året. I allmänhet vore 100 skott med salongsgevär beräknade 
för hvarje lärjunge i 6:e klassen och nedre 7:e, samt 50 skott med skarpa patroner 
för öfre 7:e klassens lärjungar". (a.a.s.379). 

Det framgår att övningarna skulle ledas av en officer och det betonades också 
att "armens reglemente borde så mycket följas, och en enig inrättning af deför salongs
skjutning erforderliga skottaflor genom modeller från ecklesiastikdepartementet möj
liggöras" 

I stadgan(§ 13) sägs "att undervisningen för gossar äfven omfattar enklare 
militäröfningar. Dessa öfningar är lämpliga militär- och skjutöfningar " (a.a.s.379) 

I en senare stadga för 1897 har "lämpliga militär och skjutövningar ' flyttats 
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upp till "folkskolans högre afdelning där sådan är inrättad* och 1921 finns ingen
ting längre om militär anknytning i folkskolans stadga. 

Förutom att högern var för att införa militära övningar i folkskolan gav 
också bönderna sitt stöd till detta. Anledningen var att de ville slippa sända 
sönerna till beväringsutbildning då de bättre behövdes i arbete hemma på går
den. Något sådant utbyte gavs inte men riksdagsbehandlingen ledde ändå fram 
till påbud om militärövningar i folkskolan. 

Genom detta cirkulär fick domkapitlen uppdraget att se till att övningarna 
genomfördes, och redan 1863 förekom sådan undervisning i flertalet stift, och 
Isling hänvisar till folkskoleinspektörernas berättelser från landets kommuner 
om hur man i folkskolorna bedrev vapenövningar. Det var vapenexercis men 
också "ordentlig bataljonsexercis". Församlingarna i stiften erbjöds att köpa in 
kasserade gevär för exercisen. I Näsum i Skåne inköptes tre sådana gevär. Dess
utom beställdes trägevär som modell för de gevär som pojkarna själva sedan var 
ålagda att skaffa sig. Frågan om militärövningar i skolan var kontroversiell. 
En motion av kommendör Adlersparre 1869 yrkade anslag för fortsatt krigs
undervisning vid läroverken och beträffande folkskolan anförde han att "Folk
skolans krigsundervisning måste omfatta även en militärisk karaktärsdaning. Uti 
gossens minne må inskärpas, att den som äger hälsa och krafter; men icke beredvil
lighet att uppträda som soldat när fienden angriper fäderne s lande, icke förtjänas 
att räknas bland män; att tydliga befallningar utan dröjsmål måste verkställa. Först 
och sist bör gossen undervisas, att renlighet och goda seder äro soldatens bästa pryd
nader.; samt om man rätt vårdar sin kropp, har intet attfrukta av fältlivets mödor. 

Skolans uppgift måste framför allt vara att i gossen ingjuta kärlek tillfädernes
landet och lära honom fosterländska plikter; av vilka det främst börframhållas, att 
när fäderneslandet anfalles, är hans skyldighet att lämna hus och hem och beväp
nad uppträda till dess försvar. Varje gång mus köten sättes i hans hand, bör han 
påminnas, att detta sker endastför att göra honom duglig till attförsvara fosterlan
det, vilka ord så ofta bör upprepas, att fosterlandet och musköten för honom slutli
gen bliva tvenne oskiljaktiga begrepp "(Isling s. 387) 

I enlighet med denna motion beslutade riksdagen att begära ökat anslag för denna 
undervisning. Det fanns dock starka krafter som verkade emot krigsundervisning i 
folkskolan och därför kom det så småningom att gälla endast läroverk och folkskole
seminarier. Folkskolans elever fick fortsätta att öva med attrapper. 

De militära övningarna försvann successivt från folkskolan men i läroverken 
behöll man skjutövningar och exercis så sent som till 1917 då det togs bort. 
Motiveringen till att det då togs bort var att studenternas militärutbildning 
genom 1914 års försvarsreform var utökad till 500 dagar (a.a.). Först 1921 när 
ämnet far beteckningen "gymnastik med lek och idrott" upphör helt den mili
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tära anknytningen (Isling 1988). Man ansåg att dessa övningar då kunde ske 
inom skytterörelsen verksamhet. 

Med hänvisning till att vapenövningar hade beslutats upphöra redan 1917 
protesterar signaturen Dbg i tidskriften "Nya vägar 1928" under rubriken 
"Militarismens jakt efter skolungdomen". Författaren protesterar mot den pro
paganda som drivs genom Stockholms Landstormsförbunds ungdomsavdel
ning, vilka för övrigt fanns lite varstans i landet. Skolynglingar mellan 12 och 
18 år inbjudes att söka inträde som medlemmar. Författaren menar att "Det 
här är ingenting mindre än en krigsskola bredvid de av staten upprättade ' (Nya 
vägar 1928:17 s.133). Övningarna sker efter uppgjorda kursplaner, pågår flera 
år i följd och sker på söndagar eller på eftermiddagarna under vardagar. Öv
ningarna omfattar bl.a. skjutning med karbin, gevär, kulsprutegevär och pi
stol. Dessutom förekommer fälttjänst med spanings och stridsövningar med 
lös ammunition, exercis med utbildning i uppträdande under försvars- anfalls-
och handgranatstrid. 

Detta sker i en tid då representanter för världens största stater samlas i Na
tionernas Förbund för att skriva under förkastelsedom över kriget som poli
tiskt medel för att lösa konflikter, anser författaren, som erinrar om att även 
statsmakterna uttalat sitt ogillande över militarisering av ungdomen. Genom 
att detta inte accepterats av militärens förespråkare har man hittat en omväg 
för att kringgå riksdagens beslut. Skulle man när man har första världskrigets 
följder i minnet, börja uppfostra en ny generation krigsdyrkare frågar sig sig
naturen (a. a.). 

Tankarna om militärövningar i skolan har haft genomslag även senare tid. 
Förslaget om krigsövningar på skolschemat skulle ännu en gång återkomma. 
1941 under andra världskriget utformades en beredskapspedagogik med värn
tjänst för skolungdomar (Gunnar Richardson 1978). Målet var att förbättra 
ungdomens andliga och fysiska utbildning i en svår politisk situation, emedan 
det utrikespolitiska hotet uppfattades som speciellt stort under finska vinterkriget 
1939-40.1 en motion till 1940 års riksdag av högermannen och majoren Nils 
Holmström erinrades om de skjutövningar som tidigare 1863-1917 förekom
mit i svenska läroverk. Nu föreslogs dessa skjutövningar åter införas för pojkar, 
och under tiden pojkarna sysslade med skjutövningar kunde flickorna utbildas 
i sådan verksamhet som bedrevs inom lottarörelsen och ungdomens röda kors. 
Ecklesiastikminister Bagge tillsatte en utredning vars förslag presenterades på 
julafton 1941 (a.a.). Debatt om värntjänsten förekom enligt Richardson bl.a. 
på tidningarnas ledarsidor och utredningens förslag försvarades av både kon
servativa och socialdemokratiska tidningar. Den kritik som förekom gällde frå
gan om nyttan av den här utbildningen på lång sikt. Från liberalt och socialde
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mokratiskt håll framfördes kritik. Det gjordes jämförelser med Spartas krigarideal 
och Hitlerjugend. Den starkaste kritiken framfördes av Torgny Segerstedt som 
såg förslaget i ett större pedagogiskt sammanhang och uppfattade förslaget som 
närmast ett utslag av rent och oförfalskat barbari (a.a.) 

Flickorna kunde få se på 

Läroverken var männens och pojkarnas värld. När pojkarna hade vapenövningar 
eller marscherade kunde flickorna fa se på, och krigsundervisning gällde inte 
dem. Det fanns anvisningar och tydliga regler för hur flickorna skulle hållas 
isär från pojkarna " De få således aldrig wara i egentlig klassgemenskap med gos
sarna, aldrig se, höra eller deltaga i gossarnas högljudda läroöfning, exercis, gym
nastik eller lekar" (Isling 1988 s.466) 
Anvisningar om hur undervisning skulle ske, för både pojkar och flickor, var utfor
made av män . Deras syn på kvinnan/flickan framkommer i de vägledningar och 
anvisningar som angavs för flickor. Särbehandlingen gav i första h and fördelar åt 
pojkarna. Flickorna kunde un dan tas och jämställas med 'fattiga barn o ch barn med 
svag fattningsgåva" (a.a.s 386) oc h endast delta i minimikurs som gav en betydligt 
svagare allmänbildning. Det ansågs t.ex. inte lika nödvändigt med läroböcker för 
flickor som för pojkar. Denna könsklausul bibehölls i folkskolestadgorna 1882 och 
1897 och även 1921. (a.a.). Flickorna var dock privilegierade i ett avseende. De slapp 
den nedbrytande disciplinära fostran, drill och den pennalism som pojkar i både 
folkskola och läroverk utsattes för. Om pojkarna ansågs vara råa och vilda så ansågs 
flickorna vara milda och oskuldsfulla och borde egentligen helst uppfostras i hemmen. 

Från 1850-talet var det tillåtet för kvinnor att undervisa, och de kom att sätta en 
annan prägel på undervisningen framhåller Åke Isling. Anna Sandström och Ellen 
Key tillhörde reformpedagogerna och fick liksom Fridtjuv Berg ett stort inflytande 
över innehållet i folkskolan (a.a.). Fridtjuv Berg var en av dem som var aktiv i Svenska 
Freds- och Skiljedomsföreningen samtidigt som Emilia Broomé och andra freds
kvinnor. De undervisade även samtidigt under en period vid Whidockska skolan 
(Björklund 1929). 

Striden om bottenskolan fördes på flera plan och det framfördes också krav på 
"flickornas behov av rätt till lika god utbil dning som pojkarna" av bl.a. Per Adam 
Siljeström som var liberal riksdagsman, rektor för "Nya elementar" och så småningom 
rektor för Kungliga Högre Lärarinneseminariet. Där kom han med inspiration från 
Fredrika Bremer bla. att införa undervisning o m fred, och här utbildades många 
lärarinnor som hämtade inspiration för sitt pedagogiska fredsarbete (Inger Ekbom, 1991).1 

1 Fridtjuv Berg och Per- Adam Siljeström var båda aktiva i den grupp i riksdagen som 
1883 bildade Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (Fogelström 1971) 
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Svenskhetens bevarande i fädemelandets historia och geografi 

Det innehåll som förmedlades i både folkskola och läroverk kom lärarinnor 
som verkade i fredsrörelsen att vara starkt kritiska emot. Av tradition förmedla
des en bild av Sveriges historia med nationalism, hjältedyrkan och tro på över
heten enligt vad som uppges i de läroplaner som förekom in på 1900-talet. Det 
var om Gustav Wasas äventyr i Dalarna och hur han befriar landet från dans
karna, det var om Karl XII:s bragder där han besegrade mäktiga fiender, det var 
om Kristian Tyrann och om Stockholms blodbad. Med undantag av den heliga 
Birgitta fanns inga kvinnor i svensk historia. Den ideologiska inriktningen var 
tydlig. Undervisningen i nationalstaten skulle syfta till att genom den svenska 
historien förmedla bilden av ett stort och ädelt folk som utvecklats genom att 
kämpa och hålla fosterlandets ära högt menar Åke Isling (1988). 

Nära knutet till historieämnet var geografin. Isling ger som exempel en läro
bok av Hartman som rekommenderas 1846. Här beskrivs olika folkslag i rang
ordning och svenskarna är överlägsna alla andra raser. Budskapet är att svensk
arna alltid har utmärkts för sin tapperhet, redlighet, arbetssamhet och kärlek 
till frihet och självständighet. De europeiska folken låg högst i rang med un
dantag av danskarna. Värst var ryssarna. De beskrevs som hårda med stark 
kroppsbyggnad och genom fostran härdad till en otrolig känslolöshet. Ryssen 
beskrivs som okunnig och ohyfsad, och de som härstammar från de avlägsnare 
delarna är både råa och ohyfsade. 

Åke Isling pekar på hur denna rangordning behölls in på 1900-talet med" 
Carlssons geografi" som excellerar i folktyper. Här är det de vita som bär upp 
kulturen, och de svarta som är obildade och har låg intelligens. Amerikanerna 
som är ättlingar till västeuropéer är dugliga och har förstått att begagna sig av 
landets rikedomar. De har dock att kämpa emot grymma indianer och lata 
negrer. Efter negrernas frigivande, när de inte längre fruktar piskan, har de 
blivit lata och opålitliga. De är som barn och tycker om att styra ut sig. Det var 
föreställningar som höll i sig även när det kom nya läroböcker. Denna folk
typologi kom att hålla liv i fördomar och vanföreställningar under lång tid 
bland det svenska folket, menar Åke Isling. 

Läroverkens och folkskolans elever fostrades till överhet och undersåtar, men 
genom att de tillhörde den svenska nationen och världens främsta folk fick alla 
en nationell identitet att vara stolt över. Det var en fostran till det fredsbegrepp 
som stämmer överens med de fredsbegrepp som beskrivits i avhandlingens in
ledning, det romerska "Pax Romana". Det är ett begrepp som förutsätter en 
ordning som definierats av ledarna, och det är ledarna som beslutar om åtgär
der för att ordningen skall upprätthållas. Beredskap att försvara systemet ska 
ständigt finnas, och denna inställning skulle grundläggas i undervisningen. 
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Sammanfattning och kommentarer om utbildning 

Att pojkar och flickor levde i olika världar och att det fanns en strävan efter att 
reproducera rådande värderingar har jag försökt visa i detta kapitel. Det ro
merska fredsbegreppet Pax Romana upprätthölls genom fostran i skola och 
undervisning. För flickor var utbildning mindre viktigt. De skulle i första hand 
vara till hands för familjen som hustrur eller som tjänstefolk, vara åskådare och 
helst beundra pojkarnas skjutövningar. Åtskiljandets dikotomi var tydliggjord 
i målen för fostran av både flickor och pojkar. 
Liksom att det fanns en medveten strävan att utifrån en nationalism fostra till 
en beredskap för krig när det gällde pojkar i så väl folkskola som läroverk, så 
började dessa mål att diskuteras bland lärare och allmänhet. Utbildningen kom 
att förändras i och med att samhället ställde nya krav. Främst kom det att fa 
betydelse när kvinnorna fick möjlighet att få tjänster som lärarinnor och att 
göra inbrytningar på dittills manliga domäner. Makten att definiera värdet av 
den kunskap som förmedlades till både pojkar och flickor låg fortfarande hos 
män i maktställning. Kvinnor och män såväl som pojkar och flickor levde i 
skilda världar både som barn och vuxna. 

Jag vill anta att både kvinnors och mäns socialisation fick betydelse för tän
kande i rationalitet (Ve 1987 och 1992). Kvinnorna flyttade sin verksamhet 
från omsorgerna i hemmet till motsvarande områden när de fick en avlönad 
verksamhet i samhället. Männen blev både fostrade och fick sin verksamhet på 
områden där det var den tekniska rationaliteten som var överordnad. 

Flickorna blev fostrade både i lekar och fostran till områden där relationer 
var betydelsefulla, medan pojkarna i sina lekar blev fostrade till tävlan där indi
viduell överlägsenhet belönades. Jag vill anta att det med Carol Gilligans be
nämning kom att utvecklas skilda moralbegrepp som kunde få betydelse för 
tänkande om krig och fred (Gilligan 1985 och 1994). 

Med den bakgrund kvinnorna hade kom de att införa nya perspektiv i un
dervisning som hade en motsvarighet i fredsrörelsen bland de kvinnor som var 
aktiva där och samtidigt var lärarinnor. 
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11.3 Fredsrörelsens uppkomst 

Inledning 

Tidigare har beskrivits hur uppfinningar och framsteg blev drivkrafter för för
ändringar som medförde att allt fler människor, och speciellt kvinnor, fick 
möjlighet till utbildning och nya verksamhetsfält. Folkrörelser som växt fram 
hade fått inflytande på utvecklingen. Den fostran till nationalism som förorda
des i folkskolor, läroverk och de första flickskolorna, och om hur pojkar och flickor 
i skilda samhällsklasser fick olika uppfostran och utbildning har beskrivits. 

Denna del kommer att handla om hur protester mot krig och upprustning mot 
den bakgrunden organiserades och kom till uttryck, och hur den första fredsrörelse
rna med kvinnor som aktörer kom att ta form i Sverige i slutet av 1800-talet. 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (SFSF) nämns inledningsvis då 
den är Sveriges första fredsförening, där flera av de ledande i den kvinnliga 
delen av fredsrörelsen hade tidiga kontakter och/eller var medlemmar. Den 
delen av min framställning bygger i huvudsak på Per Anders Fogelströms "Kam
pen för Fred. Berättelsen om en okänd folkrörelse" (1971) och Bertil Måralds 
avhandling "Den svenska freds- och neutralitetsrörelsens uppkomst" (1974). 

Här kommer som huvudfokus att beskrivas hur Emilia Broomé som le
dande för en grupp kvinnor kom att verka i den första föreningen i Sverige 
tillsammans med andra kvinnor som protesterade mot krig och upprustning. 
Sveriges Kvinnliga fredsförening (SKF) bildades 1898 och upphörde 1911, 
och det är framväxten av och verksamheten bland kvinnorna i denna fredsför
ening som kommer att beskrivas, analyseras och tolkas. 

Speciellt beskrivs, analyseras och tolkas de strategier de tillämpade i sitt age
rande under denna tidsperiod. En kort jämförelse görs med de kvinnor som 
engagerade sig i frivilliga försvarsorganisationer eller verkade genom välgören
het. Skilda synsätt på krig och fred, fostran och undervisning innebar skilda 
strategier för uppnående av de skilda målen. 

Två speciella aktioner som kvinnorna organiserade i samverkan med inter
nationella kvinnor, och deras strategier utgör exempel på ingripande i utrikes
politiska skeenden. Agerande för att åstadkomma förändring i den fostran och 
undervisning till krig och patriotism, som beskrivits tidigare kommer att be
skrivas och analyseras. 

Internationella aktörer presenteras kortfattat. Emilia Broomé presenteras mer 
ingående, och ett urval av svenska kvinnor i det nätverk de var nära knutna till 
ges kortare presentationer. Flera av dem kom att senare vara aktiva även i Inter
nationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) när detta bildades 1919. 

Var de kvinnor som försökte bryta nya vägar för fred, rösträtt och inflytande 
för influerade av ett tänkande från ledande kvinnor i Europas kvinnorörelser 
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för rösträtt och fred? Eller var radikala författare som Fredrika Bremer och 
Ellen Key, bejakande kvinnors speciella särart förebilder? Vad hade den aktu
ella samhällsutvecklingen för betydelse för möjligheter att fa gehör för de aktu
ella frågorna? På vilka områden samarbetade de med den fredsorganisation 
(SFSF) som från början organiserats av enbart män? 

Vilka var de motsättningar mellan kvinnor med i de flesta fall likartad bak
grund i en borgerlig fostran och utbildning, när kvinnor på olika sätt för första 
gången i historien fick möjlighet att välja och organisera ett agerande mer själv
ständigt än tidigare? Vilka strategier valde de för att ingripa i en samhällsut
veckling där de saknade formell makt? Denna del kommer att besvara dessa 
frågeställningar. 

Vilka frågor väcktes av vem och varför? 

Trots den fostran och undervisning som beskrivits tidigare tillsammans med 
allmän propaganda för nationalism, hjältedyrkan, uniformsglans, marschmu
sik m.m. så har det tidigt förekommit enskilda personer och grupper som ifrå
gasatt legitimiteten i att förbereda och föra krig. 

Historiskt har den fattiga delen av befolkningen inte haft något val. När 
männen drog i krig lämnades kvinnorna att ta hand om försörjning, hem och 
barn och i en del fall förlorade de sina män genom kriget. Männen var discipli
nerade till soldater, utkommenderade av tvång, utan makt i samhället och de 
hade inte några som helst vinster av krig. 

Adeln och den övre medelklassen har genom krigen oftast belönats, utökat 
sin makt och haft stora vinster att göra på bl.a. utveckling och försäljning av 
vapen. Många av dem hade sannolikt en hel del att förlora om de ifrågasatte 
den etablerade uppfattningen om att krig hörde till en naturlig del av verklig
heten. Trots detta så fanns det både män och kvinnor från denna grupp som 
kom att ifrågasätta krig som en civiliserad företeelse. 

De första formella initiativen till protest och ifrågasättande av militarismen 
i Sverige togs bland några av de mer välutbildade och inflytelserika män, som 
kom i kontakt med tidiga influenser av fredsrörelser från USA och Europa. 
Det var riksdagsmän eller män som hade en position i samhället, och det var 
deras fruar och/eller döttrar som genom sina män såg en möjlighet att påverka 
formellt eller informellt genom sina ageranden. 

Fredsfrågan bland kvinnorna. 

Inflytande där fredsfrågan kopplats till kvinnors villkor kan spåras till Fredrika 
Bremer (1801-1865). Det framgår i flera framställningar om fredsrörelsen att 
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hon haft ett inflytande när det gäller fredsfrågan både i Sverige och i andra 
länder. Hennes böcker och skrifter hörde till den litteratur som lästes av radikala 
kvinnor i borgarklassen vid slutet av 1800-talet och fram till första världskriget. 

Midsommardagen 1854 publicerade Fredrika Bremer ett internationellt upp
rop. Det var en utarbetad plan om ett kvinnornas världsförbund med syfte att 
motverka krig och i stället medverka till utveckling av fred och välstånd. Flera har 
beskrivit h ur detta hennes upprop bemöttes såväl i pressen som av kvinnorna 
(Ellen Kleman 1925, Margareta Larsson 1985 och Inger Ekbom 1991). 

Från att tidigare ha fått gehör från kvinnorna möttes Fredrika Bremer den här 
gången antingen med hån, eller så blev uppropet nertystat eller osynliggjort. Kleman 
hänvisar till ett brev hon funnit från Zacharias Topelius till Fredrika där han utta
lar sin glädje över hennes förslag om ett fredsförbund (Kleman 1925). 

"Appeal to the women of the world to form a peace alliance" vax publicerad i 
TIMES. I artikeln beskrevs hur kvinnoföreningarnas arbete skulle genomföras 
i syfte att förebygga krig. När hon sände sin artikel till Times meddelade hon 
sin avsikt att artikeln samtidigt skulle bli publicerad i Sverige, Ryssland, Frank
rike, Tyskland och Förenta Staterna (vilket var hennes avsikt). 

TIMES avsvor sig, enligt Ellen Kleman, senare ansvar för det sköna pro
gram som "the celebrated Swedish novellist" skisserat. Man förlåter författaren 
som inte inser hur omöjlig hennes plan är, och hon framhålles i TIMES som 
ett exempel på att kvinnor inte ska blanda sig i dessa frågor utan gör sig bäst i 
hemmet. Fredrika Bremer som vid tiden för uppropet var världsberömd förfat
tare fick veta att hennes plan var löjeväckande och orealistisk och aldrig skulle 
gå att genomföra. Aftonbladet, där hon regelbundet medverkade, gav sitt fulla 
bifall till TIMES kritiska ledare ( Ellen Kleman 1925). 

Enligt Signe Höijer har även framhållits i TIMES att enbart portot mellan 
de olika ländernas kvinnorörelser skulle medföra oöverkomliga kostnader (Höi
jer 1986). Några jämförelser med de kostnader som lades på rustningar och 
krig gjordes tydligen inte. 

Förutom Zacharias Topelius i Finland så var det få i Sverige som stödde Fredrika 
Bremer. Ellen Kleman menar att när Fredrika kallade på alla världens kvinnor för att 
agera mot krigen så var detta en så ny och oerhörd tanke, en geniets vision som det 
var svårt för samtiden att förstå. Men Kleman menar också att det var dessa visioner 
och tankar som var vägledande när ett internationellt kvinnoförbund 1888 bildades 
i Washington. Fredrika Bremer och Bertha von Suttner var de namn som tillsam
mans med andra föregångare nämndes vid det tillfället (Kleman 1925). En annan 
person som stödde henne var Sven-Adolf Hedlund1 (Ekbom 1991). 

1 Liberal riksdagsman och chefredaktör för Götebors Hand els- och sjöfartstidning som 
blev den förste ordf. för SFSE 
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Detta internationella upprop fick således inte något direkt gehör hos kvinnor 
vare sig i Sveriges eller Europas kvinnorörelser. Det dröjde ytterligare flera årti
onden innan kvinnorna skulle samla sig i den första organiserade protesten 
mot krig. I tidigare upprop hade Fredrika Bremer fatt gehör, t.ex. när hon 
uppmanade till att bilda ett antal "fruntimmersföreningar för barnavård". El
ler i "Sändebrev till fruntimmersföreningarna i Sverige" som hon kallade för 
att bilda en centralkommitté i Stockholm hade även den fått starkt stöd. Där
för blev besvikelsen stor över kvinnornas uteblivna stöd den gången hon upp
manade till samling för fred. Ellen Kleman menar att det förlöjligande och den 
starka kritiken som Fredrika fick för sitt upprop gjorde att hon aldrig senare 
vad man vet direkt tog upp frågan. Ellen Kleman pekar på att Fredrika Bremers 
fredsbudskap ändå går att finna i både hennes författarskap och hennes inter
nationella kontakter (Kleman 1925). 

Även Inger Ekbom (1991) anger att upphovet till Fredrika Bremers upprop 
var det pågående Krimkriget och att hon fick höra talas om Florence Nightingale 
och de lidanden som krigen orsakade på båda sidor. Inger Ekbom drar parallel
ler till Elin Wägner som liksom Fredrika Bremer utgår från naturen som kraft
källa, om moderlighet, den kvinnliga klarsynen och att båda kände sig dragna 
till kväkarna. Hon pekar på hur eftervärlden fram till 1980-talet förtigit Fred
rika Bremers fredsbudskap. 

Inger Ekbom som gick sista kursen som gavs på Högre Lärarinneseminariet 
1940 beskriver hur eleverna undervisades om fredsfostran som sedan fördes 
vidare i f lickskolorna. De undervisades om Fredrika Bremers tankar i freds
frågan, och eleverna fick lära sig genomskåda krigsromantiken och se kritiskt 
på historieundervisningen. Det var t ankar som på seminariet fördes fram av 
Per Adam Siljeström som var politiker, pacifist och rektor för Högre 
Lärarinneseminariet, (a.a.). 

Fredrika Bremers upprop publicerades 14 år före Jonas Jonassons första 
fredsmotion i riksdagen som liksom Sven Adolf Hedlund (ordf. för SFSF) hade 
varit en av de få riksdagsmän som stödde hennes upprop (Höijer 1986 och 
Ekbom 1991). 

Det är svårt att veta hur mycket Fredrika Bremer påverkat de män som 
verkade för en förändring och som kom att skriva de första motionerna i riks
dagen. Genom att flera av dem stödde hennes upprop, så kände de i alla fall till 
detta när de skrev sina motioner. 

Tidiga fredsmotioner i riksdagen. 

Det var i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (SFSF) i Jönköping Emilia 
Broomés engagemang i fredsfrågan började, och det var med denna förening 
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hon från början kom att samarbeta (Björklund 1929 och Fogelström 1971). Även 
Matilda Widegren kom att vara medlem och samarbeta med samma förening. 

SFSF uppstod knappast som en folkrörelse även om det så småningom kom 
att utvecklas till en sådan. Både Mårald (1974) och Fogelström (1971) har 
beskrivit framväxten av denna organisation och pekat på hur svenska riksdags
män på nya vägar sökte politiska mål för att finna ett alternativ till krig och den 
allt större fattigdom som krigen innebar. (Fogelström 1971 och Kraepelin 1922). 

Flera andra svenska riksdagsmän och medlemmar i en blivande fredsrörelse 
väckte riksdagsmotioner som gick i riktning mot militära rustningar och krig. 
De ställde krav på att skiljedom skulle tillämpas i stället för krig vid lösande av 
nationella konflikter och att pengar skulle användas för sociala insatser. Det 
var först under senare delen av 1800-talet som försvarsfrågan på allvar aktuali
serades i den svenska riksdagen (Mårald 1974 och Fogelström 1971). 

Det var främst till kostnaderna en representant för Lantmannapartiet, som 
representerade bönderna, hänvisade när han presenterade den första freds
motionen Det var den småländske bonden Jonas Jonason (1817-1895) från 
Gullaboås i Småland som 1869 presenterade denna. 

Tidigare hade Lantmannapartiet haft stöd i en bred opinion för folk
beväpning. Det ansågs ekonomiskt mer fördelaktigt än ett försvar med stän
digt stående arméer. Meningarna var delade i partierna, och de enskilda motio
ner som var för en mindre militärt inriktad försvarsordning fick mer eller min
dre stöd (a.a.). 

I ingressen till Jonas Jonassons motion hänvisas till det brydsamma ekono
miska läge Sverige befinner sig i och till den nöd som råder i landet, vilket 
medförde att människor måste fly sitt hemland och emigrera. Detta skedde 
samtidigt som man i det fattiga Europa satsade oerhörda summor på vapen 
som anskaffades och underhölls för människors lemläs tände och förstörande. 
Det skedde samtidigt med att stora folkgrupper, som inte var skuld till krigen, 
insåg det förnuftsvidriga i detta. (Mårald 1974 och Fogelström (1971) 

Att det tidigt fanns både tankar och stöd bland befolkningen i landsorten 
för denna uppfattning och en protest som oftast var tyst mot att skicka sina 
söner till krig och allmän värnplikt vittnar ett handskrivet brev jag funnit i 
IKFF: s arkiv i Stockholm (Inlämnad avskrift av en medlem från Umeå, Elsa 
Lundberg). Brevet är från Teg i Umeå daterat 5 mars 1871. Det är en J.P. 
Lundberg som skriver till "Broder Per Jonsson i Stockholm" och det handlar 
om hanteringen av krigsrustningar och om värnplikt. Det hänvisas till ekono
miska skäl men även till sunt förnuft för civiliserade nationer. Av brevet fram
går att mottagaren av brevet, Per Jonsson, är riksdagsman. Brevskrivaren hän
visar till tidigare brev "deri jag yttrade min afiky för alla krigsrustningar, emedan 
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ingen menniska med sundt förnuft kan påstå att krig mellan Civilicerade nationer 
kan medföra någon nytta utan endast mord och elände" (avskrift: av brev 1871, 
IKFF:s arkiv) 

Vidare skriver han, vilket visar att det inte var helt lätt att som riksdagsman ta 
ställning mot krigsrustningar och värnplikt, att "Du säger i ditt bref att den som 
med sin röst vågar att uppträda mot de stora krigsrustningarna blir ansedd som lands
förrädare, en odåga som ej är värd samhällets aktning och förtroende, men då måste 
hela samhället vara slagen med blindhet som icke kunnat se och höra vad de förfarliga 
lidanden, som kriget mellan Tyskland och Frankrike åstadkommit " (a. a.) 

I brevet uttalas ett starkt stöd för en petition som inlämnats ett år tidigare av 
en Jöns Persson till Kongl Maj t "om att han måtte öfverenskomma med öfriga 
Europeiska magter om allmän fred och afväpning, som varit den förståndigaste 
motion som någonsin ingifvits av någon"och brevskrivaren kommenterar "men 
våra höga embetsmän vid Riksdagen ryckte föraktligt på axlarna och förklarade att 
en sådan petition skulle förefalla rent löjlig, dessa Herrar måtte välfinna i kriget en 
stor ära" (a.a.) 

Här förmedlas också en känsla av den maktlöshet som många måste ha 
upplevt inför krigen när J.P. Lundberg skriver att "Regeringen ställer stora ford
ringar på folkets fosterlandskärlek, m en att en hel folkklass ingen röst eger i de 
allmänna angelägenheterna, derom har regeringen aldrig yttrat ett ord, men våga 
lifoch blod för sitt fosterland det skola de göra" (a.a.). 

Han uttrycker avslutningsvis i detta brev att pengarna som satsas på krig i 
stället kunde satsas på järnvägar och utdikning av myrar för att kunna odla i 
Norrland. 

Mårald (1974) och Fogelström (1971) har beskrivit behandlingen av Jonas 
Jonassons motion i riksdagen. De visar att det fanns starka krafter, som för
sökte hindra att motionen behandlades i utskott, och att den heller inte hade 
kommit att behandlas utan ingripande från andra lantmannapartister. Bl.a. 
Lars Johan Hierta (1801-1872) sa sig inte hålla med de som hävdade att initia
tivet var naivt och löjligt. Det ansåg heller inte den liberale riksdagsmannen 
Sven Adolf Hedlund (1821-1900) från Göteborg, som även han stödde motion
ens syfte. De ansåg att även om förslaget var en utopi var den värd att be
handla, då det i Schweiz och t.o.m. det krigiska Frankrike hade börjat bildas 
awäpningsföreningar. I den avslutande debatten inför riksdagsbeslutet upp
trädde till motionens försvar, förutom Sven Adolf Hedlund även Per Adam 
Siljeström. 
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Riksdagsmän bildar Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (SFSF). 

"På uppdrag av ett antal fredsvänner i riksdagen' kallade Sven Adolf Hedlund 
och Jonas Jonasson i Gullaboås 24 februari och den 2 april 1883 ett antal 
riksdagsmän till två sammanträden på hotell Rydberg i Stockholm med syftet 
att bilda en fredsförening (Mårald 1974 s.140 och Fogelström 1971 s. 34-35). 
Vid detta sammanträde bildades Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. 
Ordförande för den nybildade föreningen blev Sven Adolf Hedlund. 

När Fogelström beskriver uppkomsten och utvecklingen av Svenska Freds-
och Skiljedomsföreningen menar han att protesterna mot krig bland riksdags
männen från början hade skilda utgångspunkter. De män som här slöt sig 
samman hade olika motiv för sitt engagemang. För en del var det ekonomiska 
motiv, för andra hade det sin grund i kristendomens budskap. Eller det kunde 
vara etablerade parlamentariker och enskilda riksdagsmän som syftade till syn
bara politiska manifestationer. Fogelström anser att de olika motiv de enskilda 
riksdagsmännen hade med nedrustning och krav på skiljedom var ett hinder 
för gemensamma aktioner som hade kunnat ge bestående resultat. 

Fram till 1888 var det i huvudsak riksdagsledamöter och män som var le
dande inom SFSF2. Aktiviteten var inte hög och Fogelström antar att fören
ingen då skulle ha upphört om inte en folkskollärare och eldsjäl, Carl Sund
blad, tagit över ordförandeskapet (Fogelström 1971). I den nya styrelsen fanns 
ingen riksdagsman med undantag av Edvard Wavrinsky (1848-1924) som först 
var liberal och senare socialdemokratisk riksdagsman. Han var militär, 
nykterhetskämpe och hade många internationella kontakter. (Det var Edward 
Warinsky som senare kom att vända sig till Emilia Broomé med uppmaning 
att samla svenska kvinnor i ett upprop för fred). 

Det framgår av de beskrivningar som finns om SFSF att det i huvudsak var 
inskränkning av vapen, höga militära kostnader och människors lidanden som 
protesterna gällde, och som alternativ framfördes krav på skiljedom och för
handlingar. Rätten att vapen vägra av samvetsskäl har varit en fråga som SFSF 
drivit genom åren. 1898 motionerade Edward Wavrinsky om möjlighet till 
vapenfri tjänst. Motionen avslogs och först 1920 blev det möjlighet till civil 
tjänstgöring som alternativ till militär (a.a.). 

Flera av dessa riksdagsmän var aktiva i flera av de nya folkrörelserna som 
arbetar- nykterhets- eller frikyrkorörelse. Det fanns inga kvinnor med när denna 

2 Per Adam Siljeström kom att vara verksam och vara ledande vid tillkomsten av det Kongl. 
Högre lärarinneseminarium vilket ledde till ett innehåll s om påverkats av hans syn på 
fredsfrågan). Han var influerad av Fredrika Bremers människosyn och ville i undervisningen 
byta ut glorifiering av krigen mot sakliga upplysningar av vad krig innebar. Fridtjuv Berg 
somblev ecklesiastikminister var starkt påverkad av KA. Siljeström enligt Inger Ekbom(l 991 ) 
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organisation bildades men flera kom så småningom att bli medlemmar. SFS F 
fick sin första kvinnliga ordförande, Maria Ermanno, 1998. 

Rösträtt och fred, en betydelsefull koppling för kvinnor i fredsarbete. 

För de flesta som kom att verka i den kvinnliga fredsrörelsen var rösträtts
rörelsen en betydelsefull parallell även i internationell mening. Rösträttsfrågan 
för kvinnor utvecklades i skilda delar av världen med varierande framgång. 

I USA 1840 vid en antislavkongress krävdes att kvinnor skulle få rösträtt 
samtidigt som de svarta. Frågan fick inget gehör trots att kvinnorna bildade en 
"Likarättsförening" som begärde rösträtt för alla, "negrerna" såväl som kvin
norna. Det var först i slutet av 1800-talet som rösträttsföreningar bildades och 
kvinnor organiserades i en internationell organisation (Wahlström 1939). Ann 
Margaret Holmgren (1919) menar att det finns bevis på att både enskilda och 
kvinnor i grupper ännu tidigare skrivit till manliga politiker och vädjat om att 
de skulle ta upp frågan om kvinnors rösträtt. 

När en rösträttsrörelse med Suffragetterna som ledande startade i England 
1903 var det en i huvudsak borgerlig-liberal rörelse. Det var en rörelse som 
förutom rösträtt krävde reformer och rättigheter på skilda områden. Det gällde 
såväl familjen och äktenskapet, som utbildning, yrkesliv, fred och politik. Rö
relsen vände sig till både gifta och ogifta kvinnor. Tinne Vammen påpekar att 
det såväl i England som i de nordiska och västeuropeiska länderna i huvudsak 
var kvinnor med en liberal prägel som var ledande i rösträttsrörelsen. Det var 
den enskilda människans rätt till lika värde, självbestämmande och självför
verkligande som kom att understrykas (Vammen 1992). 

I Sverige väcktes 1884 den första motionen till riksdagen om kvinnans röst
rätt, vilken avslogs. Fortfarande var då rösträtten bland män kopplad till in
komsten. Carl Lindhagen3 väckte efter en hemställan från Fredrika-Bremer-
förbundet 1902 en motion om en utredning av frågan. Carl Lindhagen var 
även i fortsättningen en av dem som starkt verkade för att kvinnor skulle få 
politisk rösträtt (Wennerström-Hartman 1979). 

Femton kvinnor bildade samma år i Stockholm en kvinnorättskommitté 
som inledningsvis hade till syfte att stödja motionen. Bland medlemmarna i 
gruppen fanns förutom Emilia Broomé även Ellen Key och Anna Branting. 
Emilia Broomé blev ordförande för Stockholmsföreningen vilken blev modell 
för andra rösträttsföreningar i Sverige. 1906 lämnade Emilia Broomé tillsam
mans med tre andra ledamöter styrelsen på grund av att hon inte stödde det 

3 Carl Lindhagen hörde även till dem som även stödde riksdagens fredsmotioner 
(Lindhagen 1915). 
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förslag som genomdrevs. Det var ett beslut om att kvinnorna inte skulle vänta 
på sin rösträtt tills alla mäns rösträtt var genomförd. Emilia Broomé och tre 
andra kvinnor hade en motsatt uppfattning. De menade att det skulle gå for
tare om först alla män fick rösträtt (Björklund 1929). 

I tidningen Idun fanns från slutet av 1800-talet och in på 1900-talet i varje 
nummer en riksdagsöversikt som följde frågan om kvinnans rösträtt kontinu
erligt och här uttalas både förväntningar, optimism och besvikelse. 

"Rösträttsreformerna väntar, då detta nedskrifves, ännu på sitt förverkli
gande. Konstitutionsutskottet arbetar för högtryck. Men meningarna är många 
och motsatta. Det ser föga lofvande ut för enigheten" 

Det konstateras att "det kan ej heller bestridas, att icke 1902 års riksdag visat 
sig i flera afieenden ha en öppen blick för kvinnofråg ans ingripande betydelse för 
den tid vi leva i" 

Tanken att de mål som uppnåtts kunde gå förlorade var tydligen inte helt 
främmande "Främst gäller det nu att ickeförlora redan vunna positioner "(1902:19) 

I landet bildas fler och fler lokala föreningar för kvinnors rösträtt. ÄFör var 
dag ser man nya blad slå ut . Den späda telningen skjuter fram med otrolig fart. 
Föreningar finns nu i nästan alla städer' (1903:21). I nästa nummer (1903:22) 
konstateras det att "kvinnans rösträtt vid denna riksdag för första gången tagits 
upp med någon ejfekt och behandlats med sympati och allvar. " 

Efter förberedelser i kommittén och i lokala föreningar bildades 1904 "Lands
föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt" (LKPR) som anslöts till Interna
tionella rösträttsalliansen vilken bildats i Berlin 1902. Föreningen hade från 
början partipolitisk neutralitet på programmet som i längden var svår att upp
rätthålla. Rörelsen skulle fostra kvinnorna till samhällsintresse, och de kom 
genom detta att ha en utgångspunkt för att uppmärksamma och agera i en rad 
samhällsfrågor redan före rösträtten påpekar Lydia Wahlström (1939). En av 
dessa frågor var fredsfrågan. 

11.4 Aktörerna 

Gemensamt för de kvinnor som verkade såväl i rösträttsrörelsen som den freds
rörelse de kom att bilda var att de var välutbildade, hade språkkunskaper och 
gemensamma sociala erfarenheter. Med den bakgrunden var det ändå en be
gränsad grupp kvinnor som tog initiativ, agerade och försökte påverka utveck
lingen vad gällde fredsfrågan, rösträttsfrågan, sociala och pedagogiska frågor. 
De bröt ett mönster i de förväntningar som ställdes på dem som kvinnor, och 
som beskrivits tidigare. 
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I anslutning till det kapitel som handlar om verksamheten i SKF beskrivs Emilia 
Broomé och hennes närmaste medarbetare. Dessa är Anna Whitlock, Anna 
Bugge-Wicksell, Anna Lindhagen, Ada Nilsson och Ann-Margret Holmgren. 
Flera av dem förekommer även senare som mer eller mindre aktiva i IKFF. Det 
finns även flera, men här nämns de som jag tolkar var Emilia Brommés när
maste medarbetare. Några av de mer kända namn som framträtt i texten är ej 
presenterade här, t.ex. Ellen Kely och Fredrika Bremer som jag utgår ifrån är 
väl kända. 

Emilia Broomé (1866-1925) 

Som flera av den tidens kända kvinnor återfinns Emilia Broomé i både freds
rörelsen, rösträttsrörelsen och organisationer som verkade för reformer av ut
bildning och sociala frågor. Hon var dessutom en av de ledande i bildandet och 
utvecklandet av den politiska frisinnade kvinnorörelsen och ordförande för 
den första "Föreningen för kvinnans politiska rösträtt" som bildades 4 juni 
1902 (Björklund 1929 4 och Nilsson 1940). 

Trots den betydelse Emilia Broomé haft för sin samtid är hon relativt okänd. 
I huvudsak handlar denna avhandling om hennes fredsarbete, men under ar
betets gång har hon framträtt som aktiv i så många fler sammanhang. Hennes 
verksamhet har haft betydelse för både fredsfrågor, pedagogiska frågor, kvin
nors utbildning, sociala frågor och hon har varit banbrytare när det gällt kvin
nors möjlighet att verka i politiska församlingar. Som kommer att framgå i 
denna framställning om henne kom hon så småningom att välja en annan väg 
att verka än de kvinnor som verkade i kvinnorörelsen. Hon valde att gå den 
partipolitiska och parlamentariska vägen trots de svårigheter som fanns. 

Eftermäle i pressen om Emilia Broomé 

Att hon var en betydelsefull kvinna för sin samtid framgår inte minst av de 
nekrologer jag tagit del av. Både r iks- och landsortstidningar skrev om henne 
vid hennes bortgång i juni 1925, och flera stora tidningar hade helsidor med 
bild av henne. Även om det som skrivs vid ett sådant tillfälle ger en övervä
gande positiv och därmed begränsad bild av en person så framgår det att Emi
lia Broomé var känd och betydelsefull för sin tid. 

Valet att gå in i politiken med allt vad det innebar, t.ex. att tappa en del av 
kontakten med kvinnor i den rörelse hon från början verkat, är Emilia Broomé 

4 Om hennes politiska arbete finns rikligare med underlag, m en här behandlas den 
delen av hennes verksamhet kortfattat. 
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ett exempel på, och det framgår av det som skrevs om henne. Hennes verk
samhet i den fredsförening hon varit ordförande för i 13 år nämns i hennes 
eftermälen nästan inte alls. 

Här några exempel på vad som skrevs. Ett år före sin död då hon på grund 
av sjukdom avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Stockholms stadsfullmäktige 
skrevs det att 

" Om hon som kvinna talat, har hon likväl aldrig hemfallit åt känslosamhet och 
känslotänkande. Benämningen redigt fruntimmer passar bättre på henne" 
(Dagens Nyheter 3/7 1924) 

Att hon inte var feminist framhålls i nästan alla tidningar som en positiv 
egenskap. Antifeminism, avsaknad av familjeomsorg och lysande manliga egen
skaper var det som i huvudsak angavs som förklaringen till hennes framgångar. 

"Hon drev aldrig i sin kommunala och politiska verksamhet feministisk politik". 
Vidare sägs det att "Ur synpunkten av denna relativa antifeminism är det väl 
knappast någon kvinna i vårt land som gjort så mycket för att tillgodose sitt köns 
berättigade krav" (Frisinnad ungdom 1925/6) eller 

"Det har varit fru Broomés lott att i samarbete med män vara representant för 
kvinnorna och deras intressen, och at t i ett samarbete med kvinnor företräda ett 
vad man med ett ännu gångbart uttryck kallar den manliga begåvningen: allsidig-
hety klokhet, vederhäftighet. " Vidare skrivs " Och hon var alls icke någon ensidig 
feminist, ty hon har alltid varit rätt kritisk mot sitt eget kön, och därför me d sitt 
kvinnokön gagnat saken ofantligt" (Stockholms Dagblad 3/6 1925) 

Att hon var ostörd av familjekrav beskrivs ha varit en förutsättning för henne. 
"Hon levde i samhällsarbetet och hade den stora lyckan att kunna göra sig ostörd av 
privata och timliga omsorger"(Arvid Grundel i Kristinehamnsposten 9/6 1925). 
Vidare i samma artikel "Men med det kvinnligas lidelse i sitt ställningstagande 
förenade hon ett manligt intellekts bästa och största egenskaper: en principfasthet, 
som icke visst e av dagtingan, ett mod som aldrig lät sig skrämmas eller ku vas7 en 
kritisk skarpsyn som genomträngde fraseny ett kallt huvud över hjärtat även när det 
brann som hetast". 

Ett undantag utgör Anna Grönfeldt i Västerbottenskuriren (9/6 1925) som 
inte talar om hennes antifeminism. Hon ger i stället en antydan om hennes 
entusiasm och tro på att kunna medverka till ett bättre samhälle . Hon hänvi
sar till några ord hon minns från Fogelstads s.k. "urkurs" 1922 där Emilia 
Broomé medverkat som föreläsare. 

"Politik är inte något tråkigt, inte heller något simpelt, som vi helst bör hålla 
oss ifrån. Politik är istället något som förtjänar vårt intresse i hög grad, därför 
att vi behöva den för att fa det bättre i våra enskilda liv och för att kunna göra 
det bättre för våra medmänniskor". 
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För övrigt var det en mängd uppdrag av mycket skiftande slag som omnämndes 
och som hon haft under årens lopp. I Dagens Nyheter (4/6 1925) finns t.ex. 
ett inlägg av Torkel Tomasson5 som vill framhålla att hon uppmärksammat 
lapparnas sociala problem. 

I Dagens Nyheter uppmärksammas på annat ställe samma dag att hon till
hört rasbiologiska institutets styrelse sedan 1921 och i Nya Dagligt Allehanda 
(9/6 1925) att hon hyste en varm kärlek till musiken och var en trogen gäst på 
Konsertföreningen. 

Vilket liv var det då som format Emilia Broomé till den person som beskrivs 
i ovanstående eftermälen om henne. Jag vill tolka dessa eftermälen som ut
tryckande för det tänkande som var representativt för vad män tänkte om en 
kvinna i politiken lika mycket som en sann bild av Emilia Broomé. 

Bakgrund utbildning äktenskap och barn 

Uppgifterna i ovanstående eftermälen om henne kan jämföras med den "min
nesteckning" som Sigrid Björklund skrivit. Emilia Augusta Klementina Broomé 
var född i Jönköping 13 januari 1866. Hennes far var hovrättsrådet Isac 
Lothigius och hennes mor Emilia var född Stridbeck. Hovrättsrådet Lothigius 
beskrivs som framstående, "han tycks haft sin hand med nästan överallt". Han 
beskrivs som fruktad och inte alltid populär. (Björklund6 ) 

Hennes mor dog kort efter hennes födelse och hon kom därför helt att 
uppfostras av sin far. Han beskrivs ha ägnat sin dotters uppfostran stort in
tresse, där det var hans mest karaktäristiska egenskaper som kärlek till ordning 
och pedanteri som var vägledande. Hon beskrivs ha varit ensam med fadern 
som var medelålders och dennes hushållerska, "tant Emma Olofsson" som enda 
sällskap. Det hon hörde om flickskolor med lärarinnor och kamrater beskrivs 
ha varit oemotståndligt lockande. Hon blev känd för att vara livlig och road av 
friluftslekar vilket gav henne benämningen "Isacs pojke". Hon ansågs märk
värdig inte minst då hennes far var känd för att i lek med henne låtsas låta 
henne avgöra kvistiga mål. Hans bekanta kunde hon få roa genom att t.ex. läsa 
upp lagtexter om arv eller annan juridisk text (a.a.). 

5 Torkel Tomasson hade som ung kommit till Stockholm för att ta studenten Utan pengar 
fick han kontakt med Emilia Broomé på C .S.A. som han uppsökte. Hon hade förstått hans 
situation och sörjde för hans ekonomi till studentexamen (Björlund 1929). 

6 Sigrid Björklund anger i förordet att hon skrivit boken på uppmaning och med uppgifter 
från Emilia Broomés arbetskamrater och närstående vänner. Hennes dotter fil. kand Birgit 
Broomé har bidragit med upplysningar och material. Förutom de eftermälen i pressen vid 
hennes död finns det få uppgifter att få fram om henne. De uppgifter som finns om henne 
hänvisar i de flesta fall till denna bok Sigrid Björklund var lärarinna vid Anna Whitlocks skola. 
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Detta måste ha varit ovanligt för en flicka att av sin far bli invigd i frågor av 
denna typ. Hennes kvinnliga förebilder enligt Björklund tycks ha varit fa. Vad 
kom denna fostran som "pappas flicka" att betyda för hennes vägval i framti
den? Lade hon här grunden till sin vana att arbeta med män och få deras gehör? 

1881 skrevs hon in i Wallinska skolans gymnasium och blev som 17-åring 
en av de första flickor i landet som tog studenten där. Naturvetenskap var det 
som intresserade henne mest och hon blev intresserad av en professor Curt 
Wallis föreläsningar om hälsolära, som gavs frivilligt efter skoldagens ordinarie 
undervisning. Hans undervisning beskrivs ha varit inriktad mer på det prak
tiska livet än teoretiska kunskaper i ämnet. Han ville dessutom stödja kvinnors 
strävanden till medborgerlig självständighet. Därför resonerade han och upp
lyste om vilka möjligheter som stod kvinnan till buds i fråga om utbildning. 

Det kan väl antas att det var genom detta intresse och dessa upplysningar 
som gjorde att hon ville bli läkare. Hon började studera medicin och avlade i 
Uppsala med. fil.-examen 1884.1 Uppsala etablerade hon kontakter med män 
som senare kom att bli betydelsefiilla för hennes verksamhet. Sigrid Björklund 
hänvisar till hennes almanacka som upptog, förutom studier, ett intensivt en
gagemang i olika föreningar med utflykter, dans och fester. 

Då inträffade en händelse som visade att även en flicka som kom från ett hem 
där yrkesutbildning accepterades så var det självklart att det var viktigare att ställa 
upp när uppgifter i hemmet kallade. Hennes far var gammal och blev sjuk och 
hon beskrivs ha ansett det som sin plikt att återvända till Jönköping för att sköta 
honom och hans hushåll. Därmed fick hon avbryta sina medicinstudier. Detta var 
antagligen en dotters plikt att omsorgen om sin far gick före studierna. 

Förutom att hon skötte hushållet började hon att undervisa i botanik och zoologi i 
en flickskola i Jönköping. Dessutom gav hon kurser i klädsömnad och konstvävnad 
där hon själv undervisade. Hon beskrivs ha uppträtt i "reformdräkt", låga klackar 
på skorna och med kortklippt hår. Med sin gamla lärare i hälsolära Curt Wallis 
som förebild behandlade hon sina elever som vuxna vilket måste ha varit ovanligt. 

Sommaren 1884 träffade hon sin man Erik Broomé . Han var ingenjör och 
med honom förlovade hon sig. De gifte sig 1891 och bosatte sig i Norrköping 
och fick en dotter Birgit. Efter att hela tiden haft en dålig hälsa dog Erik 
Broomé och Emilia Broomé flyttade tillbaka till sin far i Jönköping tillsam
mans med sin då ettåriga dotter Birgit7. 

7 Hennes douer Birgit nämns mycket sällan i biografier om henne. Sigrid Björklund(1929) 
nämner dock" det innerliga förhållande, som förenade dem"(s.l35) och menar att det var 
det sociala arbetet och Birgit som representerade de stora linjerna i hennes liv. 
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Yrkesverksamhet 

Från den tiden kom hennes liv att omfatta för kvinnorna stora och viktiga 
frågor även om hon inte alltid ville arbeta med enbart kvinnor. Det var sociala 
och det var politiska frågor. I det fredsarbete hon hade kontakt med hela livet 
visade sig att hon i längden kom i konflikt med kvinnorna i fredsrörelsen. 

I Jönköping återupptog hon sin undervisning i flickskola och ordnade kur
ser i hälsovård och barnavård för arbeterskor. Hon fick genom ekonomiskt 
stöd till inrättande av skollovskolonier som hon själv ledde. Hon stannade i 
Jönköping till 1897 då hon övertalade sin far att flytta till Stockholm. 

Så småningom var det andra uppgifter som kom att bli viktiga för henne. 
Slutet av 1800-talet var, som tidigare beskrivits, en tid då många väckte frågor 
om sociala förhållanden och ville undanröja stora orättvisor och genomföra 
sociala reformer. 

Det fanns den här tiden flera organisationer som verkade för genomför
ande av sociala reformer och insatser. För att få en överblick av situationen tog 
bl.a. Anna Whitlock initiativ till att sammankalla dessa organisationer med 
syfte till samordning. Det ledde 1903 till bildandet av Centralförbundet för 
Socialt Arbete (C.S.A.) 

Emilia Broomé som då undervisade på Whitlockska skolan blev tillfrågad 
av Anna Whitlock om hon ville bli föreståndare för denna byrå. Efter tvekan 
lämnade hon sin undervisning och tackade ja. Hon kom att bli kvar här till 
1914. Byrån samordnade olika slag av sociala insatser, och genom att verksam
heten fick gott rykte när det gällde att lösa sociala problem, så tillkom en rad 
donationer. Det framgår att byrån drevs med frivilliga bidrag och i stor ut
sträckning med frivillig arbetskraft. Sociala frågor tycks ha varit intressanta ur 
fleras perspektiv denna tid, och när det på initiativ av Anna Whitlock erbjöds 
kurser i medborgarkunskap till frivilligt intresserade elever vid flickskolor och 
läroverk fick dessa s tor tillströmning. Många av de eleverna fortsatte sedan 
som praktikanter vid C.S.A. 

Med erfarenheterna från det sociala arbetet växte insikten hos Emilia Broomé 
om vikten av yrkesval bland ungdomar fram, speciellt bland flickorna. I sam
arbete med Carolina Widerström8 var hon en stark förespråkare för inrättandet 
av de första yrkesskolorna. Det arbetssätt hon tillämpade hade vissa gemen

8 (1856-1949) Sveriges första kvinnliga läkare med kvinnosjukdomar som specialitet. 
Hon var politiskt frisinnad och tillhörde Stockholms stadsfullmäktige 1912-1915. 
Ordförande för Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt 1919-1921 och 
periodvis för andra kvinnoföreningar. Ho n var för övrigt socialt engagerad på en rad 
områden (Österberg Lewenhaupt Wahlbergl990) 
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samma drag med den verksamhet Jane Addams bedrev i Chicago där de sociala 
frågorna var nära kopplade till de pedagogiska (Addams 19209). 

Det uppges att Emilia Broomé själv i de flesta fall inte var den som tog 
initiativ men att hon såg möjligheter och gav stöd åt initiativ från sina medar
betare som kom med förslag. Hon var angelägen om det sociala arbetets speci
ella karaktär, och hon var till att börja med skeptisk mot inrättande av ett 
institut med socialpolitisk och kommunal utbildning. De invändningar hon 
gjorde var att det fanns risk för att det skulle bli för formalistiskt och byråkra
tiskt och att den praktiska erfarenheten skulle tappas bort. En viktig kontakt 
för henne under denna tid och fram till sin död var den sammanslutning av 
kvinnor som bildats av Ellen Key och kallades Tolfterna. 

Politisk verksamhet 

Genom sitt arbete på C:S:A. kom Emilia Broomé i kontakt med frågor som 
innebar att hon såg som enda möjlighet att gå den politiska vägen för att uppnå 
resultat. Ada Nilsson (1940) beskriver sitt samarbete med Emilia Broomé i sin 
politiska verksamhet. Politiskt tillhörde Emilia Broomé de frisinnade och kom 
1911 in på deras lista i Stockholms stadsfullmäktige. I de valtal som föregick 
valet hade hon talat om bostadsfrågan, nykterhetsfrågan, livsmedelsfrågan, 
barnavård och ungdomens fostran och utbildning. Hon menade att det var 
bättre att förebygga än att senare ta hand om problemen. Det var i huvudsak 
de områden hon kom att motionera och verka för när hon var ledamot i stads
fullmäktige. Emilia Broomé verkade speciellt för de ensamstående mödrar som 
hade svårt att fa tak över huvudet för sina barn. 

Hennes namn finns ofta nämnt i beskrivningar av den tidiga rösträttsrörelsen 
för kvinnor. Hon kämpade dels för att kvinnor skulle få politiskt inflytande, och 
dels som politiker för att kvinnor skulle få bättre villkor. Hon kom att bli ledamot 
i en rad statliga utredningar och råd, trots att hon inte var intresserad av riksdags
arbete. 

1920 var hon som ordförande verksam i förarbete till den nya äktenskaps-
lagstiftningen. Möten arrangerades där kvinnor från flera partier anslöt sig till 
en resolution om att målsmanskapet skulle upphävas, vilket blev beslutat. 

I en utredning om kvinnor i statliga tjänster, som tillsattes av regeringen, 
utsågs Emilia Broomé till ordförande. Det var första gången regeringen utsåg 
en kvinna till ordförande för en kunglig kommitté, uppger Sigrid Björklund. 
Utredningen ledde fram till en behörighetslag 1923 som innebar att kvinnor, 
med få undantag, fick behörighet på samma villkor som män. 

9 Jane Addams var en av initiativtagarna och ledare för den internationella 
fredsorganisation för kvinnor som kommer att presenteras senare. 

71 



I en tilläggsutredning, som behandlade löner, framförde Emilia Broomé krav 
på lika lön för män och kvinnor. Det lyckades inte eftersom den tilläggsutredning 
som behandlade frågan fått som direktiv att statens kostnader för tjänsterna 
inte fick öka. 

1923 anmälde hon sitt utträde ur Frisinnade Landsförsamlingen när förbuds
frågan om nykterhetspolitik fick majoritet. Hon trodde inte på tvång, men 
hon anslöt sig till Brattsystemet om ransonering. Det var inte första gången 
hon anmälde utträde ur en organisation som inte längre överensstämde med 
hennes övertygelse. 

Fredsarbete 

Den tid hon ledde Sveriges Kvinnliga Fredsförening (1898-1911) behandlas 
utförligare i senare kapitel. Hon kom inte att lämna fredsfrågan efter 1911, 
men hennes vidare arbete kom mer att överensstämma med en etablerad 
politikers än med den folkrörelse/kvinnorörelse där hon från början varit 
verksam. 

Från att vid SKF:s början ha varit starkt kritisk till militära försvar och närmast 
pacifist kom hon att ändra inställning när hon drev frågan politisk. Här blev det 
skiljedom och förhandlingar, stöd till bildandet av Nationernas Förbund och sam
tidigt upprätthållande av ett starkt försvar som blev den linje hon drev. 

Bland Frisinnade kvinnor hade fredsfrågan en framträdande plats men Emilia 
Broomé kom att så småningom komma i konflikt med flertalet kvinnor i de 
frågorna. Flera exempel visar på svårigheten att försöka stå med en fot i parti
politiken och en i kvinnorörelsen. 

När Sveriges Kvinnliga Fredsförening upphörde 1911 och uppgick i det då 
bildade Svenska Fredsförbundet blev Emilia Broomé medlem i styrelsen tills 
denna upphörde 1919. Den uppgick då i en nystiftad sammanslutning, Svenska 
föreningen för Nationernas Förbund. Även här kom hon att tillhöra styrelsen. 
Det tycks således vara den organisationen i stället för IKFF hon i huvudsak gav 
sitt stöd, men vid IKFF:s bildande och de första åren fanns hon med i medlems
förteckningen. 

Vem var Emilia Broomé ? 

Den bild flera av dem som mött henne ger är att hon var envis i sin övertygelse. 
Vid flera tillfällen lämnade hon hellre en organisation än kvarstod när den 
kom i konflikt med hennes övertygelse. 

De nekrologer som framhåller i första hand hennes "manliga egenskaper" 
som den största förtjänsten är sannolikt inte rättvisa. Hon framställs som ett 
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lysande undantag bland kvinnor som har tagit till sig och utvecklat de bästa av 
manliga egenskaper. Att hon varit lycklig nog att kunna lämna omsorger om 
familj framskrivs som en förutsättning. Med det motstånd som fortfarande 
fanns till kvinnor i politiken var det kanske utifrån tankar i tiden som hon 
tolkades på detta sätt. 

Bland de kvinnor hon hade som medarbetare uppfattades hon antagligen 
på ett annat sätt. Läser man till Anna Grönlund i Västerbottenskuriren så fram
står en annan bild. Hon menar att Emilia ser politiken som den enda vägen för 
kvinnorna att få inflytande. De frågor hon drev gällde ju i första hand kvin
norna. Det var kvinnors rösträtt, bostadsfrågan, nykterhetsfrågan, koloni
verksamhet för barn, yrkesutbildning för kvinnor och rättigheter för kvinnor 
genom t.ex. den nya äktenskapslagstiftningen, som var hennes hjärtefrågor. 
Hon medverkade till lösningen av flera av samhällets sociala problem, och i 
fredsrörelsen ägnade hon en stor del av det arbetet åt fostran och utbildning, 
som hon till att börja med såg som kvinnornas uppgift. 

Som ett av hennes mest positiva drag framställs av män i hennes eftermälen 
att hon inte var feminist. Var hon inte det, och i så fall varför inte? Kan det 
vara så att "feminist" så som det tolkades 1925 (och delvis fortfarande) sanno
likt inte kunde se Emilia Broomé som representant för vare sig feminism eller 
för kvinnorörelsen. 

Jag vill snarare se henne som en god strateg som insåg att det var en större 
fördel att få inflytande genom att komma in i etablerade maktstrukturer och 
där försöka få gehör, än det skulle vara att verka i kvinnoorganisationer. Det 
framgår vid flera tillfällen att hon egentligen var emot kvinnoföreningar. Hon 
ansåg i stället att man skulle samarbeta med de män som ville verka åt samma 
håll som kvinnorna. När hon inte direkt drev kraven på det sätt som kvin
norna i de kvinnoorganisationer där hon var medlem gjorde, kom hon ofta i 
konflikt med dem. De ansåg henne inte tillräckligt radikal. De tycks ändå 
ansett det som viktigt att ha hennes gehör då hon kunde få män att lyssna, 
vilket kunde ge konkreta resultat. 

Hon verkade och fick igenom flera beslut till fördel för kvinnorna. Priset 
hon fick betala var att kvinnorna såg hennes avståndstagande som ett svek när 
hon inte drev frågorna på samma sätt som kvinnor i kvinnorörelsen ville. Om 
hon ska placeras in på någon feministisk skala så vill ja tolka hennes perspek
tiv som liberalfeministiskt, där män och kvinnor skulle ha ett lika värde. Det 
var detta, och inte kvinnornas särart, hon lyfte fram som skäl för att kvin
norna skulle få politisk rösträtt. 

I hennes ursprungliga fredsupprop (1897) rör det sig däremot om att kvin
norna skulle ägna sig åt det speciella område som de var lämpliga för. När hon 

73 



skev och talade både om "Barnet och fredssaken"(1899) och "Kvinnan och 
fredssaken" (1899) betonade hon att kvinnor helt enkelt inte var lämpliga att fatta 
beslut inom vissa områden, utan det skulle överlåtas till männen som var mer 
lämpliga för detta. Det är motsägelsefullt när man ser till hur hon senare kämpade 
för att kvinnor skulle få rösträtt och inflytande på i stort sett alla områden, men 
man kan också se det som en utveckling där hon kom att ändra uppfattning. 

Vilken nytta hade hon av att från början ha varit "pappa flicka" och "Isacs 
pojke", när hon som vuxen hade så lätt att samarbeta med männen och få deras 
gehör. Hade hon lärt sig att män lyssnade när hennes pappa diskuterat frågor 
med henne som om hon vore vuxen, och hon hade hört diskussioner med 
pappa och hans vänner? Jämförelser kan göras med Jane Addams (Melin -
1996) som på ungefär samma sätt under samma tid i USA växte upp ensam 
med sin pappa och tidigt lärde sig umgås med kongressmän då hennes pappa 
var ledamot i den amerikanska kongressen. Även hon tog som vuxen naturligt 
kontakt med män i fredsfrågan som i hennes fall blev kongressledamöter och 
presidenter. 

Den rörelse som vid sidan av arbetarrörelsen växte fram var den liberala 
rörelsen, från vilken grupp många välutbildade män och kvinnor utvecklade 
en politisk rörelse. Emilia Broomé var en av dem. Hon hade en pappa som 
insåg värdet av att hon som kvinna fick en god utbildning. Genom både ho
nom och under sin utbildningstid fick hon tidiga kontakter med de grupper som 
kom att få inflytande över den politiska utvecklingen efter sekelskiftet 1900. 

Av Ada Nilssons beskrivning i "Barrikaden valde oss" (1940) framgår att 
Emilia Broomé inte alltid var helt lätt att samarbeta med, men hennes närvaro 
vid sammanträden i Frisinnade Kvinnor var eftertraktad. Hon omnämner Emilia 
Broomé som en centralfigur i den politiska världen. När hon hävdade sin upp
fattning om att kvinnoorganisationer inte skulle agera självständigt utan vara 
stöd till den manliga organisationen, både i politiken och i fredsrörelsen, kom 
hon ofta i konflikt med mer radikala kvinnor. 

Ada Nilsson skriver om Emilia Broomé på följande sätt: "jaggjorde snart den 
upptäckten att - som jag en gäng uttryckte det - skötte man henne bara med samma 
omsorg som man behandlar ett gott rödvin - detfick varken vara för varmt ellerför 
kallt i sammanträdesrummet - flöt arbetet friktionsfritt. " a. a. s. 16) 

Det framstår som självklart att hennes närvaro var eftertraktad. På samma 
sätt som kvinnorna tidigare fört fram sina krav genom sympatiserande män 
med inflytande, hade de nu en kvinna som kunde få gehör bland männen och 
visa resultat när hon förde fram kvinnornas krav. 

När hon 1911 samtidigt som Anna Lindhagen kom in i Stockholms stads
fullmäktige skrev tidningen Idun om Emilia Broomé "att hon antagligen inte 
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serfrågor så mycket ur kvinnornas som rättvisans synpunkt och då blir ju realiteten 
densamma (Idun 1911:11). 

Nätverk av kvinnor kring Emilia Broomé 

I det nätverk av kvinnor som verkade i fredsfrågan under den tid SKF verkade 
hade de flesta en gemenskap i en frisinnad och liberal ideologi. De samverkade 
med kvinnor från andra partier både i rösträttsrörelsen och i fredsfrågan. Främst 
var det med kvinnor från Socialdemokraterna. 

Anna Bugge-Wicksell (1862-1928) 

Anna Bugge-Wicksell är känd som rösträttskämpe och fredsarbetare. Hon var 
en av Emilia Broomés nära medarbetare. Hon blev tidigt engagerad i kvinno-
och fredsfrågor. Det väckte stort uppseende när hon 1889 ingick samvetsäk
tenskap, med kontrakt i stället för vigsel, med Knut Wicksell i Lund. 1917 
blev hon ordförande för LKPR. Hon gjorde stora insatser i nordiskt fredsar
bete och tillsammans med Emilia Broomé var hon 1898 med och bildade Sve
riges K vinnliga Fredsförening (SKF). När denna förening upplöstes var hon 
tillsammans med några av kvinnorna från SKF och andra fredsföreningar med 
och bildade Svenska Fredsförbundet 1911 och även denna förenings fortsätt
ning, Svenska Föreningen för Nationernas Förbund. Hon var sekreterare i båda 
dessa föreningar, och hon kom även att bli aktiv i IKFF när detta bildats. 

Hon hade värdefulla kunskaper för kvinnorna i fredsarbetet, både för SKF 
och senare för IKFF. För att kunna göra största möjliga insatser i fredsarbetet 
studerade hon internationell rätt i Lund och blev jur.kand. 1911. Hon var en 
av de fa kvinnor som fick en politisk post nära knuten till fredsfrågorna. 1920 
var hon suppleant i den svenska delegationen vid NF:s förbundsförsamlings 
första möte. Hon blev enda kvinnliga ledamot i den permanenta s.k. mandat
kommissionen och har kallats "Sveriges första kvinnliga diplomat". Hon gav 
ut en rad skrifter, särskilt i folkrättsfrågor, och medverkade även senare i IKFF 
vid den föreningens upplysningskurser och möten. 

Ann-Margret Holmgren (1850-1940) 

Det var en adlig och mycket konservativ miljö hon växte upp i, där det disku
terades och fanns intresse för politik och litteratur. Familjen Tersmeden bodde 
på herrgården Hässle vid Mälaren och här föddes Anna Margareta som sedan 
kallades Ann-Margret. I trettonårsåldern var hon med sin far och en äldre sys
ter på resor utomlands till Frankrike, Italien Schweiz och Tyskland som kan 
antas ha givit henne en värdefull bakgrund till hennes senare fredsarbete. När 
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hennes bröder började studera flyttade familjen till Uppsala på vintrarna. Här 
träffade Ann-Margret professor Fritjof Holmgren som hon 1869 gifte sig med 
som 19-åring. Han var 18 år äldre än hon och känd vetenskapsman och fors
kare fysiologi som kom att ställa sina kunskaper till förfogande för fredsrörelsens 
kvinnor som han gav stöd till. 

Det var en helt ny värld som öppnade sig i hans sällskap. Det var frisinnade 
och radikala vänner som hon tog starka intryck av och vilkas idéer hon kom att 
omfatta. Hon följde med på sin mans resor och de utvecklade framför allt 
många nordiska kontakter. 

Ann-Margret Holmgren blev författare och pionjär inom rösträttsrörelsen. 
Hon blev redaktör för tidskriften Verdandi och har själv författat 11 av de 
häften som gavs ut. I rösträttsrörelsen var hon vice ordförande i Stockholms
avdelningen och senare sekreterare i LKPR. När rösträtten var genomförd 1921 
tog hon initiativ till Svenska Kvinnors Medborgarförbund, som skulle ha till 
syfte att hålla samman kvinnorna. Hon var starkt engagerad i fredsrörelsen, 
arbetade tillsammans med Emilia Broomé och var vice ordförande i Sveriges 
Kvinnliga Fredsförening (SKF) Hon fick Illis Quorum. Ann-Margret Holm
gren är författare till ett stort antal böcker och skrifter om kvinnorsrösträtts
rörelsens historia i nordiska och främmande länder, om internationella 
kvinnoorganisationer, om fredsrörelse och om framstående kvinnor som Fred
rika Bremer, Ellen Key och om Jane Addams. Hon hade nära kontakt med den 
norske författaren Björnstjerne Björnssen och samarbetade med den norska 
fredsrörelsen i samband med unionsupplösningen. Även Ann-Margret Holm
gren kom att bli aktiv medlem i IKFF ( Koht, 1955). 

Anna Whitlock (1852-1930) 

Anna Whitlocks föräldrar var Gustaf Emanuel Whitlock vars släkt kom från 
England och Sophie Augusta Forsgren. Gustaf Whitlock var affärsman som 
gick i konkurs och hustrun Sophie fick därför pröva på olika slag av egen för
sörjning. Så småningom blev hon en driftig fastighetsmäklare som bl.a. ägnade 
sig åt att skaffa billiga smålägenheter åt självförsörjande kvinnor. Anna Whidock 
uppges ha varit ett försigkommet barn som kunde läsa vid fyra års ålder. 

Vid 17 år började hon på Per Adam Siljeströms "lärokurs för fruntimmer" 
där hon träffade Ellen Key som hon kom att ha kontakt med hela sitt liv. Efter 
att några år ha arbetat som familjelärarinna i Jakobstad i Finland återkom hon 
till Sverige och sökte in på Högre lärarinneseminariet. Efter tre år tog hon sin 
examen och gjorde därefter en rad resor. Det var till Grundtvigska folkhögsko
lor i Danmark och det var till Genève och Paris. I Frankrike uppges hon ha 
mött omtumlande erfarenheter av politiskt liv. Förutom att hon mötte en rad 
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kulturpersonligheter studerade hon skolor i de länder hon besökte. I Genève 
kom hon i kontakt med valfri religionsundervisning. Från att i sin ungdom ha 
varit religiöst aktiv kom hon att ompröva sin ställning till religionen. Hon blev 
agnostiker och övertygad anhängare av modern utvecklingslära. Hennes intresse 
för både politik, kultur, sociala och pedagogiska frågor hade blivit stärkt under 
resan (Hedström-Huveröd). 

Anna Whitlock har kallats reformpedagog och skolpionjär, och det var på 
sin egen skola hon prövade nya liberala principer på skolans område. 1880 
startade hon sin skola i blygsam omfattning med sju tioåriga flickor. Denna 
inhystes i Emil Keys (Ellen Keys fars) riksdagsvåning. Med sin agnostiska över
tygelse annonserade hon efter elever til l en konfessionslös skola. Först 1892, 
när frågan börjat diskuteras på officiell nivå, fick hon stöd för sin linje. Kris
tendomsundervisning skulle vara frivillig och att det skulle ges undervisning i 
historisk religionsframställning. Ellen Key var anställd som medhjälpare i sko
lan och bådas mål var att skapa en samskola. Först 1897 kunde skolan presen
teras som "läroverk för flickor och gossar" men gossarna var då bara två (a.a.). 

Anna Whitlock verkade på skolan hela sitt verksamma liv. Med nya ämnen 
och nya undervisningsmetoder knöt hon till sig intresserade lärare under åren. 
Förutom att Ellen Key och hon själv undervisade fanns också Fridtjuv Berg 
och Emilia Broomé bland dem som verkade där (a.a.). 

Det var inte enbart skolan som engagerade Anna Whitlock. Politik, kultur 
och sociala frågor var viktiga för henne och hörde ihop med den utbildning 
hon drev, och hon tillhörde kärnan i Frisinnade landsföreningen. Hon låg bakom 
initiativet att bilda Centralförbundet för socialt arbete, där Emilia Broomé 
blev föreståndare, och hon tog initiativ till sociala föreläsningar för skolung
dom. Hon verkade aktivt i rösträttsrörelsen och tog initiativ till bildande av en 
kooperativ förening för kvinnor i Stockholm 1905 (a.a.). Hon var en av Anna 
Bugge-Wicksells och Ellen Keys närmaste vänner. De arbetade speciellt med 
pedagogiska frågor och fredsfostran inom SKF tillsammans med Emilia Broomé. 
(Hedstöm-Huveröd 1989 Fernström, Kistner, Stecksenl978). 

Anna Lindhagen (1870-1941) 

Anna Lindhagen var rödakorssjuksköterska och socialreformator. Hon var med 
från början i Rädda Barnen och dess ordförande 1922-1925. Anna Lindhagen 
är känd som initiativtagare till koloniträdgårdsrörelsen och var dess ordförande 
1906-1921. Hon tillhörde Socialdemokraterna, var styrelseledamot i Kvinno
förbundet 1911-1928 och redaktör för tidningen Morgonbris 1911-1916. Som 
engagerad ledamot av Stockholms skönhetsråd verkade hon aktivt för att be
vara kulturellt värdefulla hus och platser, speciellt ägnade hon sig åt Söder
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malm. Hon bodde på Fjällgatan 34 och inredde där de s.k. borgarrummen 
som skulle fungera som museum och visa framtiden hur en 1860-talsvåning 
såg ut. Miljön fungerade även som samlingsplats för kulturella ändamål. 1918 
erhöll hon Iduns kvinnliga akademiska pris. 

Hon var ledamot av SKF:s styrelse 1898-1902. Som aktiv i rösträttsrörelsen 
kom hon att delta i det möte i Haag 1915, som kommer att beskrivas i nästa 
del. Även hon blev senare aktiv och ledamot i IKFF:s styrelse. 

Ada Nilsson (1872-1964) 

Ada Nilsson var en nära medarbetare till Emilia Broomé. Föddes i Södra Säm, 
Alvsborgs län. Hennes far lantbrukaren Hans Nilsson dog när hon var 12 år 
och hennes mor gifte om sig. Hon genomgick Lyceum för flickor som var en 
reformskola i Stockholm och bestämde sig tidigt för att bli läkare. Hon läste 
medicin i Uppsala och tog medicine licentiatexamen 1900. Som läkare vid 
Stockholms stads gynekologiska klinik fick hon god inblick i sociala förhållan
den, och hon ingrep själv så långt det var möjligt i konkret verksamhet. Hon 
hade sitt hem vid Kornhamnstorg och en mycket välbesökt praktikmottagning. 
Inom socialmedicin, särskilt sexualhygien bedrev hon ett stort upplysningsar
bete i muntlig och skriftlig form. 

Politiskt var hon frisinnat radikal. Tillsammans med Julia Kinberg von 
Sneidern bildade hon 1914 Föreningen Frisinnade Kvinnor och var dess ord
förande de tre första åren. Den verksamheten skildrar hon i boken "Barrika
derna valde oss" (1940). Här beskriver hon sitt nära samarbete med Emilia 
Broomé. Hon var en av de ledande i Fogelstadkretsen och en period ansvarig 
utgivare för tidningen Tidevarvet. Efter Elin Wägners tid som redaktör ansva
rade hon tillsamman med Carin Hermelin för utgivningen. Hon hörde till dem 
av kvinnorna från Fogelstad som 1931 gick in i Svenska Kvinnors Vänsterförbund. 

Hon hade många kontakter och vänner, och hon höll i sitt hem litterär 
salong, där man omkring 1930 kunde möta Agnes von Krusenstjerna, Moa 
och Harry Martinsson, Karin Boye, Marika Stjernstedt och Elin Wägner. Hon 
var Alexandra Kolontajs läkare och nära vän, och hon har skrivit om de samtal 
hon hade med henne om händelser kring andra världskriget. (Österberg, 
Lewenhaupt, Wahlberg 1990 och Eskilsson 1991). 

Internationella förebilden 

Många av de tankar som kom att föras fram av kvinnor under rösträttsrörelsen 
hade föregångare i en internationell rörelse. En av de mest betydelsefulla för 
kvinnors internationella fredsrörelse den tid SKF bildades var Bertha von Suttner. 
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Det fanns flera, men hon var en av dem som var mest känd i Sverige, både 
genom besök och som författare. 

Bertha von Suttner (1843-1914) 

Bertha von Suttner var en känd författarinna och fick stor betydelse för 
fredsrörelserna i Europa. Hon skrev redan som ung inlägg och mindre skrifter 
i protest mot krig och militarism utan att fa gehör från mer än några fa. Hon 
angrep skolans historieundervisning och hyllning till krigsherrar och krigar-
kungar (två av dessa skrifter kom att bli översatta och gavs ut i SKF:s skriftse
rie). För att få större spridning för sin tankar skrev hon romanen " Die Waffen 
nieder" som kom ut 1889 och översattes till flera språk, bland annat till svenska 
med titeln "Ned med vapnen" (von Suttner 1889/1907). 

Romanen är skriven som en självbiografi. Huvudpersonen Marta, som är 
generalsdotter, gifter sig med en officer som stupar i krig mot Italien och Dan
mark. Senare gifter Marta om sig med en baron Tilling som hon brevväxlar 
med när även han deltar i krig. Han skriver i sina brev till henne om krig som 
människoslakt och kritiserar heroiseringen av krig och hjältedåd. Det slutar 
med att baron Tilling på grund av sitt ställningstagande blir dömd för förräderi 
till arkebusering. Det framgår både i fredsrörelsens skrifter, i artiklar och tid
ningar att boken som var översatt till flera språk vållade debatt och väckte 
uppmärksamhet. Bertha von Suttner var också en ofta anlitad föreläsare och 
var en av initiativtagarna till bildandet av den internationella fredsorganisation 
bland kvinnor som SKF kom att ha kontakt med, " League des femmes pour le 
disarmement international". 

Hon var en kort tid anställd hos Alfred Nobel och han kom i huvudsak att 
fortsätta, genom brev, kontakten med henne hela livet. Ursula Jorfald (1963) 
har beskrivit hur Bertha von Suttner påverkat Alfred Nobel att inrätta sitt freds
pris. Medan Alfred Nobel ansåg att hans uppfinning av krutet skulle göra slut 
på krigen argumenterade Bertha von Suttner om en motsatt uppfattning. 

I Idun (1906:16) meddelas i en artikel att B. von Suttner besöker Stock
holm och håller föredrag i Musikaliska akademin. Redan tre år tidigare då hon 
förväntades få Nobels fredspris hade hon presenterats i en artikel i tidningen 
(1903:50). Hon hade då på en fredskongress i Rom talat på Capitoleum som 
representant för "League femmes pour le disarmement international". Denna 
organisation hade tidigare bildats i Wien. Det uppges i artikeln att hon var den 
första kvinna någonsin som talat offentligt på Capitoleum. 

En av de skrifter som utgavs i en skriftserie av SKF ( Sveriges Kvinnliga 
Fredsförening) var "Kriget och dess bekämpande" av v. Suttner. 1905 kunde 
den beställas gratis från föreningen (Årsbok 1906 IKFF:s arkiv) liksom hennes 
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skrift "Härliga minnen" som handlar om krigets verklighet. Det var det året 
Bertha von Suttner fick Nobels fredspris och i SKF:s årsberättelse påpekas att 
SKF tillhörde de många som hade "gjort hänvändelser till Nobelkommittén om 
detta ' (a.a.s. 6). Att ledande medlemmar av SKF påverkats av hennes tankar 
framgår tydligt. 

11.5 Sveriges kvinnliga fredsförening (SKF) 1898 - 1911 

Upprop till Svenges kvinnor 

Att som kvinna befatta sig med frågor som social omsorg, utbildning, krav på 
rösträtt och inflytande för kvinnor var sannolikt provocerande nog för det stora 
flertalet i de länder där det förekom. Men att framföra synpunkter på hur 
tvister mellan länder som ledde till krig kunde lösas på annat sätt, eller ifråga
sätta pojkars fostran för krigsmakten var frågor som de flesta män inte ansåg 
hörde till frågor som skulle angå kvinnor. Det var en avvikelse från ett rådande 
genuskontrakt mellan kvinnor och män. 

De kvinnor som var aktiva i rösträttsrörelsen och drivande i sociala och peda
gogiska frågor var i Sverige ännu inte organiserade och väckta för fredsfrågan på 
samma sätt som i det övriga Europa och USA. Fredrika Bremers upprop att agera 
i fredsfrågan eller samma uppmaning från SFSF till kvinnorna 1889 hade inte 
resulterat i några organiserade aktiviteter. Att det inte ansågs angeläget kunde san
nolikt bero på att Sverige inte hade drabbats av krig på lång tid. Därmed var inte 
fredsfrågan d en viktigaste frågan för kvinnorna i den svenska rö strättsrörelsen, 
även om det var två frågor som skulle komma att bli nära sammankopplade. 

På 1890-talet fanns i Jönköping en livaktig avdelning av SFSF (Svenska 
Freds-och Skiljedomsföreningen). Emilia Broomé, som blev medlem där, var 
en drivande kraft och hon var sekreterare i föreningen (Björklund 1929). 

Möjligheterna att engagera kvinnorna för fredssaken diskuterades i den cen
tralstyrelse av SFSF där Emilia Broomé var ledamot. Edward Warinsky, som 
tidigare nämnts, hade genom sitt arbete i SFSF kommit i kontakt med kvin
nors fredsaktiviteter i Europa och i riksstyrelsen fick han kontakt med Emilia 
Broomé. Hon uppmanades nu av Edward Warinsky att ta initiativ till att svenska 
kvinnor skulle ansluta sig till den rörelse som var på gång för fredens sak ute i 
Europa. Han beskriver hur kvinnokommittéer bildats i andra länder i Europa. 
Nu är det bara Sverige och Turkiet som saknas. Emilia Broomé som uppges ha 
sett viktiga uppgifter för kvinnorna där hon bättre kunde verka utanför SFSF 
blev inspirerad av förslaget (a.a.). 

Genom Edvard Warinsky kom Emilia Broomé att få kontakt med en engelska, 
miss Priscilla Hanna Peckover, som uppges ha varit intresserad av den nordiska 
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fredsrörelsen och villig att anslå medel för att bekosta ett upprop riktat till kvin
norna i Sverige. Hon hade lärt sig tala de nordiska språken vilket underlättade 
kontakterna ( Björklund 1929, Larsson 1985 och Fogelström 1971). 

Miss Peckover hade författat ett förslag till upprop för kvinnorna. Med led
ning av detta innehåll tog Emilia Broomé tillsammans med 50 andra mer eller 
mindre kända kvinnor (bl.a. Ellen Key) initiativ till att publicera ett upprop 
"Till Sveriges kvinnor!" (Broomé 1897 s.1-710). I uppropet anklagas Sveriges 
kvinnor för att "de uppmaningar att deltaga i det europeiska fredsarbetet, som 
från kvinnor i andra länder har riktats till dem, hafua lämnats obesvarade" 

De svenska kvinnorna jämförs i det avseendet med de turkiska kvinnorna 
som de enda i Europa som inte är organiserade. Emilia Broomé gör i sitt upp
rop antagandet att den svenska kvinnan inte är mindre varmhjärtad eller min
dre redo för arbete för ett högt och ädelt mål än kvinnor i andra länder. Hon 
ställer i uppropet frågan om det hos kvinnan är "en falsk uppfattning af krigets 
innebörd och okunnighet om fredsrörelsens mål och medely som hittills gjort henne 
till en passiv åskådare"(a.a.). 

I uppropet hävdar kvinnorna att rustningstävlan blir en lika stor olycka för 
mänskligheten som kriget. "Hvilketjättestegframåt mot lycka och välstånd skulle 
däremot icke den nation taga, som för produktiva ändamål kunde taga i anspråk 
de summory hvilka nu slukas af krigsrustningar\ som åt ädelt och gagnande arbete 
kunde återbörda all den mannakraft, som nu ödes på förberedelser till krigets fruk
tansvärda dåd! "(a. a.) 

I uppropet finns ett speciellt avsnitt som har rubriken: "Hvad kvinnorna 
kunna göra för fredssaken". Det är i huvudsak kvinnornas roll i fostran som 
betonas här, men även hur barn med vuxna som förebild får lära sig upp
muntra militär pompa och ståt. "folkviljans första daning sker på mödrarnas 
knän ' men att "Kvinnan har; då d et gäller kriget, äfven en skuld att sona. Hon 
bär nämligen till icke ringa del ansvaret för att krigareyrket ännu i våra dagar 
omstrålas av en glans, som i mångas ögon höjer det öfver hvarje fredligt yrke" (a. a.) 

Uppropet pekar vidare på hur pojkar fostras genom krigiska leksaker, och 
ungdomslitteratur som ensidigt framhäver krigets hjältedåd och förtiger dess 
elände. Historieundervisningen låter krigets hjältar träda i förgrunden medan 
fredens hjältar inte får utrymme menar Emilia Broomé och de kvinnor som 
står bakom uppropet. 

I uppropet betonas kvinnans lämplighet för fredsarbete "Med sin medfödda 
avsky för våld\ sin naturliga medkänsla för alltsom lider; är också kvinnan framför 

10 Kommande citat från detta upprop 
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mannen skickad att väcka, varda och värna fredstanken hos folken. Hon skulle därige
nom ock på det värdigaste sättfullfölja den kulturuppgift, som speciellt är hennes, den 
att göra mildhet, godhet och kärlek till ledande makter inom mänskligheten. "( a.a.s. 5) 

Senare i "Fredssaken och kvinnan" (Broomé 1899), där hon åter betonar 
kvinnans ansvar för fostran och utbildning som det viktigaste i fredsarbetet, 
framhåller hon även att det finns områden där kvinnan alls inte är lämplig 
Hon betonar här som vid flera andra tillfällen kvinnans speciella egenskaper 
och förmåga att ägna sig åt vissa områden. Hon skriver att fredsarbete också 
innebär uppgifter som faller inom politikens och juridikens område, och att 
"dessa verksamhetsfält äro fòr det stora flertalet af vår tids kvinnor helt och hållet 

främmande" (a.a.s. 6-7). Det är därför det behövs speciella organisationer för 
kvinnor, där de kan ägna sig åt det som de är mest lämpade för, menar kvin
norna i uppropet(a.a.). 

Kvinnan beskrives här på grund av sina speciella egenskaper som kvinna ha 
ett speciellt ansvar i fredsfrågan. Det är en syn som överensstämmer väl med 
den syn som representeras av Ellen Key och de övriga i nätverket kring Emilia 
Broomé. I övrigt är det svårt att veta vad som var hämtat speciellt från miss 
Peckovers förlaga och vilket som var tankar från Fredrika Bremer, Bertha von 
Suttner, och flera andra enskilda kända kvinnor och män som verkat för sin 
övertygelse i denna fråga. Den uppfattning som Emilia Broomé framför här 
skiljer sig markant från den uppfattning hon kom att hävda när hon senare 
kom att agera i politiken. Då kom hon att agera för att kvinnor skulle fa rättighe
ter att verka på flera områden av de områden som de nu ansågs olämpliga för. 

Fredrika Bremers upprop till världens kvinnor 1854 hade inte fått något 
gehör från svenska kvinnor, men nu 1898 fick uppropet gehör från kvinnorna. 
Kunde det bero på att medvetenheten om en samhällsutveckling där hoten om 
utveckling av vapen kunde bli lika "framgångsrika" som övrig teknik i samhäl
let nu var väckt? Vilken betydelse kunde det ha att kvinnorna nu började skymta 
en möjlighet att få inflytande på områden som hittills ansetts ligga utanför 
deras kompetens? Och vilken betydelse hade de internationella kontakter som 
många i den tidiga svenska rösträttsrörelsen nu började utveckla? 

Program för verksamheten i SKF 

Innehållet i det ursprungliga uppropet kom att bli underlag för verksamheten 
i Sveriges Kvinnliga Fredsförening ( S.K.F.). Det beslutades från början att 
SKF skulle organisera arbetet genom att bilda fyra sektioner. Huvudsakligen 
skulle föreningen dock ägna sig åt uppfostrings- och upplysningsverksamhet. 
Medlemsavgiften var 1 kr. och "aktiv medlem har vid sitt inträde i föreningen att 
välja sitt arbetsområde" enligt stadgarna (Broomé 1899 IKFF:s arkiv). 
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Föreningens verksamhet, var inte hierarkiskt organiserad. Olika medlemmar 
hade ansvar för sin egen sektions verksamhetsområde. En litterär sektion, skulle 
ansvara för publikationer och skrifter, en pressektion skulle ansvara för att förse 
pressen med information om fredsfrågor, en ekonomisk sektion skulle ha hand 
om inkomster och utgifter och en pedagogisk sektion sku lle ansvara för sprid
ning av föreningens budskap till skolor och föräldrar. Dels var målet direkt 
agerande för att informera och påverka allmänheten om aktuella händelser, 
och dels var målet att förändra attityder till krig på lång sikt både bland all
mänhet och i fostran och undervisning. 

Internationella kontakter 

Flera av S KF: s kvinnor hade kontakt med "Alliance Universelle des Femmes 
pour la Paix" som 1896 bildades i Paris på initiativ av prinsessan Wisniewska 
och Bertha von Suttner (B.Wicksell 1901). Anna Bugge Wicksell beskriver 
denna internationella organisation som samordnande för de kvinnliga freds
organisationer som bildats och blev "som ett värkligt centrum för den speciellt 
kvinnliga fredspropagandan" (a.a.s. 13). Denna organisation kom i fortsättningen 
att ha kontakt med SKF. 

I oktober 1900 deltar en av SKF:s medlemmar i en kongress som arrangeras 
av"Alliance Universelle des Femmes pour la Paix" i Paris. Fanny Pettersson som 
då var vice ordförande i SKF och dess utlandskorrespondent representerade 
Sverige. Louise Fraenckel rapporterar i Idun ( 1900:5). Utan att komma med 
förslag på politiska lösningar som kunde förhindra krig var programmet inrik
tat på hur kvinnor kunde agera för fred i sina nära sammanhang. Både i Emilia 
Broomés upprop tidigare och i de skrifter hon gav ut (Fredssaken och kvinnan 
1899) och (Barnet och fredssaken 1901) kan spåras direkta kopplingar i inne
hållet till vad som här refereras. 

Kongressen i Paris uttalade önskemal (I Idun rapporteras det så) som visar på 
en inriktning som ändå måste uppfattats som radikal genom att kvinnor tog upp 
frågor om undvikande av krig. Det rapporteras om kongressens tre huvudteman: 

1. Kvinnans roll som fredsapostel 
2. Uppfostran i fredens tjänst 
3. Fredstankens praktiska tillämpning. 

Utifrån rollen som hustru till betydande män och genom välgörenhet där många 
var verksamma skulle de verka som fredsapostlar. Kraven var här inte kopplad 
till kvinnlig rösträtt utan det var genom de män de var gifta med som det skulle 
gå att få till stånd förändringar, "på sjukhus, barnhem och fängelser men även i 
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salongerna, i det dagliga umgänget som maka till riksdagsmän, diplomater, militä
reri läkare och advokater ". På det området anses det att kvinnan "har ett stort 
fältför sin verksamhet i fredens tjänst". (Idun 1900:5) Hustrurollen betonas inte 
lika starkt i det svenska uppropet. 

Kvinnornas ansvar för fostran var nästa tema. Kvinnans roll som uppfost
rare och synen på den moral som barn fostrades till ifrågasattes. 

"/ betraktande af att de första mora liska beg repp som gifvas bar nen., vanligen 
utöjva ett stort inflytande på karaktärsbildandet uppställer kongressen som önskemål, 
att mödrar och uppfostrarinnor så väl som alla, hvilka leda och utveckla barnasinnet; 
bemöda sig att i och för undervisningen studera rättvisans, människorättens godhetens 
och det sanna broderskapets grundsatser med världfreden som mål" (a.a.) 

Det rapporteras i Idun att flera talare uppträdde energiskt mot de moderna 
leksakerna och i uttalandet om detta sades om leksaker att de" ofia äro ägnade 
dels att hos barnet alstra håg för krigiska bragder; tennsoldater ; fästningar, dels 
sådana som väcka begär att förtrycka, bössor, piskor, fågelsnaror". I stället ska man 
hos barnet "väcka känslor af samhörighet, broderskap, barmhärtighet, mildare 
seder, sann fosterlandskärlek, afiky för allt kränkande, hvaraf anfallskrig är den 
brottsligaste yttringen" (a. a.). 

Även historieundervisningen i skolan diskuterades och om denna uttalade 
kongressen att den "icke är ägnad åt att hos barnen inplanta fredstanken" och "så 
länge krigiska idrotter förhärligas och fredlig a stordåd blott nämnes i förbifarten 
jar barnen en falsk föreställning om sitt lands storhet". (a.a.). 

Som ett led i fredsarbete föreslogs internationell brevväxling mellan skol
barn. Skolbarn kunde göra ferieresor till andra länder, och vänskapsband kunde 
knytas mellan människor av olika nationalitet. Dessutom skulle det finnas 
bibliotek med fredslitteratur. 

I Emilia Broomés skrift "Barnet och fredssaken" (Broomé 1904) föreslås just 
ferieresor och brevväxling mellan elever från olika länder som fredsfostrande. 
Det var frågor som även skulle återkomma senare i de fredsorganisationer 
som kvinnor bildade och bland de lärare som verkade för fredsfostran i un
dervisning. 

Utan att rörelsen hade formell makt lades strategier upp för hur de tankar 
och den samlande opinion som gemensamt uttalades skulle leda till de för
ändringar man ville få till stånd. Kvinnorna anvisade andra vägar än de for
mella för att kunna ingripa i det skeende som de ansåg sig vilja förändra. De 
vägar som stod till buds genom männen skulle skapa utrymme för handling. 

Huvudvikten lades vid de positioner de hade som hustrur där de kunde 
påverka sina män. Som mödrar kunde de fostra pojkar och flickor enligt de 
mål som uttalats. Som lärarinnor , där kvinnor började få ett verksamhetsfält, 
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kunde de utforma en utbildning mot de mål de ville verka för, och genom sina 
internationella kontakter kunde de bygga nätverk mellan kvinnor i flera länder. 

På denna kongress i Paris lyste, enligt rapporten i Idun, krav på rösträtt med 
sin frånvaro. Det är uttalanden som uttrycker en medvetenhet om de begräns
ningar som finns, men även hur de finner strategier genom den position de har 
som hustrur till betydelsefulla män. Det talades om barn, men det kan knap
past varit annat än pojkar som avses i ovanstående citat om fostran. Det hand
lade om det som låg nära. Jag vill tolka det som att det var kvinnorna i det egna 
hemmet och undervisning och fostran av pojkar i den egna samhällsklassen det 
handlade om. 

Inramningen av kongressen i Paris som arrangerats på inbjudan av prinses
san Wisniewska hade sannolikt hög status och sågs inte som något hot mot en 
bestående ordning. Fanny Pettersson rapporterar vidare i Idun att staden Paris 
en av dagarna bjöd på en högtidlig mottagning som präglades av nden upp
riktigaste hjärtlighet ". Vicepresidenten som var värd höll tal till kvinnorna. 
Kvinnorna prisas i talet (som är översatt till svenska av artikelförfattaren) för 
att de är lämpade att "mildra sederna, utbreda fredstanken och kväfua hatet. Detta 
är hufvudsakligen kvinnans uppgift, det är hennes historiska roll\ hennes kallelse". 
Vidare sägs i talet att även om kvinnorna inte kan hindra krig, så kan de genom 
sitt inflytande slipa bort råhet och våldsamhet hos sina manliga följeslagare. 
Att deras ställningstagande inte ansågs genomtänkt utan styrt av känslor fram
går av följande "Jag vågar säga, att de kvinnor som sälla sig till er; icke gö ra det 
efier mogen öfverläggning utan blott följa en naturlig impuls" 

Vidare prisas kvinnor som varelser med egenskaper som gör dem förträffliga 
som apostlar. "De äro födda till att locka och mäktiga att öfvertala. Det behag som 
de utveckla, är mer öfvertygande än den skickligaste bevisföring Deras takt, skick
lighet, uthållighet äro ojämförliga, och när de äro besjälade af en tanke, gifva de 
ädelmodigt hjärta och nerver" (a.a.) 

Jag vill tolka det som framfördes i talet av vicepresidenten att han inte såg 
kvinnornas agerande som speciellt genomtänkt. Kvinnornas agerande var styrda 
av känslor, men genom att prisa dessa såväl som övriga kvinnliga egenskaper, 
så var deras agerande något som inte kunde räknas som hörande till verklighe
ten om krig. 

Från samma mottagning rapporterar Iduns korrespondent att det i samband 
med staden Paris mottagning serverades en "splendied lunch"" och att " i skum
mande champagne drucko vi skålen för den internationella endräkten och för världs
freden". Fredsarbetet var sannolikt för många deltagare, förutom att det var en 
plattform för vidare fredsarbete, även ett nytt sätt för kvinnor att umgås, knyta 
internationella kontakter och samtidigt ta ett steg mot inflytande och förändring. 
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På denna kongress nämnes inte de orättvisor och den nöd som rådde bland 
stora grupper i samhället, eller att många människor i Europa emigrerade till 
USA. En jämförelse kan göras med den fredsrörelse som senare utvecklades av 
t.ex. Jane Addams och det settlement för immigranter från Europa som hon 
byggde upp i Chicago (Melin 1996). 

Om den internationella kongressens uttalanden i Paris uppfattades som se
riösa eller sågs som ett klädsamt kvinnligt kuriosa, som inte hotade någon 
bestående ordning, kan man väl fråga sig. Det var dock tydligt att det var dessa 
tankar som kom att planteras och utvecklas i kvinnornas fredsarbete även i 
Sverige de första åren efter det att SKF bildats. Kvinnorna kan ha tolkat det 
som en klok och framgångsmöjlig strategi för att på något sätt få inflytande 
över fredsfrågan. Det kom att dröja ytterligare några år innan fredsfrågan skulle 
komma att kombineras med krav på rösträtt för kvinnorna. Det var först inför 
första världskriget som detta kom att ske. 

Det nätverk, den korrespondens och de resor välutbildade och i de flesta fall 
förmögna kvinnor i olika länder hade och gjorde tiden kring sekelskiftet är 
slående. De hade andra strategier och andra perspektiv på frågorna än de män 
som bildade SFSF och som hade sina kontakter med män och parlamentariker 
ute i Europa. 

Kvinnorna i SKF sökte andra vägar för att organisera arbetet i föreningen än 
den hierarki som är vanlig i befintliga organisationer. Ansvaret låg på flera av med
lemmarna som tog egna initiativ och värdefulla kontakter för olika områden. 

De flesta medlemmar och främst de som fanns i styrelsen var välsituerade 
kvinnor från Stockholm. De hade möjlighet att resa och delta i konferenser av 
olika slag både inom och utom landet, och de hade språkkunskaper. Med en 
god utbildning och med nya kommunikationsmedel som järnväg, post och 
telegraf var det en välutbildad och välsituerad grupp kvinnor som tog vara på 
nya möjligheter att agera och få inflytande. 

Av de fyra sektioner föreningen beslutat om, kommer främst den pedago
giska sektionen att beskrivas. Vad gäller de övriga sektionernas verksamhet hän
visas till Margareta Larsson (1985). Men det var inte enbart utifrån de 
sektionernas mål som kvinnorna kom att agera. 

Kvinnorna agerar i två utrikespolitiska händelsen 

Syftet var, så som det angavs i målsättningen, att kvinnorna i den nybildade 
organisationen huvudsakligen skulle ägna sig åt uppgifter som var nära knutna 
till kvinnors verksamhetsområde. Det blev dock snart andra frågor den nybil
dade SKF blev uppmanade att agera i. Här ges två exempel på hur föreningen 
som helhet kom att ingripa i utvecklingen av två politiska händelser. Den ena 
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händelsen var en reaktion på en inbjudan till världens regeringar från den ryske 
tsaren Nikolaus II 1898. Den andra var en nordisk händelse, unions
upplösningen mellan Sverige och Norge 1905. Det var två aktioner som de sett 
ligga utanför det kvinnliga område, där de tänkt sig verka. 

Tsarens manifest 

1898 överraskade tsar Nikolaus II många med att sända ut ett fredsmanifest 
till regeringar i en stor del av världen (Anna B .Wicksell 1901). I manifestet 
uppmanar tsaren till upprätthållande av världsfreden i stället för att rusta för 
krig emedan folken tyngdes av oerhörda rustningsbördor. För att diskutera 
dessa frågor sammankallade han till en konferens i Haag 1899. 

Ett manifest som tsar Nikolaus II riktade genom ackrediterade representan
ter för alla europeiska och utomeuropeiska representanter vid ryska hovet. 
Manifestet1 inleddes med följande: 

"Bevarandet a f den allmänna freden och om möjligt en förminskning af de 
öfverdrivna rustningar; som tynga pà alla folk, framställa sig i världens nuvarande 
läge såsom det ideal, mot hvilket alla regeringars ansträngningar borde riktas"(Bugge 
-Wicksell 1901 S.30). 

Vidare framhölls det hot som en fortsatt utveckling av vapen utgjorde och 
som borde förhindras, då de utgjorde ett hinder för ett fortsatt fredligt fram
åtskridande. 

Politiker mötte den ryske tsarens initiativ med stor misstro medan det fick 
ett oväntat stort stöd i fredsrörelserna (Bugge-Wicksell 1901, Björklund 1919, 
Fogelström 1971 och Larsson 1985 ). Anna Bugge-Wicksell pekar på att op
positionen i huvudsak kom från diplomatiskt och militärt håll men märkligt 
starkt även från arbetarpartierna. De senare hade svårt att motta budskapet när 
det kom från ett håll som den ryske tsaren menar Wicksell (1901). 

SKF var som organisation endast ett år gammal när de deltog i denna 
mycket kontroversiella aktion. Initiativet till en namninsamling som stöd 
för manifest till de regeringsdelegater som skulle delta kom från "Alliance 
universelle des femmes pour la paix". De tog initiativ till en namninsamling 
i alla europeiska länder och i USA. I Sverige organiserades denna av SKF i 
samarbete med SFSF. Det hölls enligt Bugge-Wicksell talrika möten på olika 

11 Enligt Eduard Radzinskij (199 3) tog tsaren i denna fråga initiativet rekommender ad av 
sina rådgivare. En av dessa var för etagare och filosof, enl igt författaren och hade visat på 
omöjligheten att föra krig i Europa. Det skulle leda till undergång för monarkierna i Europa 
och utgöra en social katastrof (s.71) Ursula Jorfald redogör för ett brev från en rysk furste 
Dolgorukov till Bertha von Suttner 18 99 som berättar att manifestet författa ts efter att 
tsaren läst hennes bok "Ned med vapnen", som gjort ett djupt intryck på tsaren (Jorfaldl 963). 
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håll i Europa och antalet insamlade underskrifter uppgick till omkring en 
och en halv miljon (a.a.). 
På två månader och för en kostnad av 600 kr. samlades under Emilia Broomés 
och SKF:s ledning 227 899 underskrifter in i Sverige. Namnen skulle utgöra 
stöd för uttalandet genom de svenska representanter som skulle delta på konfe
rensen (Björklund 1929, Bugge-Wicksell 1901 och Fogelström 1971). 

Sigrid Björklund(1929) menar att resultatet som var imponerande vittnar 
om Emilia Broomés förmåga att mobilisera och organisera. Fogelström (1971) 
beskriver hur SFSF:s centralstyrelse uppmanar sina föreningar att hålla möten 
till stöd för manifestet i den namninsamling som organiserats i samarbete med 
Sveriges K vinnliga Fredsförening". Båda föreningarna undertecknade doku
mentet som inleds med " Vi undertecknade svenska män och kvinnor, som om
fatta de i tsar Nikolaus II:s fredsmanifest. " Ett fyrtiotal kända män och kvinnor 
stod som undertecknare för stöd till dokumentet. (Bugge- Wicksell 1901). 

Diskussionen kring dokumentet och konferensen ansågs inte ha stöd av en 
majoritet (Bugge-Wicksell 1901). Tiden var inte gynnsam genom att Finland 
vid denna tid blev angripet av Ryssland. Genom händelserna i Finland och 
rysk-japanska kriget som pågick kunde inte Tsar Nikolaus II ses som den freds
furste han ville betraktas som. Kritiker menade att han snarare borde betraktas 
som en ärkefiende som man låtit sig luras av. 

I SFSF:s tidning Fredsfanan skrev Carl Sundblad, som var vice ordförande i 
SFSF och samarbetat med SKF om namninsamlingen, en artikel. Han skrev i 
Fredsfanan att den finska förryskningen kunde ses som ett glädjande led i världs
utvecklingen. Det blev starka reaktioner från flera håll. Emilia Broomé som 
fortfarande var medlem i SFSF:s centralstyrelse, liksom ett antal övriga leda
möter, protesterade mot artikeln. Det ledde till en motsättning vilket innebar 
att Emilia Broomé lämnade SFSF och ägnade sig helt åt SKF. Emilia Broomé 
hörde till dem som ville att de insamlade namnen skulle dras tillbaka men så 
blev det inte. (Björklund s.38-39 och Fogelström s.83-85). Enligt Ursula Jorfald 
(1963) var Bertha von Suttner först entusiastisk över tsarens upprop. Senare 
menade hon att mötet som följde på manifestet snarare ledde till att försöka 
reglera och humanisera kriget än att avskaffa det. 

18 maj 1899 samlades 138 regeringsdelegater från förutom Sverige och det 
övriga Europa, även delegater från Kina, Japan, Siam och Mexiko till en första 
fredskonferens i Haag (Anna B. Wickselll901). Konferensen kom att arbeta i 
utskott, och det för fredsrörelsen mest intressanta utskottet var det som be
handlade skiljedomsfrågan. Konferensen resulterade i ett dokument som skulle 
undertecknas och senare ratificeras av alla deltagande länder. Det blev upptak
ten till upprättande av den permanenta skiljedomstolen i Haag. Det stadgades 
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bland annat om hur olika stater skulle bidra ekonomiskt, vilka som skulle väl
jas, hur ett råd skulle övervaka och hur skiljedomare skulle utses. 
Eftersom ingen paragraf var tvingande ansåg många att den blev uddlös, men 
fredsrörelsen ansåg att regeringskonferensen i Haag gick deras väg, och de såg 
aktionerna inför konferensen som en framgång. Av de domar som kom att utfär
das i Haag rörde det sig de första åren om behandling av tvistefrågor av mindre art 
och knappast om domar där alternativet skulle varit krig (Bugge-Wicksell 1901). 

I det dokument som blev resultatet av mötet i Haag finner man inte mycket 
som kan spåras till kvinnornas ursprungliga fredsprogram. S KF:s kontakt med 
denna kongress begränsades till den namninsamling som överlämnades som 
stöd för kongressens syfte. En ny konferens hölls 1907 då Haagkonventionen 
och den permanenta skiljedomstolen i Haag tillkom (a.a.). Tsarens upprop och 
mötet i Haag 1899 kom genom sin fortsättning att få stor betydelse och upp
märksammas med ett jubileum i Haag maj 1999. 

Unionsupplösningen med Norge. 

En annan stor fråga som engagerade fredsrörelsen innan den slutligen ledde 
till en fredlig lösning i Karlstad 1905 var unionsupplösningen med Norge. 
Det var återigen en fråga där SKF samarbetade med SFSF. B akgrunden till 
krisen var att Norge som var i union med Sverige hade velat ha ett eget kon
sultativt status sedan 1895. Förhandlingar om detta pågick mellan länderna 
fram till 1905 då förhandlingarna strandade. Det var inte självklart att det 
skulle bli en fredlig upplösning och fredsrörelsernas samarbete mellan Norge 
och Sverige finns beskriven av flera. (Larsson 1985, Fogelström 1971, Mårald 
1974). De norska och svenska kvinnornas samarbete är mindre kända. 

De militära upprustningarna på framför allt svensk sida var omfattande. 
Beredskapen i Sverige för att anfalla Norge var hög. Gränsbevakningarna var 
förstärkta. Kustflottan hade flyttats från Karlskrona till Göteborg, skyttegravar 
var grävda och svenska trupper stod beredda till anfall på flera håll. Även i 
Norge fanns hög militär beredskap. Det var helt enkelt rustat för krig mellan 
Norge och Sverige på båda sidor (1958: Försvarsstabens krigshistoriska avdelning). 

Emilia Broomé stod i kontakt med Dikka Möller, ledande i den kvinnliga 
fredsrörelsen i Norge och det var ett nära samarbete mellan norska och svenska 
kvinnor. Halvdan (Koht 1955) har givit ut en brevväxling som förekom under 
den här tiden. Det var främst Ann-Margaret Holmgren, då vice ordförande i 
SKF, som hade nära kontakt och brewäxlade med flera av de norska medbor
gare som verkade aktivt för att förhindra ett krig med Sverige. Det var framstå
ende norska kulturpersonligheter som Björnstjerne Björnson, Fritjof Nansen, 
Sigurd Ibsen och flera andra (Koht 1955). 
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I Karlstad 1905 upplöstes som bekant unionen på fredlig väg. I Eda på gränsen 
mellan Norge och Sverige finns ett fredsmonument som rests som minne över 
den fredliga lösning som blev resultatet av unionsupplösningen. Hur mycket 
den gemensamma påverkan som de båda ländernas fredsrörelser hade är svårt 
att veta. Och ännu svårare är det att tolka i vilken utsträckning SKF hade 
betydelse. Jag har inte påträffat någon lärobok i historia där något annat än 
förhandlingar mellan regeringarna uppges vara avgörande för resultatet av den 
fredliga upplösningen. Den folkliga opinion som fredsrörelserna medverkade 
till är en dold historia. 

Den pedagogiska sektionen. 

Redan när Sveriges Kvinnliga Fredsförening (SKF) bildades betonades i 
programförklaringen fostran och utbildning som ett medel för att på lång sikt 
uppnå en fredligare värld. Den pedagogiska sektionen vände sig till lärare och 
föräldrar för att försöka påverka barnuppfostran i hemmen och undervisningen 
i skolorna i en annan inriktning. Det var innehållet i det tidigare beskrivna 
Emilia Broomés upprop 1897 som skulle vara vägledande. Om uppfostran i 
hemmen betonas att föräldrarna som övervakar barnens lek ej ska tillåta våld 
och förtryck "vare sig om d et är djur som pinas eller än mindre kamrater som 
tyranniseras ska accepteras" . Här krävdes att inställningen till våld skulle för
ändras. De unga ska lära sig att " känna och vörda dem som varit kulturarbetets 
märkesmän, och de skola drömma äfven om bragder; utförda pa den fredliga verk
samhetens område" (Broomé 1897). 

Ellen Key som tillhörde de ledande i SKF (Ellen Key 1899) hade liknande 
budskap. Ellen Key hänvisar till Bertha von Suttners bok "Ned med vapnen" 
som hon menar är för freden vad Onkel Toms stuga var för slaveriets upphö
rande i historieskrivningen. Sedan 1700-talet har det utvecklats ett annat tän
kande menar Ellen Key, och pekar på att detta tänkande nu lett till en evolu
tion även bland regeringsrepresentanter. Humanitetens ideal börjar genomtränga 
nationaliteten. Fosterlandskänslan framställs som den underbaraste av känslor, 
men utvecklar inte internationalismens utveckling, är Ellen Keys budskap. Som 
fredsvän förkastar hon därför den rådande dogmen att man bäst skyddar freden 
genom att så kraftigt som möjligt förbereda sig för krig (Ellen Key 1899). 

SKF:s pedagoger vände sig mot förekomsten av krigsleksaker, mot barn
böckernas vålds- och krigsromantik. De vände sig mot marsch- och skjut
övningar i skolans gymnastik och mot undervisning i historia med dess brett 
upplagda krigshistoria och hjälteglorifiering (Detta har beskrivits i tidigare 
kapitel). Kulturhistorien föreslogs få mer utrymme på bekostnad av krigshisto
ria, hjälteglorifiering och patriotism (Broomé 1899). 
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Fostran och utbildning betonas vara främst som kvinnans ansvar. Även i sin 
skrift "Fredssaken och kvinnan" (1899) framhåller hon "hwilken oerhörd bety
delse kv innorna har i vara dagars fredssträvanden" (s.5) En stark folkopinion 
måste väckas för att freden ska byggas och för fred ska kommande släkten 
fostras framhåller hon. "Kvinnornas fredsarbete är därför i huvudsak ett 
uppfostringsarbete, både för den nuvarande generationen, un gdomen och genom 
att bana väg för en åskådning som inte undanskymmer humanitetens berättigade 
krav för det släkte som växer upp" (Broomé 1899 s. 5). 

Med flera argument framhålles kvinnans komplementära uppgift i freds
arbetet. Det är kvinnans lämplighet för dessa uppgifter som gör att "freds
vännerna söker kvinnan som bundsförvant" och att "kvinnan till följd av sitt 
skaplynne är bäst skickad att utföra det kulturarbete, som skola gifva växt åt freds-
tanken bland folken' (a.a.). Kvinnan påstås inte ha mannens stridslynne, och 
hon är en naturlig opponent mot tillämpning av de råa styrkans lag (Kan jäm
föras med vicepresidentens tal till kvinnorna på Pariskongressen 1900). På det 
litterära området ska det uppmuntras till spridning av litteratur som ger krigen 
en verklighetstrogen bild, framhåller Broomé. 

I samma skrift menar hon att fredsarbetet innehåller en rad politiska uppgifter 
som faller inom juridiska och politiska områden och pekar på att dessa områden 
inte är lämpliga för kvinnor emedan "dessa verksamhetsfält för det största antalet af 
vår tids kvinnor är helt och hållet främmande" (a.a.s.6). Arbetet skulle begränsas till 
de områden där kvinnor har förutsättningar att göra sig gällande. Detta menar 
Emilia Broomé som sedan hon lämnat SKF både i LKPR (Landsföreningen för 
Kvinnans Politiska Rösträtt), i "Frisinnade kvinnor" och i sitt politiska arbete kom 
att verka för kvinnors rätt till yrkesverksamhet på nästan alla områden. 

De som främst kom att få ansvar för den pedagogiska sektionen var alla lärarinnor 
till yrket. Det var Anna Whitlock som tillsammans med Emilia Broomé skulle 
ansvara för att väcka lärarnas intresse för fredsfrågan. Det hölls en lång rad möten 
i ämnet fredsfostran enligt årsberättelserna. Emilia Broomé var en anlitad talare 
liksom Ellen Key, och det kom att ges ut flera skrifter i S KF: s skriftserie där ämnet 
fostran och undervisning behandlades. Anna Whidock och Ellen Key hade ett 
nära samarbete på den samskola som beskrivits tidigare. 

Visioner för fredspe dagogik. 

I SKF:s program fanns förslag om direkt fredskunskap i skolorna, det anvisa
des riktlinjer för hur en "skolornas fredsdag" kunde ordnas och det gavs olika 
förslag på hur mellanfolkligt samarbete kunde ske. 

1898 inbjöd SKF 300 lärare till en diskussion om historieämnet och där 
visade det sig att den etablerade historiesynen hade ett starkt grepp om de flesta 
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lärare. Det var ett ämne som Emilia Broomé starkt betonar både i " Fredssaken 
och kvinnan"(1898) och "Barnet och fredssaken" (1901) där hon framhåller att 
historieundervisningen inte är någon bundsförvant till fredsidéerna. 

I Skien talade Emilia Broomé 1901 på ett nordiskt möte över ämnet "Bar
net och fredssaken"(Broomé 1901). Föredraget gavs något omarbetat ut som 
skrift med syfte att spridas till lärare i Norden. Här gavs flera konkreta förslag 
som var hämtade ur SKF:s program. Budskapet i skriften är att barnet ska 
fostras för evolutionstanken. Kulturen ska utvecklas och skrankor mellan män
niskor ska nedbrytas. "Man skall av olikheterna ej längre göra skrankor och skilje
murar mellan människorna, man skall i stället uppskatta det som en rikedom, som 
ett nödvändigt villkor för utvecklingens fortgång" (Broomé 1901 s.4). 

Redan i sin skrift "Fredssaken och kvinnan"(1899) har Emilia Broomé pe
kat på vikten av objektivitet i historieundervisningen. I samband med konflik
ter och krig ska båda de stridande ländernas beskrivning belysas då parterna 
kan ge helt olika innebörd av händelserna. Krigshistoriens privilegierade ställ
ning skulle ge vika för att ge plats åt kulturens utveckling, vilken hittills varit 
mindre uppmärksammad. Valet av god litteratur som ger sannare bilder av 
krig och undviker hjälteskildringar rekommenderas. 

Förutom undervisning i levande språk, som var en viktig förutsättning för 
att barn skulle lägga grund till förståelse mellan folk, rekommenderade Emilia 
Broomé utveckling av en barnkorrespondens. Det var en rörelse som startats 
av fredsvänner i Europa och var ganska omfattande. Att låta barn fa adresser 
till barn i andra länder kunde bli ett sätt för stärkande av internationell samhö
righetskänsla. Ännu mer radikalt var det att i sina hem ta emot barn av "främ
mande nationalitet" för att under en tid vistas i sitt hem tillsammans med de 
egna barnen.12 Detta var barn på högre stadier som sedan i utbyte kunde få 
vistas en tid i det främmande landet (a.a.). 

Även mellan lärarinnor skulle utvecklas ett utbyte. Emilia Broomé hänvisar 
till att det i danska och svenska flickskolor har förekommit ett sådant utbyte. 
En del av året har en lärarinna från ett annat land på sitt eget språk undervisat 
om sitt lands historia, litteratur, folkliv och natur. Samtidigt undervisar den 
svenska lärarinna på skolan i det främmande utbyteslandet. Hon uppmanar de 
norska pedagogerna att ansluta sig till denna tanke då den erfarenhet som hit
tills vunnits i Sverige varit mycket uppmuntrande (a.a.). Dessa förslag var san
nolikt inte riktade till folkskolan, där det inte förekom språkundervisning, 
och för de flesta fanns inte möjligheter att ta emot ungdomar i sina hem eller 
låta de egna barnen resa. 

12 Även detta var tankar som framförts på den kongress i Paris som tidigare redovisats. 
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Under hela den tid föreningen var verksam, 1898-1911, stod fredsfostran som 
huvudpunkt på SKF:s program och det kom också att fortsätta när föreningen 
upphört. Margareta Larsson (1985) har pekat på hur tankar och idéer utbyttes 
med en amerikansk lärarorganisation. 1909 var ett stort världsfredsmöte för 
lärare planerat i Stockholm. Det var då storstrejk i Sverige, mötet fick inhiberas 
och det skickades ut återbud till de flesta lärare. Tre av de amerikanska delta
garna nåddes ej av återbudet, utan de var redan på väg och anlände till Stock
holm. Då de nu ändå var här tog SKF vara på tillfället och arrangerade flera 
möten i Stockholm och Uppsala med de tre amerikanska delegaterna som ta
lare. Möjligheten att bilda ett internationellt förbund för lärare diskuterades. 
Lärarna skulle enas om en kraftig samverkan för fred och rätt mellan folken. I 
SKF:s årsberättelse 1906 rapporteras om fredsorganisationer bland lärare i Frank
rike och England och kontakter med dessa. 

Medgång och motgång för rösträtt och fred 

Alla kvinnor som verkade för kvinnlig rösträtt verkade inte för en annan syn på 
militarism och krig än den traditionella. Majoriteten av kvinnor och män ville 
naturligtvis leva i fred, men såg krig som ett nödvändigt ont, som ingick i 
naturlig tillvaro. Med fostran och propaganda i patriotisk anda och med militär
parader och uniformsglans som skådespel reproducerades denna uppfattning. 

I tidningen Idun där det fördes en intensiv debatt om rösträttsfrågor, 
kvinnofrågor, fredsfrågor och andra politiska frågor rapporterades om beslut 
som innebar bakslag och framgång för kvinnor. Fortfarande vid sekelskiftet 
gavs stort utrymme åt traditionellt militära händelser och kvinnors välgören
het. Men det börjades också diskutera de nya tankar som en fredsrörelse bland 
kvinnor väckte. Frågan debatteras under vinjetten "Från Iduns läsekrets". 

Signaturen L-S-g (1898:7) skriver här under rubriken "Några tankar om 
kvinnofredsföreningar" Efter en inledning som beskriver Sveriges stora bedrif
ter genom tiderna skriver hon: "Ack mina medsystrar i nom eller utom freds
föreningar, invagga eder ej i så dåraktiga drömmar som att hela jordens folk efier 
eder önskan skola nedläg ga vapen, de t är liksom ett fantastiskt gyckelspel Låtom 
oss icke vara så storslagna att vi vilja styra och ställa med världshändeber". Inläg
get slutar med "Besinnen att I genom ett sådantförfarandefostrar veklingar; bättre 
ägnade att blifva ett annat folks kuvade trälar än ett fritt lands dådkrafiiga 
söner "(a. a.) 

Hon far svar från signaturen "En Sveas do tter" Under rubriken "Frid på 
jorden" "Det tycks som begreppet fosterlandskärlek och dyrkan f rån militarismen 
allt för ofia sammanblandas" och hon fortsätter och skriver om undervisningen 
i historia att "Hafva icke vi svenska så stora minnen på det fredliga arbetets fält, 
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att en svensk historia skulle kunna skrifuas som ingal unda vore nästan helt och 
hållet krigshistoria "(1898:12). 

Hon föreslår en alternativ historia som "opartisktframställde den fredliga idéns 
utveckling utan ett ständigt braskande med vapenskrammel eller pompösa skild
ringar af händelser och personer som i själfva verket så föga bidragit till vårt folks 
odling och välfärd"(a.a.). 

Signaturens svar överensstämmer väl med Emilia Broomés och SKF:s visio
ner i den upplysning och fostran de försökte sprida. Förutom att frågan disku
terades i Idun så finns uppgifter i årsberättelserna om att kvinnorna i denna till 
antalet lilla förening var anlitade av många föreningar och ibland hade stora 
auditorier. 

I t.ex. SKF:s årsberättelse från 1905 finns, förutom uppgifter om utgivande 
av en rad skrifter, uppgifter om hur medlemmarna har hållit föredrag på olika 
håll. Emilia Broomé har talat på ungdomsmöten i Stockholm och Västerås, på 
inbjudan av Hvita Bandet i Stockholm och för kvinnliga rösträttsföreningar i 
Norrköping, Örebro och Nyköping. Det framstår som om rösträttsrörelsen i 
Sverige nu börjar bli kopplad till fredsrörelsen. 

Anna-Brita Bergstrand (styrelseledamot) har hållit föredrag för Stockholms 
fredsförening om "Ungdomens sammanslutning för ideella mål, om freds
rörelsens utveckling och nuvarande ställning" och i Rönninge under rubriken 
"Från fred till skiljedom". I anslutning till detta har visats en skioptikonserie. 
Denna uppges även ha lånats ut till folkbildningsförbunden (a.a.). 

Det rapporteras att i april samma år hade till Kvinnoklubbens (Socialdemo
kratiska kvinnor) lokal på Grefturegatan inbjudits ett stort antal lärare från 
olika skolor och föräldrar där Emilia Broomé inledde med en diskussion om 
"Huru kan uppfostran bana väg för fredstankeni" Det rapporteras att "talar-
innan vände sig äfven mot krigsskildringar i en stor del af våra barnböcker; hwilka 
ofia breda ett falskt skimmer öfver kriget" (a.a.s.34). Från mötet rapporteras att 
diskussionen varit livlig och flera namngivna rektorer uppges ha deltagit. Ett 
kulturellt inslag fanns ofta med och detta möte inleddes med sång av fröken af 
Wetterstedt som för första gången sjöng fru Ebba Cederblads vackra och stäm
ningsfulla fredssång "Lägg vapnen ned" med text af Ann-Maria Roos (a.a.). 

Detta var samma år som fredsrörelserna agerat mycket aktivt i samband 
med unionsupplösningen. Var det med erfarenhet av hur nära kriget varit mel
lan Norge och Sverige som man kunde förklara att fredsfrågan det här året fått 
så stor aktualitet ? Emilia Broomé (1906) skriver i SKF:s årsberättelse om vilka 
upplevelser och erfarenheter som medlemmarna fått under det året då fören
ingen varit koncentrerad på unionsupplösningen med Norge. De har upplevt 
en situation som de inte i förväg ansett tänkbar. Hon beskriver hur de sett hur 
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"den nationella harmen" uppjagats, hur spridande av illvilliga rykten fått fäste, 
hur kritiklöst fasta positioner intagits för att senare hållas fast vid. Detta medan 
alla lägre instinkter vunnit spelrum under inflytande av den sårade national
känslan menar hon. Det hade varit svårt för fredsvännerna att i den här situa
tionen få gehör för sina ståndpunkter, även om de genom kraven på skiljedom 
kan anses ha bidragit till en fredlig upplösning. 

Det är svårt att veta vad den opinion de förde i båda länderna kunde betyda 
för frågans upplösning, men genom de strategier de tillämpat hade de försökt 
att skapa handlingsutrymme för att agera. De vänder sig mot kriget som före
teelse, vilket kan tolkas som en protest mot det rådande fredsbegreppet Pax 
Romana. Den strategi de tillämpar är att betona främst kvinnornas ansvar på 
kvinnornas område. Det är här främst om fostran och utbildning de gör in
brytningar. De vänder sig till kvinnorna som fostrare och till lärare som ansva
riga för undervisning. 

Kanonkvinnor och kvinnor i försvarets tjänst. 

Hur agerade och vilket förhållningssätt till krig intog då de kvinnor som var 
fredsrörelsens motståndare? Det fanns (och finns) organisationer som ville se 
en annan roll för kvinnor i krig än att verka i fredsrörelsen. Insatser för kung 
och fosterland inom den militära ordningen kom snarast av en stor del att 
betraktas som ett annat område för kvinnlig frigörelse. Det var t.ex. de frivil
liga försvarsorganisationerna som hade betydligt större stöd av de som hade 
makt och inflytande, även ekonomiskt, än vad de kvinnor hade som verkade 
för fred och nedrustning. Kvinnorna skulle genom lämpliga uppgifter utgöra 
ett komplement i försvaret, genom att ta hand om sårade och stå för servicen. 

Militärens hierarkiska struktur ifrågasattes inte, och heller inte kriget som 
sådant. Cynthia Enloe (1990) beskriver kvinnornas inträde i den militära or
ganisationen med exemplet Florence Nightingale och Krimkriget. En av 
Florence Nightingales insatser som reformator inom den militära sjukvården 
var, påpekar Enloe, att hon kom att ställa krav på att kvinnliga sjuksköterskor 
inom militärsystemet skulle behandlas som yrkeskvinnor. De skulle få utbild
ning och anställning och bli behandlade med respekt. 

Kvinnor i armén hade funnits tidigare. Det hade då varit tjänstgörande tross
kvinnor som hade låg status och kom från lägre samhällsklass. De hade som sin 
uppgift att ta hand om sårade soldater, och de utnyttjades dessutom som 
prostituerade. Den betydelse Florence Nightingale fick för sjuksköterskeyrket, 
menar Enloe, fick betydelse för utvecklingen av både sjuksköterskans yrke och 
sjukvårdens organisation i fortsättningen. Moderniseringen innebar att kvin
nornas roll såväl i krig som i civil sjukvård fick en ny inriktning, d.v.s. organi
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sering efter patriarkalt militärt mönster med en manlig läkare som chef. Enloe 
menar att det paradoxala är, att samtidigt som en progressiv kvinna övervinner 
det manliga motstånd som det innebar att fa bli en del av det militära systemet, 
så upplevde hon det som en frigörelse (Cynthia Enloe 1990). Många kvinnor 
såg här viktiga uppgifter. De fick ett värde genom sina egna insatser och där
med en ny sorts självständighet. 

Ett annat, till militär verksamhet knutet liknande arbetsfält för kvinnor i 
Sverige, beskr ivs i Idun (1905:43). Här uppmanas kvinnor att ansluta sig till 
den nybildade Skytterörelsen och kvinnans roll i denna rörelse beskrivs. 

"Medan den unge mannen skrifter in sig i ortens skytteförening för att dana sig 
till en kallblodig, träffsäker skytt, förvärfvar den unga kvinnan medlemskapet för 
att vinna färdighet i anläggande af förband, i skötsel af de sårade på och bakom 
slagfältet". 

Det konstateras i artikeln att med bildandet av dessa samaritgrupper "ha 
vårt lands kvinnor fatt en flärdfri, hedersam plats bland landets försvarare" (a. a.). 

Kjell Ostberg (1997) belyser frågan huruvida kamp för fred skulle vara något 
som speciellt kvinnor ägnat sin uppmärksamhet åt, och pekar på de organisatio
ner av kvinnor som haft en annan syn på krig än de som intagit en pacifistisk 
hållning. Enligt Ostberg har även kvinnor organiserat protestmöten mot nedrust
ning, och det har funnits en rad försvarsvänliga kvinnoorganisationer i Sverige. 

Ostberg pekar på "Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar" som 
bildades 1836 och "Kvinnoförbundet för Sveriges sjöfö rsvar 1884" som de 
mest militanta. I mellankrigstiden mellan första och andra världskriget bilda
des ytterligare en rad kvinnliga organisationer knutna till försvaret. Det var 
Landstormskvinnorna, Lottakåren, Blå stjärnan, Bilkåristerna och Stockholms 
kvinnoskytteförening. Inslaget av o fficersfruar som ledande för organisatio
nerna uppges ha varit påfallande stort. 

Även Tinne Wammen i Kvinnovetenskaplig tidskrift (1992:4) menar att 
kvinnor inte generellt kan betraktas som fredligt disponerade och visar i ett 
exempel från Danmark vid sekelskiftet på en rörelse som benämndes "Kanon
kvinnorna"13. Det var "De Danske Kvinders Försvarsförening", som bildats 
som en frivillig organisation. Denna rörelses verksamhet var en form av 
oavlönade, offentliga och privata kvinnoaktiviteter i de högsta samhällsklas
serna. Wammen menar att dessa rörelser inte belysts som övriga framväxande 
kvinnoorganisationer. Kanonkvinnorna får här utgöra ett exempel på en kvinnlig 
organisation som är knuten till det militära försvaret. 

13 Kanonkvinnorna fick sitt namn då de organiserade en insamlig för inköp av 8 kanoner 
av modernaste sort som de överlämnade till kungaparet 1885. De ansåg att regeringen 
anslog för lite medel till landets försvar. 
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Denna organisation hade sin version av kvinnligt och manligt kopplad till ti
dens nationalistiska strömningar. Med betoning av kvinnors särart, och därför 
lämplighet för speciella ändamål, hade de stöd både från ledande teologer och 
från den politiska konservativa högern. Antalet medlemmar i rörelsen översteg 
långt det antal kvinnor som då var organiserade i rösträttsrörelsen för kvinnor 
i Danmark uppger Wammen. 1899 hade Kanonkvinnorna 50 000 medlem
mar14 (a.a.). 

Rörelsen sade sig vara partipolitiskt neutral. Med det menades att det var 
hela landets, regeringens och riksdagens direkta ansvar att verka för landets 
försvar, enligt Wammen. I själva verket var det knutet till den politiskt konser
vativa rörelsen. Kanonkvinnorna arbetade i vissa delar tillsammans med den 
manliga frivilliga försvarsrörelse som hade som mål att kämpa för landets 
upprustning, ökade försvarsanslag, anskaffande av moderna vapen och utbygg
nad av existerande försvarsanläggningar i stället för nerskärning (a.a.). 

Den manliga dominansen accepterades. I deras eget agerande såg de sig som 
ett extraparlamentariskt block där de hävdade sin rätt att intervenera på mora
liska, religiösa, och särskilt moderliga och nationalistiska grunder (a.a.). Jag vill 
tolka deras fredsbegrepp som motsvarande det romerska Pax Romana ( Om du 
vill fred så rusta för krig). 

Wammen menar att kanonkvinnorna appellerade till en annan politisk stil 
men inte till en förändrad könsmaktsordning. Kanonkvinnorna proklamerade 
en gemenskap mellan kvinnor, både fattiga och rika. Detta såg de som sin 
pedagogiska uppgift. Wammen menar att det är oklart vilka som var med i 
rörelsen, men företrädesvis var det på ledarplanet hustrur till ämbetsmän och 
godsägare. I städerna var det medelklassen som främst var representerad, därav 
ett antal privat och offentligt anställda lärarinnor. 

För Kanonkvinnorna var den viktigaste uppgiften att fostra sönerna på ett 
sådant sätt att de var villiga att gå ut i krig och strida för fosterlandet med bästa 
möjliga beväpning15. Mödrarnas ansvar i denna riktning betonas: "och rörelsen 
ska på ett kollektivt och offentligt pla n, särskilt som mödrar, i ord och ha ndling 
demonstrera sin fosterlandskärlek, och för s var s vän liga hållning" (Wammen 1990 
s.6). Det var mot hela detta förhållningssätt i fostran och utbildning som kvin
norna i SKF organiserade protester bland lärare och allmänhet . 

Ett annat mål för Kanonkvinnorna var att verka för kvinnlig värnplikt med 
speciella uppgifter för kvinnor. De hade fastslagit att krig som legaliserad form 
av våldsutövande primärt var en maskulin företeelse, och att männen skulle 

14 Kan jämföras med SKF som vid den tiden hade 90 medlemmar (SKF:s årsbok 1902). 
15 Överensstämmer väl med målen i de läroplaner som fanns och som beskrivits i kapll.2 
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vara kvinnornas beskyddare. Om den kvinnliga värnplikten skulle vara obliga
torisk eller frivillig fanns det skilda uppfattningar om (Wammen 1990). 

Kvinnans grundläggande utbildning i denna värnplikt kunde vara till sjuk
vårdare eller sjuksköterska. Det skulle skapas speciella kvinnliga kårer som kunde 
följa läkarna till fronten vid krig, och i fredstid kunde kårerna fungera vid 
epidemier och naturkatastrofer. Kvinnorna skulle också kunna utbildas till chauf
förer, fungera som hjälppersonal i kök och arbeta med administration. Målet var 
att de skulle utbildas för att knytas närmare de väpnade styrkorna (a.a.). 

I stor utsträckning arrangerade Kanonkvinnorna aktiviteter där barn, unga 
och hela familjen kunde delta. De hade en egen historisk kalender med minnes
dagar för historiska krigshändelser. Dessa dagar uppmärksammades med foster
ländska sånger, uppläsningar av memoarer eller vittnesbörd från krigsveteraner. 
1909, på 250-årsdagen av svenskarnas misslyckade försök att storma Köpen
hamn 1659, fick eleverna i landets skolor ledigt. Det skrevs en speciell teater
pjäs om stormningen, och på olika håll uppmärksammades denna minnesdag 
med aktiviteter kring händelsen. Så kunde det patriotiska budskapet spridas 
och befästas (a.a.). 

Kanonkvinnorna hade kvar stort stöd fram till första världskrigets slut, och 
Wammen menar att det är slående att de inte i någon del beskriver krigets 
politiska eller socioekonomiska orsaker och följder. Krig "naturaliserades" både 
mänskligt och som fenomen, och männens militära och militanta heroism var 
centrala element i kvinnornas ideal av mannen. I sin syn på kriget bagatellise
rar de helt krigets effekter i form av brutalisering, avpersonalisering samt mänsk
lig och materiell förstörelse. Deras uppgifter var ändå inte att direkt delta i 
kriget, utan de skulle stå för den vård och service som kriget krävde. 

Emilia Broomé är i sitt upprop (Till Sveriges kvinnor 1897) försiktigt kri
tisk när hon talar om kvinnor som går in i "den försvarsrörelse, i vilken de på 
senare år tagit en så liflig del". Hon uttalar ändå en viss optimism och menar att 
"dessa kvinnor ha i försvarsrörelsen sett det högsta uttrycket för sin kärlek tillfoster
landet och i dess främjande det bästa medlet att värna sitt folks frihet. Blir det dem 
dock klart huru lätt denna försvarsrörelse far tycke afen krigsagitationy samt huru 
mycket säkrare och fullständigare fredsrörelsen skulle låta dem vinna detta mål, till 
hvilket försvarsrörelsen synts dem vara den genaste vägen; då skola de förvisso ock 
inse, att kvinnans rätta värnplikt mot ett älskadtfosterland är att utstå fredstankar 
- ej att öka dess förråd av mordredskap" 

I jämförelse med de kvinnor som verkade i försvarsrörelsen framstår Emilia 
Broomé som radikal för sin tid och optimistisk inför utsikten att kunna på
verka även de kvinnorna till förändring. 
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Sociala uppgifter i krigets spår: 

För de kvinnor som inte engagerade sig i försvarets organisationer fanns möj
ligheter att verka för krigets offer på annat sätt. Tidigare har beskrivits hur 
kvinnornas välgörenhetsarbete kunde ingå i det sociala livet och därmed höja 
familjens status. 

Inte heller här ifrågasattes vare sig politiska eller mänskliga konsekvenser av 
krig. Även här var det de kvinnliga egenskaperna som betonades. Det sociala 
skyddsnätet var obefintligt och det lidande som följde i krigens eller fattigdo
mens spår vädjade till insatser av stora mått. Bland SKF:s kvinnor var det flera 
som verkade för att förändra villkoren för dessa grupper, men de verkade i 
stället för att samhället skulle ta ett större socialt ansvar, som t.ex. Emilia Broomé 
när hon var föreståndare för "Byrån för socialt arbete". 

Vid sekelskiftet 1900 var det i huvudsak välgörenhet som finansierade såväl 
den militära sjukvården som de behov av insatser som följde i krigens spår. Det 
samlades in medel för att bistå efterlämnade soldathustrur, ofta var England 
förebild. En artikel i tidningen Idun (1900:1) med titeln "Den engelska kvin
nan och kriget" beskriver ett exempel på denna välgörenhet som storartad och 
om "de storartades resultat som redan åstadkommits dels för at t lätta lifvet och 
minska lidandena för de sårade och lemlästade och dels för att ekonomiskt under
stödja de efierlefvande'X Idun 1901:1). Samtidigt betonas speciellt det kvinnliga 
i verksamheten som uttrycks i följande: "och öfuerallt spåras den kvinnliga han
den, öfverallt lyser den kvinnliga omtänksamheten igenom ' (a.a.). 

Kungligheter spred på olika sätt glans över denna verksamhet. I anslutning 
till ovanstående artikel finns en bild på drottning Wiktoria iklädd lång vit 
spetsprydd klänning besökande soldater på ett regemente. Artikeln samman
fattas med att "Patriotism och offervillighet gå hand i hand. Den fosterlandskär
lek, som eldar det engelska folket har väckt till lifalla dess bästa egenskaper. " 

Inom de oskrivna sociala ramarna sökte sig kvinnor till varandra som grupp där 
gemensamma aktiviteter var kopplade till det patriarkala samhället. Här reprodu
cerades patriotismen och beundran för det militära, samtidigt som en viss grad av 
egenvärde hos kvinnorna förmodligen utvecklades. Ett bestående genuskontrakt 
konserverades där kvinnorna även med nya uppgifter kom att vara underordnade, 
vilket hade stöd av flertalet män men även ett stort antal kvinnor. 

Emilia Broomé avgår som ordförande och SKF upplöses. 

En av orsakerna till att SKF efter 13 års verksamhet upphörde att verka var 
sannolikt dels den motvind de upplevde i fredsarbetet, och dels att det fanns 
flera mindre organisationer som verkade i ungefär samma riktning som SKF. 
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Emilia Broomé menade att en sammanslagning av dessa små organisationer 
skulle kunna överbrygga de motsättningar som fanns. Ekonomin var ett annat 
problem. 1910 hade föreningen endast 227 medlemmar. (Björklund 1929 och 
Larsson 1985). 

En av Sundsvalls sågverksmiljonärer G.P. Braathen hade donerat 50 000:-
till "främjande av en kraftig och vederhäftig upplysningsverksamhet i fredsfrågan" 
(Björklund 1929 s.47). Då han ansåg att det inte fanns någon existerande 
sådan grupp erbjöd han summan till riksdagens grupp, men dessa ansåg sig 
inte ha befogenhet att direkt ägna sig åt den typen av verksamhet. En skrivelse 
från fem fredsföreningar, däribland SKF, tillsammans med ungdomsföreningar 
inom nykterhetsrörelsen ansökte om pengarna för att göra ett upprop och bilda 
en ny fredsorganisation. Den fick namnet "Svenska Fredsförbundet". Emilia 
Broomé och Anna Bugge-Wicksell var bland dem som undertecknade uppro
pet. Även Karl Staaf och Fridtjuv Berg hörde till undertecknarna (a.a.). 

Emilia Broomé och Anna Bugge-Wicksell kom båda att ingå i styrelsen för 
den nya föreningen. Enligt programmet skulle Svenska Fredsförbundet i sam
arbete med organisationer i Sverige och utomlands verka för att allmänheten 
fick en vederhäftig upplysning om fredsarbetet. Speciellt skulle avrustnings-
problemet "belysas", ja det skulle ägnas alldeles särskild uppmärksamhet. Då 
förbundet var en sammanslutning där flera inriktningar skulle enas tycks den 
inte fått någon större slagkraft. Det fanns inte utrymme för de frågor som 
kvinnorna ansett så viktiga i SKF t.ex. fostran och undervisning (Björklund 
1929). 

En del kvinnor protesterade mot upplösningen, enligt Sigrid Björklund. 
Emilia Broomé och ytterligare några medlemmar ansåg däremot att det behov 
av en speciell kvinnlig fredsförening som var viktigt 1898 inte längre fanns! 
Det skulle nu ge både bättre ekonomi och ge större slagkraft om man samver
kade med männen. De tycks ha varit optimistiska i fråga om det inflytande och 
den slagkraft Svenska fredsförbundet skulle få. Så blev det inte, och dessutom 
uteblev den utlovade donationen (a.a.). Organisationen uppgick 1919 i Svenska 
Föreningen för Nationernas Förbund (Anna T. Nilsson 1924). 

Emilia Broomé hade mer och mer börjat att verka i politiskt arbete och för 
kvinnors rösträtt. Nu liksom vid flera andra tillfällen har hon uttalat att hon i 
princip är emot speciella kvinnoorganisationer, men att det ibland kan vara 
nödvändigt. Flera av de kvinnor som varit aktiva i SKF kom senare att vara 
med och bilda Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och fort
sätta sitt fredsarbete där. Detta kommer att beskrivas i senare kapitel. Huvud
delen av Emilia Bromeés tid och krafter kom i fortsättningen att ägnas åt poli
tiskt och socialt arbete även om hon inte lämnade fredsfrågan. 
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Hur stor spridning och påverkan hade SKF? 

Som framgått så var det en minoritet som verkade i en fredsrörelse jämfört 
med det antal kvinnor som verkade inom frivilliga försvarsorganisationer. Det 
var således ett begränsat antal kvinnor och även män som försökte visa på 
andra vägar än krig för att lösa nationella konflikter. Antalet medlemmar var 
aldrig mer än 600. 

I de grupper av lärare och lärarinnor som möttes och diskuterade kan antas 
att föreningen haft inflytande. Emilia Broomé såväl som andra medlemmar 
hade talat om fredsfostran på nordiska fredsmöten bland lärare såväl som på 
inbjudan från andra organisationer. Av verksamhetsberättelser och andra redo
visningar framgår att flera av kvinnorna, inte minst Ellen Key, var efterfrågade 
som föreläsare för rösträttsföreningar och andra kvinnoföreningar. 

Det gavs som nämnts ut ett stort antal skrifter, en del var översättningar av 
kända internationella fredsföreträdare I föreningens årsbok 1906 (IKFF:s ar
kiv) f inns en utförlig redovisning av de småskrifter som föreningen distribu
erat16. Samtidigt redovisas att föreningen har spridit propaganda om freds
litteratur som Leo Tolstoys "Krig och Fred", Bertha von Suttners "Ned med 
vapnen" och flera av Ellen Keys publikationer. Utdrag ur utländska 
fredsorganisationers tidskrifter har översatts "för pressen". Böcker har inköpts 
till ett fredsbibliotek. Det var som nämnts den litterära sektionen i föreningen 
som var ansvarig för utgivande och spridande av litteratur. 

Vilken betydelse hade SKF och SFSF för den fredliga upplösningen av unio
nen mellan Sverige och Norge 1905, då de hade nära kontakt med en rad 
framstående och inflytelserika personer i Norge? Och vad betydde det att kvin
norna agerade för stöd till Tsarens fredsmanifest och kallelse till fredsmöte i 
Haag 1899? Det kan antas att även, om det inte gjorts synligt i historieskriv
ning, det hade betydelse för utvecklingen av dessa händelser. 

Det är svårt att veta vilka förändringar som var gehör för kvinnornas krav 
och vad som skedde genom annan påverkan i fråga om t.ex. fostran och utbild
ning. Fridtjuv Berg och Per Adam Siljeström var båda framstående skolpolitiker, 
och de hade båda varit med och bildat SFSF. Som tidigare nämnts hade Emilia 
Broomé haft kontakt med dem när hon var ledamot i SFSF:s riksstyrelse, och 
Fridtjuv Berg såväl s om Emilia Broomé fanns med som undertecknare vid 
bildandet av Sveriges Fredsförbund. I Anna Whitlocks skola undervisade sam
tidigt Ellen Key, Emilia Broomé och Fridtjuv Berg. Inger Ekbom (1991) har 
beskrivit hur Per Adam Siljeström inspirerats av Fredrika Bremer när han in

men ej hur stora upplagor de gavs ut i. 
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förde fredsfostran på Högre lärarinneseminariet. Enligt Ekbom så ville "Silje-
ström utbyta glorifieringen av kriget och dess hjältar mot saklig upplysning om vad 
detta dödande innebär*(s.80). Siljeström hade nära kontakter även med skrift
ställaren för Aftonbladet Lars Johan Hierta och Sven Adolf Hedlund, som var 
den förste ordföranden för S FSE 

De riksdagsmän som väckte frågor om fred i riksdagen vände sig mot mili-
tarisering och vapentillverkning, där tonvikten låg på politiska lösningar med 
skiljedom i stället för krig. Även om medlemmar i SKF gav sitt fulla stöd för 
dessa mål, så ansåg de flesta kvinnlig medverkan i förhandlingar som uteslu
ten, eftersom det ännu inte fanns några kvinnor i de beslutande församlingar 
som hade inflytande över dessa frågor. Kvinnorna verkade som aktörer i andra 
sammanhang. Det var som lärarinnor i skolan och som fostrare och påverkare 
inom privatliv de agerade, och detta är inte lika väl dokumenterat som de 
områden där det oftast var män som verkade. 

Det stöd de fick vid namninsamlingar och det stora antalet inbjudningar att 
föreläsa för olika grupper visar att antalet sympatisörer var betydligt fler än 
antalet registrerade medlemmar. Det kan tolkas som att de var kända och att 
det upplysningsarbete de bedrev hade genomslag. Att verka genom påverkan 
på männen var kvinnornas strategi, samtidigt som de så småningom kom att 
sträva efter eget formellt inflytande. 

11.6 Sammanfattning och analys 

I detta kapitel har jag visat att Sveriges K vinnliga Fredsförening (SKF) som 
bildades 1898 dels hade internationella rötter genom kontakter med kvinnors 
fredsrörelser i Europa, dels nationella rötter i en framväxande kvinnorörelse 
där kvinnors rösträtt blev en betydelsefull fråga, och dels genom Svenska Freds-
och Skiljedomsföreningen (SFSF) som bildats 1883. Emilia Broomé började 
sitt fredsarbete i SFSF men kom att i SKF tillsammans med andra kvinnor att 
verka för frågor som överensstämde mer med de program som fanns i övriga 
Europas fredsrörelse bland kvinnor. 

Jag har visat hur kvinnor utan formellt inflytande med olika strategier för
sökte skapa ett handlingsutrymme för sina syften. Aktörerna var väl utbildade 
kvinnor och hade som strategi att etablera kontakter med manliga beslutsfat
tare på politisk nivå för att påverka. I de tidigare fredskongresserna bland kvin
norna i Europa användes strategin att vädja till de män som de var gifta med. 
De kvinnor som i inledningen väckte frågor om krig och fred var i första hand 
döttrar till eller gifta med män som hade maktpositioner eller var framträ
dande bland män i fredsrörelsen. Så småningom utvecklades denna strategi till 
andra kontakter med "sympatiserande" män med inflytande. 
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Deras argument tog sin utgångspunkt i ett omsorgsrationellt och särarts-
feministiskt tänkande. Det var civilbefolkningens behov av försörjning och 
utsatthet i krig som stod i fokus, och det var fostran och utbildning i hem och 
skola som de såg som sitt ansvarsområde. Att utveckla relationer såg de som ett 
led i nedbrytandet av de fiendebilder de ansåg att krigen kunde ha sin grund i. 
Kvinnornas erfarenhet från omsorg om hem och familj visade sig genom att ett 
stort antal kvinnor valde omsorgsinriktade yrken inom vård och skola, vilket 
var försörjningsområden som var under tillväxt. 

Det var den kvinnliga särarten som betonades där Ellen Keys syn på kvin
nan var förebild. Delvis samma särartsargument framfördes av de kvinnor 
som verkade i de till försvaret knutna frivilliga kvinnoorganisationerna. Upp
gifter för kvinnorna i de organisationerna rörde sig om omsorger för soldater 
i krig och de följder som drabbade kvinnor och barn i krigets spår. Särarts
argumentet användes även emot kvinnorna, av både kvinnor och män, när de 
sökte fa inflytande på männens politiska revir. 

Syftet var inte att förändra någon könsmaktsordning eller att ställa krav på 
att själva vara med och fatta beslut när organisationen bildades. Inledningsvis 
såg de sina uppgifter som avgränsade till områden, där de av flertalet ansågs 
vara lämpade, d.v.s. inom hem och familj. Frågor som rörde politik och juri
diska frågor skulle lämnas åt männen som framställdes som mer lämpliga. Det 
gällande genuskontraktet som hade stöd av både män och flertalet kvinnor 
kom därmed delvis att både reproduceras och inom andra områden förändras. 
Genom att kvinnor fick formellt tillträde till församlingar, som dittills varit 
förbehållna enbart män kom genuskontraktet där att brytas. 

Kvinnorna i fredsrörelsen accepterade ej grundförutsättningen för krig och 
det rådande" Pax Romana" , där lösningen var en stark militärmakt med stän
dig beredskap. Medan kvinnorna i fredsrörelsen ifrågasätter krig, så accepterar 
kvinnorna i försvarsrörelsen dessa som ett oundvikligt inslag i den patriarkala 
ordningen, och de ser det som en framgång att få bli en del av denna ordning. 
Samtidigt med ett förhållningssätt som innebar omsorg och relationer vare sig 
det handlade om att vårda sårade soldater eller att ta hand om barn och hustrur 
till de soldater som dött i krigen, så skulle pojkarna fostras till goda soldater. 

Även kvinnorna i försvarsorganisationerna sökte ett handlingsutrymme där de 
fick stöd för sina strävanden för självständighet och egenvärde. Det var ändå en 
roll som underordnad, men som väl stämde överens med förväntningarna. De 
kom att fylla ett behov i en organisation med högt status och fick genom närheten 
och tillhörigheten till denna ett värde. Genom att utgöra ett välbehövligt komple
ment blev de aldrig ett hot mot ordningen. Samtidigt medverkade de till att kon
servera ett system som innebar en direkt inordning/underordning för kvinnorna i 
ett rådande genussystem. 
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Medan kvinnorna i försvarsrörelsen strävade efter att fa en position i den man
liga världen så visade kvinnorna i fredsrörelsen på en annan radikalare och 
mera självständig väg, samtidigt som de identifierade sig med kvinnors situa
tion. Båda betonade att de inte skulle agera på "männens område" där de ansåg 
sig sakna förutsättningar. 

De strategier de tillämpade både inför tsarens manifest och inför unions
upplösningen var att genom upplysning samla en opinion, för att utverka stöd 
för regeringsledamöter som var delegater vid konferensen i Haag 1899. De mål 
de själva satt upp för sin verksamhet, såväl som deras insatser, fick dock liten 
eller ingen uppmärksamhet i de här aktionerna. 

I fostran och utbildning tillämpades en annan strategi. Mödrar var en viktig 
målgrupp och genom kvinnornas möjlighet att bli lärarinnor tillkom möjlig
heter att direkt verka i skola och undervisning. Genom möten och diskussio
ner med lärare, både inom landet och genom nordiska möten kunde de agera. 
Genom spridning av skrifter och litteratur hade de underlag för diskussioner. 
Som lärarinnor och initiativtagare till skolor kunde Anna Whitlock, Emilia 
Broomé och Ellen Key även direkt påverka undervisningen av blivande 
lärarinnor. 

Sveriges Kvinnliga Fredsförening var aldrig stor. Med tanke på antalet med
lemmar och de resurser de hade till förfogande, enligt ett begränsat efterlämnat 
material, åstadkom de sannolikt ändå en hel del. Med tanke på de förvänt
ningar som fanns på kvinnor så var det en grupp som bröt radikalt mot det 
etablerade mönstret. Trots sina insatser så tolkar jag det som att de fick större 
spridning genom SKF än senare i Svenska Fredsförbundet när de slogs sam
man med andra organisationer. 
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Bertha von Suttner (1843-1914) Emilia Broomé (1866-1925) 

Emilia Broomé som första och enda kvinna i Frisinnade Landsförsamlingens verkställande utskott 
1912. Längst t. v. Karl Staajf 



ötgifmi af 

EMILIA BROOMÉ. 

STOCKHOLM 

Pris 18 §/•«. 
3&3T föd partikqp fir&kt från fåriäggarm Hämnas rabatt. 

Emila Broomés skrift Fredssaken och kvinnan som utgavs 1899. Illustrerad av Elsa Beskow 



Matilda Widegren (1863- 1938) Jane Addams (I860 - 1935) 

Presidiet vid kvinnornas internationella fredsgongress i Haag 1915. Jane Addams ordförande och Rossika 
Schwimmer i talarstolen. Anna Klemanjrån Sverige längst t.h. 



DIREKT ANLÄNDA FRÅN KONFERENSEN 

I HAAG FÖR EN NY FRED 

T A L A  

JANE A DDAMS, U. S. A , 

CATHERINE E. MARSHALL, 
ENGLAND, 

JEANNE M ÊLIN, FRANKRIKE, 

Söndagen den 17 december kl. 7,30 e. m. % 

i Musikaliska Akademiens stora sal 

Korta sammanfattningar på svenska. 

Biljetter à. 50 öre och 1 kr. tillhandahållas i Allm. tidnings
kontoret, Dagens Nyheters annonskontor, Stureplan 13 

och Hornsgatan 1 och i Folkets Hus kiosk. 

Kvinnornas Fredsförbund. 

Affisch om möte efier WILPF:s kongr ess "En ny fred" i Haag 1922. De första åren efier 
bildandet kallade sig IKFF även för Kvinnornas Fredsförbund. 
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"Giftgaskommittén"1924med Gertrud Wokerfrån Schweiz och Naima Sahlbom (näst längst t. h.) från Sverige 
som var de ledande i k ommittén. 

Expertkonferens i Frankfrirt 192 9 om "Moderna krigsmetoder och befo lkninmgens skydd". Matilda 
Wide gren längst fram t.h. vidfrämre bordet t. v. 



I alla WILPF.s medlemsländer pågick en namninsamling till stöd 
för den nedrustningskonferens som Nationernas Förbu nd höll i 
Geneve 1932. Från IKFF:s kansli organiserades namn
insamlingen, längst t.h. Matilda Widegren. På väggen en k arta 
över de orter där namninsamlingen pågick. 



I alla WILPF.s medlemsländer pågick kampanj för namninsamlingen. 

i yjameMmtm 

Transport av de insamlade namnlistorna ti ll konferensen i Geneve 1932. 



Ett tidigt exempel på militär fostran i skolan. Stockholms folkkskoleungdoms exercisuppvisning med trågevär 
15 maj 1867 (Ur Arthur Svenssons bildarkiv, Forsknings arkivet Umeå). 

* - — «aga 

Fredsbil på skolornas fredsdag i Malmö 1923. 



III. Rösträtt och utbildning. Världskrig 
och fredsförhandling från tiden kring 
första världskriget fram till 1937 
III.1 Samhällsförändringar 

Det skedde stora förändringar i det svenska samhället under 1900-talets första 
årtionden. 1800-talet hade varit en period som inledde utvecklingen till det 
moderna samhället. Tiden fram till första världskriget var präglad av en opti
mistisk framtidstro. Naturvetenskap och teknik som var avgörande för den 
samhälleliga utvecklingen hade grundlagt en stark position inom vetenskapen. 
Religionen och kyrkan som dittills haft: en stark ställning och inflytande, över 
bland annat utbildningen i både folkskolor och läroverk, kom att förlora sin 
starka ställning. Möjligheter att ta del av högre utbildning, även för flickor, 
kom att vidgas. 

Uppfattningen om tid och rum hade vidgats. Järnvägen byggdes ut över hela 
Sverige och kom att knyta samman framväxande industrier mellan orter och stä
der. Utvecklandet av fungerande kommunikationer, som post och telegraf ledde 
till att tidningarna såväl som flera enskilda och organisationer fick större möjlighe
ter att dels ta del av händelseutvecklingen, dels att sprida egna budskap. 

Det gamla bondesamhället där produktion och reproduktion hade utgjort 
samma enhet hade i och med industrialismen förändrats. Vare sig kvinnor 
eller män hade längre sina självklara roller i arbete och familj, speciellt inte vid 
omflyttningar till städer och tätorter. Utvecklingen innebar att det fanns både 
anledning och möjlighet att ta ökad del av information. Det ledde till ökade 
möjligheter för folkrörelser som kvinnorörelsen och fredsrörelsen att få ut
rymme att agera. 

Om 1800-talets framtidstro övervägande var positiv så började under 1900-
talet delar av de tekniska och naturvetenskapliga framstegen att ifrågasättas. 
Det började höras röster om att tekniken inte enbart var till nytta för männis
kornas framåtskridande. Den framstegsfilosofi som byggde på den tekniska 
och naturvetenskapliga evolutionstanken hade fått ett inslag av krismedvetande. 
Parallellt med teknik som var till nytta både för industrierna och för kommu
nikationerna med bilen, posten, järnvägen och telegrafen så utvecklades även 
krigs tekniken. Den togs i bruk under första världskriget, och den skulle komma 
att utvecklas än mer inför och under andra världskriget. I Sverige debatterades 
de ökade kostnaderna för utveckling av krigs tekniken. Bönder och liberaler 
protesterade mot kostnaderna medan kungen och högern talade för ökade 
kostnader till det militära försvaret. 
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Medvetenheten om vad utvecklingen av krigstekniken innebar ledde till ökade 
insikter både inom och utom den aktivt verkande fredsrörelsen. Det stora behovet 
av reformer på utbildningens och det sociala området ställdes mot de höga kostna
derna för försvaret och de konsekvenser som krig ledde till. Samtidigt fanns det ett 
politiskt motstånd mot militära nedrustningar. Första världskriget 1914, där ran
soneringar och strejker blev en del av vardagslivet, kom att förändra förhållandena 
för alla män, kvinnor och barn även i Sverige (Ericsson 1986 och Norborg 1988). 

Fostran och utbildning 

De förhållanden och den förändrade sociala struktur som industrisamhället 
innebar fick konsekvenser för både former och innehåll i undervisning och 
utbildning (Isling 1988 och Richardson 1977 och 1994). Skolornas organisa
tion såväl som innehållet i undervisningen kom att de första decennierna på 
1900-talet bli föremål för motsättningar inom de politiska partierna. En av 
motsättningarna gällde kristendomsämnet. Lisbet Lundahl (1989) har beskri
vit hur högern som haft en stark ställning i skolfrågorna i och med den fulla 
rösträttens genomförande kom att förlora denna. I och med socialismens fram
steg och kvinnans rösträtt blev frågan för högern allt mer vital, och i deras 
partiprogram betonades familjens, hemmets, kyrkans och den kristna fostrans 
betydelse som samhällets stöttepelare. 

Folkskolan kom ännu flera decennier in på 1900-talet att vara en fattigskola 
för böndernas och arbetarnas barn, och läroverken kom att vara en skolning 
för överhetens och den växande medelklassens barn. Framför allt var detta tyd
ligt i städerna. När realskolan infördes 1905 hade tillkommit en mellannivå 
som var en vidare påbyggnad av folkskolan med möjlighet att fortsätta på gym
nasium. Isling (1988) menar att med detta beslut permanentades folkskolan 
som fattigskola för ytterligare ett halvsekel och fortsatte att utgöra en kontrast 
till läroverkens realskola och gymnasium. 

Gud, kungen och fosterlandet var det viktigaste när det gällde undervisning 
i historia och geografi i både folkskola och läroverk framhåller Åke Isling (1988). 
Historieundervisningens krig bestod av hjältar och busar. De svenska, både 
härförare och meniga soldater, kämpade en gemensam kamp och var hjältar. 
Negativa omdömen gavs framför allt om ryssar men också om danskar. Det 
fanns inga gränser för vilka grymheter dessa kunde utföra. Genom att i geogra
fin avge negativa omdömen om främmande folkslag kunde svenskheten be
traktas som högt stående. I sångundervisning förstärktes detta genom sånger 
om Gud, kungen och fosterlandet. 

Genom tillämpningen av 1905 års läroverksstadga, tillkomsten av realskolor 
och samskolor fick flickor utökad möjlighet att studera. De fick därmed utöver 
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flickskolan en grund för vidare studier till yrken som t.ex. lärarinnor och sjuk
sköterskor. Först 1927 fick kvinnor tillträde till högre allmänna läroverken på 
samma villkor som pojkar (a.a.). De hade dittills varit hänvisade till privata 
läroverk om de ville avlägga studentexamen 

Innehållet i skolornas undervisning kom att bli mål för förändring bland 
fredsrörelsens kvinnor även under denna period. 

Samhällets utveckling i ett europeiskt perspektiv, ifrågasättandet av den eta
blerade makten och den upplysning som fler fick ta del av, gjorde att det nu 
blev viktigt att som motkraft skapa ett förtroende mellan de styrande och fol
ket. Genom att fler och fler fick tillträde till de styrande församlingarna ut
vecklades moraliska och psykologiska band mellan de styrda och de styrande i 
Sverige. Det var viktigt att få alla invånare i landet att känna att de tillhörde 
denna nation med gemensamma värden som skulle försvaras. Betoningen på 
fosterlandet och nationalismen blev än starkare. 

Att de nationalistiska och fosterländska banden måste inpräntas och stärkas 
fick följder för fostran och undervisning (Isling 1980). Enbart dyrkan av hjäl
tar och kungar fungerade inte längre. Budskapet nu blev att "vi själva" hörde 
till ett gemensamt kollektiv där barn och barnbarn var bestämda för en gemen
sam framtid som vi måste försvara. 

Kvinnor och män kräver demokrati och rösträtt 

Såväl bland gifta som ogifta kvinnor, både bland borgarklass och arbetarklass 
började fler kvinnor bli etablerade på arbetsmarknaden. Genom krigsutbrottet 
då männen blev inkallade fick kvinnorna ta över samhällsfunktioner som dittills 
varit förbehållna männen. Flera av kvinnorna hade fått egna inkomster och 
därmed större handlingsfrihet, även om de sociala skillnaderna var stora. 

För borgarklassens kvinnor var det inte längre möjligt att hitta plats och 
försörjning inom familjen för dem som inte "blev gifta". Det innebar att 
flera blev hänvisade till att söka egen försörjning. Yrken där många kvinnor 
skulle finna sin plats var i sjukvård, inom post, telegraf eller som lärarinnor 
inom skolan (Florin 1987 och Lundgren 1990). Det började nu även finnas 
fler kvinnor som hade akademisk utbildning1. Genom 1923 års behörighetslag 
fick kvinnor med några undantag tillträde till statliga tjänster2. 

1 Formellt öppnades universiteten för kvinnorna 1873, med undantag för studier i 
juridik och teologi (Ohlander 1994). 

2 I den kommitté som utarbetade förslag till att kvinnor med vissa begränsningar skulle 
inneha stadiga tjänster var Emilia Broomé ordförande. I ett särskilt betänkande föreslogs 
dessutom att kvinnor under vissa villkor skulle få rätt att prästvigas (Nilsson 1940). 
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Industrin kom att efterfråga arbetskraft och för både gifta och ogifta kvinnor 
inom arbetarklassen var det i regel en ekonomisk nödvändighet att lönearbeta. 
En arbetares lön räckte inte till för att försörja en familj, och det var väl knappast 
i längden önskvärt för kvinnan att vara beroende av sin arbetande mans lön. 

1907 tillkom lagen om rösträtt för alla män till andra kammaren. Den 
tillämpades första gången vid 1911 års val. Socialdemokraterna gick då starkt 
framåt, men reformen var utformad så att högern fortfarande hade kvar mak
ten i första kammaren. Den hade därmed fortfarande ett betydande inflytande 
(Palmer-Col ton 1980). 

Både den svenska och den internationella rösträttsrörelsen bland kvinnorna 
kom till att börja med bli betydelsefull för fredsfrågan. Redan 4 juni 1904 hade 
i Sverige Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) bildats. Det 
var samma år som den Internationella rösträttsalliansen bildats i Berlin och till 
vilken LKPR var ansluten. 

I väntan på rösträtten organiserade kvinnor verksamheter som kom att utöva 
inflytande på främst fostran, utbildning och vård. Ulla Manns (1997) såväl 
som Kjell Ostberg (1997) visar på hur kvinnliga särorganisationer hade ett 
inflytande på en rad samhällsfrågor långt innan den kvinnliga rösträttens ge
nomförande. I Sverige liksom i övriga Europa verkade inte kvinnorna enbart för 
rösträtten. Många förde, förutom fredsfrågan, en kamp mot prostitution, mot barn
arbete och för bättre villkor för fabriksarbetande kvinnor. 

Det var inte en enig kvinnorörelse som förde kampen för rösträtt. En del 
ville ha radikala förändringar i samhällets strukturer, medan flertalet i första 
hand kämpade för jämställdhet med männen i de strukturer som fanns. De 
möjligheter till inflytande som fanns var ännu i de av män skapade organisatio
nerna. Det var här kvinnorna sökte inträde och det var här flera hade som mål 
att verka även i fredsarbetet. 

Kvinnors politiska tillhörighet och fredsfrågan 

Den tid då kvinnorna samlades för att bilda en kvinnoorganisation för fred i Haag 
1915 och i Zürich 1919 sammanföll med tiden för rösträttens införande och med 
bildande av politiska kvinnoförbund. Både inför det möte i Haag, som blev upp
hov till bildandet av IKFF, och i frågor om sociala förändringar för kvinnor age
rade frisinnade främst med socialdemokratiska kvinnor. Bland det stora antalet 
sympatisörer som kom att stödja agerandet i IKFF fanns sannolikt sympatisörer 
från både andra partier och från dem som valt att stå utanför politiska rörelser. 
Kjell Ostberg (1997) har beskrivit uppkomsten av de politiska kvinnoförbunden 
och kvinnornas agerande före och efter rösträttens genomförande. Enligt Ost
berg bildades kvinnoförbunden med mer eller mindre motstånd från sina 
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huvudorganisationer. I den mån de fick stöd berodde det sannolikt på vikten 
av att kvinnorna höll sig till det egna partiet, och att de inte agerade politiskt 
utom kontroll från partiet. 

De flesta av de kvinnor som kom att bilda IKFF och som deltog i kvinnor
nas internationella möte i Haag var organiserade politiskt i "Föreningen för 
Frisinnade kvinnor '. Ada Nilsson (1940) som var med och bildade föreningen 
beskriver hur 19 kvinnor var samlade i hennes hem den 19 mars 1914. De som 
var med och som man möter även tidigare i fredsrörelsen var förutom Ada 
Nilsson även Emilia Broomé. Hon var egentligen även här emot en speciell 
kvinnlig organisation inom sitt politiska parti, och hon hade medverkat till att 
upplösa den kvinnliga fredsorganisation där hon varit ordförande. Hon me
nade att man skulle samarbeta men männen i befintliga organisationer både i 
politik och i fredsarbete. Ett argument hon anförde mot en speciell kvinno
förening var att kvinnor var representerade i Frisinnade Landsförsamlingens 
styrelse och att kvinnors rösträtt här stod på programmet (a.a.). 

Ada Nilsson beskriver att man var angelägen att få med Emilia Broomé på 
grund av det inflytande hon hade i Frisinnade Landsförsamlingen. Hon var 
där medlem både i Verkställande utskottet och förtroenderådet. För att vara 
med i föreningen krävde hon, att det i riktlinjerna för Frisinnade kvinnor skulle 
skrivas in att "Föreningen ej vill utgöra någon konkurrensorganisation men väl en 
hjälporganisation till Frisinnade Landsförsamlingen" (a.a. s. 16). Det var en upp
fattning som Emilia Broomé kom att utveckla ju mer hon blev involverad i 
det partipolitiska systemet med en rad uppdrag i styrelser och nämnder. 

"Barrikaden valde oss" ä r titeln på Ada Nilssons bok och hon menar att 
kvinnorna uppfattade händelserna i samhället och omvärlden 1914 som en 
uppmaning att från barrikaden påverka det politiska skeendet. Hon beskriver 
den spända situationen vintern 1913-1914 med bondetåget och en hätsk krigs
stämning och hur hon med personliga förbindelser med den Staafska ministä
ren nära kunde följa händelserna. Hon umgicks även inom andra mer konser
vativa kretsar i sitt privatliv och beskriver hur hon möttes av en ren krigspsykos 
i de kretsarna, och att man på en middag "ej kom förbi soppan förrän hela minis
tären och dem närstående var köpta av Rysslandy mogna för tukthuset, avklädda 
varje hederlig egenskap" (a.a. s. 15-16). 

Ada Nilsson beskriver hur liknande händelser blev en uppmaning att orga
nisera kvinnorna för att argumentera mot krigspsykos och för demokrati och 
kvinnans likställighet. Kvinnor med i andra frågor skilda uppfattningar kunde 
samlas kring de argumenten, och det blev uppenbart att motståndet mot ett 
förestående krig måste organiseras på politisk väg för att kunna förändras. Kvin
norna var optimistiska till möjligheten att få gehör för sina frågor trots att de 
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var få. Ada Nilsson uttryckte det på följande sätt: "Specialiserar sig en sådan 
grupp på vissa för kvinnor grundläggande frågor — såsom befolkningen och dess 
livsvillkor, jordfrågan, krig och fred samt uppfostran — kan de driva frågorna framåt 
och väsentligt bidraga till dess lösning i önskad riktning, även om den definitiva 
utformningen kommer att ske genom andra krafter, vilk et är helt naturligt med 
vårt partibundna parlamentariska arbetssätt" (a.a.s.7). 

Det framgår att strategin fortfarande var att samlas kring frågorna för att få 
sympatiserande män i beslutande ställning att föra fram förslagen, vilket var en 
konsekvens av att kvinnorna inte hade formell möjlighet att göra det själva. 
Kunde det inte vara så att just för att de stod utanför de partipolitiska etablis
semangen så fanns större möjlighet att agera friare och enas över partigrän
serna? De gjorde själva upp en dagordning och kunde prioritera de frågor som 
var närliggande på ett sätt, som inte blev möjligt när de senare måste inordna 
sig i ett formellt politiskt system och underordnas partipolitiken. 

Som både Ostberg (1997) och Manns (1997) menar, så kom kvinnorna 
trots sin avsaknad av formellt politiskt inflytande genom att de var organise
rade och kunniga ändå att påverka utvecklingen. Fredsfrågan var en viktig fråga 
att driva politiskt för dem som var med och bildade "Föreningen Frisinnade 
Kvinnor" 1914, likaväl som det var en av de viktiga frågorna för kvinnorna 
(som delvis var desamma) vid medborgarskolan på Fogelstad (Eskilsson 1991). 

Flera av kvinnorna hade samarbetat med de socialdemokratiska kvinnorna i 
den år 1902 bildade "Stockholms Allmänna Kvinnoklubb". Det var en fören
ing som till att börja med ej var partipolitiskt ansluten, men som senare kom 
att ansluta sig till Socialdemokratiska partiet. Ada Nilsson (1940) som var med 
och bildade föreningen Frisinnade Kvinnor menar att när nu samhället sprack 
sönder i två halvor kände de frisinnade kvinnorna det som en bjudande plikt 
att bilda sin egen förening. Ytterligare några av fredsrörelsens kvinnor i denna 
grupp var enligt Ada Nilsson (1940) Gulli Petrini, Marika Stjernstedt, Elisa
beth Waern-Bugge, Karolina Widerström och Elin Wägner. Senare finner man 
även Anna Bugge-Wicksell och Mia Lechel-Löfgren som medlemmar. Flera av 
dem kommer man att finna som verksamma både vid Fogelstad, vid kvinnor
nas möte i Haag och i IKFF. Föreningen "Frisinnade kvinnor" hade som främ
sta gemensamma mål att genom utbildning och kunskaper få kvinnor att vara 
förberedda för att rätt kunna använda sin rösträtt. 
Det var, som Ada Nilson beskriver det, ingen homogen grupp. Elin Wägner 
och några kvinnor kring henne utgjorde som Ada Nilsson beskriver det "den 
andra polen". Huvudlinjen var den som leddes av Emilia Broomé. Det kom att 
visa sig speciellt i fredsfrågan när de skulle agera på partipolitisk nivå. 
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Socialdemokratiska Kvinnoförbundet bildades 1920. Då hade kvinnorna sedan 
årtionden försökt olika vägar för att organisera sin verksamhet och få infly
tande. Christina Carlsson (1986) och Kjell Ostberg (1997) beskriver hur det 
av tradition i första hand varit klasskampen som varit viktigare än rösträtten 
för partiet, vilket var anledningen till männens motstånd mot att det bildades 
kvinnoförbund. De var emot att de samarbetat med de frisinnade kvinnorna i 
rösträttsrörelsen. Kvinnorna beskrivs ha kommenterat detta med att klass
gränserna tydligen drogs tydligare för kvinnor än för män, emedan det tidigare 
gått alldeles utmärkt för männen att samarbeta med liberalerna ifråga om den 
manliga rösträtten. 

Redan i slutet av 1800-talet hade det funnits kvinnoklubbar inom partiet 
som efter sekelskiftet växte i antal. De drev i stort sett liknande sociala frågor 
som Frisinnade Kvinnor. Det var ogifta mödrars ställning, prostitution, gift 
kvinnas rättsliga ställning, skyddslagstiftning, hygieniska frågor och skolfrågor. 
Även här var det först när det fattats beslut om att kvinnorna skulle få full 
rösträtt som det Socialdemokratiska Kvinnoförbundet konstituerades 1920. 

Både Christina Carlsson (1986) och Yvonne Hirdman (1989) pekar på att 
de socialdemokratiska kvinnorna drev frågor som rörde den faktiska och prak
tiska situationen. När de inte fick gehör inom politiken kom många i stället att 
organisera sig i Husmodersrörelsen. Det var en rörelse som försökte uppvär-
dera kvinnornas arbete i hemmen, och som ville verka för kunskaper om 
näringsriktig mat och frisk luft. De organiserade matlagningskurser och ställde 
krav på skolkök och utbildning av skolkökslärarinnor. Målet var att kvinnorna 
skulle förkovra sig på frivillig väg för att kunna få tid över för andra områden. 
Även kvinnor med andra politiska sympatier som ville verka för dessa mål var 
anslutna till husmorsförbundet. 

Hirdman (1989) pekar på hur Ellen Keys ideal om kvinnan som kärleks
apostel kom att bli förebild även för de socialdemokratiska kvinnorna. En större 
del av männen understödde dessa krav genom sin vision av kvinnan som skulle 
finnas i hemmet och ha ansvar för barnen i det nya folkhem som skulle skapas. 
Hirdman (1989) hänvisar till partiledaren Hjalmar Brantings tal 1927 där han 
talar om att det för kvinnan inte borde finnas en mer lockande uppgift än att i 
hemmet skapa trevnad och trivsel och göra det gott och varmt, ljust, glatt och 
fritt (a.a.). Med de arbetsplatser som många var hänvisade till är det inte märkligt 
om många kvinnor gärna lyssnade till det budskapet. 
När kvinnorna krävde ekonomisk och politisk jämställdhet med samma argu
ment som arbetarklassens män krävde sin rätt i samhället, så var de motarbe
tade av den gällande ideologin som genomsyrade alla samhällsklasser. Även 
bland arbetarna betonades moderskapet och kvinnans särart. Arbetarrörelsens 

119 



kvinnor började organisera sig och Kata Dahlström blev den första kvinnliga 
ledamoten i ett politiskt parti, Socialdemokraterna (Berglund 1991). 

1911 bildade Högern ett kvinnoförbund, Stockholms Moderata Kvinnoför
bund SMKF (Ostberg 1997). I ledningen satt kvinnor med organisationserfarenhet 
från Röda Korset, Fredrika Bremer-förbundet, försvars- och välgörenhets
organisationer. Högerns Kvinnoförbund arbetade på samma ideologiska grund 
som Allmänna Valmansförbundet men förklarade sig stå självständiga, även eko
nomiskt. Arvid Lindman var ledare för Högern. Han ogillade denna särorganisering 
och lät bilda en konkurrerande organisation; "Allmänna Valmansförbundets mo
derata kvinnoförening". Här anslöts kvinnorna direkt till partiet och stod under 
partiledningens kontroll. Arvid Lindmans mål var att rekrytera kvinnor till partiet 
inför den kvinnliga rösträttens genomförande till riksdagen (a.a.). 

Det var kvinnor som snarare sympatiserade med uppfattningen om starka 
militära försvar än med kvinnorna i fredsrörelsen och som ofta sågs organise
rade i kvinnliga försvarsorganisationer. 

Bondeförbundet var, enligt Ostberg (1997), inte entusiastiskt för kvinnlig 
rösträtt. Här bildade kvinnorna Landsbygdens Kvinnoförbund törst 1921. Det 
fanns inget större motstånd inom partiet, men det betydde inte heller att män
nen gav stöd till kvinnornas politiska engagemang. Att det accepterades be
rodde även här på att man inte ville att de skulle rösta emot partiets kandidater 
i valet. Det var även konkurrens från andra politiska kvinnoförbund, främst de 
frisinnade, som började göra framstötar på landsbygden. Bondeförbundet fick 
sin första riksdagskvinna först 1945 (a.a.). 

De partier som främst kom att samarbeta i fredsfrågan var Frisinnade Kvin
nor och Socialdemokratiska Kvinnoförbundet. De verkade båda på liknande 
områden både vad gäller kvinnornas sociala situation och i fredsfrågan. Båda 
kom att ha representation vid det möte som skulle sammankallas i Haag och 
bli upphov till bildandet av IKFF. 

Kvinnors söker samarbete över partigränser 

När kvinnorna i rösträttsrörelsen försökte samla kvinnorna i de olika partierna för 
det gemensamma kravet på rösträtt för kvinnor var det inte alltid så lätt. Speciellt var 
som tidigare beskrivits kraven inom LO och Socialdemokraterna hårda på att kvin
norna inte skulle samarbeta med den frisinnade rörelsen. Även från övriga partiet 
fanns motstånd mot att kvinnorna skulle lämna partilinjen inför rösträtten. 
Christina Carlsson (1986) beskriver ett försök redan 1896 till samarbete över 
gränserna. Kata Dalström som lämnat den borgerliga kvinnorörelsen för Soci
aldemokraterna var en av dem som uppmanade de borgerliga kvinnorna att 
agera gemensamt för kvinnors rösträtt. Kata Dahlström såväl som Anna Bugge-
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Wickseil och flera andra var engagerade vid flera tillfällen av den socialdemo
kratiska "Kvinnoklubben" att hålla föredrag om den kvinnliga rösträtten. 
Meningarna var delade om strategierna och det fanns vare sig då eller senare 
förutsättningar för att bilda en gemensam politisk kvinnoförening på rösträtts
kravens grund. Kravet från de politiska partierna blev hårdare på kvinnorna, 
som kom att inta skilda politiska hållningar i alltför många frågor för att enig
het skulle vara möjlig. 

Ada Nilsson (1940) beskriver hur händelserna i Tyskland 1933 åter kom att 
aktualisera frågan om samarbete mellan kvinnorna. Sveriges Socialdemokra
tiska Kvinnoförbund tog initiativ och inbjöd både politiska och icke politiska 
kvinnoförbund för att diskutera "Kvinnorna och världskrisen". Efter diskus
sioner kommer man överens om att med det motstånd som fanns var det bättre 
att gå fram var för sig i sina partier och hoppas på framtiden. 

Kjell Ostberg (1997) visar på den betydelse kvinnor haft genom tidiga sär-
organisationer och inom facklig och politisk verksamhet, vilket gjort att de 
påverkat utvecklingen långt före rösträtten. Ostberg menar att kvinnor kunde 
driva sina krav på grundval av den kunskap och den utbildning de förvärvat i 
kvinnorörelsen. Därmed fick de ett informellt inflytande på utvecklingen i 
flera av de frågor som drevs inom kvinnorörelserna. 

Ostberg (1997) har visat på hur kvinnorna med olika strategier efter rösträt
ten har hållits utanför politiken, först för att de ansågs vara olämpliga och 
därför inte kunde väljas. Senare framställdes som en särart som kunde hänvisas 
till områden som speciellt rörde kvinnor. Dessutom ansågs de vara omogna 
och sakna politiskt intresse. Här kan jämföras med de härskartekniker Berit Ås 
(1982) pekat på. Det blev med andra ord svårt för kvinnorna att fa sina frågor 
på dagordningen. 

III.2 Krigshot, demokratin och politiken 

"Efter 1814 hade det i 40 år inte förekommit något krig mellan Europas mak
ter. Men sedan kom 1854 Krimkriget, 1859 det italienska kriget, 1864 det 
italienska kriget och 1870 det fransk-tyska kriget. Samtidigt rasade det ameri
kanska inbördeskriget o.s.v." (Palmer- Colton. 1980 s.4l). 

Krig beskrivs på detta sätt i de flesta historieböcker. Det "bildades", det 
"betraktades som" och krigen "kom" eller "rasade". Bland de lärarinnor som 
kom att protestera mot historieundervisningen förelåg ingen direkt kritik av 
dessa fakta, men väl en otillräcklig verklighetsbeskrivning av krigen i historie
böckerna. Deras kritik gick ut på att aktörerna bakom händelserna oftast inte 
framträder som annat än härförare, kungar eller hjältar. Det framgick inte hel
ler vad det betydde för enskilda människor att krigen "kom" eller "rasade". Det 
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var denna historieundervisning som redan Emilia Broomé och senare Matilda 
Widegren och lärarinnorna i IKFF kom att vända sig emot. 

Vad betydde de krig, som beskrivs så i historieböckerna, för soldater som 
måste lämna sina familjer och vistas i skyttegravarna under omänskliga förhål
landen? Vad betydde det för kvinnor och mödrar som lämnades ensamma med 
sina barn för att klara av svåra situationer, utsättas för krigens härjningar, för 
svält och för våldtäkter? Varför var så många beredda att delta i krigen och gå 
ut och döda människor de inte kände, och vad hade fostran, undervisning och 
propaganda för roll i det sammanhanget? Vad betydde historiebeskrivningarna 
och patriotisk fostran för att få soldater villiga att gå ut i krig (om de nu ville 
det)? Om detta fanns ingenting i historieböckerna. 

Detta var de frågor som flera kom att ställa när de riktade sina protester mot 
hur krig förbereddes och genomfördes. Det var frågor som aktualiserades ge
nom den information om krigets verklighet som kom att spridas genom vitt
nesmål från krigen och genom moderna kommunikationer, som flera kunde ta 
del av under första världskriget än under tidigare krig. Genom denna informa
tion som kom från flera håll och de nya möjligheter som fanns att kommuni
cera skapades argument för nya grupper att organisera en opinion. 

Trots utvecklingen av demokratin och rösträtt för män och så småningom 
även kvinnor i fler och fler av Europas länder lyckades man ändå få männen 
utan större protester att delta i de krig som planerades av professionella strate
ger och militärer. I Europas länder såväl som andra delar av världen styrdes 
länderna av härskare som tävlade om att utöka sin makt och lägga mer och mer 
pengar på att utveckla arméer. Preussen kom att bli modell för krigsarméer i 
Europa och även i Sverige. Tidigare har beskrivits hur nationalismens och 
militarismens idéer inplanterades i fostran och i propaganda, och det förekom 
fortfarande under denna tidsperiod ( Isling 1988). Budskapet var likartat men 
mönstret förändrades. 

Försvarsfrågan i svensk politik inför första världskriget 

Det var ingen tvekan om att det var Ryssland som ansågs vara den största 
fienden i Sverige även denna tid. Den freds- och nedrustningsvilja som präglat 
beslut efter unionsupplösningen var borta. Den militära propagandan var 
omfattande trots att Sverige inte stod inför något akut krigshot. Högern hade 
haft: makten men socialdemokraterna hade gått starkt framåt i valet 1911 och 
hade drivit en stark antimilitaristisk propaganda med ledning av Per A lbin 
Hanssons paroll "Icke en dag eller ett öre mer åt militarismen (Norborg 1988). 

Bland liberalerna var meningarna delade. Det fanns frisinnade försvarsvän
ner och betydande pacifistiska grupper inom partiet. I valrörelsen 1911 hade 
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liberalerna liksom socialdemokraterna lovat en minskning av försvarsutgifterna. 
Valet i andra kammaren utföll så att liberalerna fick 102 mandat, socialdemo
kraterna 64 och högern 64. Fridtjuv Berg blev ecklesiastikminister och Karl 
Staaf blev statsminister i den regeringen. Karl StaaP hade att balansera en 
försvarsfråga som blev mer och mer komplicerad (a.a.). 

Pansarbåtsinsamlingen blev en händelse som kom att uppmärksammas. 
Regeringen föreslog 1912 bland annat att uppskjuta byggandet av den pansar
båt om vilken det redan tidigare fattats beslut. Reaktionen på detta förslag blev 
våldsam bland både försvarsvänner och militärer, och en intensiv motpropaganda 
igångsattes av personer som stod högern, kungen och krigsindustrin nära. 
Gustav V uttryckte till statsrådsprotokollet sin oro över beslutet och hade in
för detta haft kontakter enbart med personer utanför regeringen, bl.a. högerle
daren i riksdagen (Fogelström 1971). 

Protesterna fick spridning och två insamlingar igångsattes för att finansiera 
den uteblivna pansarbåten. Ledande för den ena insamlingen var Manfred Björk
vist (senare biskop) och för den andra Sven Hedin som i starka ordalag manade 
fram hotet från Ryssland. Det fanns andra som stod för motsatt uppfattning. 
August Strindberg och Gustav Möller hörde enligt Fogelström (1971) till de 
protesterande och en debatt följde i pressen. Detta var samma år som kvin
norna nerlagt SKF och de mobiliserade, vad jag kunnat utröna, ingen organi
serad motkraft. 

Propagandan för den uteblivna pansarbåten gav emellertid effekt. 17 miljoner 
samlades in, vilket var den summa som täckte kostnaderna för pansarbåten. 
Karl Staaf fick kompromissa genom att utlova förstärkningar till både armén 
och marinen samtidigt som han betonade att kostnaderna måste avvägas mot 
socialbudgetens krav. Denna insamling kan jämföras med den som gjordes av 
Kanonkvinnorna i Danmark och som tidigare beskrivits. 

En annan uppmärksammad händelse denna period var det s.k. Bondetåget 
1914 då 30 000 lantmän samlades på slottets borggård för att försäkra kungen 
sin trohet (Norborg 1988). Kung Gustaf V höll vid detta tillfälle, utan att ha 
haft kontakt med statsministern i denna storpolitiska fråga, ett uppmärksam
mat "borggårdstal", där han använde uttryck som "min armé" och "min flotta". 
Talet ledde till en regeringskris, och Karl Staaf avgick när han inte kunde av
tvinga Gustav V ett löfte om att förhandsinformera om innehållet i framtida 
liknande uttalanden. Hjalmar Hammarskjöld bildade en formellt opolitisk 

3 Karl Staaf var känd för sin fredsvänlighet och hade liksom Fridjuv Berg undertecknat den 
inbjudan som ledde till bildandet av "Svenska fredsförbundet" 1911 (Fogelström s.128). 
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ämbetsmannaregering som hade anknytning till högergrupper och näringsliv 
(1914-1917) med bankiren KA Wallenberg som utrikesminister. En ny försvars
proposition i linje med försvarsvännernas önskemål fick ett oväntat stort stöd i 
riksdagen. Något som kanske inte var så märkligt med tanke på händelserna i 
omvärlden. 

Första världskriget 

Skotten i Sarajevo den 28 juni 1914, då en bosnisk revolutionär på öppen gata 
sköt ner tronföljaren och den blivande kejsaren för Österrike-Ungern, ärkeher
tig Ferdinand och hans gemål Isabella, blev den tändande gnistan till första 
världskriget. Skotten i Sarajevo ledde till att Österrike den 23 juli 1914 förkla
rade Serbien krig, och Ryssland ställde sig på serbernas sida. Den 4 augusti gick 
tyska trupper över gränsen till Belgien och England anslöt sig till sina allierade. 
Den 1 augusti förklarade Tyskland både Ryssland och Frankrike krig. Så blev 
större delen av Europa indraget i ett krig där Österrike hade Tyskland och 
Serbien Ryssland som bundsförvanter. 

Senare kom de flesta av Europas länder att på olika sidor bli inblandade i det 
krig som kom att vara i fyra år. Det slutade först 1918 efter det att USA gått in 
i kriget (Palmer-Colton 1988). Detta kom att ske under protester från stora 
delar av det amerikanska folket, inte minst från immigranterna som kunde bli 
tvingade att ställa upp mot sina tidigare hemländer i Europa som de emigrerat 
ifrån (Addams 1920). 

Med den tekniska utvecklingen kunde nu än mer effektiva och fruktans
värda vapen tas i bruk. Det var i huvudsak soldater vid fronterna som stred och 
kulsprutan var det främsta vapnet, men också giftgas kom för första gången till 
användning. Palmer-Colton(1980) beskriver utvecklingen av kriget på följande 
sätt: 

"Infanteriet på båda sidor grävde skyttegravar langa sicksackfaror djupare än 
en manshöjd, vilka snart bildade sammanhängande labyrinter från Schweiz till 
Nordsjön. Skyddsrum, grottor där männen kunde sova eller äta, stod i förbindelse 
med gravarna, "(a.a.s.185). 

Denna beskrivning står i kontrast till andra rapporter som nådde allmänhe
ten i Europa genom krigskorrespondenters skildringar, och beskrivningar ge
nom sårade och hemåtvändande soldater. Det var rapporter om de verkliga 
förhållanden och de lidanden som rådde i skyttegravarna och på slagfälten. De 
flesta medborgare kunde genom dem och genom pressen få direkta rapporter 
från krigens verklighet. Det var en realitet som kändes hotande nära även i de 
länder där kriget inte pågick. 

Då männen som var fostrade och utkommenderade att "göra sin plikt när 
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fosterlandet kallade" inte hade möjlighet att protestera ansåg kvinnorna att de 
trots att de saknade politisk makt nu måste handla (Addams 1920 och Nilsson 
1940). Isaksson-Linder (1977) menar att trots en stark arbetarrörelse i Tysk
land så slog nationalismen med lätthet ut både den klassolidaritet och den 
fredsidealism som fanns före kriget. Vad hände med kvinnorörelsen och de 
ideal de kämpat för i fredsfrågan? Elin Wägner ställer om och om igen frågan 
om kvinnorna och de mål för fred som funnits i deras verksamhet. 

För Sverige blev det viktigt att försöka bibehålla neutralitet i kriget. Inrikes
politiskt blev det krigshushållningen som tog uppmärksamheten i anspråk. 
Det infördes ransonering på viktiga livsmedel med ett system som inte fung
erade särskilt väl. Sociala motsättningar växte och penningstarka och skrupuelfria 
personer skapade förmögenheter. Regeringen kritiserades och år 1917 ersattes 
den sittande ministären av en ren högerregering med Arvid Lindman som ut
rikesminister under en mycket kort period. Gustav V försökte verka för en 
samlingsregering vilket dock misslyckades. Då det inte fanns förutsättningar 
för en majoritetsregering kom en vänsterregering som bestod av liberaler och 
socialdemokrater att accepteras under åren 1917-1920. Historieprofessorn Nils 
Edén blev statsminister och Hjalmar Branting blev finansminister och senare 
statsminister (Palmer-Colton 1980). 

Kvinnorna lyser fortfarande helt med sin frånvaro i alla beslutande försam
lingar som rörde frågor om kriget, likaväl som de kom att göra i förhandling
arna efter krigsslutet. De kom dock att söka andra okonventionella vägar både 
för att hålla sig underrättade och påverka utvecklingen av kriget och de förhand
lingar som följde på kriget. Detta kommer att beskrivas i kommande kapitel. 

Kvinnorna under kriget i det civila samhället 

Kriget kom att få speciell betydelse för kvinnorna, såväl för de i krig inblan
dade länderna som i Sverige. Det har beskrivits tidigare hur kvinnorna under 
krig får andra uppgifter än i fredstid. Medan männen blir inkallade i kriget får 
kvinnorna överta en del av männens uppgifter som de vanligen inte anses kom
petenta för (Enloe 1990 och Wikander 1992). 

Bland suffragetterna i England under första världskriget var meningarna 
delade. Några av de ledande kvinnorna uppmanade till stöd för regeringens 
ansträngningar för att deltaga i bl.a. vapenproduktionen (Wikander 1991). 
Om Tyskland kunde besegras, kunde det förväntas att kvinnorna som belö
ning skulle få rösträtt, menade de. Andra kvinnor, under ledning av bl.a. Sylvia 
Pankhurst, menade att kriget inte alls gav arbetarklassens kvinnor nya möjlig
heter. Många hade i stället fått svårigheter att försörja sig och sina barn, medan 
männen var inkallade. Kvinnorna var kluvna i sin uppfattning. De som arbe
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tade i vapenindustrin fick löner som aldrig tidigare, och dessutom framställdes 
de som hjältinnor för sina insatser. Efter krigen då återvändande män åter 
behövde arbete, har man för att kunna friställa kvinnorna, åter betonat deras 
ansvar för hem och barn. Både i Sverige och i England diskuterades om kriget 
och kvinnornas nya arbetsuppgifter skulle stärka eller försvaga kvinnornas möjlig
heter för att uppnå ekonomisk självständighet och politisk jämställdhet (a.a.). 

Även i Sverige i det civila samhället under första världskriget, fick kvinnor 
arbeten som tidigare varit reserverade för män. Vid tiden omkring 1914, när 
första världskriget bröt ut, förändrades ekonomin totalt. Vägar utåt ströps och 
i samhället uppstod andra behov av produktion både i det civila samhället och 
för krigets behov. Statliga ingripanden kom att styra produktionen, och kvin
nor kom att få betydelsefulla uppgifter (a.a.). 

Förutom i industrin, som krävde en ständigt ökad produktion av vapen och 
annat krigsmaterial, behövdes kvinnor för nya uppgifter i jordbruket, när män
nen var inkallade till militärtjänst. I städerna kunde de få arbete som spårvagns-
och busskonduktörer men inte som förare. De anställdes som kontorister inom 
krigsbyråkratin och de fick arbete i handel och i banker. Men på alla platser var det 
män, ofta äldre som inte gjorde tjänst i det militära, som var övervakare (a.a.). 

Det var en situation som gav kvinnor fördelar jämfört med tidigare. De fick 
egna pengar och de kunde gå på restaurang tillsammans och betala för sig 
själva. Genom bristen på tyg och genom nya krav på praktiska kläder, kom 
även modet att markera en ny frigjordhet. Kvinnorna ställdes i en valsituation. 
För en del blev det en konflikt mellan att deltaga i dessa nya uppgifter och 
första gången få uppleva självständighet och ha egna pengar, samtidigt som 
man ville protestera mot krigen. Detta dilemma fanns naturligt nog inte för dem 
som hade bättre ekonomiska förutsättningar, och det var i första hand från den 
gruppen som kvinnornas motstånd mot första världskriget kom att organiseras (a.a.). 

Hirdman (1988 och 1989) har pekat på hur den etablerade könsmakts-
ordningen kan upplösas i tider av krig och revolutioner. Även dess motsats kan 
noteras. I tider med en stark ekonomisk utveckling kan det ha varit en histo
riskt lämplig tid för inbrytningar. Tiden kring första världskriget var en sådan 
period, då kvinnor kunde erövra nya positioner, som var tillfälliga eller blev 
bestående. Kriget följdes dock av en ekonomisk depression med stor arbetslös
het. Nu avskedades de flesta kvinnorna, ofta utan skäl, och moderskapet ställ
des åter i centrum. Många män, men även kvinnor, framförde åter att gifta 
kvinnor inte hörde hemma i lönarbete. Men fler kvinnor än tidigare hade kom
mit för att stanna i arbetslivet denna gång. 
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Kvinnor får rösträtt 1921 

Det var först under tiden direkt efter första världskrigets slut som demokratin 
fick sitt genombrott. 1921 var det år då kvinnorna kom att fa rösta till riksda
gens andra kammare för första gången. Samtidigt som kvinnorna hade etable
rat kanaler för påverkan inom flera områden blev de nu ställda inför problemet 
hur de skulle gå tillväga för att verka inom det politiska systemet. 

Sverige fick sin första helt socialdemokratiska regering 1920 under ledning 
av Hjalmar Bran ting. Denna regering kom under vissa perioder i efterkrigs-
depressionens spår att ersättas av rena fackmannaministärer. Vid valet 1921, 
som genomfördes efter den nya rösträttsordningen, gick socialdemokrater, 
vänstersocialister och kommunister framåt, och de borgerliga gick tillbaka 
(Norborg 1988). Socialdemokraterna övertog regeringsansvaret. En stark de
pression med 1/3 arbetslösa och stor deflation innebar svårigheter för många i 
befolkningen. 

Efter första världskrigets slut var det svårt att motivera att den höga försvars
nivå som upprättats under kriget skulle bibehållas. Socialdemokrater och vissa 
frisinnade ville gå långt i nedrustning. Dels ville man bidraga till de internatio
nella avspänningssträvanden som det nybildade Nationernas Förbund hade 
som mål, dels ville man kunna anslå pengar till sociala utgifter. Högern 
argumenterade däremot fortfarande för ett så starkt försvar som möjligt. Först 
1925 års försvarsordning innebar en betydande nedrustning. Övningstiden för 
soldater minskades och för första gången stadgades att de s.k. samvetsömma som 
av religiösa eller etiska skäl inte ville bära vapen, skulle kunna fa vapenfri tjänst. 

Samlingsregeringar kom under en period att avlösas av flera minoritets
regeringar med omväxlande liberaler och socialdemokrater. 1931 gick den eko
nomiska krisen mot sin kulmen och de sociala motsättningarna skärptes. Ar-
betskonflikter löstes med strejkbrytare och efter Ådalskravallerna 1931, då 
militären öppnade eld mot demonstrerande arbetare, blev det flera, inte minst 
i arbetarrörelsen, som kom att ifrågasätta militärens roll i samhället. 

Genom Kreugerkraschen 1932 kom en del av dem som haft god ekonomi 
att förlora sina förmögenheter. Det ledde till ett politiskt efterspel med oro och 
hög arbetslöshet. Den ekonomiska krisen drabbade hårdast arbetare och bön
der. Socialdemokraterna och Bondeförbundet gick vid 1932 års val f ramåt, 
och högern och de frisinnade tappade mandat. Per Albin Hansson bildade en 
rent socialdemokratisk regering och genom en koalition mellan bondeförbundet 
och socialdemokraterna fick krisen en upplösning. Åren som följde känneteck
nades av ekonomisk tillväxt och socialt reformarbete. Samtidigt växte under 
1930-talet nazismen fram i Tyskland och fick såväl sympatisörer som motstån
dare även i Sverige. 
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1930 tillsattes i Sverige en försvarskommission som 1936 lade fram ett nytt 
försvarsbetänkande4. Gruppen leddes av den senare överbefälhavaren Helge 
Jung som då tillhörde en grupp yngre officerare som enligt Fogelström (1971) 
argumenterade för ett starkare försvar. Motiveringen var Hitlers maktöverta
gande i Tyskland, och det fanns nu mindre gehör för pacifistiska argument än 
tio år tidigare. Trots en relativt stor och välorganiserad fredsrörelse under 20-
talet så visas ett sjunkande medlemsantal i fresdsrörelserna och det fanns de
lade uppfattningar. En viss försiktighet kom till uttryck och många som tidi
gare uttalat sitt stöd för nedrustning och sökande efter vägar för att undvika 
krig, kom att inta en förändrad inställning. Fogelström (1971 s.214) menar att 
besvikelsen var stor då arbetarrörelsens och den kristna rörelsens stöd uteblev. 
Med den hotande upprustningen och händelserna i Ryssland kan det inte ha 
varit lätt för någon att ta ställning för eller emot ett starkare militärt försvar i 
Sverige vid den tiden. 

Situationen i Europa efter första världskriget 

De gränser som tidigare delat upp Europas nationer fanns inte mer och inte 
heller de kejsar- och kungadömen som tidigare funnits med tillhörande privi
legier för vissa g rupper. Efter ryska revolutionen 1917 räknades inte längre 
Ryssland som någons bundsförvant utan landet var bojkottat. De tidigare kejsar
dömena, Österrike-Ungern och Tyskland, fanns inte heller längre. Nya repu
bliker utmed Östersjökusten som ännu saknade gränser och effektiva reger
ingar försökte etablera sig. Europa öster om Frankrike och Italien var nära 
kaos. Under dessa omständigheter skulle 27 nationer samlas i Versailles för att 
förhandla om nya gränser och villkor (Palmer- Colton 1980). 

Den amerikanska interventionen hade gjort slut på kriget sades det, och nu 
satte man sitt hopp till president Wilson, som möttes med stora förväntningar 
när han efter krigets besökte Europa för att fa stöd för sitt fredsförslag. Det 
skulle nu bli en samling kring en "högre sak" där krig i fortsättningen inte 
skulle vara möjliga. Civilisationen skulle räddas. Det var presidentens budskap 
och han blev våldsamt bejublad överallt i Europas huvudstäder (a.a.). Presi
dentens besök i Sverige blev en viktig händelse för det då nybildade IKFF. 
Wilsons 14 punkter var väl kända. Dessa punkter överensstämde i stora drag 
med de punkter kvinnorna på kongressen i Haag hade formulerat för en fram
tida fred, och som överlämnats och diskuterats med presidenten. Det kommer att 
beskrivas i kommande kapitel. 

4 Det var för att fa representera i denna försvarskommission IKFF skrev till konungen 
och anhöll om reprsentation. Beskrivs närmare i kap.III.8 
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Fredsförhandlingar i Paris 

Det var i Versailles utanför Paris de krigförande makterna möttes till förhand
lingar efter kriget som slutade i november 1918. Det var förhandlingar där de 
mindre nationernas närvaro saknade betydelse. Det var krigets segrare som 
kom att förhandla efter ett krig där alla förlorat. Kriget hade medfört 10 miljo
ner döda och 20 miljoner sårade. Det var ett krig där civilbefolkningen mer än 
någon gång tidigare hade drabbats mycket hårt (Palmer-Colton 1980). 

President Wilsons syfte var att föra en annorlunda fredskonferens än de som 
förekommit tidigare, vilka gjorts upp av militärer och oftast lett till nya krig. 
Med stöd av stora befolkningsgrupper, som satte sin tilltro till Amerikas presi
dent, hoppades han att dessa förhandlingar inte skulle föras på segrarnas vill
kor utan leda till fördrag som innebar öppna förhandlingar. Att tvister i fort
sättningen skulle lösas genom ett Nationernas Förbund var den punkt i försla
get som presidenten kämpade hårdast för, och för vilken det fick göras avkall 
på andra punkter. Nationernas förbund skulle utvecklas till att bli en perma
nent församling, där alla nationer utan att förlora sin suveränitet skulle mötas 
för att lösa tvister under löftet att inte tillgripa krig. Det blev inte så och Ame
rika blev aldrig medlem i Nationernas Förbund (a.a.). 

Kommande kapitel visar hur uppföljningen av kvinnornas kongress i Haag 
hade som mål att påverka förhandlingarna i Versailles och genom att skapa 
opinion utverka stöd för president Wilsons förslag. 

Förhandlingarna kom slutligen att leda till att Europa såväl som andra delar 
av världen fick en helt förändrad karta. Huvudprincipen i uppgörelsen blev 
erkännandet av nationalstaterna och att stora krigsskadestånd krävdes av Tysk
land. Avsikten var att göra slut på det tyska hotet i framtiden. Krigsskadestån
den för Tyskland ledde till stora lidanden för främst det tyska folket. Det följ
des av bitter fiendskap mellan länderna, inte minst mellan Frankrike och 
Tyskland(a.a.). En stor del av Tysklands befolkning accepterade inte villkoren. 
Genom den depression som senare följde kom som bekant Hider och tog makten 
med de följder som ett andra världskrig innebar. 

Sammanfattning 

Detta kapitel har beskrivit och analyserat kvinnors handlande, kopplat till utveck
lingen i samhället, till förändringar i utbildning och arbetsliv och till kvinnors 
rösträttsrörelse. Det har beskrivits hur de utifrån denna väl organiserade rörelse 
bildade politiska kvinnoorganisationer. Strategin kom den här perioden att för
ändras mot mer självständigt agerande bland kvinnorna än att agera enbart ge
nom männen som tidigare varit regel. Den tid som följde på första världskriget var 
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en tid av ekonomisk framgång då demokratin fick sitt genombrott, men det var 
också en tid med ekonomiska depressioner, strejker, arbetslöshet och oro. Föränd
ringar i samhället ledde till att kvinnorna fick möjlighet att flytta fram sina posi
tioner både vad gäller yrkesliv och andra områden. Agerandet visar att kvinnorna, 
medan de fortfarande stod utanför partipolitiken, kom att skapa en egen politisk 
sfär, dä r de i avvaktan på delaktighet såg samhällsutbildningen som ett viktigt 
inslag. Speciellt var detta fallet vad gällde fredsfrågan. 

Genom rösträtten kom kvinnorna delvis att förlora sin gemensamma slag
kraft. Den strategi de hittills tillämpat med framgång tolkade de sannolikt 
som att de nu i stället skulle agera utifrån sina egna nya positioner i parti
politiken. Kvinnorna blev genom rösträtten mer splittrade politiskt än tidi
gare. Det kan ifrågasättas om de fick mindre inflytande efter rösträttsreform
ens genomförande (vilket Ostberg argumenterar för). Att kvinnorna med olika 
strategier hölls utanför de flesta områden inom politiken gjorde inte valet 
mellan att agera inom eller utanför politiken lättare. 

Jag vill tolka kvinnornas politiska val av frågor som förankrade i erfarenhe
ter från omsorg och barnuppfostran. Det var de frågor de dittills haft ansvar 
för i familjen och som de nu på politisk väg försökte utvidga till ett politiskt 
samhällsansvar. Både deras förslag om sociala reformer och en förändrad fost
ran och undervisning tyder på erfarenheter från ett omsorgsrationellt tänkande 
(Ve 1987 och 1991). De konsekvenser kriget innebar för kvinnor i det civila 
samhället ledde till en kluven inställning i fredsfrågan för många. Det ledde till 
en konfrontation med ett tekniskt rationellt tänkande när de skulle välja mel
lan att delta i uppgifter som innebar förberedelse för krig (vapenproduktion) 
och ändå protestera mot vapentillverkning. Samtidigt som de fick uppleva en 
ny självständighet med nya uppgifter var det en anpassning till en miljö som 
skapats av män. 

Den period som följde efter första världskriget var en period då de militära 
försvarsvännerna blev färre. Försvarsfrågan och de ekonomiska satsningarna 
utgjorde motsättningar som ledde till att regeringar med skilda politiska mål i 
försvarsfrågan kom att avlösa varandra. Nazismens framväxt liksom ekono
miska depressioner gjorde att fler kom att ompröva sina ställningstaganden. 
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III.3 Aktörerna 

IKFF:s pionjärer 

Även under perioden 1915-1919 hade uppkomsten av en ny fredsorganisation 
bland kvinnorna internationella rötter. Bildandet av en ny fredsorganisation, 
Women's International League for Peace and Freedom (WILPF), i Sverige 
under namnet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), 
har sin bakgrund i det initiativ som togs av den internationella rösträttsrörelsens 
kvinnor under första världskriget 1915 och som kommer att beskrivas i kom
mande kapitel. 

Det var i huvudsak samma kvinnor som representerade Sverige vid mötet i 
Haag 1915 som sedan kom att vara aktiva i IKFF. Matilda Widegren, som deltog 
i mötet i Haag och som var ordförande under perioden, de kommer att presente
ras utförligt och de medarbetare som samverkande med henne kommer att ges 
kortare presentationer. Hon kom att bli IKFF:s första ordförande, 1919-1934. 
Ytterligare tre år kom hon att vara hedersledamot och aktiv i styrelsen. 

Även några av de kvinnor som var initiativtagare och ledande i WILPF, och 
som de svenska kvinnorna kom att ha kontakt med, kommer att avslutnings
vis presenteras. 

Matilda Widegren (1863-1938) 

Matilda Widegren föddes 1863 i Söderköping där hon växte upp. Hennes far 
var rektor vid läroverket och hon var enda barnet i familjen . I Greta Stendahls 
skildring om henne (1946) framgår att hon ofta talat om att sin barndom och 
ungdom som gav rika möjligheter till kunskaper och utveckling. Greta Sten
dahl inleder IKFF:s skrift om henne med "Jag minns knappast den tid i mitt liv 
dä jag inte hört talas om Matilda Widegren' (1946 s.6). Hon beskriver hur hon 
haft kontakt med henne sedan sin tidiga barndom och sedan varit både hennes 
kollega och vän under många år. 

När Matilda Widegren var 17 år kom hon till Statens Normalskola för flickor 
i Stockholm och sökte året därpå in på Kungliga Högre lärarinneseminariet. 
Hon kom inte in denna första gång utan först ett år senare. Efter examen 
tjänstgjorde hon kortare perioder vid flera Stockholmsskolor och hon kom att 
under ett år vara utbyteslärarinna(en pedagogisk idé på 90-talet) vid Anna Rönn
ströms skola i Lund. Greta Stendahl 1 menar att det var det enda år Matilda 
tjänstgjorde i en klass under ett helt läsår. Det var en erfarenhet hon ofta åter
kom till. Samtidigt fick hon detta år en vidgad erfarenhet och mötte personer 
som hon kom att ha långvarig kontakt med. Lund som universitetsstad och 
närheten till Danmark, medförde kontakter för henne som skulle komma att 
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bli långvariga. Det nordiska pedagogiska samarbetet tycks ha varit intensivt 
och i "de nordiska skolmötena" där fredsfrågan fick en framträdande plats blev 
Matilda en aktiv medlem. 

Hennes pedagogiska idéer, hennes fredsarbete och hennes yrkesverksamhet 
var nära sammankopplat. Statens normalskola för flickor som var förbunden 
med Kungliga Högre lärarinneseminariet var den verksamhet som hon, efter 
att själv ha gått i skolan från 1880 till 1923 kom att vara knuten till. En av 
hennes kurskamrater var Selma Lagerlöf som hon hela livet kom att ha en nära 
kontakt med, inte minst i fredsarbetet. Efter att 1890 ha genomgått en treårig 
utbildning vid seminariet inrättades en fjärde årskurs för fackstudier och denna 
genomgick Matilda Widegren samtidigt som hon tjänstgjorde som skolans bib
liotekarie . 

Resor och internationel l verksamhet. Under den tid då hon verkade i Lund 
reste hon förutom till grannländerna även till Mellaneuropa där hon sökte sig 
till historiska platser. 

Hennes första långa resa gick till USA 1904 där hon fick ett statligt uppdrag 
att åka till S:t Louis för att delta i anordnande av en svensk skolutställning. Det 
var hennes första stora resa och "hela seminariet" deltog i hennes ivriga förbe
redelser minns Greta Stendahl (1945). Som hennes elever fick de höra talas om 
de fyra sidenklänningar hon anskaffade inför resan och som hon uppträdde i 
under många år. Många av hennes elever var engagerade i att samla in material, 
som skulle visas på utställningen. Detta återkommer i flera beskrivningar som 
direkta upplevelser eller berättade som muntlig tradition (Stendal 1946, Ek
bom 1991 och Höjer 1986). Dessa har också beskrivit hur hon efter sin hem
komst gav spridning av de kunskaper och idéer som hon inhämtat. 

Med hjälp av sina kollegor, beskriver Greta Stendahl, hur de fick knoga med 
att ställa i ordning undervisningsmaterial som hon samlat in på sin resa. Ibland 
tyckte de inte att hon arbetade så värst mycket, men de idéer hon kom hem 
med blev en förnyelse av pedagogiken. Hennes modell var "självverksamhet" 
på lägre stadier och "självstyrelse" på högre. Då hon 1923 avgick med pension 
beskriver flera att hon yttrat att "nu börjar livets stora äventyr". Det var åt 
fredsarbete hon kom att ägna resten av sitt liv, och de sista åren åt flyktingar. 

1 Greta Stendal ( 18 83-1968 ) var Matilda Widegrens elev först vid Statens n ormalskola 
för flickor och när hon senare genomgick Kungliga Högre Lärarinneseminariet. Hon 
undervisade i matematik och kom senare att bli Matildas kollega, nära vän och 
medhjälpare i Skolornas fredsförening och andra projekt( (Inger Ekbom 1991 och 
IKFF:s förord till hennes skildring av Matilda Widegren 1946) 
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Hennes pension var blygsam när hon lämnade KHLS. Hon hade varit generös 
och levde under mycket knappa förhållanden. Nu blev hon tvungen att lämna 
denna bostad och flyttade till en liten lägenhet i Vasastan. De sista åren flyttade 
hon till Ro, ett lärarinnornas pensionshem som hon själv varit med om att 
skapa. Efter pensioneringen kom hon att helt ägna sig åt fredsarbete och annat 
organisationsarbete och de sista åren åt flyktingarbete. 

Hon dog 1938. Selma Lagerlöf sände sina avskedsord till hennes begrav
ning som upplästes av Alf Ahlberg. Selma Lagerlöf påminner i sitt tal hur 
Matilda, som läste manuset till Gösta Berlings saga förfasade sig över språket, 
och hur hon utan att ha känt sig förödmjukad, snarare kände sig uppfriskad. 
Samtidigt som hon beskriver att Matilda blivit rörd till tårar av innehållet. 
(Selma Lagerlöf 1937)2 

Hennes pedagogiska verksamhet var nära knuten till fredsarbetet. Hon kom 
att vara ledamot av styrelsen för Nordiska Lärares Fredsförbund, v. ordf. i Svenska 
skolornas fredsförening, förutom att hon var medlem av rådet för Nordiska 
Föreningen för Mellanfolkligt samarbete för fred. Även hon hörde till dem som 
också var medlemmar i SFSF och redaktör för den tidning "Nya Vägar" som de 
kom att ge ut tillsammans. 

Vem var Matilda Widegreni Hon passade heller inte in på förväntningen på 
kvinnan, att det viktigaste var att förbereda sig för äktenskap och barn. Hennes 
föräldrar tycks heller inte ha ställt förväntningar på att hon skulle förberedas 
endast för detta. De tycks ha sett kunskap och utbildning som viktigt även för 
en flicka. Liksom Emilia Broomé levde hon sitt liv som ensamstående och 
ägnade hela sin tid åt sitt yrke, fredsarbete och flyktingarbete. Som flera som 
var engagerade i den tidens sociala frågor, så hade Matilda Widegren en stark 
religiös tro med förankring i filantropin. Det framgår av både hennes skrifter 
och flera av hennes föredrag i skolorna att hon var varmt religiös. Hon kom 
inte att tillhöra de välsituerade med sin lön, pension eller förmögenhet. Av de 
ekonomiska redovisningarna i anslutning till IKFF:s konferenser, t.ex. till 
Genève, finns resebidrag upptagna som var mycket begränsade. Allt övrigt ar
bete för de föreningar hon deltog i var arbete som utfördes gratis och som kan 
antas även med egna ekonomiska bidrag. 

IKFF:s nätverk 

Naima Sahlbom (1871-1957) var en av Matilda Widegrens mycket nära med
arbetare. Hon var kemist och blev filosofie kandidat i Uppsala och 1910 blev 

2 Talet trycktes och såldes på IKFF för 50 öre och behållningen gick till insamlingen 
"Matilda Widegrens minne" enligt Selma Lagerlöfs önskan (Medlemsblad IKFF). 
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hon Doctor Philosophiae i Neuchâtel i Schweiz. Efter att ha verkat vid olika 
institutioner öppnade hon i Stockholm ett eget speciallaboratorium för berg-
arts-, mineral och vattenanalyser. Hon gjorde stora insatser i IKFF och WILPF 
genom sina avslöjanden om tillverkning och spridning av kemiska vapen. Hon 
utgav skrifter om radioaktivitet och giftgaser. 1921 bildades på hennes initiativ 
"Kommittén mot vetenskapens missbruk för krigsändamål". 

Hon beskrivs ha haft ett tidigt och livslångt fredsengagemang. Även hon var 
med i Haag 1915 och hon var styrelseledamot i IKFF 1919-1944. Hon agerade 
och föreläste om giftgaser och skapade genom IKFF en opinion mot använ
dandet av dessa vapen. Även Naima Sahlbom fick Illis Quorum (Österberg, 
Lewenhaupt, Wahlberg 1990). 

Anna Kleman (1862 -1940) 

Anna Kleman föddes i Karlskrona och hennes föräldrar var kommendörkap
ten Karl Kleman och hans hustru Augusta. Även hon var en av de närmaste 
medarbetarna till Matilda Widegren. Hon rapporterade ofta från flera interna
tionella arrangemang i fredsarbetet, och var den svenska representanten i den 
internationella styrelsen mellan kongressen i Haag 1915 och bildandet av 
WILPF 1919. 

Ellen Kleman (1867-1948) 

Ellen Kleman var syster till Anna Kleman. Hon var bankanställd men blev 
senare författare. Hon var redaktör för Fredrika Bremerförbundets tidskrift 
Dagny och för dess efterföljare Hertha till 1932. Hon publicerade 1925 till
sammans med Klara Johansson, som hon bodde tillsammans med, en biografi 
om Fredrika Bremer. Ellen Kleman var styrelseledamot i Fredrika-Bremer-
förbundet. Som medlem av Nya Iduns nämnd var hon även bevakare av många 
internationella kongresser, även i fredsrörelsen. Hon hedrades med Illis Quo
rum (Österberg, Lewenhaupt, Wahlberg 1990). 

Mia Leche -Löfgren (1878-1966) 

Mia Leche -Löfgren kom från en konstnärlig och intellektuell miljö och var 
författare och journalist. Från 1916 skrev hon artiklar för Göteborgs Handels-
och Sjöfartstidning och var verksam i Idun från 1937. Hon var radikal och 
politiskt liberal och engagerad i tidens stora frågor, som freds- och rösträtts
frågor. Hon deltog i Haagmötet 1915, var vice ordförande i IKFF och aktiv 
som författare och i föreningens upplysningsverksamhet. Även hon erhöll Illis 
Quorum (Österberg, Lewenhaupt, Wahlberg 1990). 
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Anna Lindhagen (1870-1941) 

Anna Lindhagen var Rödakorssjuksköterska och socialreformator. Hon var med 
och bildade Rädda Barnen och var dess ordförande 1922-1925. Var initiativta
gare till koloniträdgårdsrörelsen och dess ordförande i 1906-1921. Hon var 
aktiv i rösträttsrörelsen, var med på mötet i Haag 1915 och var ledamot i 
IKFFrs styrelse. Hon tillhörde Socialdemokraterna. Hon var styrelseledamot i 
Kvinnoförbundet 1911-1928 och redaktör för tidningen Morgonbris 1911-
1916. I Stockholm verkade hon för att bevara kulturellt värdefulla hus och 
platser och bodde själv på Fjällgatan. Där inredde hon de s.k. borgarrummen 
som skulle fungera som museum och som visar hur en 1860-talsvåning såg ut 
(Österberg Lewenhaupt Wahlberg 1990). 

Elisabeth Waern-Bugge (1868-1951) 

Elisabeth Waern-Bugge föddes i Göteborg. Hennes föräldrar var bruksägare 
A.W. Waern och Ebba Malmborg. Hon studerade konst och musik och blev så 
småningom hemslöjdsexpert och författare. Hon gifte sig med skeppsredare 
Dagfinn Bugge och de bosatte sig i Stockholm. Hon var verksam i Frisinnade 
Landsförsamlingen. Efter att ha deltagit i Haagkonferensen 1915 var hon aktiv i 
IKFF till 1951 och var ordförande för Stockholmskretsen av IKFF 1924-1934. 

Anna-Lenah Elgström (1884-1968) 

Anna-Lenah Elgström utbildade sig först till konstnär och blev senare förfat
tare och journalist. Hon arbetade intensivt i kvinno- och fredsrörelsen tillsam
mans med Matilda Widegren och inom olika hjälpaktioner. Efter att ha delta
git i Haagkonferensen var hon under många år aktiv inom IKFF. Hon var en 
av initiativtagarna till Rädda Barnen 1919 och var i dess styrelse vice ordfö
rande. Under andra världskriget var hon ledamot av 1940 års flyktinghjälps-
kommitté och var innan det ordförande i Svenska Kommittén för Spaniens 
barn. Hon är tillsammans med Elin Wägner författare till "Den kinesiska mu
ren" där hon skrivit om Rossika Schwimmers öde. Hon är medarbetar i flera av 
IKFF:s skrifter (Österberg-Lewenhaupt-Wahlbergl990). 

Elin Wägner, Marika Stjärnstedt och Selma Lagerlöfwzx på olika sätt aktiva i 
IKFF men de förutsätts vara tillräckligt kända och presenteras ej här. 

Internationella aktörer bakom fredsmötet i Haag 

Av de internationella aktörerna är det Jane Addams, Rossika Schwimmer och 
Alette Jacobs som presenteras. Det var i första hand Jane Addams och Rossika 
Schwimmer, som kom att ta initiativ till att kvinnorna efter Haagkongressen 
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med okonventionella metoder och strategier sökte upp regeringar och för
handlande diplomater för att utöva påtryckning under och efter första världs
kriget. Och det var Alette Jacobs som var den främsta initiativtagaren till mötet 
i Haag. Detta kommer att beskrivas i nästa kapitel. 

Jane Addams (1860-1935) hade vid flera tillfällen studerat i Europa och var 
väl känd med Europas kultur. Det som från början berört henne mest under 
hennes resor var den fattigdom och nöd hon mötte. I London kom hon i 
kontakt med den engelska settlementsrörelsen, en verksamhet som byggts upp 
av kväkarna (Addams 1913, 1920, 1923, Holmgren 1927 och Melin 1996). 

Det var settlementsidén som var utgångspunkten för hennes verksamhet 
som bedrevs i ett stort gammalt hus i Chicago. Här fanns italienare, greker, 
ryska judar, tyskar, engelsmän och irländare men få skandinaver. 

Jane Addams verkade eller strävade inte efter att verka själv på politiska poster, 
men genom att hennes far varit medlem av senaten och god vän med president 
Lincoln var hon van vid att ta kontakt med män som hade makt och den vägen 
kunna påverka. Det var dessa strategier hon senare i fredsarbetet skulle komma att 
tillämpa då hon tillsammans med andra kvinnor agerade i fredsfrågan 

Det viktigaste som kom att bli en symbol för hennes fredsarbete var de 
initiativ hon tog till ett settlement i Chicago som kom att kallas Hull House. 
"Settlementen" var en speciell form av sociala, kulturella och pedagogiska centra 
som Jane Addams utvecklade bland immigranter i Chicagos fattigkvarter. Hon 
hade nära kontakt med John Dewey som senare startade sin skola i Chicago. Hon 
hade på Hull House sett hur det gick att bygga broar mellan människor och hur 
kontakter mellan människor från Europas olika länder kunde utvecklas. Detta var 
erfarenheter som kom att bli ledande i hennes kommande fredsarbete. 

Jane Addams kom att bilda ett Women's Peace Party" för att samla kvinnor 
i protest mot att USA blandade sig i Europas krig. Detta ledde det till att både 
hon och hennes verksamhet kom att bli mindre väl sedd i USA. Hon hade 
blivit känd, haft relativt lätt att få sponsorer för verksamheten och hade kallats 
"Amerikas främsta medborgare". Bildandet av "Women's Peace Party" ledde 
till att det ekonomiskt gick ut över hennes verksamhet vid Hull House (Addams 
1922). Sponsorer drog in en stor del av sina bidrag då Women's Peace Party 
med Jane Addams i ledningen öppet gick ut och protesterade mot USA:s in
blandning i Europas krig. Jane Addams var med i den kommitté som förbe
redde kongressen i Haag och kom att bli första ordförande i WILPE 1932 fick 
hon Nobels fredspris. 

Rossika Schwimmer (1877-1948) kan inte förbigås, då hon var en av dem 
som främst kom att bidra till att mötet i Haag kom att genomföras. Hon var en 
ungersk sångerska, pianist och journalist. Hon var väl känd som initiativtagare 
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till flera aktiviteter inom freds- och rösträttsrörelsen, och hon var väl känd i 
Europa. Hon var sannolikt den som hade mest kontakt med kvinnor i Norden, 
både vad gällde rösträttsfrågor och fredsfrågor, och hon hade en nära kontakt 
med Elin Wägner (Elgström-Stenhoff-Wägner 1917, Linder-Isacsson 1977). 

Rossika Schwimmer föddes i Budapest i en förmögen familj och fick sin 
utbildning i elementarskola. När hon var 18 år förlorade hennes far sin förmö
genhet, och liksom många kvinnor i den här situationen blev hon tvingad att 
arbeta för att bidra till familjens försörjning. Hon säger sig av sina föräldrar ha 
lärt att sätta praktisk social rättfärdighet som främsta mål. Hon hade också 
påverkats av Dickens böcker, Berta von Suttners "Maskinernas tidevarv" och 
Charlotte Perkin Gilmans "Women and economics". Med Berta von Suttner 
hade hon senare kontakt och fick en del av hennes berättelser publicerade i en 
ungersk barntidning (Pogåny s. 11-30 i Elgström-SteenhofF- Wägner 1917 ). 

En släkting som var officer med många utmärkelser, och som var en stark 
motståndare till militarismen hade även påverkat henne. Hans berättelser om 
soldatlivets verklighet fick henne att ändra uppfattning om militarismen. När 
hennes far fick anställning som förvaltare på ett bussbolag i Budapest år 1897 
fick hon anställning där som kontorist. Hon engagerade sig i de kvinnliga 
kontoristernas situation och blev stiftare av de kvinnliga kontoristernas lands
förening 1898. Det blev inledningen till hennes engagemang för kvinnors so
ciala rättigheter, för rösträtt och fred och deltagande i flera stora internatio
nella freds- och rösträttskongresser. Ellen Hagen (1917) beskriver hur Rossika 
Schwimmer talat i Folkets hus, på Skansen, i Operasalongen och på Musikaliska 
Akademin. Hon beskriver Rossika Schwimmers framträdande på trappan till 
Linnéanum i Uppsala den 11 juni 1911 där hon talade om "vi internationella kvin-
nor" och om "en vis ion av mänsklighetens syskonliv". Vid detta tillfälle inbjöd h on 
Sverige att komms till Ungern 1913 där "hela världens kvinnor" skulle samlas till ett 
möte. " Och Sverige och hela världen kom"skriver Ellen Hagen. "Det blev ettpilgrims-
tåg från alla världsdelar" och "Kinas kvinnor som just stodo mitt i en revolution och ej 
kunde komma, sände en sidenfana" (Ragen i Elgström et al 1917 s.48-50). 

Rossika Schwimmer hade både inför detta tillfälle och i övrigt nära kontakt 
med Elin Wägner och andra svenska kvinnor i rösträtts- och fredsrörelsen (Isaks-
son-Linder 1977). Hon hade även kontakt med kvinnor i USA och med Jane 
Addams i Chicago. Elin Wägner menar att det var dessa kontakter och Rossika 
Schwimmers agitation i USA som fick så många kvinnor att komma till kon
gressen i Haag 1915. Inför denna kongress besökte hon även Stockholm. 

Medan hennes protester mot krig och militarism tidigare gällt det enorma slö
seriet, så talade hon åren före 1915 med stor övertygelse om krig och krigsfara som 
en för mänskligheten nu hotande verklighet. Hon uppmanade till motstånd. 
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Rossika Schwimmer beskrivs under de år hon kämpade som Elin Wägners 
hjältinna och förebild. Den modell hon tillämpat med kamp och demonstra
tion blev den modell Elin Wägner själv ville tillämpa.(Isaksson-Linder 1977). 
Med hennes vältalighet och under Jane Addams ledning fick de kongressen 
enig om betydelsefulla resolutioner rapporterar fler av deltagarna i Haag (a.a.). 
Hon kom att bli mest känd för den fredsresa hon gjorde med bilkungen Henry 
Ford, som kommer att beskrivas senare. Alette Jacobs (1854-1929) kommer 
att nämnas som en av de främsta initiativtagarna till mötet i Haag. Alette Jacobs 
var Hollands första kvinnliga läkare och verkade som praktiserande läkare i 
Amsterdam med barn- och kvinnosjukdomar som specialitet. Hon blev känd 
när hon 1883 inlämnade en petition till den holländska regeringen och anhöll 
om att fa egen rösträtt. Hon framhöll att hon uppfyllde alla krav som ställdes 
på en holländsk medborgare för att få rösträtt. När hon fick avslag i alla instan
ser enbart med motiveringen att hon var kvinna, så kom hon att i fortsätt
ningen ägna sig åt den rörelse som verkade för kvinnans politiska rösträtt. 

1911 hade hon upphört med sin praktik och reste för att studera och verka 
för kvinnans ställning i länder som Sydafrika, Brittiska Indien, Java, Sumatra, 
Filippinerna, Kina och Japan När hon efter ett år kom tillbaka kom hon att 
ägna hela sin tid åt kvinnorörelsen i sitt eget land som hon var ledande för till 
1919. Det var utifrån den positionen hon kom att bli en av initiativtagarna till 
kongressen i Haag. Tillsammans med Jane Addams ingick hon i en av de dele
gationer som framförde kongressens resolutioner till regeringarna och hon reste 
för samma ändamål till Amerika där de besökte president Wilson (Report of 
the international Congress of Women. Zürich May 12 to 17, 1919). 

Samlad kompetens som innebar möjligheter 

Som framgår av denna presentation så var det en samling väl utbildade kvin
nor, som med sin bakgrund kan antas ha förvärvat ett rikt kulturellt kapital 
genom sin bakgrund, fostran och utbildning. Flera av dem hade utbildning 
inom områden som inte enbart var knutna till omsorg och barn. Kvinnorna 
började denna tid även skaffa sig utbildning och yrken inom t.ex. naturveten
skap. Det gällde både de svenska kvinnorna och de som kom från övriga Eu
ropa och USA. Därmed besatt kvinnorna i de nätverk som fredsgrupperna 
kom att utgöra en gemensam samlad kompetens, som gjorde att de kunde 
argumentera med erfarenheter och kunskaper från både det sociala, pedago
giska och så småningom också det naturvetenskapliga och utrikespolitiska 
området. 

Genom förvärvade språkkunskaper och genom kontakter som de etablerat 
under uppväxten, hade de fått förutsättningar att utan större distans våga närma 
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sig och ta kontakt med både ministrar och andra höga politiker och maktha
vare. I föreläsningar och upplysningskurser som hölls både för t.ex. lärare och 
andra kvinnor och män hade de antagligen en status som gjorde att många 
lyssnade. När de t.ex. förmedlade bilder från Europa och människors lidanden 
i spåren av första världskriget, var det många som blev berörda. Genom att 
flera av kvinnorna var journalister och författare hade de möjligheter att sprida 
sina tankar både i tidskrifter och genom eget producerat material. 

Med den bakgrund de hade och den tid de växte upp i hörde de till den 
grupp som kunde dra fördel av alla framsteg som samhället utvecklade. De fick 
möjligheter att kommunicera genom brev och telefon, att sprida sina budskap 
och de hade ofta ekonomiska möjligheter att resa. För flera av dem var det även 
deras djupa religiösa tro med ett kristet budskap som innebar ansvar för med
människorna som var en drivkraft. Flera av dem var kväkare och omfattade 
därmed även en pacifistisk övertygelse. De internationella kontakter dessa kvin
nor kom att knyta genom rösträttsrörelsen kom att utvecklas i fredsarbetet. 
Genom de kontakterna och utifrån en stark övertygelse kunde de agera. Dessa 
kvinnor hörde till dem som tog väl vara på de förutsättningar de hade och de 
blev därmed banbrytare inom fler för kvinnorna betydelsefulla områden. 
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III. 4 Från samling för rösträtt till handling 
för fred. Samling i Haag 1915 i protest mot 
det pågående världskriget 

Det möte som inleder detta kapitel har beskrivits av flera av dem som deltog 
och som presenterades i föregående kapitel. Mötets genomförande och 
uppföljningen av besluten ges ett relativt stort utrymme i detta kapitel då det 
fick konsekvenser de kommande åren för både den svenska och den internatio
nella verksamheten i IKFF och WILPF. 

Efter det att Sveriges Kvinnliga Fredsförening (SKF) lagts ner år 1911 fanns 
inte längre någon speciell fredsorganisation för kvinnor. De som varit med
lemmar i SKF finner man som verksamma i andra föreningar som har fred på 
sina program. En grupp försökte att driva fredsfrågan i Frisinnade kvinnor 
eller LKPR (Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt). Elgström (1918) 
beskriver fredsfrågans roll i LKPR och är kritisk mot dess neutralitet i frågan 
om pacifism. Hon menar att pacifismen är det nyckelord, som visar att kvin
nor har något nytt att komma med. Hon anser att det finns pacifister i alla 
partier, även i högern och att det är kvinnornas plikt att internationellt enas i 
fredsfrågan. Flera av de kvinnor som var verksamma i LKPR kom nu att förbe
reda och organisera de svenska kvinnornas deltagande i Haag 1915. 

Det var inte enbart i Sverige, utan även i stora delar av världen, som kvinnor 
sedan slutet av 1800-talet organiserats i rörelser för kvinnlig rösträtt. En inter
nationell rösträttskongress var planerad att hållas i Berlin i juni 1915 men blev 
förhindrad genom utbrottet av första världskriget 1914. Rösträttsrörelsen, som 
hade sitt huvudkontor i London, var internationell och väl organiserad i Inter
nationella Rösträttsalliansen. Det fanns etablerade kontakter mellan kvinnor i 
USA och Europa. Därför var det möjligt att nu, när det pågående kriget var ett 
gemensamt hot, snabbt kalla samman och organisera ett möte i Haag samma 
år. Det skulle bli en kongress som kunde samla deltagare från USA, Europa 
och från krigförande såväl som icke krigförande länder. Rossika Schwimmer 
var vid den tiden anställd som pressekreterare vid Internationella Rösträttsal
liansens högkvarter i London. Hon hade där som uppgift att bevaka hur världs
pressen spred uppgifter om kriget och om rösträttsrörelsen (Kleman 1916, 
Holmgren 1919). Hennes speciella roll efter kongressen utgör ett inslag i en 
del av detta kapitel som i övrigt behandlar de svenska kvinnornas agerande 
före, under och efter kongressen i Haag. 

Rösträttskongress som blev möte för fred. 

1914 hade kriget brutit ut och de rapporter som på olika sätt förmedlades från 
fronten gjorde människor upprörda och berörda. Den holländska läkaren All
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etta Jacobs som var ordförande för det holländska Nationalförbundet för kvin
nans rösträtt kallade den 12-13 februari 1915 en mindre grupp kvinnor till Amster
dam för att dra upp riktlinjer för ett större internationellt möte med freds
frågan som ämne. Mötet förbereddes noga och en inbjudan som sändes ut till 
både krigförande och neutrala länder fick stort gehör. Inbjudan ställdes till 
"Kvinnor från krigförande och neutrala länder" (Elgström 1917, Addams 1920 
och Kleman 1917). 

Fredsfrågan hade för rösträttsrörelsen i Europa redan tidigare haft en fram
trädande plats i programmet. Genom ett manifest hade den Internationella 
Rösträttsalliansen den 31 augusti 1914 genom sina sändebud i London riktat 
en vädjan till de olika ländernas regeringar att inte lämna någon väg oprövad 
för att genom förlikning och skiljedom försöka undvika en hotande katastrof. 
Samtidigt med ett meddelande om att rösträttsalliansens möte i Berlin måste 
ställas in kallades till ett möte för fred i Haag. Jane Addams (1922) beskriver 
hur Women's Peace Party i USA i mars 1915 mottog inbjudan från kvinnor i 
Holland, Belgien och England till en kongress där kvinnor från olika delar av 
världen skulle enas i en protest mot kriget. Jane Addams som hade stor tillit till 
initiativtagarna svarade ja t ill inbjudan och ja t ill deras förfrågan om att bli 
mötets ordförande. 47 medlemmar av Women's Peace Party accepterade 
invitationen (Kleman 1916). 

Detta fredsmöte tycks ha varit en märklig händelse i männens ögon. När 
Fogelström (1971) skriver om fredsinitiativ i fredsorganisationer åren omkring 
första världskriget och om kongresser som protesterade mot kriget så tillägger 
han att "Ett märkligt initiativ togs 1915 av en förening utanför fredsrörelsen. Det 
var en organisation för kvinnlig politisk rösträtt i Holland. " (a. a. s. 142). 

En förberedande kommitté som tillsatts av kvinnorna i Holland enades om 
att plattform för kongressen skulle vara följande: att mellanfolkliga tvister skulle 
avgöras på ett fredligt sätt, att politisk rösträtt borde utsträckas till kvinnor, att 
diskussion om det pågående krigets orsaker och metoderna för hur kriget föras 
ej skulle fa förekomma. Kostnaderna för kongressen skulle de engelska, tyska 
och holländska kvinnorna gemensamt ansvara för (Kleman 1916 IKFF:s ar
kiv). 

Efter kontakt med Jane Addams gjorde Rossika Schwimmer en rundresa till 
flera länder för att övertala kvinnor att åka till detta möte i Haag. I det syftet 
besökte hon Stockholm den 21 april 1915 och talade under rubriken "Kvin
norna och kriget" (Mia Leche i Elgström et al 1917). Hon var redan känd i 
Stockholm sedan hon där 1911 talat på en stor rösträttskongress, alt sedan 
krigets utbrott hade hon åkt runt i Europa och USA för att samla opinion mot 
kriget, och hon kom av den anledningen till Sverige och Norge. 
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En kommitté bildas i Sverige 

I Sverige bildades en kommitté inför mötet i Haag som kallade sig Internatio
nella Kvinnokommittén för Varaktig Fred. De som ingick i denna kommitté 
var ombud för styrelser i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Fred
rika Bremer-förbundet, Vita bandet och Kristliga föreningen för unga kvin
nor. Denna kommittés mål var att verka för "tillslutning till den internationella 
kvinnokongresss, som enligt från Holland utsänd inbjudan där skulle äga rum 28-
30 april samma år" (Kleman 1916 s.29). Till kommittén som förberedde delta
gandet utsågs Matilda Widegren, Ellen Palmstjerna, Nina Benner-Andersson 
och Anna Lindhagen (a.a.). 

De svenska delegaterna kom att utses av de samverkande organisationerna. 
Deltagarna blev Nina Benner-Andersson, Emilia Fogelklou, Anna Glasell-
Andersson, Emma Hansson, Anna Holm, Fernanda Hesselgren, Anna Kleman, 
Mia Leche-Löfgren, Anna Lindhagen, Ellen Palmstjerna, Anna Pettersson, Ruth 
Randall-Ekström, Naima Sahlbom, Elisabeth Waern-Bugge, Matilda Wide
gren och Elin Wägner (Kleman 1916). I Haag presenterade de sig som "Swe
dish Committee for the International Congress in Haag". Anna Kleman var 
ordförande för kommittén. 

Resor med komplikationer. 

Trots stora svårigheter med bl.a. avbrutna post- och telegramförbindelser lyckades 
kvinnorna att på 10 veckor samla till detta internationella möte med 1400 delta
gare (Anna Kleman 1916 och Mia Leche i Elgström et al. 1917). Anna Kleman 
(1916) rapporterar att inbjudan i de olika länderna mottagits med blandade käns
lor, alltifrån brinnande entusiasm till våldsamt ogillande, misstänksamhet och be
skyllningar. En del uttalade sig om att det var ett trick av de krigförande parterna 
som påstods bekosta kongressen. Andra menade att hela kongressen skulle sluta i 
osämja och skada fredssaken. Att Jane Addams, som var väl känd inter nationellt, 
hade lovat ställa upp som kongressens ordförande hade dock för många ökat tilliten. 

Veckan före kongressen rapporteras ha varit orolig. Telegram anlände hela 
tiden om återbud på grund av passvägran eller inställda kommunikationer, 
ändrade ankomsttider m.m. Från England kom telegram att en delegation på 
180 kvinnor blivit hindrade av regeringen att delta i kongressen. Så småningom 
fick 20 kvinnor tillstånd att resa, men de blev då hindrade av att båtförbindelsen 
över Engelska kanalen stoppats. De tre kvinnor som redan fanns på plats fick 
representera England. Flertalet av de tyska kvinnorna hade fatt reseförbud. En 
grupp belgiska kvinnor kröp genom gruvgångar och under taggtråd. Ingen 
fransyska tilläts resa men några lyckades ändå ta sig fram. Den kvinna som ledde 
denna franska grupp fick sitt hem genomsökt och skrivmaterial konfiskerat (a.a.). 
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Även Jane Addams med 15 kvinnor från Women's Peace Party i USA hade 
stora svårigheter att fa resa. Fyra dagar innan kongressen skulle öppnas, hade 
deras båt stoppats i Engelska kanalen. Tidningsjournalister hade kommit om
bord. Förutom att deras resa förlöjligades så uttalades protester mot kongres
sen. Den skulle komma att undergräva soldaternas moral. 

De kom fram två timmar före det att kongressen skulle öppnas av Jane 
Addams. En rad telegram hade då sänts till Washington av dem som hade 
kontakt med män i USA som hade politiskt inflytande. Två timmar före 
kongressens öppnande anlände gruppen som speciellt väntade på Jane Addams 
(a. a. och Addams 1922). 

Kongressens upptakt och innehåll 

I anslutning till öppnandet redogjorde Chrystal Macmillan från England, som var 
ordförande för förberedelsekommittén, för de grundförutsättningar som beslutas 
gälla för kongressen. Själva kongressen genomfördes under fyra förmiddagar och en 
eftermiddag 28 april -1 maj. Övriga delar och tre offendiga kvällsmöten, då det hölls 
föredrag om kvinnorna, kriget och kvinnorösträtten, var öppet även för andra åhö
rare, både kvinnor och män. Det framfördes sympatihälsningar från många håll och 
sammanlagt rapporteras 2400 personer ha deltagit. Kongressen hölls i Haags största 
hus, det s.k. Fredspalatset, men det räckte inte till för alla som vill e vara med. De 
diskussioner och resolutioner som arbetades fram på kongressen blev int e enbart 
uttalanden i avsikt att presenteras för regeringarna. De kom även att bli ett underlag 
för uppföljning och riktlinjer för en organisations långsikdga fredsarbete. 

Kongressens resolutioner uppdelades i de tre grupper som var väl förbe
redda av kommittén. De var 

1) Principer för ett fredsslut: Yrkande på vapenstillestånd, skiljedom och för
likning, demokratisk kontroll över utrikespolitiken, ingen landavträdelse utan 
folkets medgivande. 

2) Kriget och kvinnorna: Protest mot kriget, kvinnornas ansvar, kvinnornas 
lidanden, kvinnliga ombud vid fredsunderhandlingarna, uttalande till för
mån för kvinnorösträtt. 

3) Allmänna ärenden: Försök att återupprätta samförstånd mellan folken, re
formering av barnuppfostran i fredsvänlig riktning 

(Särtryck IKFF:s arkiv: Beslut från Haag). 

Med de storpolitiska och internationella frågor som ingick i programmet och 
tog sig uttryck i en rad resolutioner, kan det inte tolkas på annat sätt än att det 
var, i varje falla en kärna, väl initierade och väl utbildade kvinnor som arbetat 
fram de här punkterna. 
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Det var ett annorlunda arbetssätt än det som kännetecknade tidigare möten 
och kongresser. Med flexibla lösningar och okonventionella metoder både pla
nerades och genomfördes kongressen. Med noggranna förberedelser vad gällde 
regler och mötesformer som ram, hade det gjorts möjligt för många deltagare 
att både yttra sig och att delta i besluten. På alla punkter var fredsfrågan över
ordnad och på varje punkt krävde samtidigt kvinnorna rösträtt och medverkan 
i de politiska besluten. 

Under en av punkterna, den som handlade om uppföljande åtgärder, var de t 
diskussion. Den viktigaste punkten i resolutionen var en begäran om att både 
krigförande och neutrala länder skulle medverka till att en medlingskonferens 
sammankallades för att få slut på kriget. Avsikten var först att presentera 
resolutionerna för regeringarnas sändebud i Haag, men det fanns även förslag 
på att delegationerna skulle uppsöka regeringarna direkt. Många fann den 
senare tanken tilltalande men avrådde ändå, då ett sådant handlande skulle vara 
outförbart, rapporterar Elin Wägner (Idun nr 1915). Hur skulle oansenliga kvin
nor utan makt och inflytande få tillträde hos bägge parters regeringar i krigförande 
länder, menades det. Det vore oförnuftigt att tro att det inte fanns en massa 
andra svårigheter, från passvårigheter och ekonomiska bekymmer till interna
tionella lagparagrafer, där man ifrågasatte regeringarnas tilltro till Haag
konferensens budskap. 

Å andra sidan stod det klart för deltagarna att de resolutioner, som uttalades 
så starkt och tydligt av så många representerande så många länder inte skulle få 
någon effekt enbart genom att sändas ut som skriftliga meddelanden. Genom 
att personligen ge sig till känna hos de olika regeringarna och göra innehållet 
känt skulle deltagarna tydligare kunna framställa och följa upp sina krav. Just 
då förslag om att vända sig enbart till sändebuden skulle klubbas, bröt Rossika 
Schwimmer in och lade ett annat förslag: 

"Nej, det är icke tid till dylika omvägar; som bara slutar i utrikesministrarnas 
papperskorgar. Det måste gå fortare, effektivare - varje dag dör ju nya människor. 
Kvinnorna måste gå personligen, såväl till de krigförande ländernas regeringar för 
att inhämta deras samtycke, som till de neutrala för att förmå dem att taga initia
tiv till gruppbildningen. (Mia Leche i Elgström et al. 1917 s. 19). 

Hon fick efter detta inlägg ett enhälligt stöd för sitt uttalande som skulle 
överlämnas till regeringarna i krigförande och neutrala länder. Uttalandet löd: 

"Vt kvinnor av skilda nationer; klasser.; partier och folk samlade till en interna
tionell kongress, giva uttryck för vår varma medkänsla för lidandet hos alla dem, 
som tyngda av krigets börda arbeta och kämpa för si tt fosterland, oberoende av 
vilken nationalitet de tillhöra. Då intet av de krigförande länderna anser sig föra 
ett anfallskrig; u tan alla fastmer anse sig kämpa för sin nationella existens, upp
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fordrar den internationella kvinnokongressen alla de olika ländernas regeringaratt 
göra slut på blodsutgjutelserna och inleda fredsförhandlingar"(a. a. s 19). 

Uttalandet var delvis ett kompromissförslag. Det ursprungliga förslaget 
krävde omedelbart vapenstopp, men det kunde inte alla gå med på. Det tillsat
tes två delegationer för att utföra kongressens uppdrag. I de två delegationerna 
ingick kvinnor från Storbritannien, Ungern, Italien, Nederländerna, Sverige 
och USA (Kleman 1916). Anna Kleman utsågs som den svenska representan
ten (Report from Zürich 1919). 

Den svenska gruppen i Haag 

Det var en samling till största delen framstående kvinnor som möttes och det 
var en kongress av "pa ria m en ta ris ka krafter som ku nnat utgöra en prydnad för 
vilken folkrepresentation som helst" skriver Mia Leche (1917 s.91) Genom 
kongressens deltagare framgår att det var ett mycket ovanligt möte som gjorde 
djupa intryck på alla. Mia Leche ger en målande beskrivning av mötet: "Det 
var under en stilla och högtidlig, allvarlig och förväntansfull stämning som vi den 
första aftonen samlades till den holländska kongresskommitténs mottagnings fest. " 
(a.a. S.89). 

Mia Leche beskriver hur kvinnorna på mötet stigit fram och vittnat på olika 
språk, "alla med sina nationella egendomligheter i tankar och framställning ". En 
del uttalar sin optimism och en del sin tro på förändring om kvinnorna får 
rösträtt. Ett par inlägg beskriver hon som undantag. Det är en belgiska och en 
polska "som ropade ut sina härjade länders förtvivlan så hjärtat krympte ihop av 
beklämning, indignation och medkänsla' (a.a.s.90). 

Det mest betydelsefulla, menar Mia Leche var ändå attndet för dessa kvinnor 
icke tycktes existera några nationella skrankor, de kände och tänkte som världsmed
borgare och från allas läppar ljödo orden: vi önska icke några andra fördelar för 
vårt land än dem, som kunna vinnas utan andras länders förluster, för oss existerar 
icke ordet seger, så länge det betyder nederlag för våra grannar" (a. a. s 90). 

Trots att det fanns skiljaktigheter och olikartade önskningar mellan natio
ner så hade man inte kunnat enas "om inte kongressen m itt ibland sig ägt en 
sammanhållande kraft, ett enande bindemedel som smälte ihop särfrågornas mång
fald till en ogrundad helhetsverkan" (s 90). 

Den som starkast bidrog till en sammanhållning i de frågor som diskutera
des beskrivs ha varit Rossika Schwimmer. Hon fick ett mycket starkt infly
tande över den riktning diskussionerna tog. Hon hade en vidare syn på vad 
kvinnorna skulle kunna åstadkomma och det var inte att enbart fördjupa sig i 
parlamentariska detaljer. Mia Leche citerar hennes inlägg då hon sökte stöd för 
sitt förslag till slutresolution, då hon yttrade: 
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"Mina vänner lâtom oss också demonstrera något annat. Vara söner; våra miljoner 
av unga levnadsglada sönery som aldrig mer kunna glädja sig åt solljuset, som ald
rig mer skola känna en månskenskvälls stilla skönhet - för de söner vi offrat och för 
dem vi ännu ha kvar; för alla dem måste vi demonstrera någonting annaf (a.a.s.91). 

Det rapporteras inte om några speciella inlägg eller förslag från den svenska 
gruppen. De tycks i första hand ha varit engagerade åskådare, som efter mötet 
i Haag kom att höra till de mest aktiva. 

Handlingskraft sätts på prov vid besök hos regeringarna 

Det blev ingen lätt uppgift att genomföra regeringsbesöken så som det beslu
tats, men de kom ändå att genomföras. Den ena delegationen leddes av Jane 
Addams och Aletta Jacobs. De skulle besöka premiärministrarna i de krigfö
rande länderna. Den andra delegationen skulle besöka regeringarna i de öv
riga länderna. Den delegationen leddes av Emily Green-Balch, USA, Chrystal 
Macmillan, England, och Rossika Schwimmer, Ungern. Vid besök i Ryssland 
ersattes Rossika Schwimmer med Ellen Palmstjerna från Sverige då Rossika 
Schwimmer inte fick komma in i fiendelandet Ryssland (Kleman 1916). 

Under fem veckor i maj och juni besökte delegaterna 14 länder. I USA 
skulle president Wilson besökas. Kvinnorna mottogs med artighet vid sina 
besök hos presidenter och utrikes- eller premiärministrar, men graden av 
positivitet växlade rapporterar Ellen Kleman (1916). I Norge mottogs de av 
kung Haakon som rapporterades ha haft ett långt samtal i 3/4 timme med 
dem. I Sverige mottogs de av utrikesminister Wallenberg, till vilken de fram
förde förslag om att Sverige som neutralt land skulle ta initiativ till en medlings
konferens mellan de krigförande länderna. Delegationen rapporterade hans 
positiva inställning och att han bekräftat sin vilja att ta ett sådant initiativ 
(Kleman 1916 och Leche 1917). 

Rapporten från Svenska utrikesdepartementet var inte lika positiv. Marga
reta Larsson (1985) har granskat svaret från utrikesministern. UD har redovi
sat besöket med det förslag som framförts av Rossika Schwimmer från kon
gressen i Haag. Det svar UD redovisat överensstämmer knappast med den 
uttalade positiva vilja, så som kvinnorna uppfattat det. Utrikesministern upp
ges ha svarat på kongressens resolution att "Sverige i detta afseende icke vill 
bjuda ut sig Förutsättningen för att Sverige skulle uppträda som förmedlare vore 
att en enträgen uppmaning från en eller flera av de krigförande gjordes hos den 
svenska Regeringen. Finner denna da att dess medverkan kan bidraga till en 
stadigvarande fred i Europa kommer den säkert icke att undandra sig" (a.a.s 83). 
Det är inte så märkligt om detta diplomatiska svar kan tolkas på flera sätt. 
Genom den svenska gruppens kontakter med riksdagsmän lades en motion till 
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riksdagen med ett förslag om att Sverige skulle ta initiativ till en neutral med
ling. Förslaget bifölls i andra kammaren men föll i första. 

I en översättning till svenska av en av resolutionerna (Kleman 1916 i rap
port från Haag, IKFF:s arkiv) beskrivs hur man presenterat en plan där de 
neutrala länderna skulle medla i avsikt att åstadkomma en fredsuppgörelse. 

Besöken i de krigförande länderna hade gjort kvinnorna övertygade om 
att de krigförande inte skulle motsätta sig en permanent konferens, om den 
arrangerades av de neutrala staterna i syfte att åstadkomma fred. En medlings
konferens enligt kvinnornas förslag från Haag skulle vara annorlunda än de 
vanliga diplomatiska konferenserna. Till den konferens de föreslog skulle re
geringarna sända personer från olika sociala, ekonomiska och vetenskapliga 
områden, personer som satt inne med verklig erfarenhet i internationella frå
gor (a.a.). Man skulle förhandla utifrån andra perspektiv än det militära. Nu 
återstod att överbringa de krigförande ländernas svar till de neutrala ländernas 
regeringar, menade kvinnorna i en rapport efter besöken, som trots allt fortfa
rande ger intryck av optimism. 

Jane Addams och Rossika Schwimmer möttes senare i Amsterdam, där de 
konstaterade att de hade fått gehör för sina synpunkter vid regeringsbesöken. 
Ingen av alla de svårigheter som förutspåtts hade kunnat hindra dem. De 
hade upplevt att ministrarna de besökt talat fritt till dem. De representerade 
inget land. De representerade kvinnor och mödrar från så många länder att de 
blev betraktade som neutrala. 

Resan för de båda delegationerna hade även varit omskakande. De fick 
med egna ögon se resultatet av krigens härjningar, och de fick höra fruktans
värda historier om fiendens grymheter med omkastade roller beroende på i 
vilket land de befann sig i. De hade blivit övertygade om att kriget uppehölls 
av ett hat som var byggt på patriotism och nationalhat, och att internationella 
idéer var farliga för nationalism som är en nödvändig förutsättning för att få 
människor att delta i krig. De lade ett stort ansvar på pressen, som de menade 
underhöll denna hets och som inte rapporterade andra budskap än krigets. 

Man kan fråga sig i vilken grad kvinnorna tolkat regeringarnas svar som ett 
uttryck för sin vilja att framställa resultatet av besöken som positivt. Rappor
terna om resultaten av besöken är inte helt och hållet eniga. Medan några är 
positiva är några mer tveksamma beträffande resultatet av regeringsupp
vaktningarna.1 

1 Det vore en intressant uppgift att i regeringarna arkiv ta del av den dokumentation 
som finns om kvinnornas besök och i vilken grad de tagit intryck, vilket jag inte anser 
möjligt inom ramen för detta arbete. 
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Det kunde snart konstateras att medlingskonferenser i den form kvinnorna 
hoppats på uteblev, trots upprepade besök och uppvaktningar hos i första hand 
de neutrala staterna. De framförde vid flera tillfällen sin uppmaning att ta 
initiativ till en medlingskonferens. Sammanfattningsvis framgick det av rap
porterna att båda delegationerna uppfattat att de krigförande länderna väntade 
på att de neutrala länderna skulle ta initiativ, och att de neutrala länderna var 
rädda att de krigförande länderna skulle uppfatta detta som en fientlig handling. 

Utifrån rapporterna ger Elin Wägner (1916) en annan bild. Hon beskriver 
besöken hos regeringarna som att kvinnorna runtom i huvudstäderna motta
gits av höga herrar, som tog emot aktningsfullt och intresserat. Det gavs inga 
löften och det lovades ingen handling. Regeringsrepresentanterna hade ofta 
hänvisat till en trög folkopinion eller en felaktig tidpunkt. Eller måste först ett 
krigiskt övertag vinnas av den svarande parten. 

Anna-Lena Elgströms tolkar besöken i "Den kinesiska muren" (1917): "Alltså 
— utan att överskatta det vänliga mottagandet delegationen fick — kan man lugnt 
förklara att åtminstone några medborg are i varje land de besökte, flera a v dem 
regeringsrepresentanter; voro tacksamma för det försök som gjordes. Och lika säkert 
är att de uppmuntrades att fortsätta, vilket kom delegationens mission att bli en helt 
annan och mycket större än dess ursprungliga mandatgivare någonsin anat" (s. 128). 

Rossika Schwimmer tolkade de svar kvinnorna fatt som att frågan diskute
rades bland ledande statsmän i Europa, men att inga initiativ kom. Hon för
sökte övertyga alla om att ansvaret låg på de neutrala staterna och det endast 
var de som kunde lägga fram medlingsförslag. Hon ställde om och om igen 
frågan "Varför tiger folken och varför tiger kvinnorna medan de krigförande län
derna överbjuder varandra i allt mer omänskliga ansträngningar att förgöra var
andra?" (Elgström .s. 132). 

Kontakt med president Wilson. 

Nu återstod för kvinnorna i Förenta Staterna att fa president Wilson på sin 
sida och få honom att ställa sig i spetsen för en medlingskommission. Genom 
Jane Addams delegation hade presidenten tagit del av resolutionerna. Efter tre 
månader visade han upp papperen som då var nötta, framförde att han stude
rat dem och att det var de bästa formuleringar någon skrivit (Addams 1922). 

Det var då inte känt att president Wilson redan hade en egen plan för 
medling som han utarbetade tillsammans med England. Kvinnornas tolkning 
av presentationen har i flera källor uppfattats som att Haagkongressens reso
lutioner haft ett stort inflytande. Margareta Larsson (1985) redovisar att hon 
jämfört president Wilsons plan med resolutionerna från Haag. Hon menar att 
några av punkterna inte alls har med de beslut kvinnorna fattade i Haag att 
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göra, medan man på andra punkter kan se paralleller i flera av de krav delega
tionen från Haag framfört. 

Jane Addams, som hade upprepade kontakter med president Wilson, beskriver 
kvinnornas betydelse annorlunda. Hon menar att presidenten tagit till sig de punkter 
Haagkongressen formulerat (Addams 1922). Naima Sahlbom, som var en av de 
svenska kvinnor som hade nära kontakt med Jane Addams, skriver i samband 
med att Jane Addams fick Nobels fredspris 1931,2 att hon förutom Haag
resolutionen skisserat en framtidsbild som då sågs som en utopi. Naima Sahlbom 
menar att president Wilson i flera sammanhang uttalat att han inspirerats av Jane 
Addams (Sahlbom 1932). 

Hur det än var med resultaten av regeringsbesöken, så upplevde kvinnorna 
ingenting som kunde hindra dem att fortsätta sina ansträngningar och det 
kan i varje fall inte uteslutas att de kom att ha en påverkan på fredsför
handlingarna. Utan att ha någon annans mandat än kongressens i Haag, de 
tusentals kvinnor och den opinion i vilken de haft stöd genom namninsamlingar 
och opinionsmöten, hade de framfört krav till presidenter och regeringsleda
möter. Kvinnorna kom de närmaste åren att hårt driva opinion för de stånd
punkter de ansåg sig ha gemensamt med president Wilson. 

Trots kvinnornas entusiasm från Haag blev förslagen inte så lätta att omsätta i 
praktiken. Elin Wägner skriver i sin rapport från kongressen ett avsnitt som hon 
kallar för "Självrannsakan" (1915). Kvinnornas brist på inflytande har aldrig fram
stått så klart som nu menar Elin Wägner och hon är kritisk mot flertalet kvinnor. 
Hon beskriver "hur undergivet deras stora massa nöjer sig med att uppsugay eftersäga 
och offra sig för manliga synpunkter. De fii, som tänka kvinnligt i ordets sanna bety
delse, äro de, som man brukar kalla de o kvinnliga!" (a.a.s.33). Hon menar att ingen 
har rätt att säga att ingenting tjänar något till och att de kvinnor som varit med i 
Haag och som stöder resolutionerna från kongressen nu har en viktig uppgift. 
Hon konstaterar att "följa uppmaningen att visa tålamod nu är det farligaste vi kan 
ta oss till" (a.a.s.32). Hon ställer frågan om vilka som ska börja. Hon svarar själv 
att det är de krigsfria ländernas kvinnor som i framtiden kommer att stå som 
mätare på kvinnornas reaktion mot kriget. Kvinnorna i krigsländer kan synas iaktta 
en krigsfiendig handling, men det finns förklaringar och ursäkter för att de inte 
alltid kunde inta samma hållning som vi. De hade utsatts för en intensiv påverkan 
och de har varit fullt upptagna med praktiska ting. Det var sårade som kom hem och 
krävde vård o ch det var kvinnorna som blev tvungna att fylla luckor i det civila 
arbete som män tidigare haft. De hade att stanna och ta hand om följderna av 
eländet utan att kunna angripa dess orsaker, menar Elin Wägner. 

2 Priset delades med Nicolas Murray Butler 
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Kongressen i Haag hade varit en stomme utifrån vilken kvinnor kunde pressa 
politiker till politiska beslut. En aktiv plan fanns och alla som verkat inom 
rösträttsrörelsen har föklarat sig beredda att ta ansvar för beslut. "Ar blott viljan 
stark och brin nande, finner man alltid medel och vägar ' (a.a. s.35), slutar Elin 
Wägner. Det var en uppmaning som de svenska kvinnor som varit i Haag 
skulle komma att följa. 

Uteblivna resultat - en uppmaning att handla för Rossika Schwimmer 

Trots kvinnornas envisa uppmaningar och upprepade uppvaktningar av 
regeringsrepresentanter stod mer och mer klart att en konferens, där de neu
trala ländernas regeringar skulle ta initiativ, inte skulle komma till stånd. Reg
eringar och politiker nöjde sig med att muntligt uttala sin goda vilja. Tanken 
på att arrangera en inofficiell medlingskonferens diskuterades och Rossika 
Schwimmer, som varit en av de mest framträdande aktörerna på kongressen i 
Haag, tilltalades av idén (Isaksson-Linder 1977, EJgström et al. 1917, Addams 1922). 

Upprepade uppvaktningar hos president Wilson gav inget resultat vad gällde 
initiativ till förhandlingar och när Jane Addams meddelade att en deputation 
åter önskade uppvakta honom blev svaret att han inte tog emot kvinnor från 
krigförande länder. Rossika Schwimmer hade inga betänkligheter när det gällde 
att "trötta ut" president Wilson, vilket de övriga hade. 

Vid presentationen av Rossika Schwimmer i tidigare kapitel nämndes hen
nes mest kända insats som den fredsresa hon fick bilkungen Henry Ford att 
bekosta och delta i. Vid ett besök i Detroit i november 1915 blev hon presen
terad för bilkungen och hans hustru. Rossika Schwimmer framställde sitt för
slag om en icke officiell konferens mellan de neutrala staterna Sverige, Norge, 
Danmark och Holland, för att utöva påtryckningar på de krigande ländernas 
regeringar. Bilkungen, som länge hade sökt någon som kunde förverkliga hans 
planer att medverka till att få slut på kriget, var positiv till idén. 

Han ställde både sig själv och kapital till förfogande och en, kanske allt för 
hastigt påkommen, fredsresa planerades. Resan kom att gå med båten Oskar II 
till Norge. Därifrån skulle deltagarna samlas till en konferens i Stockholm. 
Jane Addams beskriver hur hon inledningsvis såg bilkungens erbjudande som 
positivt, men blev mer och mer kritisk. Bilkungen inbjöd främst personer som 
var viktiga för hans företag, och inte de som hade insikt om vad en konferens 
för fred med neutrala stater skulle innebära (Addams 1922). 
Sannolikt hade Henry Ford som avsikt att stödja dem som revolterade mot 
kriget, men den propaganda han använde, kopplat till sitt företag väckte miss
tro. Både politiker och press gjorde vad de kunde för att förlöjliga expeditio
nen. Var det för att folk skulle köpa fler bilar om det blev mer fred än krig? 
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En fredsresa me d bilkungen Henry Ford 

Med på resan, med deltagare som inte sinsemellan var överens, var bilkungen 
själv. Elin Wägner beskriver hur de första telegrammen från Rossika Schwimmer 
sändes till Stockholm och meddelade att "160 framstående amerikaner repre
senterande alla samhällslager: affärsmän, arbetare, konstnärer; präster och sociala 
arbetare dagen därpå skulle gå ombord på Oskar II för att resa till Europa på 
fredspilgrimståg" ( Elin Wägner i Elgström et al 1917). 

Förutom en del kända män och kvinnor så var det en blandad grupp av 
människor som i brådskan hade kommit med och ett 50-tal journalister var 
inbjudna att följa med (a.a. och Addams 1922). Redan båtresan från USA till 
Skandinavien var en katastrof. Det var hög sjö och passagerarna uppges ha 
varit sjösjuka och irriterade. Skeppet angjorde i Oslo i februari 1916. För freds
folket i Skandinavien, som väntade på tecken från USA, för att förbereda en 
inofficiell fredskonferens, blev det en nyhet att Rossika Schwimmer kom med 
en millionär i stället för statens sändebud. Det gjorde att hon inte fick det 
mottagande hon väntat av den svenska fredsrörelsen. Det som gjorde Rossika 
Schwimmer mest besviken var den uppgift hon fick att den Internationella 
Kvinnokommittén för varaktig fred i Stockholm med Anna Kleman och Matilda 
Widegren i ledningen, som bildats i Haag, tog avstånd. De sade sig ha blivit 
uppmanade till detta av Jane Addams, vilket var felaktigt. Jane Addams skulle 
själv varit med på resan, om hon inte blivit sjuk, och hon hade uppmanat 
sektionsmedlemmarna att ge stöd till projektet. I ett avsänt telegram hade denna 
uppmaning ej följt med (a.a.). 

Besvikelsen bland deltagarna var stor över att de skandinaviska länderna 
inte tog emot dem som väntat. Att de skandinaviska kvinnorna i Internatio
nella kommittén för varaktig fred, som bildades i Haag, tog avstånd och väg
rade att medverka ville Rossika Schwimmer inte tro på. Bilkungen som blev 
sjuk och sängliggande överlät helt ansvaret åt Rossika Schwimmer. Konferen
sen som hölls på Grand hotell blev inte som väntad. Henry Fords motståndare 
lyckades, genom att låta andra och mindre initierade ledare ta över, att infiltrera 
och omöjliggöra hela syftet med konferensen (Wägner i Elgström et al 1917). 

Konferensen beskrivs ha blivit utsatt för både förringande och förlöjlig
ande. Den avfärdas med amerikansk reklam och politisk naivism. En professor 
i rasforskning påpekade att man ej skulle glömma inslaget av orientalisk fantasi 
från Budapest (som syftade på Rossika Schwimmer). Henry Ford tog sin hand 
från det hela. Rossika Schwimmer som var mycket sjuk framställdes i pressen, 
som att hon planerat allt bakom ryggen på Henry Ford, och att han avskedat 
henne. Genom en länge väl förberedd och snabb kupp hade motståndarna lyck
ats skjuta projektet i sank (a.a.). 
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Efter dessa händelser återvände Rossika Schwimmer till USA och Detroit för 
att uppsöka Henry Ford och fa klarhet i det händelseförlopp hon såg som så 
oförklarligt (Wägner i Elgström et al 1917). Hon gjorde enträgna försök att fa 
kontakt med honom, men han lät meddela genom sina sekreterare att han inte 
ville träffa henne. När alla försök att fa direkt kontakt med bilkungen publice
rade hon i en Detroittidning ett öppet brev till honom och bad om ett sam
manträffande. Svar uteblev och Rossika Schwimmer lämnade Amerika. Rossika 
Schwimmer kom att "osynliggöras" och hennes namn förekommer knappast i 
någon dokumentation om fredsarbetet efter denna händelse. I den mån hon 
finns omnämnd är det i korthet. Både omvärldens och de flesta kvinnornas 
dom över henne blev hård. 

Hur kan utvecklingen av Rossika Schwimmers agerande förstås och tolkas? 

Vid både tillkomsten och uppföljningen av kongressen i Haag 1915 hade 
Rossika Schwimmer varit en av de ledande och en av dem som haft stort 
gehör för sina förslag. När hon i desperation över att de medlingskonferenser 
delegationerna från Haag föreslagit regeringarna uteblev tog hon saken i egna 
händer. 

Mötet med Henry Ford kan förstås och tolkas som ett möte mellan två kultu
rer. Att en fredskonferens skulle kunna åstadkommas med pengar, reklam och 
med att framstående personer kunde kopplas till projektet enligt modell från af
färsvärlden, kan ha varit det stora misstaget. För Rossika Schwimmer kan det ha 
varit ett möte med en manlig kultur som stod i skarp kontrast till de erfarenheter 
hon hade tidigare i sitt fredsarbete med kvinnorna. 

Rossika Schwimmer hade erfarenhet från ett nätverk med kvinnor som 
hade djupa kunskaper i ämnet och en gemensam övertygelse att verka för ett 
gemensamt mål. Henry Ford var affärsman med erfarenheter från en värld där 
pengar, reklam och marknadsföring var betydelsefulla för framgång. Jag vill 
anta att båda hade en tro på att de gemensamt skulle kunna åstadkomma en 
medlingskonferens i Stockholm för att fa slut på kriget, där Rossika Schwimmer 
skulle stå för genomförandet och bilkungen för finanserna. 

Rossika Schwimmer hade räknat med kvinnornas stöd och det uteblev. Var 
fanns den grupp av svenska kvinnor som varit i Haag med Rossika Schwimmer 
hemkomsten därifrån rapporterat så stor tillit till Rossika Schwimmers age
rande där? Anledningen till svenska kvinnornas uteblivna stöd kan ha varit 
flera. De kan ha berott på svårigheter med kommunikationer på grund av det 
pågående världskriget, bristande planering och tidsbrist och att Jane Addams, 
så som det uppfattas i Sverige, var tveksam till att ge det stöd Rossika 
Schwimmer förutsåg som självklart. 
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Till detta kom att hela projektet och även Henry Ford hade motståndare som 
spred negativa rykten. Sannolikt kunde det väl heller inte tillåtas att en kvinna 
skulle åstadkomma det inte männen i ländernas regeringar hade kunnat uppnå, 
nämligen en icke officiell konferens i ett neutralt land som skulle visa på vägar 
om hur det pågående kriget skulle kunna upphöra. 

Kvinnorna i Sverige efter Haagkongressen 

Efter kongressen i Haag 1915 skulle de frågor som behandlats där följas upp i 
varje land och i samverkan mellan ländernas kvinnor. Efter tre dagar efter det 
att kongressen avslutats hade "Internationella kvinnokommittén för varaktig 
fred" bildats med Jane Addams som ordförande och Aletta Jacobs som vice 
ordförande. En centralbyrå eller "Headquarters" i Haag skulle ha kontakt med 
en grupp på fem kvinnor från varje land som skulle utgöra en kommitté. Från 
Sverige blev medlemmarna i denna kommitté Matilda Widegren, Anna 
Kleman, Nina Benner-Andersson, Anna Lindhagen och Ellen Palmstjerna 
(Kleman 1916). 

Vid återkomsten till Sverige konstituerades styrelsen för "Swedish National 
Committée of Women for Permanent Peace (I.C.W.P.P.). De första handskrivna 
protokollen finns i en väl bevarad gul anteckningsbok i arkivet på IKFF:s 
kansli och rapporter från deltagarna på kongressen finns som särtryck och i 
skrifter. Första mötet är daterat 12 oktober 1915 (prot. IKFF:s arkiv) och 
mötesdeltagarna träffades hemma hos Anna Kleman. Till ordförande för kom
mittén valdes, enligt protokollet, fröken Anna Kleman med fröken Matilda 
Widegren som vice ordförande. Friherrinnan Ellen Palmstjerna valdes till se
kreterare och fröken Anna Pettersson biträdande sekreterare. Till skattmästare 
valdes fru Nina Benner-Andersson (a.a.)3. 

De kommande protokollen visar på en rad praktiska beslut för att fullgöra 
de uppdrag som beslutats på mötet i Haag samma år. Det beslutades att ta 
kontakt med kommitténs medlemmar i Danmark och Norge för att sam
ordna information till pressen. Särskilt gällde det att ställa ett gemensamt krav 
till de nordiska regeringarna om den medling som man ville att de skulle ta 
initiativ till. Skaran av närvarande utökades och återkommande namn som 
kom att ingå i nätverket kring Matilda Widegren är Gurli Hertzman-Erics-
son, Mia Leche-Löfgren, Gulli Petrini, Naima Sahlbom, Elisabeth Waern-
Bugge och ibland Elin Wägner och Anna-Lena Elgström. 

3 Greta Stendahl nämner att Matilda Widegren inte vid den tiden hade så goda kunskaper 
i språk, vilket Kleman hade. Det kan förklara varför det i huvudsak under denna första 
period var hon som hade kontakt med den internationella gruppen (Stendahl 1945) 
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På "fröken Widegrensförslag beslutades senare att det skulle bildas ett sällskap 
och inte en förening. Då skulle man kunna kalla till sig personer som troddes 
"vara varmt intresserade och ville arbeta för saken" utan att vilja vara medlemmar 
i en förening. Man skulle kalla till sig intresserade personer ute i landet som 
kunde vara ombud och bilda lokala föreningar(prot. 22/10 1915). Var det 
möjligen så att ett "sällskap" kunde ge utrymme för de mer okonventionella 
arbetssätt som kom att tillämpas och för att det fanns personer som hellre ville 
vara med i ett sällskap än i en förening? Det kan också tolkas som en strävan 
efter en mindre hierarkisk struktur där det skulle finnas utrymme för så många 
intresserade som möjligt att delta. 

Det skulle finnas ett arkiv för insamling av pressklipp om egna utgivna 
skrifter och om att upprätta kontakter med andra föreningar man kunde 
samarbeta med. Det beslutades om att man skulle resa ut i landet för att 
bilda kretsar och "att uppdra åt fru Wägner att utarbeta en minneslista över 
kvinnornas fredsarbete som kunde spridas i myckenhet" (prot 22/10 1915). 

På kommande sammanträden fram till 1919 redovisas information från 
"Headquarters" i Amsterdam där Alletta Jacobs var den sammanhållande 
kontakten. Rapporterna handlade om hur de delegationer som utsetts i Haag 
reste runt för att uppsöka och vädja till regeringschefer att sluta fred och 
påbörja en medling. Det framhålls att dessa rapporter var viktiga att sprida 
när man reste ut i landet för att få stöd för agerandet. 

De ibland positiva men också nedslående resultaten från regeringsbesöken 
gjorde att man diskuterade om ytterligare uppvaktningar hos regeringarna 
så som beskrivits. Fröken Anna Lindhagen framförde som sin mening att 
det varit bättre om sändebuden rest runt i länderna och talat med kvinnorna 
än med regeringarna (Prot. 9/6 1916). Kontakterna mellan Sverige, Dan
mark och Norge var täta. Det redovisades både möten och brevkontakter. 

Sammanfattning 

Detta kapitel har handlat om hur under första världskriget, 1914 - 1918, 
ledande kvinnorna i rösträttsrörelsen, som skulle kalla till en kongress i Ber
lin, i stället kallade kvinnor från både krigförande och neutrala länder till en 
kongress i Haag 1915. De hade som mål för sitt möte att kräva ett slut på det 
pågående första världskriget. Utan att ha formellt mandat att ingripa i ett 
storpolitiskt skeende vill jag to lka det som att de gjorde sig själva myndiga 
genom det handlande som beskrivits. 

Kapitlet har visat hur kvinnor i ett internationellt nätverk med okonventionella 
strategier förberedde och genomförde en kongress, där de fattade beslut om ge
mensamma resolutioner, som de efter kongressen genom utsedda delegationer 
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framförde till regeringarna. Speciellt försökte de, genom kommittéer i sina en
skilda länder och genom upplysning till allmänheten, samla och utverka stöd för 
sina förslag. Kvinnornas strävanden att verka för att en medling mellan de 
krigförande länderna skulle komma till stånd för att få slut på kriget har be
lysts. Rossika Schwimmers initiativ att tillsammans med bilkungen Henry 
Ford försöka få gehör för förslaget och hur detta sköts i sank har beskrivits. 

Kongressen i Haag 1915 visade på en kongressordning med okonventio
nella metoder och samtidigt hög effektivitet. Kvinnorna ansåg att de var en 
samling med så många representanter bakom sig att det ansågs självklart att det 
skulle gå att framföra de gemensamma kraven till regeringarna även utan kvin
nornas rösträtt. 

Det var ett ovanligt drag att på detta sätt i delegationer uppsöka ministrar 
för att få till stånd en lösning utan annat mandat än det som fanns från de 
1500 kvinnorna på Haagkongressen. Det var sannolikt så att de kom att upp
märksammas av ministrarna genom sina okonventionella besök och sina prak
tiska förslag och att de fäste uppmärksamhet på nya frågor. Det framgår i flera 
rapporter att kvinnorna tolkade regeringarnas bemötande som mycket posi
tivt. Jag vill tolka det som om de satte alltför stor tilltro till vad deras uppvakt
ningar skulle leda till. När förväntade resultat uteblev uppfattades det av Rossika 
Schwimmer som en uppmaning att agera. När hon inte fick stöd hos kvin
norna vände hon sig till bilkungen Henry Ford, vilket ledde till en katastrof för 
henne och gav stöd till motståndare. 

Den kommitté som organiserades med Ellen Kleman och Matilda Wide-
gren i ledningen visar samtidigt på sökande efter en annan modell än den 
vanligast förekommande i organisationer. Agerandet är det viktiga och om man 
inte vill ha en förening kan man kalla det "sällskap". Det viktigaste, ansåg 
Matilda Widegren, var att finna "de som ville arbeta för saken". 
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III.5 WILPF - en internationell organisation 
med IKFF som svensk sektion - och dess aktörer 

Denna del handlar om hur WILPF (Women's International League for Peace 
and Freedom) som internationell och IKFF (Internationella Kvinnoförbundet 
för Fred och Frihet) som svensk organisation kom att konstitueras, utvecklas 
och verka under åren 1919-1937. Matilda Widegren, som var ordförande i 
den svenska sektionen under denna tid och de kvinnor som var aktörer i denna 
utveckling har tidigare presenterats. Organisationen hade, som tidigare beskri
vits sin bakgrund i det initiativ som togs av den internationella rösträttsrörelsens 
kvinnor under första världskriget med mötet i Haag 1915. Därefter har de 
kvinnor som möttes där verkat under namnet "International Committee of 
Women for permanent Peace". 

Kvinnorna från Haag möts åter i Zürich 1919 

"International Committee of Women for Permanent Peace" som bildats i Haag 
1915 hade noga följt den politiska utvecklingen och agerat som de beslutat i 
Haag fram till 1919. Den internationella grupp som varit ansvariga för det 
praktiska uppföljandet hade sammanställt resultaten av de uppvaktningar som 
gjorts hos ländernas regeringar. 

Det var i huvudsak samma kvinnor som var i Haag 1915 som nu samlades 
i Zürich i maj 1919. Ett av undantagen var Rossika Schwimmer, som inte 
längre finns med. Hennes namn nämns inte vare sig i den omfattande rappor
ten från kongressen (Report of the international Congress of Women. Zürich 
May 12 to 17, 1919. Geneva, Switzerland: Women's International League for 
Peace and Freedom) eller andra uppföljningar om Haagkongressen. Hennes 
fredsresa med Henry Ford finns inte heller nämnd. Rossika Schwimmer som 
varit den starkast drivande för att kongressen i Haag skulle genomföras och 
följas upp på det sätt som gjorts, hade inte längre kvinnornas stöd. I varje fall 
inte bland flertalet av dem, enligt vad som framgår av rapporter från kongres
sen och de övriga beskrivningarna. 

Ett av de beslut som fattades innan kvinnorna upplöste mötet i Haag, var 
att de efter kriget när det blev dags för fredsförhandlingar, skulle mötas på 
samma tid och plats som de krigförandes representanter hade sin konferens 
"med ändamål attframlägga praktiska förslag för denna konferens' (Punkt VII: 19 
kongressprot. Zürich 1919 och Särtryck IKFF:s arkiv). Nu tilläts inte några 
andra samlingar i Paris då förhandlingarna pågick i Versailles, så kvinnorna 
beslutade att i stället samlas i Zürich. Strategin var att därifrån noggrant följa 
förhandlingarna och påverka stormakternas representanter i Versailles. Det 
skedde genom att flera redan etablerat direkta kontakter med en del av de 
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diplomater som fanns på plats i Paris och det skulle vara möjligt att söka upp 
dem där. Jane Addams (1922) menar att syftet med att kvinnorna skulle be
vaka denna konferens var att framföra krav på att det skulle tas upp andra 
frågor än de som vanligen togs upp i traditionella fredsförhandlingar. För Jane 
Addams var frågan om försörjning och mat viktig och en av de resolutioner som 
sändes till Paris var krav på a tt blockader, som förhindrade att befolkningen fick 
mat, skulle upphöra (a.a.). 

16 länder var representerade och Sverige hade 11 deltagare på kongressen1. 
Anna Kleman var representant i den internationella styrelsen. Deltagarna pre
senteras var och en kort i Zürich-rapporten (s. 457-458). De var alla mer eller 
mindre kända yrkeskvinnor, framstående inom såväl freds- och kvinno
organisationer såväl som yrkeskvinnor. Selma Lagerlöf och Ellen Key deltog 
inte, men båda gav sitt stöd och sände telegram till kongressen. Från de övriga 
nordiska länderna kom från Norge och Danmark vardera sex kvinnor, men 
från Finland kom ingen på grund av politiska omständigheter som förhin
drade deras deltagande. 

Delegationer sändes till förhandlarna 
i Versailles och till Amerikas president 

Strategin var liknande som den som tillämpats vid kongressen i Haag 1915. I 
resolutionerna, som genom utsända delegationer framfördes till diplomaterna 
i Versailles, protesterades mot den "fred" som planerades (Report of the inter
national Congress of Women. Zürich May 12 to 17,1919). Resolutionerna var 
väl underbyggda och i förväg beredda i de olika ländernas sektioner av WILPF. 
Det påpekades att det inte fanns stöd i avtalen för de 14 punkter som bl.a. 
president Wilson hade formulerat. För presidentens förslag hade funnits stöd, 
inte bara i fredsrörelsen, utan genom namninsamlingar och uttalanden efter 
president Wilsons resa i Europa och fredsrörelsens aktioner. Det var krav som 
framfördes med stöd av en stora namninsamling som internationella kommit
tén initierat och genomfört i alla länder. 

Kongressen uttalade en stark kritik mot Versaillesfördraget. Den proteste
rade mot det avtal som medförde hårda villkor och stora krigsskadestånd för 

1 De 11 kvinnorna från Sverige var förutom Matilda Widegren : Marta Bucht från 
Luleå, Anna-Lena Elgström, Birgit Hedstr öm, Östersund, Gurli Hertzman-Ericsson, 
Stockholm, Anna Kleman, Stockholm(som varit representant i den internationella 
kommittén sedan 1915), Alfhild Kraepeli, Stockholm, A. Symonds Ohlin, Stockholm, 
Elsa Ohlsson, Stockholm, Dr. Naima Sahlbom, Stockholm, Susy Silverbrand-
Ericsson, Göteborg och Elisabeth Waern-Bugge från Stockholm. (Report of the 
International Congress 1919 s.457) 
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Tyskland. Den hävdade att kraven skulle drabba den civilbefolkning som re
dan varit utsatt för hårda lidanden genom kriget. Den tyska befolkningens 
stöd för en ny upprustning i Tyskland ansåg många ha sitt ursprung i de freds
villkor som Tyskland måste underkastas efter första världskriget. Det var en 
uppfattning som kvinnorna i WILPF de kommande åren vid upprepade till
fällen skulle komma att påpeka. 

I andra resolutioner ställdes krav på allmän nedrustning och en ekonomisk 
plan för världsekonomin som skulle leda till produktion och fördelning av 
livsmedel. Det framfördes också krav på amnesti för alla politiska fångar. Bil
dande av Nationernas Förbund var ett annat krav som framfördes, vilket var 
en av de få punkter som accepterades av Versailleskongressen (a.a.). 

Kvinnorna gick inte "den långa vägen" och agera genom männen så som 
kvinnorna gjorde under SKF:s verksamhet. På samma sätt som vid 
uppföljningen av kongressen i Haag 1915 kom kongressens samlade budskap 
att framföras direkt till de män som hade makten vid fredsförhandlingarna i 
Versailles. För de delegationer som haft Jane Addams som ledare och flera 
gånger uppvaktat president Wilson, fanns redan en väg öppen. På initiativ av 
Charlotte Despard, som ingick i Storbritanniens delegation, sändes ett tele
gram från kongressen till presidenten angående situationen i Weimarrepubliken 
med påpekande av att de stora krigsskadestånd som skulle betalas, skulle komma 
att drabba befolkningen som hungrade och svalt. Presidenten sände sitt svar. 

"Your message appeals both to my head and to my hearty and I hope most 
sincerely that ways may be found, though the present outlook is extremely 
unpromising, because of infinite practical difficulties". Woodrow Wilson 7 {Report 
of the Congress from Zürich 1919 s. 162) 

Förväntningarna var stora på president Wilson och när det blev känt att 
Jane Addams skulle läsa upp hans svar på det telegram kvinnorna sänt var det 
många som ville vara närvarande. Den universitetssal där kvinnorna hade sin 
kongress räckte inte till. Uppläsandet fick ske i en kyrka. När Jane Addams 
läste upp det telegram som inte innebar löften, utan egentligen endast inne
bar sympati för kvinnornas hungerresolution, utbröt en suck av resignation 
(Holmgren 1927 och Addams 1920). Fortfarande satte såväl s tora delar av 
befolkningen som kvinnorna i Zürich sitt hopp till att presidentens förslag 
skulle få gehör från övriga regeringsrepresentanter. 

De internationella kommittéerna redovisar verksamhet på kongressen 

Resultatet av de 1915 utsedda delegationernas besök hos regeringar och stats
överhuvuden redovisades under dessa dagar i Zürich liksom rapporterna från 
de deltagande ländernas kommittéer. Den kommitté som utsågs i Haag, "In-
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ternational Committee of Women for Permanent Peace", hade haft till uppgift 
att organisera denna uppföljande kongress. Jane Addams hade varit ordförande, 
Alletta Jacobs hade varit vice ordförande i kommittén och Anna Kleman hade 
varit den svenska representanten. Förutom den påverkan som utövats mot re
geringarna hade de under perioden förberett bildandet av en permanent orga
nisation. Denna skulle ha till syfte att i internationellt samarbete verka för 
nedrustning och fred, och att på längre sikt påverka sina egna regeringar 
(Report of the International Congress Zürich 1919). 

Förutom målet med konferensen som var att följa och påverka freds
förhandlingarna, var ytterligare ett mål att finna former och kunna verka för 
en varaktig fred. Innehållet i det program som skisserades och som skulle bli 
vägledande för WILPF:s och IKFF:s verksamhet de kommande åren represen
terade ett brett register. Det berörde storpolitiska frågor om krig och om fred 
på kort och lång sikt, men även frågor om omedelbar hjälp med mat och 
förnödenheter till de av krigen drabbade, samt upplysning, fostran och ut
bildning inför framtiden. Det var kvinnornas frågor och frågor som inte fanns 
på dagordningen i de förhandlingar som fördes på högre politisk nivå. Där var 
det förluster och vinster av makt och ekonomi som var i fokus och det 
förhandlades utifrån de segrande makternas styrkeposition (a.a.). 

Rapporten från Sverige 

Kvinnorna som samarbetat i den svenska kommittén skulle nu redovisa resul
taten från de fyra åren som gått. I Sverige och de övriga neutrala länderna 
hade det arbetats speciellt intensivt för att fa sina icke krigförande länders 
regeringar att ta initiativ till en medlingskonferens. I övrigt hade de genom 
upplysning och uppvaktningar och genom att etablera samarbete mellan de 
nordiska länderna utverkat stöd för sin verksamhet. Det hade naturligt nog 
varit betydligt svårare i de länder som varit involverade i kriget och som av 
politiska skäl varit förhindrade att verka enligt Haagkongressens beslut. 

Bland de elva svenska delegater som deltog i Zürich-kongressen 1919 känns 
några igen från Haag 1915 och några har tillkommit. De flesta var från Stock
holm men även Östersund och Luleå var denna gång representerade. Flera av 
dem hade ingått i de kommittéer som verkat inför kongressen och Matilda 
Widegren, Anna Lindhagen och Nina Benner-Andersson hade ingått i den 
internationella kommitté som organiserat kongressen i Zürich. Matilda Wide
gren hade dels problem med sin tjänstledighet och dels med att ta sig igenom 
ett krigshärjat Tyskland. Hon anlände därför först senare till Zürich. Hon 
hade skrivit den svenska rapport som presenterades (Report Zürich 1919 s. 
433-436 ) och som framfördes av Anna Kleman. 
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Från Sverige redovisas en rad aktiviteter som bedrivits efter kongressens avslu
tande i Haag. Redan 1916 rapporteras att den svenska kommittén tagit flera 
initiativ till upplysningsverksamhet. Det hade hållits fredsföredrag i skolor och 
för andra grupper i Stockholm och i landsorten. Dessutom hade det i Stock
holm ordnats en föreläsningsserie som tagit upp ämnen som "De två Haag
konferenserna", "Krig och pengar", "Interparlamentariskt fredsarbete" och 
"Kvinnornas fredsaktivism under världskriget". 

Det rapporterades om inköpt litteratur för fördjupning, och resolutionerna 
från Haag hade översatts. En serie med 10 artiklar hade tryckts och spridits, 
som bl.a. innehållit bidrag från Elin Wägner, Anna-Lenah Elgström, John 
Landquist, Ellen Key, Marika Stjernstedt, Ludvig Nordström och Ellen Kleman. 
Sverige rapporterade även att kvinnorna startat och publicerat en serie tid
ningsartiklar om "fredsproblemet". En pamflett "Fred" hade med utgångspunkt 
från Haagkongressen med bidrag från bl.a. Anna-Lenah Elgström, Elin Wägner 
och Selma Lagerlöf, sålts och spridits. 

Det rapporterades om ett stort möte som hade hållits i Stockholm i samband 
med att president Wilson besökt Europas huvudstäder. Hjalmar Branting hade 
talat och ett telegram, som signerats av talarna på mötet, hade sänts till president 
Wilson. Telegrammet uttalade stöd för det program som skulle läggas fram i Ver
sailles. I januari 1919 inför fredsförhandlingarna hade hållits 106 möten där 50 000 
kvinnor undertecknat en resolution som stöd för presidentens fredsprogram. Denna 
resolution sändes genom Amerikas ambassadör i Stockholm till president Wilson 
och hade enligt denna rapport varit publicerad i amerikansk press (a.a.). 

Finlands kvinnor utanför det nordiska samarbetet. 

I Finland hade det varit stora svårigheter att bedriva det fredsarbete som kvin
norna beslutat om i Haag (Report of the international Congress of Women 
Zürich 1919). Ett telegram till kongressen kom med meddelande om att eftersom 
det var omöjligt att lämna Finland kunde ingen komma. Alletta Jacobs rappor
terar att hon först två år efter Haagkongressen mottagit ett brev från Finland 
där ordföranden Annie Furuhjelm kunnat berätta om deras situation och de 
stora svårigheter de hade för att verka i sitt fredsarbete. Tidigare brev hon sänt 
hade inte kommit fram. Annie Furuhjelm beskrev i brevet stora svårigheter. 
Hon berättar hur hon en dag ett år efter kongressen blivit kontaktad av poli
sen, som bad henne följa med till polisstationen. Där mötte hon medlemmar 
från den kommitté som bildats i Finland efter Haagkongressen. De var ankla
gade för kontakter med kvinnor som deltagit i Haag. Annie Furuhjelm som 
tidigare varit parlamentsledamot och talade ryska förklarade att hon inte för
stod anklagelsen och tog ansvar för alla. Kvinnorna släpptes och polisen upp

160 



manade dem vänligt "Beware of politics. Keep away from it. It is dangerous work 
for a woman ' (a. a. s. 410). 

Kommittén i Finland sände ett långt telegram till kongressen. De beskrev 
sin nuvarande svåra situation och hoppades på en framtid med Finlands själv
ständighet. De meddelade att de vill verka för att ge stöd åt president Wilsons 
fredsförslag och sände sina hälsningar till kongressen. 

Kvinnornas rapporter från övriga länder. 

Kvinnorna från de övriga länderna som bevistade mötet i Zürich lämnade rappor
ter som var mer eller mindre omfattande (Report Zürich 1919). Från flera länder, 
främst de krigförande länderna, rapporterades hur arbetat bedrivits under stora 
svårigheter. Det framgår ändå tydligt att samdiga gjort stora ansträngningar för att 
på bästa sätt genomföra de beslutat som fattades i Haag. I flera av länderna rap
porteras arbetet ha bedrivits under stor press. I Frankrike, Tyskland och Österrike 
hade kvinnorna varit utsatta både för polisingripanden, fängelser och förbud mot 
sin verksamhet. 

I Amerika hade Jane Addams som var känd och uppskattad för sin verksamhet 
i Hull House, genom bildandet av 'Women's Peace Party" mötts av avståndstag
anden från dem som tidigare stödde henne. Sponsorer hade dragit in sina bidrag 
till verksamheten vid Hull House och hon var från flera håll motarbetad i sitt 
fredsarbete2 (Melin 1997). Inte minst var hon motarbetad, då hon deltog aktivt i 
en grupp som bestod av representanter för flera fredsorganisationer som motarbe
tade USA:s ingripande i Europas krig. 

Det rapporteras om att en grupp från Women's Peace Party, hade uppvaktat 
och vädjat till presidenten att söka andra vägar än krig för att få fred i Europa. Den 
verksamhet som rapporteras från Amerika är imponerande. Amerikanskorna hade 
bildat grupper i o lika stater eller verkade i grupper som redan fanns och dessa 
agerade i kontakt med varandra. 

Jane Addams rapporterade även från "The International Headquarters" i Am
sterdam, där Alletta Jacobs haft det tyngsta ansvaret för de praktiska förberedel
serna inför denna kongress. Det var hon och Jane Addams som främst haft kon
takt med de olika ländernas representanter under de fyra år som gått efter Haag
kongressen. Flera nya länder hade också tagit kontakt med huvudkansliet i Am
sterdam med önskan om att ansluta sig till det gemensamma fredsarbetet. I och 
med att organisationen nu konstituerades flyttade högkvarteret från Haag till 
Genève (Report Zürich 1919). 

2 Hon beskiver detta närmare i sin bok Peace and bread (Addams 1922) 
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Som framgår av den utförliga rapporten från Zürich (på 487 sidor) såväl som 
andra beskrivningar av mötet, så hade kvinnorna i många länder lagt ner stora 
ansträngningar på att både förstå, lära sig och sprida kunskaper om de beslut 
som diskuterades inför förhandlingarna i Versailles. De förslag som kvinnorna 
beslutat framföra var väl förberedda. Man kan utgå från att det fanns ett stort 
allmänt intresse för fredsförhandlingarna. Ändå kan man fråga sig om det varit 
möjligt att få den uppslutning som blev resultatet vid namninsamlingen till 
stöd för president Wilsons program utan kvinnornas stöd både i Europa och USA. 

Konstituering av organisationen 

Bildandet av en organisation med målet att ständigt verka för en permanent fred 
var väl för berett av den internationella kommittén. Under kongressen arbetade 
olika grupper fram förslag, som skulle utgöra underlag för kommande verksam
het. Riktlinjer drogs upp för verksamheten och det beslutades om stadgar för en 
fastare internationell organisation. Den kommittéer som funnits sedan 1915 
ICWPP (The International Committee ofWomen for Permanent Peace) ändrade 
nu namn till WILPF (The Women's International League for Peace and Free
dom). Jane Addams valdes till president och alla länder var representerade i en 
internationell styrelse. Varje land skulle bilda en sektion (Report Zürich 1919 och 
IKFF: 30 år i Fredens tjänst 1945 ). 

Den mängd av aktiviteter som kvinnorna presenterar och de stora internatio
nella skaror de samlat för en gemensam sak, där flera av länderna var i krig med 
varandra, är imponerande. Strategin har varit att med egna kunskaper och upplys
ning samla en opinion som stöd för protest mot kriget i olika delar av USA och 
Europa. De var väl förberedda med en stor opinion bakom sig när de uppvaktade 
och försökte påverka männen som förhandlade i Versailles. 

WILPF som nu bildades i Zürich 1919 kom att ha verksamhet i många länder 
(sektioner). Fler och fler länder kom så småningom att ansluta sig och redan 
1921 fanns nationella sektioner i 21 länder.3 

3 I slutet av 1920-talet och början av 1930-talet fanns förutom i Sverige sektioner i 
Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Storbritannien, Finland, Frankrike, 
Förenta Staterna, Holland, Japan, Jugoslavien, Kanada, Kina, Norge, Nya Zeeland, 
Polen, Schweiz, Tjeckoslovakien, Tunis, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike. 
Dessutom fanns grupper av medlemmar i Argentina, Costa Rica, Esdand, Filippinerna, 
Grekland, Honduras, Indien, Irland, Kuba, Letdand, Litauen, Luxemburg, Mexico, 
Nicaragua, Palestina, Panama, Peru, Rumänien, S.Salvador, Spanien, Sydafrika, Syrien, 
Turkiet, Uruguay och Venezuela (IKFF 1945, 30 år i fredens tjänst). 
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III.6 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 
(IKFF) bildas som svensk sektion 

Det fanns efter mötet i Zürich ett underlag för vilka frågor och ämnen som 
gemensamt skulle drivas internationellt. Inspirerade av mötet var det nu dags 
att samla de kvinnor som verkat i och stött den kommitté som under fyra år 
varit verksam; den kommitté som nu bytte namn till IKFF. 

I den styrelse som bildas återfinns flera av de namn som förekommit både 
i Haag 1915 och i Zürich 1919. I slutet av 1919 bildades den svenska sektio
nen och antog namnet Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 
eller IKFF och Matilda Widegren valdes till ordförande. 

I årsberättelser 1920-22 (IKFF:s arkiv) rapporteras att styrelsen det första 
året bestått av Matilda Widegren som ordförande med Mia Leche-Löfgren 
som v. ordförande. Elisabeth Waern-Bugge och Naima Sahlbom var sekrete
rare. Andra namn i styrelsen var Anna Lindhagen, Anna Nilsson och Nina 
Benner-Andersson från Stockholm, Susy Silverbrand-Eriksson från Göteborg, 
och Märta Bucht från Luleå. De flesta i styrelsen var som framgår från Stockholm, 
men redan 1915 hade de haft ett stort stöd från andra delar av Sverige. Att det 
var dessa, som alla med sina specialområden, var de ledande aktörerna som 
ledde till framgångar, framgår av årsberättelserna. 

Det förarbete som bedrivits sedan 1915 och som redovisades i Zürich var 
känt och hade samlat många sympatisörer. Det visar den första årsberättelsen 
(1920; IKFF:s arkiv) som redovisar att det förutom i Stockholm bildats totalt 
26 grupper eller kretsar över hela landet. De fanns från Luleå, Boden och Umeå 
i norr till Lund, Malmö och Ystad i söder. Dessutom fanns till IKFF direkt
anslutna medlemmar, från några orter endast 2-3 medlemmar. En egen byrå 
hade öppnats för medlemmar och allmänhet på Smålandsgatan. Denna hade 
kontakt med orter utanför Stockholm och var dessutom en länk till huvud
byrån i Genève. 

Internationellt arbete bedrevs i huvudsak genom det som kallades 
exekutivkommittén i Genève. Matilda Widegren och Naima Sahlbom var med
lemmar i Exekutivkommittén med Mia Leche-Löfgren, Anna Lindhagen och Es
ter Beskow som suppleanter. Exekutivkommittén var den internationella 
samordningskommitté som hade kontakt med och följde sektionernas arbeten. 
De var samordnade för de gemensamma aktioner som förekom, t.ex. sammankal
lande av kongresser, internationella namninsamlingar och gemensam utbildning. 

Organisationen bildas med kretsar och enskilda medlemmar 

Även om man hade en organisation med styrelse enligt konventionell modell 
verkade man ofta i praktiken i mindre formella strukturer. Flera kretsar uppgav 
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att de inte hade formella styrelser. De hade samtliga sina medlemmar direkt 
anslutna till förbundet, de utsåg ombud till kongressen en gång om året ge
nom en person som hade kontakt med det kansli som fanns i Stockholm. Så 
var fallet i t.ex. Malmö 1921 (med 200 medlemmar) och Örebro (med 16 
medlemmar). De uppgav att de "ännu föredrar att arbeta under friare former" 
(Årsberättelse 1921 s.6). Flera av dessa löst sammansatta grupper redovisade 
ändå en omfattande verksamhet med föredrag, bokcirklar, hjälparbete eller verk
samhet som inriktats på fred i fostran och undervisning i skolorna. 

Frågan är om det är kvinnornas motvilja att inordna sig i en hierarki eller 
det är en rädsla att ta på sig ansvar i formella grupper som avspeglar sig i 
organisationsstrukturen. Eller var det ett sökande efter andra arbetsformer där 
de kunde dela på ansvaret? De flesta kvinnor var i regel inte vana att verka i 
styrelser. De kände möjligen en motvilja mot sättet att arbeta och ville möjli
gen av det skälet inte ta på sig uppdrag. Det tycks vara så, att det var det mål 
som man ville uppnå som var viktigast, och inte hur man formellt var organi
serad. Kontakterna går fortsättningsvis heller inte någon formell väg. Trots att 
kvinnor nu får rösträtt till riksdagen går de inte den långa politiska vägen. Jag 
kan inte finna att de förändrade sitt arbetssätt genom detta. De fortsatte att 
utifrån så initierade kunskaper som möjligt direkt ta kontakt med de personer 
som hade makt att påverka. När det gällde att verka för fredsfostran och ut
bildning i skolorna tog man kontakt direkt med lärarna, på samma sätt som 
SKF gjorde. Det var även delvis samma personer, som redan 1920 (Stendahl 
1946) kom att bilda en egen organisation för lärare. 

En annan företeelse, som inte överensstämmer med formell föreningsordning 
var från början, att alla intresserade medlemmar hade rätt att vara närvarande och 
yttra sig vid alla sam manträden och årsmöten. Så är det än idag i IKFF. Denna 
öppenhet kunde naturligtvis innebära en sårbarhet, men samtidigt fanns möjlighet 
för alla intresserade att närvara, uppleva delaktighet och förstå vad som låg bakom 
besluten. För landsortsbor var det tillfällen att delta om man var i närheten av Stock
holm när sammanträden skulle hållas. D en verksamhet som visas upp tyder på 
initiativförmåga och ansvar för de beslut de själva fattat redan från början. Man 
lyckades möjligen ge organisationen en struktur som var så praktisk som det var 
möjligt och gav inflytande för dem som önskade det, eller för dem som enbart ville 
bidra med kunskaper inom speciella områden. Det internationella nätverket växte 
och organisationen arbetar fortfarande, som jag vill tolka det, relativt icke-hierarkiskt 
i ett nätverk som ger möjlighet till inflytande för ett stort antal medlemmar. 

Det uppges redan i de första årsberättelserna (1920-1922; IKFF:s arkiv) att 
deras korrespondens med huvudkontoret i Genève var intensiv, liksom 
Stockholmsbyråns kontakter med övriga landet. En av medlemmarna Mia Leche-
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Löfgren, har under en period vistats i Genève och studerat frågor som hade 
anslutning till Nationernas Förbund; erfarenheter som hon senare kom att 
sprida kunskaper om. Korrespondens var omfattande med andra länders sek
tioner, t. ex. den engelska, som uppgavs sända sin månadstidning och infor
mera om sitt arbete i den irländska frågan. 

Det är inte endast Matilda Widegren utan flera av de ledande kvinnorna i 
styrelsen som företar resor, håller föredrag eller har kontakt med de nordiska 
sektionerna. Inledningsvis framstår Matilda Widegren som den som organise
rar, tar kontakter med andra föreningar och ägnar stor del av sin tid fram till 
pensionen åt kontakter med lärarnas förening. Hon gjorde efter IKFF:s bil
dande ett stort antal resor inte minst till huvudkontoret i Genève och hon 
framträdde ofta och höll föredrag på lärarmöten och för organisationer som 
efterfrågar henne. Marika Stjernstedt, Selma Lagerlöf och Elin Wägner som 
var aktiva medlemmar återkom ofta som medverkande vid möten och 
upplysningskurser, på kongresser och vid olika arrangemang. Dessutom bidrog 
de som författare i IKFF:s skrifter och tryck. I andra speciella frågor var det både 
medlemmar och sympatisörer, som med sina respektive expertkunskaper, med
verkande i upplysningskurser för olika auditorier (Årsberättelser och medlems
blad 1920-1937). 

Organisationen var aldrig under den här perioden (1915-1937) stor, speciellt 
inte med tanke på den stora omfattning i vilken kvinnorna agerade. Antalet med
lemmar uppges vid årsskiftet 1920 vara 625 och 1929, då antalet var högst, hade 
medlemsantalet ökat till 2056. Antalet sympatisörer, om man ser till hur många 
som skrev på listor och på olika sätt gav stöd, kan sannolikt anses var många fler 
(a.a.). Att de ändå fick så stort genomslag kan möjligen förklaras med att det fanns 
ett nätverk med mycket engagerade, aktiva och välutbildade kvinnor. De hade en 
bakgrund som gjorde att de inte var främmande för att ta kontakter. Den verk
samhet som rapporteras i protokoll och verksamhetsberättelser under de första 
åren innefattar är omfattande och inte möjlig att här beskriva täckande. Ett urval 
av exempel från olika områden får utgöra underlag för min tolkning och analys. 

Ekonomi 

I de flesta fall hade de kvinnor som var aktiva i organisationen en relativt god 
ekonomi från början, även om flera av dem slutade som mycket fattiga, sedan 
de lagt de medel de ägde i fredsarbetet. Matilda Widegren är ett exempel på det 
(Stendahl 1946). De bidrag till resor som finns upptagna i de ekonomiska 
redovisningarna är mycket blygsamma. Till en kongress i Haag 1922 som bevista
des av fyra delegater, redovisas et t bidrag till resan p å etthundrafemtio kronor 
totalt (årsberättelse 1922). Även i de kommande årsberättelserna rör sig bidragen 
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till resor aldrig om mer än några hundra för deltagarna sammanlagt. Med tanke 
på den reseverksamhet som förekom kan man anta att de i de flesta fall beta
lade själva, bodde i privathem och försökte minska kostnader på olika sätt. 

Till verksamhet där det krävdes pengar för porto, hyra avlöning till en anställd 
på förbundets byrå och en avgift till Genève behövdes medel och medlemsav
gifterna räckte inte långt. Enligt redovisning är det försäljning av broscher, 
kort, broschyrer och insamlad kollekt vid möten som finansierade verksamhe
ten. En återkommande inkomst för IKFF varje år var försäljning av en fredsblomma 
i forma en vit narciss i papper. Blomman såldes inför den 18 maj, den dag som 
proklamerades som skolornas fredsdag. Det var skolbarn som sålde blomman. 

För övrigt framgår i årsberättelserna att det, förutom medlemsavgifter, var 
genom gåvor från enskilda och organisationer som verksamheten kunde bedri
vas. Sveriges Fol kskollärarinnor uppges lämna ett årligt bidrag om etthundra 
kronor. Försäljning av skrifter (som ofta skrivits gratis av föreningens kända 
författare) gav förutom information även en viss in komst. Av verksamhets
berättelserna framgår också att det både vid höstmässor och vid upplysnings
kurser erbjöds lokaler gratis. Ofta var det Musikaliska akademin, Läkarsällskapet 
eller någon skola som upplät lokaler. 1927 hölls höstmässa på hotell Anglais 
där hotelldirektören uppges ha varit vänlig att gratis upplåta lokal (Nya vägar 
1927:23). Det rapporteras att arrangörerna spritt kännedom om fredsarbetet i vida 
kretsar och att nya kontakter knytits. Det uppges även att HKH kronprinsessan låtit 
en hovfröken verkställa uppköp av de alster som såldes och att förtjänsten blivit god. 

Upplysningsverksamhet och ekonomi 

Ett upplysningsmöte 1930 får utgöra exempel på innehåll i ett sådant möte. I 
en rapport från Uppsala 1930 rapporteras att universitetets rektor gratis ställt 
lokaler till förfogande och själv haft en uppskattad föreläsning om "Aktuella 
strävanden inom Nationernas Förbund"(IKFF:s Medlemsblad 1930:1). Att 
föreläsare medverkade gratis kommenteras med: "Från föredragshållarnas sida 
har välvilja och intresse aldrig fattats. Icke torde det vara vanligt att en föreläsare 
som utan ersättning ställer tid och förmåga till disposition sedan tackarför att han 
fatt göra detta "(a.a.s. 1). På samtliga upplysningskurser förekom liknande fram
stående föreläsare från både Sverige och andra länder. Det finns inget upptaget 
om arvode till några föreläsare i de ekonomiska redovisningarna under hela 
perioden fram till 1937, så det kan antas att detta var helt ideellt arbete. 

På ovannämnda upplysningsmöte talade t.ex. ryska legationsrådet Sergej 
Dmitieievsky om Rysslands folk och en professor Linder om Palestinas folk i 
ett nytt skede. Borgmästare Lindhagen talade om Balkanländerna och freds
rörelsen och utvecklingen framställs som lika problematisk då som nu. Han 
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framställer idén om Balkans förenade stater som en utopi på grund av de mot
sättningar som finns. Madame Drevet rapporterade på mötet om hur WILPF:s 
sektion i Bulgarien försöker samla grupper av kvinnor från de olika nationerna 
på Balkan till en sommarskola i Sofia med mottot "Mot en ny värld". Milita
rismen breder dock ut sig och regeringarna köper mer vapen än plogbilar kon
staterar hon. Marika Stjernstedt talade om franskt "civilisationsarbete" i Ma
rocko som ett möte mellan öst och väst. 

Det framgår genom redovisningar från händelser i samband med kongresser, 
exekutivmöten och konferenser att det fanns kontakter på inflytelserikt håll vilket 
även innebar ekonomiskt stöd. Från en uppföljande konferens efter kongressen 
1922 i Dresden rapporterar Matilda Widegren i Nya vägar (1923:19). 

"Mycket vänlighet och gästfrihet visades oss under vår vistelse i Dresden. Premi
ärministern och hans fru inbjödo oss en afton till operan. Dresdens damklubb hade 
en afton mottagning Vi erhöllo inbjudningar till familjer och några av 
exekutivkommitténs medlemmar bodde hela tiden i enskilda hem. Denna möjlig
het var synnerligen värdefull for de franska medlemmarnay enär de tyska hotellen i 
regel icke mottaga fransmän och belgier" (a. a. s.13). 

Liksom på kongressen i Haag 1915 och i Zürich 1919 rapporteras det ofta 
om arrangemang kring kongresserna i form av mottagningar och andra aktivi
teter, där framstående politiker eller personer stod som värdfolk. Genom att de 
ledande kvinnorna redan hade eller kom att etablera kontakt med ledande 
statsmän så blev de mottagna med respekt och därmed med stor gästfrihet. 

Medlemmarna måste således själva på olika sätt verka för att få pengar till 
den verksamhet de arbetade med. Även om kontakterna med förmögna per
soner funnits och bidragit till verksamheten har ekonomin varit ett bekym
mer under alla år. Genom ekonomiskt sämre tider i slutet av 20-talet och 
början av 30-talet blev det svårare att få pengar även för den sammanhållande 
internationella verksamheten som bedrevs i Genève. Som följd av sämre eko
nomiska tider blev det svårare för de nationella sektionerna att erlägga sin 
avgift dit. Genom att Jane Addams 1931 fick fredspriset, lät hon sina pris
pengar gå till att täcka bland annat hyreskostnader för WILPF:s hus i Genève 
och andra omkostnader. Därmed räddades den internationella ekonomin för yt
terligare några år. 

Så småningom redovisas ett mindre statsbidrag i Sverige, som Matilda Wide
gren ansökte om från Utrikesdepartementet 1925. Pengarna skulle användas 
till Förbundets upplysningsveckor. Bidraget var 1000:- men höjdes senare. 
Räkenskaper och fögderi kom i och med bidragen att granskas av Riksdagens 
revisorer. Det uppfattades som ett slags officiellt erkännande att få bidrag och 
bli granskad av statsmakten (årsberättelser 1926 och 1927 ). 
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I övrigt vax de statliga bidragen till fredsrörelsen sparsamma eller obefintliga. I 
Nya Vägar (1926:5) uppges om Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, att 
denna förening inte heller det året fick något anslag till sin verksamhet. En 
motion som väckts av Carl Lindhagen om bidrag till SFSF hade avslagits. Trots 
reservationer av Carl Gustav Ekman och en stor del av de frisinnade, så segrade 
avslagsyrkandet. Denna upplysning i Nya Vägar (1926:5) kommenteras med 
följande: "men Skytterörelsenfar nog sin halva miljon. Det lär agiteras mycket för 
det i korridorerna (s 89). 

Samverkan med andra organisationer 

IKFF och Svenska Freds och Skiljedomsföreningen (SFSF) var inte de enda 
organisationer som var engagerade i fredsfrågan. Inte någon gång tidigare hade 
fredsrörelsen varit så omfattande och väl organiserad som under 1920-talet 
och en bit in på 1930-talet. Det var flera föreningar som IKFF samarbetade 
med. Främst var det med SFSF som man periodvis haft ett nära samarbete 
med. Flera av kvinnorna var även medlemmar där. De båda föreningarna gav 
åren 1923-1929 ut en gemensam tidning "Nya vägar" med två nummer i 
månaden. 

IKFF hade, liksom SKF haft, tidigt samarbete med flera organisationer och 
1929 bildades på initiativ av Matilda Widegren en samarbetskommitté för 
fredsfrågor. Hon hade tidigare och var fortfarande även ledamot i styrelsen för 
SFSF. Genom en samverkan såg hon utvidgade möjligheter att sprida sitt freds
budskap. En sådan organisation skulle även kunna agera gemensamt i vissa 
brådskande frågor. Samarbete hade tidigare förekommit med Frisinnade kvin
nor genom Matilda Widegren. Sexton organisationer av folkrörelsekaraktär 
med fred på programmet var mer eller mindre permanenta i kommittén 1930.4 

Tillsammans med Naima Sahlbom försökte Matilda Widegren tidigt bilda 
denna kommitté där alla fredsföreningar som hade fred på programmet skulle 
ingå (Stendahl 1946). Det skedde från början med motstånd från flera som ej 
ville göra avkall på sin suveränitet. Genom att Matilda Widegren tillhörde 

4 De organisationer som ingick i denna samarbetskommitté för fred var 1930 (då de var som 
flest): Förbundet för Kristet samhällsliv, Nationaltemplarorden, Orden Teosofiskt tjänande, 
Stockholms Fredsförening, Svenska Esperantoförbundet, Svenska Freds och 
Skiljedomsföreningen, Svenska Kommittén av V ärldsförbundet för mellanfolkligt 
samförstånd genom kyrkosamfunden, Svenska Krigstjänstvägrarförbundet, Svenska Kvinnors 
Medborgarförbund, Svenska Skolornas Fredsförbund, Svenska Världsfredsmissionen, Sveriges 
Godtemplares ungdomsförbund, Ungdomens Fredsförbund, Ungdomsförbundet 
Heimdal,Vita Bandet och Föreningen Informationsbyrån för fredsfrågor och mellanfolkligt 
samarbete. (Stendahl 1946 och IKFF:s medlemsblad 1930:4). 
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styrelsen i flera av föreningarnas styrelse kunde hon bidra och medla i frågor 
där man inte var överens. Hennes mål var vidare än en samarbetsorganisation 
i Sverige. Hon menade att det skulle bildas världsomfattande kontakter med 
alla som ville verka för fredsfrågor (a.a.). 

Föreningarna var av skiftande karaktär, där flera hade en kristen profil. An
talet medlemmar i föreningarna har jag ingen uppgift om, men det har fram
gått att flera av IKFFrs kvinnor var med i flera av dem. Det kan antas att dessa 
grupper sammanlagt kan ha utgjort en stark påtryckningsgrupp i de frågor de 
kunde enas. 

Det internationella samarbetet 

De första åren har de största internationella fredsfrågorna handlat om besluten 
från Zürich och ytterligare försök att påverka de beslut som fattades vid för
handlingarna där (årsber. 1919-1922 IKFF:s arkiv). De som deltog i Zürich 
rapporterats ha hållit föredrag på olika orter i landet. Det viktigaste var att få 
brett stöd för att WILPF och IKFF skulle kunna utöva påtryckning för föränd
ring av de fredsvillkor som beslutats i Versailles. Kvinnorna ville även agera och 
utgöra stöd till bildande av Nationernas Förbund.5 Matilda Widegren skrev ett 
häfte om Nationerna Förbund som var avsett att använda för undervisning i 
skolorna (IKFF:s arkiv. Uppgift om årtal och förlag saknas). 

Det var inte bara WILPF:s egen kongress som ägde rum varje år. Det blev 
fler och fler internationella möten, där medlemmar och andra intresserade fick 
utbildning i varierande ämnen. Det var utbildningar både i Sverige och andra 
länder. De förbättrade kommunikationerna innebar möjlighet till ett utbyte 
och ett samarbete som aldrig tidigare. På detta sätt knöts ett nätverk mellan 
kvinnor, vilka specialiserade sig på olika ämnen. Det var lärare, andra yrkes
grupper och kvinnoorganisationer som fick kontakt med varandra och arrang
erade egna kurser. Från Sverige var det främst Naima Sahlbom, som med sina 
kunskaper i kemi, specialiserade sig på kemiska vapen och effekterna av gaskrig. 
Matilda Widegren var den som kom att agera för utveckling av fredsundervisning 
i skolorna. Både internationellt och nationellt kom dock snart fredsfrågorna i 
skolan att drivas inom ramen för Svenska lärares Fredsförening. 

5 Vid fredsförhandlingarna i Versailles där 29 länders representanter möttes för att förhandla 
var det dock "de stora" nationerna som beslutade. President Wilson fick göra avkall på flera 
av sina föreslagna punkter för att fa igenom sitt förslag om ett Nationernas Förbund. Detta 
skulle vara en permanent församling där tvister skulle lösas internationellt genom förhandling 
under löf te om att inte tillgripa krig. Stadgar för ett Nationernas Förbund togs m ed i 
fredsfördraget och då hade Wilson gjort avkall på flera p unkter ( Palmer-Colton 1980 s. 
207- 213 ) och som hade stöd i WILPFis program från 1915 och 1919. 
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Efter första världskrigets slut tycks strategierna ha varit att det skulle byggas 
fred och tilltron till denna möjlighet tycks ha varit stark. Det handlade om att 
utveckla relationer mellan individer i olika länder, främst från de länder som 
varit i krig med varandra. Syftet var att motverka uppbyggande av fiendskap 
mellan länder. Genom barn- och ungdomsläger och möten mellan kvinnor i 
tidigare krigsländer medverkade WILPF, och i Sverige IKFF, för nedbrytande 
av de fiendebilder som odlats under kriget. Genom upplysningskurser med 
föredrag av föreläsare, kunniga i olika ämnen och med läsning av utländska 
tidskrifter, så höll sig, i varje fall en kärna av medlemmarna, väl informerad om 
utvecklingen av världshändelserna. Slutet av 1920-talet beskrivs i IKFF:s skrift 
i samband med 30-årsminnet som "Förbundets blomstringstid". 

I protokoll och tidskrifter under perioden (1920-1937) rapporteras om 
en rad resor, som både ledamöter i styrelsen och andra medlemmar gjorde. 
Så reste t.ex. efter kriget flera av medlemmarna i de krigförande länderna 
och spred informationer om den ödeläggelse krigen åstadkommit både i 
segrande och besegrade land. Dessutom rapporteras kontakter med Genève 
genom en utförlig korrespondens. Genom ett mindre bidrag från IKFF reste 
Elin Wägner till Ruhrområdet efter ockupationen 1923, vilket rapportera
des i verksamhetsberättelsen för det året. Elin Wägner var en flitig medarbe
tare och var ibland närvarande vid sammanträden men finns ej upptagen 
som styrelseledamot. Hon uppges ofta ha hållit föredrag och en del finns i 
tryck som såldes. 

På samma sätt kom ledande och kända kvinnor från de andra ländernas 
sektioner ofta till Sverige. Att intresset var stort för att lyssna till berättelser 
om upplevelser kan förklaras med att det vid denna tid inte fanns det utbud i 
radio eller tidningar som finns idag. Föreläsningar var vanligt denna tid och 
ett inslag i folkrörelsernas verksamhet. Kunskap och information var viktig att 
sprida för att fa stöd från breda lager av befolkningen. Det som var ryggraden 
i den internationella verksamheten var dock de kongresser och exekutivmöten 
som fastställde program och aktioner. 

Samling i Haag för "En ny fred" 1922 

Vad som framgår av protokoll, medlemsblad och aktiviteter om verksamheten 
i IKFF efter 1915 och 1919, satte kvinnorna stor tillit till ännu en kongress. 
1922 kallades till "Samling i Haag för en ny fred" (årsberättelse IKFF 1922). 
Liksom tidigare hade förberedelser och stöd för förslagen förberetts genom 
föredragsresor i landet och i samarbete med andra organisationer. 
I anslutning till kongressen 1922 konstaterades att diplomaternas konferenser 
avlöste varandra utan att företrädarna från de stormakter som förhandlade såg 
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konsekvenserna av det lidande befolkningarna utsattes för. Därför menade 
kvinnorna att man ännu en gång skulle kunna fa gehör, även om många börjat 
tvivla. Det menar Naima Sahlbom som rapporterar från kongressen (Nya vä
gar 1923:1). 

Kongressen som hölls i Haag i dec 1922 hade uteslutande ett syfte. Det var 
att framföra ett samlat krav på en revision av fredsfördragen från Versailles. Det 
var en fortsättning på det arbete som initierats och agerats för sedan det första 
mötet 1915. "En ny fred' var temat för kongressen. Den fred som slutits accep
terades inte av kvinnorna. Jane Addams var där och flera av dem som var med 
i Haag I9I5. Från Sverige deltog bl.a. Matilda Widegren, Naima Sahlbom och 
Elin Wägner (årsberättelse för IKFF 1922). Naima Sahlbom rapporterar från 
kongressen i Nya Vägar: 

"Denna konferens representerande 111 internationella och nationella samman
slutningar; omfat tande över 20 miljoner medlemmar; organiser ade av Internatio
nella Kvinnoförbundetför Fred och Frihet, anser att det nuvarande fruktansvärda 
tillståndet i Europa och dettas inv erkan pa den övriga världen är resultatet icke 
blott av världskriget utan i mycket stor utsträckning av de gällande fredsfördragen' 
(Naima Sahlbom i Nya vägar 1923; 1 s.2). 

Från WILPF är man kritisk mot fredsavtalen som man anser hindrar eko
nomiskt återuppbyggande i internationell samverkan. När enbart stater med 
militär överlägsenhet får avgöra denna fråga skapar det en misstro, som alltmer 
försvårar awäpning till lands, till sjöss och i luften. Det är en situation som 
praktiskt taget omöjliggör avskaffande av kemiska och bakteriologiska krigs
medel, och det fördröjer uppbyggandet av ett universellt och effektivt Natio
nernas Förbund. Naima Sahlbom konstaterar att de inte bara står i motsätt
ning till de stilleståndsvillkor som formulerats i Versailles utan även i president 
Wilsons 14 punkter. De villkor med stora krigsskadestånd som beslutats om 
hade lett till en fattigdom och ett lidanden för folken som hotar världsfreden. 
De är dessutom oförenliga med andan i Nationernas Förbund. 

Ett förslag från den svenska sektionen lästes upp. Innehållet vädjar till kvin
nor i hela världen att begagna allt sitt inflytande för att åstadkomma en av
spänning bland folken. De vädjar direkt till Amerikas folk att inte längre ge
nom isolering undandra NF sitt stöd, till England att genomdriva en opartisk 
medling med rättvis fördelning av de internationella skulderna till Frankrike, 
och att trots landets egna lidanden kräva genomförande av en mildring av 
skadestånden från Tyskland. Till Tysklands folk vädjas om att trots nöd och en 
tryckande skuldbörda förhindra att hetspropaganda och revanschplaner 
utvecklas och att de villigt medverkar att i NF för att åstadkomma ett interna
tionellt samarbete (IKFF:s 30 år i fredens tjänst 1945 och Nya Vägar 1923). 
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Förslag i denna riktning från flera länder diskuterades och deras samlade syn
punkter formulerades i resolutioner. Som tidigare framfördes dessa till reger
ingarna av en delegation, denna gång med Jane Addams från USA, Jeanne 
Melin från Frankrike och Catherine Marshall från England. De tre besökte 
efteråt Sverige och hade ett offentligt möte i Musikaliska akademin i Stockh
olm den 17 dec. 1922 där de rapporterade från kongressen (IKFF:s arkiv: af
fisch och årsberättelse 1922). 

Den första resolutionen behandlade det skadestånd som Tyskland tvingats be
tala efter krigsslutet. De nationella sektionerna av WILPF i Storbritanien, Frank
rike, Belgien oc h Italien skulle g emensamt försöka påverka s ina regeringar att 
komma till rimliga överenskommelser med Tyskland. Det skulle tillsättas en kor
respondent (för WILPF) i varje land som kunde rapportera om resultaten. I den 
andra resolutionen ställs krav på tillbakadragande av trupper från Rhenprovinserna. 
WILPF i Storbritannien, Frankrike och Belgien och Förenta Staterna skulle för
söka påverka sina regeringar att återkalla alla trupper från Rhenprovinserna. 

Som uppföljning av kongressen beslutades att man i sina länder skulle organi
sera massdemonstrationer tillsammans med andra sympatiserande organisationer 
såsom religiösa föreningar, arbetare, ungdomsrörelser och internationella samman
slutningar av f.d. soldater för dessa krav. En intensiv presskampanj skulle bedrivas 
med krav på att fred skulle införas som en viktig fråga i allt politiskt arbete och i 
undervisning. I varje land skulle deputationer skickas till regeringar och till alla 
som hade inflytande på fredsproblemet. Till de neutrala folken vädjade kvinnorna 
om att lägga diskussioner om skuldfrågan åt sidan och stödja de goda krafterna i 
Nationernas Förbund " som sträva att utveckla det i en universell och demokratisk 
anda med syfte att skapa ett fredligt och lyckligt samliv mellan folken " (a. a.). 

Det är även här svårt att tolka vilken effekt som mötet 1922 hade på de 
diplomater som förhandlade. Diplomaterna kan knappast ha varit omedvetna 
om de annorlunda förslag, rapporter om civilbefolkningen och det stora stöd 
genom namninsamlingar för fredssaken som vid upprepade tillfällen kom att 
framföras av kvinnorna. De kan heller inte ha varit omedvetna om det stöd 
som fanns bakom kraven från stora delar av ländernas befolkningar. 

Mellankrigsårens kongresser 

Det hölls en rad kongresser under hela 1920-talet. Den politiska utvecklingen 
såg emellanåt hoppfull ut, och i stor utsträckning ägnade sig en mycket aktiv 
fredsrörelse åt påverkan för nedrustning och att försöka bygga fred mellan na
tioner. Nedbrytande av fiendebilder mellan individer av olika nationalitet sågs 
som en av förutsättningarna för det. Från de första åren rapporterades interna
tionella kongresser, konferenser och sommarskolor varje år. De sista åren un-
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der den period som behandlas här blev kongresserna glesare. Det framgår av 
årsredovisningarna att det främst var av ekonomiska skäl och att det var svårt 
att få medel både till dessa och till den övriga verksamheten (protokoll från 
IKFF, årsberättelser och medlemsblad 1920-1931). 

1921 hölls kongress i Wien med en sommarskola om Peace Education. I 
Washington hölls en kongress 1924 med temat "En ny internationell ordning" 
Den kongressen uttalade sig mot kemisk krigsföring och här bildades en inter
nationell kommitté med bl.a dr Gertrud Woker från Schweiz och Naima 
Sahlbom från Sverige. Efter en kongress i Dublin 1926 följde en föredragsresa 
där 25 delegater med ett extratåg besökte 14 städer i Europa och spred informa
tion och kunskap om fredsfrågor. Temat hade varit "Nya steg mot framtiden". 

1928 rapporteras att en "sommarskola" genomfördes i Birmingham, där de 
nya ideologierna fascism och kommunism diskuterades och hur dessa skulle 
bemötas. Nu började det bli andra frågor som aktualiserades. 

Naima Sahlbom från Sverige tog initiativ till en konferens om "Civilbefolk
ningen och de moderna krigen". Den hölls i Frankfurt am Main 1929. Naima 
Sahlbom var medlem i den s.k. gaskommittén som på initiativ av henne bildats 
inom WILPF. Denna kommitté verkade internationellt för att sprida kunskap 
om gaskrig, utvecklingen av kemiska vapen och de konsekvenser som kunde drabba 
civilbefolkningen. Frankfurtkonferensen 1929 hade som syfte att sprida denna 
kunskap och om hur den kemiska krigföring som kommit till användning under 
första världskriget fortsatte att utvecklas. Det påvisades att detta var en krigföring 
som ingen civilbefolkning kunde skyddas emot och därför måste förbjudas. Det 
var ett annat perspektiv än att framhålla vapnens "effektivitet" mot en fiende. 

När man ser till redovisningar från kongresserna den här tiden, de ämnen 
som behandlas och med vilken målmedvetenhet kvinnorna utbildade sig själva, 
spridde de kunskaper de inhämtat om tillstånden i världen och varnade för det 
hot som växte fram efter första världskriget, så måste det antas att många fler 
fick ta del av dessa kunskaper än vad som varit fallet om det enbart varit offi
ciell information man varit hänvisad till. Strategin var densamma som tidigare. 
Genom inhämtande av kunskap och spridande av väl underbyggda fakta kunde 
man samla ett stort stöd för en opinion. 

En konferens i Paris 1931 behandlade enbart ekonomiska frågor med an
ledning av den ekonomiska depressionen som rådde. Väl kända nationaleko
nomer medverkade som föreläsare (Medlemsblad 1931:3). Kvinnor från In
ternationella Federationen av Kvinnliga Akademiker medverkade och talade 
om världshushållningen. I den resolution som avgavs utt rycktes enighet om 
att det var hänsynslös profithunger, imperialistiskt expansionsbegär och vålds
metoder som "förhindrade tillfrisknandet" i ekonomin. Det krävdes kvinnor
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nas medverkan i dessa strävanden menade man. Det var inte fördelning av 
rikedomar som var det stora problemet. Genom den insikt som kvinnorna 
fatt genom sitt arbete i de länder som fortfarande bar spår efter kriget såg de i 
första hand de stora orättvisorna som en fara för nya krig. 
Det är först in på 1930-talet, så som det framgår av protokoll, medlemsblad 
och övriga källor, att en insikt om att internationella ekonomiska frågor hörde 
ihop med vapenutveckling, vapenhandel och fördelning av resurser som mat 
och bostäder utvecklades (1919-1937). 

Yvonne Hirdman (1993 se kap. 1.3) pekar på hur brytande av genuskontrakt 
kan uppstå i tider med kriser i samhället. Här kom en grupp kvinnor att bryta 
det kontrakt som innebar att det var männen som dels förde krig och dels hade 
mandat att förhandla om villkoren efter krigen. Genom att kvinnorna fick 
kunskaper och insikter och direkta rapporter om krigen och dess bakomlig
gande orsaker så kom de att lägga nya perspektiv på frågorna. Utan att ha 
formell makt att påverka kom den här gruppen av kvinnor att göra sig själva 
myndiga och utöva ett inflytande på både allmänhet och beslutsfattare. 

Inför NF:s nedrustningskonferens i Genève 1932 

Övergången till 1930-talet innebar ett nytt skede för fredsrörelsen och för värl
den. Vid kongresser och möten var situationen nu annorlunda. Det var svårare 
att både få gehör för den information man ville sprida och att åstadkomma 
förändringar. Fredsrörelserna verkade energiskt för nedrustning samtidigt med 
att en det kom rapporter om dels händelserna i Sovjetunionen och dels om en 
hotande upprustning i Tyskland. Det arrangerades sommarskolor vid grän
serna som ett led att få de tyska medlemmarna att få kontakt med t.ex. Dan
mark och Polen. Från Wiesbaden rapporteras om arbete med att skapa vän
skapliga förbindelser mellan tyskar och fransmän i Rhenlandet (IKFF 1945: 
Trettio år i fredens tjänst). 

I den samarbetskommitté för fred som bildades 1931 i Sverige försökte man få 
så mycket stöd som möjligt för sina aktioner. Inom WILPF beslutades att alla 
länders sektioner skulle göra en namninsamling till stöd för avrustning. Syftet var 
att dessa namnlistor skulle överlämnas till en blivande nedrustningskonferensen 
som Nationernas Förbund skulle hålla i Genève 1932. I uppropet skulle ställas 
krav på en permanent nedrustningskommisssion och skiljedomstol. Det framförs 
att en sådan skulle bli ett säkrare värn för världsfreden än rustningsindustrin 
(IKFF: Medlemsblad 1932:3). Trots att fredsarbetet var välorganiserat som 
aldrig tidigare, många organisationer samverkade och motviljan mot krig var 
stor, så försvårades arbetet för flera sektioner av de politiska förhållandena i 
Europa. Det rådde i de flesta länder ekonomisk depression och stor arbetslöshet. 
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Nu gällde det trots allt att mobilisera så många kvinnor som möjligt. Initiativet 
kom från WILPF, som i Genève 1930 tagit initiativ till att internationella 
kvinnoorganisationer bildade en gemensam nedrustningskommitté. I denna 
kommitté ingick förbund för både yrkeskvinnor, kristna organisationer, 
nykterhetsföreningar, kooperativa kvinnogillen och flera andra. De hade en 
gemensam byrå som enligt programmet hade till uppgift att sprida och ge den 
upplysning som efterfrågades. En nyhetskommitté skulle riktas mot press och 
radio och en rådgivande nämnd som bestod av experter skulle ge råd om hur 
förslagen skulle nå fram till Nationernas Förbunds kongress och där tas upp 
till överläggning. Dessutom skulle man sätta sig i förbindelse med andra in
tresserade grupper för att få stöd för namninsamlingen och inte göra ett dubbel
arbete (a.a.). 

Medlemsblad 1931:2 rapporterar att namninsamlingen i England mot in
ternationell avrustning samlat 400 000 namn och i Schweiz 40 000. Det rap
porteras om ett massmöte i London som arrangerat av den engelska sektionen. 
Bland annat hade den engelske utrikesministern talat och uttalat sin uppskatt
ning av det förarbete som utförs av WILPF inför nedrustningskonferensen. 

I Sverige kom på initiativ av IKFF 1931 att sammankallas och bildas en 
grupp som kallades Svenska kvinnoorganisationers samarbetskommitté. Ord
förande i den kommittén var Kerstin Hesselgren som nu satt i den svenska 
riksdagen (Medlemsblad 1932:3). Genom denna kommitté skulle man komma 
att nå så många som det var möjligt för att genomföra den planerade interna
tionella namninsamlingen i Sverige. Listorna skulle sedan lämnas till Natio
nernas Förbund i Genève. IKFF:s styrelse utsåg ett Verställande Utskott som 
skulle leda och knyta till sig personer både inom och utom förbundet att med
verka i detta (Medlemsblad 1930/4). 

Fantasin när det gällde att hitta vägar för insamlingen finns det flera exem
pel på. Ett exempel är den svenska sektionens bildande av en "Semester-
kommitté". Det var ett erbjudande till dem som ville samla in namn och sam
tidigt vistas en tid gratis på en semesterort. För dem "som gärna vilja tillbringa 
en tid på landet - särskilt bland de yngre" - innebar vistelsen på ett pensionat eller 
kurort en utgift som hårt belastar deras budget " framhålls det (bilaga till med
lemsblad 1931/3). Den som inte hade möjlighet att arbeta med namninsam
ling, men som kunde upplåta sin bostad på landet för en tid till någon kunde 
i stället göra det. På det sättet kunde man samla in namn från semesterfirare på 
flera orter. Där förmodas de träffa på personer som säkert skulle vilja men 
ännu inte tecknat sina namn på listorna, antas det. 
Många stödde namninsamlingen och i IKFF:s medlemsblad (1931:5 s.l) stod 
att "Socialdemokratiskapartistyrelsen har antagit och låtit trycka en rekommenda

175 



tion, som uppmanar partiets medlemmar att kraftigt arbeta för namninsamlingen\ 
Innehållet var formulerat så att män och kvinnor i många länder och från olika 
partier kunde ge stöd för uppropet om kraven för ett Nationernas Förbund 
som ett alternativ till en hotande kapprustning. Kunskaper om Nationernas 
Förbund var viktig att sprida. "därför kan fröken Widegrens lilla skrift: "Natio
nernas Förbund, vad det är och vill" med glädje rekommenderas ' (a.a.s. 3). Det 
framhålls som "ett gott grepp ' att Lärarinneförbundet tagit initiativ till att re
dan på skolstadiet sprida kunskap om Nationernas Förbund. Skriften rekom
menderas även som läsning för vuxna. 

Kampanjen avslutades 1 maj 1931, och då hade i Sverige insamlats 300 258 
namn. Sammanlagt hade genom WILPF 8 miljoner namn insamlats och resolu
tionen med namnen lades fram den 6 febr 1932 fram för NF:s nedrustnings
konferens. Uppropet slutar med en vädjan att till regeringarnas delegerade fram
föra och ge instruktioner för att påbörja avrustning enligt de förslag som finns och 
vidta åtgärder för en länge utlovad avrustning (IKFF:s medlemsblad 1932:3). 

Motgångar i en förändrad tid 

Elin Wägner (1941) beskriver denna händelse och om hur förbundet tillsam
mans med andra kvinnoorganisationer gjorde "sin sista stora ansträngning för 
att samla en opinion som skulle tvinga avrustningskonferensen att rycka upp sig, 
lämna de tekniska diskussionerna och komma till resultat" (Väckarklocka 1941 s. 156). 

Hon anser att denna stora ansträngning inte ledde till någonting och hon 
frågar sig om namninsamlarna egentligen trodde på denna metod. Hon svarar 
själv på frågan "Nej vi namninsamlare var redan sa nedslagna att vi gjorde vad vi 
behövde bara för att det så skulle vara" (s. 156). Hon menar att de generalsekre
terare inom WILPF som nedslagna lämnade sina poster valde rätt och hon 
menade att kvinnorna, i och med att de samtidigt deltog i krigsförberedelser 
och koncentrerade sig på gasmasker, luftskydd och luftskyddsrum, inte verkli
gen hade protesterat (a.a.). 

1933 (IKFF:s medlemsblad 1933:4) rapporterar Naima Sahlbom om ett 
allvarstyngt WILPF:s exekutivmöte i Genève. Hon beskriver hur den fortfarande 
pågående nedrustningskonferensen har påskferier, hur hotellen på grund av den 
internationella oron står halvtomma och turistströmmen har tunnat av. Både po
litiska och ekonomiska hinder gjorde att flera av medlemmarna inte hade haft 
möjlighet att infinna sig. "Allas tankar koncentrerades på den nationalsocialistiska 
omvälvningen i Tyskland och dess återverkningar i andra länder ' (a.a.s. 1). Från flera 
länder, som Polen, Österrike, Tjeckoslovakien och Holland rapporteras om det 
hot som utgjordes av nybildade nazistgrupper. Om Tyskland skriver Naima 
Sahlbom " Den ena efter den andra av våra tyska vänner uppenbarar sig i vårt Mai-
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son, sorgsna, förbittrade eller nervösa, oroliga för de sinas öde och för meningsfrände
rna, av vilka många äro fängslade eller gå i ständig fruktan för husundersökning och 
förföljelse genom oans variga våldsmän. Den modiga tyska sekti onen har i det sista 
försökt hålla ihop, åtminstone i små grupper, som träffas i tysthet" (a. a. s. 2) 

I flera länder fanns inte utrymme alls för fredsarbete. När Mussolini övertog 
makten i Italien betydde det slutet för det fredsarbete som bedrivits där. I Sov
jet hade man aldrig lyckats bilda någon sektion och det ansågs otänkbart att 
någon kvinna därifrån skulle fa delta i ett WILPF-möte. I Tyskland hade man 
förstått det hot som nazismen utgjorde mot varje form av fredskontakter och 
när Hitler 1933 kom till makten blev det nödvändigt att lägga ner verksamhe
ten. De ledande kvinnorna i den tyska sektionen flydde till Schweiz. Genom 
att medlemmar "försvann" och risken för fredsarbetare var stor så brändes alla 
medlemslistor (Foster 1989). Det var länder med relativt stabila förhållanden, 
däribland Sverige, som fram till andra världskrigets utbrott hade möjlighet att 
fortsätta ett fredsarbete efter de ursprungliga målen. Kvinnorna kände sanno
likt desperation över utvecklingen och de uteblivna resultaten av sina ansträng
ningar. Ändå framstår det som om man ville försöka göra kraftansträngningar 
så långt det var möjligt för att försöka förhindra kriget. 

Elin Wägner menar, när hon blickar tillbaka på den här tiden i sin bok 
"Väckarklocka" (1941/1978) att ingen av de kongresser och de resolutioner 
med åtföljande regeringsuppvaktningar som förekommit under åren har haft 
samma verkan som kongresserna 1915 och 1919. Hon ser tillbaka på kvinnor
nas insatser i Haag 1915 och menar att de då trotsade svårigheterna som kom 
i deras väg, de rev sig ur de nationella sammanhangen och såg som sin upp
fordran att ge sig ut som medlare. Elin Wägner menar att de förslag som då 
sågs som så påhittiga och radikala ändå inte kunde förändra den utveckling 
som följde med en hårdare bindning till nationalstaterna. Om den tro som 
fanns på den kvinnliga rösträttens möjlighet till internationalism uttrycker Elin 
Wägner: "Nu vet vi att den gjorde slut på kvinnornas international och band dem 
hårdare vid sina respektive nationalstater' (a.a. s. 155). Jag antar att hon menar 
att det internationella samarbete kvinnorna hade när de verkade för rösträtten 
inte blev möjlig när de måste inordna sig i det partipolitiska systemet för att fa 
inflytande. De frågor kvinnor fick inflytande över blev begränsade till det so
ciala fältet under lång tid. Samtidigt beskriver hon en förväntan som finns på 
kvinnorna. Varför gör de ingenting för att fa slut på kriget?(a.a.). 

Inför möjligheten till en ny Haagkonferens 1934 inom WILPF, liknande 
den som hölls 1915, konstaterar Elin Wägner att "Audiensernas tid är definitivt 
förbi" (s. 157). Det skulle inte nu varit möjligt att fa till stånd en internationell 
kvinnoaktion som den 1915. Det var 1941 under andra världskriget och hon 
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frågar sig varför . "Ska vi svara att vi drivits bort från möjligheten att påverka 
opinionen, eller ska vi säga att vi förlorat modet att försöka?" (a. a.). 

Genom att medlemmarna i WILPF etablerade kontakt med experter på 
området, skaffade egna kunskaper som de spred till en bred allmänhet, fick de 
många sympatisörer och utverkade ett stort folkligt stöd för sina krav. Vilken 
effekt det hade på resultaten av t.ex. förhandlingarna i Versailles kan man inte 
dra några slutsatser av. Eller kan man anta att deras insatser hade en påverkan 
som inte blev synlig i politiska protokoll? Genom att deras strategi var att 
motivera männen att verka för deras förslag kan detta ha varit fallet. 

III.7 Händelser och agerande under 
tiden 1919-1937 i den svenska sektionen 

Det var en lång rad frågor som engagerat den svenska sektionen av WILPF 
underåren 1919 - 1937. Det var förutom upplysningskurser och information 
som oftast ledde till omedelbara aktioner, ett agerande som innebar protester 
mot företeelser som sågs som hot mot freden. Här finns inte utrymme för att 
belysa alla delar av verksamheten och det som presenteras i detta kapitel är 
exempel. För att visa på strategier och agerande har jag valt fyra områden som 
varit föremål för aktiviteter från organisationen både nationellt och i ett inter
nationellt samarbete där den svenska sektionen varit drivande. De områden 
jag valt att närmare granska är protester mot gaskrig och kemiska vapen, pro
tester mot vapenutveckling och vapenexport och mötet med utvecklingen av 
nazismen. Det visas på hur samtidigt med dessa aktioner IKFF, inte minst på 
Matilda Widegrens initiativ, drev en verksamhet som omfattade omsorg bland 
krigsoffer och flyktingar. Slutligen visas hur kvinnorna valde väg för att fa 
inflytande över de fredsfrågor de agerade för. 

Medlemmarnas kunskaper utnyttjades och spreds. Exempel på några av dessa 
frågor var, förutom en ständig kritik av de avtal som slöts i Versailles efter första 
världskriget, hur kemiska vapen utvecklades och hur de rika ländernas exporte
rade vapen. En annan fråga som följdes med stor uppmärksamhet var utveck
lingen av nazismen och förföljelserna av judar. Det var frågor som behandlades på 
de kongresser som beskrivits, men samtidigt arbetades det oftast med samma frå
gor på nationell nivå framför allt genom utbildning och spridande av information 
om detta. De kom att bryta sig in och ta ställning inom områden som ansågs ligga 
utanför deras kompetens och som ofta var präglat av ett tekniskt rationellt tän
kande. Med sin erfarenhet från kvinnornas kompetensområde kom de att lägga 
nya perspektiv på problem som dittills tillhört männens område. 
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Protest mot kemiska vapen och "Vädjan till vetenskapens 
representanter i alla länder" 

"Vädjan till vetenskapens representa nter i alla länder". Så löd rubriken på en 
vädjan som IKFF sände till ett antal vetenskapsmän 1925 (Skrivelse IKFF:s 
arkiv 1925). Den hade initierats och författats av Naima Sahlbom, och den var 
undertecknad av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. 
I skrivelsen hänvisas till den officiella rapport som Folkförbundets expert
kommission avgivit. Den rapporten visar a tt giftgasvapnet togs i bruk redan 
under första världskriget. Det påpekas att framtidens krig ej kommer att föras 
på slagfälten, utan de kommer i huvudsak att drabba civilbefolkningen. Det 
framhålles att dessa omänskliga krigsmetoder är baserade på hänsynslöst ut
nyttjande av vetenskapliga upptäckter av förstörelsemedel, som är ovärdigt den 
fria forskningen. Skrivelserna avslutas med vädjan om instämmande i protes
ten mot missbruk av vetenskapen för framställning av medel till förödelse av 
människoliv och kulturvärden. 

Det var inte många som svarade, men ett svar kom från professor Israel 
Holmgren från Serafimerlasarettet: "Jag fruktar att er vädjan icke kommer att 
vinna mycken genklang. Vetenskapsmännen är nämligen dessvärre i våra dagar 
varken kulturmäniskor eller idealister. De flesta av dem äro icke mer än kunniga 
fackmän, utan allmänbildningsintresse och därför med mycket begränsad räck
vidd "(Skrivelse IKFF:s arkiv 1925). Israel Holmgren uttrycker en tvekan om 
de begränsningar det innebär att förlita sig på vetenskapsmännens ansvarsta
gande. "Det är icke vetenskapsmän längre som är kulturens bärare, utan det är de 
stora folkmassorna Till dem är det vi ska sätta vår lit och förhoppning i fredssaken" 
(a. a.). 

Det blev till denna allmänhet som även IKFF satte sin tillit. Naima Sahlboms 
kunskaper om kemiska vapen kom att spridas både till medlemmarna och 
allmänheten genom den gaskommitté som bildats internationellt inom WILPF 
på hennes initiativ. Kommittén varnade för följderna av de kemiska vapen 
som börjat användas redan under första världskriget och nu fortsatte att ut
vecklas. Naima Sahlbom var ordförande i denna antigaskommitté samtidigt 
som hon var vice ordförande i IKFF. Kommittén hade sitt första sammanträde 
i Berlin 1924 och Naima Sahlbom kom här att samarbeta med sin kollega från 
Schweiz, D:r Gertrud Woker. 

Det rapporteras att de redan vid detta första sammanträde gjort ett interna
tionellt upprop "till vetenskapsmännen i hela världen att icke gå i tjänst hos 
våldet" (Medlemsblad 1924:4 s.l) Det uppges att "man log åt vår enfald och 
bestred gasvapnets aktualitet och förnekade möjligheten av hemliga rustningar ' 
(a.a.). WILPF hänvisade då till Nationernas Förbunds Expertkommitté. 
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En rad upplysningskurser under åren i Sverige ( o ch sannolikt även i andra 
länders sektioner) spred kunskaper om effekterna av dessa vapen. Så småningom 
fick kvinnorna stöd i sina påståenden. "Enstaka klarsynta militärer tvingades av 
sitt samvete att omedvetet bekräfta vad de okunniga pacifisterna redan vågat pa
sta' de bekräftar att "mot det nya kriget med giftgaser och br andbomber finnes 
intet säkert skydd" (a.a.s.2). 
Genom intensiva upplysningar och påtryckningar fick frågan så småningom 
gehör. 1929 kallar WILPF till en expertkonferens i Frankfurt som skulle handla 
om moderna krigsmetoder och befolkningens skydd. Naima Sahlbom var ord
förande för konferensen. Syftet var att fa ett underlag för information som 
skulle framföras till Nationernas Förbund om att få ett internationellt förbud 
för kemiska och bakteriella vapen. De beskriver här sin positiva överraskning 
över att då så många framstående vetenskapsmän och militärer gav sitt stöd 
(Medlemsblad 1929:4). Föreläsare från Sverige var docent Höijer och kapten 
Brunskog. Det rapporteras om en ändring i mentalitet och en förändrad in
ställning till frågan i intellektuella kretsar. Eftersom det var högt uppsatta och 
erkända vetenskapsmän och militärer som uttalade sig övertygande om följ
der av det moderna kriget, så fick det uppmärksamhet i pressen. Både press 
och myndighet uppges i Frankfurt ha varit gynnsamt stämda. Stora tidningar 
som Times och Neue Wiener-presse uppges ha haft egna korrespondenter på 
kongressen (a.a.). 

I artikelns slutreflektion konstateras att kvinnorna genom denna aktion 
har lyckats väcka även de likgiltiga. Faran att kvinnorna genom likgiltighet 
dras in i krigsmaskineriet måste motarbetas och nu måste man ta vara på allt 
det stöd man hade för att få fler att reagera mot krigens vanvett och nya upp
finningar som de kallar skydd, menar man. Genom att kvinnorna nu är starkt 
förenade i stora "sammanslutningar", så är förutsättningarna att lyckas stora 
när man nu fortsätter sitt internationella samarbete (a.a.). 

Vapenutveckling och vapenexport 

Medan man inom IKFF under flera år uppmärksammat utvecklingen av både 
kemiska och andra vapen, så dröjde det innan de stora vinster som gjordes genom 
handel med vapen uppmärksammades. Den internationella vapenhandelns kon
sekvenser hade diskuterats inför de beslut som fattades i Haag 1915 (Beslut vid 
Haagkongressen 1915. Särtryck IKFF:s arkiv). Vad jag funnit vid genomgång av 
skrifter, medlemsblad, årsberättelser och protokoll är att frågan sedan inte aktuali
serats med någon större kraft förrän i slutet av 1920-talet och början på 1930-

6 Artikeln uppges vara skriven "Efter Dr Gertrud Woker" 
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talet. 1930 tillsattes i WILPF en kommitté som skulle ägna uppmärksamhet åt 
handeln med vapen. Elisabeth Waern-Bugge blev ordförande i den kommittén. 

I en artikel i Nya vägar (1928:8) finns en artikel av signaturen N.S.6(troligen 
Naima Sahlbom) som fäster uppmärksamheten på utvecklingen och handeln 
med vapen. Här pekas på hur det avslöjats att delar av civil industri är förbe
redd på att snabbt kunna ställa om till produktion av vapen. Det nät av indu
strier i England, Italien, Frankrike och USA som med sin beredskap att till
verka och utveckla vapen i s tor skala utgör ett hot mot freden påpekas det. 
Genom att industriernas företrädare har intima förbindelser med tyska stål
koppar- aluminium och kolindustriernas företrädare befaras det att en kata
strof kan påskyndas på grund av denna stora intressekombination. "Ar det tro
ligt att denna väldiga industritrust kan motstå frestelsen att utnyttja de jättevinster, 
som kriget erbjuder?"(vågas det (a.a. 1928:8 s. 59). 

I Medlemsblad 1930/ 2 (IKFF) pekas på liknande samband och här infor
meras på flera sidor om vapenhandel och kapprustning. Det pekas på hur offi
ciell statistik visar att rustningarna ökar både kvantitativt och kvalitativt i alla 
länder. Avrustningskonferenser följer på varandra och regeringarna bedyrar sin 
freds vilja samtidigt som förhandlare köpslår om ton och typer av vapen. "Un
der tiden knyta krigsintressenterna sitt nät av truster över hela jorden och leverera 
ogenerat vapen till vän och fiende " (a.a.s.l). 

Artikeln är utförlig och inleds med en historisk bakgrund. Det påpekas att 
Krupp redan 1866 vid tysk-österrikiska kriget sålde vapen till båda parter i 
kriget. Som exempel på tillvägagångssätt när man ville fa fram nya beställ
ningar pekas på en notis 1907 i Paristidningen Figaro. I den notisen meddelas 
att franska regeringen har beslutat att fördubbla franska arméns utrustning 
med maskingevär. Med utgångspunkt i den notisen fick man en tysk riksdags
man att interpellera i sin regering om ytterligare beställningar av maskingevär. 

Med en rad liknande exempel konstateras att "Någon konflikt mellan 
fosterlandskänsla och vinningslystnad besvärar icke dessa herrar direktörer1'(a.a.s. 1 ). 
De pekar på hur förutom direkt export av vapen en del länders exporter av järn 
och stål (från bl.a. Sverige) går till neutrala länder, där det omstämplas och 
sedan ej kan kontrolleras.7 

Flera av IKFF:s kvinnor hade genom WILPF fått kontakt med kvinnor i Kina. 
Ett engagemang för händelserna kom att fästa uppmärksamheten på händelser 
där. Samarbetet med dem ledde till att IKFF pekade på vårt medansvar för män
niskorna i Kina genom de betydande mängder ammunition vi exporterade: "Det 

7 Det är en metod som förekommer ännu idag i Sverige , vilket avslöjats a v Svenska 
Freds- och Skiljedomsföreningen och där både de och IKFF uppmärksammat och 
protesterat, vilket fått politiska konsekvenser både bl.a. i Indien och Sydafrika. 
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olyckliga Kina sönderslits alltjämt av inbördeskrig och den vita rasens vapenfabrikanter 
fortsätta att inhösta stora vinster därav>y (Medlemsblad 1930:4 s.3). 

De hänvisar till TT-telegram som rapporterat att två städer bombarderats från 
luften med plan som levererats från Tyskland och USA och där ett stort antal män
niskor omkommit. De hävdar att även Sverige via Norge exporterar vapen dit. 

Författaren hänvisar till notiser i dagspressen där det framgår att "nyligen en 
av vara ammunitionsfabriker hos Kungl. Maj:t sökt licens för export av 10 miljo
ner mausergevär till Kina. Givetvis riktade vårt V.U. liksom vid ett föregående 
tillfalle genast en hänvändelse till regeringen att icke bevilja en sådan licens" (a.a.s 
4). De påpekar det moraliska ansvar som Sverige påtagit sig samtidigt som 
man i NF utövar ett försonande inflytande över detta, samtidigt som man 
vunnit respekt och förtroende för initiativ i fredsfrågor. 

År 1928 utgjordes värdet av Sveriges Ammunitionsexport till Kina, enligt 
Sveriges officiella statistik , 623 000:-, men i verkligheten är det en stor del av 
det som exporteras till Norge som fortsätter till Kina. Samarbete med Kinas 
kvinnor förekommer i protokoll och årsberättelser från 1928 och de första 
åren på 1930-talet. På det sättet fick IKFF rapporter därifrån. Att spridandet 
av dessa kunskaper utgjorde ett hot mot vapenhandeln kan man förstå, speci
ellt i Tyskland, men även i andra länder bland dem som levererade malm och 
stål. Det konstateras att protester mot vapenhandeln ständigt bemöts med ar
gumentet om att vapenhandeln är en ren affär, s om man har rätt att tjäna 
pengar på, och att om inte Sverige säljer så gör andra det.8 

1930-talet och ett växande hot från nazismen 

Senare delen av 1920-talet var en tid då många hoppades att krig aldrig mer 
skulle vara ett medel att lösa konflikter. Förslag att minska militärutgifter och 
krigens ersättande med förhandlingar hade gehör hos många. För IKFF såväl 
som SFS F och andra föreningar med fredsfrågan på programmet var det en 
"storhetstid". I Locarno 1925 undertecknades ett avtal som innebar fredliga 
fördrag mellan de stater som varit involverade i första världskriget. 1928 un
dertecknades den s.k. Kellogpakten, som innebar att 60 nationer underteck
nade ett avtal, vilket dock icke var bindande. I avtalet fördömdes tillgripande 
av krig för att lösa internationella konflikter (Palmer-Colton 1980). Ekono
miskt växte det fram en optimism och ett välstånd, vilket även engagemanget 
för fred var ett uttryck för. De flesta satte en tillit till Nationernas Förbund och 
dess stadga, och därmed sågs ett nytt krig av många som helt uteslutet. I Sverige 

Ett argument som används av de flesta länder som exporterar vapen än idag, och s om 
bl.a. framförts vid försäljning av JAS Gripen till Sydafrika november 1 998. 
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ville flertalet liberaler och socialdemokrater med Per Albin Hansson som stats
minister satsa på det sociala området på bekostnad av militärutgifter, även om 
det fanns motkrafiter för den linjen (Se tidigare kapitel) . 

Det hölls en rad konferenser med WILPFis alla medlemssektioner, som hade 
till syfte att föra fram och verka för de 14 punkter president Wilson föreslagit 
inför Versaillesfördraget, som i varje fall de som deltagit i Haag 1915 kände sig 
delaktiga i. För att åstadkomma en gemensam nedrustning hade Nationernas 
Förbund planerat en nedrustningskonferens sedan 1925. Den hölls först 1932 
då det var ett annat politiskt klimat. 

Palmer-Colton (1980) har pekat på att det inte var svårt för Adolf Hitler 
att med utgångspunkt i situationen motivera till hämnd och samla anhängare 
på sin väg mot makten 1934. Ingen hade gått på djupet med underliggande 
tvistefrågor. Tyskland hade aldrig accepterat villkoren i Versaillesfördraget. När 
Frankrike ockuperade Ruhrområdet, för att Tyskland inte kunde betala ska
destånd, upprörde detta tyskarna. 

Som framgått var det dessa frågor som WILPF uppmärksammat i sina ak
tioner, inte minst den kongress 1922 som beskrivits tidigare. Med skräck såg 
man Hitlers maktövertagande och den tyska upprustningen och det fanns min
dre gehör för pacifistiska argument än tidigare. I Tyskland var medlemmarna i 
WILPFis tyska sektion tidigt medvetna om det hot som nazismen och Adolf 
Hitler utgjorde. Från ett styrelsemöte i Dresden 1923 sände WILPF ännu en 
delegation till regeringarna i Berlin och Paris. Delegationen framförde en väd
jan om att verka för bättre villkor för Tyskland i konflikten mellan länderna. 

Frågan om nationalsocialismen kan inte ha varit någon lätt och självklar 
fråga att handskas med för IKFF:s styrelse och medlemmar. Från årsmötet 1934 
(IKFF:s arkiv) rapporteras att en diskussion inleddes med ett föredrag av Ester 
Röhl: "Bör Kvinnoförbundet i sin verksamhet taga up p kampen mot nationalso
cialismen?" (årsmötesprot. 1934:p.l5). I diskussionerna efteråt om vilket bud
skap IKFF skulle sprida framfördes som rekommendation att det var klokt att 
"icke hålla föredrag direkt riktat mot socialnationalismen utan under andra före
drag komma in på detta ämne, vilket ganska lätt kunde ske helt osökt" (a.a.). Efter 
diskussioner och förslag beslutades att man skulle föreslå att kretsarna bildade 
studiecirklar där " nationalsocialismen och därmed sammanhängande förhållan
den grundligt skulle studeras "(a.a.). 

Samtidigt som man fått rapport om att den tyska sektionen måste läggas ner 
och att medlemmar där flydde eller "försvann" är man både försiktig och kritisk. 
Det tycks bara vara några få som hade direkta kontakter med medlemmar i Tysk
land som verkligen förstod vad som hände. Till dem hörde Naima Sahlbom och 
Matilda Widegren. Det var inte lika självklart att få en bred protest mot utveck
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lingen vid detta tillfälle, som det hade varit vid första världskriget. Många var 
rädda och samtidigt fanns utvecklingen i Sovjetunionen som ännu en osäker faktor. 

Ett märkligt ställningstagande 
1937 och engagemanget för judiska flyktingar: 

Att ta ställning till de rapporter om förföljelser och brott som kom från Tyskland 
om nazismen var inte självklart, vilket kommande exempel visar på. WILPF:s och 
IKFFrs policy som gällt sedan 1915, var att man inte skulle ta ställning för en part, 
emedan man då omöjliggjorde en dialog och skapade fiendebilder mellan länder. 
Denna policy passade inte på situationen nu, när man tog del av de rapporter som 
judiska och andra flyktingar till Sverige förmedlade. 

En skrivelse från en grupp som kallade sig Jansson-Mineur-kommittén som 
ställts till "fackliga, politiska och ideella organisationer" behandlas på IKFF:s 
sammanträde 15 juni 1937 (Skrivelse IKFF:s arkiv 1937). Av skrivelsen fram
går att "Folkdomstolen" i Berlin avkunnat "nya hemska domar ' mot fem perso
ner som tidigare intagit ledande ställningar i den fackliga rörelsen (Skrivelse 10 
juni 1937 IKFF-.s arkiv). De dömda är f.d. riksdagsmännen Max Maddalena 
och Robert Stamm, redaktören Adolf Rembte, arbetaren Griesbach och den 
tidigare fackföreningsfunktionären och ledamoten i Bürgerschaft i Bremen 
Käthe Lübeck. Två av dem var dömda till döden, en till livstids, en till 12 års 
och en till 15 års tukthus. Anklagelserna var högförräderi, vilket uppgavs vara 
en vanlig anklagelse mot antifascistiskt sinnade. Rättegången hade förts utan
för all offentlighet och nu uppmanade man till en opinion. I skrivelsen betonas 
att opinion är viktig, då inom en snar framtid en rättegång även planeras mot 
75 aktiva socialdemokrater. "Varje protestyttring är av största betydelse, och fram
för allt gäller det att handla snabbt för att söka hindra verkställandet av de båda 
dödsdomarna ' (a.a.) 

En förslag till telegrafisk text bifogas och man uppmanar organisationerna att 
anta ett uttalande som kan ställas till flera eller någon av Reichkansler Adolf Hit
ler, Minister Prins zu Wied i Stockholm eller Deutsche Arbeitsfront, Berlin. För 
att kunna presentera resultatet i pressen vill undertecknarna ha svar på skrivelsen. 

Efter diskussion i IKFF:s styrelse, där meningarna tycks varit delade, beslu
tas att "sympatiskt avböja deltagande i denna vädjan med den motiveringen, att 
sektionen för sin delförbereder ett utförligare uttalande i fråga om snabbt utförda 
domar i diktaturländer; vilka uppröra världen" (Prot. Styrelsemöte 5 juni 1937. 
IKFF:s arkiv) Greta Engquists (styrelseledamot) framförde synpunkten att det 
just nu var olämpligt att vända sig mot enbart Tyskland då Stalin utan rannsa
kan dömt och avrättat flera av röda arméns mest kända generaler. Deltagande 
i sammanträdet var både Matilda Widegren som nu var hedersordförande (hon 
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dog några månader senare), Naima Sahlbom, Anna Lindhagen och som nybli
ven ordförande Signe Höijer. 

Det är ett märkligt svar med tanke på den hjälpverksamhet som samtidigt 
bedrevs för mottagande av judiska flyktingar. Den tyska sektionen hade för 
flera år sedan fått upphöra. Det kom ständiga rapporter om att flera av WILPF:s 
medlemmar i Tyskland flydde eller "försvann". Av flera dokument framkom
mer att det pågick diskussioner som visar på både rädsla och ovetskap i Sverige 
om nazismen. Som framgår av ovanstående fanns även rädslan att bli betrak
tade som kommunister när det även kom rapporter om mord och terror i 
Ryssland. 

Att den nazistiska propagandan såg på kvinnorna i IKFF på samma sätt som man 
såg i Tyskland framgår i en artikel som undertecknats av Lizzie Carlsson. Hon har 
även tidigare angripit IKFF. I "Nya Dagligt Allehanda" och i en broschyr från "Svea 
Rikes förlag" har hon skrivit om "Den radikala kvinnopacifismens verkliga ansikte". 
Den nazistiska pressen uppges rekommendera hennes broschyr. "Med samlade, ove
dersägliga bevis fastslårförfattaren att en statsunderstödd fredsrörelse stegfir steg bolsjeviserats 
och för närvarande utgör ett lydigt redskap i den sovjetryska våldsdiktaturens och röda 
världsrevolutionens tjärn? (a.a.). 

Det rapporteras vid sammanträdet att Svea Rikes förlag har en egen bok
handel och utger antijudiska skrifter ( prot. 6/10 1936). Lizzie Carlssons an
grepp var inte utan effekt. Enligt muntlig information var det då många med
lemmar som lämnade förbundet av rädsla för att de gav stöd åt kommunis
men, vilket även framgår av protokoll och medlemsblad. 

Som jag vill tolka den här tiden i IKFF var det inte självklart för alla att 
bekämpa nationalsocialismen. Förutom att det fanns en nazistisk strömning i 
Sverige, kan det inte ha varit möjligt att i förväg förstå vidden av de konsekven
ser av det krig som startades skulle leda till. Dessutom var det de under alla år 
återkommande beskyllningar mot fredsrörelsen om att vara styrd av kommu
nismen, som manade till försiktighet och tveksamhet för några. 

Det kan heller inte bortses från att den tid organisationen verkat närmast 
efter 1919 präglats av mer okontroversiella frågor att ta ställning till, vilka 
samlat få motståndare och många sympatisörer. Det blev betydligt svårare att 
ta ställning mot det som judiska flyktingar från Tyskland som kom till Sverige 
hade att berätta om. Även i denna fråga ansåg IKFF att det var utbildning och 
kunskaper som skulle ge klarhet i frågan innan man handlade. 

Vid den här tiden hade Jane Addams gått bort och Matilda Widegren hade 
lämnat ordförandeskapet. Organisationen miste två av sin förgrundsfigurer, 
som varit de som hållit ihop organisationen både nationellt och internatio
nellt. En kärna fanns emellertid kvar som kom att kämpa hårt under det an
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dra världskrig som följde. Det var ingen lätt tid att visa på andra vägar än 
militärt väpnat motstånd. Alla var inte pacifister och motsättningar i den frågan 
blev nu tydligare. 

Alla ville förhindra krig och verka för fred men begreppen om vilken fred 
och hur denna skulle uppnås blev delad. Fortfarande försökte man fram till 
krigsutbrottet 1939 verka som tidigare, även om det blev uppenbart för fler 
och fler att, inse att vare sig delegationer eller aktioner längre hade effekt. 

Hjälpverksamhet och social omsorg 

En av de frågor där man försökt påverka fredsförhandlarna i Versailles 1919, 
och som varit en viktig fråga för kvinnorna i både USA och i Europa, vill jag se 
som grundat i ett omsorgstänkande. Det tog sig i fredsarbetet uttryck i att 
utverka hjälp till människor som på olika sätt drabbats av krigen. Efter kriget 
var förödelsen stor i Europa, och även om IKFF:s främsta uppgift var att verka 
för att krig i fortsättningen inte skulle uppstå, så var engagemanget för den i 
Europa drabbade befolkningen en fråga som engagerade medlemmarna. 

Även internationellt arbetades det på många sätt med hjälpverksamhet. Jane 
Addams som besökte det krigshärjade Centraleuropa efter första världskriget 
menade att det på sikt var kvinnornas uppgift att sörja för världshushållningen 
i stort. Detta hade varit kvinnornas uppgifter sedan uråldriga tider. Hon har 
utvecklat dessa synpunkter närmare i sin bok "Peace and bread in time of war" 
(Addams 1922). 

Hjälpverksamhet till dem som drabbats av krig var en fråga som skulle vara 
aktuell under de kommande åren inte minst genom Matilda Widegren. Redan 
i de första årsberättelserna (1920 och 1921) rapporteras om samarbetet med 
Svenska hjälpkommittén för krigsfångar i Sibirien. Hjälp till krigsoffer och 
flyktingar går som en röd tråd genom alla årens verksamhet. Hjälpverksamhe
ten skedde parallellt med försök att verka för att följder för civilbefolkningen 
skulle beaktas i fredsförhandlingar. 

Krigsskadestånden, inte minst för Tysklands del, var efter krigen hårda och 
ledde till en stor ekonomisk och social kris. Flera medlemmar gjorde resor i det 
söndrade efterkrigs-Europa och rapporterade genom föredrag både i större stä
der och i landsorten. Ofta skedde arbetet i samverkan med andra hjälporgan
isationer. Pengar samlades in och överlämnades till det nybildade "Rädda bar
nen" där några av IKFF:s medlemmar var initiativtagare eller till krigsfångar i 
Sibirien genom Elsa Brändström. Detta uppges vara den mest omfattande hjälp
verksamheten. Vetskapen om de ryska fångarnas lidanden hade lett till att det 
insamlats omkring en miljon etthundra tusen kronor och tre stora sändningar 
med mat, kläder och böcker som sänts iväg (Årsberättelser IKFF 1921-22). 
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IKFF samarbetade således med en rad andra hjälporganisationer, där flera av IKFF:s 
kvinnor var aktiva. Därmed fanns det en direkt kontakt till flera av dessa. 

I Sverige kom flyktingverksamhet a tt utvecklas än mer under början av 1930-
talet. Matilda Widegren var den som var drivande vad gällde flyktingfrågan. 
Greta Engquist hade i slutet av 1920-talet varit föreningens sekreterare. Hon 
hade varit borta från Sverige och hade 1933 återkommit från Tyskland. Hon 
hade upplevt reaktionerna under och efter Hitlers maktövertagande och den 
dämpade stämning som spritt sig i Tyskland. Hon återinträdde som sekrete
rare i IKFF:s styrelse, och beskriver i sin bok (1988) hur IKFF då sedan några 
år arbetade med att ta emot judiska flyktingar från Tyskland. Det var ett prak
tiskt arbete med klädinsamling, hjälp att söka asyl m.m. Tack vare denna kon
takt upplevde hon att de svenska fredsarbetande kvinnorna visste mer om na
zism och antisemitism än de flesta andra i Sverige vid den tiden. Därför blir 
hennes ställningstagande om stöd till den begäran från Jansson Mineur-
kommittén 1937 än mer märklig. Jag vill to lka det som att det med IKFF:s 
policy var viktigt att protestera mot händelserna i Ryssland just då. 

Från början drevs den judiska flyktingverksamheten i IKFF:s regi men i 
november 1933 beslutades, att då nu så många kommittéer bildats för flykt-
inghjälp skulle sektionens hjälpkommitté för förföljda tyska undersåtar upp
höra. I stället skulle Anna Lindhagen bli rapportör om arbetet i en av dessa 
flyktinggrupper. Anna Lindhagen redogjorde för de åtgärder som vidtagits för 
att hjälpa judiska flyktingar t.ex. att ge dem skydd i svenska lantbrukarhem 
(Protokoll 24 nov. 1933, IKFF:s arkiv). 

I anslutning till IKFF inrättade Matilda Widegren, speciellt sedan hon läm
nat ordförandeskapet för IKFF 1934, det som kom att kallas Internationella 
Foyern och som var en mötesplats för judiska flyktingar. I protokoll från års
möte 5 april 1936 rapporteras att Matilda Widegren berättat om de judiska 
flyktingarna på möten i Stockholm. Om Foyern berättar hon då att flykting
arna varje dag far ett mål mat, de får tillgång till en juridiskt kunnig person, en 
notarie Benedixon, som ger dem råd. Emigranterna rekommenderades att 
anmäla sig som flyktingar när de kommer till Sverige, då det var en sämre 
utgångspunkt för dem att vara här som turister. Enligt statistik från Socialsty
relsen redovisas att Sverige då hade 600 flyktingar varav 500 judiska och 100 
politiska flyktingar (prot IKFF 5 april 1936). 

Att välja väg för att få inflytande 

Man kan fråga sig varför kvinnor efter rösträttens genomförande inte i större ut
sträckning väljer att agera den partipolitiska vägen. Men man kan också fråga sig 
om det funnits utrymme på någon partipolitisk dagordning för den typ av frågor 
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som det agerades för i IKFF. Här visas två exempel på hur kvinnorna försökte fa 
ett sådant inflytande. 

När WILPF bildades i Zürich 1919 beslutades att kvinnorna i sina länder 
på olika sätt skulle försöka fa fredsfrågorna aktualiserade på beslutande politisk 
nivå. Ett exempel på ett sådant agerande är hur kvinnorna försökte väcka frå
gan på Frisinnade Kvinnors Landsmöte 1919. Ett annat exempel visar hur 
IKFF försökte att få egen representation utan partipolitisk anslutning. 

Fredsfrågan väcks på Frisinnade Kvinnors landsmöte. 

Det första landsmötet för Frisinnade Kvinnor hölls 1919 i anslutning till att 
beslutet tagits i riksdagen om att kvinnorna skulle få rösträtt 1921 (Ada Nils
son 1940). Mötet hade som rubrik "Frisinnade Kvinnors reformprogram med 
kommunala och politiska önskemål". 

Det var för kvinnorna viktiga frågor som stod på programmet och freds
frågan var från början inte med på dagordningen. Flera av IKFF:s kvinnor, 
bl.a. Elin Wägner och Mia Leche Löfgren, hade just då kommit från ett kri
gens Europa och deltagit i det möte i Zürich där WILPF bildats. De var djupt 
berörda efter att ha åkt genom ett krigshärjat Europa. Nu såg de en möjlighet 
att få upp frågan på partipolitisk nivå. I anslutning till WILPF:s konstitu
erande hade beslutats att alla skulle försöka agera för att få upp frågan på poli
tisk nivå i sina länder. Detta var nu första försöket. 

Styrelsen för Frisinnade Kvinnor hade varit tveksamma till att ta upp freds
frågan på programmet. Det var många andra för kvinnorna viktiga frågor som 
skulle behandlas och fredsfrågan kom med som "övrig" punkt på dagordningen. 

Mia Leche-Löfgren höll ett föredrag om "Våra skyldigheter mot det för
ödda Europa" där hon framlade förslag på en resolution att tillställas Lands
föreningen. Här ställdes förslag att Frisinnade Landsföreningen i sitt program 
skulle införliva kravet på en rättfärdig internationell politik i Brysselkonferensens 
anda. Att rustningarna skulle nedbringas till minsta möjliga för att tillfreds
ställa den nationella säkerheten skulle med all kraft betonas: 

'Vårt lands självständighet och integritet bör tryggas genom Sveriges medverkan till 
bildande av ett nationernas förbund. Härav bör följa minskning i rustningarna och 
om möjligt avskaffande av den allmänna värnplikten" (Ada Nilsson, s.39). 

Förslaget till uttalande från Mia Leche- Löfgren fick stöd, och det besluta
des att resolutionen skulle överlämnas till Frisinnade Landsförsamlingen. När 
kvinnorna enades om sex viktiga punkter som skulle framföras till Frisinnade 
Landsförsamlingen fanns dock inte fredsfrågan med bland dem. Det var tyd
ligt att det var kvinnofrågor av andra slag som likställighet i stat och kommun 
i fråga om löner, minimistandard åt statsunderstödda lägenheter, kommunal 
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hjälp utan fattigvårdskaraktär åt änkors och änklingars barn, moderskapshjälp, 
skattelindring åt barnrika familjer och front mot det dyrbara skrivardömet var 
viktiga och mera närliggande politiska frågor än fredsfrågan. 

Av Ada Nilssons framställning framgår att det inte var med större kraft det 
ställdes krav på att de formulerade mål som kvinnorna under lång tid verkat 
för, som skulle genomföras när de fick rösträtt. Dessa väl formulerade krav 
som föregåtts av så noggranna förberedelser och så mycket arbete offentliggjor
des inte på annat sätt än genom att Emilia Broomé och Ann-Margret Holm
gren fick till uppgift att framföra de punkter som beslutats till Landsföreningens 
verkställande utskott. 

Varför blev dessa väl genomarbetade förslag endast uttryckta som önskemål 
och varför släppte kvinnorna så lätt fredsfrågan som de ansett så viktig att driva 
politiskt under flera år? M ia-Leche Löfgrens fredsresolution fick ett mycket 
vagt uttryck i programmet och vad de övriga punkterna beträffar kunde man 
endast finna delar av dem "upptagna och instuckna här och där i programmet" 
menar Ada Nilssson. Det skylldes på att tiderna var för dåliga för att kunna fa 
gehör för dessa frågor konstaterar Ada Nilsson. 

Ada Nilsson beskriver kvinnornas situation "under tydlig trötthet och viss 
oluststämning bereder man sig till årets stora val" (s.53). Det frisinnade partiet 
som praktiskt taget fört den kvinnliga rösträtten igenom väntade sig nu tack
samhet från kvinnorna. Nu skulle rtöstunderlaget fördubblas menade man. 
Det var kvinnorna som skulle återerövra de mandat man såg hotade. "Kvin
norna måste erövra sina platserfrån rivalerna i valet, d. us. alltidplaceras på den första 
osäkra platsen, den man hoppas att kvinnorna skall erövra åt partiet" (a. a. s 53). 

Ada Nilsson beskriver hur man använde samma taktik i alla partier. Man spe
lade ut kvinnor mot kvinnor och eliminerade därmed i stort sett kvinnornas infly
tande, samtidigt som man efterlyste handlingskraft och entusiasm. Ada Nilsson 
menar att kvinnorna inte såg sig ha något att arbeta för med den minimala repre
sentationen. Ännu 1940 ansåg Ada Nilsson att man inte kommit långt. 

Det var flera frågor som kom att dela och splittra Frisinnade Kvinnor. En av 
frågorna var förbudsfrågan om alkohol och en, för fredskvinnorna, ännu vikti
gare fråga var fredsfrågan där Elin Wagner och Emilia Broomé skulle komma 
att inta skilda ståndpunkter. 

På ännu ett landsmöte skulle IKFF-medlemmar i Frisinnade Kvinnor göra 
ett försök att ta upp fredsfrågan. Det var 1924 på ett landsmöte i Katrineholm. 
På VU:s förslag tillsattes ett utskott som behandlade och redovisade aktuella 
frågor där en av frågan var "Freds- och försvarsfrågan". I detta utskott arbetade 
Elin Wagner, Mia Leche-Löfgren och Andrea Andréen. Centralstyrelsen som 
därefter skulle ta beslut utifrån de redovisande utskotten. Den fråga där me
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ningarna var skarpt delade var fredsfrågan som kom att få konsekvenser för 
enigheten lång tid efter mötet. Här kom att läggas fram två förslag till utta
lande där det ena var författat av Emilia Broomé och det andra av Elin Wägner. 

Emilia Broomés förslag inleds: "Frisinnade kvinnor tar såsom organisation icke 
ställning till olika förslag att ordna vårt militära försvar (a. a. s 123). Hon motiverar 
denna ståndpunkt med att det först måste skapas ett tillstånd mellan länder som 
möjliggör allmän avrustning innan krav kan ställas på detta i det egna landet. 

Emilia Broomé intog här en ståndpunkt rakt emot innehållet i de upprop 
hon författat vid bildandet av Kvinnornas första fredsförening 1897, där hon 
så starkt betonat kvinnornas ansvar att driva just frågor som bekämpade krig, 
nationalism och militarism. Det är också märkligt att hon därmed tog udden 
av själva målet, som varit att överföra militära utgifter till sociala områden som 
Emilia Broomé samtidigt kämpade för. I min biografi om henne visas hur hon 
kom att utveckla dessa ståndpunkter. 

Elin Wägners förslag inleds med att "Mänskligheten bör utrota kriget innan 
kriget utrotar mänskligheten" och hon anser vidare att "Europa med hotande 
krigiska konflikter är den som till högsta full komning behärskar den militära 
förstörelsetekniken ("s. 123). 

Elin Wägner ansåg att det var kvinnornas uppgift att som medborgare med 
all kraft verka för de folkpsykologiska förutsättningarna för en fullständig av-
rustning. Om detta skulle man samarbeta med andra länder, och verka för 
upplysning om krigens verkliga innebörd. Man skulle verka för att fa anhängare 
av en fredspolitik, och man skulle verka för detta i Nationernas Förbund. Kvinnorna 
skulle inte avstå från att ha synpunkter på hur landet planerade sitt försvar. 

Det blev en svår fråga för medlemmarna att ta ställning till. Majoriteten 
röstade för det förslag som hade Elin Wägners anförande som utgångspunkt 
med 40 röster mot 10. Samtidigt beslutades att ställningstagandet inte skulle 
bindas för hårt. Emilia Broomé avgick efter detta, men även hennes sjukdom 
gjorde att hon den tiden måste lämna sina uppdrag. 

Med de svårigheter att få gehör för sina förslag både bland Frisinnade Kvin
nor och i Frisinnade Landsförsamlingen, kom kvinnorna både före och efter 
rösträtten att lägga ner stort arbete i IKFF och därifrån driva fredsfrågorna. 
Här kunde frågorna drivas med andra strategier än de som den partipolitiska 
vägen anvisade. Det kan samtidigt ses som ett exempel på hur kvinnorna, när 
de ställdes utanför det parlamentariska beslutsfattandet, skapade en egen platt
form för agerande i för dem angelägna frågor. Med dessa perspektiv är det 
kanske inte så märkligt att det inte märks någon större skillnad i kvinnornas 
agerande i fredsfrågan efter 1919. 
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Förslag om Elin Wägner i försvarsutredningskommissionen 1928. 

Kvinnorna i IKFF gjorde försök att även på annat sätt att få representation i 
beslutsfattande organ. Ett försök till inflytande utan partipolitisk representa
tion fann jag exempel på bland IKFF:s handlingar från 1928 (Skrivelse och 
utkast IKFF:s arkiv). Här finns ett utkast till en skrivelse att ställas " Till Konungen". 
Skrivelsen gäller, av vad som framgår, representation i en planerad 
försvarsutredningskommission. I ingressen till detta utkast framhålls att det 
bör finnas företrädare för olika meningar i en utredning om försvaret. Man 
pekar på vikten av att "den stora grupp medborgare som anser kriget vara ett 
samhällsont av sådan räckvidd att dess bekämpande är en mänsklighetens mest 
trängande uppgifter även blir representerad i en sådan utredning" (a. a.) 

Att det bör komma in en kvinna i utredningen motiveras med att kvinnor
nas lidande i krig i al la t ider varit stora och att i nutida krig med hotet mot 
civilbefolkningen är kvinnorna minst lika drabbade som männen i strid. 

Det finns flera utkast till detta dokument och jag vill tolka det som att det 
varit diskussion i frågan. På samma utkast har man först beskrivit Elin Wägner 
som "en representantför de aktiva pacifisterna". Detta är överstruket och ändrat 
till "en representant för denna åskådning (a.a.). 

Det kan antas ha varit ett tidigt utkast, för det finns fler överstrykningar. 
Elin Wägners namn är struket och i kanten finns antecknat "är ej villig . Hen
nes namn är ersatt med fru Mia Leche-Löfgren. 

I nästa förslag (avskrift) hemställes att "Eders Kungl Majestät behagade utse 
till ledamot i den planeradeförsvarsutredningskommissionen fru Mia Leche Löfgren. " 
I motiveringen framhålles att fru Leche-Löfgren är en utmärkt representant 
som "deltagit i konstruktivt arbete för internationellt samförstånd och har på nära 
håll under Nationernas Förbunds sammanträden i Geneve varit i tillfalle att för
värva en ingående kännedom om behandlingen av mellanfolkliga konflikter och 
olika slag till deras lösning (a.a.). 

Jag har inte hitta något dokument som antyder vare sig ett positivt svar eller 
att Mia Leche Löfgren framträtt i det sammanhanget. Även i detta utkast finns 
överstrykningar och tillägg som tyder på att det förekommit diskussion. Man 
kan fråga sig om Mia Leche Löfgren ville åta sig att som ensam kvinna repre
sentera IKFF:s ståndpunkt i en kommission bland enbart försvarsvänliga män. 

Ännu ett försök att få inflytande. 

Ytterligare en avskrift på ett liknande dokument finns bland 1931 års hand
lingar (IKFFrs arkiv). Det är ett brev ställt Till Konungen och handlar om re
presentation till den allmänna nedrustningskonferens som sammankallades 
1932 i Genève. Här har lydelsen ändrats. Med ungefär samma ingress som 
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tidigare, om hur det är civilbefolkningen och kvinnorna som drabbas i mo
derna krig och med argument om nödvändigheten att stoppa kapprustninga
rna avslutas dokumentet med att "Undertecknade våga på grund härav i under
dånighet hemställa: Eders Kun gl Maj:t ville giva den blivande delegationen till 
den allmänna nedrustningskonferensen år 1932 en sådan sammansättning att 
svenska kvinnors såväl som natione lla och in ternationella fredssträvanden måt te 
bli företrädda i densamma (IKFF:s arkiv). Det framhålls som viktigt att kvin
nornas fredstträvanden blir företrädda. I nederkanten på detta dokument finns 
antecknat för hand att "Kerstin Hesselgren skulle vara en sär deles lämplig repre
sentant" (a.a.) 

Det var representation till den nedrustningskonferens 1932 till vilken WILPF 
kom att presentera ett upprop med sex miljoner underskrifter och som repre
sentationen avsåg. Inte heller i detta fall har jag funnit några dokument bland 
handlingar, protokoll eller tidskrifter som visar att dessa skrivelser lett till nå
gon representation. Sannolikt fanns formella hinder för en organisation som 
IKFF att fa representation i någon av dessa organ, som till sin konstruktion är 
parti-politiskt representativa. Det visar däremot på en strategi där kvinnorna 
försöker få politiskt inflytande utan att förlora kontakten med sin övertygelse 
eller med IKFF. 

Det tycktes inte längre vara lätt för kvinnorna att få gehör för fredsfrågan 
bland alla andra angelägna frågor den här tiden. Varför lämnade så många 
politiskt aktiva fredsfrågan som beskrevs som en av rösträttsrörelsens viktiga 
frågor? De exempel som beskrivits här visar på de svårigheter som fanns. Kvin
norna kan knappast ha sett någon möjlighet att bli representerade i de poli
tiska församlingar där frågan om krigsförberedelser eller fredsförhandlingar fanns 
på dagordningen. 

Sammanfattning och analys 

Vad var det som gjorde att kvinnorna lyckades vända en opinion och sätta 
fokus på frågan om utvecklingen av kemiska vapen som både flertalet militä
rer, vetenskapsmän och politiker ville dölja? Genom strategin att ta vara på 
Naima Sahlboms kunskap och samarbeta internationellt fanns en bas som ut
gångspunkt. Genom studier och upplysningskurser för medlemmar och all
mänhet blev frågan förankrad. Fem år efter det att kommittén inom WILPF 
bildats vände man sig sedan till vetenskapsmännen. I det inledande skedet var 
det några få men så småningom blev det flera både svenska och internationella 
militärer och vetenskapsmän som kom att ansluta sig till kommitténs uppfatt
ning. I sina argument försökte kvinnorna få perspektiv på frågan som innebar 
omsorg om civilbefolkningen, och konsekvenser för dem. Jag vill se det ur ett 

192 



annat perspektiv än det som uppfinnarna av stridsmedel kan antas represen
tera. För dem var det den militära överlägsenheten som var målet. Kvinnornas 
argument fick ett stort folkligt stöd bland både män och kvinnor i de olika 
nationerna. 

Det var genom att fa män att föra fram frågan till allmänheten som de först 
fick gehör. Det var genom att vädja till och få med män i nyckelställningar som 
de kunde få ut frågan i en större krets. De få kvinnor som var i besittning av 
samma kunskaper hade sannolikt inte kunnat utöva samma påtryckning utan 
männen. Det dröjde till 1928 innan frågor om kemiska vapen och vapenex
port togs upp i IKFF och i WILPF, sannolikt beroende på att det var ett om
råde där de flesta kvinnor saknade kunskap. Dessutom vill jag b etrakta större 
delen av 1920-talet som i huvudsak en tidsperiod med tillit till utveckling av 
"goda krafter" . Aktiviteter gick i stor utsträckning ut på att försöka "bygga 
fred". Det arrangerades utbyte och kontakter mellan barn, ungdomar och vuxna. 
Det gjordes ansträngningar att upplysa om Nationernas Förbund och det fanns 
en tro på att namninsamlingar och uppvaktningar hos parlamentariker skulle 
ha effekt och vara stöd för Nationernas Förbund. 

Frågan är om inte detta var grunden för det begrepp som först på 1950-talet 
skulle komma att myntas av president Eisenhower då han varnade för det militär
industriella komplexet. Det beskrivs som en intressegemenskap som utvecklas 
av tre grupper av aktörer. Det är militären, vapenindustrin och forskarna inom 
området. Alva Myrdal har i sin bok "Spelet om nedrustning" (1976) visat på 
den starka intressegemenskap som finns mellan dessa grupper. Det är dessa 
"experter" som politiker och beslutsfattare vänder sig till, när det gäller att ta 
fram underlag för försvarspolitiska beslut. Alva Myrdal visar, liksom kvinnorna 
i WILPF tidigt pekade på, hur det samtidigt som förhandlingar om nedrustning 
pågick, fanns grupper som samverkade för att forska och utveckla fler vapen. 

Frågan är om det inte var just grunden till en företeelse som i vår tid utveck
lats till ett hot mot jordens överlevnad, som kvinnorna i WILPF och IKFF 
redan tidigt fäste uppmärksamhet på? Inga Thorsson (1984) har i sin utred
ning, på uppdrag av FN, pekat på de ekonomiska och sociala konsekvenserna 
av en alternativ civil produktion. Det skulle innebära mindre hot för vår överlev
nad, positiva ekonomiska konsekvenser och mindre kapitalförsörjning. Även 
denna utredning har förslag som anknyter till de vägar kvinnorna i både SKF 
och WILPF tidigt visade på. 

Varför ägnade IKFF så mycket engagemang för flyktingfrågor och social 
verksamhet i samband med fredsförhandlingar? Av tradition var det ofta en 
verksamhet som många kvinnor i de borgerliga hemmen hade ägnat sig åt och 
en tradition som fanns med i den fostran många av kvinnorna hade med sig (se 
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tidigare kapitel). En annan orsak kan vara att flera av de kvinnor som nu in
trätt i yrkeslivet hade yrken med anknytning till vård och utbildning. Det var 
yrken där de kom nära mänskliga problem. Flera var, liksom Matilda Wide-
gren, styrda av en kristen tro vilket innebar att man skulle ta ansvar för sina 
medmänniskor. Enligt muntlig information av en då ung medarbetare till 
Matilda Widegren hade hon även ett mer långsiktigt argument. Matilda Wide-
gren hade hävdat att om man inte tar hand om barn som drabbats i ett krig, så 
förbereds nästa generations krig. 

III.8 Upplysningskurser, spridande av 
information, fostran och utbildning 

Genom att medlemmarna var relativt få, med tanke på den omfattande verk
samheten, så var sympatisörer och stöd utifrån betydelsefullt. I den strategi för 
att samla opinion som stöd för aktioner var information och utbildning viktig. 
Det var genom brevväxling, inlägg i tidskrifter och tidningar som föreningen 
försökte sprida sitt budskap. Veckotidningen Idun, där flera av de ledande kvin
norna var medarbetare, utgjorde en av kanalerna för informationsspridning. 

Frågan om fredfostran i skolan kom med tiden att få en mindre framträ
dande roll inom IKFF. Lärarna kom att bilda en egen fredsorganisation och 
flera av IKFF:s medlemmar, inte minst Matilda Widegren, var direkt anslutna 
även dit. 1921 inleddes ett nära samarbete med både Skolornas fredsförening 
och Svenska Folkskollärarinneförbundet som lade grunden för ett kommande 
nära samarbete. I protokoll och medlemsblad uttalas det ofta stöd till skolor
nas verksamhet i fredsfrågan. Det uppmanas till stöd för den återkommande 
"skolornas fredsdag", och det rapporteras om möten bland lärare om freds
frågan (Medlemsblad, protokoll och artiklar i Nya Vägar 1923-1929). 

Skriftlig informationsspridning 

Den skriftliga informationen har haft stor betydelse. Internationella nyheter 
förmedlades i en tidskrift "Pax International" av WILPF mellan 1916-1940. 
Under åren 1923-1929 utgavs tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedoms
föreningen tidskriften "Nya Vägar" som utgavs med två nummer i månaden.9 

Av antalet annonser att döma tycks denna tidskrift till stor del ha varit finansierad 
genom annonser. IKFF har även haft ett eget medlemsblad under perioden. 

9 Det uppges att tidningen förutom att det var en medlemstidning för medlemar i IKFF 
och SFS att den även fanns tillgänglig på bibliotek (årsberättelser 1924 och 1926 
IKFF) Det har ej gått att fa fram upplagans storlek. 
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Ett återkommande inslag i verksamheten, som kom medlemmar och andra 
intresserade till del, var de "upplysningskurser" som varje år arrangerades i 
olika delar av landet. Frågor som behandlades var av o lika slag beroende på 
händelser i tiden. Upplysningskurser var ett samlingsnamn under vilket kunde 
innefattas allt som rör hur man ska kunna upplysa om risker och förberedelse 
för krig, om fostran till fred och hur man kan visa på alternativ. Det handlade 
även om specialkunskaper om förhållanden i andra länder, ofta speciellt inrik
tat på kvinnor. Det handlade om verksamheten i Nationernas Förbund eller 
om WILPF.s verksamhet internationellt. En stor del av fredsarbetet innebar 
sökande av egna kunskaper på olika områden utanför den officiella informa
tion som fanns i pressen. Genom dessa egna kunskaper och genom kunskaps
spridning till en bred allmänhet, så kunde organisationen sedan utverka stöd 
för aktioner. När kvinnorna förde dialog med experter, eller när de försökte 
påverka beslutsfattare som presidenter och ministrar i förhandlingar, hade de 
därför både insikter och ett stort stöd bakom sig. 

Det var heller inte nog med den utbildning man fick i Sverige. Även i andra 
länder ordnades sommarkurser vilka behandlade aktuella fredsfrågor. Somma
ren 1926 rapporterar Matilda Widegren att Jane Addams, tillsammans med 
andra medlemmar, förberett en sommarskola i Genève. Kursen skulle starta på 
en internatskola som hade grundats av en lärarinna efter kriget. Nu uppläts 
denna för WILPF:s sommarskola. Kostnaderna uppgavs vara varierande. Ung
domar som kunde bo i tält borde kunna leva på 3:75/dag meddelas det. Billigt 
var också delade rum i skolan. Ville man bo på ett "väl hållet" sanatorium så 
kostade det 9:-l 1 :-/dag Kursen omfattade 5 veckor och det fanns rika tillfällen 
till bad, utflykter, bergsvandringar och tennis. Skolan beskrevs vara vackert 
belägen vid Genéve-sjön (Matilda Widegren, Nya vägar 1926:4). Det var sä
kert både berikande och utvecklande för dem som deltog i dessa kurser, men 
det medförde även krav på att sprida information till andra medlemmar efter 
återkomsten från denna och andra kurser. 

Utbildningen förutsatte både språkkunskaper och ekonomiska möjlighete 
att kunna delta i den internationella verksamheten. Kvinnornas deltagande 
fick ändå betydelse för många fler genom den informationsspridning som blev 
följden. Det blev många som fick ta del av kunskaper och information som 
inte fanns tillgänglig på annat sätt. Även om nyhetsförmedlingen via andra 
kanaler kom att växa ut under den här tiden, där flera fick tillgång till radio 
och tidningar, så var det ändå en annan vinkling på problemen om krig och 
fred som IKFF:s kurser förmedlade. 
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Matilda Widegrens budskap till skolorna 

Det rapporteras i styrelseprotokoll redan 1920 (10 april, IKFF:s arkiv) att för
eningens medlemmar, främst Matilda Widegren, medverkat med föredrag i 
skolor. Detta framkommer i både IKFF:s medlemsblad, i den med SFS F ge
mensamma tidskriften Nya vägar och det rapporteras i IKFF:s protokoll. Dess
utom utgav lärarna en egen serie av skrifter i vilken Matilda Widegren ofta 
medverkade (Svenska skolornas fredsförening 1924-1939). 

Ofta talade Matilda Widegren under temat "Undervisningen i historia". Inne
hållet framstår som likartat som vid "Sextonde allmänna flickskolemötet" 1932 
(Särtryck IKFF:s arkiv) som får utgöra exempel. Här talar hon "Om en ny 
anda i historieundervisningen". En historieundervisning ska med sympati och 
förståelse behandla andra länders politiska, kulturella och religiösa utveckling, 
betonar hon. Det förgångna måste betraktas med en ny syn. Nationell självbe
sinning är viktig för ett folk. Hon betonar att vi all tid måste lära oss se krig 
också ur fiendens synpunkt. Vi måste se konsekvenserna av Karl X:e och Karl 
XII:s krigsmarscher och den förödelse de åstadkommit för t.ex. Polen och även 
ur den drabbade befolkningens synpunkt. Hon visar med exempel att även 
detta måste innefattas i en undervisning om krigen i historieundervisningen. 

Även vid detta tillfälle betonar hon vikten av att sprida annan kunskap än 
hittills om judarnas historia. När judehatets vågor nått även vårt land är vi illa 
rustade att försvara ett folk som betytt så mycket kulturhistoriskt och i många 
hänseenden gjort sig förtjänta av vår sympati, menar hon (a.a.). Som tidigare 
framgått så var man inom IKFF, i varje fall bland en del av medlemmarna, 
tidigt klar över utvecklingen i Tyskland under 1930-talet. 

Nedbrytning av fiendebilder var en viktig fråga i IKFF:s mål för fredsfostran. 
Det skulle motverkas genom att främja kontakter mellan folken. Gränsöver
skridande arbete mellan människor i länder, som varit indragna i kriget, ansågs 
betydelsefullt. Det var mot den krigsundervisning som tidigare beskrivits som 
kvinnorna vände sig. Som alternativ pekade man på hur sommarskolor kunde 
skapa vänskapliga förbindelser mellan ungdomar. Matilda Widegren rapporte
rar i Nya vägar (1927:16) om ett sommarläger i Danmark med ungdom av 
båda könen mellan 16 och 30 år. Målet var att olika länders ungdomar skulle 
lära känna varandra och utveckla beredskap att delta i folkförsörjningsarbete. 
Föredragen på detta sommarläger hade bland annat behandlat demokrati och 
världsfred, socialism och världsfred och minoritetsproblemen. Ungdomarna 
bodde i tält och de hade turats om att laga en mat som i huvudsak var vegeta
risk, rapporterar Matilda Widegren (a.a.). 

I samma nummer av Nya Vägar (1927:16.) rapporterades om en konferens 
och studievecka i Helsingfors, arrangerad av Nordiska Lärares Fredsförbund. 
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Matilda Widegren medverkade och talade om minoritetsfrågor utifrån person
liga upplevelser, enligt referatet. I anslutning till det påpekade hon att minoritets
frågan måste uppmärksammas i geografiundervisningen (Jfr kap. II.2 och III: 1). 
Även Naima Sahlbom hade medverkat och talat utifrån sina specialkunskaper, 
d.v.s. om utveckling av kemiska vapen och dessas effekter på civilbefolkningen. 

Matilda Widegren var aktiv i Svenska skolornas fredsförening och Nordiska 
lärares fredsförbund och hon skriver flitigt både upprop till lärare och rappor
ter från olika möten. Dessutom refereras ofta de föredrag hon själv hållit i 
tidskriften Nya vägar, IKFF:s medlemsblad och gavs ut i särtryck. 

Skolornas fredsdag 

Varje år efter det att IKFF bildats kom man att fira skolornas fredsdag 18 maj, 
som var årsdagen av den första fredskongressen i Paris 189910. Om fredsdagens 
firande rapporteras de kommande åren både i medlemsbladen och i tidningen 
"Nya Vägar". Fredsblomman - en pingsdilja i papper - såldes, och det rapporteras 
från olika orter om bilkorteger i Stockholm, Göteborg, Ystad, Malmö och Luleå. 
På de flesta orter firades dagen oftast med fredsgudstjänster och fredsföredrag. 

Inledningsvis berörde föredragen ämnen som Nationernas förbund, freds
rörelsens historia, om fredsvetenskap och förslag till morgonböner (a.a.). Så 
småningom kom barnens medverkan att utgöra ett huvudinslag. Genom kon
takter kom det att ske ett utbyte mellan barn i olika länder i form av brev och 
teckningar. Det rapporteras om utsändningar i radio och 1931 om ett försök 
att sända ut ett budskap från Amerika med Jane Addams. 

I årsberättelse 1926 (IKFF:s arkiv) rapporteras om hur barnen i Genève 
sände hälsningar till barn i andra delar av världen på skolornas fredsdag, på 
samma sätt som engelska och amerikanska barn gjort tidigare år. En skolklass 
vid Ateneum i Stockholm författade en hälsning från Sverige på franska. Me
ningen var a tt hälsningarna skulle sändas via radio, men på grund av tekniska 
komplikationer blev detta inte möjligt. Budskapen publicerades i stället i tidningar. 

De här åren rapporteras ofta om föredrag och spridning av budskap genom 
radio. 1926 arrangerades på initiativ av Danmark en gemensam skandinavisk 
fredsdag som invigdes med ett gemensamt radioprogram från de tre huvudstä
derna. Från Sverige talade då Carl Lindhagen och Matilda Widegren. Mellan 
föredragen var det musik från Oslo, Köpenhamn och Stockholm (a.a.). 

10 I samband med en världsutställning i Paris 1889 hölls 29-30 juli det som har 
betraktats som den första världsfredskongressen, då man beslöt att regelbundet hålla 
sådana kongresser. Då skolorna var stängda den dagen beslutades att skolornas 
fredsdag skulle vara den 18 maj som firades första gången 1923 (Anna. T. Nilsson 1924) 
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Protest mot krigsleksaker 

Det var inte enbart till lärare i skolan, utan även till föräldrar som kvinnorna 
vände sig med sitt budskap om fredsfostran. Redan Emilia Broomé talade om 
hur i barnens lek man ingjöt en fostran till soldater. Frigga Carlberg skriver i 
Nya vägar (1923:4) om krigsleksaker som ett brott mot barnen. Hon hänvisar 
till ett flygblad, som WILPF:s sektion i Kanada har spritt, där man pekat på 
hur leksaksbössor, kanoner och undervattensbåtar är tidiga krigslektioner och 
ett brott mot barnen. Kanoner är framställda för att döda och uniformerna är 
avsedda att dränkas i blod, menar författaren. "Att kläda barnen i imiterade 
uniformer är ett brott, emedan detförkunnar en osanning genom attförleda såväl 
unga som äldre att betrakta kriget som en rolig lek, egentligen bestående a v 
musikkårer och parader ' (a.a. s.29). I stället för tennsoldater kunde man lära 
barnen leka bönder eller snickare. Tennsoldatens gloria har en lång tradition 
och hon menar att våra hjärnor är fulla av vad hon kallar krigsdamm. Vi rea
gerar inte inför begreppet "En Herrans krigsman ' men reagerar om man skulle 
tala om " en Herrans postmästare ' eller "en Herrans skomakare \ argumenterar 
hon (a.a.). 

Protester mot krigsleksaker förekommer ofta i olika sammanhang. I de
cember 1937 (Skrivelse IKFF:s arkiv) utgår ett upprop som innebär en upp
maning "/ främsta rummet till föräldrar och anhöriga, att icke köpa krigsleksaker 
som julklappar åt barnen' (a.a.). 

Denna aktion hade beslutats på sammanträde redan i mars 1937, efter det 
att frågan hade väckts på förslag av Stockholmskretsen. Då beslutades då om 
en strategi för en aktion som skulle riktas till föräldrar inför julklappsförsäljning
en i december. Leksaksaffärerna gjorde sina beställningar redan på sommaren 
så dessa skulle vara föremål för aktionen redan då. Under tiden skulle man 
söka kontakt och försöka få med andra kvinnoföreningar för att med föräldrar 
och kunder som målgrupp bli föremål för en informationskampanj före jul 
(Prot IKFFis arkiv § 15, 21 mars 1937). 

Det ledde till att uppropet kom att undertecknas av förutom IKFF även 
Fredrika Bremerförbundet, Yrkeskvinnors Riksförbund, Sveriges Folkskollärarinne-
förbund, Svenska skolornas fredsförening m.fl. Även några av de politiska 
kvinnoförbunden står bakom uppropet. De partipolitiska grupper som upp
gavs stå bakom uppropet är Folkpartiets Kvinnogrupp, Socialdemokratiska 
Kvinnoförbundet och Socialistiska Partiets Kvinnoutskott. Innehållet i upp
ropet hänvisade till en tidigare gemensam skrivelse, där de vänt sig till Sveriges 
Köpmannaförbund och uppmanat leksaksaffärerna att ej inköpa krigsleksaker. 
De uppgav att leksakshandlarna i princip anslutit sig till de synpunkter som 
framförts om att välja "civila" leksaker i stället för krigsleksaker som kan ge 
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utlopp för fantasin. Som i många fall när kvinnorna talar om krigsfostran 
framgår det även här att det gäller pojkar. 

Lärare organiseras med fostran och undervisning för fred som mål 

Både i den fredsförening som bildades av kvinnor under ledning av Emilia 
Broomée 1897 och när IKFF bildades 1919 var tron stark på att fostran och 
undervisning hade stor betydelse för utveckling av en fredlig värld. En norsk 
pedagog, doktor Emily Arnesen, väckte i Zürich 1919 frågan om att interna
tionellt verka för att skolan och lärarna skulle ta sitt ansvar i fostran och utbild
ning. Hon framhöll redan då önskvärdheten om att få till stånd ett internationellt 
skolråd (Report Zürich 1919). Frågan hade varit väl förankrad redan efter kon
gressen i Haag 1915 i Sverige, där Matilda Widegren och Anna C Pettersson 
1916 tog initiativ till bildandet av Svenska lärarinnornas fredsgrupp som en 
arbetsgrupp. 

Greta Stendal skriver i sin minnesteckning om Matilda Widegren och den 
fredsgrupp som redan 1915 bildades under enkla former. "Vi tog upp et t stu
dium i en ganska liten krets, och vi höll till i "katakomberna " under det anspråks
lösa namnet Svenska lärarinnornas fredsgruppHon beskriver deras verksamhet 
"Vi möttes i en eller annan skolay refererade böcker; mest nyutkomna engelska., om-
uppfostran till fred, samlade gamla svenska dikter med fredlig samverkan, sökte 
"fredens hjältar"o.s.v. " (Stendahl IKFF 1946 s.18). 

Greta Stendahl beskriver skolan som ett oplöjt område och om det sega 
motstånd som måste övervinnas inom lärarkåren. " Visst var man fredsvän, och 
inte fanns det något att anmärka mot vare sig historié- eller kristendoms
undervisningen i detta land där objektiviteten satt i högsätet! Inte kunde man ta 
bort Karl XII eller Fänrik Ståls sägner; och vad var detför internationell mat man 
ville sätta i stället för det äktsvenskai" (Stendahl 1946 s. 18). 

Greta Stendahl beskriver, vilket även framgår i tidskrifter och protokoll, hur 
de tog kontakt med andra länders lärare. Främst var det med lärare i The School 
Peace League i England. Gruppens arbete blev känt och på begäran av manliga 
lärare ombildades gruppen 1919 till Svenska skolornas fredsförening (Nya vä
gar 1926:18). En lektor, Herman Söderbergh från Djursholm, blev förening
ens ordförande vid bildandet och Matilda Widegren blev vice ordförande fram 
till 1931. Föreningen framstår som mycket aktiv åren efter bildandet både vad 
gällde att samla lärare i Sverige, i Norden och internationellt. Genom Matilda 
Widegren, Greta Stendal och Ester Åkesson-Beskov blev kontakterna från början 
nära knutna till IKFF:s verksamhet (årsberättelser 1922-1926). 

1923 bildades vid ett möte i Malmö en gemensam förening för lärare i Nor
den. På det mötet talades det om nödvändigheten av en speciell fredsorganisa
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tion för enbart lärare i Norden. Det ansågs vara behov av detta, då så många 
andra frågor än utbildning och fostran nu fått fredsrörelsens uppmärksamhet 
(Nya vägar 1923:23). Från hela den tid Nya Vägar utgavs (1923-1929) finns 
rapporter från lärarnas verksamhet. 

Svenska skolornas fredsförening gav ut en skriftserie. De första åren efter 
1926 rörde innehållet ämnen som fredsrörelsens historia, Nationernas För
bund, fredsvetenskap, skolan och freden och förslag till morgonböner. Inne
hållet i skrifterna var till stor del präglat av kväkarnas synsätt och grundat i en 
kristen livssyn. I de senare skrifterna, av dem som jag tagit del (fram till 1939), 
ändrar innehållet karaktär. Då finns det små uppsatser som skrivits av barn, 
teckningstävlingar där barn uttryckt sina drömmar om fred, och om hur barn 
i skolorna byter tankar i brev med barn från andra länder. Det fanns hälsningar 
från barn i andra länder till den skolornas fredsdag, som ibland kallats "Den 
goda viljans dag". 

WILPF var initiativtagare till och arrangörer av flera olika slag av lärarmö-
ten. År 1922 hölls ett möte i Österrike som tillsatte en internationell kommitté 
för befrämjande av undervisning och uppfostran i folkförsoningens tjänst, och 
i denna kommittén var Matilda Widegren medlem (Nya vägar 1923:6) Det 
redovisas i de flesta årsberättelser redan från 1920 om samarbetet med Svenska 
skolornas fredsförening, om hur verksamheten utvecklades till ett internatio
nellt nätverk och hur även WILPF involverats och ibland var arrangör av mö
ten för lärare i olika länder. 

Jag har inte gått närmare in på denna förenings verksamhet eftersom det till 
större del faller utanför IKFF:s och dess aktörers område. Genom det innehåll 
jag kommit i kontakt med drar jag slutsatsen att lärarnas och skolornas försök 
att driva fredsfostran skulle kunna utgöra ett speciellt forskningsområde. Här 
har endast pekats på några exempel där IKFF:s medlemmar, speciellt Matilda 
Widegren, varit verksamma. 

När det gäller att få till stånd en förändrad inställning i fostran och under
visning går man inte till beslutsfattare eller försöker verka på partipolitisk väg i 
första hand. Kvinnorna tar direkt kontakt med föräldrar och leksakshandlare 
för att barn ska leka med mer fredsbefrämjande leksaker än krigsleksaker. De 
tar direkt kontakt med lärare och arrangerar kurser för att få en förändring av 
innehållet i undervisningen på den praktiska nivån. Det är svårt att påvisa 
effekterna av detta i de förändrade i läroplanerna. Som tidigare nämnts fanns 
det medlemmar i fredsrörelsen som senare blev skolpolitiker, t.ex. Fridtjuv Berg 
och Per Adam Siljeström. 
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Medborgarutbildning 

Strategierna från 1915 och 1919 var inte i längden tillämpliga, men man hade 
trots försök inte funnit någon annan väg att få inflytande. Det uppfattades inte 
längre som okonventionellt att kvinnor hade kongresser och uppvaktade poli
tiker, och man insåg att det var tid att söka andra vägar. Andra metoder och 
strategier måste tillämpas, och genom att lära sig hur det politiska systemet 
fungerade skulle man få större möjlighet att nå fram med sina förslag. Jag vill 
tolka det som att kvinnorna nu delvis gav upp sitt tvärpolitiska samarbete i 
gemensamma kvinnofrågor. Nu sågs som enda möjlighet att få politiskt infly
tande att inordna sig i de partipolitiska leden och i sina skilda partier sträva 
efter inflytande. I det sammanhanget såg kvinnorna sin egen utbildning till 
samhällsmedborgare som betydelsefull. 

I en osignerad artikel i tidskriften "Tidevarvet" (1925:8) framhålles synen på 
hur kvinnor borde förändras. Samhällskunskap och människokunskap förutom 
arbets- och hemkunskap ska ingå i det kvinnor bör ha insikter i. Hjälp till själv
arbete betonas likaväl som att lära sig ta reda på saker själv genom att lära sig slå i 
böcker. Dessutom måste kvinnor lära sig läsa vad tidningarna verkligen innehåller 
för att kunna urskilja partibrytningarna framhålles det i denna artikel. 

Det var tankar som låg bakom Medborgarskolan på Fogelstad. Den 
s.k."urkursen" 1922 var upphovet till att skolan startade 1925. Lena Eskilsson 
(1991) visar i sin avhandling hur kvinnorna här kom att verka för att förbereda 
kvinnorna för det politiska beslutsfattandet i praktiken och samtidigt visa på 
kvinnlighetens betydelse i samhället. Här fanns ingen uttalad partipolitisk ideo
logi men skolan präglades av en människosyn som byggde på gemensamma 
värderingar om tron på individers möjligheter. De viktigaste övergripande frå
gorna på Fogelstad var kvinnorna, jorden och freden. 

Rösträttens bristande genomslag i praktiken gjorde kvinnorna besvikna. I 
partierna dröjde det innan kvinnorna kom på valbara platser på valsedlarna. 
De erfarenheter, den utbildning, de insikter och skolning kvinnorna hade an
sågs inte tillräcklig. På de partipolitiska poster, till vilka kvinnor nu fått for
mellt tillträde, såg de det sannolikt inte som möjligt att agera i fredsfrågan. Det 
kan möjligen ses som en förklaring till att kvinnor i stället kom att söka efter 
strategier som låg utanför partipolitiken även lång tid efter rösträttens genom
förande. 

III.9 Sammanfattning analys och epilog 

Denna del har beskrivit perioden 1915-1937. Den har beskrivit hur en grupp 
kvinnor som, från att ha verkat i Internationella Rösträttsalliansen för kvin
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nors rösträtt, mitt under första världskriget 1915 kallade till ett internationellt 
möte för fred i Haag. Utifrån denna väl organiserade rörelse samlades kvinnor 
från både krigförande och icke krigförande länder och uttryckte en kraftfull 
protest mot det pågående första världskriget. I anslutning till mötet bildades 
en internationell kommitté som kom att utvecklas till ett brett internationellt 
nätverk bland kvinnor, vilka hade som mål att verka för dels ett omedelbart 
agerande för att fa slut på kriget och senare genom bildandet av WILPF verka 
för en långsiktig fred. Kapitlet har handlat om uppkomsten av denna organisa
tion, speciellt den svenska sektionen IKFF, och om det nätverk av kvinnor som 
medverkade vid dess tillkomst. 

Presentationen av aktörerna visar att den grupp kvinnor som var ledande i 
verksamheten hade en gedigen utbildning som bakgrund, och de kom i hu
vudsak från en bildad liberal och intellektuellt inriktad medel- och överklass. 
Kvinnorna hade språkkunskaper som innebar möjlighet att delta i ett interna
tionellt nätverk, vilket i sin tur ledde till kontakter med inflytelserika personer. 
Flera av kvinnorna var dessutom framstående på olika specialområden. De 
utvecklade en förmåga att få gehör både hos en stödjande allmänhet och hos 
beslutsfattare. De kunde med sina kunskaper bemöta en del fördomar och felak
tiga föreställningar. Bland de exempel som redovisats här är hur protester mot 
kemiska vapen och vapenexport knöts såväl till kontakter med vetenskapsmän, 
militärer och internationella politiker som till Nat ionernas Förbund. I sin verk
samhet som inriktades mot fostran och utbildning utvecklade de ett kontaktnät 
med lärare både på nationell och internationell nivå som ledde till bildande av 
lärarorganisationer för fred. Under den period av IKFF:s verksamhet vill jag ur
skilja tre tidsskeden som var representativa för olika arbetssätt och strategier. 

De första åren efter bildandet av WILPF var präglades av händelserna kring 
mötet i Haag 1915 och de okonventionella metoder som följde på det mötet. 
Det viktiga var att peka på följderna av första världskriget, påverka beslutsfat
tare vid förhandlingarna i Versailles och försöka få till stånd fredsvillkor som 
var mindre kränkande för det besegrade Tyskland. Genom kontakter mellan 
kvinnor i olika länder och med folkopinioner som stöd var det möjligt att få 
förhandlarnas gehör. Det är dock inte möjligt att veta i vilken utsträckning 
kvinnornas förslag vann genomslag. Genom att de utövade påtryckning för 
förslag där de kunde hänvisa till USA: s president Wilson kan man anta att 
detta kan ha haft betydelse för det bemötande de fick. 

Efter den konferens som hölls 1922 ändrades både innehåll och strategier. 
Den internationella hotbilden minskade och en övertygelse tycks ha funnits 
både bland politiker och allmänhet om att krigen nu skulle vara möjliga att 
förhindra. Denna period vill jag beteckna som en period av fredsbygge. Kun
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skaper om Nationernas förbund, till vilken det sattes stark tilltro, internatio
nella kurser och konferenser, internationella möten mellan skolbarn och ung
domar, utbyte mellan lärarinnor i andra länder var innehållet i den fredsrörelse 
som var större än någon gång både tidigare och senare. Man såg en framtid där 
nationer skulle leva i fred och resurser skulle omfördelas från militära rust
ningar till ett socialt välfärdsbygge. Den strategi som tillämpats tidigare fick 
inte samma gehör, även om det fortfarande fanns en del kontakter med infly
telserika personer. Strategin var snarare att försöka samla så bred opinion som 
möjligt och agera för att omöjliggöra krig i fortsättningen. I stället vände sig 
kvinnorna till vetenskapsmän, sympatiserande militärer, lärare, föräldrar och 
till berörda grupper av allmänheten när man sökte stöd för att åstadkomma 
förändringar. Samtidigt var det en tid då kvinnorna försökte organisera poli
tiska inbrytningar. Genom det politiska klimatet hade det blivit möjligheter 
för opinioner att påverka. Exempel som visats här är försök att som organisa
tion bli representerad i politiska beslutsfattanden och förberedelse för att verka 
politiskt genom t.ex. medborgarskolan på Fogelstad. 

Från slutet av 1920-talet fram till 1937 förändrades det politiska klimatet. Med 
anledning av de politiska händelserna i Tyskland, avslöjanden om den internatio
nella vapenhandeln, utvecklingen av kemiska vapen, rapporterna från den tyska 
sektionen och anländande judiska flyktingar väcktes en ny medvetenhet. Nazis
mens framväxt liksom rapporter om händelserna i Sovjet gjorde att frågorna, som 
man hade att ta ställning till inte längre var självklara. Ställningstaganden för och 
emot den tyska frågan gjorde att en del medlemmar kom att lämna IKFF. Det 
handlade inte längre om att få två fiendeländer att förhandla om landområden. 
Fredsbegreppet var inte självklart och inte lika för alla. En del var pacifister och en 
del kom att ansluta sig till militär fredsberedskap. Hur kvinnor fick uppgifter i det 
militära försvaret och uppgifter i det civila samhället som dittills endast innehafts 
av män har beskrivits tidigare. Angreppen på fredsrörelsens kvinnor och beskyll
ningar om sovjetiska kommunistsympatier ledde till at t medlemsantalet sjönk. 
Den sista tiden vill jag se som en brytningstid då krigshoten gjorde att det inte fick 
plats för alternativa lösningar till krig vid konflikter på samma sätt som tidigare. 

Strategier 

Inledningsvis vill jag i de strategier som tillämpades urskilja fyra nivåer. Den 
första nivån är det egna kunskapsinhämtandet i en mindre grupp. Problemen 
belyses utifrån kvinnors erfarenheter av krig. Från deras perspektiv planerades 
ett vidgat agerande. I de nätverk som de utvecklade fanns kunskaper och resur
ser som utnyttjades. Även bland sympatiserande män med specialkunskaper 
sökte de och fick stöd. 

203 



Den andra nivån är att sprida kunskap och medvetandegöra så många som 
möjligt om konsekvenserna av krig för civilbefolkningen. Med hjälp av kun
niga föredragshållare arrangerades föreläsningar och "upplysningskurser" för 
allmänheten i olika delar av landet. Föreläsningar var ett inslag i tidens folkrö
relser som tillämpades även av IKFF. K urser och muntlig information kom
pletterades av relativt lättillgängliga småskrifter av kända författare som Selma 
Lagerlöf och Elin Wägner. 

I de exempel som visats här vad gäller kunskaper om kemiska vapen eller 
utveckling av andra vapen och vapenexport var det framför allt män som besatt 
dessa kunskaper. Kvinnorna pekade inte på vapnens effektivitet för försvaret, 
utan på de konsekvenser dessa vapen hade för civilbefolkningen, för kvinnorna 
och barnen och hur män och söner kom att offras som följd av dessa "uppfin
ningar". Genom kontakt med militärer och forskare som såg på de kemiska 
vapnen på samma sätt som kvinnorna kunde de fa gehör för sin information 
till allmänheten. 

Den tredje nivån är att utifrån denna grundliga kunskap sprida informatio
nen och skapa en opinion som stöd för samlade aktioner. Regerings
uppvaktningarna efter kongresserna i Haag hade ett stort folkligt stöd och de 
namninsamlingar som sändes till Nationernas Förbund 1932 utgör ett annat 
exempel. Genom den samarbetskommitté för fredsfrågor som Matilda Wide-
gren tog initiativ till kunde de ganska enkelt få stöd från flera sympatiserande 
organisationer. 

Kvinnorna verkar på den fjärde nivån genom att med stöd av medlemmar 
och med stora namninsamlingar som stöd ta direkt kontakt med regeringar, 
ministrar och presidenter och framföra krav med en stor opinion bakom sig. 
De använder de direkta eller indirekta kanaler de hade eller hade utvecklat 
under de år som gått sedan Haagkongressen. De utnyttjar kontakt med de 
inflytelserika män. Den uppväxt och det kontaktnät som många kvinnor "fötts" 
in i kan antas haft betydelse likaväl som att det var en innovativ tidsperiod då 
många ville lösa gamla frågor med nya och annorlunda metoder. Sista åren av 
perioden vill jag se som ett sökande efter nya strategier. 

Måhända lyckades inte WILPFis kvinnor i ambitionen att skapa förutsätt
ningar, som kunde resultera i en långsiktig fred efter första världskriget eller 
förhindra utveckling av vapen, men de lyckades med att samla stora skaror 
som anhängare och supporters under 1920-talet. Det blev svårare inför andra 
världskriget på 1930-talet. För dem som såg hoten på nära håll som Matilda 
Widegren, Naima Sahlbom, Elin Wägner och några av de övriga kvinnor som 
reste i Tyskland vid den tiden måste det ha varit en besvikelse när många med
lemmar lämnade organisationen. 
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De förslag som väcktes av kvinnorna 1915, och som väckts ännu tidigare av 
Sveriges Kvinnliga Fredsförening var förslag som kom att leva och utvecklas 
inom IKFF. Kvinnorna drev frågor som så småningom kom att etableras på 
politisk nivå. Det är fortfarande lika aktuellt att belysa vapenhandel och upp
rätthållandet av fiendebilder som håller igång produktioner av vapen. Medan 
SKF i huvudsak verkat med ett annat utgångsläge där kvinnors rösträtt var 
avlägsen, så har kvinnorna i IKFF flyttat fram sina positioner under denna 
period genom andra strategier. Kvinnorna i SKF framhöll att de i huvudsak 
skulle verka för fredsfrågan som mödrar och hustrur där de ansåg sig vara mest 
kompetenta. Svåra frågor av politisk art var männens område. 

WILPF och IKFF kom att utvecklas ur rösträttsrörelsen och hade därmed 
ett utgångsläge som krävde inflytande även på andra områden. De krävde rät
tigheter att handla från egna förslag. De kom att bryta sig in på för männen 
dittills förbehållna områden som militära krigsförberedelser, vapenproduktion 
och beslutsfattande på dessa områden. De framförde krav på inflytande i freds
förhandlingar efter kriget, där de framförde ett vidare perspektiv på konse
kvenserna av fredsavtalen. De tillförde en moralisk aspekt där det inte den 
starkare som segrat var vinnare. Båda sågs som förlorare genom de konsekven
ser som krigen medfört för både segrare och förlorare. 

I protest mot den rådande manliga krigskulturen och hur dess värderingar 
reproducerades i fostran och utbildning har kännetecknat verksamheten i både 
SKF:s och IKFF:s verksamhet. WILPF kom i än större utsträckning att se freds
arbetet som en pedagogisk uppgift. Kvinnornas egen utbildning, upplysning 
till allmänheten och pedagogiken i skolan som viktiga områden för att för
ändra en rådande krigskultur. 

Epilog 

På årsmötet 1934 undanbad sig Matilda Widegren återval efter 15 år som 
ordförande. Vice ordförande Naima Sahlbom blev ordförande under ett år och 
Matilda Widegren blev IKFF: s hedersordförande (IKFF prot Årsmöte 29/4 
1934). 

Av tidsskäl lämnade Naima Sahlbom ordförandeskapet efter ett år och efter
träddes då av Signe Höijer. Enligt protokollen deltog Matilda Widegren i sam
manträdena fram till sin död. I första hand lade hon ner sina krafter på 
den'Foyer" som hon inrättat för judiska flyktingar som kom från Tyskland. 
Hon dog 21 januari 1938 och upplevde inte det krigsutbrott som hon under 
större delen av sitt liv verkat för att förhindra. 

I IKFF:s minnesskrift 1945 uppges att de första åren efter krigsutbrottet var 
de svåraste för WILPFrs olika sektioner i Europa under den tid organisationen 
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varit verksam. Arbetet blev svårare ju mer kriget spreds. De drev sin verksam
het underjordiskt i många av krigsländerna och medlemmarna försökte hålla 
kontakterna med varandra så gott det gick. Organisationen är fortfarande verk
sam som internationell organisation om än i förändrade former. 
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V. Slutdiskussion och kommentarer 
Sammanfattning 

Avhandlingen har beskrivit hur två fredsorganisationer, med rötter i svenska 
och internationella kvinnoorganisationer för rösträtt och fred, från slutet av 
1800-talet växte fram bland kvinnor i Sverige. Några av kvinnorna i SKF hade 
även en förankring i en redan etablerad fredsorganisation, Svenska Freds och 
Skiljedomsföreningen (SFSF), som bildats 1883. 

När jag började mina efterforskningar inför den här avhandlingen var mitt 
syfte att den skulle handla om två kvinnor och deras fredsarbete. Det skulle 
handla om Emilia Broomé och Matilda Widegren, ledare för två freds-
organisationer under två på varandra följande perioder. Mer och mer framstod 
dessa båda, trots att de var starka personligheter, som länkar i nätverk av flera 
kvinnor. Trots att de formellt var ledare, så var de inte mer framträdande än 
flera andra kvinnor i nationella, nordiska och internationella nätverk. Därför 
har avhandlingen kommit att handla om, förutom dessa två, även deras nära 
medarbetare internationellt och i Sverige. De olika aktörerna har presenterats i 
inledningen till varje del, där Emilia Broomé och Matilda Widegren fatt utför
ligare presentationer. Emilia Broomé var ordförandeoch initiativtagare till Sve
riges Kvinnliga Fredsförening (SKF) 1898 - 1911, och Matilda Widegren var 
ordförande för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) 
1919- 1937. 

Under arbetets gång har empirin analyserats med stöd i de teorier som pre
senterades i avhandlingens inledning. Med en hermeneutisk ansats har jag för
sökt tolka och analysera handlande och utveckling i en historisk och föränder
lig process. 

Med dessa utgångspunkter kommer att diskuteras i vilken mån aktörerna 
påverkat förändringar, när det gäller utvecklingen i fredsfrågan, politisk upp
fattning, undervisning och utbildning i frågor som rör fred. Slutligen vill jag 
diskutera strategier och utomparlamentariska organisationers förhållande till 
demokrati och till parlamentarismen. 

Utveckling av fredsbegrepp 

Under den tid avhandlingen omfattar (1898-1937) var sannolikt flertalet bland 
både kvinnor och män överens om att fred innebar frånvaro av krig och väp
nade konflikter med andra länder. Nedrustning av andras arméer var man också 
i de flesta fall överens om, men inte hur man skulle se på den egna armén och 
det egna landets medverkan i en militär upprustning. I övrigt kunde man finna 
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variationer av innebörden av fredsbegreppet inom fredsrörelsen, både bland 
kvinnor och män. Det har visat sig att militära aktioner fått mer stöd av både 
kvinnor och män, när krig pågår eller närmar sig, vilket ju kan vara förståeligt. 
Samtidigt har det ändå funnits en minoritet som sökt alternativa lösningar, 
vilket visats i avhandlingen. Exempel på det har här visats bland annat i stödet 
för tsar Nikolaus manifest 1899, unionsupplösningen med Norge 1905 och 
sammankallandet av kvinnor till fredsmötet i Haag 1915. 

Fredsfrågan var som framgått framträdande i rösträttsrörelsen, men alla hade 
sannolikt inte här heller samma fredsbegrepp. Även för "kanonkvinnorna", 
skytterörelsens eller välgörenhetens kvinnor framstår fred som målet, och även 
en del av dessa kvinnor var aktiva i rösträttsrörelsen. 

Vid tiden för bildandet av Sveriges Kvinnliga Fredsförening (SKF) var det 
Pax Romana och "Om du vill fred så rusta för krig" som var det etablerade 
ställningstagandet i nationalstaterna. Begreppet var inte kopplat vare sig till 
rättvisa, välfärd eller demokrati inom systemet, och i skolan fostrades en ny 
generation till att dyrka fosterlandet och lyda när detta kallade. Det var ett 
system som utmanades genom fredsrörelsernas uppkomst. Med demokratins 
genombrott utvecklades möjligheter, även för kvinnorna, både att ifrågasätta 
den militära makten och krig som lösande av konflikter mellan nationalstater. 

Målet för SKF:s bildande, liksom det varit vid SFSF:s, var att organisatio
nerna skulle verka för "ickekrig" mellan stater. SKF såg som en av sina uppgif
ter att ändra på en rådande krigskultur. Det var först och främst genom fostran 
och undervisning som detta skulle åstadkommas. Genom att skapa brev
kontakter och utbyte mellan olika länders elever och lärarinnor skulle de lägga 
en grund för att bryta ner de fiendebilder som under lång tid hade befästs. 

De tankar som fanns bland en del av de kvinnor som verkade var, liksom 
bland en stor del av männen i fredsrörelsen, influerade av pacifistiska idéer 
som hade sina rötter bland kväkarna och i filantropin. Det innebar att inte 
bruka våld vid konflikter, att väcka medlidande för medmänniskor och en strä
van att göra gott och verka för sociala insatser genom välgörenhet. Det viktiga 
för fredsaktörerna var att blottlägga det omänskliga i att civiliserade stater förde 
krig. I anslutning till det såg de en pedagogisk uppgift att blottlägga det ihåliga 
och absurda i en propaganda om det glansfulla och heroiska i krig. 

Under andra perioden (1915 — 1937) skedde enligt min tolkning i IKFF:s 
verksamhet en utveckling mot begreppet positiv fred i kvinnors perspektiv, så 
som Brock-Utne introducerat det, även om detta begrepp är en senare kon
struktion. Målet var visserligen fortfarande "ickekrig" och förhandlingar som 
alternativ vid konfliktlösning. Men kvinnorna kom under den här perioden 
under efterkrigstiden att betona civilbefolkningens villkor, speciellt kvinnor
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nas villkor på både mikro- och makronivå. En del av kvinnorna verkade för
utom i fredsrörelsen även inom de områden som hade anknytning till under
visning, social omsorg och välgörenhet. Emilia Broomé verkade inom "Byrån 
för socialt arbete", Ada Nilsson var läkare och Anna Whitlock drev pedagogisk 
verksamhet. Matilda Widegren var en ledande pedagog och flera av de andra 
var lärarinnor i flickskolor eller inom annan utbildning. Elin Wägner som var 
ideologiskt ledande inom IKFF stod för en pacifistisk hållning och ett bredare 
fredsbegrepp, där även omsorgen om jorden och miljön var en del i fredsarbetet. 

När det direkta våld som utövats under första världskriget hade upphört 
utövade segermakterna ett strukturellt våld mot de besegrade med krav på ska
destånd som innebar svåra och kränkande uppoffringar för civilbefolkningen, 
framför allt i Tyskland. I fredsarbetet gjordes de kränkningar kvinnor utsattes 
för synliga, och överhuvudtaget synliggjordes civilbefolkningens lidanden. Det 
var dessa förhållanden som framfördes vid besök hos presidenter och diploma
ter i anslutning till förhandlingarna efter första världskriget. Ett exempel är 
den konferens som arrangerades 1922 med temat "En ny fred" som var speci
ellt inriktad mot dessa frågor. 

WILPF- kvinnorna fick, enligt min tolkning, trots bristen på formell repre
sentation, inflytande på utvecklingen på både makro- och mikronivå i efter
krigstidens Europa. Kvinnornas agerande hade sin grund i civilbefolkningens 
behov och dess utsatthet i krig, i försörjning, i fostran av barnen, i verksamhet 
bland flyktingar och andra som drabbats av kriget. 

I slutet av 1920-talet började en grupp bland kvinnorna i WILPF peka på 
den vapenutveckling som skedde i tysthet och i skuggan av alla pågående freds
förhandlingar. Genom en ökande medvetenhet om existensen av det som se
nare kom att kallas för det militärindustriella komplexet - där militärer, vapen
industri och forskare samverkade för att presentera underlag för försvarspoli
tiska beslut - anade sannolikt kvinnorna en motståndare som var av annat slag 
än de dittills föreställt sig. 

Det var ändå en relativt begränsad grupp som utvecklade dessa perspektiv. 
Från mitten av 1920-talet och in i 1930-talet, med de växande hoten från 
nazismen i Tyskland och kommunismen i Ryssland, blev meningarna delade 
om vad begreppet fred kunde innebära. Militära krafter började efterlysas från 
flera håll och tidigare sympatisörer till en alternativ lösning började tvivla. Alla 
medlemmar i WILPF var inte totalpacifister, och de metoder som tillämpats 
efter mötet i Haag 1915 i förhållandet till nationalstaternas regeringar var ej 
tillämpbara inför dessa nya ideologier. Pax Romana fick tillbaka många av sina 
sympatisörer. 
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I vilken mening var kvinnorna feminister - eller var de inte det? 

Jag har inte haft: för avsikt att placera den heterogena grupp av kvinnor som 
framträtt här i några speciella fack vad gäller feminism. Jag vill i stället med 
hjälp av de i inledningen presenterade teorierna reflektera över om, och i så fall 
på vilket sätt de framstod som feminister i sina ageranden.Varför valde dessa 
grupper av kvinnor att verka i en fredsorganisation med enbart kvinnor, och 
betraktade de sig själva som feminister? Från vilka utgångspunkter hade deras 
ställningstaganden utvecklats? 

I det liberalfeministiska perspektiv, som dominerade feminismen i slutet av 
1800-talet och början på 1900-talet, var målet att kvinnor och män skulle 
tillskrivas lika värde genom rösträtten. I rösträttsrörelsen tolkar jag kvinnornas 
mål som att utifrån ett rättviseperspektiv få samma rätt till inflytande som 
männen, till högre utbildning och yrkesverksamhet och möjligheter till egen 
försörjning. De kvinnor som verkade och var ledande i de två fredsorganisatione
rna och i rösträttsrörelsen var väl utbildade kvinnor, och när fredsarbetet kopp
lades till rösträtten var målet att få inflytande i det beslutsfattande som var 
avgörande för krig och fred. 

Hur kan de kvinnor som 1898 bildade en kvinnlig fredsrörelse ha sett på sin 
uppgift i fredsarbetet? Det fanns ju en aktiv fredsorganisation (SFSF) som star
tats av riksdagmän, där flera av kvinnorna, bl.a. Emilia Broomé, var medlem
mar. Varför ansåg Edward Wawrinsky, en av de ledande männen i SFSF, att det 
var viktigt att uppmana Emilia Broomé att bilda en fredsrörelse bland kvin
nor? Jag vill tolka det som att kvinnorna, och även de män som gav stöd åt 
bildandet, här såg kvinnornas uppgifter som komplementära, där kvinnorna 
med sina specifika erfarenheter skulle kunna tillföra fredsarbetet en ny dimen
sion. Speciellt är detta framträdande under den första delen av SKF:s verksam
hetsperiod, då Emilia Broomé i sina anföranden och skrifter, liksom övriga 
aktörer i SKF, tydligt markerade att kvinnorna hade sina speciella och begrän
sade uppgifter. 

Emilia Broomé betonade i sitt upprop (1897) såväl som i sin skrift " "Freds
saken och kvinnan" (1899), att det var kvinnans ansvar för fostran och under
visning som var hennes uppgift i fredsarbetet. Kvinnor skulle ägna sig åt de 
uppgifter som inte var lämpade för män, och därför behövdes en kvinnlig freds
organisation. De uppgifter som rörde juridik och politik var för det stora anta
let kvinnor helt främmande, betonade hon i sina skrifter. Det uttrycktes tyd
ligt att det var genom männen kvinnorna skulle framföra krav på förändringar, 
och det var genom sitt ansvar för fostran av först och främst pojkarna som 
kvinnorna långsiktigt skulle grundlägga ett avståndstagande till krig bland be
folkningen. Ännu tydligare var detta i den internationella fredsorganisation, 
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med vilken SKF samarbetade, där kvinnorna enbart skulle påverka sina egna 
äkta män som många gånger hade framträdande positioner. 

Med ett särartsperspektiv som hade sin bakgrund i Ellen Keys och Fredrika 
Bremers syn på kvinnan, skulle kvinnorna utveckla ett handlande. Det var ett 
perspektiv som inte alltid var till fördel för dem. Särarten användes även som 
ett argument mot kvinnorna, både vid deras inträde i politiken och när de 
uppträdde i fredsrörelsen med de frågor som ansågs vara förbehållna män. 
Välgörenhet och flyktinghjälp ifrågasattes däremot inte som kvinnliga verk
samhetsområden. Var dessa uppgifter dessutom närstående det militära försva
ret, så fick de dessutom både ekonomiskt och moraliskt stöd. 

När WILPF och IKFF bildades och senare utvecklades började det finnas 
radikala feminister som mer djupgående ville ändra på de manliga strukture
rna. De såg kritiskt på manssamhället och försökte synliggöra kvinnans under
ordning i debattskrifter och anföranden. 

Strategier, makt och kön i ett föränderligt genussystem 

Verksamheten har i båda fredsorganisationerna haft karaktär av dels långsiktigt 
och dels omedelbart handlande. Det långsiktiga arbetet har kännetecknats av 
fredsbyggande och påverkan av fostran och undervisning. Det omedelbara 
agerandet har genomförts i samband med speciella händelser som krig eller 
uppkomst av situationer som innebar hot på kort eller lång sikt. 

Kvinnornas strategier och handlande möjliggjordes av dels förändringarna i 
samhället och dels av att de hörde till de samhällsskikt som kunde ta vara på de 
möjligheter som utvecklingen i samhället medförde. Det tillkom lagar för kvin
nors rätt på flera områden, och omvärlden förändrades. Kvinnor som var väl
utbildade kom att ta initiativ som gjorde dem till aktörer i ett samhälls
förändringsarbete . 

De kvinnor som var ledande i de här två fredsorganisationerna hade fatt en 
god utbildning anpassad till tiden, och de hade växt upp i en miljö där de 
genom sina föräldrars umgänge vant sig vid en naturlig närhet till maktens 
företrädare. De hade föräldrar, framför allt pappor, som såg som en modern 
självklarhet att döttrar lika väl som söner skulle få en utbildning med goda 
försörjningsmöjligheter i framtiden. I de flesta fall hade de även en ekonomisk 
situation som möjliggjorde egna insatser i fredsarbetet. Detta var även fallet 
bland de kvinnor från andra länder de hade kontakt med. 

Hur såg då de strukturer ut i vilka kvinnor sökte inträde för att få formellt 
inflytande? Vare sig de fick tillträde till de militära organisationerna, till de 
politiska partierna eller till universiteten, så var det till strukturer och institu
tioner som skapats av män de sökte sitt inträde. Kvinnorna kunde få vara med 
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om de anpassade sig till den bestående ordningen, eller om de kunde utgöra ett 
komplement med uppgifter som de ansågs lämpade för på grund av sin särart. 
Jag vill hävda att det delvis fanns en ovilja bland kvinnorna att organisera sig 
inom politiska partier. Det kom att dröja innan kvinnorna röjt egna framkom
liga vägar till formellt inflytande. 

Kvinnornas strategier blev därför oftast att genom männen framföra sina 
förslag och försöka fa gehör för dem, vilket framgått av min beskrivning av 
båda perioderna. Parallellt verkade de för att genom egen rösträtt fa inflytande. 
Genom den strategin kunde de få igenom marginella förbättringar för kvin
nor, de kunde i audienser hos regeringsledamöter och presidenter delvis bli 
vänligt bemötta och få uppleva att männen lyssnade. Delaktighet på egna vill
kor var ännu uteslutet. Att besluta i krig och fredsförhandlingar, där kvinnorna 
ville föra civilbefolkningens och kvinnornas talan var uteslutet. Genom röst
rätten fick kvinnorna ett formellt inflytande, men i frågor om militärt försvar 
och krig hölls kvinnorna i realiteten utanför. Kvinnornas plats i beslutande
hierarkin vill jag både före och efter rösträttens genomförande tolka som avgö
rande för de strategier de tillämpade. 

Rösträttens genomförande, med många kvinnor förberedda, kunniga och 
väl utbildade i politiska frågor, medförde ingen omedelbar förändring vad gällde 
inflytande. Trots rösträtt och inträde i kommunalpolitik och riksdag, var fort
farande under lång tid den mest framgångsrika metoden påverkan genom 
männen. Kvinnornas möjlighet var, som Ada Nillson uttryckte det, att genom män
nen driva frågorna eftersom det parlamentariska arbetssättet "nu är som det är". 

I avhandlingen har visats att kvinnorna trots avsaknad av b åde rösträtt och i 
övrigt formell makt ändå skapade ett utrymme som gav möjlighet till inflytande i 
både fredsfrågan och på områden som utbildning och social verksamhet. 

Under den tid SKF verkade (1898 - 1911), så genomgick det svenska sam
hället förändringar som medförde att både perspektiv och strategi kom att 
förändras i fredsarbetet. Den tid som följde efter första världskriget då IKFF 
och WILPF utvecklade sin verksamhet, var en period som gav handlingsut
rymme för flera kvinnor, bland annat genom folkrörelserna. Aktörerna i IKFF 
försökte på olika sätt göra inbrytningar och kräva kvinnors rätt att få bli hörda. 
Ett exempel var då man sökte föreslå representanter för IKFF i försvars
kommittén 1928 och vid en nedrustningskonferens 1932. Det var kvinnornas 
erfarenheter som skulle finnas representerade hävdade man. 

I kvinnornas fredsarbete blev det efterhand mindre självklart att kvinnor 
enbart skulle ägna sig åt fostran och undervisning. Redan SKF:s erfarenheter 
kring "Tsarens manifest" 1899 och unionsupplösningen med Norge 1905 gav 
nya insikter. Det blev viktigt att verka i fler fredspolitiska frågor. Både Emilia 
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Broomé, Matilda Widegren och flera av de andra kvinnorna var även verk
samma i SFSF och andra organisationer tillsammans med män. I sitt arbete på 
Whitlockska skolan och vid Högre Lärarinneseminariet samarbetade Emilia 
Broomé med bl.a. Per Adam Siljeström och Fridtjuv Berg som då var lärare 
där, och som senare blev framstående skolpolitiker. Båda dessa var liksom Emilia 
Broomé och Matilda Widegren även aktiva i SFSF samtidigt. Det kan inte uteslu
tas att de samdiga hade ett inflytande på innehållet i undervisningen i skolan, även 
om inte kvinnorna är synliga i historieskrivningen för sina insatser på området. 

Flera av de kvinnor i SKF som tycks ha haft gehör för sina åsikter från 
männen, tolkade situationen som att det nu inte längre fanns behov av en 
fredsförening för enbart kvinnor. 1911 ansåg de att det skulle vara en fördel att 
upplösa föreningen och gå samman med andra mindre organisationer med 
fred på programmet. Majoriteten i föreningen, bl.a. Emilia Broomé, ansåg att 
en ny förening med både kvinnor och män skulle bli starkare. Ekonomin skulle 
bli bättre, och det skulle vara lättare att få genomslag för sina frågor. Genom 
att de i det tidigare samarbetet fått ett inflytande som gav resultat är det inte 
heller så märkvärdigt att de såg detta som en fördel. Den samarbetsorganisa
tion som bildades av många småorganisationer med fred på programmet fick 
aldrig det förväntade genomslaget, och det var möjligen en besvikelse för en 
del av kvinnorna. Flera av de kvinnor som varit aktiva i SKF kom att fortsätta 
driva fredsfrågan i andra föreningar och flera av dem blev senare medlemmar i 
IKFF när detta bildades. 

Genuskontrakt med förändrade roller 

Empirin visar på hur enskilda aktörer skapat sig ett handlingsutrymme och 
agerat på ett sätt som kom att förändra kvinnors möjligheter. Trots en historisk 
utveckling där både kvinnor och män fick andra uppgifter och positioner än 
tidigare, så kom kvinnornas systematiska underordning att bestå. Ser man till 
de förväntningar som fanns på kvinnorna vid denna tid sågs det från det övriga 
samhället som relativt positivt att de verkade inom områden som skola och 
vård. Kvinnornas traditionella uppgifter i hemmet började på 1900-talet flyt
tas ut i det offentliga och där fick de betalt för sitt arbete. I och med det kom 
deras underordning att flyttas från hemmet "ut i det offendiga livet". 

Joan Scott menar att det är viktigt att se en teori i ett historiskt samman
hang och att det sker en utveckling över tid som tar sig skilda uttryck under 
olika perioder, ett synsätt som utvecklingen under denna tid stöder. Det finns 
olika uppfattningar om Hirdmans teori, som ibland har kritiserats för att vara 
för statisk, men jag anser inte att min empiri ger stöd för den kritiken. Hird-
man bortser inte från förändring, men visar att dikotomin kvarstår i andra 
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former. Även om uppgifterna i samhället kom att förändras, och kvinnorna 
kom att få nya uppgifter, så förändrades inte varken isärhållandets dikotomi 
eller att mannen var norm och överordnad. 

I ett osynligt genuskontrakt fanns länge utrymme för kvinnor att verka inom 
välgörenhet och bland flyktingar. Även inom det militära försvaret var det vår
dande uppgifter som förväntades av kvinnorna. Förändringen bestod i att de 
fick en respekterad ställning som lottor eller som sjukvårdare, och därmed upp
rättades nya genuskontrakt även här. Frågor om hur krig fördes var däremot ett 
tabubelagt område för kvinnorna. Det var hotande redan att man försökte 
ändra på den hjälteinriktade historieundervisningen. 

Det fanns under perioderna både kvinnor och män som överskred grän
serna till det "tillåtna" i ett rådande genuskontrakt. Det fanns män som enga
gerade sig för fred, nedrustning och sociala frågor och som stödde kvinnors 
rösträttsrörelse. Empirin har visat på att kvinnor som överskred genuskontraktet, 
mötte ett större motstånd än det som männen mötte genom sitt stöd till t.ex 
kvinnornas rösträttsfråga. Det fanns dock kvinnor, och även män, som bidrog 
till att konservera det traditionella samhällsmönstret genom att bevaka grän
serna för det "tillåtna". 

Hirdman framhåller att överskridande av genuskontrakt ofta leder till starkt 
motstånd och till våld. De rapporter som redovisades från Europa vid WILPF:s 
fredskongress 1919 visade på de repressalier som kvinnorna utsattes för i flera 
länder för sitt fredsarbete. Det rapporterades om fängelsestraff, utestängning och 
hur de t.ex. hade hindrats att resa till kongresserna 1915 och 1919. Förutom att 
det var känsliga utrikespolitiska frågor som behandlades på kongresserna så var det 
möten mellan kvinnor från länder som var i krig med varandra. 

De initiativ som togs 1915 av de kvinnor som sedan bildade WILPF och 
IKFF innehöll ett överraskningsmoment som väckte uppmärksamhet. Att samla 
kvinnor från krigförande och neutrala länder för att försöka få stopp på kriget 
ansågs av många som omöjligt. Att därefter uppsöka ministrar och Amerikas 
president var ett brott mot alla osynliga genuskontrakt. Kvinnorna var under
ordnade och skulle inte lägga sig i krig och fredsvillkor. Det väckte samtidigt 
på andra håll en uppmärksamhet som gav eko i världen. Försöken att visa på 
en väg till fred väckte en positiv uppmärksamhet som även bilkungen Henry 
Ford önskade bli sammankopplad med. 

Genuskontrakten har som framgått reproducerats men även nyupprättats 
under denna tid. Jag vill se både kvinnor (inte alla) o ch män (inte alla) som 
aktörer i denna förändringsprocess. Förändringar i såväl samhällets institutio
ner och strukturer som familjebakgrund har haft betydelse för att genus-
kontraktens konstruktion har kommit att bestå medan det synliga innehållet 
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har kommit att förändras. Jag vill avslutningsvis ställa frågan om vad föränd
ring av genussystemen i världen skulle betyda för en bestående fred. Utan att 
besvara frågan vill jag reftlektera över om det inte skulle bidra till att förändra 
attityder till såväl vardagsvåld som krig. 

Kultur, moral och rationalitet 

Kvinnornas inbrytande i de manliga strukturerna blev ett möte med en värld 
som skapats av männen. Jag vill se begreppen kultur som det definierats av 
Berit Ås, rationalitet såsom det definiertas av Hildur Ve, och moral som det 
utvecklats av Carol Gilligan som olika perspektiv för att belysa kvinnornas 
förhållningssätt till krig och fred. Jag har funnit dessa teorier, som presenterats 
i inledningen, vara användbara för denna empiri, bland dessa kvinnor, i dessa 
kulturer och under denna tidsperiod. Ingen av teorierna kan ses som generella 
eller universella för alla kvinnor och för alla män. Med dessa tolkningsinstrument 
har jag belyst betydelsen av bakgrund som är kopplat till kön i kvinnornas 
möten med männens värld i fredsarbetet. 

Med utgångspunkt från Berit Ås teori lever flickor och pojkar, kvinnor och 
män en stor del av sin tid i olika världar. I dessa skilda världar utevcklats såväl 
en kvinnlig som en manlig kultur. Varje miljö utvecklar sina egna normer, 
värderingar och språk, vilket medför olika förhållningssätt till krig och till makt. 
Flertalet män får genom sina kontakter med den militära världen kunskaper om 
vapenslag och krigföring, medan flertalet kvinnor saknar kunskaper om detta. 

Kvinnorna lever företrädesvis i en värld där utvecklandet av nära relationer 
får större betydelse. Erfarenheter från de olika världarna medför att kvinnor 
och män kan komma att tolka världen på olika sätt. I kvinnornas fredsarbete 
utgör relationsskapande ett viktigt inslag. Ett exempel är hur kvinnor i fiende
länder sökte kontakt, både vid fredsmötet i Haag och senare. De skapande 
internationella sommarskolor mellan krigen och försökte bidra till skapande 
av relationer mellan människor i olka länder. De hade som syfte att motverka 
de fiendebilder som ofta förmedlades mellan länder före och under pågående 
krig. Även i omsorger om civilbefolkning och flyktingar efter krigen är exem
pel på områden där kvinnorna ville se möjligheter att bygga en grund för 
varaktig fred. 

Berit Ås har även visat på hur maktstrategier och härskartekniker utveck
lats mot kvinnor i den manliga världen de sökte tillträde till. De strategier 
som Berit Ås beskriver om hur icke önskvärda grupper hålls utanför betydel
sefulla sammanhang blev synliga när kvinnorna hölls utanför fredsförhand
lingar och länge efter rösträttens genomförande, hölls utanför det partipoli
tiska beslutsfattandet. De manliga strategierna yttrade sig ofta i ett välvilligt 
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bemötande och samtidigt undanhållande av delaktighet. Exempel på det visa
des t.ex vid kvinnornas besök hos regeringsledamöter efter mötet i Haag 1915. 

En parallell kan ses i den teori om utveckling av rationalitet som utvecklats 
av Hildur Ve. Flertalet kvinnor utvecklar en erfarenhet, i betalt eller obetalt 
arbete, som ofta är relaterad till omsorg och vård (omsorgsrationalitet) medan 
flertalet män har erfarenhet från områden som är kopplade till ekonomisk, 
teknisk och byråkratisk verksamhet. Den ekonomiska vinsten är här målet, 
och i strävan efter den är människor såväl som ting utbytbara (teknisk-begrän
sad rationalitet). Jag vill tolka planering och genomförande av krig som känne
tecknande för ett tekniskt-rationellt tänkande, där vinsten eller segern över 
"fienden" är målet, och där både vapen och människor (soldater) betraktas 
som utbytbara objekt. 

För kvinnorna i fredsrörelsen var det konsekvenserna för civilbefolkningen 
under och efter ett krig och fostran och utbildning av barn som de såg som sina 
främsta uppgifter att agera kring. Det agerandet vill jag tolka som grundat i en 
omsorgsrationalitet. 

Flera av de män som anslöt sig till fredsrörelsen, och som kvinnorna samar
betade med, hade oftast sin verksamhet utanför den sfär där teknisk-byråkra
tisk rationalitet dominerade. Det var t.ex. författare, konstnärer, präster eller 
riksdagsmän. Det fanns emellertid även män som representerade andra områ
den. Exempel är militärer och vetenskapsmän som omprövat sitt förhållningssätt 
till krig, och som kvinnorna försökte värva för sin uppfattning. Exempel på detta 
har visats t.ex. när det gällde protester mot utveckling av kemiska vapen. 

Förhållandet till krig som ett moraliskt ställningstagande kan analyseras med 
Carol Gilligans teori som även den i ljuset av min empiri framstår som givande 
och användbar. Gilligan menar att flickor och pojkar under sin utveckling i sin 
lek grundlägger olika förhållningssätt till moraliska frågor. Pojkars lek innefat
tar ofta moment av tävlan. Pojkarna har fatt lära sig att det är i tävlan om att 
vara störst, starkast och mest kompetent som man får ett värde. Både i krig och 
förhandlingar efter ett krig är målet att vinna. Männens strategi i förhandling
arna var att som segrarmakter förhandla utifrån styrkeposition för att uppnå 
mesta möjliga resurser till fördel för den egna nationen. 

I flickornas lek behöver ingen vinna eller förlora, medan förlusten av rela
tioner eller utestängning upplevs som misslyckande. Möjligen kan flickorna i 
längre perspektiv dragit slutsatsen att alla inte kan vara starkast. Med detta 
moraliska ställningstagande till krig kan ingen kan ses som vinnare. Männis
korna på båda sidor är förlorare, och det är en uppfattning som fredsrörelsens 
kvinnor har försökt sprida. Risken att kvinnorna skulle misslyckas när de t.ex. 
sökte kontakt med både fiendeländernas och de neutrala staternas kvinnor så 
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som skedde vid flera tillfällen (speciellt under första världskriget inför mötet i 
Haag 1915), var stor. En risk att misslyckas var det också inför freds
förhandlingarna i Versailles, där kvinnorna visade på lösningar som innebar 
utvecklande av relationer mellan tidigare fiendeländer. 

Fredsfrågan som ett pedagogiskt projekt 

Studien av kvinnornas strategier och handlande i fredsarbetet belyser hur kvin
nor som aktörer ingriper både i politiska händelser och i sociala förhållanden. 
De försökte på det pedagogiska området förändra skolans vedertagna under
visning och fostran utifrån sina ställningstaganden i fredsfrågan. Kopplat till 
de ageranden i fredsfrågan, som beskrivits i avhandlingen, arrangerades 
upplysningskurser och föreläsningar för allmänheten. Genom dessa spreds 
kunskaper om t.ex. pågående vapenutveckling eller om de konsekvenser för 
befolkningen som följde på första världskriget. Det var möten som därmed 
utgjorde en del i den folkupplysning som var representativ för tiden. Jag vill se 
hela deras verksamhet som ett samhällspedagogiskt projekt. 

Medan fredsfostran från början var ett inslag som på lång sikt skulle förändra 
befolkningens inställning till krig så blev med tiden en fråga som fick mindre 
utrymme i IKFF än den haft i SKF. Genom att Matilda Widegren var engagerad 
i undervisning och utbildning, så bildades i anslutning till IKFF Svenska lärarinnors 
fredsgrupp. Senare bildades Svenska skolornas fredsförening då även män ville bli 
medlemmar. Den bildades som en fristående organisation, men med ett nära sam
arbete med flera av IKFF:s medlemmar. Eftersom detta är en annan organisation 
har den inte behandlats mer ingående i denna avhandling. 

Per Johan Ödman definierar pedagogik som ett vitt begrepp. Flera sidor av 
edukationsprocessen ingår, dels den sida som medför kontrollerad undervis
ning i skola och andra institutioner, dels den påverkan som sker i samhället. 
Den senare innefattar såväl samhällsbevarande krafter som motkrafter. 

Jag vill se aktörerna i denna avhandling som motkrafter i samhället vilka 
både påverkade allmänhet och bidrog till förändringar. Kvinnorna hade ingen 
formell makt, men de sökte andra vägar för att få till stånd förändringar. För 
att påverka innehållet i skolans undervisning vände de sig direkt till lärarna. 
Det är sannolikt att de män, som hade samma mål som fredskvinnorna, och 
som de hade nära kontakt med, var just de som kom att stå för förändringar på 
ett bredare plan. Det var de som kom att lägga fram sina förslag i olika försam
lingar. Detta är reflektioner och jag vill se det som ett område som kunde bli 
föremål för ytterligare forskning. 

Upplysning till allmänheten var viktigt i fredsarbetet. I en tid då demokra
tin växte fram, och då folkrörelser spred bildning genom föreläsningar var inte 

217 



folkupplysning, den form IKFF tillämpade, något avvikande inslag i samhäl
let. Det avvikande var ämnet. IKFF:s föreläsningar och kurser som handlade 
om hur stater rustade, hur soldater fostrades och hur vapenhandeln utveckla
des, samtidigt som det proklamerades fred och slöts avtal bland diplomater, 
fick många intresserade åhörare. 

För att få gehör för dessa kurser och föreläsningar och ge dem status, för
sökte kvinnorna att få sympatisörer bland sakkunniga män med höga positio
ner. Det var militärer, biskopar och forskare som föreläste på de upplysning
skurser och de konferenser som arrangerades med täta mellanrum. Flera av 
dessa kurser och konferenser var riktade enbart till lärare. 

Slutreflektioner 

Det var till antalet en relativt begränsad grupp av medelklasskvinnor som fram
trädde som aktörer i de två fredsorganisationerna. Antalet sympatisörer under 
olika perioder har varit betydligt större. De relativt anonyma och oppositio
nella kvinnor som framträder i den här avhandlingen är oftast osynliga i 
historieskrivningen. I den utsträckning det tidigare skrivits om en del av dem, 
så har deras engagemang i fredsfrågan endast undantagsvis nämnts. Exempel 
på detta är Fredrika Bremer, Selma Lagerlöf och flera av de övriga kvinnor som 
verkade inom nätverket. Och både Emilia Broomé och Matilda Widegren är 
sannolikt okända för de flesta för sitt fredsarbete. I utbildningshistoria har det 
inte skrivits mycket om den kritik av dåtidens skolväsende som dessa kvinnor 
framförde, och inte heller om de alternativa förslag till utbildning i en kultur 
där krig utgjorde ett "naturligt" inslag. 

Samtidigt med fredsfrågan var det rösträtten som engagerade kvinnorna. 
Det är slående att kvinnornas begagnande av politiskt inflytande i fredsfrågan 
efter rösträttens genomförande är så lite synlig i IKFF:s protokoll, medlems
tidningar och årsberättelser eftersom ett av målen med rösträtten var att kvin
norna genom rösträtten skulle avskaffa kriget. Flera av kvinnorna var aktiva i 
både socialdemokraterna och bland de frisinnade kvinnorna. I SFS F var det 
inte längre, som vid föreningens uppkomst, riksdagsmän som utgjorde led
ningen, så därifrån fanns inte längre något stöd att vänta. I avhandlingen har 
visats exempel på att när kvinnorna förde fram frågorna partipolitiskt fick de 
inte alltid ens stöd av en majoritet bland kvinnorna. Ännu mer avlägset var det 
att få fredsfrågorna på riksdagens dagordning. 

Kvinnorna försöker som vanligt att samla opinion och agera, m en effekten 
tycks ha väckt mindre uppmärksamhet än tidigare. Den "överraskningseffekt" 
som det innebar när kvinnorna från krigförande länder samlades i Haag 1915 var 
inte längre verksam. 
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Emilia Broomé kom att i huvudsak ägna sig åt partipolitik och sociala frågor, 
och här uppnådde hon resultat som innebar förbättringar för kvinnor på många 
områden. När det gällde fredsfrågan blev hon i stor utsträckning en del av den 
etablerade politiken, när det gällde fredsfrågan. Hon kom dock att vara engage
rad i frågan hela sitt liv men hennes uppfattning skilde sig från de flestas i 
IKFF. I skolfrågorna hade hon, som framgått tidigare, haft nära kontakt med 
ledande skolpolitiker. Trots att hon ofta deklarerat att hon var emot 
kvinnoföreningar hade hon hela sin aktiva tid kontakt med kvinnorörelsen 
och agerade för en förändring av lagar som blev till fördel för kvinnorna. Var 
hennes "anpassning" nödvändig och en strategi för att få gehör för de frågor 
hon drev ? Denna fråga kan jag inte besvara utifrån mitt källmaterial, men den 
är ändå intressant att ställa. 

Matilda Widegren däremot var även hon medlem i Frisinnade kvinnor men 
blev aldrig aktiv politiker. Vad var det som gjorde att så relativt få av dessa 
mycket kompetenta och välutbildade kvinnor, som varit framträdande i 
rösträttsrörelsen, sedan valde bort politiken? Och varför blev inte fredsfrågan, 
som haft en så framträdande plats i rösträttsrörelsen, synlig i partipolitiken? 
Blev dessa kvinnor gisslan, när de som ofta enda kvinna kom in i en politisk 
församling? Upplevde de kravet på att företräda halva mänskligheten/kvin
norna som alltför betungande? Var det en främmande kultur de mötte, eller 
var de ovana vid det främmande "manliga" språket? Eller blev de utestängda 
genom härskartekniker? I varje fall tycks de ännu under lång tid ha verkat i 
utomparlamentariska organisationer i fredsfrågan och därifrån agerat. 

Upplysningskurser och utbildning, som var viktiga moment i IKFF:s 
informationsspridande, hade under min undersökningsperiod inte den kon
kurrens som det mediasamhälle vi lever i idag har. Det var sannolikt stora 
händelser, när det kom besök från Amerika, Frankrike och England och det 
var intressant att lyssna på vad svenskor rapporterade från möten på olika håll 
i världen. Det var ett stort arbete som lades ner för att inhämta och sprida 
kunskaper om t.ex fredsförhandlingarna i Paris eller om situationen bland 
befolkningen i efterkrigstidens Europa eller om vapenutveckling, och det möttes 
med ett stort intresse. Även om det fanns tidningar och senare radio så var 
inte denna speciella information tillgängligt för alla. Det kan förmodas ha 
varit intressant att ta del av upplevelser från någon som rest genom de krigshärjade 
länderna och kunde berätta om detta. I många fall uppmanade det till delak
tighet och handling, t.ex i ett engagemang för flyktingar. 

Det blev inte fred vare sig under de här perioderna eller senare. Kvinnornas 
goda vilja hade inte makt att förändra, men det kan inte uteslutas att flera 
förhandlare tog till sig synpunkter som inneburit att de intagit ståndpunkter 
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som de annars inte hade gjort. Det kan diskuteras vad som hänt inför unions
upplösningen med Norge - då krigsförberedelser fanns på båda sidor - om inte 
de protester som förekom från SFSF och SKF funnits. Likaså har det arbete som 
gjordes bland flyktingar och bland lärarna sannolikt lett till att fredstankarna hållits 
levande i befolkningen och levt vidare, t.ex. i frågan om mänskliga rättigheter. 

Kvinnor som haft sin bas i IKFF har senare fatt politiska poster i t.ex. FN. 
Inga Thorsson, som tidigt var en av IKFF:s aktiva medlemmar, blev en inter
nationellt framstående nedrustningsexpert inom FN. Inte minst genom sin 
FN-rapport "Med sikte mot nedrustning" (1984) har hon visat på hur vapen
produktion kan ställas om till en civil produktion, som i sin tur kan leda till en 
positiv mänsklig utveckling. En annan IKFF-medlem, Karin Söder, har varit 
utrikesminister. Ingrid Segerstedt Wiberg som var ordförande för IKFF 1975-
1982 har varit politiskt aktiv och delegat i FN. Hon har varit en stor för
grundsgestalt, när det gällt flyktingars rättigheter, och hon har varit en fram
stående debattör i frågan om Sveriges flyktingpolitik. Hon började enligt egen 
utsago sitt arbete bland flyktingar tillsammans med Matilda Widegren. 

Det är idag både lättare och svårare än tidigare att nå de personer som är 
beslutsfattare. Det är svårare att överblicka de konsekvenser som politiska be
slut far. Det är också svårare att nå allmänheten i det "brus" av information 
som kommer till alla. Kvinnor som idag är välutbildade och har god ekonomoi 
kan inte jämföras med kvinnor under den tid jag skrivit om. De hade då knap
past någon möjlighet att konkurrera med männen som t.ex. läkare, jurister 
eller forskare i naturvetenskap. Idag är de kvinnorna inte hänvisade till att gå 
genom folkrörelser för att få gehör för krav och önskemål. Vägar har formellt 
öppnats för kvinnor i beslutsfattandet, men reellt är delaktigheten i beslut om 
krig och fred långt ifrån jämställd mellan kvinnor och män. 

Kan man dra paralleller från de tidiga fredsorganisationer som avhandlingen 
handlat om till fredsrörelsen i nutid? Under 1980-talet när positionerna mel
lan öst och väst var låsta, när NATO placerade ut kryssningsmissiler i vår när
het och när ett kärnvapenkrig kändes hotande nära, hade Europa en stor och 
aktiv fredsrörelse, men även företrädare för ett starkt militärt försvar. Det var 
då många kunniga och välinformerade kvinnor som framträdde och gjorde sig 
hörda i fredsfrågan. De stora skaror som fredsrörelsen samlade gjorde att de 
politiska partierna försökte värva medlemmar och röster, och det bildades inom 
partierna speciella grupper och forum för fredsfrågorna. Flera viktiga freds
frågor kom att bli synliga på partipolitisk nivå och även i FN. I skolan kom 
fredsundervisning att få en framträdande plats i läroplanen. Berlinmurens fall 
och andra politiska händelser i omvärlden gjorde att frågorna senare kom att få 
en annan inriktning, och medlemsantalet i fredsorganisationerna minskade. 
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Även om idag de flesta länderna omprövar beslut om militära rustningar och 
skär ner försvarsutgifterna, så är det de fattigaste länderna som de rika länderna 
förser med vapen. Hoten om spridning och användande av kärnvapen kvar
står, och det är fortfarande män som har tolkningsföreträde och lägger upp 
strategier för krig och försvar. Detta och de stora orättvisorna i världen är kan
ske de viktigaste långsiktiga frågorna för fredsrörelsen idag. Så länge dessa pro
blem är olösta borde kvinnorna i fredsrörelsen idag kunna fylla samma pådri
vande funktion som under min undersökningsperiod. I den meningen finns 
likheten kvar. Att det skulle pågå krig mitt i Europa 1999 var fa förberedda på, 
men det visar att, nu som tidigare, det militärindustriella komplexet fortfa
rande existerar i både diktaturer och demokratier, och det fortsätter att ut
vecklas i skuggan av alla fredsskapande organisationers verksamhet. 

Flera av de folkrörelser som uppstod under slutet av 1800-talet som 
frikyrkorörelse, nykterhetsrörelse, arbetarrörelse och flera andra har blivit be
fästa organisationer i samhället. Det har inte varit fallet med fredsrörelsen, och 
i de flesta fall inte heller kvinnorörelsen. Däremot har det idag uppstått nya 
grupper som driver aktuella frågor. Förutom kvinnogrupper för speciella frå
gor är det miljögrupper, landsbygdsgrupper, boendegrupper djurskyddsgrupper 
och flera andra. Möjligen är det genom uppkomsten av dessa grupper, som 
idag har rörelseform, som demokratin utvecklas och som de nu aktuella frå
gorna så småningom blir föremål för politiska beslutsfattande. 

WILPF och IKFF finns fortfarande kvar och verkar i ett internationellt nät
verk med 40 sektioner från olika delar av världen. De viktigaste gemensamma 
frågorna som WILPF driver idag är krav på kärnvapennedrustning och stopp 
för kärnvapenprov. Bevakning av att konventionen om mänskliga rättigheter 
efterlevs, inte minst bland kvinnor i krig, är en annan viktig fråga. Organisa
tionen strävar fortfarande efter att sprida information om frågor som är aktu
ella i fredsfrågan till medlemmar och allmänhet. WILPF har rådgivande ställ
ning i flera av FN:s specialorgan som t.ex. UNESCO, ILO och UNICEF. 
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Summary 
Aim 

The aim of this dissertation is to describe and analyse how, between 1898 and 
1937, women organised themselves in two peace organisations which protested 
against the wars, the growing militarism and the military education in schools. 
The dissertation shows how, taking their foothold in the movement for women's 
suffrage, they promoted and worked for a raised level of general knowledge 
among people and also a stronger focus on education for peace. The disserta
tion shows how the women of the two peace organisations developed strategies 
to gain influence and power over decisions in society, especially peace issues. 

Two women and the social network around them make up the subject mat
ter of this study. One of the women, Emilia Broome (1865-1925), started 
Sveriges Kvinnliga Fredsförening (SKF) and was its chairwoman from 1898 to 
1911, when SKF was dissolved. The other women is Matilda Widegren (1863-
1938), who — between 1919 and 1934 — was the first chairwoman of the 
Swedish section of Women's International League for Peace and Freedom 
(WILPF), in Swedish called Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Fri
het (IKFF). Matilda Widegren resigned as chairwoman in 1934 but remained 
an active member until 1937. 

The formation of Sveriges Kvinnliga Fredsförening in 1898 

The empirical material of the dissertation is partly based on a unique collection of 
original records from the peace organisations. These records, which are still available 
today, together with contemporary printed material written by the women of the 
two peace organisations, make up the bulk of the source material. 

Emilia Broomé was a member of Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 
in the late 1890s, and in this work she came into contact with women's peace 
movements in Europe. Her contacts resulted in a public appeal in 1897 which 
led to the formation of Sveriges Kvinnliga Fredsförening. 

The ideas of the women in these circles were influenced by pacifist ideas 
which had their roots among quakers and in philanthropic movements and 
which were mainly found among the educated and liberal upper middle clas
ses. The important aspect of peace work was to expose the inhumanity in civilised 
states waging war as a means of solving conflicts, and in connection with this, 
as a pedagogical task, to expose the kind of propaganda which described wars 
as something glorious and heroic. After the breakthrough of democracy it 
became possible to question military power and wars as a means of solving 
conflicts between nation states. 
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SKF saw it as their task to change the prevailing culture of militarism, which 
mainly was mediated through upbringing and education. The schools and the 
teachers therefore became an important target group for them. They also became 
involved in events in the political arena. Two such examples are taken up. Soon 
after the formation of the organisation Czar Nikolaus made an appeal to 
government representatives of all countries to gather in the Hague to discuss 
how a major war could be avoided. In this connection Emilia Broome and 
SKF organised collections of signatures in support of the delegates of the Swe
dish government. The other example is the contacts taken between SKF and 
Norwegian and Swedish peace organisations with a view to avoiding war between 
Sweden and Norway at the break-up of the union in 1905, at a time when 
there was a strong likelihood of war. 

My interpretation is that the women, and also those men who supported 
them, saw the role of women in these organisations as complementary to that 
of the men. Women with their specific experiences would be able to add a new 
dimension to peace work. This is especially evident during the first part of 
SKF's period of activities, when Emilia Broomé, in her talks and writings, as 
well as other members of SKF, clearly stated that women had their special and 
well-defined work to do. The women would concentrate on tasks for which 
men were not suited. Legal and political issues were completely out of reach 
for the great majority of women, Emilia maintained. 

It was from a perspective of species differences which had its background in 
Ellen Keys and Fredrika Bremer's view of women that the women in SKF 
developed their strategy. This perspective was not always in their favour. The 
arguments for male-female differences could also be used against them, both 
when they wanted to take part in politics and when they introduced issues in 
the peace movement that were regarded as male prerogatives. 

Emilia Broomé said in fact that she was against special organisations for women. 
As several of the women felt that they had been given support by the men in their 
efforts, they thought in 1911 that there was no longer any need of a special women's 
organisation, and SKF decided to end their activities. Many of the women continued 
to work for peace in other organisations, and several of them became members of 
IKFF when that was formed. Emilia Broome's main interest was subsequendy the 
issue of general suffrage, and she also devoted her time to political and social work. 

A meeting of women in the Hague in 1915 was the start of a new peace 
organisation. 

The international alliance for suffrage had planned a congress in Berlin to 
be held in 1915. Because of the war it had to be cancelled. Instead a group of 
women in Holland took the initiative to call women from neutral as well as 
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warring states to a meeting in the Hague. In this meeting both women from 
the US and Europe took part, and it was followed up by a visit to European 
governments as well as to President Wilson in America. The women put for
ward demands for a stop to the ongoing war and for negotiations. 

In 1919 the same women formed Women's International League for Peace 
and Freedom (WILPF), and Internationella Kvinnoförbundet för Fred och 
Frihet was formed in Sweden the same year. Their aim was this time to influence 
the negotiations at Versailles through personal contacts with the delegates and 
to highlight the consequences that the peace terms would have for winners as 
well as losers in the war. The aim of the recently formed organisation was to 
work for a lasting peace. 

My interpretation of the early stages of the work done in WILPF and IKFF 
is that there was a development of the content of their peace activities. The 
goal was negotiations rather than war as a means to resolve conflicts between 
states. Women, during this postwar period, started to emphasise the conditions 
of the civilian population during a war and after it, especially the conditions of 
women both on the micro and the macro level. Elin Wägner, who ideologically 
was the leading figure in IKFF, was in favour of a pacifist standpoint and a 
broad definition of the concept of peace, which also included a healthy earth 
and environment. 

The concrete violence which had been inflicted on many people during the 
First World War changed over into a structural kind of violence. The demand 
that countries pay war reparations meant hard and insulting sacrifices for many 
among the civilian populations, especially in Germany. In the peace work those 
actions which were directed towards women were put under the spot light, and 
generally speaking the sufferings of the civilian population were made visible. 
It was these perspectives which came to be representative of the work in WILPF 
and IKFF. 

At the same time the ongoing struggle for women's suffrage meant that 
women no longer allowed themselves to be confined to those areas which had 
been their exclusive domain before, that is the upbringing and teaching of 
their children. Towards the end of the 1920s a group of women in WILPF 
started to point to the arms development which took place in secret and in 
parallel with all the peace talks. Through raised awareness of the existence of 
what later came to be called the military-industrial complex — where the 
military, the weapons industry and researchers cooperated to present bases for 
decisions about defence policy — the women probably felt the existence of an 
opponent who was altogether different from what they had anticipated earlier. 

Despite the fact that they lacked formal representation, it is my interpreta-
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tion that the women of both SKF and IKFF had some social influence both on 
the micro and macro level in postwar Europe. Those women who were the 
leading figures in these peace organisations had had a good modern education, 
and they had grown up in an environment where they could benefit from the 
progress that was made and the development that society went through during 
this time. 

Strategies 

The work of both organisations were in the nature of long-term as well as 
short-term activities. The long-term actions were characterised by peace building 
including information initiatives and by efforts to influence up-bringing and 
education. The short-term work was closely connected to specific events in 
situations threatening to turn into war or opression in the near or more distant 
future. 

Lacking formal power the women's strategies were often to put forward their 
proposals through the men and in this way to win acceptance for them. At the 
same time they worked for their right to vote. Using this strategy they could 
achieve marginal improvements for the women. When suffrage was attained 
for women, they also achieved formal influence in society, but as far as war and 
other military defence issues were concerned, women were in reality excluded 
from taking part in the decisions. 

Analysis 

The empirical findings of the dissertation have been analysed by means of a 
hermeneutic approach and theories developed in the field of women studies. 
The empirical material is partly based on the unique records from the time 
when the two organisations were active. Theories developed by Joan Scott and 
Yvonne Hirdman have been used as the analysis tool on an overall level. For 
the analysis of the participants' actions on the group and individual level, theories 
developed by Berit Ås, Hildur Ve and Carol Gilligan have been used, especially 
with regard to men's and women's attitudes to war. 

Joan Scott maintains that it is important to see a theory in a historical con
text, and if the context changes, the theory will have to take that into account. 
This is shown by the empirical material in the dissertation. Yvonne Hirdman 
has shown that it is i n times of war and crises o r during periods of strong 
economic growth that women can expand their territory, and an invisible gen
der contract can be changed. Even if women were given new tasks in society 
both during the First World War and during the economic boom when many 
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new professions for women were introduced, there was neither any change in 
the dichotomy of separation or in the idea that men were the norm and superior. 
In spite of a historical change where both men and women were given other 
tasks and positions than before, the women remained systematically 
underprivileged. 

During the periods described above there were both men and women who 
transgressed the boundaries of what was "allowed". There were men who were 
committed to peace, disarmament and social issues and who supported the 
women's struggle for suffrage. At the same time there were both women and 
men who contributed to conserving traditional social patterns by guarding the 
boundaries of what was "allowed". 

The initiatives taken by those women who later formed WILPF and IKFF 
constituted a breach with the prevailing gender contract. Gathering women 
from warring and neutral countries in an attempt to stop the war was regarded 
as something impossible by many. In addition, visiting ministers and the Ame
rican president was a violation of all the invisible gender contracts, which ruled 
that women should not interfere into matters to do with war and peace terms. 

Gender contracts have been reproduced and also reestablished during the 
investigation time. I am inclined to regard both women (not all) and men (not 
all) as participants in this process of change. Changes in society's institutions 
and structures as well as in family backgrounds have been important in the 
preservation of the constructions of these gender contracts at the same time as 
the visible content has been changed. 

Culture, morality and rationality 

Why do most men and most women develop different perspectives on war and 
peace, and why do women ask different questions about war than men? Women's 
incursions into the male structures through their peace work meant coming 
face to face with a world created by men. 

Berit Ås has shown how girls and boys, women and men are socialised in 
different cultures. In these separate worlds both a female and a male culture are 
developed. Every environment develops its own norms, values and language, 
which leads to different attitudes to power. It becomes particularly evident for 
people's attitudes to war. Most men, through their contact with military culture, 
acquire knowledge about weapons and war. Most women do not get such 
knowledge and instead have experiences of a cultural environment where other 
values are the norm. Experiences from these disparate cultures result in diffe
rent ways for women and men of interpretating situations around them. Berit 
Ås has also shown how power and domination strategies have been developed 
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which excluded women. This was especially evident in the way women were 
kept outside decision making both befor and after general suffrage was 
introduced. 

A parallel can be seen in the theory of the development of rationality worked 
out by Hildur Ve. Most women develop experiences from paid or unpaid work 
which are related to nurturing and caring (caring rationality) whereas most men 
get their experiences from fields which are connected to economic, technical and 
bureaucratic activités. Financial gain is the goal, and in the striving to achieve that, 
both people and things are interchangeable (technical-bureaucratic rationality). 
My interpretation of the planning and actual fighting of a war is that they are 
characteristic of a technical-bureaucratic way of thinking, where winning or the 
conquering of the enemy is the goal and where both weapons and soldiers can be 
regarded as interchangeable. The women in the peace movements saw it as their 
primary task to throw light on the consequences for the civililian population after 
a war and on the upbringing and education of children. In my view this perspective 
can be seen as emanating from an oudook based on caring rationality. 

Several of the men who joined the peace movement and with whom the 
women cooperated had their ordinary work outside the sphere where the 
technical-bureaucratic rationality dominated. Among them were writers, ar
tists, the clergy and some Members of Parliament. There were also military 
officers and scientists who had reconsidered their attitude to war, and attempts 
were made by the women to enlist these men in their peace work. Examples of 
this can be found in connection with protests against the development of 
chemical weapons and weapons in general. 

A persons attitude to war in the sense of a moral position has been analysed 
with the aid of Carol Gilligans theory. Gilligan is o f the opinion that girls and 
boys in their development through play have developed different outlooks on 
moral issues. Boys' play often has elements of competition. Boys have had to learn 
that it is when competing to be the biggest, strongest and most competent that 
they assert their real value. Both in war and negotiations after a war the aim is to be 
victorious. For instance, as representatives of th e victorious powers in the peace 
talks after the First World War men's strategies were t o negotiate from a power 
position in order to gain the most resources possible for their own nations. 

In girls' games no one has to win or lose, while the loss of personal relations 
or exclusion is felt to be a failure. It is possible that the girls have drawn the 
longer perspective conclusion that everyone cannot be the strongest, which 
has led to a moral view in which no one is seen as the winner in a war. The 
women tried to accomplish meetings between enemy states in order to build 
relations and break down old stereotypes of hostility. 
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The peace issue as a pedagogical project 

Per Johan Odman defines pedagogy as a wide concept comprising several aspects 
of the education process. Besides teaching in schools and other institutions, 
also influences from other parts of society have to be taken into account. 
These entail both powers to conserve society and their opposites. 

My view is that the women portrayed in this dissertation must be seen as 
the second category, as opponents of the prevailing order, who both were active 
in changing the content of upbringing and education and who also changed 
the attitudes to war held by the general public. As a consequence of this it is 
my view that their entire activities could be regarded as a pedagogical project. 
Lacking formal power during the early period of my study these women sought 
other ways to bring about changes. In order to influence what was taught in 
schools they turned to the teachers directly. It is likely that those men who 
had the same goals as the peace women and with whom they were in close 
contact, were exactly those men who came to be responsible for changes on a 
broader scale and who put forward their proposals in various assemblies. These 
conclusions and their context are open to further research. 

Information to the public was important in the peace work. At a time when 
democracy was emerging and popular movements disseminated education 
through public lecturing, IKFF s form of education people was not seen as 
something altogether different and strange. What was different, though, was 
the topic of discussion. Lectures and courses dealing with how states built up 
their arms supplies, how soldiers were taught and how the arms trade developed 
at the same time as peace was proclaimed and agreements were entered into 
by diplomats drew large interested crowds. 

Final comments 

In terms of numbers it was a relatively limited group of middle-class women who 
stepped forward as participants in these two peace organisations. These women, 
on the whole anonymous and oppositional, are often invisible in the history books. 
Even though some of them have been written about before, it is only in exceptional 
cases that their involvement in the peace movement has been mentioned. In the 
history of schools and education not much has been written about their criticism 
of the contemporary school system, or about their alternative proposals for a new 
kind of education instead of the traditional, where war was a "natural" element. 
What happened with women's political influence on the peace issue after gene
ral suffrage had been introduced? One of the aims of achieving the right to 
vote was that the women would abolish war. Many of the women were members 
of the Social Democrats and the Liberals. In my dissertation are examples which 
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show that when the women tried to take up the issues in party politics, they 
were not even supported by a majority of the women. Even more remote were 
their chances of getting the issues into the agenda of the Swedish Parliament. 

Emilia Broome devoted her time to party politics, and to a great extent she 
became involved in established politics with regard to the peace issues. During 
the whole of her working life, however, she was in contact with the women's 
liberation movement and contributed strongly to changes in the social field. 
She also worked for changes in the laws, changes which were advantageous to 
women. Was it necessary for her to "adapt", and was this a strategy for her to get 
people to take up her issues and to accept her views on them? Although this is an 
interesting question, it cannot be answered on the basis of my source material. 

Matilda Widegren was a member of the organisation Liberal women but 
never became an active politician. What was it that made so many of these 
very competent and highly qualified women who had been prominent in the 
peace movement choose not to engage in politics? And why did not the peace 
issue, which had been so important in the movement for suffrage, become 
visible in party politics? Did she feel that the pressure to represent half of 
humanity, the women, was far too heavy a burden? Was it an alien culture that 
she met, or was she not used to the unfamiliar "male" language? Or was she 
excluded through male techniques of domination? In any case, women for a 
long time channelled their interest in peace issues through non-parliamentary 
organisations, and they still do even today. 

Peace was neither achieved during the periods examined here nor later. The 
women's good intentions did not have the power to change, but it cannot be 
ruled out that many of their target groups accepted their views in a way which 
they otherwise would not have done. It can be discussed what would have 
happened at the break-up of the union with Norway — when war was imminent 
- if there had not been protests from the peace movements in Norway and 
Sweden. It is also likely that the work done among refugees and school teachers has 
led to a strong feeling for peace issues among the general public. 

From a formal point of view new ways have been opened for women into 
established decision making assemblies, but in reality participation by women 
in decisions about war and peace is by no means equal with that of the men. 
Those who plan, carry out and negotiate during and after wars are still almost 
entirely men. 
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