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1. Inledning
1930-talet beskrivs ofta som en tid då politiskt aktiva kvinnor i Sverige hade svårt att göra sig 

hörda och få inflytande på partiarbetet. Det fanns förutom den vanliga partiföreningen även 

flera kvinnliga särorganisationer anslutna till partier där kvinnor kunde välja att arbeta 

politiskt. Partier med grund i den liberala ideologin hade historiskt sett arbetat mest för 

jämställdhet mellan könen, men även där mötte kvinnorna motstånd. Detta är en överblick av

kvinnors situation inom politiken på central nivå. Förhållandena på lokal nivå är mer oklara, 

här finns en lucka att fylla i forskningen.

1.1 Syfte

Gävle hade vid 1930-talet många år bakom sig av kampen för kvinnans plats i politiken. Där

bildades 1903 en av de första sex lokalföreningarna för kvinnans politiska rösträtt1 så frågan 

om kvinnans politiska deltagande hade en ganska lång närvaro i Gävle. Eftersom partier med

liberal ideologisk bakgrund arbetat mest specifikt för just kvinnans politiska deltagande är 

det intressant att undersöka hur situationen för kvinnan såg ut bland dessa i Gävle i en tid då 

kvinnor inom politiken centralt mötte svårigheter.

Studiens övergripande syfte är att ge en bild av den partipolitiskt aktiva 

kvinnans arbete och situation i den lokala frisinnade/folkpartistiska partiorganisationens

lokalavdelning och kvinnogrupp i Gävle mellan 1930-1946. Delsyften är att beskriva 

relationerna dem emellan samt undersöka vilken betydelse som tillskrevs de aktiva 

kvinnorna.

1.2 Frågeställningar

 Vilka avsikter hade kvinnogrupperna med sitt arbete, vad var deras mål? 

 Hur utvecklades kvinnans roll inom den frisinnade/folkpartistiska partiorganisationen 

i Gävle mellan 1930-1946?

 Vilka attityder framkommer från lokalavdelningarnas män gällande kvinnor och 

kvinnogruppernas betydelse i organisationens arbete? 

                                             
1 Wennerström-Hartmann, kapitel Det stora steget i Det var så vi började. Liberala kvinnor. Stockholm 1979. s 13-19
(Wennerström-Hartmann 1979)
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1.3 Bakgrund

1.3.1 Kvinnans politiska särorganisering

De första kvinnorörelserna tog sin utgångspunkt framför allt i den liberala ideologin där man 

strävade efter formell jämställdhet2. Efter beslutet om allmän rösträtt hade kvinnorna vunnit 

denna formella politiska jämställdhet, men deras ställning inom den egna partiorganisationen 

var ofta svag3. Istället för att kvinnorepresentationen ökade så kom kvinnor till stor del att 

inordnas i en egen politisk värld med den kvinnliga särorganisationen som bas, vilkas arbete 

ofta av samtiden blev antingen förlöjligat eller förminskat4. De kvinnliga särorganisationerna

har givits olika förklaringar inom forskningen. De kunde syfta till att stödja partiet genom att 

skola, agitera och rekrytera medlemmar samt värva röster. De kunde vara en 

påtryckningsgrupp för att driva en politik i kvinnors intresse inom partiet. De kunde vara ett 

forum där kvinnor valt att samlas, eller hänvisats till, för att syssla med de ”kvinnopolitiska 

frågorna” som familjepolitik och sociala frågor, skilda från de manligt dominerade 

partiorganisationerna. De kan också ses som ett svar på de svårigheter som kvinnorna mötte 

inom partiet och den låga kvinnorepresentationen5.

1.3.2 Genuskris och husmoderskontrakt

När expansionen av demokratin i och med allmän rösträtt gav kvinnor chans att komma in i 

det av och för män byggda samhället skakades den grundläggande ordningen av mäns och 

kvinnors olika plats och uppgift i samhället om. 1920-talet präglades av en slags osäkerhet, 

en genuskris, eftersom den tidigare isärhållningen mellan könen hotades och i vissa fall 

överskreds. Trots att det handlade om en konflikt mellan könen var det vanligt att det var 

kvinnorna som sågs som problem, för i en samhällelig maktordning där männen är självklara 

blir kvinnor det avvikande6.

Yvonne Hirdman, professor i samtidshistoria på Södertörns högskola och 

professor i historia vid Stockholms universitet, menar att samhällets svar på denna 

genuskonflikt var det hon kallar ”husmoderskontraktet” som i stort pärglade tiden mellan 

1930- och 1960-talen. Politiken som fördes i landet, (som vid tiden styrdes av 

socialdemokraterna), gynnade kvinnor som mödrar, lockade ogifta kvinnor att gifta sig och 

skaffa barn, samt försökte driva bort de gifta kvinnorna från arbetsmarknaden. Kvinnorna 

                                             
2 Carlsson Wetterberg & Jansdotter, Inledning i Genushistoria, 2004 s. 5 
3 Östberg, Kjell, Efter rösträtten: kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet, Stockholm, 1997 (Östberg 
1997) s. 45-54
4 Hirdman 1992, Kvinnorna i välfärdsstaten, s. 206
5 Östberg 1997 s.37
6 Hirdman, Yvonne, Kvinnorna i välfärdsstaten i Kvinnohistoria- Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, 1992 (Hirdman, 1992, 
Kvinnorna i välfärdsstaten,) s. 203  
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sågs inte som deltagare i samhället på samma villkor som mannen, samtidigt som ansvaret

för kvinnornas välfärd låg hos mannen7.

1.3.1 Liberalerna och kvinnorna

Efter första världskriget stod den av liberalerna dominerade regeringen för det demokratiska 

genombrottet med kvinnlig rösträtt. Liberala samlingspartiet splittrades sedan kort därefter, 

1922, i Frisinnade partiet och Sveriges Liberala parti. Först den 5 augusti 1934 samlades den 

liberala rörelsen i Sverige åter i ett parti, Folkpartiet8. Med återföreningen följde besvikelse 

för många liberala kvinnor då inga radikala kvinnokrav antogs i partiprogrammet, men 

situationen hade inte heller innan varit lätt för de liberala/frisinnade kvinnorna då det gällde 

deras plats i partipolitiken9.

Det första liberala kvinnoförbundet var Föreningen frisinnade kvinnor, (senare 

Frisinnade kvinnors riksförbund), bildat 1914. Parollen för föreningen löd: mot krigspsykos, 

för demokrati och för kvinnornas likställighet10. Då sprängningen av det Liberala 

samlingspartiet skedde ville inte kvinnoförbundet välja sida11, vilket medförde en förändring 

i kvinnoförbundets politiska profil. Man valde nu att definiera sig som partipolitiskt 

oberoende12, och kvinnoförbundet skulle vara öppet för anhängare av båda partier. Gällande 

samarbete med kvinnoförbundet visade dock inte något av partierna någon större entusiasm. 

1931 ändrade Frisinnade kvinnors riksförbund delvis politisk inriktning och bytte namn till 

Svenska kvinnors vänsterförbund, som skulle utgöra ett forum för olika politiska 

kvinnogrupper på vänsterkanten. 1935 bildades Folkpartiets kvinnoförbund, men trots att de 

liberala kvinnorna återigen kunde vara med i en organisation direkt knuten till ett parti skulle 

de komma att ha fortsatt svårt att göra sig gällande i politiken på central nivå13.

                                             
7 Hirdman 1992, Kvinnorna i välfärdsstaten, s 209-217
8 Weibull, Jörgen, Förord i Liberal ideologi och politik 1934-1984, Stockholm, 1984, s.5
9 Östberg 1997 s.45-55
10 Eduards, Maud, Kvinnor och politik – fakta och förklaringar 1977 Stockholm, s 50, 54 (Eduards 1977) Östberg 1997 
s. 45-54 ,
11 Östberg 1997 s. 45-54
12 Streijffert, Helena, Studier i den svenska kvinnorörelsen, 1983, (Streijffert 1983) s. 57
13 Östberg 1997 s.45-55
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1.4 Genusteori

1.4.1 Genus

Studier över det abstrakta könet, vad som uppfattas som manligt och kvinnligt, och vilka 

konsekvenser det haft för kvinnor och män som könssort vad gäller möjligheter, rättigheter 

och utrymme i världen kallas genusstudier14. Genusbegreppet används för att beteckna

sociala relationer mellan könen och står för det helt sociala skapandet av föreställningar om 

lämpliga roller för kvinnor och män, det är ett sätt att hänvisa till det enbart sociala 

ursprunget till mäns och kvinnors subjektiva identiteter. Genus är i denna definition en social 

kategori som läggs på en könad kropp15.

I ett samhälle där kvinnor är underordnade män innebär detta att kvinnor i vissa 

sociala situationer tillskrivs roller som är mindre fördelaktiga eller attraktiva än de som 

tillskrivs männen. Till kategorierna är inte bara allmänna föreställningar och förväntningar 

om hur individen ska uppträda och förhålla sig knutna, utan också en värdering där ”man” 

representerar ett högre värde än ”kvinna”. Önskvärda egenskaper hos kvinnan är andra och 

sämre i förhållande till de önskvärda för mannen. Att vara kvinna är då i fundamental mening 

att tillhöra en underlägsen social kategori. Samtidigt som kvinnor utsätts för de 

kvinnospecifika strukturerna så tar de sig i de konkreta fallen olika uttryck beroende på 

kvinnornas olikartade inordning i andra strukturer16.

Inom den historiska vetenskapen används genushistoria för att försöka förstå 

både hur dåtida relationer mellan kvinnor och män såg ut (här begränsat till män och kvinnor 

inom Folkpartiet i Gävles organisation) och vilka konsekvenser detta hade för det samhälle 

de levde i (här begränsat till konsekvenserna för nämnda partiorganisation)17. 

1.4.2 Genussystemet

En utgångspunkt för studien utgör Hirdmans teori om genussystemet, den grundläggande 

ordningsstruktur av kön som Hirdman menar är förutsättningen för andra sociala ordningar, 

såsom de ekonomiska och politiska ordningarna18. 

Systemets två bärande principer är för det första diktomin: isärhållningen av

manligt och kvinnligt vilket inte bör blandas, och för det andra hierarkin: det är mannen som 
                                             
14 Hirdman, Yvonne, Vad är kvinnohistoria i Kvinnohistoria-Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar Stockholm, 
1992, s. 18 (Hirdman 1992, Vad är kvinnohistoria)
15 Scott, Joan Wallach, Genus – en användbar kategori i historisk analys, i Genushistoria : en historiografisk exposé /
2004 Lund s. 85
16 Streijffert 1983 s. 15-18, 32
17 Hirdman 1992, Vad är kvinnohistoria s. 19
18 Hirdman, Yvonne, Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning, 
i Genushistoria : en historiografisk exposé, Lund 2004 (Hirdman 2004) s. 116, Hirdman, Yvonne, Genussystemet: 
teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning. Maktutredningen, Uppsala, 1988 (Hirdman 1988) s. 7
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är norm. Dessa två principer skapar tillsammans kvinnans underordning. Hirdman betonar att 

det är ur isärhållningen som den manliga normen legitimeras och ser frågor om isärhållandets 

principer som applicerbara inom alla områden i alla sammanhang. Isärhållanet återfinns både 

i den fysiska och psykiska ordningen, i sysslor, platser och egenskaper. Rent generellt kan 

sägas att ju kraftigare som isärhållandet mellan könen verkar, desto självklarare och mindre 

ifrågasatt blir det manliga som överlägsen norm. Likaså fungerar det omvänt19. 

Kvinnor har själva funnit sig i att definiera sig som den lägre sorten. Hirdman 

ser det som att det i varje samhälle och varje tid haft ett slags kontrakt mellan könen, både på 

individnivå och som ett mer samhälleligt kontrakt om de abstrakta genusformernas gränser, 

innehåll och former. Isärhållandets grunduttryck finns i arbetsdelningen mellan könen och i 

föreställningar om det manliga och kvinnliga, den strukturerar sysslor, platser och 

egenskaper. Genuskontrakt kan sägas vara mycket konkreta föreställningar på olika nivåer 

om hur män och kvinnor ska vara mot varandra. Kvinnor är medskapare och medgörare i 

denna process. Dessa genuskontrakt har ärvts från mor till dotter liksom från far till son. 

Begreppet genuskontrakt blir därmed ett slags operationalisering av genussystembegreppet. 

Genom att tala i termer av genuskontrakt fås emellertid ett användbart redskap inte bara för 

gränserna för de kvinnliga möjligheterna, utan framförallt tvingas vi att sätta relationen –

mellanrummet - mellan maskulinum och femininum i centrum för förståelsen. Det finns 

potentiella konflikter kontraktets gråzoner, i försök att se hur långt ”han” eller ”hon” kan 

sträcka kontraktets innehåll till sin respektive förmån. Genuskontrakten skapar alltså balans 

men innebär också förhandlingar och en genuskris inträffar då det ifrågasätts och är osäkert

hur män och kvinnor ska förhålla sig till varandra och vilka områden de ska ”ha”20.

Genom att använda genussystembegreppets praktik, genuskontrakt, som 

begrepp kan man bygga modeller för att förstå aktioner, strategier, ideologier och politik. 

Män och kvinnor handlar och tänker ständigt med det för tillfället rådande genussystemets 

olika kontrakt som fond. Använt så ska begreppet tjäna som verktyg för att förstå såväl 

kvinnors handlande som mäns21. 

                                             
19 Hirdman 1988 s. 7-9 27, Hirdman 2004  s. 116 , Hirdman 1992 Vad är kvinnohistoria s. 19
20 Hirdman 1988 s. 15-17, Hirdman 1992, Kvinnorna i välfärdsstaten s. 203, Hirdman 2004 s 120-123
21 Hirdman 2004 s. 124-125



6

1.5 Forskningsanknytning

För att visa en frågas vetenskapliga relevans bör denna sättas in i ett sammanhang. I detta fall 

relateras frågan till tidigare forskning, vilket visar på dess kumulativa betydelse22. Om 

Folkpartiets kvinnoorganisation och om kvinnornas deltagande i partiet finns undersökningar 

på riksnivå, för förbund och för representation i riksdag och partitopp, men det finns en lucka 

att fylla då det gäller studier inriktade på folkpartiet och kvinnorna som rör sig på lokal nivå. 

1.5.1 Kvinnor i politiken

Lena Eskilsson, docent i idéhistoria, menar att trots att intresset för kvinnofrågor var lågt 

under 30-talet och den traditionella mans- och kvinnorollen stod högt i kurs, så var 30-talet 

det decennium då svenska kvinnor började göra sig gällande på flera områden, politiskt, 

socialt och litterärt23.

Sociologerna Barbara Hobson och Marika Lindblom betraktar också 30-talet

som en vändpunkt då svensk kvinnorörelse gick från marginalisering till inflytande Istället 

för att endast verka för kvinnans rättigheter som en självständig grupp har svenska kvinnor 

valt en deltagande strategi och verkat inom parlament och institutioner. Då de som arbetade 

inom kvinnorörelsen fann att en betydande del av kvinnorna inte ens utnyttjade sin rösträtt 

blev huvuduppgiften att göra kvinnor medvetna om medborgarskapets rättigheter och 

skyldigheter. En viktig strategi i arbetet med att mobilisera kvinnorna var att skapa en 

informerad kvinnlig medborgare som förstod de politiska debatterna och kunde påverka den 

politiska arenan24.

Gunnela Björk, docent i historia vid Örebro universitet fann i sin studie "Att 

förhandla sitt medborgarskap: kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950" 

att det under mitten av 30-talet fanns en ökande aktivitet i kvinnofrågor, att medlemsantalet i 

kvinnoföreningar i Örebro steg och att verksamheten blev alltmer fokuserad på kvinnofrågor 

och makt. Från och med valet 1936 agerade kvinnoföreningarna mer målmedvetet än tidigare 

för att få kvinnliga kandidater placerade på listorna. Det påpekades gång på gång att kvinnor 

var för fåtaligt representerade i nämnder och styrelser och att kvinnors politiska intresse 

skulle komma att öka om kvinnor fick ansvarsfulla uppdrag i beslutande organ. 

Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté i Örebro uppmärksammade frågan genom att 

anordna offentliga möten om kvinnorep inför valen 1938, 1940, 1942, 1944. Senare delen av 
                                             
22 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders, Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna historieforskningen, Lund, 
1996 (Dahlgren & Florén 1996) s. 77 Kap 3
23 Eskilsson, Lena, Drömmen om kamratsamhället – Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad 1925-35, Carlsson, Diss. Umeå : Univ. 
Stockholm 1991 s 65-66
24 Hobson och Lindholm, Collective identities, women’s power resources, and the making of welfare states i Theory
and society 1997 vol 26, s 482-501 485, 501
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1930-talet var alltså en brytpunkt då kvinnoföreningarna i Örebro tar steget från försiktig 

förhandling till kamp om medborgarskapets innebörder. Björk fann även att kvinnor ofta fick 

särorganisera sig, vara med i både parti och kvinnogrupp, vilket tog mer tid och kraft än 

männen som endast var med i partiet. Sågs ofta som ett måste att vara med i 

kvinnoföreningen om man var med i partiet. Under 1938 kulminerade de alltmer uttalade 

kraven från kvinnor och kvinnoorganisationer på reformer och inflytande. Året därpå bröt 

kriget ut och mycket av det som såddes 1938 kunde inte skördas, åtminstone inte 

omedelbart25. 

Även Stina Niklasson, Fil. Dr., som i sin studie undersökte bemötandet av 

kvinnor inom högern 1900-1936/1937, kommer till slutsatsen att 30-talets världspolitiska 

händelseutveckling i hög grad bidrog till att försvåra och försena kvinnornas inbrytning inom 

högern trots de många bakomliggande åren av arbete26.

Kjell Östberg, professor i historia vid Södertörns högskola, har undersökt de 

politiska kvinnoförbundens utveckling under tiden fram till andra världskriget med 

utgångspunkt i männens förhållande till kvinnlig särorganisering. Redan från början fanns 

hos Föreningen frisinnade kvinnor en konflikt mellan strävan att vilja arbeta för feministiska 

synpunkter i en självständig organisering och lojalitet med Liberala landsföreningen inbyggd

i föreningen. Kvinnorna ville inte utgöra någon konkurrensorganisation men väl en 

hjälporganisation till partiet. Föreningen frisinnade kvinnor hade vid beslutet om allmän 

rösträtt väl kvalificerade kvinnor i ledningen och väl genomarbetade politiska riktlinjer för 

sin verksamhet. Man hade ekonomiska resurser bakom sig som gjorde förbundet materiellt 

oberoende av partiet och förbundet växte hastigt. Detta borde ha borgat för att de frisinnade 

kvinnorna kunnat inta en central roll inom svensk politik de kommande decennierna. Men en 

rad samverkande faktorer försvårade kvinnornas framryckning och deras ställning inom 

Frisinnade landsföreningen var svag. För att visa att kvinnor inte hörde hemma på den 

politiska arenan framhölls vissa påstått sedda beteenden. Kafferepen lyftes fram som 

exempel på att kvinnor i timtal sysslade med tomt sladder och innehållslöst prat istället för att 

få till stånd ett intresse för vitala frågor och en allmän medborgerlig lyftning. Åsikten att 

kvinnor var okunniga och heller inte ville begripa politik var utbredd. De beskrevs vidare 

som osolidariska, kvinnorna anklagades från alla håll för att ha en läggning för skvaller, 

inbördes splittring och avundsjuka. De kunde inte enas runt vilka kvinnliga kandidater de 

                                             
25 Björk, Gunnela, Att förhandla sitt medborgarskap : kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950 
Arkiv, Diss. Stockholm : Univ., 2000 s. 174-176, 264 
26 Nicklasson, Stina, Högerns kvinnor – Problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 1900-1936/1937, 
Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 1992, s204
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skulle föra fram. Det var alltså kvinnornas eget fel att de inte innehade en bättre plats inom 

politiken27. 

Helena Streijffert, filosofie doktor vid Högskolan i Jönköping, framhåller i sin 

studie om svensk kvinnorörelse hur solidaritetsbristen med det egna könet var något som den 

tidiga kvinnorörelsens kämpar observerade och ville råda bot på. Den höga 

kontaktfrekvensen inom manskollektivet jämfört med kvinnokollektivet innebar olika 

betingelser för an sådan solidaritet. Gemenskapskänsla och intressegemenskap skapas genom 

umgänge med andra. Kamratanda och lojaliteten med de politiska meningsfränderna är 

lojaliteter som konkurrerar med familjegemenskapens. Detta var mer accepterat för män än 

för kvinnor, sett framförallt ur andra kvinnors synvinkel. Den bristande kvinnosolidariteten 

berodde inte på att kvinnor saknat objektiva skäl till solidaritet och systerskap utan snarare på 

deras brist på upplevd intressegemenskap som kvinnor; en brist som beror på att de ”aldrig” 

råkats och fått dela varandras erfarenheter28.

Östberg menar vidare att det erkändes att ett manligt motstånd fanns, men även 

här såg man kvinnornas oförmåga att själva ta itu med det. Då gnället över motståndet 

framkom försvann sympatierna. Liberalerna såg en underlåtenhet att bjuda till hos kvinnor, 

att själva kämpa sig framåt och inte gnälla. Männen anklagades i sin tur för att använda olika 

strategier på flera nivåer för att utestänga kvinnorna från politiskt arbete. Att osynliggöra de 

kvinnor som faktiskt deltog i politiken var en, t.ex. att tilltala en grupp med en ensam kvinna 

eller få kvinnor med ”mina herrar”. Kvinnor satt nästan alltid som ensam i en grupp av män 

och pressen på denna kvinna blev stor och det var påtagligt vanligt att hon lämnade sin plats 

efter en kort tid. Vid val motverkades kvinnonamn på flera sätt och efter riksdagsvalet 1936 

gjorde ledningen för Folkpartiets kvinnoförbund ett uttalande där man protesterade mot att de 

listor som haft kvinnonamn på någorlunda valbar plats visat en förvånande tendens att 

försvinna från vallokalerna. Ofta fick bara ett kvinnonamn plats på valsedlarna, minst en 

kvinna för att tillgodose kraven, men också mest en kvinna, vilken hade svårt att få sig 

placerad på valbar plats.

Maud Eduards, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, med 

inriktning mot genusvetenskap och feministisk teori, menar att kvinnoförbunden i realiteten 

ofta fått fungera som stödtrupper åt moderorganisationen, som till största delen består av 

män, även om syftet varit att fungera som rekryteringsbas och påtryckningsgrupp.  

Kvinnolistor har enligt Eduards utgjort ett sätt att protestera mot manlig dominans i partier 

och beslutande församlingar, medan ett annat har varit att bibehålla kvinnoförbunden som 

                                             
27 Östberg 1997 s.37, 44-45, 77-82
28 Streijffert 1983, s. 22 
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politiskt avstamp för kvinnorna. Genom utbildning inom kvinnoorganisationen skulle

kvinnorna skolas för politiken utanför detsamma. Men existensen av kvinnoförbund kan även 

ses som en yttring av moderpartiernas ”kvinnopolitik”. Eduards menar att demokratin gav 

män och kvinnor lika rättigheter, vilket dock inte innebar lika möjligheter. Den kvinnliga 

könsrollen, alltså kvinnors liv, kultur och erfarenheter, har lett till utbildning, arbete och 

familjeliv utan politiska resurser. Det politiska arbetet, språket och de politiska beslutens 

innehåll har varit direkt avskräckande för många kvinnor29.

Det fanns enligt Östberg en stark självkritik hos kvinnorna, många såg sig som 

omogna och inte kompetenta eller så anklagade aktiva kvinnor de icke aktiva för att vara 

alltför passiva. Men till stor del sågs männen ha ansvar för situationen och deras argument 

fick inte stå oemotsagda. Kafferepen förklarades vara viktiga sociala fora där kvinnor på sina 

villkor kunde diskutera samhällsfrågor och problemen att samlas runt en kvinnlig kandidat 

kunde lösas genom att männen släppte till fler platser för kvinnonamn. Kvinnolistor och 

särlistor skulle komma att bli ett återkommande fenomen30.

1.5.2 Folkpartiet och kvinnor

Louise Drangel, historiker och forskare vid Stockholms universitet, riktar i sin studie 

”Folkpartiet och jämställdhetsfrågan” strålkastarljuset mot folkpartiet och jämför deras 

partipolitiska agerande i förhållande till de andra partiernas. Drangel menar att trots att

Folkpartiet representerar den ideologiska riktning som historiskt sett arbetat mest för att 

förbättra kvinnors villkor och strävat efter jämställdhet mellan könen fick även folkpartiets 

kvinnor under 30- och 40-talen endast ett svagt stöd i kampen för jämställdhet och det var 

mer av konfrontationspolitik från kvinnohåll mot männen på 30-talet än senare. Efter 

sammanslagningen 1934 antog FP ett partiprogram där alla radikala kvinnokrav blivit 

strukna för att underlätta en uppgörelse mellan de frisinnade och de liberala3132. Ser man till 

ställningstaganden i sakfrågor var FP inte heller något särskilt kvinnoradikalt parti. Man kan 

dock märka en strävan att hålla fast vid liberala ideal när det gällde formella rättsliga frågor, 

där skulle liberala principer vara vägledande. När man diskuterar hur konservativt eller 

radikalt folkpartiet var i jämställdhetsfrågor får man inte glömma att meningarna i just dessa 

frågor var högst delade inom partiet, liksom i andra partier33. En del av partiets kvinnor i 

framskjuten ställning på 1930- och 1940-talet var besvikna över att inte kvinnorna gjorde sig 

mer gällande, eller tilläts göra sig gällande. Riksdagsledamoten Helga Sjöstrand ansåg att 

                                             
29 Eduards 1977, s. 49, 113
30 Östberg 1997 s. 77- 94
31 Drangel 1984 s. 34319344
32 Drangel 1984 s. 380-388
33 Drangel 1984 s. 356-357
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kvinnorna i folkpartiet direkt motarbetades på 1930-talet i nomineringssammanhang. ”Tyvärr 

har det ju också visat sig, att om kvinnonamnet råkar komma på valbar plats, det genast från 

ett eller annat håll sättes krafter i rörelse för att förhindra det”, skrev hon i partitidningen 

1939. 

I det nya partiprogrammet som kom 1944 hade jämställdheten mellan könen 

degraderats till en andrahandsfråga. 1934 hade ”kvinnans likställighet” stått uppräknat bland 

de demokratiska frihetskraven. 1944 stod att ”Lika rätt bör gälla för män och kvinnor”. 

Programgruppen hade från början föreslagit ”Partiet kräver lika rätt för män och kvinnor”. 

När kvinnorna i folkpartiet 1935 beslöt att gå samman i en egen organisation inom partiet var 

en del kvinnor emot. Sannolikt var skälet att de trodde att kvinnorna skulle förlora i 

inflytande om de höll sig för sig själva. Många kvinnor kom också att bara tillhöra 

kvinnoföreningen på orten och deltog inte i lokalavdelningens verksamhet. 

Riksdagsledamoten och senare partiledaren Bertil Ohlin menade vid en konferens 1940 att 

det var bättre att kvinnorna arbetade för den gemensamma lokalavdelningen istället för att 

lägga tid i kvinnoföreningen, då skulle männen lära känna dem bättre och de skulle ha lättare 

att bli nominerade till valbar plats. Men det fanns även misstankar att männen tyckte det var 

bra om kvinnorna höll sig samlade i ofarliga kvinnogrupper och inte lade sig i 

lokalavdelningens affärer. Ytterligare en risk med särskilda kvinnoföreningar var att det 

också blev kvinnornas sak att backa upp en kvinnokandidat. Ellen Hagen framhöll på ett 

landsmöte för Folkpartiets kvinnoförbund 1944 att det var sällsynt att männen i 

lokalavdelningen ställde upp för en kvinnlig kandidat. Fördelar med att ha en egen 

organisation var att det oftast var lättare att få med kvinnor i partiarbetet om det fanns ett 

kvinnoförbund och att de då också kunde vara med och ge remissvar till riksdagsutskott och 

statliga utredningar i egenskap av kvinnoförbund34. 

Gärd Folkesdotter, fil.dr i samhällsplanering, har i sin studie om kvinnors 

intressen och inflytande i kommunalpolitiken i Gävle med ett historiskt inslag där hon jämför 

Gävle med tidigare nämnda Gunnela Björks studie. Hon drar slutsatsen att de borgerliga 

kvinnorna (vilka inkluderar de frisinnade/folkpartister) tycks haft större stöd, eller mött 

mindre motstånd, både lokalt och centralt från männen i sina partier än de socialdemokratiska 

vid nomineringar och val. Hon bedömer vidare att folkpartiets kvinnor i Gävle under 40-talet 

hade förhållandevis gott stöd inom partiet. Folkesdotter fann även att de borgerliga kvinnorna 

                                             
34 Drangel 1984 s. 383-387
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föreföll stå mer självständiga i förhållande till sina kvinnoklubbar medan de 

socialdemokraterna hade klubbarna som bas.35.

                                             
35 Folkesdotter, Gärd, Kommunal politik i kvinnohänder: Gävle i jämförelsens ljus, Institutet för bostads- och 
urbanforskning, Gävle, 2002 s. 53-66
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1.6 Material och metod

1.6.1 Material/källkritik

Eftersom frågeställningen berör de frisinnades/folkpartiets lokala organisationer i Gävle har 

jag använt mig av mötesprotokoll från fyra organisationer som källor, Gävle Frisinnade 

förening, Gävlekretsen av Svenska kvinnors vänsterförbund, Folkpartiets lokalavdelning i 

Gävle och Folkpartiets kvinnogrupp i Gävle. 

Protokollen är relevanta källor då det mesta som tas upp på mötena 

protokollförs, alltså syns vilka ämnen som diskuterats, vilka beslut klubben tagit, vilka andra 

organisationer och grupper klubbarna har kontakt med, vilka föreläsningar, kurser och andra 

aktiviteter medlemmarna erbjudits och deltagit i. Det blir en undersökning av vad som 

skedde ”officiellt”, vad som skedde på individnivå är svårt att komma åt utifrån detta 

material. Protokoll ger en sammanfattning av vad som sagts och återger inte ordagrant vad 

varje person sagt, med undantag t.ex. för citat av uppläsningar ur tidningsartiklar eller ett 

anförande. De återger alltså vad som sagt i stort och hur de formulerat sig. Här syns vad som 

var vanligt och avvikande. 

Som källa är protokollen trovärdiga. De utgör förstahandskällor, skrivna av en 

mötesdeltagare och justerade av en annan och bör därför inte innehålla några större fel. Dock 

kan de inte spegla allt som sagt och gjorts i detalj, vilket innebär att vad som protokollförs

kan bli subjektivt särskilt då det kommer till diskussioner och uttalanden. Denna risk minskas 

dock av justerarens kontroll. Efter genomgång av protokollen är även omdömet att de allra 

flesta möten är fylligt beskrivna och ger en utförlig bild av vad som skett. 

1.6.2 Urval

Valet att undersöka det frisinnade/folkpartistiska partiet grundas på att de historiskt fört 

kvinnans politiska rätt starkast. Mot bakgrund av att kvinnor nationellt sett under denna tid 

hade svårt att göra sig gällande inom politiken undersöks hur den lokala situationen i Gävle 

inom de frisinnade/folkpartistiska partierna såg ut. Att bara undersöka Gävle innebär att man 

inte kan generalisera i någon större utsträckning, men detta är meningen att vara en studie av 

den lokala situationen i Gävle.

Folkpartiets kvinnogrupp i Gävle bildades 1936 och Folkpartiets lokalavdelning 

i Gävle 1934. För att täcka in 30-talets tidigare år ingår även de Frisinnade i studien, likaså 

Svenska kvinnors vänsterförbund i Gävle (i början av 30-talet under namnet Frisinnade 

kvinnor) som samarbetade med det frisinnade partiet.
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1.6.3 Genomförande

Studien i sig är kumulativt kvantitativt kompletterande36 och vill synliggöra lokala historiska 

förhållanden. Studien ska beskriva dels hur situationen var för kvinnorna under den valda 

tiden inom den valda partiorganisationen, men även vad som hände med denna under tiden, 

vilket gör att det både är fråga om tillstånd och förlopp37.

Jag har valt att gå igenom allt protokollmaterial under tidsperioden 1930-1946 

eftersom studien ska ge en översiktlig beskrivning av kvinnogruppernas arbete och av det 

som berör kvinnor i partiprotokollen. När det gäller Folkpartiets lokalavdelning fokuseras 

främst två delar, dels val och arbetet/nomineringar kring dessa och dels i vilka sammanhang 

kvinnor nämns/uttalar sig, detta för att få en bild av FP:s syn på vad kvinnorna borde/kunde 

göra inom partiarbetet. I partiets protokoll syns styrelsens sammansättning, kontinuerligt 

återkommande val, samt där kvinnor uttalar sig eller nämns på något vis. Detta visar både hur 

män uttrycker sig om kvinnor och deras roll i politiken, och hur kvinnor själva gör det.

Undersökningsmetoden är alltså i huvudsak kvalitativ. Ett kvantitativt arbetssätt 

hade varit mer relevant vid andra typer av frågeställningar där män och kvinnor direkt 

jämförs, t. ex. som gällde kvinnornas och mäns aktivitet vid möten eller frågor om mängd 

uppdrag och nomineringar. Denna studies fokus är mer på händelser och uttalanden som 

visar bemötandet av kvinnor i partipolitiken och kvinnors deltagande i det politiska livet hos 

Gävles frisinnade och folkpartister.

                                             
36 Dahlgren & Florén 1996, s. 79-81 kap 4 Florén
37 Dahlgren & Florén 1996 s 75-76 Kap 3
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2. Behandling

2.1 De studerade organisationerna 

Gävlekretsen av Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV) studeras mellan 1930 och 1937. 

Under fösta delen av den studerade tiden gick gruppen under namnet Frisinnade kvinnor. 

SKV var den kvinnogrupp för liberala/frisinnade kvinnor som fanns i staden innan 

Folkpartiets kvinnogrupp i Gävle bildades. Kvinnogruppen hade ett visst samarbete med 

Gefle frisinnade förening och det är dem gruppen stödjer och arbetar med inför val. Gefle 

Frisinnade förening studeras från 1930 till 1934 då föreningen uppgår i Folkpartiets 

Gävleavdelning. Folkpartiets Gävleavdelning (FP) bildades genom en sammanslagning av 

tidigare Gefle Frisinnade förening och Gefle liberala valmansförening. FP studeras mellan 

1934-1946. Folkpartiets kvinnogrupp i Gävle (FK) bildades 1936 och studeras fram till 1946. 

Dock låg gruppen nere från1939 till 1941. Flera av gruppens medlemmar var tidigare aktiva 

inom SKV. 

Dessa organisationer presenteras mer ingående vid tiden för deras tillkomst i 

den i stort kronologiska framställning som följer.

2.2 Innan Folkpartiet

2.2.1 Gävlekretsen av Svenska Kvinnors Vänsterförbund 1930-1937

Föreningens verksamhet under den tiden 1930-1937 var sparsam. SKV Gävle hade fyra 

möten 1930, tre möten 1931, ett möte 1932, ett möte 1933, två möten 1934, inge                 t 

1935, inget 1936 och ett möte 1937. I styrelsen under dessa år nämns Hanna Landberg, Ester 

Forsell, Lisa Philblad, Anna Lindborg, Aina Egelin, Gerda Modén, Hall, Karin Lindblom, 

Eina Cratz och Ester Sterner38. 

Frågor som uppmärksammats i SKV är t.ex. lagen mot lösdriveri som av 

gruppen beskrevs som ”en klasslag med fritt spelrum för godtycklig tillämpning”. Även en 

fråga om nyblivna mödrars behov av bättre (lämpliga) levnads- och vårdförhållanden

diskuterades och fick gruppens sympatier. Hanna Landberg läste upp ett kapitel om 

”Förhållandet mellan könen” ur boken ”Individuell psykologi”39. Ett bidrag på 100 kr gick 

till ”Geflekretsen av Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet” till 1932 års 

                                             
38Arkiv Gävleborg, Protokoll Gävlekretsen av Svenska kvinnors Vänsterförbund, 1930-1937 (Protokoll SKV) 
39 Protokoll SKV Jan 1930
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upplysningskurser i Gefle-Falun40. Gruppen deltog också i det av olika kvinnoorganisationer 

anordnade opinionsmötet med mottot: Kvinnor inför världskrisen” 18 feb 193441.

Redan 1934 kom frågan om Gävlekretsen av SKV:s fortsatta existens upp och 

det beslutades att gruppen skall forstsätta sin verksamhet42.  1937 beslöts dock att dess

verksamhet skulle upphöra och de pengar som fanns kvar i kassan för socialt 

upplysningsarbete, 137,02 kr, skulle överföras till Folkpartiets kvinnogrupp i Gävle43. 

2.2.2 Gefle frisinnade förening 1930-1934

Gefle frisinnade förening bildades 1902 och uppgick 1934 i Folkpartiets Gävleavdelning44. 

Att sitta i styrelsen för föreningen måste räknas ha varit ett förtroendeuppdrag 

och innebära en viss status inom densamma. 1930 satt inga kvinnor i niomannastyrelsen, 

dock var tre av sex suppleanter kvinnor, fröken Hanna Landberg, fröken Elvira Lindblom 

och fröken Beda Nilsson45. Vid 1931 års årsmöte omvaldes de tre kvinnorna som suppleanter 

i styrelsen46. Efter att en hr. Axel Olson avlidit väljs i maj 1932 en av suppleanterna, Hanna 

Landberg, in i styrelsen, övriga 8 ledamöter är män. Ersättare är 4 män och två kvinnor

Elvira Lindblom och Beda Nilsson.47 Följande år 1933 återväljs hela styrelsen på årsmötet, 

alltså är Hanna Landberg fortfarande ledamot48.

Ett tillfälle som stack ut som speciellt ur materialet eftersom det var en av få 

gånger som en kvinna hade ett speciellt uppdrag vid ett möte var då Hanna Landberg ombads 

av Hr. Löfgren att medverka med föreläsning över lämpligt ämne till sammanträdet49. Detta 

blev en recension av Bernhard Shaws bok ”Den intelligenta kvinnans vägvisare till socialism 

och kapitalism”. Det finns ingen kommentar i protokollet om recensionen50, och det verkar 

ha varit en engångsföreteelse, kanske tyckte man inte att detta passade sig på 

föreningsmöten, eller att det räckte med den enda gången.

2.2.3 Stadsfullmäktigeval 1930

Stadsfullmäktige i Gävle bestod av 45 ledamöter och var den högsta beslutande församlingen

i staden, (motsvaras idag av kommunfullmäktige, egen anm.). Hela fullmäktige valdes under 

                                             
40 Protokoll SKV Dec 1931
41 Protokoll SKV feb 1934
42 Protokoll SKV mars 1934
43 Protokoll SKV mars 1937
44 Arkiv Gävleborg, Protokoll Folkpartiets Gävleavdelning (Protokoll FP)
45 Protokoll FP 25 april 1930
46 Protokoll FP 28 april 1931
47 Protokoll FP 27 maj 1932
48 Protokoll FP 13 maj 1933
49 Protokoll FP 13 maj 1930
50 Protokoll FP 23 maj 1930
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tiden för undersökningen vart fjärde år51. Socialdemokraterna hade under studiens år egen 

absolut majoritet i stadsfullmäktige52.

För att förbättra positionerna inför stadsfullmäktigevalet 1930 beslutade

styrelsen att föreningen borde söka samarbete med övriga organisationer i staden som i stort 

sett ha samma syfte, såsom ”Föreningen frisinnade kvinnor”, ”Frisinnade 

ungdomsföreningen” och ”Gefle liberala valmansförening”, under samlande 

partibeteckningen ”Borgerliga vänstern”. En diskussion om samarbetet följde, där Hanna 

Landberg angav att hon fann förslaget mycket tilltalande”. Däremot är styrelsen inte lika 

positiv till samarbete med övriga borgerliga partier, inte heller fröken Landberg som 

upplyste, ”att därest det bleve borgerlig samverkan, skulle Frisinnade kvinnor tacka och säga 

adjö”, vilket inte vidare kommenterades53. Något sådant allmänborgerligt samarbete syns inte 

kommit till stånd.

Då det kom till nomineringar till vallistor avsade sig en fröken Samuelsson 

förnyad kandidatur ”under framhållande av att hon icke kunnat fylla sin plats såsom hon själv 

velat och andra säkerligen hoppats”. Hon måste alltså suttit i stadsfullmäktige den föregående 

perioden. Även fröken Landberg avsade sig och ordf. meddelade att föreningen senare skulle

ta ställning till avsägelsen54.

En av FP:s manliga medlemmar, Dr. Nilsson, underströk betydelsen av 

samarbete med föreningen Frisinnade kvinnor och att denna förenings önskemål i fråga om 

kandidatplacering tillgodosågs. Oscar Millgårdh framställde förslag om att ”ett formligt 

förslag skulle göras till föreningen Frisinnade kvinnor samt Liberala föreningen i denna 

fråga. Detta förslag gick ut på att fröken Hanna Landberg, skulle såsom gemensam kandidat 

för de tre föreningarna placeras på fjärde plats på listan i första kretsen och att därjämte en 

särskild lista med fröken Hanna Landbergs namn främst skulle kunna utges. ”Detta förslag 

bifölls, och i övrigt bifölls valkommitténs förslag enhälligt”55. Initiativet till den särskiljda 

listan kom från kvinnogruppen som inte var nöjda med Landbergs fjärdeplats56. De delade ut 

listan till ca 250 personer, företrädesvis kvinnor inom 1:a valkretsen, samt delade ut valsedlar 

vid vallokalerna. Ingen framgång för Landberg nämns57.

Huvudlistan till första kretsen bestod av totalt 13 namn med Hanna Landberg 

på fjärde plats och en Emy Hall på nionde plats. Till andra kretsen stod 12 namn med 

                                             
51 Gröndahl, Jan, Politik i Gävle från sekelskifte till rekordår s.17-70 i Den samtida historien: studier till Gävles 550-
årsjubileum, Stockholm, 1995 (Gröndahl 1995) s. 25
52 Gröndahl 1995 s. 40
53 Protokoll FP 7 okt 1930
54 Protokoll FP 15 okt 1930
55 Protokoll FP 15 okt 1930
56 Protokoll SKV, okt 1930
57 Protokoll SKV, dec 1930
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byråbiträdet Ester Samuelsson på fjärde plats och ännu en kvinna, fröken Sigrid Eliasson-

Eden, står ej placering58. Alltså sattes både Samuelson och Landberg upp som kandidater 

efter att först nekat till kandidatur. 

2.2.4 Kvinnans traditionella roll i Frisinnade föreningen

En hr. Millgårdh föreslog att en kvinnokommitté skulle tillsättas som skulle arbeta för ökad 

aktivitet hos föreningens kvinnor detta. Alla verkar inte funnit det så angeläget att det 

krävdes en särskild kommitté, för under den livliga diskussion som följde ”framhölls att 

föreningen för denna gång borde inskränka sig till att vädja till de närvarande damerna att 

ställa sig i spetsen för anordnande av ett trevligt samkväm”. De närvarande kvinnorna åtog 

sig att sammankalla en större grupp kvinnor och ordna ett sådant59. I en senare beskrivning 

av samkvämsmötet står att: 

”Gefle Frisinnade förenings damer visade sig vara ordhålliga – som vanligt. Det löfte de vid ett av 

höstens möten välvilligt avgåvo om att ställa sig i spetsen för anordnandet av ett samkvämsmöte 

infriades genom tillkomsten av det storslagna samkvämsmötet på T.R.-lokalen den 14 januari. Att de 

härvid allierade sig med Gefle Frisinnade ungdomsklubb visar endast desto mera, på vilket utmärkt sätt 

de förstodo att bemästra situationen. Rörande vad som tilldrog sig vid samkvämet hänvisas till 

nedanstående omnämnande i Gefle Dagblad, men undertecknad (Millgårdh) vill dock understryka, att 

om också ungdomsföreningen i avsevärd grad stod för det intellektuella, så bidrog de äldres förening och 

dess medlemmar i avsevärd grad till det materiella” 60.

I nämnda artikel finns en betoning på ungdomarnas del i samkvämet och rörande kvinnorna 

nämns bara: ”I övrigt får de båda föreningarnas damer dela äran för de festliga 

arrangemangen, som gåvo samkvämet en annan karaktär än ett vanligt politiskt möte. Och 

för det materiella var det väl sörjt”61. Sekreteraren vill framhålla kvinnornas goda karaktär 

och verkar anse att de hamnat för mycket i skymundan i artikeln. Samtidigt poängteras 

verkligen deras traditionella kvinnoroll, de förstod att lämna ifrån sig det som rörde det 

intellektuella och var utmärkta i som värdinnor. Samma fenomen återkommer flera gånger, 

med omnämnanden som ”under vilket föreningens damer på ett hedrande sätt uppträdde som 

värdinnor och skötte om serveringen”62 och ”För de materiella förfriskningarna svarade 

några älskvärda kvinnliga medlemmar”63. Flera gånger är det också det enda som nämns om 

kvinnornas deltagande i mötena, deras roll gällande ”det materiella”.

                                             
58 Protokoll FP 22 okt 1930
59 Protokoll FP 21 nov 1931
60Protokoll FP 1 maj 1932
61Protokoll FP 1 maj 1932
62 Protokoll FP 13 maj 1933
63 Protokoll FP 22 nov 1933
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2.3 Folkpartiets första tid

2.3.1 Folkpartiet i Gävle (FP)

9 mars 1934 hölls möte för att behandla den borgerliga vänsterns samling i landet, alltså 

bildandet av ett nytt parti. Från den livliga debatten finns 6 referat, ett av dem från en kvinna, 

Hanna Landberg. ”Fröken Landberg framhöll, att samlingen skulle ha betydelse för dem, 

som blevo utan hemvist, då splittringen skedde. I frågan om programförslaget framhöll 

talarinnan emellertid, att hon funne verkställande utskottets formulering av försvars- och 

nykterhetspunkterna bättre64”. 11 sept 1934 hölls ett möte med frisinnade och liberaler där

Hanna Landberg som enda kvinna närvarade och 2 oktober togs upp förslag till 

interimsstyrelse med 7 män och som suppleanter 3 män plus 2 kvinnor, Ester Samuelsson 

och Hanna Landberg65. En kommitté bestående av fröken Aina Egelin och två män fick i 

uppgift att föreslå fasta styrelseledamöter66.

2.3.2 Folkpartiets styrelse 1934-1938

1934 bildades så FP Gävle och en interimsstyrelse utsågs som bestod av 7 män och som 

suppleanter 3 män plus 2 kvinnor, Ester Samuelsson och Hanna Landberg67. Ordinarie 

styrelse kom 1935 att bestå av 6 män inklusive ordförande plus fröken Hanna Landberg, med 

tre suppleanter med fröken Aina Egelin på tredje plats68. 1936 omväljs styrelsen från 

föregående år, förutom ordf-byte69. 1937 blir Aina Egelin invald i styrelsen efter 

slöjdlärarinnan Hanna Landberg, som undanbett sig återval”. Nyvald ersättare efter Egelin är 

fru Signe Linander70. Styrelsen tackar i årsberättelsen för 1937 Landberg för ”det stora 

intresse hon städse visat som styrelseledamot”. 1938 omväljs styrelsen71. 

2.3.3 Stadsfullmäktigeval 1934

Inför stadsfullmäktigevalet 1934 nominerade den nya lokalavdelningen av Folkpartiet i 

Gävle de då sittande 6 ledamöterna, däribland Ester Samuelsson. 28 nya namn föreslogs, 

däribland de 3 kvinnorna fröken Hanna Landberg, fru Gerda Modén och fru Elin Berglund72. 

Efter provval föreslog styrelsen 2 alternativ till listor. Alt 1 innebar en lista i varje av de två 

kretsarna. Då skulle det i första kretsen vara en lista med 18 namn, med lärarinnan Lisa 

                                             
64 Protokoll FP 9 mars 1934
65 Protokoll FP sep, okt 1934
66 Protokoll FP 28 mars 1935
67 Protokoll FP sept, okt 1934
68 Protokoll FP 28 mars 1935
69 Protokoll FP 18 mars 1936
70 Protokoll FP 19 mars 1937
71 Protokoll FP 24 mars 1938
72 Protokoll FP 16 okt 1934
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Pihlblad på 11 plats (nämns första gången i partiets protokoll), och i andra kretsen 12 namn 

med fru Gerda Modén på 7 plats och fru Elin Berglund på 10 plats. Alternativ 2 innebar 2 

listor i varje krets, för första kretsen en lista med 10 namn med Lisa Pihlblad på 8 plats och 

en lista med 11 namn, bara män. I andra kretsen en lista med 7 namn med fru Elin Berglund 

på 6 plats och en lista med 8 namn med fru Gerda Modén på 6 plats.  Hanna Landberg 

yttrade sig som enda kvinna att hon var för alt 2, vilken också blev det valda alternativet73. 

2.3.4 Folkpartiets Kvinnogrupp i Gävle (FK) 1936-1939

13 nov 1935 föreslog fröknarna Egelin och Landberg ett försök att samla och intressera 

kvinnorna inom Folkpartiet. FP skulle betala kostnaderna för ett sådant möte, och vikten av 

att få kvinnorna intresserade för det politiska arbetet betonades från flera håll74.

Som inledning på en agitationsvecka 1936 hölls ett offentligt möte på 

läroverkets aula med fru Olga Widegren75. Efter Widegrens föredrag ”Samhällsintresse och 

medborgaransvar” följde enskild överläggning med FP:s kvinnor varifrån det meddelades att 

en kvinnoklubb, FK, bildats. Styrelsen bestod av fröken Aina Egelin ordf., fru Signe 

Linander, fru Gerda Modén, fröken Anna Lindborg och fru Elsa Millgårdh76. 

I mars 1936 bildades Folkpartiets kvinnogrupp (FK) i Gävle. Fru Aina Egelin

höll då ett anförande där hon betonade att stora värden för kvinnorna stod på spel och att det 

därför var kvinnornas plikt att ”trots tillfälliga motgångar ej ge tappt” i sitt politiska arbete. 

Kvinnogruppens uppgift var därför att hålla kvinnornas intresse vid liv och ge övning i 

offentligt uppträdande77. Flera av kvinnorna från SKV Gävle finns representerade i FK 

Gävle, såsom Aina Egelin, Lisa Philblad, Hanna Landberg och Gerda Modén. Ordförande är 

Aina Egelin78. Ett senare förslag om att även männen inom FP skulle inbjudas att delta i 

klubbens sammankomster avslogs79.

Mötesfrekvensen i FK sjönk för varje år. Gruppen hade 5 möten 1936, 4 möten 

1937, 3 möten 1938 och endast ett möte 1939. 

2.3.5 Kvinnogruppens verksamhet

Under de tre år som FK i realiteten var aktiva under 30-talet, (1939 hölls endast ett möte där 

föreningen lades ner), skedde både val till riksdag och stadsfullmäktige, så av verksamheten

                                             
73 Protokoll FP 30 okt 1934
74 Protokoll FP 13 nov 1935
75 Protokoll FP 12 mars 1936
76 Protokoll FP 18 mars 1936
77 Arkiv Gävleborg, Protokoll Folkpartiets kvinnogrupp Gävle, (Protokoll FK), april 1936
78 Protkoll FK 19361939
79 Protkoll FK nov 1937
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kretsar, förutom runt att organisera den nya kvinnogruppen, mycket runt valarbetet80. Under 

hela studiens tid avslutas FK:s möten så gott som varje gång med tesupé eller kaffebord samt 

ofta även med sång och musik. Det fördes diskussioner om program för kommande möten, 

utsågs representanter till olika möten med fristående grupper samt redogjordes för vad som 

skett på olika ombudsmöten som någon från föreningen deltagit i81. Modén refererade t.ex 

från centralstyrelsemöten och redogjorde för en del kvinnospörsmål som upptagits till 

behandling82. Fröken Anna bergström kåserade vid ett tillfälle över ämnet ”våra 

umgängesvanor” vilket föranledde en livig diskussion83. Klubben valde tre representanter att 

närvara vid arrangemang i läroverkets aula ordnat av föreningen ”Världssamling för fred” 84, 

vilken klubben sedan gick med i85.

Kvinnogruppen ville gärna anlita kvinnliga talare och Fru Modén fick tidigt i 

uppdrag att försöka skaffa en kvinnlig talare till ett politiskt föredrag i läroverkets aula86. På 

ett av de första mötena hålls ett föredrag om hur svenska riksdagen fungerar vilket visar 

gruppens intention att bilda kvinnor i politik87. Fru Olga Widegren, ombudsman för 

Folkpartiets kvinnoförbund som reste runt och bedrev folkpartipolitisk upplysning och 

verkade för att kvinnogrupper skulle bildas88, höll föredrag i FK om aktuella 

riksdagsfrågor”89 och senare förbereder kvinnogruppen för en föredragsturné av fru 

Widegren i Gästrikland för bildande av kvinnoklubbar90. Vid ett annat tillfälle höll Fru Signe 

Linander föredrag om stadsfullmäktige91. En dr. Beth Hammings från Stockholm kallas att 

hålla föredrag i Gävle92. Kvinnogruppens fröken Aina Egelin gav en kort översikt över 

motionerna vid 1938 år riksdag som särskilt berörde kvinnorna93. På initiativ av och 

tillsammans med kvinnogruppen anordnade FP ett möte i läroverkets aula inför höstens 

stadsfullmäktigeval med fru Hamrin-Thorell och riksdagsman Elon Andersson som talare 94.

                                             
80 Protkoll FK 1936 
81 Protkoll FK
82 Protkoll FK mars 1937 och 1938
83 Protkoll FK jan 1938
84 Protkoll FK jan 1938
85 Protkoll FK mars 1938
86 Protkoll FK sept 1936
87 Protkoll FK mars 1937
88 Fraenkel, Ingegärd, kapitel Folkpartiets kvinnoförbund s 40-51 i Det var så vi började. Liberala kvinnor. Stockholm 
1979 s. 41
89 Protokoll FP 18 mars 1937
90 Protkoll FK nov 1937
91 Protkoll FK nov 1937
92 Protkoll FK nov 1937
93 Protkoll FK mars 1938
94 Protokoll FP 25 aug 1938
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2.3.6 Inför andrakammarval 1936

Redan vid första medlemsmötet diskuterade och beslutade gruppen att till höstens 

riksdagsval stödja Magda Persson från Söderhamn95. Det beslöts att samtliga medlemmar 

skulle besöka valbyrån för att erhålla valarbete, samt ”för övrigt på allt sätt arbeta för partiet 

till valet”96. På förfrågan fick FK rätt att på FP:s bekostnad kalla lämplig valtalare inför 

andrakammarvalet 193697. Gruppen diskuterade även lämplig formulering för upprop till 

kvinnorna inför riksdagsvalet 193698. Det författade flygbladet finns inklistrat i FP:s 

protokoll och lyder: 

”Kvinnor! Varför ha vi endast fem representanter i riksdagen? Vi utgöra 52 procent av väljarkåren och 

äro således en politisk maktfaktor – om vi använda vår rösträtt! Samhället behöver vår insats! Sätt in 

flera kvinnor i den lagstiftande församlingen. Folkpartiet har alltid visat sig varmt behjärta de kvinnliga 

kraven i svensk politik. Rösta med Folkpartiet! Rösta på Folkskollärarinnan Magda Persson! 

/Folkpartiets kvinnogrupp i Gefle”99

2.3.7 Stadsfullmäktigeval 1938

Inför stadsfullmäktigevalet 1938 diskuterades frågan om kartell med högern där fröknarna 

Landberg och Philblad protesterade på grund av ideella skäl. Andra ville att frågan skulle 

avgöras av en valkommitté, till vilken utsågs 7 personer, tre män och fyra kvinnor, fröknarna 

Egelin, Edlund, Lindborg och fru Millgårdh. För första gången är kvinnorna i majoritet i en 

vald grupp100. 

Kvinnogruppens ordförande höll ett anförande där hon betonade att det gällde 

för kvinnorna att bevaka sina intressen vid höstens stadsfullmäktigeval. ”Männen skulle icke 

ge oss någon säker placering på valsedlarna”101. Flera lämpliga kvinnliga kandidater 

diskuterades, efter omröstning föreslogs fru Rut Johansson och fru Gerda Modén att uppföras 

såsom de enda kvinnonamnen på listorna. Man beslöt att kvinnogruppen skulle begära att de 

kandidaterna skulle uppsättas på andra resp. tredje plats i de båda kretsarna. Mötet avslutades 

för att vidtaga förhandlingar med FP102.

FP hade skapat provvalsblanketter med uppmaning att numrera föreslagna med 

nr 1-10. 20 män och 2 kvinnor, fru Ruth Johansen och fru Gerda Modén, står som

föreslagna103. På grundval av detta provval uppgjorde valkommittén förslag till valsedlar i de 

                                             
95 Protkoll FK april 1936
96 Protkoll FK sept 1936
97 Protokoll FP 3 sept 1936
98 Protkoll FK sept 1936
99 Protokoll FP 10 sept 1936
100 Protokoll FP 25 april 1938
101 Protokoll FK mars 1938
102 Protokoll FK mars 1938
103 Protokoll FP 24 mars 1938
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båda kretsarna. I första kretsen står fru Johansen på 2:ra plats av 10 och i andra kretsen står 

fru Gerda Modén på 3:e plats av 9. Angående dessa förslag uttalade sig 9 män och de fyra 

kvinnorna fröken Egelin, fröken Landberg, fröken Edqvist och fröken Philblad. ”Damerna 

talade för bibehållande av valkommitténs placering av fruarna Modén och Johansen”, vilket 

också skedde. Vid fastställandet av listan för andra kretsen hade en hr Bohlin föreslagits som 

tredje kandidat istället för fru Modén, varpå det begärdes en votering som utföll så att fru 

Modén fick 19 röster och hr Bohlin 4. Herrarna Källander och Bohlin anmälde sitt missnöje 

med de fastställda listorna och då mötet avslutades uttalade ordförande förhoppningen, att 

”de överilningar och missljud, som framträtt under den livliga diskussionen snart skola bli 

glömda, och att de beslut som fattats, skola fullföljas med all energi”104.

Listorna ifrågasattes dock återigen men beslut togs att fastställda listor gällde. 

En hr. Lindblad tog upp diskussion om en eventuell tredje lista, men föreningen beslutade att 

inte ta initiativ till någon ny listtyp. Vid önskan om särlistor fick styrelsen i uppdrag att, om 

den ansåg det lämpligt för partiet, lämna ekonomiskt bidrag till tryckning av särlista, men de 

skulle inte beffata sig inte med distribution av och agitation för särlistor105. Bara någon vecka 

senare hade en nytillkommen valsedel med en kyrkoherde Neander som första namn dykt 

upp. Neander ansågs ha ”möjlighet att vara de ideella krafternas målsman i 

stadsfullmäktige”. Av övriga namn på listan fanns inte ett enda kvinnonamn. Då särlistan 

diskuterades gick åsikterna delvis isär men de kom fram till att då den kunde befaras skada 

partiet skulle valledningen inte befatta sig med särlistan på något sätt, och beslut togs att ej 

bevilja ekonomiskt bidrag106. I årsberättelsen för 1938 anges att det förutom föreningens 

officiellalistor förekommit ytterligare tre, vilka dessutom samlade större röstetal. FP kom att 

tillsätta 7 stadsfullmäktigeledamöter mot tidigare fem, men endast två namn kom från 

föreningens officiella listor. 

Händelserna vid valet ledde till att de två styrelseledamöterna fröken Aina 

Egelin och herr Arne Linander samt styrelsesuppleanten fru Signe Linander skriftligen 

anmälde sitt utträde ur styrelsen. De två kvinnliga nämnda kvinnorna och ytterligare 10 andra 

kvinnliga medlemmar lämnade även föreningen. Hr Linander nämnde splittring och osunda 

tendenser som anledning till sitt utträde107. 

                                             
104 Protokoll FP 25 maj 1938
105 Protokoll FP 31 aug 1938
106 Protokoll FP 9 sept 1938
107 Protokoll FP 31 mars 1939
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2.3.8 Kvinnogruppens upplösning

År 1939 hade FK endast ett möte, vid vilket klubben läggs ned108. Bakgrunden till detta är 

den tidigare nämnda konflikt som uppstod vid valet 1938. Kvinnogruppen hade haft goda 

förhoppningar att få båda sina kandidater placerade i stadsfullfullmäktige. Spränglistan med

det starka prästnamnet på första plats resulterade istället i att ingen av FK:s kvinnor kom in. 

Då ingen annan än den nyvalda ordföranden ville sitta i styrelsen upplöses den. Anledningen 

anges vara att den anda som fanns i FP gjorde att många av gruppens kvinnor ansåg att 

fortsatt samarbete med FP var omöjligt, och begärde utträde ur bägge organisationerna som 

en demonstration ”mot det föga lojala bemötande, som kommit Folkpartiets kvinnor till 

del”109.

2.3.9 Andrakammarval 1940

Vid diskussion om kandidater till andrakammarvalet 1940 föreslog styrelsen förutom 4 män 

fru Elsa Millgård som dock avsade sig110. Sedan en kandidat fru Granberg avlidit, föreslogs 

fröken Ljunggren ersätta henne, vilket Ljunggren avböjde111. I årsberättelsen för 1940

poängteras att partiet haft svårigheter att på sin stadslista förutom ett gott manligt namn även 

få ett gott kvinnligt. Man hade väntat en socialdemokratisk framryckning på bekostnad av det 

egna partiet då socialdemokraterna av sina två valbara Geflenamn haft ett kvinnonamn. 

Något bakslag större bakslag blev det dock inte112. Ordförande framhöll om 

andrakammarvalet:

”I fråga om detta val framhöll hr Schiöler, att detta säkerligen här i staden skulle ha gått bättre, om det 

funnits en kvinnoorganisation, som arbetat, hr Schiöler ville erinra sig om att när han valdes till 

ordförande, hade det sagts, att hans val skulle vara ägnat att överbygga en del meningsskiljaktigheter 

inom föreningen. Det kunde väl nu sägas, att dessa önskemål inte realiserats. Han skulle veta att ta 

konsekvenserna härav”113.

                                             
108 Protokoll FK 1939
109 Protokoll FK
110 Protokoll FP 30 maj 1940
111 Protokoll FP 27 aug 1940
112 Protokoll FP 27 feb 1941
113 Protokoll FP 5 dec 1940
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2.4 Från konflikt till samförstånd

2.4.1  Folkpartiets styrelse 1939-1946

Vid årsmötet 1939 närvarar ingen kvinna, efter föregående års händelser114. Senare utses 7 

män med fröken Ljunggren och tre män som ersättare115. 1940 blev sammansättningen 

densamma ”sedan några tillfrågade kvinnliga kandidater avböjt att ifrågakomma”116. 1941 

väljs även fru Gerda Modén in i styrelsen och tillsammans med fröken Ljunggren och 6 

män117 utgör de även styrelse för 1942118 och 1943 med 2 män och fru Greta Larsson som 

ersättare119. 1944 avsade sig vice ordförande Gerda Modén av hälsoskäl omval som 

styrelseledamot. I hennes ställe valdes fröken Elna Ramström. Resten av styrelsen var män
120. Ny vice ordf. blev hr. Nordman sedan fröken Ramström avböjt att ifrågakomma121. 1945

sitter 7 män plus fröken Ramström och Gunvor Söderström i styrelsen, med 4 män som 

ersättare122. Styrelse 1946 bestod av 5 män och de tre kvinnorna fröken Ramström, Liljedahl 

och Söderström. Ersättare är fyra män123.

Angående arbetsprogram för våren 1941 önskas ett samkväm med föreningens kvinnor som 

särskilt inbjudna. En kommitté utsågs att försöka realisera tanken på samkvämet bestående 

av fröken Ljunggren, fru Millgårdh, hr Löfgren och hr Rosengren124.

Efter att årsmötet 1941 avslutats med ordförandes uttalade förhoppningar att de 

klyftor som möjligen kunde ha förefunnits skulle överbyggas, väljs vid påföljande 

styrelsemöte fru Gerda Modén till v.ordf i FP lokalavdelning. Det är första gången under 

tiden för studien som en kvinna väljs till ett styrelseuppdrag förutom som vanlig ledamot. 

Hon tackade för förtroendet, uttalade en förhoppning om gott samarbete och uttryckte en 

förhoppning att det skulle bli möjligt att få till stånd en kvinnogrupp125. Tre månader senare

meddelar hon att så har skett126.

                                             
114 Protokoll FP 31 mars 1939
115 Protokoll FP 27 maj 1939
116 Protokoll FP 10 mars 1940
117 Protokoll FP 19 mars 1941
118 Protokoll FP 19 mars 1942
119 Protokoll FP 23 mars 1943
120 Protokoll FP 21 mars 1944
121 Protokoll FP 1 april 1944
122 Protokoll FP 15 mars 1945
123 Protokoll FP 7 mars 1946
124 Protokoll FP 27 feb 1941
125 Protokoll FP 19 mars 1941
126 Protokoll FP 18 juni 1941
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2.4.2 Folkpartiets Kvinnogrupp Gävle (FK), 1941-1946

Ordförande i den omstartade klubben blir Gerda Modén127. 1943 utses fröken Ramström till 

ny ordförande sedan Modén önskat avgå128. Mötesfrekvensen är under den studerade tiden 

betydligt högre än under 30-talet. Gruppen hade 4 möten 1941, 8 möten 1942, 9 möten 1943, 

-6 möten 1944, 7 möten 1945 och 8 möten 1946. Ofta sker mötena i någons hem129.

2.4.3 Bildning och erfarenhet i FK

En väldigt stor del av gruppens arbete utgjordes av information och utbildning. Man ordnade

ett flertal föredrag. Föredraget ”Våga vi tro på en framtid”130 samt ett tal om ledarskap hölls

av en fru Wetter från Sandviken131. Kerstin Hesselgren, en av den svenska kvinnorörelsens 

mest framstående kvinnor och vit tiden riksdagsledamot för Folkpartiet132 kom och höll

föredrag på läroverket mån 16 mars 1942133. Även referat av föredrag förekom, t ex ett av dr. 

Hanna Ryds föredrag hållet i Hudiksvall134.

Fru Olga Widegren företog en rundresa till länets kvinnogrupper 1942 ställde

hon sig till Gävlegruppens förfogande135 och talade över ämnet ”Kvinnorna, politiken och 

partiet”. Efter detta diskuterades runt kaffebordet en del aktuella frågor136. Senare samma år 

nämns det igen att ”vid tebordet ventilerades under synnerligen angenäm samvaro dagens 

och tidens problem”137. Mötena avslutas oftast med någon form av förtäring och 

underhållning, och i protokollen syns ofta komplimanger åt värdinnor eller underhållare i 

samband med detta138.

Styrelsen fick i uppdrag att komma med förslag på lämplig litteratur att 

föreläsas och ev. diskuteras vid gruppens sammanträden139.”Kvinnor i fosterländs gärning” 

av Ellen Hagen rekommenderades140. Gruppen införskaffade även ett exemplar av ”Social 

medicinsk tidskrift för vård av späda barn och mödrar”141och Ellen Hagens minnesskrift över 

dr. Gulli Petriris liv och verksamhet142.

                                             
127 Protokoll FK juni 1941
128 Protokoll FK feb 1943
129 Protokoll FK 1941-1946
130 Protokoll FK okt 1941, dec 1941
131 Protokoll FK nov 1942
132 Hamrin-Thorell, Ruth kapitel Kerstin Hesselgren s 64-71 i Det var så vi började. Liberala kvinnor. Stockholm 1979, s. 
68-69
133 Protokoll FK mars 1942
134 Protokoll FK nov1944
135 Protokoll FK april 1942
136 Protokoll FK april 1942
137 Protokoll FK okt 1942
138 Protokoll FK mars 1941 till 1946
139 Protokoll FK okt 1941
140 Protokoll FK maj 1943
141 Protokoll FK mars 1942
142 Protokoll FK mars 1944
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Frågecirkulär ”När fredens nya värld planeras” 143 och ”Bestående fred”144

delades ut och diskuterades. Från huvudbyrån kom ”Studiebrev nr 1 av Kvinnorna och 

Folkpartiet” som behandlades145. Fröken Ramström redogjorde för en skrift som framlagts av 

Sveriges radikala kvinnoförbund, ”Förslag till representationsform på grundval av 50/50” 146.

Ordförande läste upp en uppmaning fr. Olga Widegren infört i tidningen Folkpartiet till

Sveriges kvinnor att aktivt delta i det politiska arbetet147.

Styrelsen beslöt att stimulera intresset för kvinnodagen i Huddiksvall genom 

resebidrag till alla som önskade resa148. Bidraget sattes till en summa på 5 kr, men vid extra 

stort behov ska kunna beviljas 10 kr. Man beslutar också försöka få till stånd en gruppresa dit 

tillsammans med kvinnogrupperna från Sandviken, Storvik och Hedesunda149. Vid en senare 

inbjudan från kvinnogruppen i Bollnäs att delta i kvinnodagarna där föreslås att skicka ett 

ombud samt ge resebidrag till övriga på 5 kr. Det skickades ut 20 kallelser till eventuellt 

intresserade medlemmar150.

Gruppen beslutade att ta upp och diskutera de viktigaste frågorna inom 

stadsfullmäktige151. Fröken Ramström redogjorde vid ett annat tillfälle för de viktigaste 

frågorna vid senaste stadsfullmäktige; socialvårdslagstiftningen och frågan om 

barnkrubba152. Man har exempelvis diskuterat riksdagsdebatten om kvinnors behörighet till 

prästyrket153. Ordförande påminde om möte i NTO-salen där stans bostadsfråga skulle 

diskuteras 14 maj154.

Vid ett flertal tillfällen delade kvinnogruppens medlemmar med sig av sina 

erfarenheter till varandra. Fröken Egelin talade om kvinnornas insats och mål i det politiska 

arbetet ”Fröken Egelins förmåga att minnas och dela med sig av sitt rika vetande gjorde 

aftonen till en minnes och lärorik stund för dem som hade förmånen att delta”155. Med 

anknytning till 40-årsjubileet av rösträttsrörelsens uppkomst diskuterades arbetet 40 år 

tidigare156, och Lisa Pihlblad berättade om sina upplevelser ”Åhörarna fingo höra hur 

rösträttskvinnorna i Gefle gick från dörr till dörr och påverkade övriga kvinnor för sin 

                                             
143 Protokoll FK mars 1943
144 Protokoll FK april 1943
145 Protokoll FK april 1944
146 Protokoll FK nov1944
147 Protokoll FK mars 1945
148 Protokoll FK mellan april och okt1944
149 Protokoll FK okt 1944
150 Protokoll FK feb 1946
151 Protokoll FK mars 1942
152 Protokoll FK april 1943
153 Protokoll FK mars 1946
154 Protokoll FK april 1943
155 Protokoll FK mars 1943
156 Protokoll FK april 1943



27

sak”157.Fröken Edith Liljedahl berättade på ett fängslande sätt om sitt arbete som 

distriktssköterska158. 

På mötena togs även upp underrättelser från en mängd olika aktiviteter utanför 

kvinnogruppen. Det redogjordes från ”Kvinnornas beredskapskommittés” årsmöte, där 

Modén och Wingstedt varit folkpartikvinnornas representanter sedan den verksamheten 

startade159, från FP:s Gävleborgsförbunds kvinnokommittés sammanträden160 och från dess

årsmöten i Bollnäs161 och i Sandviken162. Sandvikens kvinnogrupp sände hälsning och 

information om hur de arbetade163. Kvinnornas samarbetskommitté i Gävle hade beslutat 

tillsätta en tremannakommitté som skulle följa särskilt för kvinnorna viktiga valpropaganda 

inför andrakammarvalet 1944 med en representant från högern, en från socialdemokraterna

och en från FP. Elsa Millgård utsågs av styrelsen att ingå i kommittén164. Gruppen hade även 

en representant i yrkeskvinnors samarbetsförbund165.

2.4.4 Arbetsaftnar i FK

1943 uppkom förslag om att låta en del sammanträdanden bli symöten med högläsning och 

att eventuellt samtala om det lästa, alternativt ta upp de olika riksdagsfrågor som kunde 

intressera. Medlemmarna uppmanades att ta med tidningsurklipp med aktuella frågor. Man

utsåg även Modén och Egelin att till nästa möte komma med ämnen att diskutera166. Dessa 

”arbetsaftnar” syftade till att skaffa pengar till valarbetet genom att de färdiga arbetena sedan 

skulle auktioneras ut under ett föreningsmöte167. Elsa Millgård lämnade in yllekuponger i 

Bernsons Garnbod så kunde alla medlemmar som ville hämta garn till stickning168. Vid 

medlemsmötet 12 okt handarbetas det under högläsning169. Likaså 9 november då man 

beslutade om en kommitté för förberedelse av samkvämet med stora föreningen. ”Stora 

föreningen hade valt två personer att tillsammans med kvinnogruppen förbereda 

julsamkvämet. Dessa två kommittéer uppmanades att samarbeta efter bästa förmåga”170. 

Kvällen beskrivs som lyckad, trevligt och med goda inkomster171. År 1944 fortsatte man 

                                             
157 Protokoll FK maj 1943
158 Protokoll FK mars 1945
159 Protokoll FK juni 1941
160 Protokoll FK okt 1941
161 Protokoll FK april 1943
162 Protokoll FK april 1946
163 Protokoll FK maj 1943
164 Protokoll FK mars 1944
165 Protokoll FK okt 1946
166 Protokoll FK feb 1943
167 Protokoll FK maj 1943
168 Protokoll FK aug 1943
169 Protokoll FK okt 1943
170 Protokoll FK nov 1943
171 Protokoll FK nov 1943
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redan från första medlemsmötet172 med arbetsaftnar med syfte att sedan ha en försäljning på 

alstren. Även 1944, 1945 och 1946 hålls julsamkväm med försäljning av alster tillsammans 

med FP173.

2.4.5 ”Välgörenhet” i FK

Kvinnogruppen bidrog på förfrågan till frakt av kläder från en klädinsamling174 och lämnade 

bidrag till Mors vila175. Den var engagerad i vad de kallade ”insamling för Europa” och 

gruppen var tillsammans med en annan organisation ansvariga för lokal insamling av 

kläder176. 

Gruppen beslutade 1944  att stödja ett franskt fadderbarn177. Detta fadderskap kvarstår till 3 

okt 1946. På medlemsmötet två veckor senare beslutades att genom Rädda Barnen ta ett nytt 

utländskt fadderbarn178, ett polskt179.

2.4.6 Gemensamma samkväm

Flera samkväm ordnades i samarbete mellan FP och FK. Tillsammans även med 

ungdomsklubben skulle 1943 ordnades samkväm med dans och därtill ett program med 

lättare förströelser180. Kvinnogruppen inbjöd 1944  till samkväm kring långbord och där

”fortsatte sedan diskussionen till rätt sen timme”181. Samkväm var ofta ett sätt att samla 

pengar, vilket var motivet 1946 då förslag om gemensam fest med FP och FPU antogs182. 

Då det kommer till umgängesfrågor framträder att kvinnorna till viss del hade 

en traditionell roll även inom FP. En hr. Lindblom vädjade angående länssamkvämet 1944 de 

manliga medlemmarna att de även skulle ta med sina fruar, ”ty det behövdes en del damer att 

hjälpa till med anordningarna”183. Till ett planerat samkväm 1946 där behållningen skulle gå

till valarbete gick fru Lindholm och fröken Söderström med på att svara för kaffebordet, och 

fru Pihlblad åtog sig en värdinneroll184.

                                             
172 Protokoll FK mars 1944
173 Protokoll FK nov 1944, nov 1945, dec 1946
174 Protokoll FK nov 1944
175 Protokoll FK april 1945 Protokoll FK okt 1945
176 Protokoll FK mars 1946
177 Protokoll FK mars 1944
178 Protokoll FK okt 1946
179 Protokoll FK dec 1946
180 Protokoll FP 16 feb 1943
181 Protokoll FP 28 jan 1944
182 Protokoll FK april 1946, Protokoll FK maj 1946
183 Protokoll FP 21 mars 1944
184 Protokoll FP 16 april 1946
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2.4.7 Stadsfullmäktigeval 1942

Då Kerstin Hesselgren som ett led i valarbetet skulle tala officiellt i läroverket i Gävle om

”Vårt ansvar inför framtiden” lovade Fru Modén på förfrågan från ombudsman Hedlund att 

möta vid tåget och för övrigt ta hand om fröken Hesselgren185. I kvinnogruppen uttrycktes 

förhoppning att så många som möjligt skulle delta i valarbetet186. 

Kvinnogruppen och ungdomsklubben blev inför stadsfullmäktigevalen 1942

inbjudna av styrelsen till diskussion om kandidatnomineringar. En valkommitté på 5 personer 

med representation även från ung. och kvinnoklubb tillsattes187. Fru Elsa Millgård var enda 

kvinnan i kommittén188. Hon avsade sig dock platsen i början av augusti pga. Tidsbrist och 

ersattes av en fröken May Wallgren189. Beslut togs att ha en gemensam lista för båda 

valkretsarna då detta sågs som ekonomiskt fördelaktigt. Frågan om namnens placering 

diskuterades ingående. Ordföranden framhöll att de båda kvinnonamnen erhållit relativt dålig 

placering och att det med hänsyn till händelserna vid förra valet vore klokt att sätta ett 

kvinnonamn på valbar plats. Femteplatsen kunde anses säker. Namnen Maja-Lisa Englund 

och Elna Ramström hade båda sina förespråkare och hr Millgård föreslog att hänskjuta 

avgörandet av vilket namn till kvinnogruppen. En hr Nordman föreslog att också apotekare 

Hemstadius skulle erhålla säker placering, 5:e plats, medan kvinnorna fick nöja sig med 6:e. 

Det beslöts dock att ett kvinnonamn skulle placeras på 5:e plats och hr Hemstadius skulle 

erhålla 6:e”. Det andra kvinnonamnet fick då 13 plats, sista190. Fröken Ramström valdes av 

FK som femtenamn191 eftersom Maja-Lisa Englund avböjt kandidatur192. Äntligen skedde ett 

framsteg för FP:s kvinnor då fröken Ramström 1942 blivit invald i stadsfullmäktige. 

Kvinnogruppens ordförande vänder sig till fröken Ramström och uttrycker förhoppningen 

om att ”det framtida arbetet skulle bli fruktbärande för partiets bästa”193. 

2.4.8 Andrakammarval 1944

Angående riksdagsvalet 1944 angavs att antalet listtyper inte kunnat begränsas till färre än 

tre, en bondelista, en frikyrkolista och en stadslista. En 4:e lista med en fru Cedervall som 

första namn hade också varit på tal. Hr Hedlund ansåg att kvinnonamnet skulle få en egen 

lista, vilket ”borde vara en hederssak för alla våra föreningar i hela Sverige”. Fru Cedervall 

var mycket känd inom länets kvinnokretsar då hon var ordförande i länets 

                                             
185 Protokoll FK sept 1942
186 Protokoll FK sept 1942
187 Protokoll FP 21 april 1942
188 Protokoll FP 5 maj 1942
189 Protokoll FP 11 aug 1942
190 Protokoll FP 20 juli 1942
191 Protokoll FK aug 1942
192 Protokoll FP 11 aug 1942
193 Protokoll FK okt 1942
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Husmodersförbund. En Hr. Lindblom yttrade att även den eventuella Cedervalllistan borde

ha hr Fröderberg som första namn, för att ge fru Cedervall samma möjligheter som de andra. 

Till valkommitté att behandla listfrågorna och nomineringar utsågs 4 män och fröken 

Ramström, ersättare är tre män194. Det blev till slut ingen Cedervallista195.

2.4.9 Stadsfullmäktigeval 1946

Kvinnogruppen hade till stadsfullmäktigevalet 1946 beslutat att återigen föra fram fröken 

Ramström samt fröken Edith Liljedahl som sin nya kandidat. Gruppens mål var att försöka få 

så fördelaktiga placeringar som möjligt för båda kandidaterna196.

Valkommitté inför 1946 års stadsfullmäktigeval utgjordes av styrelsens 

arbetsutskott där tre män och fröken Ramström ingick, samt fröken Liljedahl, fru Millgårdh 

och fyra män197. I diskussion om kandidater till stadsfullmäktige nämns 20 mansnamn och 4 

kvinnonamn198. Vid ett provval hamnar kvinnorna Ramström på 7:e, Liljedahl på 8:e, 

Blomkvist på 26:e och Ljunggren på 27:e plats199. Valkommittén föreslår lista med 23 platser 

med Ramström som 5:e namn och Liljedahl som 8:e. Vid diskussion om vallistan yttrade sig 

fru Modénbeträffande kvinnliga representanter att ”dessa böra betraktas som människor och 

ej enbart som kvinnor”200 trots att fröken Liljedahl tidigare i FP framfört önskvärdheten av 

just ökad kvinnorepresentation i stadsfullmäktige201. Offentligt valmöte beslöts ordnas där tal 

av fröken Liljedahl plus en man föreslogs202. Resultatet av valet blev att FP vann två nya 

mandat i valet203, vilket innebar att båda kvinnliga kandidaterna kom in. Kvinnogruppens 

ordförande uttryckte sin glädje över att de nu fått ytterligare en kvinnlig representant i 

stadsfullmäktige, och styrelsen beslutar lämna 300 kr i bidrag till valarbetet 204.

                                             
194 Protokoll FP 19 juni 1944
195 Protokoll FP 13 mars 1945 årsberättelse 1944
196 Protokoll FK maj 1946
197 Protokoll FP 12 mars 1946
198 Protokoll FP 14 maj 1946
199 Protokoll FP 28 juni 1946
200 Protokoll FP 5 juli 1946
201 Protokoll FP 16 april 1946
202 Protokoll FP 26 aug 1946
203 Protokoll FP 5 okt 1946
204 Protokoll FK okt 1946
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3. Analys/diskussion

3.1 Kampen för kvinnorna

Den studerade tiden var händelserik för de aktiva, och särskilt för kvinnorna, med flera 

nybildningar och nedläggningar av föreningar inom partiorganisationen. Genom hela 

tidsperioden märks dock kvinnornas vilja att delta och få chans att påverka. De 

frisinnade/folkpartistiska kvinnorna verkar ha sett sig som i grunden kompetenta, de ansåg 

sig ha rätt till delaktighet inom partiföreningarna och fogade sig inte snällt när något gick 

dem emot. De uttryckte sina åsikter och de samarbetade inte villkorslöst med partiföreningen.

Viktigt för samtliga kvinnogrupper var att arbeta för kvinnorepresentation.

Då SKV inför stadsfullmäktigevalet 1930 inte blev nöjda med sin kandidats placering på 

listan beslöt de gå fram med en egen särlista, vilket fick stöd av partiet. Troligen såg de inte 

listan som något stort hot samtidigt som kandidaterna var desamma som på den officiella 

listan, bara placerade i annan ordning.

I uppropet till kvinnorna inför andrakammarsvalet 1936 där den kvinnliga 

väljarkåren beskrivs som en politisk maktfaktor som uppmanas att rösta betonas också vikten 

att rösta in kvinnor före vikten att rösta på folkpartiet. Kvinnosolidariteten gick alltså trots 

allt föra partisolidariteten. Samarbetet med ett parti verkar dock ha utgjort en förutsättning 

för kvinnogrupperna. Då SKV:s förutvarande samarbetspartner uppgått i FP, vilka bildat en

egen kvinnogrupp, läggs organisationen ner. Flera av kvinnorna i SKV var även med i FK 

och troligen såg man ingen direkt funktion för den gamla gruppen som den nya inte kunde 

fylla.

Då FK bildas betonas att svårigheter fanns men att det var kvinnornas plikt att 

fortsätta sitt politiska arbete. FK:s avsikter var att stödja ”sitt” parti, få fram aktiva kvinnor 

genom att utbilda och inspirera dem, samt arbeta för kvinnonamn vid val. Just det att utbilda 

och informera kvinnor så att de skulle kunna delta på den politiska arenan nämns som viktigt 

även bland tidigare forskning (Hobson och Lindholm1997, Eduards 1977). Förutom 

utbildning upptogs mycket tid de studerade kvinnogrupperna till informera och delge 

varandra erfarenheter från sammanhang utanför gruppernas egen verksamhet. Detta kunde 

förutom att vidga kvinnornas vyer också verka solidaritetsstärkande, vilket Streijffert 

(Streijffert 1983) anger varit viktig för kvinnorörelsen, vilket även det faktum att 

kvinnogruppen fanns som samlingsplats och utgjorde en möjlighet till ökad kontakt med 

andra kvinnor.
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Traditionella kvinnofrågor lyser med sin frånvaro i FK, däremot finns ett starkt 

engagemang för att kvinnor skall delta i partipolitiken och att öka kvinnorepresentationen, 

liksom Björk (Björk 2000) nämner angående situationen i Örebro. Björk beskriver senare 

delen av 30-talet som en tid då kvinnoföreningarna gick från försiktig förhandling till kamp 

om medborgarskapets innebörder, vilket även gäller Gävle där de ställde höga krav gällande 

listplaceringar. 1938 anger Björk som kulmen på kvinnokraven i Örebro och att de på grund 

av kriget sedan kom i skymundan. Även Niklasson (Niklasson 1992) framhäver den 

världspolitiska händelseutvecklingen som hindrade för högerns kvinnokrav. I Gävle märks 

dock inga sådana tendenser. Under åren 1939 och 1940 fanns i och för sig ingen kvinnogrupp 

i Gävle men under därpå följande år så avancerade de folkpartistiska kvinnorna då det gäller 

kvinnorepresentationen.

Vissa andra kvinnofrågor tas upp och diskuteras i FK, likaså berättelser om 

tidigare kvinnokamp för att engagera, men man driver inte kvinnofrågor i partiet, där 

fokuseras frågan om ökad kvinnlig representation. FK var som kvinnogrupp direkt bundna 

till FP på ett sätt som inte tidigare SKV var till det frisinnade partiet. Kanske var det därför 

SKV i större grad diskuterade kvinnofrågor, medan FK, trots att flera av medlemmarna är 

desamma, förutom ökad kvinnorepresentation höll sig till mer allmänna politiska frågor.

3.2 Hinder på vägen

Vikten för FK av att föra fram kvinnorna ser man även vid den stora besvikelse över 

utgången av stadsfullmäktigevalet 1938. Här märks de olika viljorna inom partiet, några 

tycker det är mycket viktigt att föra fram kvinnorna, medan andra inte alls ser det som en 

prioritet. De senare vann valstriden och ingen kvinna kom in i fullmäktige, men de hade inte 

haft styrelsens och föreningens offentliga stöd. Många kvinnor tog det dock som ett svek från 

partiet. Det var det första stadsfullmäktigevalet efter hopslagningen, och även om de som 

tidigare varit med i SKV hade samarbetat med Frisinnade partiet före FP:s bildande var

kanske förhoppningarna större 1938 då de var en officiell del av föreningen. Kvinnorna hade 

också fått bra platser på de officiella listorna och blivit uppmanade av sitt moderförbund att 

arbeta hårt för att få kvinnor valda. På denna situation kan appliceras Hirdmans (Hirdman 

1988, 1992, 2004) beskrivning av genussystemets isärhållning och kampen om 

genuskontraktens gråzoner. Att kvinnor skulle gå före de flesta män på listor var otänkbart 

för många i föreningen. Visst kunde kvinnonamn få finnas med, men så höga platser som 2:a

och 3:e på bekostnad av mansnamn reagerade väckte motstånd. De höga placeringarna 

tillhörde männen och bland de lägre kunde kvinnor tillåtas vara. Då kvinnorna ifrågasatte 

gränserna och överträdde dessa uppstod konflikten som inte förbättrade kvinnornas 
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delaktighet direkt, men som på längre sikt ledde till att de fick ett större utrymme i 

partiorganisationen.

Mycket tyder ändå på att FP ansåg det viktigt att få med kvinnogrupp och kvinnor i 

valarbetet och till nomineringar. De ansåg det delvis principiellt viktigt men de såg även att 

kvinnors arbete inom politiken var betydelsefullt. Bristen på aktiva kvinnor beklagas, vikten 

av att öka detta antal påpekas från FP och under tiden kvinnogruppen låg nere anger man sig 

sakna denna på grund av dess betydelse i det politiska arbetet. Kvinnorna i sin tur måste 

också sett det som att deras arbete i kvinnogruppen i så stor del var till FP:s förmån att de 

inte kunde fortsätta sitt arbete efter valkonflikten 1938.

Båda partierna hade under största delen av undersökningsperioden kvinnor med 

i ledningen. Fenomenet minst en kvinna – mest en kvinna, som även Östberg (Östberg 1997) 

tar upp, verkar dock varit stark i styrelserna under 30-talet. En kvinna som avsade sig sin 

plats ersattes också i regel av en annan kvinna, och endast i undantagsfall ersatte kvinnan en 

man. 1939-1940 finns ingen kvinna i styrelsen, valhändelserna 1938 utgör säkerligen en 

förklaring. Kvinnor hade tillfrågats men avböjt. Möjligtvis var de mest engagerade även mest 

besvikna och avböjde därför, medan de andra inte kände sig självsäkra nog. I början av 40-

talet blir dock en kvinna vice ordförande i partiet. Detta kan vara ett sätt att försöka sträcka ut 

en hand mot och blidka föreningens besvikna kvinnor.  1943-1945 sitter två kvinnor 

samtidigt i styrelsen, kanske även det ett sätt att försöka lätta relationerna. 1944 ersattes den 

kvinnliga vice ordföranden som ledamot på egen begäran, ersättaren ville dock inte ta på sig 

vice ordförandeskapet som erbjöds henne, vilket istället återgick till en man. Erbjudandet kan 

tolkas som att man var nöjd med erfarenheten av en kvinna på den posten, och positiv till att 

fortsätta. 1946 var så mycket som tre av åtta ledamöter i styrelsen kvinnor, en uppåtgående 

trend vid undersökningstidens slut alltså.

Bristen på kvinnor villiga att ta större politiska uppdrag syns i materialet vilket 

ledde till att några få kvinnor fick ta på sig mycket arbete och flera uppdrag. Någon avsäger 

sig också pga. tidsbrist och att de inte kunnat fylla platser så som de önskat. Kvinnorna skulle 

både ta hand om hushåll, många var dubbelorganiserade i parti och kvinnogruppen och vissa 

satt även i andra kommittéer och liknande. Det fanns alltså en brist på kvinnor villiga att ta på 

sig uppdrag. Att både Landberg och Samuelsson satts upp som kandidater till 

stadsfullmäktigevalet 1930 efter att först nekat kandidatur, visar både bristen på aktiva 

kvinnor eller svårigheten att få dem att ställa upp, och partiets angelägenhet att ha kvinnor m 

på listan. Samuelssons anledning att hon känt sig misslyckad som stadsfullmäktigeledamot 

visar på svårigheten för kvinnorna inom politiken.
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3.3 Tradition och ökat inflytande

Under 40-talet syns en betydligt högre mötesfrekvens än under 30-talet i kvinnogruppen. Det 

större mått av engagemang kan bero på att gruppen och kvinnorna blir bemötta på ett bättre 

sätt i partiet och man känner en större chans att påverka. Samtidigt hade kvinnorna till stor 

del en traditionellt kvinnlig roll i organisationen. Under hela den studerade tiden hade de 

ansvar för trivsel, fika och underhållning. Rollen från hemmet följde med in i det politiska 

arbetet. Det var inte tänkbart att männen inom föreningen skulle ta på sig en sådan syssla, 

vilket syns t.ex. vid uppmaningen till medlemmar att ta med sina fruar för att ta hand om 

förfriskningarna. Att detta är en roll som var mindre värd syns t. ex. i uttalandet om att 

ungdomsklubben stod för det intellektuella och kvinnogruppen för det materiella, och där 

kvinnorna beröms för att de förstått att ta hjälp av ungdomsklubben, som att de själva inte var 

kompetenta nog. Samtidigt visas kvinnorna ofta uppskattning för sina ansträngningar på 

trivseln område, det ansågs vara för dem en passande roll.

Kaffebordet var hos kvinnogrupperna själva en stående del i mötena under hela 

undersökningstiden. Detta verkar ha utgjort en avslappnad och uppskattad del, och 

kvinnogruppens sociala betydelse för kvinnorna skall nog inte underskattas, vilket också 

Östberg (Östberg 1997) framhäver. Under 40-talet börjar kvinnogruppen blanda in även 

andra traditionella kvinnosysslor med det politiska arbetet då handarbetsaftnar med 

högläsning och diskussion om aktuella frågor utgjorde en stor del av mötena. Kanske det 

blev mer avslappnat då för många kvinnor, samtidigt som det var det sätt att göra nytta och 

tjäna pengar till föreningen på det sätt som stod dem till buds. Men även detta ”självständiga” 

sätt att tjäna pengar till gruppen blir delvis beroende av partiets män, då de pengar detta 

genererade kommer ifrån dem själva eller partiets män som bjuder på deras alster. Kvinnans 

roll utvecklades alltså till att under 40-talet få allt större inflytande i partiet men också 

samtidigt bli mer traditionell och därigenom mindre hotande, vilket i sin tur gör det ännu 

lättare att släppa mer på gränserna.

De frisinnade/folkpartistiska kvinnorna i Gävle bedömer jag hade ett ganska 

starkt stöd från partiorganisationen, även om en del inom partiet inte såg det som viktigast att 

föra fram kvinnor, kluvenheten gällande detta inom partiet på riksplan gick igen även lokalt

och påverkade även arbetet inom partiet. Medan det var svårare för kvinnorna att bli 

delaktiga under 30-talet gick sedan lättare från början av 40-talet. Om detta främst berodde 

på konflikten vid och konsekvenserna efter 1938 års stadsfullmäktigeval eller på inflytande 

från nationell och central nivå kan inte fastställas, men de lokala händelserna måste bedömas 

haft en ansenlig betydelse.
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4. Sammanfattning

I denna studie undersöks den partipolitiskt aktiva kvinnans arbete och situation i den lokala 

frisinnade/folkpartistiska partiorganisationen i Gävle mellan 1930-1946. Delsyften är att 

beskriva relationerna dem emellan samt undersöka vilken betydelse som tillskrevs de aktiva 

kvinnorna. 

Teoretiska utgångspunkter för studien utgör genusteorin som ser manligt och 

kvinnligt som något socialt skapat och Yvonne Hirdmans genussystem som poängterar att det 

finns ett isärhållande mellan manligt och kvinnligt där det manliga är norm. Såväl sysslor 

som egenskaper delas upp i manliga och kvinnliga delar, där de kvinnliga har lägre status. 

Överenskommelser om hur man skall vara som man och kvinna och vad man skall göra 

varierar i olika tider och samhällen, Hirdman kallar detta för genuskontrakt. Det sker en 

förhandling mellan män och kvinnor om genuskontraktets innehåll, vilka områden respektive 

kön skall ha som sina och hur långt man kan sträcka det till sitt eget köns fördel.

Tidigare forskning anger 1930-talet som en tid då kvinnor i Sverige generellt 

hade svårt att göra sig hörda och få inflytande i sina partiföreningar. Trots att partier med

liberal ideologisk bakgrund arbetat mest specifikt för just kvinnans politiska deltagande 

mötte även deras kvinnor motstånd på central nivå. Hur situationen såg ut på lokal nivå är 

däremot oklar. I en studie med ett mindre historiskt inslag dras slutsatsen att kvinnorna inom 

Folkpartiets Gävleavdelning hade ett relativt starkt stöd, men det behövs mer omfattande 

studier av partiorganisationen för att kunna fastställa detta. För att synliggöra hur situationen 

för kvinnan såg ut under studiens valda tidsspann ställs tre frågor: Vilka avsikter hade 

kvinnogrupperna med sitt arbete, vad var deras mål? Hur utvecklades kvinnans roll inom den 

frisinnade/folkpartistiska partiorganisationen i Gävle mellan 1930-1946? Vilka attityder 

framkommer från lokalavdelningarnas män gällande kvinnor och kvinnogruppernas 

betydelse i organisationens arbete? 

För att söka svar på frågorna lämpar sig en kvalitativ metod där protokoll från 

föreningarnas och kvinnogruppernas möten studeras med fokus på vad kvinnorna arbetade 

för samt uttalanden från och om kvinnor i partiföreningen. Tidsmässigt studeras tiden 1930-

1946. Under tidigare delen av 30-talet fanns Gefle Frisinnade förening och en med dem 

samarbetande men fristående kvinnogrupp vid namn Gävlekretsen av Svenska Kvinnors 

Vänsterförbund(SKV). 1934 uppgick den frisinnade föreningen i Folkpartiets 

Gävleavdelning (FP). De bildade en egen kvinnogrupp(FK) 1936, varpå Gävlekretsen av 

SKV lades ner följande år. Studien avslutas 1946 på grund av att de nybildade FP och FK då 
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bedöms hunnit få ett mer kontinuerligt arbete att studera, så med utgångspunkt från FK:s 

bildande 1936 studeras material 10 år framåt.

Under den händelserika tid som studerats märks kvinnornas vilja att delta och 

få chans att påverka. SKV:s hade ingen omfattande verksamhet men var mer engagerad för 

specifika kvinnofrågor än FK, som till största delen var inriktade på att få fram politiskt 

aktiva kvinnor genom att utbilda och engagera. Arbetet för att öka kvinnorepresentationen i 

främst stadsfullmäktige var mycket viktigt och dessa val var också den främsta 

samarbetspunkten mellan partiförening och kvinnogrupp. Vid stadsfullmäktigevalet 1938 

uppstår den största konflikten mellan dem. FP:s officiella lista hade kvinnonamn på 2:a och 

3:e plats. Listan frambringade både protester och uppkomsten av särlistor. Protesterna angavs 

inte vara speciellt riktade mot kvinnonamnen, men särlistorna hade inga kvinnonamn och 

konsekvensen blev att inga folkpartistiska kvinnor kom in i fullmäktige. Detta tog 

kvinnogruppen som ett stort svek och som ett bevis på illojalitet mot folkpartiets kvinnor, 

varpå många kvinnor gick ur partiföreningen och kvinnogruppen lades ner under ett par år.

Inom partiföreningen hade kvinnorna under hela den studerade tiden fått ta 

hand om kvinnliga sysslor, som att ordna med eventuellt fika och mat. Samtidigt som den 

sysslan var mindre respekterad, berömdes kvinnorna för hur bra de gjorde den, det var en 

passande roll. FP såg dock kvinnorna som betydelsefulla även i det politiska arbetet. Vikten 

av att få med fler kvinnor i det aktiva arbetet poängterades flera gånger och då 

kvinnoklubben låg nere såg FP att detta fått negativa konsekvenser i valarbetet för 

andrakammarvalet 1940. Under 40-talets tidiga år var FP noga med att inte stöta sig med 

kvinnorna och kvinnogruppen, och i mitten av 40-talet kom kvinnorna att få allt större 

inflytande i partiet. Tre av åtta ledamöter i styrelsen var kvinnor, två kvinnor hade kommit in 

i stadsfullmäktige och många gemensamma samkväm hölls mellan kvinnogrupp och 

partiförening. Samtidigt hade kvinnorna blandat in en mer traditionell kvinnoroll i arbetet i 

kvinnogruppen, t.ex. så handarbetade de samtidigt som de diskuterade olika aktuella frågor. 

Medan det var svårare för kvinnorna att bli delaktiga under 30-talet gick det 

sedan lättare från början av 40-talet. De olika attityderna till kvinnorna inom partiet som 

fanns på riksplan syns även lokalt. Trots att många inom partiet inte såg det som viktigast att 

föra fram kvinnor så bedöms i stort de frisinnade/folkpartistiska kvinnorna i Gävle ha haft ett 

relativt starkt stöd från partiorganisationen både gällande sitt arbete i kvinnogruppen och 

delaktigheten i FP.
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