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Författarpresentation  
  
Anders Johnson är skriftställare med inriktning på svensk ekonomisk och politisk historia. Han har 
författat flera böcker om Stockholms historia, bland annat en biografi över Anna Whitlock. Han 
arbetar nu på en biografi över Kerstin Hesselgren.  

  
Kvinnornas rösträttsvår  
  

Stockholms Handelskammare bildades som den första handelskammaren i Sverige den 11 
januari 1902. Den 17 september samma år grundades Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF). 
Även Sveriges reformsinnade kvinnor var i organisationstagen 1902.  
  
Orsaken var den proposition i rösträttsfrågan som Fredrik von Otters regering avlämnade till 
riksdagen den 12 mars 1902. Där föreslog regeringen en, som man ansåg, elegant lösning på 
frågan om kvinnlig rösträtt. I propositionen föreslogs nämligen att gifta män skulle få två 
röster vid valen till andra kammaren: ”Familjefadern har flere intressen att bevaka än den 
ogifte och på visst sätt kan sägas representera äfven familjen och särskildt hustrun.”  
  
Detta blev startskottet för en rad möten som hölls i Stockholm under det som kom att kallas 
”de svenska kvinnornas rösträttsvår”. På ett möte den 4 juni i Grand Nationals stora sal på 
Regeringsgatan – senare känt som Nalen, där allting händer och fötter – beslutades att bilda 
Föreningen för kvinnans politiska rösträtt.  
  
Under hösten bildades liknande föreningar i Helsingborg, Gävle, Göteborg, Lund, Nyköping, 
Stockholm och Uppsala, och den 26–27 mars 1903 kunde Landsföreningen för kvinnans 
politiska rösträtt (LKPR) konstitueras på ett möte i Stockholm.  
  
LKPR bedrev en mycket omfattande verksamhet med möten, manifestationer och kurser 
över hela landet. Som mest fanns 217 lokalföreningar med över 17 000 medlemmar. Det 
skulle dröja till december 1918 innan riksdagen fattade det avgörande beslutet om kvinnlig 
rösträtt, och i januari 1922 tog de fem första kvinnorna säte och stämma i riksdagen.  



  
LKPR är ett av många exempel på den företagsamhet och drivkraft som fanns hos svenska 
kvinnor, och som i flera avseende kom att påverka samhällsutvecklingen decennierna kring 
sekelskiftet 1900. Detta var en mycket speciell tid i svensk kvinnohistoria. Centrum för 
utvecklingen låg i Stockholm, men även i Uppsala hände saker av intresse.  
  

Den haltande jämställdhetens epok  
  
Under 1800-talet hade flera viktiga reformer genomförts som gav kvinnor större möjligheter 
att forma sitt liv. Skråväsendets avskaffande och en ny handelslagstiftning 1846 hade ökat 
möjligheterna för kvinnor att driva hantverk och handel. Arton år infördes fullständig 

näringsfrihet för kvinnor och män. Portalparagrafen till 1864 års näringsfrihetsförordning 
har följande lydelse:  
  

Swensk man eller qvinna är, med de undantag och inskränkningar samt under 
de wilkor i öfrigt, som här nedan upptagas, berättigad att i stad eller å landet 
idka handels- eller fabriksrörelse, handtwerk eller annan hantering, att till 
utrikes ort utföra eller derifrån införa samt inrikes orter emellan fortskaffa 
waror, äfwensom att reda i skepp för såväl inrikes som utrikes fart.  

  
Men även om könsdiskrimineringen därmed var avskaffad i näringslagstiftningen, mötte 
kvinnorna många andra hinder. Ett viktigt hinder var att gifta kvinnor fram till 1921 stod 
under makens förmynderskap.   
  
Decennierna kring sekelskiftet 1900 kan därför betecknas som ”den haltande 
jämställdhetens epok”. Kvinnor hade fått rätt att ta studentexamen 1870. Men det dröjde till 
1927 innan de fick rätt att gå på offentliga läroverk, varför de var hänvisade till dyra 
privatskolor om de ville ta studenten. Kvinnor fick rätt att studera vid universitet 1873. Men 
det dröjde till 1925 innan de fick tillgång till den dominerande arbetsmarknaden för 
akademiker, nämligen högre statliga tjänster. Inte heller de privata företagen var särskilt 
benägna att anställa kvinnor på högre befattningar.  
  
Många offentliga institutioner – riksdagen, regeringen, statliga myndigheter, Svenska kyrkan, 
de kungliga akademierna, universiteten och det allmänna skolväsendet – utgjorde länge mer 
av hinder än stödjepunkter för kvinnors emancipation. I stället kom driftiga kvinnor att 
etablera egna företag, organisationer och institutioner inom exempelvis handel, 
besöksnäring, utbildningsväsendet, vård och omsorg, kultur och filantropi. I den första 
generationen svenska kvinnor som på bred front trädde ut på den offentliga arenan fanns 
författare och journalister, lärare och skolföreståndarinnor, läkare och socialarbetare, 
affärskvinnor och filantroper, fackföreningsledare och folkrörelseaktivister.   
  
De största möjligheterna för kvinnliga entreprenörer att nå framgång fanns i de större 
städerna. Här fanns de största marknaderna. Här fanns möjligheter att bilda nätverk med 
andra kvinnor. Och här var det ofta lättare än på landsbygden att bryta mot etablerade 
normer och fördomar. I Stockholm och andra större städer fanns dessutom ett 
kvinnoöverskott varför många kvinnor var hänvisade till egen försörjning.  
  



Annonspionjären Sofia Gumælius  
  
Sofia Gumælius kom från en liberal tidningsfamilj. Hennes far, Otto Gumælius, hade 1843 
grundat Nerikes Allehanda i Örebro och den övertogs sedan av hennes bror Arvid. Det var 
han som 1877 uppmanade den 36-åriga Sofia att öppna annonsexpedition i Stockholm. 
Affärsidén var att när ett företag ville annonsera i flera tidningar, skulle det inte behöva 
vända sig till mer än ett ställe för att beställa och betala annonserna.   
  
Det hade under några år på 1870-talet funnits en liknande verksamhet i Stockholm men 
Gumælius annonsbyrå räknas som det första varaktiga reklamföretaget i Sverige. 
Verksamheten gick bra och hon öppnade kontor också i Malmö, Göteborg, Oslo och London. 
Sofia var en stor affärsbegåvning och när hennes affärsvänner ute i landet klagade på att de 
hade svårt att få tag på tryckerimateriel grundade hon 1883 ett företag som drev handel 
med tryckfärg, skrivmaskiner, papper och tryckeritekniskt material. År 1910 sammanställdes 
Sveriges första annonsprislista på hennes annonsbyrå. Där listades över 500 tidningar med 
priser och format. Fyra år senare skaffade hon sig ett eget tryckeri.   
  
Sofia Gumælius anställde nästan bara kvinnor för att på så sätt bidra till att förbättra 
kvinnors ställning i samhället. Hon var med om att grunda rösträttsföreningen i Stockholm 
1902 och hon blev dess skattmästare. Då Sofia Gumælius avled 1915 sade hennes vän Selma 
Lagerlöf: ”Det är som en storfura i skogen hade brakat omkull.”   
  

Modeskaparen Augusta Lundin  
  

Augusta Lundin var dotter till en skräddare i Kristianstad och började som barn att utbilda sig 
i faderns yrke. Hon flyttade till Stockholm 1863 och arbetade där i en hatthandel och senare i 
en modehandel innan hon öppnade egen syateljé 1867. Augusta Lundin blev den mest 
berömda modeskaparen i Sverige före 1900-talet och hon var den första internationellt 
kända svenska designern.  
  
Augusta Lundin utvecklade sin ateljé till ett exklusivt modehus med en förnäm kundkrets, 
däribland hovet. Hon etablerade en nära kontakt med modehusen i Paris och fick därigenom 
snabbt reda på nya modetrender. Efter parisisk förebild införde hon i Sverige modevisningar 
med levande modeller. Hon var pionjär med att rationalisera arbetet i ateljén med särskilda 
sömmerskor för varje del av plaggen. Hon öppnade också en butik som bland annat sålde 
franska parfymer, sidenunderkläder och skoöverdrag. Som mest hade Lundin 175 anställda 
sömmerskor och hon var en framsynt arbetsgivare som förkortade arbetsdagen från tolv till 
tio timmar, införde två veckors semester och sjukkassa.  
  

Hotelldrottningen Wilhelmina Skogh  
  
En av de viktigaste pionjärerna inom svensk besöksnäring var Wilhelmina Skogh. Hon växte 
upp på Gotland under enkla förhållanden och reste vid 12 års ålder ensam till Stockholm för 
att arbeta som barnflicka. Efter ett par år i huvudstaden tog hon kontakt med en av stadens 
ledande restauratörer, August Davidson, och fick genom honom lära sig grunderna i 
restaurangyrket. På kvällarna gick hon i aftonskola för att bland annat lära sig språk och 
bokföring.  



  
År 1875 blev Wilhelmina Skogh antagen som restaurangföreståndare vid Statens Järnvägar 
som behövde anlägga matserveringar vid stationerna – restaurangvagnar fanns ännu inte 
utan tågen gjorde uppehåll för intagande av måltid. Hon placerades i Storvik i Gästrikland 
där järnvägen mellan Gävle och Falun korsade Norra stambanan. Tre år senare kunde hon 
öppna eget järnvägshotell intill stationen. Hon var då 28 år gammal. År 1884 köpte hon 
järnvägshotellet i Bollnäs. Hon arrenderade jaktmarker och laxfiske för att locka turister och 
drog telefonlinjer till hotellen. År 1897 blev hon chef för Turisthotellet i Rättvik samt för de 
tillfälliga hotellen till Stockholmsutställningen som hade inrymts i nyuppförda bostadshus på 
Strandvägen.   
  
Wilhelmina Skogh besökte Paris och London för att studera det senaste inom hotell- och 
restaurangnäringen. Hon introducerade det kontinentala grönsaksbordet i Sverige (och 
kunde därigenom minska något på det dyrare köttet). Wilhelmina försåg hotellen med 
centralvärme och elektriskt ljus så att de kunde drivas året om. I Rättvik blev hon pionjär för 
skidturismen.   
  
Wilhelmina Skogh annonserade flitigt i pressen och gav ut turistbroschyrer på flera språk. 
Hon införde hotellvouchers som kunde köpas i London och Stockholm. Wilhelmina var 
angelägen om att ge alla restaurang- och hotellgäster en perfekt service, men mot de 
anställda var hon ofta mycket hårdför. Även lokalpolitiker kunde tycka att hon var en 
besvärlig människa. Sålunda uttalade kommunalstämman i Bollnäs 1901 ”sin stora harm och 
förtrytelse över det i högsta grad trotsiga och ringaktande sätt” som Wilhelmina hade 
uppvisat mot kommunen rörande orsakerna till ordningsproblemen på hennes restaurang.  
  
Wilhelmina Skogh blev chef för Grand Hôtel i Stockholm 1902. Det befann sig då i mycket 
dåligt skick. Hon fick ordning på verksamheten och gjorde en större tillbyggnad, Grand Hôtel 
Royal med den berömda Vinterträdgården. Det hela blev dock mycket dyrare än beräknat, 
varför hon fick lämna tjänsten 1910. Wilhelmina Skogh hade köpt mark på Lidingö 1906 för 

att där uppföra en magnifik privatbostad, Villa Foresta (vilket betyder skog på italienska). 

Även nu skenade byggkostnaderna. Wilhelmina tvingades sälja allt 1922 och hon levde sina 
sista år i ett rum på Grand Hôtel innan hon för egen hand avslutade sitt liv.  
  

Handelskvinnan Sigrid Schou  
  
Man kan notera att Sofia Gumælius, Augusta Lundin och Wilhelmina Skogh hade flyttat till 
Stockholm från andra delar av landet. Samma sak gällde för samtida industrisnillen som 
Gustaf Dalén, Gustaf de Laval och Lars Magnus Ericsson, liksom för dynastibyggare som Axel 
Johnson och Oscar Wallenberg. Stora städers växtkraft och dynamik bygger till stor del på 
förmågan att locka till sig företagsamma människor från andra håll.  
  

Även den internationella migrationen har betytt mycket för Stockholms utveckling. Ett 
exempel är danskan Sigrid Schou som kom till Stockholm 1903 för att öppna Butterick’s 
mönsteraffär här.  
  
Ebenezer Butterick var skräddare i USA som arbetade hårt för att tillgodose efterfrågan på 
de populära Garibaldikostymerna. Hustrun Ellen Augusta Pollard Butterick kom på att man 



kunde göra tillskärningsmönster i olika standardiserade storlekar och sälja dem i stället. De 
tog patent på detta 1863 och deras mönsterföretag växte snabbt. Dotterbolag etablerades i 
flera länder, bland annat en butik i Köpenhamn 1895.  
  
Därifrån skickades Sigrid Schou till Stockholm. Butterick’s i Stockholm skulle sälja mönster 
med tillbehör. Under första världskriget tog hon fram en rad nya produkter inom helt andra 
områden, eftersom intresset för mode svalnade under krigsåren. Hon var exempelvis först i 
landet med att sälja möbelpolish. Det gick dock mindre bra för de öronbindlar som påstods 
vara det enda botemedlet mot utstående öron. En rad produkter lanserades för att skydda 
landstormsmän mot förkylning, gikt och reumatisk värk. Det handlade bland annat om 
skuldervärmare och knävärmare i kamelhårstrikå samt om pappersvästar. Omkring 1913 
började Butterick’s också sälja de första skämtprodukterna, bland annat vägglöss av celluloid 
”som väcka förskräckelse där de anbringas”.  
  
Medan Butterick’s drabbades av stora svårigheter i många andra länder som medförde att 
verksamheterna avvecklades, kunde Sigrid Schou i stället köpa ut sin butik. Under det glada 
20-talet profilerade hon sig alltmer mot fest- och skämtartiklar. Detta var nog en god skola 
för den blivande skådespelaren Carl-Gustaf Lindstedt som var springpojke i 
Stockholmsbutiken på 1940-talet.  
  
Sigrid Schou avled 1959 och var aktiv företagare in i det sista.   
  

Flickskolor och samskolor  
  
År 1842 fattade riksdagen beslut om allmän folkskola för flickor och pojkar. Det skulle dock 
dröja länge innan folkskolan nådde alla barn, och ännu längre innan undervisningens kvalitet 
var godtagbar. Många lärare hade bristfällig utbildning. Lokalerna var dåliga, hygienen ofta 
undermålig.   
  
Folkskolan blev inte den allmänna medborgarskola som många reformvänner hade hoppats. 
Den blev i stället en fattigmansskola som bättre bemedlade föräldrar undvek att sätta sina 
barn i. Folkskolan var dessutom en återvändsgränd som inte gav behörighet till högre 
studier.  
  
De statliga läroverken var bara öppna för pojkar, och dessutom var ämnesinriktningen och 

pedagogiken ålderdomlig. Därför blev det de privata flick- och samskolorna som stod för 
mycket av utvecklingskraften i det svenska skolväsendet. Professorn i kvinnohistoria 
Christina Florin har skrivit följande:  
  

Flickskolornas lärare och elever utgjorde en slags ”kritisk massa” där nya tankar 
om kvinnors villkor och underordning grodde till medvetenhet och missnöje. 
Många flickskolelärarinnor blev aktivister i rösträttskampen och i andra sociala 
rörelser. Som egna företagare och yrkesarbetande blev de också förebilder för 
unga kvinnor som drömde om självständighet och andra slags karriärer än de 
som äktenskapsmarknaden kunde erbjuda.  
  



Florin konstaterar att ingen riktigt hade räknat med denna utveckling. Det blev en form av 
kulturrevolution som iscensattes av kvinnorna själva:  
  

Skolgrundarna var entreprenörer i utbildning. De skaffade fram lån, finansiärer 
och elever; de skrev kursplaner och läromedel, de ordnade lokaler och 
anställde lärare, de undervisade och var rektorer. […]  
  
För flickskolans ideologer var flexibilitet ett honnörsord och 
flickskoletraditionen var bärare av en frihetlig ideologi där individualism, 
kreativitet och reformpedagogik sattes i högsätet. Eftersom undervisningen 
inte var en statlig angelägenhet var den heller inte reglerad i statliga 
förordningar och kunde därför förhålla sig friare i sin läroplan och 
disciplineringsmetoder. Lärarinnornas auktoritet byggde på ett personligt 
kontrakt mellan föräldrarna och skolan. I flickskolekulturen härskade ett slags 
borgerligt matriarkat av säreget slag.  

  
I Stockholm och Uppsala fanns flera flickskolor som var pedagogiskt nydanande, och deras 
ledare blev ofta framträdande personer i det offentliga livet. Därtill fanns reforminriktade 
samskolor, alltså skolor för både pojkar och flickor. De reforminriktade samskolorna fick sitt 
genombrott på 1890-talet i Stockholmsområdet, Uppsala och Göteborg.  
  
Uppsalapedagogerna  
  
Jane Miller Thengberg grundade Klosterskolan i Uppsala och var skolans föreståndare under 
hela dess existens 1855–1863. Genom sina kontakter i stadens kulturella kretsar hade hon 
påverkats av debatten om kvinnors undervisning. Hon ansåg att flickskolorna gav en ytlig och 
onyttig bildning, och beslutade sig därför att grunda en ny slags flickskola med seriös 
bildning. Klosterskolan ansågs vara Sveriges kanske bästa flickskola. Från höstterminen 1857 
inrättades dessutom en ettårig kurs för vuxna kvinnliga yrkeslärare.  
  
Jane blev sedan föreståndare vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1863–1868 och 
genomförde där en omorganisation för att höja undervisningens kvalitet. Flera manliga 
lärare opponerade sig, men hon fick stöd av Fredrika Bremer.  
  
Klosterskolan fick en efterföljare i Henschenska flickskolan, grundad av Maria Henschen 
1865. Skolan blev pionjär genom att även undervisa i ämnena kemi, fysik och 
naturvetenskap. År 1870 togs skolan över av en förening och bytte namn Uppsala högre 
elementarläroverk för flickor. Maria Henschen finansierade dock fortsatt skolan och kvarstod 
som dess föreståndare fram till sitt giftermål 1878. 
  

År 1894 blev Jane Miller Thengberg en av initiativtagarna till Fackskolan för huslig ekonomi i 
Uppsala. Ida Norrby var skolans föreståndare 1894–1933. Där utbildades skolkökslärare och 
sedermera även handarbets- och lanthushållslärare. Dessutom gavs många kortare och 
längre yrkesutbildningar för kvinnor. Skolan höll en hög teoretisk nivå   
  



Norrby var initiativtagare till den klassiska kokboken ”Hemmets kokbok” och utnämndes till 
medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet 1927. Hon satt för högern i Uppsala 
stadsfullmäktige 1918–1930.  
  

Skolreformatorn Anna Whitlock  
  
År 1875 gick Anna Whitlock ut Högre lärarinneseminariet i Stockholm med mycket goda 
betyg. Tre år senare öppnade hon en flickskola som 1893 ombildades till samskola. Skolan 
byggde på för sin tid mycket radikala idéer. Den stod neutral i religionsfrågor. Whitlock 
ökade inslagen av naturvetenskap och praktiska ämnen som slöjd och gymnastik. Det fanns 
också möjligheter för eleverna att välja mellan olika ämnen och att växla mellan teoretiska 
och praktiska uppgifter.  
  
Undervisningen skulle vara verklighetsnära. I biologilektionerna skulle eleverna inte bara 
vara hänvisade till läroböckerna utan även använda växter och djur. Naturstudier och 
lektioner i det fria, liksom studiebesök, ingick i skolans program. Lördagarna gjordes till 
temadagar kring ett visst ämne. Både pojkar och flickor fick utbildning i skolköket, sy- och 
träslöjd samt undervisning i sexualhygien.  
  
Anna Whitlock var ledande i den kvinnliga rösträttsrörelsen. Hon tog även initiativ till 
konsumentkooperativet Svenska Hem i Stockholm 1905. Där fick endast kvinnor bli 
medlemmar och handla i butikerna. Föreningen drev också upplysning och undervisning i 
konsumentfrågor och hyrde ut en viktig nyhet, dammsugare, till medlemmarna. Svenska 
Hem blev mycket uppskattat bland stadens kvinnor – även om föreningen inledningsvis 
stötte på hårt motstånd från de manliga handelsmännen. Den blev Stockholms största 
konsumentförening. Anna Whitlock har stått förebild för Dagmar Friman i tv-serien ”Fröken 
Friman”.  
  

Barnomsorgspionjären Anna Warburg  
  
Barnomsorg startades i Stockholm under 1800-talet på initiativ av ideella stiftelser, 
församlingar och föreningar. Det fanns två huvudformer, dels barnkrubborna som var en 
heldagsomsorg för barn till fattiga mödrar och där personalen oftast saknade särskild 
utbildning, dels barnträdgårdarna (kindergarten) som var en deltidsförskola byggd på den 
tyske reformpedagogen Friedrich Fröbels idéer. Barnträdgårdarna var ursprungligen helt 
avgiftsfinansierade och riktade sig till bättre bemedlade.  
  
Viktiga pionjärer inom barnomsorgen var systrarna Ellen och Maria Moberg som 1899 
startade en kindergarten i sitt hem i Norrköping. År 1902 startade de utbildning för 
barnträdgårdslärarinnor. Maria hade utbildat sig i Fröbels pedagogik vid Pestalozzi-
Fröbelhaus i Berlin.  
  
År 1918 bildades Svenska Fröbelförbundet med Anna Warburg som ordförande och Ellen 
Moberg som vice ordförande. Anna Warburg hade utbildat sig till barnträdgårdsledarinna vid 
Pestalozzi-Fröbel-Haus i Hamburg 1898–1899 och blev sedan ledare för lek- och slöjdklassen 
på Whitlockska samskolan. Hon hade själv hade varit elev i skolan.   
  



Anna Warburg hade tagit starka intryck av sin teckningslärare på Whitlockska, Elsa Beskow, 
och 1917 utkom de med boken ”Vad ska vi göra? Roliga sysselsättningar för barn”. Anna 
skrev och Elsa illustrerade denna aktivitetsbok för barn i alla åldrar. Barnen lärde sig bland 
annat att vika och klippa leksaker, exempelvis dockor, lådor, tallrikar och bestick.  
  
Hon gifte sig med en tysk släkting, Fritz Warburg, 1908 och de bodde sedan omväxlande i 
Tyskland och Sverige. Hon bidrog till att rädda flera judiska barn i Tyskland genom att de 
kunde komma till Sverige.  
  

Sjuksköterskorna  
  
Maria Cederschiöld blev 1851 föreståndarinna för den nyinrättade Diakonissanstalten på 
Kungsholmen i Stockholm, vilket räknas som Sveriges första utbildning av sjuksköterskor. 
Hon hade förberett sig för den uppgiften genom en längre vistelse på diakonissanstalten i 
Kaiserswerth i Nordtyskland.  
  
Syftet med Diakonissanstalten på Kungsholmen var både att utbilda sjuksköterskor och att 
bedriva sjukvård. De blivande sjuksköterskorna fick även möjlighet att praktisera också på 
större sjukhus. Diakonissanstalten öppnade också ett barnhem för några av de värst utsatta 
barnen på Kungsholmen.  
  
Den socialt engagerade drottning Sophia, som var gemål till Oscar II, tog intryck av 
Diakonissanstalten, och än mer av St Thomas Hospital i London 1881, där hon även mötte 
Florence Nightingale som hade startat sjuksköterskeskola där 1860. Drottningen tog initiativ 
till Hemmet för sjuksköterskor som startade i liten skala intill Sabbatsbergs sjukhus 1884. 
Den första kursen bestod av fyra kvinnor som togs om hand av den 27-åriga Alfhild 
Ehrenborg, skolad hos Nightingale.  
  
För att kunna utveckla denna verksamhet donerade kungen en tomt vid Valhallavägen där 
Sophiahemmet kunde invigas 1889. Det var en kombinerad sjuksköterskeskola och sjukhus 
med sjuttio vårdplatser.  
  
Bertha Wellin blev Sophiasyster 1897. Från juni 1900 tjänstgjorde hon på Serafimerlasarettet 
i Stockholm, som operationssköterska på en kirurgisk avdelning till 1907. Därefter reste hon 
till England för att studera hur man där arbetade med sociala frågor. Efter återkomsten till 
Sverige blev hon föreståndare för barnavårdsbyrån inom Svenska fattigvårdsförbundet.   
  
Bertha var redaktör för Svensk Sjukskötersketidning 1911–1933. Där verkade hon för att 
skapa en sammanslutning för landets sjuksköterskor. Hon var sedan med om att starta 
Svensk Sjuksköterskeförening och var dess ordförande 1914–1933.  
  
Wellin satt i Stockholms Stadsfullmäktige 1912–1927. Hon var aktiv i högerns 
partiorganisationer och blev en av de fem första krisdagskvinnorna 1922.  
  

 
 
 



Filantroperna  
  
En viktig del av 1800-talets och det tidiga 1900-talets sociala rörelser var filantroperna. En 
bild av dem som har etsat sig fast är August Strindbergs skildring i ”Röda rummet” 1879 där 
fisförnäma överklassdamer besöker fattiga i Vita bergen på Södermalm. Förvisso fanns det 
sådana inslag i välgörenhetsarbetet. Men detta får inte undanskymma de avgörande 
humanitära insatser som gjordes inom civilsamhället och som i sin tur lade grunden till 1900-
talets välfärdspolitik.  
  
De sociala insatser som gjordes inom civilsamhället bestod inte enbart av direkta, 
humanitära insatser. Det bedrevs även kvalificerat utredningsarbete, upplysning, 

undervisning och opinionsbildning. Rättshjälpsbyråer, förskolor och en rad andra 

institutioner startades.   
  
I slutet av 1800-talet fanns bara i Stockholm cirka 800 föreningar som arbetade med 
välgörenhet och filantropi. De sakområden som omfattades av det sociala arbetet var fler än 
vad som i dag förknippas med socialpolitik. Förutom vård, omsorg och socialförsäkringar 
ingick bland annat bostadspolitik, arbetarskydd, arbetslöshetspolitik, kriminalvård, 
livsmedelsfrågor, skollovskolonier, badhus och frågor kring emigrationen. 
Socialreformatorerna kom även att engagera sig i många utbildningspolitiska frågor.   
  
Så länge de dominerande aktörerna fanns inom civilsamhället spelade kvinnor med borgerlig 
bakgrund ofta en framträdande roll. De var drivande och kompetenta, men saknade oftast 
möjligheter att få en privat eller offentlig anställning som låg i nivå med deras kompetens. 
Dessutom fanns en utbredd uppfattning att kvinnor var mer lämpade för socialt arbete än 
män, eftersom denna verksamhet låg nära de traditionella kvinnouppgifterna inom hem och 
familj. I takt med att politiken tog över, blev fältet mer manligt dominerad, även om ett fåtal 
framträdande kvinnliga politiker också spelade en viktig roll.  
  

Centralförbundet för socialt arbete  
  
Ett viktigt forum för det sociala reformarbetet under 1900-talets första decennier var 
Centralförbundet för socialt arbete (CSA), grundat 1903. Organisationen sysslade med alla 
typer av sociala problem utom sjukvård, där det redan fanns etablerade utbildningar och 
aktörer. CSA gjorde utredningar, arrangerade föreläsningar och kongresser, initierade 
forskning, bedrev undervisning, utgav skrifter, spred upplysningar, utarbetade reformförslag, 
drev opinionsbildning och startade olika former av sociala verksamheter. Finansieringen 
skedde huvudsakligen genom donationer.  
  
Initiativet till CSA togs av Gertrud af Klintberg och Gerda Meyerson. af Klintberg var en av de 
ledande inom Stockholms fattigvård. Meyerson gjorde viktiga insatser för arbetarkvinnor i 
Stockholm.  
  
Agda Montelius var vice ordförande i CSA 1903–1909. Hon var med om att bilda Föreningen 
för välgörenhetens ordnande (FVO) 1889 och blev föreståndare för dess centralbyrå. Syftet 
med föreningen var att bättre koordinera de starkt uppsplittrade verksamheterna inom 
välgörenhet och filantropi.   



  
Emilia Broomé var ledamot av CSA:s styrelse 1904–1925 och dess byråföreståndarinna 
1904–1914. Innan dess hade hon varit lärarinna på Whitlockska samskolan. Hon genomförde 
åtskilliga utredningar i sociala frågor och medverkade till att CSA startade föreläsningsserier 
och rättshjälpskontor. Hon bistod vid organiserandet av kommunala arbetsförmedlingar, 
ungdomsklubbar, koloniträdgårdar, skolkök, barnkrubbor och kooperativa företag.   
  
Emilia Broomé var den första ordföranden i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i 
Stockholm 1902. Hon blev 1914 ledamot i den utredning som ledde till 1921 års 
giftermålsbalk och som gjorde gifta kvinnor myndiga. Hon blev 1919 ordförande i den 
statliga utredning som låg till grund för 1923 års behörighetslag som öppnade de flesta 
statliga yrken för kvinnor. Emilia satt i Stockholms stadsfullmäktige för liberalerna 1911–
1924, och var hon var en av de mest aktiva ledamöterna.  
  
Liberalen Kerstin Hesselgren, som 1922 blev en av de fem första riksdagskvinnorna, ledde 
landets första kvalificerade utbildningar för socialarbetare. Den första kursen arrangerades 
av Svenska fattigvårdsförbundet 1908, som var en av CSA:s medlemsorganisationer. Där 
samarbetade hon med sjuksköterskan Bertha Wellin.  
  
Kerstin Hesselgren var också med om att utforma och leda CSA:s kurser i socialt arbete. De 
startade 1910 och var landets första kvalificerade utbildning för personer som skulle arbeta 
inom socialt arbete, även utanför fattigvården. Antalet kommunalt anställda socialarbetare 
var mycket begränsat, och mycket av det sociala arbetet bedrevs av andra huvudmän. 
Kurserna riktade sig bland annat till ”personer, som vilja ägna sig åt bostads-, hemarbets- 
och barnavårdsinspektion samt dem som vilja utbilda sig till socialt arbete vid fabriker, vice 
värdskap i hus för mindre bemedlade o.s.v.”   
  
Denna kursverksamhet övertogs 1921 av det nygrundade Stockholms socialinstitut, vilket 
sedermera ombildades till Socialhögskolan i Stockholm.  
  

Damer som byggherrar  
  
Många stockholmare hade kring sekelskiftet undermåliga bostäder, präglade av extrem 
trångboddhet och usla sanitära förhållanden. Statistikern Gustaf Sundbärg konstaterade 
1901 att av Stockholms 300 000 invånare bodde drygt en fjärdedel i ett rum och kök som de 
ofta delade med tre eller fyra inneboende. Flera enskilda personer och filantropiska 
sammanslutningar arbetade för att minska bostadsnöden genom att uppföra bostäder med 
en för tiden god standard för arbetare eller andra grupper med dålig ekonomi.   
  
Anna Whitlocks far var en tämligen misslyckad grosshandlare, varför hans hustru Sophie fick 
sörja för familjens försörjning. Efter hans död kom Sophie att bli en framgångsrik byggherre. 
Hon fick ett litet arv efter sin syster 1871 och började då köpa fastigheter för att och där 
uppföra hus med billiga smålägenheter för ensamma, självförsörjande kvinnor. Det sista 
huset som Sophie lät uppföra är det ännu bevarade Whitlockska huset på Lill-Jans Plan 4, 
uppfört 1888.   
  



Sophie Whitlock var en skicklig affärskvinna, med en förmåga att utnyttja konjunkturerna till 
sin fördel. Hon valdes på 1880-talet in i överstyrelsen för AB Stockholms Folkbank. Efter 
sekelskiftet förekom hon i tidningarnas förteckningar över Stockholms största 
skattebetalare.  
  
Lärarinnan i Hedvig Eleonora folkskola på Östermalm, Agnes Lagerstedt, fick ett stipendium 
från Stiftelsen Lars Hiertas minne 1889 för att för att studera arbetarnas 
bostadsförhållanden i London. Hon kom där i kontakt med den berömda filantropen Octavia 
Hills insatser. Lagerstedt grundade AB Stockholms Arbetarhem 1892 som kom att uppföra 
flera bostadshus för arbetarfamiljer. År 1884 tog hon initiativ till en skollovskoloni för barn 
från Stockholms folkskolor, vilket ledde till bildandet av Föreningen för skollovskolonier 
1885. Detta blev sedermera den rikstäckande organisationen Barnens Dag.   
  
Gerda Meyerson bedrev sociala studier i Nederländerna, Schweiz och Tyskland, och hon 
utbildade sig till yrkesinspektris i Danmark. År 1898 bildade hon föreningen Hem för 
arbeterskor. Hon fick inspirationen till detta när hon 1894 besökte en nyuppförd fabrik på 
Kungsholmen där många kvinnor arbetade. Hon insåg då att något måste göras för att de 
skulle kunna erbjudas bättre bostäder. År 1898 hade hon ordnat ett hem med tio lägenheter. 
Verksamheten utökades sedan till ett hundratal möblerade och fullständigt utrustade 
lägenheter. Gerda Meyerson bedrev även ett bildningsarbete för arbeterskorna med 
samkväm, föredrag, kurser och ett bibliotek.   
  
Gerda författade också böcker och artiklar om industriarbeterskornas hårda liv. När hon dog 
skrev tidningen Social-Demokraten: ”Oräkneliga skaror av arbeterskor har i henne haft sin 
bästa vän, sin trofasta tröstarinna i livets svårigheter.”  
  
Anna Johansson-Visborg innehade flera fackliga uppdrag, bland annat som ordförande för 
Stockholms kvinnliga fackliga samorganisation 1911–1953 och som ledamot av Svenska 
bryggeriindustriarbetareförbundets styrelse under 30 år. Hon blev känd som ”Bryggar-
Anna”.  
  
Hon var socialdemokratisk ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1916–1950, och även 
verksam som en driftig byggherre. Hon grundade Arbetarkvinnornas semesterhem i Nacka 
och tog initiativ till Kvinnornas hus på Kungsholmen. Det var ett hus på 13 våningar vid 
Welanders väg 12 som stod klart 1947. Huset hade moderna tvättstugor, samlingsrum och 
en egen biograf.   
  
Anna Johansson-Visborg blev förmögen genom affärer i fastighets- och biografbranschen 
och donerade 300 000 kronor till en stiftelse med syfte att erbjuda fria bostäder åt 
behövande i Stockholm.  
  

Organisatören Ann Margret Holmgren  
  
Ann Margret Holmgren kom från en adlig, konservativ familj och hon fick en gedigen 
utbildning av informatorer och guvernanter i hemmet. Vid 19 års ålder gifte Ann Margret sig 
med den 38-årige liberale professorn i fysiologi vid Uppsala universitet, Frithiof Holmgren. 



Deras hem i villa Åsen blev en medelpunkt för den kulturradikala kretsen kring 
studentföreningen Verdandi. År 1886 blev hon själv medlem där.   
  
Holmgrens började ta emot inackorderingar när deras ekonomi blev ansträngd. Bland 
inackorderingarna fanns flera kvinnliga studenter som sedan skulle bli aktiva i 
rösträttsrörelsen och politiken. År 1897 dog Frithiof Holmgren. För att klara ekonomin blev 
Ann Margret vd för liberala Upsala Nya Tidning 1897–1898 och redaktör för Verdandis 
småskrifter 1898–1905.   
  
År 1901 flyttade Ann Margret Holmgren till Stockholm. Året därpå blev hon en av grundarna 
till Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm, där hon blev vice ordförande. Ann 
Margret var även en av stiftarna av LKPR 1903 och blev dess första sekreterare.  
  
Under fyra år kom Ann Margret att genomkorsa landet som kringresande agitator för LKPR. 
Hon hann med att bilda ett 60-tal föreningar innan hon på grund av hälsoskäl var tvungen att 
upphöra med resandet 1906. Hon var nu medlem av LKPR:s centralstyrelse och satt i den till 
föreningens avveckling 1921.   
  

Föreståndarinnan Anna Ahlström  
  
Anna Ahlström blev Sveriges första kvinnliga doktor i romanska språk i Uppsala 1899 och var 
en av initiativtagarna till Akademiskt bildade kvinnors förening 1904. Eftersom hon inte 
kunde få någon akademisk tjänst startade hon en egen skola.   
  
Ahlströms flickskola på Östermalm grundades 1902. Den uppfyllde i stort sett alla krav som 
ställdes på de statliga läroverken. Som disputerad uppfyllde hon det kompetenskrav som 
ställdes på en läroverksrektor. Men som kvinna fick hon nöja sig med titeln föreståndarinna, 

även om hon givetvis tilltalades ”doktor Ahlström”.  
  
Anna Ahlström anställde i första hand lärare med akademisk examen eftersom hon ansåg att 
Högre lärarinneseminariet i Stockholm var en ”smitväg” för kvinnor till högre 
lärarbefattningar. Skolans ursprungliga namn, Nya elementarskolan för flickor, var en 
anspelning på Nya elementarskolan (för pojkar), vars rektor inte uppskattade Ahlströms 
renommésnyltning. Annas skola fick senare namnet Ahlströmska skolan.   
  
Den första egna skolbyggnaden på Kommendörsgatan 31 från 1926 är unik bland Stockholms 
privatskolebyggnader genom att den både exteriört och interiört utformades helt efter de 
statliga läroverkens ideal.  
  

Läkaren Karolina Widerström  
  
Karolina Widerström blev Sveriges första kvinnliga läkare 1888. Hennes far var 
gymnastiklärare, sjukgymnast och veterinär. Han ville att hon skulle utbilda sig till 
sjukgymnast och stöttade henne starkt i studierna. År 1873 började hon på Gymnastiska 
centralinstitutet i Stockholm. Efter examen 1875 såg fadern till att Karolina fick arbete som 
assistent hos professor Gabriel Branting (Hjalmar Brantings far), som hade varit lärare åt 



fadern när han gick på institutet. Gabriel Branting uppmuntrade Karolina att utbilda sig till 
läkare.  
  
Hon fick nu läsa in studentexamen innan hon kunde studera till läkare i Uppsala och 
Stockholm. Vid 32 års ålder var hon klar. Men som kvinna hade hon inte rätt till tjänst på 
något sjukhus, även om hon inledningsvis fick amanuenstjänster på dispens. I stället 
öppnade hon egen gynekologisk mottagning 1889 som hon drev till 1925.  
  
Mottagningen blev en stor framgång. Väntrummet var alltid fyllt med patienter som 
uppskattade att få en kvinnlig läkare. Ibland ringlade sig köerna ut på gatan. Möjligen 
undrade någon varför det stod en del stora starka karlar i kön till gynmottagningen. Det var 
stadsbud som hade städslats av någon kvinna för att bevaka en plats i kön.  
  
Karolina Widerström kom att vara mycket aktiv som folkbildare och debattör, dels i frågor 
som låg nära hennes profession, dels i mer allmänna kvinnofrågor. Hon hade som läkare 
mött en skrämmande okunskap bland sina patienter i sexualfrågor. Karolina började därför 
undervisa i dessa frågor för vuxna kvinnor 1897. Senare utvidgades föredragen till skolor och 
seminarier. Hennes insatser bidrog till att Sverige blev först i världen med obligatorisk 
sexualundervisning, på seminarierna 1914 och i läroverken 1935.  
  
År 1906 tog hon tillsammans med bland andra Ada Nilsson initiativ till Kvinnliga läkares 
förening och hon blev dess första ordförande. Organisationens viktigaste krav var kvinnors 
rätt till statliga tjänster. Karolina var ordförande i LKPR 1918–1921. Hon var även liberal 
ledamot i Stockholms stadsfullmäktige i folkskoledirektionen. År 1933 utsågs Karolina 
Widerström till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet.  
  

Advokaten Eva Andén   
  
Eva Andén tog juristexamen i Uppsala 1912 och övertog 29 år gammal en juridisk byrå i 
Stockholm 1915. Hon blev 1918 den första kvinnliga ledamoten av Sveriges Advokatsamfund 
och drev därefter egen advokatbyrå till sin död 1970. Hennes specialitet var familjerätt. Men 
hon åtog sig gärna även andra uppdrag där det gällde att hjälpa kvinnor att få sin rätt.   
  
Eva hade ett stort litterärt intresse och var 1950–1962 ordförande i Samfundet De Nio. Bland 
hennes klienter fanns Selma Lagerlöf och Elin Wägner som hon bistod i frågor kring litterära 
rättigheter. Det var också Eva som upplyste Elin om att det nog var bäst att skaffa lagfart för 
den fastighet i Småland som hon hade låtit uppföra sin bostad Lilla Björka på.  
  
När Eva under sina första år som jurist skulle uppträda i rätten frågade alltid rättens 
ordförande, innan förhandlingarna började, om Eva var fru eller fröken. Det rörde sig inte 
primärt om hur domaren skulle tilltala henne utan om att han måste försäkra sig att Eva var 
ogift. Annars skulle hon inte kunna föra talan i rätten utan makens tillstånd.  
  

Jämställdhetsreformer  
  
1842  Folkskola för flickor och pojkar.  
  



1845  Lika arvsrätt för kvinnor och män.  
  
1846  Skråväsendets avskaffande ger kvinnor samma rätt som män att driva hantverk 

och viss rätt att driva handel.  
  
1854  Musikaliska Akademien öppnar sångklasser som landets första högre utbildning 

för kvinnor.  
  
1858  Ogifta kvinnor kan bli myndiga vid 25 års ålder efter anmälan till domstol.  
  
1859  Vissa lägre statstjänster öppnas för kvinnor. Kvinnor får bli folkskollärare och 

lärare i vissa övningsämnen i läroverk.  
  
1860  Seminarier öppnas för utbildning av folkskollärarinnor.  
  
1861  Högre lärarinneseminarium öppnas i Stockholm som landets första högre 

teoretiska utbildning för kvinnor.  
  
1864  Näringsfrihet för kvinnor och män.   
  
1865  Ogifta kvinnor blir myndiga vid 25 års ålder.   
  
1870  Kvinnor får rätt att avlägga studentexamen som privatist och att läsa medicin.  
  
1873  Kvinnor får rätt att avlägga akademisk examen, utom teologisk examen och 

högre juristexamen.  
  
1874  Gifta kvinnor kan genom äktenskapsförord få förvalta sin arbetsinkomst och 

enskilda egendom. Wallinska skolan i Stockholm blir första flickskola med rätt 
att utfärda studentexamen.  

  
1884  Ogifta kvinnor blir myndiga vid 21 års ålder. Gifta kvinnor kan genom 

äktenskapsförord få förvalta sitt arv.  
  
1889 Kvinnor blir valbara till vissa kommunala uppdrag inom fattigvården och 
skolan.  
  
1903  En del lägre statliga läkartjänster öppnas för kvinnor.  
  
1910 Första kommunalvalen där kvinnor är valbara.  
  
1919  Kvinnor får rätt att inneha högre tjänster på statliga läroverk och seminarier.   
  
1921  Kvinnor får rösträtt och blir valbara i riksdagsval. Gifta kvinnor blir myndiga. 

Kvinnor kan antas som ordinarie elev vid Tekniska högskolan (KTH) i 
Stockholm.  

  



1925  Kvinnor får rätt att inneha alla statliga tjänster, med undantag för tjänster som 
kan kräva utövande av våld samt präst- och domartjänster.  

  
1927  Statliga läroverk öppnas för flickor.  
  
1938 Kvinnor får inte avskedas på grund av graviditet, förlossning eller giftermål.   
  
1945 Alla statliga yrken utom präst och militär öppnas för kvinnor.  
  
1949 Även modern blir förmyndare till sina barn.  
  
1958 Kvinnor får bli präster i Svenska kyrkan.  
  
1962 Sverige ansluter sig till ILO-konventionen om lika lön för lika arbete för män och 

kvinnor. Nattarbetsförbudet för kvinnor avskaffas.  
  
1963 Kvinnor får rätt att behålla sitt efternamn när hon gifter sig.  
  
1970   Sambeskattningen avskaffas.  
  
1979  Jämställdhetslag och Jämställdhetsombudsman.  
  
1989 Alla försvarets yrken öppnas för kvinnor. Därigenom finns inte längre några 

kvinnliga yrkesförbud.  
  
  
 


