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1. INLEDNING 
Åren runt sekelskiftet 1900 var mycket händelserika vad beträffar arbetarrörelsen och 

kvinnorörelsens etablering i det svenska samhället. Deras historia finns beskriven i åtskilliga 

böcker och uppsatser. Se t ex käll- och litteraturlistan i Åsa Linderborgs bok 

Socialdemokraterna skriver historia eller till biografilistan i Yvonne Hirdmans bok Vi bygger 

landet.1  

      Men allt står inte att läsa i böckerna och vill man veta mer måste man också lusläsa 

tidningarna för att hitta exempel på det som tidigare inte är omskrivet. Schopenhauer har sagt 

att tidningarna är historiens sekundvisare, vilket jag har tagit fasta på och använt mig av i 

denna uppsats. D v s att ta reda på vad som hände mellan ”timslagen” under en tioårsperiod.  

   Avsikten med denna uppsats blir därför att följa utvecklingen utifrån vad som stod att läsa i 

tidningarna och i detta fallet A-pressen. Särskilt intressant är att läsa och finna hur kampen 

utvecklade sig för dem som inte hade någon röst. Det kan tyckas att det var självklara 

rättigheter de stred för, men om man betänker att det då oftast var första steget, för att rätta till 

någon orättvisa som togs,  behövdes sedan många, många steg för att nå målet.  

   Jag kommer osökt att tänka på ett kinesiskt ordspråk som säger, att även en tusenmilafärd 

börjar med ett steg och då kan man förstå varför många av orättvisorna fortfarande består. 

Men just dessa första steg vill vi verkligen tacka för, eftersom de på allvar inledde kampen för 

mänskliga rättigheter. 

   Symboliken med steg leder också till spår, att följa ett spår och som här kommer att  handla 

om att följa i en kvinnas spår, där det gått att hitta en bild av arbetarrörelse- och kvinnokamp 

då. Spår kan ju leda lite hit och dit och svårigheten har varit att inte låta spåren vindla för 

mycket. Det har dock gått att finna många personer och händelser som haft betydelse i 

kampen just genom att följa i en ensam kvinnas spår. De flesta spår har funnits i A-pressen 

och skulle inte tidningsartiklarna varit daterade, är gränsen inte så stor till vad som händer på 

politikens område idag, vilket jag noterat. Men denna uppsats kommer att handla om vad som 

hände för hundra år sedan i spåren på Helene Ugland. 
 

1:1  Upprinnelse och syfte 

Året är 1956 och Sveriges Sjuksköterskeelever håller kongress i Borås. En kongress där de 

flesta frågorna handlar om mötesordning och organisation. Dessutom beslutades dock att 

skänka 5000 kronor att dela mellan en sjuksköterskeskola i Indien och en i Afrika samt 

                                                 
1 Se uppsatsens litteraturlista. 
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diskuterades att alla nyutexaminerade sjuksköterskor de två första åren skall stå i 12:te 

lönegraden oavsett om de innehar tjänster i högre lönegrader.2 

   Ett förslag som något så obetydligt som små elever bara hade att finna sig i även om vi 

försökte att protestera. Undertecknad författare till denna uppsats deltog i kongressen som 

varande kursmamma för den kull elever som tog examen och blev leg. sjuksköterskor 1956 

vid Sahlgrenska Sjukhuset och som i år (2006) firar femtioårsjubileum. Detta nämnt som lite 

minihistoria och som inledning till vad uppsatsen egentligen ska handla om. 

   I samband med kongressen gjordes en utflykt till Hedareds stavkyrka  som ligger utanför 

Borås och är Sveriges enda bevarade stavkyrka. Den är daterad så sent som 1505 men man 

tror att det funnits en betydligt äldre föregångare, t ex finns där en madonna och en dopfunt i 

kyrkan från 1200-talet3. 

   Efter högmässa och en intressant guidning inuti kyrkan följde guiden med ut på kyrkbacken 

och pekade på en gravsten där det stod Helene Ugland-Andersson född 11 februari 1877, död 

1 augusti 1940. Han sa: ”Jag kan inte förstå att ingen har forskat om henne. En 

kvinnosakskvinna och föregångare till Kata Dalström.” 

   Det lät intressant, vadan jag, liten sjuksköterskeelev skrev upp hennes namn på en lapp, en 

lapp som sedan har följt mig i alla år. Och det är så det började med en gulnad, skrynklig lapp. 

Vem var hon och vad menade guiden med att hon var en kvinnosakskvinna? Vad kan en 

forskning om henne ge? Om hon är intressant, varför har ingen forskat om henne tidigare? 

Frågor som så här femtio år senare när jag tog fram och tummade på lappen gjorde mig 

nyfiken och ville kolla.  
 

Syftet med uppsatsen är alltså att söka svar på vissa frågor angående Helene Ugland 

Vem var hon enligt persondata? 

Hur såg hennes livsgärning ut? 

På vad sätt var hon en kvinnosakskvinna? 

Var hon en föregångare till Kata Dalström? 

Sammantaget: Vad finner man om man följer i hennes spår? 

Är hon värd mer än tio rader i den svenska kvinnohistorien?  

 

 

 

                                                 
2 Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, nr 8 1956 
3 NE:s internettjänst, sökord: Hedared & Stavkyrka 
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1:2 Helene Ugland – vem var hon? 

Var skulle man börja? Var hittar jag den första trådändan? Inskriptionen på gravstenen var det 

enda säkra. Vad visste man i församlingen där hon var begravd? Efter några telefonsamtal 

ledde tråden till Ture Wemmeus, medlem i Hedareds Stavkyrkas råd och som inte visste mer 

än att Helene Ugland-Andersson var en brinnande socialdemokrat som var ute och 

brandtalade, för att använda hans beskrivning. Hon var gift med Anton Andersson, redaktör 

på tidningen Ny Tid, sa han. Wemmeus hade dessutom kopia av en artikel som var införd i 

Borås Tidning 1997 och som visade på riktigheten i vad han sagt och som han skickade till 

mig. Väldigt bra trådändar att börja nysta i. 

   Han sa att hon var socialdemokrat och då var det naturligt att efterforska mer om henne i 

Arbetarrörelsens arkiv och Bibliotek i Stockholm. I Svenska Folkrörelser I, Esselte AB fanns 

fotografi och tio rader om henne, där det stod att hon deltog i bildandet av ett tjugotal 

kvinnoklubbar i Skåne 1905-1907 och var med i bildandet av Göteborgs kvinnoklubb 1902 

vars första ordförande hon var och att hon gifte sig 1902 med redaktör Anton Andersson.4 

   Men, hallå, bara tio rader! Var hon inte intressantare?  

 

I tidningen Brand maj 1901 finns så en självbiografi som ger en del persondata om henne. 

Hon föddes 11 februari 1877 i Froland i Norge och var den yngsta av tre syskon. Föräldrarna 

var pietistiskt religiösa och försökte med alla medel att få barnen in på samma bana, vilket 

misslyckades. Mamman dog när Helene var tio år och snart därefter flyttade en annan kvinna 

in i hemmet, som då blev främmande för Helene. Vid sjutton års ålder flyttade hon hemifrån 

och utbildade sig till lärarinna. Under skoltiden var det som ”frie tanker först begyndte at 

daemre i min sjael og endelig efter haarde aandelige kampe kom til gjennombrud og seirede,” 

skriver hon. Efter endast en kort tid som lärarinna bröt hon upp och gav sig ut i Norge för att 

agitera för fria tankars utbredning. Så här avslutar hon sin självbiografi som hon alltså skriver 

vid tjugofyra års ålder:  
     To gange har jeg faldt i øvrighetens klor - og et utal av gange vaeret udsat for over-grep    

     fra politiet. Under de vaerste førføljerser fra et forblindet folks side og plaget av fattigdom,   

     sult og sykdom har jag virket lige fra begyndelse og intil nu, og dog har jag endnu  

     ungdomsfyrighet og begeistring nok til att byde mine motstandare til kamp om de ha lyst.5 

 

En sökning på nätet ger vid handen att det finns en bok Pionér og agitator, Et portrett av 

Helene Ugland av Eyvind Viken utgiven 1991 i Norge. Boken finns inte längre till försäljning 
                                                 
4 Ugland – Andersson, Svenska Folkrörelser I, 1936 
5 Ugland, Helene, Brand maj 1901 
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men genom KB beställdes den hit från ett bibliotek i Norge, där jag läser att Helene flyttade 

till Sverige år 1900 och började sin kamp här dels för fria tankars utbredning, dels för 

kvinnors frigörelse och där tänker jag följa henne från det att hon flyttade till Sverige och tio 

år framåt och titta närmare på hur hon förde sin kamp. Eyvind Viken uppehåller sig i halva sin 

bok om Helenes kamp och agitation i Norge före det att hon flyttade till Sverige. Här följer 

utdrag från hennes norgetid, taget från boken.6 

 

1:3 Bakgrund till vad hon brann för. 

Hennes val att bli agitator var inte det lättaste då hon med ryggsäck som enda packning, efter 

bara två år som lärarinna, gav sig ut på agitationsvandring i Norge. Överallt agiterade hon om: 

Undertryckningen måtte opphøre. 

Arbeiderne måtte bevisstgjøre seg.  

Samhold og solidaritet är nødvändig., 

Organisering var veien å gå.  

   Till kvinnorna sa hon: ”Kämpa för ett samhälle där kärleken har första plats bland fria 

individer.” En tes som kom att få stor betydelse i hennes arbete för kvinnors och mäns 

frigörelse. 

   Hon var inte väl sedd i gruvdistrikten för tänk om rallarna skulle organisera sig och begära 

rättigheter. Därför hade gruvbolaget spejare ute och polisen tog henne och förde bort henne 

med beskedet att hon inte fick visa sig i Sulitjelma mer, där hon talat till arbetarna i 

Sulitjelmas AB gruvdrift. Ett bolag som ägde allt där, varför arbetarna var näst intill livegna, 

så självklart smög sig Helene tillbaka.7  
 

Dessutom nämner Viken att på den svenska sidan for Kata Dalström (se nedan) kors och tvärs 

i Lappland och agiterade för att arbetarna skulle organisera sig. Han skriver: ”Kata, 

akademikern, niesen till selveste August Strindberg, had brutt med sin overklassefamilie og 

blitt rødglødande sosialistisk agitator.”  Hon hade också liksom Helene försökt påverka 

arbetarna i Sulitjelma, men rest därifrån och skrev en artikel där hon kallade bolaget för 

slavdrivare och platsen för ”Lapplands Helvete”. 8 

                                                 
6 Viken, Eyvind, Pionér og agitator, 1991 
7 Viken 1991, s.35f. 
8 Viken 1991, s.43 
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   Men enligt Harriet Clayhills var det först efter år 1900 som Kata Dalström började sin 

egentliga agitation och kom till Sulijtelma men då hade Helene redan agiterat i norska 

gruvdistrikten i flera år.9 

   Ingenting kunde emellertid stoppa Helene Ugland. Hon hade glöd i blicken då hon lade ut 

riktningen mot den långa fotvandringen för att osedd komma upp till det isolerade 

gruvsamhället. Polisen fick nys om att hon var på väg men arbetarna skyddade henne och hon 

höll sina föredrag på nätterna. ”Rallarne sto musestille, de husket knapt å lägge in en ny pris, 

så intest lyttet de til Helenes glødande agitasjon for sosialisme og nødvändigheten av 

organisasjon.” Hon övertygade dem om att utan arbetarna var Bolaget eller Verket som det 

kallades inget värt, att det egentligen var arbetarna som hade makten. Ta den, sa hon. Sedan 

tog polisen henne igen och hon fick tid att skriva i cellen och dessutom fick hon mat, vilket 

det varit dåligt med under hennes vandringar.10 
 

I sitt engagemang blev hon både aktad och föraktad. I de många industrimiljöerna hade hon i 

sin agitation inhöstat respekt och aktning, men hennes tal om den fria kärleken och 

fördömande av äktenskapet som hon ofta återkom till väckte harm och förargelse. ”Et 

forblindet folk” var ofta hennes kommentar till misslyckade agitationsresor.  

   Det hade bildats en kvinnosaksorganisation i Norge och dit bad man Helene att komma och 

tala. De fick emellertid veta av henne, att en sådan organisation bara ville frihet för kvinnorna 

för att konkurrera på arbetsmarknaden, vilket i sin tur skapade billigare arbetskraft. De hade 

glömt arbetarna, menade hon. När hon också menade att kvinnorna inte var mogna för rösträtt  

blev det debatt. Självklart. Detta var i februari 1900 och Helene Ugland kom snart att ändra 

ståndpunkt om rösträtten.11 

    Allmän rösträtt var ett av kraven då man år 1900 ordnade ett 17-majtåg för kvinnor i 

Kristiania. Samma dag ordnades också en fest i Kristianias Arbeidersamfund där Helene 

Ugland läste upp en prolog som hon själv skrivit: 

     Rundt om hvisler den kente lyd 

     af røster som truer och ber, 

     som raaber på kvindelig aere og dyd 

     og felder alt fler og fler. - 

     En efter anden de lusker bort 

                                                 
9 Clayhills, Harriet, Kata Dalström i agitationen, 1973, s.24 
10 Viken 1991, s.43f. 
11 Viken 1991, s.51f. 
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     Fra raekkerne, hvori de stod 

     og gjør sine søstre den svaere tort, 

     den Judas Ischarioth en gang har gjort - 

     forraader uskyldig blod12  

 

Helenes vistelse i Strömsbo Laerarindeskole betydde också mötet med socialistiska och 

kvinnopolitiska idéer som blev avgörande för hennes fortsatta verksamhet. Det var också då 

som ”de frie tanker” började vibrera i hennes själ. År 1895, arton år gammal, samma år som 

hon tar examen vid Kristiansand Seminarium, reser hon till Stockholm och håller föredrag om 

utilitarismen, där en av åhörarna var Kata Dalström. (se nedan)  

   Helene Ugland kom till Sverige år 1900 och så småningom bosatte hon sig i Göteborg. 1903 

blev hon skriven i Masthuggets församling som svensk medborgare. Viken tillägger också att 

det finns inga upplysningar om varför hon valde Sverige framför Norge för sin 

agitationsverksamhet i en ålder av bara tjugotre år.13 

   Bokens andra halva följer Helene ända till hennes död, om hennes giftermål med Anton 

Andersson och hur de flyttar till Östergötland och lite andra data. Min forskning kring Helene 

Ugland-Andersson och hennes kamp för den fria kärleken och den fria tanken gäller för åren 

1900-1910 och jag kommer att kalla henne för Helene precis som Viken gör i sin bok.  

(Ett litet obs är att sista e:et i Helene ska uttalas, vilket man gör i Norge.) 

 

1:4 Metod  

Metoden kommer att vara att följa i hennes spår genom att leta fram vad hon skrev i tidningar, 

liksom vad tidningarna skrev om henne och hennes värderingar politiskt, religiöst och 

mänskligt. Dessutom avser jag att följa hennes framträdanden och uttalanden inom 

socialdemokratiska kvinnoklubbar samt lyfta fram andra kvinnosakskvinnor och män som 

kommer i hennes väg. Vidare kommer anteckningar ur Eyvind Vikens bok också att få hjälpa 

till med lite sammanbindande kitt ibland. 

   Inga av hennes otaliga föredrag eller tal finns skriftligt dokumenterade och sparade. 

Däremot finns de ofta refererade i tidningsartiklar och min uppgift har då blivit att referera 

referaten, varför det ibland varit svårt att utkristallisera citaten. Vad sa Helene och vad skrev 

referenten att Helene sa och vad är citat? I vilket fall som helst har arbetarpressen varit en 

guldgruva för att följa i hennes spår.  

                                                 
12 Viken 1991, s.54f. 
13 Viken 1991, s.64 
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   Eftersom det förefaller svårt att följa skeendena tematiskt med tydlig början och slut 

kommer uppsatsen istället följa händelserna kronologiskt med gräns mellan varje årtal. 

Samma tema återkommer oftast flera gånger under perioden och genom att följa dem i tiden 

blir det lättare att se hur opinionen svänger. 
 

Efter endast en kort tid som lärarinna bröt Helene upp och gav sig ut i Norge för att agitera för 

fria tankars utbredning. Här upprepas hur hon avslutar sin självbiografi som hon alltså skrev 

vid 24 års ålder: 
     To gange har jeg faldt i øvrighetens klor - og et utal av gange vaeret udsat för over-grep fra    

     politiet. Under de vaerste førføljelser fra et forblindet folks side og plaget av fattigdom,  

     sult og sykdom har jeg virket lige fra begyndelse og indtil nu, og dog har jeg endnu  

     ungdoms-fyrighet og begeistring nok til at byde mine motstandare til kamp om de ha  

     lyst.14 

   Detta är väl ett löfte så gott som något att för en forskare försöka följa upp och med 

Schopenhauers ord, att tidningarna är historiens sekundvisare, ska jag försöka ta reda på vad 

som hände i sekunderna mellan 1900 och 1910 i spåren på Helene Ugland i Sverige. 
 

2. KVINNOKÄMPAR OCH LITTERÄR INSPIRATION 
Fredrika Bremer var en av de tidiga pionjärerna i kvinnorörelsen under första hälften av 

1800-talet. Men den egentliga kvinnokampen, det som också kallas emancipationsperioden, 

tog form under senare delen av 1800-talet. Kvinnorna i Europa saknade medborgarskap och 

var omyndiga samt saknade tillgång till utbildning och arbete. Vid 1800-talets mitt hade den 

ogifta kvinnan i Sverige viss ekonomisk och juridisk frihet, medan den gifta kvinnan fick 

kämpa för samma rättigheter. I samband med att Sverige fick ett stort kvinnoöverskott ökade 

problemen för staten vilket ledde till att sysselsättnings- och utbildningsfrågorna 

aktualiserades. I och med att det blev en politisk fråga kom också männen att involveras. 

   För Marx och Engels var det självklart att kvinnans underordnade ställning hade orsakats av 

produktionsförhållandena i samband med industrialismens införande. En liberal filosof som 

John Stuart Mill hävdade jämställdhet mellan könen som ett mänskligt frihetskrav. Andra som 

drev kvinnosaken var t ex marxistiska teoretiker i Tyskland som August Bebel liksom Clara 

Zetkin (se nedan)som organiserade kvinnorna inom den socialdemokratiska rörelsen. Hon 

menade att staten skulle gå in och sörja för barnens uppfostran för att kvinnan skulle få 

komma ut i arbetslivet, eller att männen skulle dela hemarbetet med kvinnorna. Inom 

                                                 
14 Tidskriften Brand, ”Helene Ugland” maj 1901 



 12

borgerligheten fanns en kluvenhet i kvinnofrågan. Kvinnans krav på frigörelse vägdes mot 

behovet av den sammanhållna familjen.   

   Men även inom arbetarrörelsen uppträdde två riktningar. Den ena bestod av socialister som i 

första hand såg klasskampen som männens kamp och som i en del fall betraktade kvinnorna 

som konkurrenter. Den andra formades av kvinnorna själva och ansåg liksom Clara Zetkin, att 

kvinnorna skulle spela en lika framträdande roll inom arbetarrörelsen som männen. 

   Förenklat kan man säga att de första stegen således inte togs för att göra kvinnan rättvisa,  

utan för att man antingen behövde henne i arbetslivet eller ville undvika att hon låg samhället 

till last.15 

 

John Stuart Mill, hävdade som Frängsmyr skriver, jämställdhet mellan könen som ett 

mänskligt frihetskrav och studievan som Helene var, är det väl inte otänkbart att hon läste 

Mills bok Om friheten där han i inledningen talar om friheten att hysa vilka åsikter man vill i 

praktiska eller teoretiska, vetenskapliga, moraliska eller teologiska frågor och som han 

försvarar och förklarar och menar att inget samhälle är fritt som inte håller detta i helgd. Men 

påpekar att det gäller en frihet vars ändamål är att skydda andra och inte individen själv.16    

  

Det är väl heller inte otänkbart, att Helene Ugland läste Det går an av Carl Jonas Love 

Almqvist som utkom 1839 och som hade en mycket okonventionell syn på äktenskapet och 

menade att de äkta hälfterna inte behövde bo tillsammans och behövde inte heller bekräfta sitt 

förhållande med giftermål, varken kyrklig eller borgerlig. Banden mellan dem skulle vara 

kärlek, sympati och ansvar för barnen. Alltså ståndpunkter som hon kom att sympatisera 

med.17 

 

3. ARBETARRÖRELSENS TRE VIKTIGASTE ORGAN 
3:1 Ny Tid 

Eftersom många ”sekunder” i den kommande anlysen är hämtade i tidningen Ny Tid är det på 

sin plats att lite beskriva dess utveckling från agitationsblad till nyhetstidning. Per Ledin som 

ingick i forskningsprojektet Arbetarrörelsen och språket, Uppsala, har forskat om hur 

genrerna används och förändras i göteborgstidningen Ny Tid från starten 1892 till 1912 och 

här följer uppgifter hämtade från denna forskning. 

                                                 
15 Frängsmyr Tore, 2000, s.191-198 
16 John Stuart Mill, Om friheten, s. 25,27,41,159, Stockholm 1945 
17 Almqvist, Det går an, Stockholm 1981 
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   Ny Tids första nummer kom ut den 24 mars 1892. Med Ny Tid som socialdemokraternas 

tredje partiorgan ville man stärka arbetarrörelsens agitation. Fredrik Sterky tillhörde partiets 

översta ledarskikt och flyttade från Stockholm, där han verkat i Social-Demokraten, till 

Göteborg för att tillträda redaktörsposten på Ny Tid. Tidningarna skulle vara ”arbetar-klassens 

förkämpe och försvarare gentemot den herrskande klassen” skriver han i Ny Tids anmälan. 

Det gällde att ”sätta kunskapens och organisationens vapen i händerna på arbetarne, så att de 

slutligen, då de bli starka nog, kunna taga makten i sina egna händer för att omdana samhället 

till ett samhälle, värdigt en arbetande mänsklighet”. Tidningarna innehöll också dikter och 

skönlitteratur, som skulle bilda och kultivera. Det var de lättillgängliga tidningarna som 

genom mötesannonser och referat regisserade agitationen och definierade var, när och hur den 

politiska kampen skulle bedrivas. 

   Men, skriver Per Ledin, efter sekelskiftet förändrades de socialdemokratiska tidningarnas 

uppgifter, samtidigt som Sverige förvandlades till ett industriland och arbetarrörelsen växte 

från sekt till massrörelse och då fick agitationen och litteraturen mindre utrymme. Det blev 

viktigare att förmedla nyheter och samhällsinformation samt att försvara partiets ståndpunkter 

gentemot andra grupper.18  

   Om Ny Tid var socialdemokraternas tredje partiorgan, vilka var då de två som kom före? 

Den tidning som var hemmahörande i Stockholm var naturligtvis nummer ett och det var 

Social-Demokraten. 

    

3:2 Social-Demokraten  

Social-Demokraten gavs ut i Stockholm 1885-1944. Skåningen August Palm hade i 

Köpenhamn utbildat sig till skräddare och återkom till Sverige 1881 och flyttade sedan till 

Stockholm där han grundade Social-Demokraten 1885 och som sedan leddes av Hjalmar 

Branting som, med några avbrott, var huvudredaktör till 1917. Under Brantings ledning blev 

Social-Demokraten det socialdemokratiska partiets huvudorgan och kom att utöva ett stort 

inflytande över arbetarrörelsens utveckling. Branting blev den svenska socialdemokratins 

främste representant. Han lät sin tidning presentera sig enligt följande: 
     ett organ för samhällets talrikaste klass, för det förorättade, undertryckta arbetarståndet,      

     till vilken klass även måste räknas de mindre närings- och yrkesidkarna samt de lägst  

     avlönade ämbetsmännen, kort sagt alla de, som i mer eller mindre mån för sin existens äro  

     beroende av det nuvarande samhällets stödjepelare: kapitalmakten. Alla dessa ha   

     gemensamma intressen och ett gemensamt mål att arbeta för, nämligen arbetets frigörelse  

                                                 
18 Ledin, Per Från agitationsblad till nyhetstidning, Arbetarhistoria 56-57 1990/91  
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     från kapitalmakten. För detta arbetarståndets ädla strävande skall Social-Demokraten vara   

     en kraftig och omutlig målsman.19 

 

3:3 Arbetet 

Arbetet var den andra socialdemokratiska tidningen, grundad i Malmö 1887. Arbetet 

grundades av Malmö arbetares tidningsförening. Med redaktören Axel Danielsson i spetsen 

var den från början främst ett kamporgan för den sydsvenska arbetarrörelsen. Med devisen 

"Organ för klassmedveten arbetarrörelse" ville man distansera sig från de arbetarvänliga men 

liberala tidningarna i Malmö. De första åren innebar svåra ekonomiska problem.   

    Arbetet uppmärksammades tidigt bl a för samhällskritiska krönikor under rubriken 

"Brandsyn". Dessa skrevs av Danielsson, vars frispråkighet orsakade åtskilliga 

tryckfrihetsåtal.20 

 

 3:4  Färgstarka medarbetare 

Axel Danielsson 1863-1899, politiker och journalist. Han föddes i Stavsnäs i Värmland och 

växte upp i sågverksmiljö. Efter akademiska studier vid Uppsala universitet, vilka avbröts av 

ekonomiska skäl, kom han 1884 till Stockholm, där han drog sig fram som fri skribent och 

litteratör. Hösten 1885 träffade han den socialistiske agitatorn August Palm och blev 

medarbetare i den nygrundade tidningen Social-Demokraten. Danielsson framträdde nu som 

socialist. En schism inom den socialistiska rörelsen i huvudstaden, som också gällde den 

redaktionella ledningen av tidningen, föranledde honom att 1887 lämna Stockholm. Han 

flyttade till Malmö, där han blev en av förgrundsgestalterna i den sydsvenska arbetarrörelsen. 

Samma år grundade han tidningen Arbetet där han bedrev en orädd journalistik, vilket 

renderade honom 18 månaders fängelsestraff 1888–90.   

   Danielssons idémässiga ställningstaganden är omdiskuterade. Under fängelsevistelsen 

hängav han sig åt anarkistiska tankegångar. Han var heller inte främmande för att i sitt 

författarskap även snudda vid utopiska inslag kring det samhälle han som socialist 

eftersträvade. I 1890-talets politik förordade han emellertid ett samarbete över block- och 

klassgränserna. Gift från 1897 med Elma Danielsson.21 

 

Elma Danielsson, f. Sundqvist, 1865-1936, journalist. Hon var verksam inom arbetarrörelsen 

i Malmö och engagerade sig särskilt i frågor rörande kvinnans ställning. Hon var medarbetare 

                                                 
19 NE:s internettjänst, sökord: Social-Demokraten 
20 NE:s internettjänst, sökord: Arbetet 
21 NE:s internettjänst , sökord:Arbetet 
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i tidningen Arbetet 1887-1922 och en av grundarna av Kvinnliga arbetarförbundet, senare 

Malmös kvinnliga diskussionsklubb.22   

 

Axel Danielsson var alltså född i Värmland men växte som fattig sågverksarbetarpojke upp i 

Dalarna där han gick i läroverk i Falun och avlade studentexamen med högsta betyg och där 

han av en tillfällighet kom in i den spirande arbetarrörelsen, skriver Joel Elfström.23 

   Hur träffade han då Elma? Jo, hennes mamma Charlotta Sundquist hade rum för resande i 

Falun och när Axel vistades i Falun bodde han där och blev vän med Elma som då gick på 

lärarinneseminariet. Efter sin examen flyttade hon till Malmö och fick arbete på Arbetet där 

Axel hade blivit chefredaktör.24  

 
4. ÅR 1900 
Vad står att läsa i historieböckerna om året 1900 i Sverige? 

   Oscar II var regent. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti lett av Hjalmar Branting och 

som i sitt program hade allmän och lika och direkt rösträtt vid politiska och kommunala val 

för män och kvinnor liksom folkbeväpning istället för stående här, religionen privatsak, 

skolans skiljande från kyrkan och folkskolan som bottenskola, jury i brottmål och kostnadsfri 

rättshjälp, progressiv inkomst- och förmögenhetsskatt samt arvsskatt, statskredit, skyddslag-

stiftning, yrkesinspektion, specialförsäkring, fullständig tanke- och yttrandefrihet, skriver Otto 

Sjögren i sin historiebok. 

   Starten på en socialdemokratisk kvinnorörelse kan räknas från 1898 då Stockholms 

allmänna kvinnoklubb bildades. Försvarsfrågan hade en central plats dessa år och man 

förberedde den nya härordningens antagande varigenom indelningsverket kunde avskaffas. 

År 1900 stadfästes Nobelstiftelsen samt inrättades normaltid för hela riket för att kunna 

upprätta enhetliga tidtabeller för tågen.25 

 
4:1 Helene lämnar Norge 
Som Ledin skriver om Ny Tid att det var genom mötesannonser och referat man regisserade 

agitationen och definierade var, när och hur den politiska kampen skulle bedrivas (se sid.13) 

så var det just genom denna regi som det mestadels gått att spåra vad Helene Ugland höll på 

med när hon kom till Sverige.  

                                                 
22 NE:s internettjänst, sökord:Elma Danielsson 
23 Elfström, Joel, ”Axel Danielssons skolgång i Falun”, Tiden årgång 1931, s.86 
24 Arbetarrörelsen i Faluns jubileumsskrift år 2000 
25 Sjögren, Otto, Sveriges Historia V, MCMXXV s.506 ff 
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   Hon deltog i 17-majfirandet i Norge år 1900 (se sid.9) och man skulle kunna misstänka att 

hon kom till Sverige samma sommar och gjorde sig bekant med landet samtidigt som hon höll 

föredrag vilket dock inte gått att belägga. Hon blev som nämnts mantalsskriven i Göteborg 

och svensk medborgare 1903 och förde förmodligen fram till dess samma kringflackande liv i 

Sverige som hon gjort i Norge, hållandes agitationsföredrag på olika platser.26 

 

4:2 I Sverige 

Det har dock varit svårt att hitta dokument över när och hur och varför Helene Ugland kom 

till Sverige för att stanna, men i en artikel i Ny Tid 26/9 1900 berättas om ”Kvinnomöte i 

Folkets hus” i Göteborg där Kata Dalström håller föredrag. Det står inte uttryckt men det är 

mycket troligt att här är det omvända förhållandet mot i Stockholm 1895, att Helene Ugland 

nu är bland hennes åhörare eftersom hon hade kommit till Sverige då. 

   ”Talarinnan började med att utveckla hur kvinnoarbetet öfvergått från de vanliga göromålen 

i hemmen till fabriksarbete. Sedan storindustrin gjordt sitt intåg i världen hade arbetsgifvarne 

alltid haft sin blickar riktade på kvinnan, dels emedan hon arbetade billigare, dels emedan 

kvinnorna voro lättare att kufva än männen”, skriver reportern i sitt referat.  

   Detta förklarar Kata Dalström med att eftersom männen genom sina organisationer 

förbättrat sina existensvillkor ville arbetsgivarna göra dem överflödiga och istället anställa 

kvinnor till ett billigare pris. Hon påpekar också att kvinnornas ställning här i landet är 

mycket dålig. Låg arbetslön som ej räcker till det nödvändigaste och oskälig lång arbetstid i 

kvava och osunda fabriker. Kvinnorna borde därför i likhet med männen organisera sig i 

fackföreningar och att arbeta för en reglerad arbetstid.  

   Hon gisslade skarpt och vid flera tillfällen i sitt tal överklassens lyckliga ställning och 

prästernas lära att försaka och lida här på jorden ty de fattiga skulle då få det så bra i en annan 

värld. Hon menade också att kvinnorna skulle stödja männen i deras kamp för bättre villkor. 

Referatet avslutas med att talet som varade en timma åhördes med spänt intresse och lönades 

med starka applåder. Ett möte som säkert bidrog till att skingra socialistskräcken hos 

kvinnorna, tillägger reportern.  

 

Kata Dalström, 1858–1923, var känd som socialistisk agitator. Hon kom från en förmögen 

borgerlig miljö och anslöt sig 1893 till det socialdemokratiska partiet. Till en början ägnade 

hon sig främst åt att organisera arbetarkvinnorna, men fick efter hand alltfler uppgifter inom 

                                                 
26 Viken 1991, sid.64 
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såväl parti som fackföreningsrörelse. Hon var bl a medlem av partiets verkställande utskott 

1900–05. Sin största betydelse hade hon som kringresande agitator. När SAP splittrades 1917 

följde hon vänsterriktningen, som hon tillhört sedan länge, och anslöt sig senare till det 

kommunistiska partiet. Kata Dalström verkade för en förening av kristendom och socialism. 

Under sina sista levnadsår närmade hon sig alltmer österländsk religion, särskilt 

buddhismen.27 

   Dessutom kan tilläggas att hon aldrig hade de etablerade partitalarnas fasta lön och 

traktamenten, utan levde av betalning per möte, broschyrförsäljning och reserapporter till 

arbetarpressen. Där står också att trots att hon var kort, korpulent och tandlös hade hon en 

betvingande kraft.28 

 

Även om Kata Dalström var född 1858 och alltså var nitton år äldre än Helene var ändå 

Helene steget före i sin agitation. Helene tog som nämnts sin lärarinneexamen 1895 och reste 

samma år till Stockholm och höll föredrag om utilitarismen och där Kata Dalström var 

åhörare. Två år senare slutade hon sin lärarinnetjänst och gav sig ut på agitationsvandring. 29 

 

Harriet Clayhills har sammanställt data om Kata Dalström där det visserligen framkommer att 

hon gick med i SAP 1894 men att hon inte höll sitt första dokumenterade framträdande förrän 

1895, alltså samma år som Helene höll sitt samt började hon inte med sin agitation förrän vid 

sekelskiftet och med detta sagt är jag benägen att hålla med vad guiden sa, då jag 1956 endast 

sexton år efter Helenes död besökte Hedared. Helene var snäppet före Kata Dalström i sin 

agitation.30 

   Men för att återgå till föredraget Helene höll som artonåring är det väl inte otroligt att hon 

där utvecklade vad Mill skriver i sin bok ”Om friheten”, att frihet är att följa våra böjelser, att 

utforma vår livsplan i överensstämmelse med vår personlighet, att göra som vi vilja och bära 

konsekvenserna därav utan att hindras av våra medmänniskor så länge vi icke skada dem.31 

  

4:3 Fria tankars svängrum 

Här finns anledning att åter hänvisa  till John Stuart Mill, född 1806, och som levde vid en 

tidpunkt när den kristna världsbilden allt starkare ifrågasattes. Han menade istället att man 

                                                 
27 NE:s internettjänst, sökord: Kata Dalström 
28 Kvinnohistorisk Uppslagsbok, s.8f 
29 Viken 1991, s..43, 32 
30 Clayhills, Harriet, Kata Dalström i agitationen, s.7 
31 Mill, Om friheten, s.25 



 18

måste ersätta den kristna moralen med en annan moral som kunde vinna uppslutning d v s 

utilitarismen eller doktrinen ”att en handling är moraliskt rätt endast om den överlag leder till 

en större övervikt av lust eller lycka över olust eller olycka än varje alternativ handling.” Mill 

som gärna går tillbaka till antikens filosofer nämner t ex den vidsynta utilitarismen hos 

Aristoteles och som Helene som artonåring utvecklar i nämnda föredrag. Dessutom 

förespråkade Mill jämställdhet mellan könen i sina böcker Qvinnans underordnade ställning 

och  Förtrycket av kvinnorna.32  

   Det är uppenbart att Helene har studerat och blivit uppfylld av teorierna. Hennes idé var ju 

att slåss för fria tankars svängrum och därför är det inte så konstigt att hon tog kontakt med 

Fritänkarna, som har samma ideologiska värderingar som Utilistiska samfundet bildat 1888 

och vars första ordförande var Viktor Lennstrand. Hans förkunnelse, som ådrog honom flera 

fängelsestraff, byggde på en socialistisk ideologi och en obegränsad tilltro till förnuftet och 

naturvetenskapen. Han startade också tidskriften Fritänkaren. Lennstrand fick ett visst stöd av 

kretsar inom socialdemokratin men lyckades inte få arbetarrörelsen att engagera sig i kampen 

mot religionen.33   

   I samfundets program står bl a: ”Det utilistiska samfundet lärer, att detta lifvet är det enda, 

om vilket vi veta någonting, och att menniskans mål är att söka minska lidandet och bereda 

tillfälle för så många som möjligt att blifva lyckliga. (---) Det agiterar för fullständig 

religions-, yttrande-, tryck- och församlingsfrihet, fordrar att hvarje ärlig åsigt fritt skall få 

förkunnas.” 34 

   Helenes föräldrar var, som Viken skriver, pietistiskt religiösa men istället för att de fick med 

sig sin dotter i sin troslära blev hon trotsigt emot allt som hade med Gud och kyrkan att 

göra.35  

   Om vi utgår från att hon flyttade till Sverige år1900 även om hon inte blev mantalsskriven 

där förrän 1903 är detta ändå troligt. Hennes första år i Sverige blir lite diffust eftersom hon 

ännu inte var så känd här. Men vad som framkommer av annonser om föredrag och möten är 

det hos Fritänkarna hon kommer att synas till att börja med. Som nämnts ovan var det under 

skoltiden som hon skrev  ”frie tanker först begyndte at daemre i min sjael og endelig efter 

haarde aandelige kampe kom til gjennombrud og seirade”. 

    Den 28/12 år 1900 skriver Ny Tid att ”Stockholms Fritänkare hade i år ordnat julotta i 

Nationals pelarsal. Fröken Helene Ugland och hr Ljungdal höllo var sitt föredrag öfver ämnet 
                                                 
32 NE:s internettjänst, sökord: John Stuart Mill 
33 NE:s internettjänst, sökord: Viktor Lennstrand 
34 Utilistiska samfundet 1890, KB okat. 
35 Viken 1991, s..20 
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för dagen, julfrid, omväxlande med unison sång. Båda föredragen mottogos med de lifligaste 

bifallsyttringar af den talrika åhörarskaran som till sista plats fyllde salen”. Tyvärr finns dock 

icke talen dokumenterade. 

   Parentetiskt kan nämnas att Ellen Key enligt Social-Demokraten 17 december 1895 talade 

vid Fritänkarnas julotta om varför kristendomen har kunnat samla miljoner omkring sig och 

varför den enligt hennes mening dock icke skall komma att behålla herraväldet över 

människorna. 
 

5. ÅR 1901 
Hela första delen av 1901 är Helene fylld av energi för att skapa bättre förhållanden för 

människorna och inte minst för kvinnorna och där förutom Helene också Anna Sterky, 

Lycinka Hansen, Kata Dalström och Elma Danielsson framträder.  

 

5:1 Socialismen  

Elma Danielsson (se sid.14) talade på ett agitationsmöte i Eslöv refererat i Arbetet den 1 mars 

1901 om industriarbetarens ställning. ”Han är avstängd från allt, nämligen arbetsföremålet, 

arbetsmedlen, själva den jord, på vilken han måste stå för att kunna arbeta, för allt detta är 

monopol hos en särskild klass, som därför tvingar arbetaren efter behag, så länge han står 

oorganiserad.”  

   Från denna inledning kom hon in på den moderna arbetarrörelsens naturliga krav, 

produktionsmedlens socialisering, varefter hon bemötte några av de beskyllningar, som riktas 

mot socialismen och bl a visade hur fjärran från kristendomens anda och väsen det så kallade 

kristliga samhället och dess försvarare t ex en ärkebiskop Sundberg stod. Man skulle inte säga 

något annat än gott om de döda, men talaren hade mycket svårt att säga något annat än fult om 

den gamle näriga ärkebiskopen - miljonären som aldrig nånsin besvärades av tanken på sin 

mästares ord, att det var svårt för en rik att komma in i himlen.  

   Referatet avslutas med att föredraget belönades med kraftiga applåder. 

 

Anna Sterky f. Nielsen, 1856-1939 var dansk-svensk fackföreningskvinna och politiker. Hon 

var ursprungligen skrädderiarbetare i Köpenhamn (liksom August Palm) och hade många års 

erfarenhet av fackligt arbete när hon 1891 kom till Sverige. Hon fick betydelsefulla uppdrag 

inom såväl fackföreningsrörelsens som socialdemokratins kvinnoorganisationer. Hon var bl a 

ordförande för Kvinnornas fackförbund 1902-07, redaktör för Morgonbris 1904-09 samt 

under perioder ordförande för den socialdemokratiska kvinnokonferensens arbetsutskott. 
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Anna Sterky levde från ca 1890 i samvetsäktenskap med Fredrik Sterky som ledde Ny Tid. 

Han dog 1900 och Anna Sterky verkade sedan i Stockholm.36   

 

Så här skriver Social-Demokraten 15 februari 1901 om ”Kvinnorna och arbetarrörelsen” och 

som är ett referat efter Uppsala Nya Tidning över ett föredrag Anna Sterky höll i Uppsala. 

Hon började med att berätta hur socialismen förkunnade om ett nytt samhälle där ingen 

behövde frysa och svälta eller dras med fattigdomens vanliga följeslagare och hur hennes 

landsmän i Köpenhamn i drömmen hade tilltrott arbetarrörelsens förmåga att på kort tid trolla 

fram detta nya samhälle. Men verkligheten blev något annat i form av polis och fängelse som 

skoningslöst rev sönder dessa vackra drömmar som gjorde att kvinnorna tappade modet. 

Men Anna Sterky menade att man skulle se det som ett husbygge, sten på sten, och att 

byggnadsmaterialet heter facklig och politisk organisation. 

   Sådan organisation ger större självständighet och oberoende gentemot arbetsgivarna samt 

ekonomisk stabilitet. ”Bättre betalt är en kardinalsak, ty ingen som släpar för en usel avlöning 

kan leva som kulturmänniska  liksom hon ej heller kan förstå samhällets byggnad  och sin 

samhälleliga betydelse.” 

   En annan uppgift för kvinnan är den andliga. Hon måste mer än hittills utveckla sina 

förmögenheter för att bli mannens jämlike i vaken intelligens och arbetskraft. Mannens kraft 

och kvinnans finkänslighet supplera varandra både i hemmet och då det gäller verksamhet för 

det allmänna. Det får ej bli som nu att kvinnorna bilda en blygsam svans på arbetarrörelsen. 

   Anna Sterky slutar med att citera den engelske tänkaren John Ruskin:”Varhelst en god och 

ädel kvinna går fram växer det upp blommande rosor”, skriver alltså Social-Demokraten. 

   Efter talet tackades Anna Sterky för att hon hägnade sin mans minne. ”Bättre kunde detta ej 

ske än genom att upptaga hans mantel och fortsätta hans gärning,” står det i artikeln. Anna 

Sterky kom alltså från Danmark och etablerade sig i Sverige. 

 

En titt på Ruskin ger vid handen att han var en brittisk konst- och arkitekturskribent, den 

viktorianska epokens främste konstkritiker och som intresserade sig mycket för frågor om 

politik, moral och social estetik.37  

 

                                                 
36 NE:s internettjänst, sökord:Anna Sterky 
37 NE:s internettjänst, sökord: John Ruskin 
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Här följer en annan danska, Lycinka Hansen, som dock bara var på agitationsresa på olika 

platser i Sverige, men som också satte sina spår. Kanske kan hon tyckas vara ett sidospår men 

hennes värderingar och agitationsmål sammanfaller med det Helene brann för. 

   Den 18 februari refererar Social-Demokraten Lycinka Hansens föredrag där hon nämner tre 

punkter som Ibsen lyfter fram i sitt drama om livskrav nämligen fordran på människovärde, 

behovet att bli en god hustru samt inte minst en god barnuppfostrare. För att hävda människo-

värdet måste vi utveckla våra själsförmögenheter och lära oss värdesätta vårt arbete, smått 

eller stort såsom oumbärligt för samhället. Det vore kvinnorna ovärdigt att som nu ofta är 

fallet att arbeta för oskäligt låga löner. Synnerligast borde arbetarhustrun just söka genom att 

rätt uppfatta arbetarklassens strävanden att bli sin mans goda, uppmuntrande kamrat. Ingen 

kvinna som ej känner sitt människovärde eller försöker utveckla sig själv kan bli en verkligt 

god moder för sina barn  I diskussionen som följde efteråt fanns bl a Kata Dalström och Anna 

Sterky och där det framkom att Lycinka Hansen är skaldinna, liksom flera andra agitatorer. 

Detta möte hölls i Stockholm. 

   Den 23 februari har Social-demokraten en artikel i ”Kvinnornas afdelning” som avslut på 

hennes stockholmsvistelse. De kallar henne för vår kvinnliga partivän fru Lycinka Hansen och 

vill framhäva ett par punkter i de föredrag hon hållit i Stockholm. Hon uttryckte indignation 

och harm som borde besjäla arbetarklassens kvinnor. Hon utgick från diktaren Holger 

Drachmans bekanta dikt ”Ropet var alltid detsamma, `bröd´, svaret alltid detsamma, 

 `stenar´. ” 
Organisationen är ärnad att förvandla de hårda stenarna till bröd åt alla. Kvinnorna, med sitt rika som 

varma känsloliv torde just här finna sin plats. Arbetareklassens kvinnor, unga och gamla, äro ej tvungna 

att leva sitt liv i slit och försakelse. För dem borde, likaväl som för överklassens kvinnor, intet vara för 

gott. Man bör ej nöja sig med stenar, när man genom organisation och sammanhållning kan skaffa sig 

bröd. Arbeterskorna har ej råd att vara oorganiserade, men alla ha ej ännu förstått detta. Framtiden tillhör 

kvinnorna och barnen, som en gång Björnson yttrat att så är det men kvinnorna måste själva bära sin sak 

fram, utveckla sin vilja och använda all sin förmåga i klasskampens tjänst.  

   Mötet avslutades med en fest för Lycinka Hansens ära liksom en annan fest som 

välkomnade henne till Malmö och som Arbetet refererar den 23 februari och skriver att hon 

höll ett äkta agitationstal, inspirerat, varmt och fylligt och som kom från hjärtat och gick 

direkt till åhörarnas hjärtan. Hon talar av erfarenhet eftersom hon själv har levt en mycket 

utplundrad lönearbeterskas liv och tillika själv sett och studerat industrialismen och dess 

verkningar mitt i en stor fabriksstad och kan därför skildra lönearbetarskans och framför allt 

den gifta lönearbeterskans sorgliga lott. 
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5:2 Kvinnor, organisera er!  

Vid denna tid höll Helene Ugland till i Malmö och förekommer flitigt i pressen. Den 18 feb-

ruari står det i Arbetet att Helsingborgs kappsömmerskeförening bildades vid ett möte i lilla 

godtemplarsalen. Mötet öppnades av kvinnoklubbens ordförande, varefter fröken Ugland i ett 

längre och intressant föredrag tolkade organisationens betydelse för arbetarna. I referatet står 

att hon hälsade den nya föreningen välkommen och påvisade i varmhjärtade ordalag vikten av 

att hålla enigt tillsammans. 

   Den 21 februari, likaledes i Arbetet, refereras Helene Uglands föredrag i Folkets Hus i 

Malmö. Där står att det var ett ypperligt agitationsföredrag som gick ut på att kvinnorna måste 

organisera sig, dels för sin egen skull, dels för männens skull och för samhällets. Om 

kvinnorna inte organiserar sig, uppstår en kamp mellan arbetarklassens män och kvinnor med 

ytterligare utsugning som följd. Hon menar också att kvinnornas bristande tro på sig själva 

och dess benägenhet att tåla vilken behandling som helst när hon istället skulle ha samma 

bergfasta tro på sin saks och sitt måls ernående som de kroppsarbetande männen.  

   ”Fröken Ugland är en utmärkt talarinna, som helt går upp i sitt ämne och är besjälad av 

varm hängivenhet för våra idéer”, slutar referenten. 

 

5:3 Religionsdebatt 

Sedan talar hon i Helsingborg inför 400 personer, skriver Arbetet den 22 februari och där hon 

håller ett lite annorlunda föredrag. Hon yttrade att bland de religiösa råder den uppfattningen 

att det finns ett övernaturligt väsen som man behagat kalla gud, och som sedan det blivit 

antaget, fortfarande har ägt bestånd hos människorna. Men vill man taga reda på vem som har 

skapat gud må man känna mänsklighetens historia. 

   Hon menar sedan, att eftersom människorna inte kände till naturvetenskapen, var det inte 

konstigt att de dyrkade solen. Solen som gav dem värme och liv. I deras bibel finna vi de 

skönaste och härligaste dikter. Kommer man så till de gamla brahminerna så ville de ha flera 

gudar och som också går igen bland de kristna. Det var kampen i naturen mellan ljus och 

mörker som framkallade gudsbegreppen. Man finner samma företeelse hos de gamla perserna, 

egyptierna som hos de gamla indierna och samma myt återfinns hos våra kristna. 

   Man finner lätt att de gamla bibelförfattarna hade bekantskap med brahmaismen och 

jämföres bibelns lära med andra religioners skrifter, blir det samma tema. Man får veta hur 

människorna skapat sig gudar och att dessa skapat världar. Såsom folket är blir också deras 

gudar. Jämför man t ex de gamla egyptierna i deras förfall med de högt stående grekerna och 
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deras gudar finner man en markant skillnad mellan de förra och de senare, som i sin fantasi 

skapade sig långt bättre och härligare liv. 

   Övergå vi sedan till messiasidén så återfinna vi densamma hos brahminerna och egyptierna 

liksom hos hinduerna. De kristna ha liksom alla andra skapat sig en satan, som de är mera 

rädda för, än de är kära i sin gud. Och satan är bra att ha, då man inte vill skylla på sig själv. 

   Vem har då skapat gud? frågar hon. Jo, det är okunnigheten, som har skapat gudarna, vilka 

nu fått nådastöten av vetenskapens ljus. Föredraget, som blott till en del här refereras, mottogs 

med kraftiga applåder, skriver signaturen K-d. 

   Självklart kunde detta hennes föredrag inte stå oemotsagt, varför man kallade till möte i 

Kristianstads Folkets Hus och där Arbetet den 15 mars citerar Kristianstadsbladet, 

där det stod att het religionsdebatt uppstod. Men först var debatten trevande, varvid fröken 

Ugland ställde en fråga: Vad är då kristendomen? Ja, läran om Guds förhållande till oss. Hur 

framställes Gud där? Skulle vi tro bibeln, är han ju snarare en barbar än en god Gud. Sådan 

har människorna gjort honom. De har gjort honom så låg, att ingen människa med hjärta vill 

tillbedja honom. Sådan är de kristnas Gud enligt bibeln, framhåller Helene. 

   Bland ”de kristna” uppsteg först herr Myrström, som ”började att med rigorös stämma 

tillrättavisa först talarinnan och sedan det auditorium som nyss hyllade henne med applåder.”  

   Därefter följde en störtskur av ord som narrspel, trånga och svaga hjärnor och sedan han 

ytterligare läxat upp fröken Ugland för hennes studium av antikristlig litteratur och förmenat 

kristendomen vara nog för världen  ännu en tid, började det bli verklig rörelse i salen och efter 

en halvtimma hälsades han med stormande applåder av ynglingar från K.F.U.M. 

   Att arbetarna hela tiden voro taktfulla nog att tiga och lida, hedrar dem, skriver referenten. 

Men för att herr Myrström icke må missuppfatta deras tålamod har man bett mig göra denna 

erinran. Fröken Ugland disputerade så gott som hela aftonen med herr Myrström och det 

haglade både kristliga och okristliga bevis mellan dem. 

   Ingen ville ge sig. Opponenten braverade, som alltid med mycken lärdom, men fröken 

Ugland var inte heller illa försedd med ammunition och hennes slagfärdighet beredde henne 

gång efter annan ovationer i form av bifallsyttringar. Även herr Myrström fick sådana och han 

stred tappert. Att referera striden ”faller oss blygsamma varelse, icke in”. 

   Att ha varit en fluga på det mötet hade inte varit helt fel, tycker uppsatsförfattaren. 

 

5:4 Agitationen tar fart. 

Bara två dagar senare höll Helene Ugland ytterligare ett välbesökt föredrag och nu med titeln 

”Kvinnorörelsen” och som Ny Tid refererar 23 februari, utifrån vad Arbetet skrivit. 
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Kvinnokönets höjande är ett spörsmål av stor betydelse och som måste lyftas fram och som må vinna 

större framgång i detta århundrade än tidigare. Alla vägar för detta må prövas att även samarbeta med det 

oppositionella partiet. Hon beklagade att kvinnorna kände sig så underlägsna. Ha de samma skyldigheter 

som männen, bör de också ha samma rättigheter. Men kvinnan är mer tålmodig än mannen och har intet 

att berömma sig av. 

   Betrakta vi vår tids arbetsförhållanden, finna vi att kvinnan uppträder som konkurrent till mannen på 

arbetsmarknaden. Arbetsgivaren söker den billigaste arbetskraften och bryr sig mindre om de stackars 

proletärerna. Den krökta ryggen och den skumma blicken hos proletären ser man även hos modern och 

flickan i fabriken, vilket är ett betecknande yttre för slaveri. Sucka inte inför detta utan organisera er. Se 

på männen och deras organisation och kom inte och säg att det inte hjälper. Vi som äro små, få också 

börja med det lilla. 

   Jag är en varm anhängare av Karl Marx, säger hon. Det som föder kapitalet är handen och anden. Skola 

vi då finna oss i att kapitalet finns i enskildas händer, hos ett litet fåtal? Vem har rätt till arbetsmedlen, om 

icke de som utföra arbetet? Har ni tänkt över vad som giva de olika råmaterialen ett högre värde? - Jo, det 

är arbetet.  

   För att ta makten måste vi organisera oss, säger Helene, och som man kan säga är hennes 

mantra. 

 

Den 7 mars 1901 skriver Ny Tid ”Agitationen bland kvinnorna” som handlar om att Kvinnliga 

Herrskräddares fackförening hade anordnat en vällyckad agitationsfest där det hölls tal om 

organiserandets vällovlighet och där det framkom förslag på att inbjuda fröken Ugland för att 

hålla åtminstone ett par föredrag för kvinnorna här och då menas i Göteborg. 

   Men först om ett möte i Kristianstads Folkets Hus och som Nyaste Kristianstadsbladet den 

11 mars refererar. Tidningen skriver att Helene Ugland slog mycket an på sin publik genom 

den entusiasm hon syntes besjälad av och den klang och styrka hennes hemlands dialekt äger. 

Det var ett långt och innehållsrikt föredrag som utgick från axiomet att socialismen är en 

vetenskap. Hon började med det första samhällets uppkomst då ingen privategendom var 

tillfinnandes varken vad gäller jord, djur, husgeråd eller kvinnor. Allt var gemensamt. Men 

genom de äktenskapliga föreningarnas tillkomst började kampen om privata egendomar, jord, 

djur och kvinnor. Handel uppstod först genom bytesvaror men när man började med pengar 

började kapital-bildningen med bankväsen som i sin tur ledde fram till de besuttnas fromma 

på bekostnad av arbetarnas arbetskraft. 

   Hon påtalade Karl Marx teori om att en varas värde bestämmes av arbetet medan hon vände 

sig mot en annan teori som bestämde samma varas värde efter konsumtionen. Hon lyfte fram 

vad hon sett vid sin agitation i Norge om gruvindustrin som visade på hur varans värde helt 

och hållet bestämmes av det arbete som utföres med densamma, ett arbete, för vilken den 
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enskilde arbetaren får intet, arbetsgivaren allt. Maskinerna i gruvan , sade hon, äro mer än 

likställda med den levande arbetskraften. Maskinen får kol och vatten, putsning och annan 

vård d v s allt vad den behöver för att fungera men det får knappast den levande maskinen. I 

varje fall har arbetaren ingen andel i det arbete han varit med om att producera. Skulle han 

någon gång få mer än ”kol och vatten” för dagen, så är det borgerliga samhället genast färdigt 

att brandskatta, att begå en lagligt skyddad stöld från arbetaren. 

   För att ändra på detta att arbetsgivaren får allt borde envar bli sin egen arbetsgivare. Men då 

behövs också att arbetarna då tillfälle gives göra front mot det otillständiga, mot privategen-

domens onda. Man måste ta tjuren vid hornen och bereda rätt rum för individen och den 

individuella rätten att vara människa. Hon menade att de främsta beskyddarna av den 

nuvarande samhällsordningen var staten och armén. Den förra stiftar lagar, genom vilket ett 

skyddat tjuveri förbehålles en viss liten del av undersåtarna. Nu ligger rösträttsfrågan på 

agendan att kämpa för. 

Intensiva applåder följde på fröken Uglands anförande och ett trefaldigt leve ägnades henne 

då hon nedsteg från tribunen, avslutar referenten sitt reportage som hade till överskrift ”Den 

vetenskapliga socialismen”. 

 

Bland all denna agitation är det lämpligt att införa vad som hände i dessa dagar på Annelunds 

Väveri. Ny Tid 16 mars var först med händelsen. ”Lönenedsättning vid Annelunds väfveri”. 

Så här står det:”Väverskorna bereddes en obehaglig överraskning då de funno ett 

tillkännagivande uppsatt i arbetslokalen där det står att ackordspriset på vissa sorters 

bolstervar nedsättes från 1,25 per styck till 1 krona, vilket betyder på en veckolön på 7 à 8 

kronor en sänkning med 1 à 1,50 kronor. Det är inte bara själva sänkningen utan sättet varpå 

de underrättades som gjorde att väverskorna, trettio stycken, reagerade och nedlade arbetet.” 

   Den 18 mars skriver Ny Tid att de i konflikten deltagande inte gick med på att sänkningen 

bara skulle bli 15 öre istället för 25. Istället sammankallades till möte med Svenska 

Textilarbetarförbundets förtroendeman. 

   Social-Demokraten skriver den 22 mars att de omkring 100 strejkande kvinnorna vid 

Annelunds Väveri ha återupptagit arbetet sedan de lyckats avvärja lönenedsättningen. Social-

Demokraten tillägger också att det var Ny Tid som den enda Göteborgstidning som tagit sig an 

dessa arbeterskors sak. 

   Ny Tid skriver själv den 20 mars att arbeterskorna tack vare deras enighet lyckades bevara 

den lilla lön de hade. Kunde de härav lära sig förstå nödvändigheten av en ordentlig 

organisation så vore detta säkert en ännu större vinst. En annan sak att påtala, är att ingen 
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enda av stadens alla stora tidningar, vilka säkert köpes och läses av en hel del av 

arbeterskorna har sagt ett enda ord till deras förmån, icke ens omnämnt deras strid mot 

lönenedsättning. Hade icke Ny Tid funnits hade man i all tysthet kvävt deras försök att värna 

om sin existens. 

   Kanske några av arbeterskorna dessutom påverkats av kvinnoagitationen, kanske t o m av 

Helene Ugland, vem vet. 

  
5:5 Första maj 

Inspirerade av de nordiska kvinnokämparna laddade agitatorerna nu för första maj-talen att 

slåss för rättigheter för kvinnor och män. Man har sett hur viktigt det är och det är lätt att 

brinna för kampen. Som synes ligger det starkt i tiden. 

 

Första maj är arbetarrörelsens demonstrationsdag. Arbetarrörelsens förstamajdemon-

strationer har sin upprinnelse i den amerikanska arbetarrörelsen, American Federation of 

Labor (AFL), och dess kamp för åtta timmars arbetsdag. År 1884 beslutade man att kräva åtta 

timmars arbetsdag för sina 400 000 medlemmar från 1 maj 1886. För att genomdriva detta 

gick arbetarna i strejk. Vid ett möte på Haymarket i Chicago öppnade de som skulle skydda 

strejkbrytarna, eld mot de strejkande. Fortsatta sammanstötningar ledde till att sju arbetare 

dömdes till döden, vilket dock ändrades till 15 års straffarbete. Till Andra internationalens 

första kongress 1889 föreslog den amerikanska delegationen att första maj fortsättningsvis 

skulle bli den internationella arbetarrörelsens manifestationsdag. Så blev också beslutat. 

I vissa länder fick de första demonstrationerna hållas den första söndagen i maj för att man 

inte skulle behöva tillgripa arbetsinställelser. Demonstrationerna utvecklades efter hand till att 

manifestera arbetarrörelsens allmänna krav på samhällsomvandling och de blev till en 

maktdemonstration över rörelsens styrka. I Sverige har de alltid ägt rum första maj och de 

första demonstrationerna 1890 samlade 20 000 deltagare i Stockholm och Malmö och 25 000 

i Göteborg.38  

   Uppgiften att i Sverige har demonstrationerna alltid ägt rum den första maj stämmer inte 

alltid eftersom Ny Tid den 22 april 1901 skriver att ”majdemonstrationen i Borås detta år hålls 

söndagen den 5 maj med fröken Ugland som talarinna.” Dessutom påpekas att Borås arbetare 

ha mycket att demonstrera för detta år. Särskilt erinras kvinnorna om att deras plats är i ledet 

då dagen kommer. 

 
                                                 
38 NE:s internettjänst, sökord: Första maj 
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Här är på sin plats att påminna om vad arbetarna ytterligare hade att slåss för och emot. Ny 

Tid har en artikel 2 maj 1901 från arbetsförhållandena på kamgarnsspinneriet Göta, där på 

sista tiden ett riktigt slavsystem införts. Arbetsgivarna har bestämt sig för att motarbeta 

fackföreningen med alla medel. 

   Arbetstiden är elva timmar mellan klockan 7 och 19 med en timmes rast. Portarna stängs 

klockan fem i sju varefter ingen släpps in förrän till nästa rast. Omklädning får ej ske på 

arbetstid. Sedan arbetet börjat får ingen lämna sin plats för egna behov. Luften är varm och 

dammig och något dricksvatten finns inte tillgängligt. I förhållande till arbetstiden och usla 

arbetsförhållanden är dessutom lönen usel, skriver Ny Tid. Alltså finns det mycket att slåss 

för. 

   Den 3 maj finns i Ny Tid en uppmaning till alla arbetare att under fanorna samlas och kräva 

åtta timmars arbetsdag och allmän rösträtt, insänd av ”Demonstrationskomiten” och som 

skriver att ett av talen hålls av den framstående norska talarinnan Helene Ugland. 

   Någon som knappast står på arbetarnas sida följer sedan upp talet och skickar det till Ny Tid. 

Vederbörande skriver att  
talet hölls av en mycket resolut norska vid namn Ugland, hvars anförande präglades af mycket stor 

talförhet och mycket liten kvinlighet. I sitt tal sökte denna importerade sosialistagitator i likhet med våra 

inhemska dylika att slå blå  - eller kanske rättare röda  - dunster i ögonen på den församlade 

arbetarepubliken hvilken åter igen fick till lifs den gamla trallen om arbetsgifvarnes förskräckliga tyranni 

och arbetarnes tunga slafveri, om privatkapitalismens despotism, föreningsrättens `hälgd´, socialismens 

förträfflighet och mera sådant. 

   Däremot hölls demonstrationen i Göteborg på dess rätta dag och där talade också Helene 

Ugland och då Ny Tid en annan skribent inleder sitt referat så här  
Hufvudföredraget vid 1:sta talarstolen hölls af den käcka norska kvinnan, Helene Ugland, hvilken i dessa 

dagar gästar vår stad och dess arbetarparti. Med en kläm och en hurtighet, som mången man skulle 

afvundas henne, tog den unga kvinnan i för socialdemokratiens sak gent emot det svåra 

öfverklassregemente, som trycker oss här i landet. 

   Det var icke för ro skull, menade talarinnan, som arbetarne i alla land denna dag tågade ut i ständigt 

växande skaror, utan arbetarne ville därmed, hvar i sin person, afge en lefvande protest mot de 

orättfärdigheter, hvilka äro det enda det bestående samhället har att bjuda dem.   

Särskildt riktade sig denna arbetarnes protest naturligen emot den skriande orättfärdighet i det modärna 

samhället som tillåter en högfärdig arbetsgifvar- och kapitalistklass att för en svält-skilling (sulteskilling) 

köpa massans arbetskraft och hålla den nere i det värsta af slafverier, löneslafveriet. I detta ville ej 

arbetarklassen finna sig, utan fordrade sin plats som lika, medbestämmande part, sin rätt, så vidt den 

också skulle ha några plikter att uppfylla. 

   Talarinnan öfvergick därefter till särskildt den öfvermodiga och starka svenska arbetsgifvareklassens 

synda register. Röstorätten - en skam för Sverige! - fick sitt, likaså militarismen och det skamliga 
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exploaterandet av barns och av kvinnors arbetskraft. Kommen ihåg! utropade talarinnan, att hvad i gören 

kvinnorna och barnen, det återverkar på hela samhället. Ett svidande rapp fick också den om största 

klassväld  vittnande Åkarpslagen, som på senaste tiden sett dagen i Sveriges konstbesynnerliga 

riksförsamling och som likaledes ställt Sverige utom de civiliserade staternas led. Denna 

Åkarpslagstiftning hade tagit strejkbrytarne, denna den uslaste företeelse i sin klass, under sina armar och 

sade liksom till dem: Kom här mina barn....(Ursinniga applåder) 

   Sedan fortsatte referatet sålunda: 
Arbetarklassen fordrade mänskliga rättigheter för både sig och sina efterkommande, lika för man och 

kvinna. Den fordrade att få ha sin föreningsrätt oantastad och den protesterade på det skarpaste mot allt 

intrång i arbetarnes församlings-angelägenheter från byråkratiens sida ”guldsnörenas män”. Den ville fritt 

kunna samlas, fritt kunna protestera, fritt demonstrera (---) Förgäfves skulle man, som de svenska 

myndigheterna gjort, söka lamslå arbetarrörelsen genom att drabba dess ledande män, sådana som en 

Branting, Palm, Danielsson med fängelse och annat martyrskap. Än högre protesterade endast då arbetets 

män och Göteborgs arbetarparti gjorde särskilt detta idag, vid tanken på att ”dess ledare här på platsen 

kanske snart nog äfven han kunde bli förd i fängelset”. 

   Man kan förmoda att det var ungefär samma 1:a maj-tal Helene höll i Göteborg och i Borås 

med några dagars mellanrum men som mottogs så olika enligt ovan, av en konservativ och en 

socialistisk skribent. 

   Mellan hennes tal i Göteborg den 1:a maj och hennes tal den 5:e maj fanns införd i Ny Tid 

den 3:e maj en lång prolog signerad Helene Ugland med rubriken ”Maidemonstration” där 

sista strofen lyder: 

     Her nu som da råder planlagt rov, - 

    den staerkares ret til at tugte den svage 

    stortyveriet beskyttet av lov 

    og selve staten som tyvenes page. ... 

    det gjaelder, arbeidere, nu at vi samler 

    de spraedte kraefter sammen til et  

    og ikke lenger i tåge famler 

    Det gjelder et kamptog for frihet og ret. 

 

Vad var Åkarpslagen som Helene nämnde? 

   År 1899 hade Per Pehrsson i Åkarp gjort tillägg till de allmänna straffbestämmelserna  för 

rättsstridigt tvång. För den som sökte tvinga någon till deltagande i arbetsinställelse eller 

hindra någon att återgå till arbete eller att övertaga erbjudet arbete stadgades straffarbete. 

Enligt strafflagen i allmänhet är straffet för försök lindrigare än straffet för fullbordat brott, 

men här sattes straffet för de straffbelagda försöken lika högt som fullbordat tvingande. Då 
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försök att rättsstridigt hindra någon att deltaga i arbetsinställelse eller att rättsstridigt tvinga 

någon att återgå till arbetet eller övertaga erbjudet arbete icke straffbelades, fick lagen en 

tydlig karaktär av klasslagstiftning. Flera försök till dess upphävande eller ändring blev under 

den följande tiden av riksdagen avslagna. Först 1914 nedsattes straffmaximum vid försök till 

fängelse.39 

 

Här kommer en maj-händelse till. Den 20 maj står det i Ny Tid att vid ett fritänkarmöte ett par 

dagar tidigare fröken Ugland höll föredrag samt bildades i Göteborg en avdelning av 

Frihetsförbundet. Föredraget hette ”Passar kristendomen för vår tid?” och var refererat som 

om skribenten haft tillgång till ett skrivet manus. 

   Där var ca 300 åhörare och referenten var mycket förtjust och skriver, ”För att rätt kunna 

klargöra detta spörsmål, började den talangfulla och populära föreläserskan, fordras att man 

lär känna hvad kristendomen är.” 

   Helene som kan sin bibel utvecklar sina kunskaper och menar att de som skrev Gamla 

testamentet hade de äldre indiska religionsförfattarna som förebild och som stod på en vida 

högre moralisk ståndpunkt än de bibliska. Hon återkommer gärna till att ”det är mot det 

orättfärdiga systemet att kyrkan tvingar sig på individerna” 

   Till sist står det ”Uppfostran måste istället för att bibringa dogmatiska läror gå ut på att lära 

människorna att tänka själf ständigt och forska fritt under allvarlig sträfvan att lära känna sig 

själfva. Och den högsta formen af religion är den fria tankens, den fria forskningens religion, 

en religion som lär människan att finna sig själf som individ. Att åstadkomma en sådan 

religion är de fritt tänkandes uppgift.” 

   Referenten tyckte talet  var nobelt och vältaligt och tillade att en del närvarande antecknade 

sig för bildandet av en fritänkarklubb. 

 

5:6 För och emot socialism 

Innan vi lämnar år 1901 bör nämnas att kampen för socialismen naturligtvis var en riktig 

kamp och för att bli en kamp måste det finnas två stridande kontrahenter. I detta fallet 

arbetarna mot borgarna eller de konservativa. Att Helenes första-majtal fick så olika 

mottagande av nämnda kontrahenter är ett tydligt bevis på kampen. T ex skriver också Ivar 

Neuman under Boråsnotiser i Ny Tid 25 april att den konservativa tidningen Borås Tidning 

menar att arbetsgivarnas förbud för arbetarna att bilda fackföreningar hör ihop med ”kampen 

                                                 
39 Sjögren, Otto, Sveriges Historia V, s.515 
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mot socialismen”. Neuman skriver att det är inte endast arbetarna som är efter sin tid utan 

arbetsgivarna står minst lika lågt. Han menar att påbudet som gäller fackföreningarna, 

antingen de är socialistiska eller inte, tvingar fram en annan taktik från arbetarnas sida, en 

taktik som kanske fortare kommer att närma oss målet än den hittills använda. Den 

erfarenheten är ju för övrigt så gammal att textilarbetarna också borde känna till den, 

nämligen att förbjuden frukt smakar bäst. Han menar att om fackföreningarna är förbjudna så 

eggar det än mer till strid med ett farligt vapen gent emot kapitalisterna. Han slutar artikeln 

med att ”BT:s febersjuka och hätska utgjutelser tjäna blott som agitation för arbetarnes sak 

och mana till en kraftig protest under fanorna den 5 maj”. 

   Vidare skrev Émile Vandervelde i Social-Demokraten den 25 maj under rubriken 

”Socialismens framträdande” och som börjar med att lovorda den utveckling som skett på 

olika områden.  
Postreformen som sammanföll med den roterande pressen och som åstadkom billigare tidningar. Det 

kolossala nät av järnvägslinjer, transatlantiska ångfartygslinjer, postförbindelser, telegraftrådar, såväl 

under vattnet som ovan jord och som för världens olika folkslag och de enskilda individerna närmare 

tillsammans, upphävde både de lokala säregenheterna och gav en mäktig anstöt till att den universella 

vetenskapen kunde fritt utveckla sig.  

   Artikeln tog också upp hur industrialismen bredde ut sig och skapade ett proletariat som 

bara växte. De mäktiga förmögenheterna byggdes upp och det oerhörda eländet framträdde 

överallt. Därav framträdde socialismen hos de medlidande och de lidande. Owen, Fourier, 

Saint Simon och deras lärjungars mäktiga skaror predikade det nya evangeliet. År 1832 

svängde sidenvävarna i Lyon upprorsfanan. Den chartitiska rörelsen i England, Engels och 

Marx offentliggjorde i ”Det kommunistiska manifestet” den socialistiska idén och fastslog 

klasskampens oundviklighet och inskärpte hos arbetarna internationalismens flammande 

formel Proletärer i alla land, förenen eder!”. Vidare skriver han att från det ögonblicket har 

socialismens historia olösligt bundit sig vid det 19:de århundradet. ”Men från och med nu 

beväpna sig alla regeringarne mot den och alla privilegierade alliera sig och göra skarp front.” 

   Kampen mot socialismen hade börjat och därefter beskrivs i artikeln hur kampen gick i 

vågor genom Europa och hur socialismen återföddes genom den Nya internationalen 1889 

och till vars ära man nu över hela världen firar första maj och socialismen vilade på en säker 

grund och proletariatet organiserade sig. 

   En bit längre fram i artikeln skriver han ”och i det 19:de århundradet som kanske för våra 

efterkommande ska stå som det största och skönaste hvari någon människa lefvat, i detta 
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århundrade som kunde kallas musikens århundrade, emedan det har sett Wagner och 

Beethoven, poesiens århundrade emedan det har sett Goethe och Victor Hugo,  

vetenskapens århundrade emedan det erhållit berömmelse genom Darwin, har socialismen 

väckt ett sådant hopp till lif, visat en framtid så lysande, framkallat så rena och heliga känslor 

bland proletariatets oerhörda massor, att det 19:e århundradet ständigt kommer att stå i 

historien under det namn som Gladstone gav det: Arbetarnes århundrade.” 

   Själv skriver Émile Vandervelde under sin artikel med att det århundrade som ligger 

framför oss ska bli ett århundrade i triumf: Socialismens århundrade! 

Ivar Neuman var aktiv inom SAP och liksom Fredrik Sterky och Anton Andersson redaktör 

på olika arbetartidningar t ex. Ny Tid och  Social-Demokraten. 

Émile Vandervelde 1866-1938 var en belgisk politiker, socialist och dessutom minister på 

flera olika poster. Han var till yrket jurist. Han tillhörde det socialdemokratiska partiet från 

dess bildande 1885, blev deputerad 1894 och en av partiets ledande krafter. Han var en 

ledande internationell arbetarledare och var 1900-20 ordförande i Andra internationalen.40 

Gladstone, eng.statsman död 1898 som började som ultrakonservativ men blev liberal.41 

 

6. ÅR 1902 
Viken skriver i sin bok att Helene Ugland alltid kom till Göteborg mellan sina agitationsresor 

och sökte sig då till Ny Tid-redaktionen för att diskutera politik, litteratur och alla möjliga 

problem. Efter dessa diskussioner med redaktionsmedlemmarna Ivar Neuman, Zeth Höglund 

samt Anton Andersson som var redaktör, tidigare språklärare och också utlandsreporter, var 

det som om de löst all världens problem, skriver han.42 

Alltså finner vi spåren vi följer i Göteborg och på Ny Tid. 

 

6:1 Kyrkan och socialismen 

Socialism utmärks av tilltro till gruppens, kollektivets och eventuellt statens förmåga att lösa 

politiska och ekonomiska problem och där finns ingen plats för Gud eller några högre 

makter.43 

                                                 
40 NE:s internettjänst, sökord: Èmile Vandervelde 
41 NE:s internettjänst, sökord: William Gladstone  
42 Viken 1991, s..63 o 66 
43 NE:s internettjänst, sölkord: socialism 
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   Den 7 januari 1902 skriver Ny Tid en artikel med överskriften ”Den kyrkliga nöden” som 

handlar om ett föredrag av Anton Andersson (som Helene gifter sig med) ”om kyrkan och 

dess dogmer, dessas inflytande på folket samt de klerikales hjärtesuck efter nya kyrkor och 

fler präster.” 

   Talaren menade att det stred både mot förnuft och kultur att i en tid av både andlig och 

lekamlig nöd kasta bort millioner på nya kyrkor i stället för att ge folket bättre modern 

undervisning och bättre bostäder.  

   I diskussionen efter föredraget framkom att underklassen borde istället för att understödja 

prästernas agitation protestera mot de kyrkliga institutionerna även praktiskt så mycket som 

detta låter sig göras enligt de borgerliga lagarna. Därför borde de upplysta arbetarföräldrarna 

icke låta döpa sina barn eller låta dem gå och läsa för prästen. Bättre vore, sa någon, att vi 

genom införandet av den allmänna rösträtten, bäst skaffade oss makt i samhället och därmed 

också över klerikalismen. 

   I samband med det kan nämnas att Fritänkareförbundet i Stockholm enligt Ny Tid den 23 

januari höll möte och där Carl G. Schröder höll inledningsanförandet där han förfäktade 

barnets fri- och rättigheter till en viss gräns mot föräldrarna. Han menade att lagen sedan 

länge medgiver frihet från nattvardsgång och därför borde föräldrarna, särskilt fritänkare 

hellre avråda än att tillstyrka barnens nattvardsgång. 

   Den 18 januari 1902 finns det en mötesannons i Ny Tid om att Helene Ugland ska hålla 

föredrag i Folkets Hus i Göteborg. Den 20 januari står det sedan ett kort referat om att 

föredraget mottogs med ”lifligt bifall”. Hon hade lockat proppfullt hus och höll ett intressant 

föredrag om frälsareidén. Tyvärr går det inte att hitta exakt vad hon sa. 

   Den 26 januari håller Helene Ugland föredrag över ämnet Kristusidén i kristendomen. 

och den 2 februari över ämnet ”Officiell och personlig religion”. 

   Ovanstående notiser är tagna från annonser i Ny Tid för hållande av fritänkarmöten. 

 

6:2 Den första socialdemokratiska kvinnoklubben 

Samtidigt kan man konstatera att Helene nu lite stadigare befinner sig i Göteborg när Ny Tid 

den 16 februari 1902 har ett upprop från Kvinnoklubben där herrskrädderskor och 

kappsömmerskor inbjudes till möte antingen de tillhör fackföreningen eller ej. Helene Ugland 

kommer att hålla föredrag, står det.  

  Dock har jag tyvärr inte funnit några referat från dessa föredragen. 

 



 33

Den 23 mars i Ny tid finns en notis undertecknad ”Komiterade”. Överskriften är 

iögonenfallande ”KVINNOR !!!” och är en inbjudan till möte i Göteborg.    

   Organisationstanken är tidens stora idé står det först och därför vill man nu starta en politisk 

organisation för kvinnor att kunna samlas i gemensamt intresse för samhälleliga och andra 

frågor för bildandet av en kvinnoklubb. 

   Nästa steg i den frågan noterar Ny Tid den 4 april att Göteborgs kvinnoklubb höll igår 

konstituerande möte där stadgar antogs och styrelse valdes. Till ordförande utsågs Helene 

Ugland och det är väl inte otroligt att hon tillhörde de ”komiterade”. 

   Nästa möte skriver Ny Tid i Göteborgs kvinnoklubb var ett talrikt besökt agitationsmöte där 

Helene Ugland hött ett med spänt intresse åhört föredrag över organisationens betydelse och 

inte minst då för uppryckning av de i många avseenden undanskjutna kvinnorna. 

   På samma sätt kämpade Kvinnoklubben i Stockholm enligt Ny Tids utsände den 28 april. 

Men där hade de behövt poliseskort för att komma in på Folkets Hus där de skulle ha fest. 

Sedan söndagens ohyggliga gatukravaller vet man ju aldrig vad polisen kan hitta på, står det. 

Det var Anna Sterky som hälsade välkommen och påminde om vad organisationsarbetet 

betydde för rörelsen. Hon puffade också för rösträtten men menade att i första hand ska 

männen stödjas i sin kamp för denna. 

   Senare talade Kata Dalström om Ryssland i Sverige och påpekade sambandet till de 

kravaller och polisexcesser man nu såg på våra gator som att ”ha förflyttats till Ryssland och 

känner kosackernas rasande framfart på våra annars så lugna gator. Hvadan detta? Jo, svenska 

folket kräfver sin medborgarrätt och man vill förvägra oss den med hjälp av polisbattonger  

och sablar och bajonetter. (---) T.o.m. om polisen gör allt för att störa arbetarmassorna söken 

bibehålla lugnet i det yttersta.” Alltså enligt samma artikel. 

 

6:3 Helene tar plats 

Helene Ugland skaffar sig så sakteliga utrymme för eget skrivande i Ny Tid och den första 

artikeln jag finner är daterad 22 maj 1902 och har rubriken ”Öfverklasskvinnan och den 

sociala frågan” och är ett referat av vad Gerda Meyerson tyckte om kritiken över de 

samhällsförhållanden som bringar rikedom åt några få och därför tvingar en stor procent av 

befolkningen ned i nöd och laster. Att så var fallet var vi överens om, däremot inte hur 

frågorna skulle lösas, menar Helene Ugland. Det räcker inte att överklasskvinnorna får 

makten över de sociala frågorna som fru Meyerson menar såsom de fått i Norge men som 

ändå inte lett till förändring. Istället måste arbetarna organisera sig, menar Helene, för att 

kunna förbättra sina förhållanden. Det går inte heller med det privatkapitalistiska produk-
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tionssättet som en absolut nödvändighet. Samhällelig jämlikhet kan aldrig komma till stånd så 

länge profitjägare uppköpa andras arbetskraft och så länge den privatkapitalistiska produk-

tionen får fortgå. Först under en samhällelig ordnad produktion kan det bli tal om social och 

samhällelig jämlikhet och först då blir den sociala frågan ”bragt ur världen” så att utveck-

lingen kan giva rum för andra viktiga frågor rörande människornas framåtskridande och 

välgång. Undertecknat H. U-d. 

  

Helene var en kulturintresserad person och eftersom hon förutom sin agitation också både 

kunde skriva och formulera sig utnyttjade Ny Tid denna resurs. Den 24 maj recenserar hon 

både en roman och en teaterpjäs. I romanen ”Renate Fuchs” av Jakob Wesserman lyfter hon 

särskilt fram att det är en roman om kvinnan och som äger ett speciellt värde i att den belyser 

brytningarna inom den nyare tyska litteraturen, som man i allmänhet här i norden står  

tämligen främmande för.  

   Stora teatern bjöd på två pjäser och där hon häcklade den första med att det var bara den 

gamla historien om otrogna hustrur och vredgade äkta män liksom otrogna män med bedragna 

hustrur. Ingen fördömer de otrogna männen medan den stackars gifta kvinnan som har en 

förbindelse bakom sin mans rygg fördöms eftersom hon inte tillåts att göra något som strider 

mot lagen om heder. Den andra pjäsen var ett lustspel och som roade henne. 

   Vidare kan nämnas att hon sedan regelbundet recenserade både litteratur och teater. Hon var 

särskilt intresserad av tysk litteratur och lyfte gärna fram, där det fanns tillfälle, om hur 

kvinnorna var beskrivna. 

   I kolumnen bredvid H. U-d:s recensioner fanns en annons om ”Stort fritänkarmöte” där 

Anton Andersson skulle tala. Allmänheten samt opponenter ur alla läger inbjudes till detta 

möte, då konfirmationsfrågan kommer att dryftas, står det. 

 

7.  ÅR 1903 
Ett år som innebar stora förändringar i Helenes privatliv men som hade föga inverkan på 

hennes kamp för ett samhälle där kärleken har första plats bland fria individer, som hon sa en 

gång. 

 

7:1 Helene gifter sig 

Den 13 februari mantalskrevs Helene i Masthuggets församling i Göteborg. Ugland Gunhild 

Helena Hansdotter född 11 februari 1877 i Froland, Norge och nu var hon svensk. Det fanns 
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dock en orsak till detta för nu bodde hon hos Anton Andersson i hans lägenhet och för att inte 

behöva hamna i fängelse för att leva i synd var de trolovade. 

   Egentligen var både hon och Anton emot äktenskapet som institution. Men såsom lagen sa, 

att för den ogifta kvinnan var fadern förmyndare, fann de för gott att gifta sig för att inte möta 

på hinder framöver, enligt vad Viken skriver och här följer ett citat ur boken.   

   ”Det var ikke noe romantisk kjaerlighetspar som den 20 mars 1903 strenet ivei oppover mot 

Masthuggs Kyrka. Men det var et underlig par. Hon höj, slank og med en spenstig gange. Han 

liten, rund, rödmusset, inntilbens smålöpande ved siden av sin kommande viv, som han om 

kort tid skulle bli formynder för.”  

   Han skriver också att prästen hade smygläst Ny Tid och visste att det inte var några ”guds 

barn” han skulle viga. När de sedan skulle böja knä vid altaret hade Anton vissa besvär i sin 

orörlighet och Helene tänkte ”Ja, slik går det når snapsene og snuset tar overhånd”. Det fanns 

inga vittnen och Viken kan knappast ha varit där, men med lite god fantasi kan en berättare 

brodera lite kring en sådan händelse. 

   Här går att lägga till att Anton var en duktig skribent som kommit till Ny Tid från Social-

Demokraten. Han var filosof, litterärt och historiskt beläst och han älskade poesi och var 

dessutom en duktig föredragshållare. Epitet som Helene förmodligen satte högre än hans 

utseende och svaghet för sprit.44 

 

7:2 Författaren Helene Ugland-Andersson  

Nåväl, giftermålet förändrade inte vardagen så mycket för dem. Anton som 

utrikeskorrespondent på Ny Tid och Helene fortsatte sina föredragsresor eller också var hon 

upptagen av skriverier.45 

   Helene var också beläst, vilket hon förmedlat i sina många föredrag där hon visade att hon 

var påläst. Hon var som framgått mycket intresserad av religionshistoria och där hon hämtade 

argument för sin starka gudsförnekelse har jag förstått. Kunskap som hon sedan samlade till 

en bok och som hon förmodligen arbetade med under 1903 och som utgavs 1904. Hennes 

föräldrar var frireligiösa medan hon själv tidigt fann att det var skillnad på liv och lära och 

blev därför kritisk till den heliga skrift och såg religionen som förvillelse. Det fanns mycket 

som hon vände sig emot och här kan nämnas att den moralsyn som olika religioner förfäktar 

särskilt på de sexuella området där det ställs krav som är omöjliga att uppfylla och detta 

sistnämnda återkommer hon ofta till i sina föredrag.  

                                                 
44 Viken, 1991, s.65f 
45 Viken 1991, s. 67 
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Boken hon skrev och som egentligen var ett vanskligt företag med tanke på vilken ställning 

religionen hade i samhället, heter ”Djävulens historia i korta drag”. 

   Hon kallar den själv för broschyr och som utgavs på Frihetsförbundets förlag. En broschyr 

på 32 sidor som finns på Arbetarrörelsens Arkiv i Stockholm i ett ganska sönderläst exemplar. 

På omslaget står ”Denna broschyrs innehåll påvisar tydligt hvilken stor roll djävulen har 

spelat i de olika religionerna och icke minst i kristendomen.” 

   I inledningen påpekar hon också att boken endast är tänkt som ett bidrag till djävulens för 

övrigt mycket omfångsrika historia. Hon vill heller inte göra en alltför vetenskaplig analys 

utan hellre att nå ut till gemene man. Hon menar att få gudomligheter har spelat en så stor 

kulturhistorisk roll som djävulen. Han är gudarnas arbetsgivare eftersom - utan djävulen ingen 

synd - utan synd ingen nåd, inga frälsningsplaner. 

   Det första fröet till religion som går att historiskt påvisa har sin egentliga rot i djävulsfruk-

tan med därav följande djävulsdyrkan. Fruktan för det onda och dess okända orsak leder till 

religion, menar hon. 

   Djävulen har tvingat sin gudomliga motståndare att sända ut inte mindre än fyra frälsare 

”Krishna, Buddha, Zarathustra och Jesus-Mesias” samt en hel svärm profeter och här citeras 

bokens sista stycke. 
Och dock, trots allt - trots all religiös vidskepelse och fanatism, all ”ofelbar” dogmatik, och trots kyrkans 

stora makt öfver okunniga människors sinnen, hennes infernaliska motstånd mot allt verkligt 

upplysningsarbete, trots lagens och myndigheternas försök att lägga sanningen i fjettrar, hoppas de 

outröttliga ljusets bärare ändå, att förnuftet slutligen ska segra och att människan skall varda sin egen 

gud. Gudarna äro döda och djävulen med hans anhang komma förvisso att gå samma väg. Detta är lika 

visst och säkert som att de en gång uppstått på tidens horisont och nu snart lupit sin bana där tillända. Och 

då, när så skett, när gudarnes himlar och djäflarnes helveten upplösa sig till fantomer, när människorna 

börja på allvar lefva sin egen tillvaro befriade från gudarnes och djäflarnes nyckfulla ingripanden i deras 

lif, då skrattar den bäst som skrattar sist ty då har det världsbefriade förnuftet upphört att vara fånge i 

Bedlam. Då börjar mänsklighetens stora dag.46 

 

8. ÅR 1904 
Ett år som i socialismens namn kom att gå i fredens tecken då riktlinjerna för hur en 

unionsupplösning borde gå till hanterades. 

 

 

 

                                                 
46 Ugland, Helene Djävulens historia  i korta drag, Frihetsförbundets förlag 1904 Stockholm 
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8:1 Unionsupplösning 

Helenes bok kom ut år 1904 och det var samma år som Norge förespråkade unionsupplösning. 

Unionen mellan Sverige och Norge med sitt valspråk ”Brödrafolkens väl” hade varat i drygt 

nittio år och hade varit en förening under gemensam kung men med ländernas egna 

regeringar.  Enligt riksakten skulle Norge vara förenat med Sverige i en union, inte som en 

erövrad provins utan som ett självständigt rike med egna lagar och institutioner. Men 

samtidigt skulle kungahuset vara gemensamt, liksom utrikespolitiken, som skulle ledas av 

utrikesdepartementet i Stockholm47. 

   Upplösning föregicks med vissa strider men där socialdemokraterna förespråkade en fredlig 

upplösning. Hjalmar Branting sa att ”Skulle det förfärliga verkligen bli allvar, att man vill låta 

de svenska gevären marschera västerut, så må den som bär ansvaret också kunna säga sig, att 

måhända nere i samhällets breda lager någon kan falla på den tanken att upphäva sig själv till 

domare och med en kula utan order söka förebygga att tiotusenden kulor på order avfyras för 

att lemlästa och slakta vänner och bröder.” Likaså författade Zeth Höglund ett manifest med 

överskriften ”Ned med vapnen!” och både Hjalmar Branting och Zeth Höglund dömdes till 

böter och fängelse för upproriska handlingar av de svenska konservativa myndigheterna.    

   Dock följdes det av att hela den svenska arbetarrörelsen erkände Norges rätt till 

självständighet, vilket inte får ske med våld. Utan att gå närmare in på detaljerna blev det till 

slut en fredlig unionsupplösning och till vilken den svenska arbetarklassen hade stor del.48  

 

9. ÅR 1905 
Ett år fyllt av nya möten och nya erfarenheter i ett framgångsrikt politiskt klimat och där 

spåren tar nya vägar. Sverige får en samlingsregering. 

 

9:1 Själsfränder i spåren 

Ellen Keys namn glimtar förbi då och då när jag bläddrar i tidningarna i början av 1900-talet. 

T ex vid Göteborgs arbetares stora fredsdemonstration var hon inbjuden som talare och som 

Ny Tid skriver den 20 juni att hon inledde med orden ”tanken på krig mellan Sverige och 

Norge är ett brott” då åhörarna ropade ”det är sant”.  

   ”Framför allt ha kvinnorna denna plikt, emedan de, under arbete för sin politiska rösträtt, 

betonat: att genom dem högre synpunkter skola afgöra politiken, att fridens och broderlig-

                                                 
47 NE:s internettjänst, sökord: svensk-norska unionen 
48 Viken, 1991, s.74f 
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hetens tankar genom dem skola göra sig gällande. Nordens kvinnor kunna bevisa sanningen i 

denna sin tro på sig, genom att nu föra fredens och försonlighetens talan! Bravo!” 

   Sedan lade hon ut texten i politiska ordalag om Norges rätt till självständighet och 

upprepade gång på gång att det måste ske fredligt och om inte kommer folken att ständigt att 

ha agg i sina sinnen. 

 

Ellen Key är född den 11 december 1849. Hon var författare, pedagog och kvinnosaksideo-

log. Hon var kunnig i samtidens europeiska litteratur. År 1880 började hon undervisa vid 

Whitlockska samskolan i Stockholm och blev också en populär föreläsare vid Stockholms 

arbetarinstitut, i nykterhetsloger och i föreläsningsföreningar. Efter 1900 ägnade hon sig 

enbart åt författarskap. År 1909 lät hon på Ombergs sydsluttning uppföra sitt hem Strand, som 

hon testamenterade som semesterhem för arbeterskor. Ellen Key fick stort inflytande som 

författare och föreläsare. Hon kritiserade vältaligt borgerlighetens moral, tidens kvinnosyn 

och skolans likriktade tendenser. Hon hade en liberal grundsyn, som hon försökte förena med 

socialistiska idéer. Hon kämpade för yttrandefrihet och individens rätt, tog avstånd från den 

kristna lidandesreligionen och predikade i stället livstron, det vill säga tron på den goda 

helheten. Hon var en av de första som krävde kvinnlig rösträtt.  

   Ellen Key kritiserade borgerlighetens moral och konventionella äktenskap. Kärleken var 

avgörande för sedligheten i ett förhållande. Skilsmässa var det riktiga när kärleken försvunnit 

i ett äktenskap. Hennes bok Barnets århundrade (1900) har spelat en stor roll för 1900-talets 

pedagogiska debatt. Hon ville att barn skulle utvecklas fritt under diskret moderlig ledning, 

och hon kritiserade skolan för att om- och likforma barnen. Hon hoppades att kvinnornas 

rösträtt skulle innebära samhällets omvandling i en mjukare riktning; krig skulle bli omöjligt. 

hennes idéer utgör en blandning av radikalism och konservatism som lätt kunde kritiseras av 

skolade filosofer, men hennes patos och framställningskonst gav henne ett stort och bestående 

inflytande.49 

   Detta är vad Ronny Ambjörnsson skriver i Nationalencyklopedin om Ellen Key och med 

mitt mått mätt är det inte utan att det går att jämföra hennes idéer med Helene Uglands. 

Varför är då Helenes kamp inte lika känd som Ellen Keys? 

 

När jag följer händelserna i Ny Tid finns där, i början av år 1905, intet av Helene, men 

däremot fortsätter Kata Dalström kampen i Göteborg och håller en serie agitationsmöten och 

                                                 
49 NE:s internettjänst, sökord: Ellen Key 
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vill sprida kunskap ”inte minst bland de arbetare och kvinnor som ännu ej fullt blivit 

genomträngda av förståelsen för organisationens betydelse”, skriver Ny Tid 14 april. 

  Den 2 maj recenserar Ny Tid förstamaj-talen där även Kata Dalström talar:  
Demonstrationen gäller i vårt land icke blott 8 timmars arbetsdag utan är också en protest mot den 

hänsynslösa riksdag och regering som i stället för medborgarrätt bjuder ett i det längsta tålmodigt och 

laglydigt folk sträjklagar av skändligaste slag afsedda att beröfva oss all rörelsefrihet. Men nu är måttet 

rågadt. Res dig Sverige mot alla dessa öfvergrepp. Res dig så som en gång under Engelbrekts och Gustaf 

Wasas dagar. Nu äro ånyo fara på färde ej genom yttre fiender utan genom fiender, inom landets egna 

gränser, nämligen riksdag och regering. Upp till de korslagda armarnas fäjd, upp till kamp för frihet, 

rättvisa och människovärde. Och minns att nu hvilar ansvaret för Sveriges lycka och utveckling hos edra 

kraftiga armar, hos de  organiserade arbetarne. Sviken I nu, förtjänen I ej bättre öde än att vara slafvar.  

(---)  

   Ned med klassamhället och ned med de skrankor som skilja det svenska folket åt och kom ihåg Verner 

von Heidenstams ord: ”Det är skam, det är fläck på Sveriges banér att medborgarrätt heter pängar”. Lefve 

den allmänna lika och direkta rösträtten!  

   Talet som ofta avbrutits av bifall och instämmanden hälsades med långvarigt jubel, skriver 

reportern. 

 

Om Helene inte var synlig i Göteborg i samband med förstamaj- demonstrationerna berodde 

det på att hon uppehöll sig på annan ort. Hon talade i Tidaholm. Dessutom figurerade hon i 

Socialdemokraternas 1:sta maj-tidning som brukar ges ut varje år till första maj. Detta år 

finns där en dikt av K.G. Ossian Nilsson, en utredande ”aprilbetraktelse 1905” av Hjalmar 

Branting samt lite annat och en artikel av Helene Ugland-Andersson ”Kvinnofrågan i social 

och psykologisk belysning” och som det står i Ny Tid den 29 april, en artikel ”kommen från 

en penna som står helt på den materialistiska historieuppfattningens grund och talar som en 

socialdemokrat till socialdemokrater.” 

   Det är en lång och intressant artikel skriven av en påläst författare som brinner för sin sak 

och som handlar om kvinnans särställning som andrarang ”som en slags underordnad 

mellanlänk mellan mannen och apan, ännu är kvinnan bara `refbenet´ av mannen och måste 

därför - enligt våra visa lagstiftares mening - finna sig i att vara mannen och `all mänsklig 

ordning´ underdånig, enär det i annat fall skulle leda till `samhällets upplösning´och `hennes 

eget fördärf´.” 

   Även om lagarna har ändrats har de aldrig fullt ut givit kvinnan likställighet med mannen. 

Helene påpekar också att kvinnan måste försörjas av mannen eller blir hon konkurrent till 

honom på arbetsmarknaden och med kvinnorna där sänks lönerna och vidare att den sociala 

sidan av kvinnofrågan går ej att skilja från arbetarefrågan. Sedan skriver hon att ”likavisst 
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som att mannen är man och släktets fader, likavisst är kvinnan som kvinna släktets moder, af 

naturen skapad olik mannen i fysiskt och där med även i psykiskt hänseende” skillnader som 

ej går att utplåna men hur ska vi uppnå social och samhällelig likställighet. Hon menar att 

kvinnans-moderns bildning är viktig för släktets utveckling till bättre människor. Därför 

måste kvinnan lämnas frihet att utveckla sig ”som kvinna så att alla hennes egendomligheter, 

hennes brokiga själslifs yttringar alla må få stråla i sanna färger, alla själens strängar klinga 

högt i harmoni med den förstående mannens, det är i stort sedt kvinnofrågan - därför att det är 

en släktets framtidsfråga.”50   

   Hennes litterära talang är märkbar och som hon skickligt väver samman med sin förmåga 

till agitation. 

 

9:2 Vetenskapens spår 

Även om det inte stått att finna vad hon sa i Tidaholm, som nämndes ovan, har talet ändå satt 

sina spår och så här skriver Ny Tid den 31 maj i en artikel ”Från Tidaholm”. Reportern 

refererar ett bemötande av en talare angående fru Ugland-Anderssons föredrag där hon talat 

om Darwin. ”Fru Ugland-Andersson påstod att människan uppkommit genom en gradvis 

fortgående utveckling från de lägsta arter till högre”, sa talaren och radade sedan upp 

motbevis mot vad hon sagt genom att påtala att de flesta stora vetenskapsmän som Linné och 

Kopernikus varit djupt religiösa och att undervisningen i våra skolor bygger på Moses och 

inte på Darwin. Dessutom har väl det vanliga, sunda förståndet lättare att tro på dogmen om 

människans härstamning från Adam och Eva, eftersom den bibliska skapelsehistorien är sann. 

 

9:3 På nya vägar 
Om Helene inte var synlig i Ny Tid leder spåren till Norrköping och om man inte talat så mycket om 

klasskamp tidigare, hade den dock funnits med i kampen för socialismen, även om den inte var uttalad. 

Men det var ju konservativa regeringar som stiftat lagarna mot fackföreningsrätten och som gjorde det svårt 

för arbetarna att få några rättigheter, de som inte ens hade rösträtt. Nu sätter kampen dock fart, den kamp 

som lyst igenom i allt vad Helene företagit sig. Hon om någon hade förstått vilket viktigt instrument, i en 

sådan kamp, tidningarna voro. På orter där det bara fanns en tidning, var risken eller chansen stor, beroende 

på vilka värderingar man hade, att bara en sida av kampens parter kom till tals, är lätt att räkna ut. 
Norrköpings Tidningar ,  NT, är en moderat dagstidning, grundad 1758 som Norrköpings Weko-

Tidningar, med sexdagarsutgivning sedan 1871. Den är Sveriges äldsta ännu utkommande dagstidning.51 

                                                 
50 Arbetarrörelsens arkiv: Socialdemokraternas 1:sta maj-tidning, SAP B 09 H:04 
51 NE:s internettjänst, sökord: Norrköpings tidningar 
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   I Norrköping fanns alltså bara en konservativ tidning samtidigt som det pågick en 

spårvägsstrejk där, vilket betydde att arbetarnas krav inte belystes för folket. Det var bråttom 

att få ut budskapet och då startades Östergötlands Folkblad som kom ut med sitt första 

nummer den 3 april 1905 och Anton Andersson, redaktör vid Ny Tid blev tillfrågad om han 

ville komma till Östergötlands Folkblad. Han tackade ja och tillsammans med sin hustru 

Helene flyttade han till Norrköping.52  

 

10. ÅR 1906 
 Förutom att Helene nu fick fast utrymme i dagspressen, satte hon genast igång med att 

organisera kvinnorna i Norrköping och startade en socialdemokratisk kvinnoklubb vars 

ordförande hon blev (1906-1909)53.  

   Kampen fortsätter med en otrolig energi och det finns inga hinder, tycks det. Här kan också 

tilläggas att i det följande är det Östergötlands Folkblad som refereras om inte annat nämns. 

 

10:1 Social Kultur 

Redan den 17 augusti i Östergötlands Folkblad (även om Viken skriver den 6 december) 

hittar jag den första artikeln signerad H. U-d. med rubriken ”Social Kultur”. Den handlar om 

dödlighetsstatistik och då inte minst barnadödligheten contra fattigdomen. En väl genom-

arbetad artikel med mycket statistik och fakta. ”Det står klart för en hvar vän af högre social 

kultur, att skall man någonsin helt kunna bota samhället från dess många frätande sjukdomar, 

så måste man fullständigt aflägsna dess orsak - fattigdomen på alla områden och under alla 

former.”  

   Hon föreslår i artikeln också att man upprättar ett barnens kontor, med uppgift att insamla 

och utdela bidrag i form av såväl penningar som kläder, skodon, mat etc. åt hjälpbehövande 

sökande. 

   En vecka senare kommer den andra artikeln under samma rubrik ”Social Kultur” och som 

handlar om arbetarskolbarnens undervikt och därmed högre sjuklighet.  

   I den tredje artikeln som kom den 5 september skriver hon att såväl folkskolesystemet i sig 

självt, liksom bristfälligheterna i detsamma, kommer hon att behandla utförligt i en senare 

artikel medan hon i denna skriver att ”rätten till kunskap genom undervisning är en individens 

självskrifna  rätt, och det är samhällets skyldighet att bekosta denna allmänna undervisning” 

                                                 
52 Viken, 1991, s.76 
53 Svenska Folkrörelser, Esselte AB Stockholm 1936, s.1035 
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   Hon fortsätter och menar att för att undervisningen i de allmänna skolorna skall komma till 

nytta såväl för samhället som för den enskilde individen, måste både lärare och lärljunge ha 

ekonomi, för att enbart behöva tänka på lärandet. Främst nämner hon lärarnas dåliga löner, 

men också att hungriga som frysa ej kan tillägna sig kunskaper. Hur ska undervisningen under 

sådana förhållanden kunna leda till gynnsamma resultat.  Tyvärr har hon ingen svensk 

statistik att tillgå utan använder sig av engelsk, vilken är svår att överföra på svenska 

förhållande även om man kan se tendenser om vart de svenska förhållandena är på väg. 

   12 september följer del IV i artikelserien och som tar upp hennes käpphäst om att skilja 

skolan från kyrkan. Hon rapporterar från ”det senaste, stora nordiska skolmötet i Köpenhamn 

i fjol då diskussionen om en viss öm punkt på ett hår när ledt till hela mötets upplösning under 

fullständig villervalla, så att endast de radikala elementens takt och tillmötesgående mot de 

andras önskan, räddade situationen och mötets anseende inför en okritisk allmänhet.”  Olika 

synpunkter kom till tals men oftast hade de icke troende svårt att göra sig hörda och det var 

alltid de troende som fick sista ordet. 

   Ja, det pågår en mängd olika kamper och Helene avslutar sin artikel så här:  
Kampen mot den andeliga fattigdomen och dess bedröfliga följder hänger för öfrigt så noga tillsammans 

med hela den öfriga sociala kampen att man icke kan lösrifva den ena från den andra. men i denna väldiga 

sociala kraftmätning få vi icke glömma, att kunskap är en makt, som vi måste räkna med under alla lifvets 

förhållanden. Arbetarklassen har det största inträsset af en i tidsenlig riktning reformerad folkskola. - Må 

de icke glömma detta i den dagliga kampen för tillvaron, utan sätta alla krafter till för att skolan snart må 

bli det hon bör och skall vara - en vågbrytare och grundläggare för en högre social kultur. 

   ”Social Kultur del V” den 1 oktober är den sista artikeln i serien ”Social kultur” signerad  

H.U-d. Hon skriver här att de närmaste fordringarna för att kunna reformera skolan kan 

formuleras så:”aflägsnande av alla konfessionella undervisningsämnen i katekes, biblisk 

historia, böner, psalmer och psalmsång samt bibelinnanläsning. I dess ställe: undervisning i 

allmän medborgarkunskap och lefande språk, företrädesvis och hälst engelska , samt grundlig 

undervisning i hälsovårdslära.” 

   Sedan går hon vidare och skriver om hur viktigt det är att föräldrarna har drägliga löner på 

det att de kunna hjälpa sina barn att slippa den sociala kampen för tillvaron. Hon menar t ex 

att de tvingas bo i ohygieniska bostäder på grund av byggspekulanters och tomtjobbares 

ohejdade framfart. Varpå följer en redogörelse för den orättvisa bostadsmarknaden och där 

hon frågar sig varför hyrorna är så hutlöst höga. Sedan sluter hon cirkeln i artikelserien och 

avslutar med den höga barnadödligheten som också är en följd av den ohemula bostadsmark-

naden. Slutorden lyder: ”Kampmedlen heta: organisation och upplysning, må vi veta att rätt 

begagna oss af dessa vapen, så skola vi gemensamt skapa den sociala kulturen.” 
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Helene var som synes inte sen att utnyttja sin tillgång till tidningen för agitation, där hennes 

man blev chefredaktör. Även Anton drog nytta av sina ledarspalter för att agitera och där en,  

den 27 augusti, påpassligt nog slutar så här på tal om barnarbete:”Därför måste arbetarne och 

samhället strängt hålla fast vid en ytterligare inskränkning i barns arbetstid i samband med 

bättre skolundervisning. Dock är det framför allt nödvändigt arbetarne stärka sina organisa-

tioner för att få inflytande.” 

   I en annan artikel, den 31 augusti häcklar han B-pressen, i det här fallet Norrköpings 

Tidningar. Och på tal om den ohängda ungdomen som borgarna rackat ned på skriver Anton:  
Af blott katekesuppfostrat och fabriksförslafvat folk kan man icke vänta en till kropp och själ kraftig 

afkomma. Orsaken till en del af de värnpliktiges råhet är som en professor sagt att tvångskristendom, 

pänningavälde och klassvälde som socialismen vill avskaffa , men de samhällsbevarande vill behålla. När 

vår socialdemokratiska ungdom stämmer upp ”Arbetets söner” så blanda sig däri någon gång missljud 

från en drucken hop, men den hopen ha de ”fosterländske” och ”samhällsbevarande” à la Norrköpings 

Tidningar lärt att skrålas ”helan går”. 

 

10:2 Rösträtten 

Naturligtvis har Anton flera artiklar där han slår ett slag för rösträtten. Den 5 oktober skriver 

han att 
Rösträttskommittén har slutat sitt arbete och regeringens rösträttsförslag kan snart väntas.(---) Regeringen 

som är exponent för första kammaren och därmed fyrkväldet, vill icke vara med om att skapa ett 

demokratiskt Sverige. Nej, regeringen är rent reaktionär. Dess politiska program går ut på att ytterligare 

fastlåsa makten vid pänningesäckarne, skapa nya undantagslagar mot det missnöjda folket, befästa och 

utvidga militarismen samt i ekonomiskt afseende gynna kapitalisterna. Den som väntar ärlig 

författningsrevision och ärlig allmän rösträtt av bolags- och fyrkregeringen Lindman, den är en politisk 

åsna. Ant.A-n. 

   Tre dagar senare skriver han om kvinnornas rösträtt. ”Petitionerande och åter petionerande!  
I går petitionerade de rättslösa männen och de som stodo dem närmast. I dag petitionera de rättslösa 

kvinnorna. Hvem ska petitionera i morgon? Och det dunkla svaret på alla petitioner blir: Den fråga som 

speciellt ligger Eder om hjärtat, skall efter förnyad och sorgfällig ompröfning och utredning, upptagas till 

förnyad och sorgfällig granskning och ompröfning därom kunnen i vara förvissade. 

   Ja, han är inte nådig mot dem som har rösträttsfrågan i sin hand och som han ser förhalar 

och drar i långbänk som man säger idag. Förutom allas rätt till rösträtt, skriver han:  
Ytterliga behöfva kvinnorna rösträtt därför, att de äro de blifvande medborgarnas mödrar och fostrare. 

Det kan ej anses annat än billigt, att makan, modern och uppfostraren ha lagligt inflytande på alla de 

frågor, som beröra hemmen, barnen och ungdomen.(---) Nu tyckas nämligen vi socialdemokrater alla vara 

eniga i att medtaga kvinnans politiska rösträtt, då kampen gäller kampen för författningsrevision. Hvad 

ministären Lindman tager med eller icke tager med, det är så tämligen likgiltigt, ty den ministärens dagar 



 44

äro räknade, dess rösträttsförslag måste falla. Efter riksdagsupp-lösningen nästa år, då Pettersson i Påboda 

gjort fiasko, böra kvinnorna tvinga männen med hot och våld och med anslutning till den 

socialdemokratiska taktiken att upptaga kvinnans rösträtt vid valen. 

 

Både Helene och Anton följer noga med om vad sig i Europa tilldrager. Den 3 december 

skriver Anton:  
21 november och 1 december 1906 äro märkesdagar i Europas historia. Visserligen har inga stora 

drabbningar stått på något slagfält, någon afgörande seger för en viss nation  eller koalition som förändrat 

kartan är icke att anteckna för historieskrivaren; men en dyrbar seger har vunnits för demokratin i Europa, 

i det att Österrikes gamla privilegi-erade klasser frivilligt afstått från sina politiska företrädesrättigheter 

genom att i sitt eget parlament, där de voro herrar och där folket intet hade säga till om, besluta allmän 

rösträtt, utan förnedrande streck, utan t.o.m. det bildningsstreck, som Italien heter att kunna läsa och 

skrifva. 

   Han berättar sedan om detaljerna hur det gick till och att förslaget stötte på patrull i Första 

kammaren men att kejsaren i egen hög person sa att frågan inte fick förhalas utan att beslut 

skulle fattas om allmän rösträtt. Anton refererar sedan en tysk tidning där det står  
att hufvudmannen för Europas äldsta och konservativaste dynasti - huset Habsburg - träder fram och 

lägger sin makt i vågskålen för att genomdrifva nutidens stora genombrottsreform. Hvilken skillnad mot 

vårt politiskt efterskrifna land, vårt arma fosterland, Sverige! 

   Här sitter en ung revolutionsuppkomlings dynasti, utan konservativa  traditioner och  - spjärnar mot den 

stora demokratiska  genombrottsreformen och står i närmaste samförstånd med rösträttsfienderna och 

rösträttsfuskarne. Och sådan kung, sådan regering. 

   Tänk om vi hade blott en gammal och prydlig monark liksom i Österrike, utan också en monark med 

blick för det historiskt nödvändiga! Och om vi hade en regering som ärligt ginge i spetsen för en reform, 

genom hvilken Sverige förvandlades till ett demo-kratiskt land! Då skulle vi snart bli en stark nation. Och 

en friskare nation. Ant. A-n 

  

10:3 Intet är Helene främmande 

Det är svårt att veta, men man skulle kunna hålla för troligt, att Helene påverkat 

Östergötlands Folkblad att i samma vecka ta in en vädjan som är undertecknad E. W-r. Det 

handlar om en obemedlad familj som står på bar backe och som behöver pengar för att kunna 

resa till sin hemort. Signaturen kan stå för ”Elin Wägner” och som startar en insamling för 

den utsatta familjen. 

   Elin Wägner var bara 19 år då hon började skriva i Helsingborgs-Posten d v s 1901.54 

 Alltså befann hon sig i Skåne och det är väl inte otroligt att hon träffade Helene i Hälsingborg 

någon gång 1900-1902 då Helene var på resande fot i södra Sverige. Arbetet annonserar att 
                                                 
54 Forsås-Scott,Helena, Elin Wägner, 1999, s.19 
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Helene skulle hålla föredrag i Hälsingborg, dels den 13 februari 1901 om ”Kvinnorörelsen”, 

dels den 20 februari om ”Vetenskapen i socialismen”. De kvinnliga agitatorerna  var inte så 

många så förmodligen åhörde Elin Wägner föredragen och kanske skrev om dem och kanske 

uppstod det viss bekantskap mellan kvinnorna, även om det inte gått att belägga. 

   Mellan varven visar Helene också prov på sin skönlitterära talang då hon i flera artiklar i 

Östergötlands Folkblad med överskriften ”På resa” poetiskt beskriver vårt svenska landskap. 

Så här skriver hon den 12 november om en händelse då hon besökte Lessebo Pappersbruk. 
Jag hade en gång skrifvit en dikt om de Bohuslänska skären, och denna dikt hade en af mina beundrande 

vänner låtit trycka i sin tidning. En dag då vännen var uppe på besök, drog han fram ett urklipp ur 

tidningen och viste mig dikten. I detsamma kom min älskvärde ”tyrann” in genom dörren, fick se hvad vi 

läste och anammade urklippet, som han dock strax lämnade tillbaka med den torra anmärkningen: Tryckt 

på Lessebopapper. 

   En artikel som vittnar om både humor och litterär talang. 

   Den 5 december kommer en annan researtikel där hon minns en jury i Örebro som hade 

handskats med tryckfrihetsförordningen: ”Den juryn hade inte glömt, i hvilken stad och under 

hvilka förhållanden, som tryckfrihetsförordningen utfärdades. Kanske mindes den också 

skaldens ord: Därför ve den hand, som afskär tungan på det folk, som en gång haft en röst. Ve 

den, som med vilja sårar lungan i offentlighetens breda bröst.” 

   Den 13 december skriver Helene i ”Kvinnornas spalt” en artikel med underrubriken ”En 

fattigdom som icke försöker att skyla sina trasor”. Vi är väl de flesta av oss av den 

uppfattningen att man vill ”hålla skenet uppe” eller att vara ”hel och ren” som ju är gamla 

uttryck från den tid man inte ville att det skulle synas utanpå att man var fattig. Så här skriver 

Helene: ”Den hederliga stolta fattigdomen försöker dock alltid att skyla sina trasor bakom en 

något så när respektabel förklädnad. Den ställer sig icke till beskådande, den vill icke väcka 

medlidande, den kräfver ingen barmhärtighet, endast rättvisa.” 

   Hon menar att fattigdomen finns bland folket samtidigt som samhället är rikt och att 

orättvisorna beror på ”systemets bristfällighet”. De som redan har, vill försvara det med 

näbbar och klor. 

   Kvinnans ställning i samhället är ett mått på folkets kulturgrad, alltså har kvinnan en dålig 

ställning så är kulturen låg, menar hon. I de flesta europeiska länder är det tillåtet för kvinnor 

att studera, men de studerande kvinnorna har ej något hopp om att nå de anställningar i 

samhället som deras studier äro anpassade för. Den västerländska kvinnan får försörja sig 

själv och hon har även skyldighet att betala skatt till samhället, men hon har ingen 
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medborgarrätt. Hon får utföra manligt arbete om hon orkar, men hon uppnår inte manlig lön. 

Hon skriver:  
Förvisso har många av dessa svältfödda västerlandets ”fria” kvinnor anledning att instämma i den 

engelska skalden Thomas Hoods ord ”Bättre att vara slaf hos turken på hednisk strand, där kvinnorna 

lofva bort sin själ än träla i kristet land”. Ty hur ofria än de österländska haremskvinnorna äro, så slippa 

de dock att i likhet med sina västerländska olyckssystrar släpa sig till döds för att skaffa sig torrt bröd och 

luggslitna kläder. (---) Våra rika samhällen blyges icke för att låta tusentals barn födas och uppväxa under 

sådana förhållanden, som trotsa hvarje beskrivning. Dessa hycklare-samhällen, som blicka med stolt 

förakt ned på de österlandets mera naturenliga förhållanden och skryta med, att vår kultur ensam känner 

det personliga människo-värdet, hysa tusentals fattiga barnaföderskor, som icke veta i hvilken vrå de 

skola framföda sina barn, ty det kristna hycklaresamhället frågar så litet som möjligt efter sina fattiga 

skyddslingar, trots allt fagert tal om motsatsen. Detta är just fattigdomen, som icke ens försöker att skyla 

sina trasor. Är det så, att vi tro på vår egen kulturs höghet och på lifvets rätt ja då måste vi i kulturens 

namn arbeta på de lefvandes rätt i främsta rummet de späda barnens. 

   Återigen kan man peka på att Helene ”hade många strängar på sin lyra” t ex en för varje 

kamp och där hennes kamp för den sociala kulturen hade hög prioritet. 

   Och som sagt, hennes litterära begåvning blir läsaren ofta påmind om. Lämpligt är därför att 

avsluta år 1906 med vad hon skriver på självaste julafton om ”Den sällsamme gästen”, en 

lång dikt om gästen som känner människosläktets öden och dess kamp mot döden och som 

författaren ber ska berätta om släktets lust och smärta och frågar om framtiden ger något 

hopp. Men många strofer handlar också om historiska strider och städers fall i Grekland och 

romerska riket: 

- Allt detta vet jag;  jag känner väl 

dess dystra sanning djupt i min själ. 

Men denna visshet ger inget svar 

På frågan: Skall det ehvad det lider, 

Genom tidernas alla tider 

Då alltid blifva, som förr det var? 

   Sedan fortsätter hon och dikten har ett 20-tal strofer och jag tycker mig tolka att kanske är 

det buddhismen som Helene åsyftar och tror på och här följer sista strofen: 

Den gamle stod invid fönstret böjd  

Och såg sin gäst sfäva bort med dimman 

mot fjärran rymder, mot himlars höjd. 

Men snart satt åter i sena timman  

Den gamle granskaren vid sitt bord 

Och löste tankarna ut i ord 
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Om slut på striden och brodermorden 

Och om en varaktig frid på jorden. 

 

11. ÅR 1907 
Det är som åren försöker överträffa varandra i att fylla spåren med energi, arbete och kamp. 

Helene kan inte lämna något åt slumpen utan tar sig an aktuella frågor och problem. Rättvisa 

åt alla och inte minst åt kvinnor och barn. Kampen för mänskliga rättigheter är det som gäller. 

 

11:1 Religionsfrihet 

Helene är liksom besatt av tanken att det inte finns någon gud som bestämmer över 

människorna, men man kan ana att det ändå finns något hon vill sätta sin tilltro till.  

   Den 11 januari skriver hon om religiös väckelse och på tal om att det finns lagparagrafer 

som skyddar kyrkan, avslutar hon med orden: ”Men man skall under alla förhållanden vara 

konsekvent. Är det så, att den kristna läran är den enda sanna, så måste v ä c k e l s e till. Är 

det däremot annorlunda, så kunna vi ju hjälpas åt att skapa förnuftiga samhällsförhållanden, 

som öfverflödiggöra alla moralpredikningar och väckelser.” 

 

Religionsfrihet ingår självklart i de mänskliga rättigheterna och den 10 januari har Helene en 

lång artikel med överskriften ”I de mänskliga rättigheternas tecken” och som handlar om  

Marie Curie när hon installerades till professor. Att en kvinna kan vara professor och stå i 

mänsklighetens tjänst utan att ha rösträtt, menar hon, är fatalt. Nej,  
bort med alla dumma, hindrande streck,  köns- pänning- och bördsstreck! Och i dess ställe fram med den 

lika rätten till täflan och – ifall man segrar – rätten äfven att bära segrarens lagrar. 

   Sedd ur dessa jämlikhetssträfvandets synpunkter var den från allt ceremoniöst ståt befriade 

professorsinstallationen i Sorbonne den 5 nov. 1906 en värklig högtidlig och gripande akt i de mänskliga 

rättigheternas tecken. 

 

11:2 Outplånliga spår 

Det har inte gått att finna protokoll som dokumenterar vad som stod på agendorna i de många 

kvinnoklubbar Helene var med att starta och som var hennes politiska verksamhet. Men 

genom att läsa hennes tidningsartiklar framgår tydligt vad som låg henne varmast om hjärtat i 

fråga om demokrati och rättvisa. Det har framgått att även om hon förde en kamp för 

kvinnans rättigheter handlade det lika mycket om mänskliga rättigheter. T ex kämpade hon 
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inte för att kvinnan skulle ta för sig på arbetsmarknaden, eftersom på arbetsplatser, särskilt 

industrier, där kvinnor fått in en fot, märkte man att de fick lägre lön än männen, vilket 

betydde att arbetsgivaren gärna tog in kvinnor istället för män för att sänka sina produktions-

kostnader. Helene kämpade därför för att alla skulle organisera sig eftersom det gav makt åt 

arbetarna, kvinnor som män. 

   Här kan nämnas vad Viken skriver om vad som hände i januari 1907 i Sulitelma i Norge: 
Den nylig ved Sulitjelma Gruber opståde konflikt er endt med fulstendig seier for Arbeiderna. 

Fagforeningen teller nu 1600-1700 medlemmer. DET KNAKER I SAMFUNDETS FUGER OG BAND, 

LAD FALDE HVAD EI HOLDER STAND. 

(---)  I ettertid har det kommet fram att Helene Ugland hade en stor andel av aeren for opstanden på isen. I 

Nordlands Framtids 30-års jubileumsavis for ”opstanden på isen” nevner flere gruvearbeidere at  ”den 

som huskes best er den svenske agitatoren Helene Ugland”. I sine foredrag i gruvene hade hun tordnet 

mot ledelsen. Hun hade hamret in overfor arbeiderne betydningen av å organisere seg, betydningen av 

solidaritet, og at arbeiderne i seg selv var en maktfaktor. Hun hade gitt dem forståelsen av sitt 

menneskeverd.55 

 

11:3 Första socialdemokratiska kvinnokonferensen 

Då passar det bra att nämna att hennes första riktigt  dokumenterade politiska arbete i Sverige 

förutom vad som skrevs i tidningarna och alla hennes föredrag, skedde i samband med den 

första socialdemokratiska kvinnokonferensen i Stockholm 27-29 januari 1907.  
”En dryg samling motioner behandlades, berörande en mängd olika frågor dels av organisatorisk art, dels 

rörande kvinnans ställning på arbetsmarknaden och även flera yrkande rörande dagspolitiken, bl.a. 

storstrejken. (---)  

   För det första kännetecknar den då en milstolpe på en redan tillryggalagd, synnerligen hårdbruten väg. 

Allt arbete, alla omkostnader och hela den betydliga agitation, som av männen nedlagts för att få 

kvinnorna organiserade, och icke minst de mödor de vaknaste bland kvinnorna själva med ospart nit 

nedlagt i samma syfte – allt detta har alltså burit frukt! Detta var det första man kunde konstatera inför 

denna konferens. Ingen, som icke själv försökt sig på att organisera kvinnor eller särskilt intresserat dem 

för detta, kan helt ut fatta vilket sannskyldigt glädjebud detta faktum innebär för alla, som besjälats av 

förhoppningen att en dag få se kvinnorna samlade, icke i spridda flockar här och var, nej målmedvetet och 

i respektabla organisationer under socialdemokratins härliga röda segertecken. Ty vad de drömt om var ju 

på väg att fullbordas inför deras egna ögon!  

(---)  

   Den första socialdemokratiska kvinnokonferensen har utan alla omsvep förkunnat för vårt lands 

arbeterskor, att enda räddningen ligger i organisation, facklig och politisk, tillsammans med 

klassbröderna, för att genom medel och vägar, som den sålunda organiserade arbetarklassen finner 

                                                 
55 Viken 1991, s..82f 
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tjänligast och mest ägnande att främja syftet, utföra det Herkulesarbete till människosläktets befrielse ur 

kapitalismens tryckande fjättrar, som är arbetarklassens uppgift. 

   Så skriver signaturen K. E-n. i Socialdemokraternas 1:a maj-tidning 1907, en tidning som 

kom ut varje år till första maj och där Helene hade en artikel 1905 och som nämnts tidigare. 

Nämnda sammanfattning är alltså skriven av en av delegaterna som var med på konferensen 

och nedan följer en redogörelse utifrån vad som framgår av ”Protokoll öfver Sveriges Första 

Socialdemokratiska Kvinnokonferens 1907”.56 

Som gäster voro inbjudna att närvara: Kata Dalström, Helene Ugland-Andersson, Elma 

Danielsson och Signe Svensson av vilka alla utom den sista är nämnda tidigare i uppsatsen 

såsom aktiva i kvinnokampen. Dessa kvinnor var speciellt inbjudna såsom särskilt förtjänta i 

samband med kvinnornas organisering eller konferensens tillkomst. Dessutom deltog 64 

ombud. Helene Ugland-Andersson valdes till referent till Social-Demokraten, ingen annan 

press var inbjuden. I förberedelserna till konferensen var sagt att det ej var tänkt att bilda 

något politiskt kvinnoförbund och inte någon kvinnosaksrörelse utan här skulle dragas upp 

linjer för en planmässig agitation bland kvinnorna för att det skulle bli ett samarbete mellan 

olika kvinnogrupper istället för att stå splittrade och utan stöd av varandra.  

   Protokollen från konferensen är dels ordnade efter dagar, dels efter de frågor som skulle 

behandlas: 

Facklig och politisk agitation och organisation  

Storstrejksfrågan 

Ogifta mödrars ställning i samhället 

Prostitutionsfrågan 

Gifta kvinnors rättsliga ställning (inledare Fru Helene Ugland-Andersson) 

Fattigvårdsfrågor 

Skolfrågor 

Ekonomiskolor 

Eventuellt 

   Frågor som ju förefaller viktiga och med ständig aktualitet och jag kommer här att 

kommentera sådant som härrör till spåren efter Helene och det ordagrant återgivna finns inom 

citattecken. 

   Beträffande frågan om Facklig och politisk agitation så sades det i inledningen att det var 

viktigt med ”en kvinnlig agitator för oss, särskilt för att upplysa kvinnorna om våra idéer och 

                                                 
56 Protokoll: Sv.soc.dem.kvinnokonf.-07. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm 
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äfven få dem att förstå vikten af rusdryckernas bekämpande såsom ett medel att få 

äktenskapen bättre och arbetarklassen höjd.” 

   Kata Dalström: ”Vi behöver inte bara en agitator utan flera och de unga måste ge sig ut på 

agitation och därigenom skola sig själva. En man kan aldrig agitera bland kvinnorna såsom en 

kvinna kan.” 

   En fråga ställdes också huruvida konferensen kunde ta upp frågan om lika lön för lika 

arbete. 

   Frågan om ogifta mödrars ställning i samhället diskuterades livligt och Fru Ugland-

Andersson sa: ”I denna fråga fordras upplysning bland kvinnorna, isynnerhet när det gäller att 

inskränka barnantalet. Att uppfostra ansvarskänslan hos människorna så att de blifva 

medvetna om hvad det innebär att sätta in nya individer i lifvet, som för de flesta är ganska 

bittert. Hoppades den följande diskussionen äfven skulle beröra denna sida af frågan.” 

   Sedan får Helene draghjälp av en annan delegat för en av sina hjärtefrågor då det står så här 

i protokollet:  
Det har sagts att procenten af s.k. ”oäkta”  barn har stigit, men denna procent blir väl större, därför att 

hvar man och kvinna som vill konsekvent arbeta på punkten som heter ”Statskyrkans avskaffande”, ingå 

fria äktenskap, och barn födda i dessa äktenskap äro ju ”oäkta”. Det vore kanske på tiden att arbeta för 

dessa äktenskaps inregistrering som legala, då kanske flera kvinnor vågade ta steget, när barnen få laglig 

rätt emot fadern, och skulle då äfven vårt parti bli en stark makt mot prästerskap och statskyrka. Motionen 

från Eskilstuna kvinnoklubb innebär krafvet på ekonomisk hjälp åt ”alla mödrar utan ekonomiskt eller 

manligt stöd”, så att fattiga kvinnor kunna själfva försörja sina barn utan att se dem i träskor, utan att de 

behöfva äta nådemat på skolköken och utan att öfverklassdamerna få roa sig i välgörenhet och ha nöjet att 

se förödmjukande, tiggande kvinnor framför sig.  

   Kata Dalström var dock av den åsikten att det vore bättre att arbeta för att det skulle bli 

lättare att skilja sig och inte som många anse arbeta för fria förhållanden mellan man och 

kvinna. Hon menar att det inte alltid är kärlek som är orsaken till att så många barn föds utom 

äktenskapet och att den som blivit med barn, lite grand fick skylla sig själv. 

   När det gällde frågan om gift kvinnas rättsliga ställning där Helene Ugland-Andersson 

inledde så refereras frågan så här:” Fru Ugland-Andersson inledde frågan i motion n:r 23: 

Talarinnan ansåg att de flesta kvinnor lefva i okunnighet om de lagar de stå under så fort de 

blifvit gifta och en af den mest förnedrande är männens målsmanskap, som hindrar en kvinna 

att själf sköta och förvalta egendom eller inkomst af arbete o.d. såvida hon ej varit förutseende 

och upprättat s.k. paktum i händelse af egen förmögenhet.” 
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   I rösträttsfrågan säger Helene att den för närvarande är den viktigaste frågan för kvinnorna. 

Kata Dalström ställde frågan huruvida kvinnorna skulle bilda egna rösträttsföreningar eller 

om de skulle alliera sig med överklassdamerna. 

   I skolfrågan inledde Kata Dalström med att säga att kvinnorna i kraft av att vara mödrar 

måste sätta sig in i och deltaga i debatten om skolan. Hon menar också att skolan måste 

reformeras för att bli av med det förfärliga slösandet av tid som läggs på kristendomsun-

dervisning. Hon hade räknat ut att barnen under sin folkskoletid ägnade 1599 timmar åt 

kristendom. Istället rekommenderade hon de socialdemokratiska söndagsskolorna. 

   Helene fyllde i med att säga att genom att föräldrarna låter döpa sina barn så insätter de 

dessa personligheter i en religion som de sedan varken kan eller vill erkänna. 

   Referat av fru Helene Ugland-Anderssons inlägg i prostitutionsfrågan:  
Reglementeringen i Kristiania är borttagen men likväl är denna stad kanske den mest prostituerade i 

Europa. Reglementering och prostitution är ej detsamma. Talaren visste att af 98 fall endast 6 af nöd 

blifvit prostituerade, de andra hade ej några egentliga orsaker. De voro i allmänhet mycket karaktärslösa 

och går ej att upprätta. De måste om någon bättring skall ske, behandlas med den strängaste diciplin, till 

och med aga. Förordade allmän läkarbesiktning en gång om året, för att effektivt kunna motarbeta 

sjukdomar. 

 

Reglementerad prostitution, reglementering var ett statligt regleringssystem av prostituerade för att 

förhindra spridning av veneriska sjukdomar. Den prostituerade registrerades av polisen, övervakades och 

ålades regelbundna läkarbesiktningar. I Sverige var systemet officiellt sanktionerat mellan 1859 och 

1918. Reglementeringen förekom även i andra europeiska länder och USA.57 

   Dessutom förordade Helene grundlig undervisning i skolorna i de sexuella frågorna. 

 

I fattigvårdsfrågan säger Kata Dalström att man måste visa avsky för och motarbeta de 

ohyggliga auktioner på människor som ofta förkommer på landsbygden. 

Detta är ytterst kortfattat om den första socialdemokratiska kvinnokonferensen. Efter varje 

frågeställning skrevs en resolution och valdes ett arbetsutskott som skulle se till att frågorna 

inte bara lades till handlingarna. Helene som på konferensen representerade Norrköpings 

kvinnoklubb tackade konferensen i egenskap av gäst och ”önskade att vi byggde vårt nya 

samhälle i solidaritetskänslans namn”.  

   Kata Dalström sa att ”socialismens idéer måste uppehållas genom agitation och uppmanade 

därför alla ombuden att agitera och hålla vid lif de organisationer som bildas. Utbringade ett 

lefve för konferensens ordf., ref. och sekr.” 

                                                 
57 NE:s internettjänst, sökord: reglementerad prostitution 
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I ”sin” tidning Östergötlands Folkblad skrev Helene sedan referat den 30 januari från 

konferensen och som i stort handlade om det som är sagt ovan. Dessutom la hon till att bäst av 

allt var att något personligt groll, som så ofta skämt männens kongresser, inte hade 

förekommit i någon form. Hon menade att det var ett gott tecken på att sådant skulle försvinna 

när kvinnorna nu på allvar grep in i reglerande förhållanden. 

 

Här upprepas vad som var en snabbt förbigående upplysning i inledningen till konferensen:  

Som gäster voro inbjudna att närvara: Kata Dalström, Helene Ugland-Andersson, Elma 

Danielsson och Signe Svensson  av vilka alla utom den sista är nämnda tidigare i uppsatsen 

såsom aktiva i kvinnokampen. Dessa kvinnor var speciellt inbjudna såsom särskilt förtjänta i 

samband med kvinnornas organisering eller konferensens tillkomst. Dessutom deltog 64 

ombud. Helene Ugland-Andersson valdes till referent till Social-Demokraten, ingen annan 

press var inbjuden. 

   Hur har man i svensk kvinnohistoria kunnat förbigå Helene Ugland-Andersson som vigde 

sitt liv för kampen för mänskliga rättigheter. Ingenstans finns hon nämnd mer än på nämnda 

tio rader i Svenska folkrörelser I, medan hon här till konferensen var speciellt inbjuden 

tillsammans med Kata Dalström, samt valdes hon till referent av konferensens förhandlingar 

vilket vittnar om att dåtiden såg henne som en sakkunnig profil inom arbetarrörelsen och 

kvinnokampen. 

 
11:4 Kvinnornas spalt 

Östergötlands Folkblad hade ända sedan starten en regelbundet återkommande spalt kallad 

”Kvinnornas spalt” om sådant som var nämnvärt angående kvinnors liv och rättigheter eller 

icke rättigheter. Förmodligen var det Helene som redigerade denna spalt och ibland skrev hon 

själv däri. Den 31 januari hette det ”Om kvinnan i det privata och det offentliga livet” och 

som är ett referat av ett föredrag som Helene höll i Stockholms allmänna kvinnoklubb. 

    ”Förutom polemik mot några tyska stridsböcker, som riktats mot kvinnoemancipationen, 

påvisades med talrika exempel, att kvinnan trots en mängd hinder trängde ut alltmer i 

offentligheten, såväl på arbetsmarknaden som i samhällslifvet. Detta hindrade ej kvinnan att, 

som många, särskilt män, påstodo, i hemmet fylla sina plikter som maka och husmoder.”     

   Referenten fortsätter att berätta om vad som sades och där naturligtvis Helene tog tillfället i 

akt att plädera för sina käpphästar. Hon fick mycket applåder och i diskussionen som följde 

efteråt kom det fram att kvinnan vaknat ur seklernas sömn och nu befann sig på marsch 

framåt tillsammans med mannen för ljusare och bättre samhällsförhållanden.  
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11:5 Det var så det började 

Det kan ses som en märklig rubrik. Men eftersom jag vet hur det slutade har jag försökt förstå 

varför det slutade så och här finns faktiskt ett frö. Egentligen går det att finna tidigare i spåren, 

t ex i brasklappen om varför de gifte sig. Eller också kan man säga att tanken finns från 

början, tanken om den fria kärleken. 

   Den 12 februari refereras i en blänkare kort vad Hinke Bergegren sa i ett föredrag i Folkets 

Hus i Norrköping, nämligen att även i fråga om kärlek mellan man och kvinna är friheten 

mänsklighetens välsignelse. Men betonade dock att uppfostran till ansvarskänsla måste gå 

före avskaffandet av äktenskapet som i stort sett inte hade mycket med kärleken att skaffa. 

Denna åsikt är intressant att nämna här, med tanke på vad som för Helenes del skulle bli 

aktuell ett par år senare när hon förde fram samma åsikt. 

  

Den 16 februari finns en postum artikel i Östergötlands Folkblad av Axel Danielsson med 

titeln ”Våra värsta fiender” och då menar han inte överklassen eller kapitalisterna, 

byråkraterna eller prästerna. Nej, han menar att fienden finns inom de egna leden. Fiender är 

de liknöjda, de försoffade, de slumrande, de ljumma, de icke tänkande arbetarna. Han menar 

dem som släpar och stretar utan att försöka ändra på sin situation, de förslavade slavarna. Hur 

ska de kunna vinnas till organisationerna? Vi måste alla hjälpas åt. Detta är också en åsikt 

som Helene tar tag i senare och får mothugg för då hon kallar arbetarna för liknöjda. 

 

De flesta av både Helenes och Antons artiklar handlar om och går ut på de mänskliga 

rättigheternas genomförande som, liksom det de skriver om social kultur, kan samlas i serier.  

   Den 26 mars alltså drygt en månad sedan Helenes förra artikel, återkommer ”I kampen för 

de mänskliga rättigheterna” med underrubriken ”Den gifta kvinnans ofria ställning” och där 

hon häcklar de lagar som stå inskrivna i giftermålsbalken. Hon skriver att lagar ska vara till 

för att värna de svagares skydd mot våld, orätt och missfirmelse från de starkares sida. Men 

hur är det, undrar hon, när kvinnor gifter sig? Som ogift har hon, om inte samma rättigheter 

som mannen, men ändå mer rättigheter än då hon gifter sig eftersom mannen då blir hennes 

målsman och blir liksom slav i dubbel mening eftersom de flesta människor är slavar. Hustrun 

är skyldig mannen lydnad och följa honom i allt. Hon får inte arbeta utom hemmet om inte 

mannen samtycker och mannen bestämmer om barnens uppfostran. Mannen äger hela boet, 

även det som kvinnan fört dit. Allt gör mannen i lagens namn, även då han slår henne. Någon 

ändring lär det väl inte bli förrän kvinnan genom politisk medborgarrätt själv ifrågasätter 

lagen. Alltså fram för allmän rösträtt och valbarhet för såväl kvinnor som män, skriver hon. 
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Den 30 april har Anton en artikel om det Axel Danielsson nyligen skrev om att få med alla 

arbetare in i organisationerna för att tillsammans blir vi starka, skriver Anton och slutar med 

orden: ”Hjälp till att väcka den stora döda massan ur vintersömnen!” Samma dag meddelas i 

”Kvinnornas spalt” att fru Helene Ugland-Andersson varit på agitationsturné i södra Sverige 

och resultatet har blivit inte mindre än femton  nybildade kvinnoklubbar i Tomelilla, 

Simrishamn, Kristianstad, Åhus, Hässleholm, Klippan, Åstorp, Ängelholm, Skromberga, 

Kävlinge, Trehörnatorp, Eslöv, Arlöv, Somma och Myllinge. Ja, så fick vi förklaringen till att 

hennes artiklar under en tid uteblivit i Östergötlands Folkblad. 

 

11:6 Religionen igen 

   Den 2 april reder hon i sin tidning ut begreppen kring påsken, som kristen högtid och 

uppståndelsen, där hon menar att en judisk timmermansson upphöjdes först till Messias och 

sedan till gud och hela världens frälsare och blir som sådan en av världens märkligaste 

institutioner, är ett så pass märkvärdigt världshistoriskt faktum, att man ovillkorligen tvingas 

till att grundligt och ingående granska och undersöka detsamma och dess orsak, skriver hon. 

Vidare står det att ingen religion i världen är mindre originell än kristendomen, eftersom den 

har lånat så gott som alla sina föreställningar, symboler och bilder ur så olika religionssystem 

som det iranska och det grekiskt-romerska, det gammalegyptiska och babyloniska. 

”Kristusmyten erbjuder därför långt ifrån något nytt. Tvärtom, man känner alltför väl igen den 

över Babylon till Palestina invandrade Krishnamyten, och evengelieförfattarna har förgäves 

bemödat sig med att utplåna den långt äldre världsfrälsaren Heri Krishnas drag från den 

Kristus de tecknat av Jesus från Nazareth.”  

   Ja, så avslöjar hon vad hon kommit fram till om uppståndelselegenden som förmodligen har 

med våren att göra då livet vaknar upp under solens välgörande, livgivande värme. Hon 

menar också, att alla myter vid närmare undersökning finna, att alla frälsarlegender är 

sollegender som blandats samman med verkligheten och tillämpat på människor som levat 

och sedan skall det en forskare till för att skilja mellan dikt och verklighet. ”Inget är 

oföränderligt har i världen. Till och med gudarne åldras ju och dö” avslutar hon artikeln med. 

 

11:7 Barnen och skolan 

Den 8 april skriver Helene en lång artikel om barnens rättigheter i serien ”I kampen för de 

mänskliga rättigheterna”. Hon menar att föräldrar alldeles för lättvindigt använder sig av aga 

för att uppfostra sina barn och menar att föräldrarätten inte får ingripa i barnens rätt. Men 

ännu finns ingen lag som kan ingripa i föräldrars maktmissbruk. Man äger inte sina barn men 
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man har skyldigheter till dem. Om föräldrar håller sina barn borta från undervisning i 

katekesen har samhället rätt att skilja barnen från föräldrarna eftersom barnen då anses som 

sedligt försummade. Likaså påpekar hon att barnen är äkta även om föräldrarna inte är vigda, 

d v s  lever i ett förhållande som inte har stöd i lagen. 

   ”Inget slafmärke vanpryder mänskligheten mera än viljan till ägande af mänskliga 

väsenden, och det bättrar icke upp saken något, att makten här för sin egen talan gent emot de 

späda, värnlösa”, skriver hon. 

 

Helene vilade säkerligen inte på sina lagrar för redan nästa dag är en ännu längre artikel 

införd med överskriften ”Det onaturliga urvalet”. Om det i den förra artikeln handlade om 

barns rättigheter gentemot sina föräldrar så handlar denna om barns rättigheter till en bra 

pedagogik i den svenska folkskolan vilket hon alltså anser inte finns.  Hon menar också, att de 

som fortsätter att studera, vanligtvis inte har förutsättningar för det annat än att föräldrarna har 

råd att låta sina barn få läsa, medan de mindre bemedlade på det ekonomiska området, men 

därmed inte mindre bemedlade på det intellektuella området, utestängs från skolan. Hon 

skriver:  
Visserligen veta vi att undervisningen vid våra allmänna lärovärk är fri, men hur många fattiga föräldrar 

är det väl, som har råd att sända sina mera begåfvade pojkar i läroverken. (---) För den uppåtsträfvande 

intelligenta arbetarungdomen, som endast erhållit katekesfattigskolans eländiga undervisning är det en ren 

omöjlighet att konkurera med lärovärksungdomen äfven på områden, där den praktiska färdigheten 

betyder mera än de teoretiska kunskaperna. 

   Hon skriver också att ingen skulle få bli ungdomens lärare och uppfostrare, med mindre han 

visade sig vara en lika betydande psykolog som pedagog. Men tyvärr är det inte så. Dessutom, 

menar hon, att barnens första undervisning i skolan nästan alltid leds av unga, ogifta om 

barnuppfostring fullkomligt okunniga lärarinnor som när de gifter sig måste lämna sin plats i 

skolan åt en annan ogift, och sålunda oerfaren kvinna. 
 

11:8 Fortsättning följer 

Det var ingen stor stab på det bara arton månader gamla Östergötlands Folkblad och när man 

ser hur många artiklar som är signerade H.U-d. eller Ant.A-n. uppstår frågan hur hann de 

med? De måste ha arbetat både natt och dag och någon semester var det naturligtvis inte tal 

om. Men lite kan jag förstå, vad det innebär att ge järnet för det man brinner för, eftersom då 

får dygnet hur många timmar som helst. Dessutom skrev de förmodligen mycket som inte var 

signerat och alltid handlade det om kampen för de mänskliga rättigheterna direkt eller 

indirekt.  
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   Naturligtvis är det Helenes kamp som har den största platsen i denna uppsats, men det har 

inte gått att undvika Antons delar i det hela.  T ex när han tog sig an att följa hamnarbetarnas 

kamp för rättvisa i Norrköpings hamn och som jag återkommer till sist i året 1907, för det 

blev en lång historia som också ledde till att Anton hamnade i fängelse efter ett tryckfrihets-

mål. 

 

11:9 Stavningsreformen 

Någon gång i månadsskiftet april-maj detta år, alltså 1907, händer något med Helenes språk. 

Plötsligt stavar hon inte lif med f utan liv eller lifvet med fv, ärkänna och liknande ord stavar 

hon med e och aldrig hvad utan vad. Hon moderniserar sitt språk och det skulle vara roligt om 

hon själv hade kommenterat detta, men tyvärr har jag inte funnit något sådant. Hon bestäm-

mer sig för något och som hon genast genomdriver. Förmodligen är det så med agitationen 

också. Hon bestämmer sig för hur hon ska angripa och så gör hon det. Tänk om hon hade 

lämnat dagböcker efter sig, vad intressant det hade varit. 

   I NE står att stavningsreformen 1906, var bland de reformförslag som genomfördes på 

anstiftan av Fridtjuv Berg  under hans tid som ecklesiastikminister i den Staafska  ministären 

efter 1905 års val och innebar en förenkling av stavningssättet i svenskan som påbjöds i 

kungligt cirkulär 7 april 1906, ”stafningsukasen”; vilken inom åtskilliga kretsar väckte stor 

förbittring. 

   Beslutet drogs genom reservationer i konstitutionsutskottet inför 1907 års riksdag, 1908 

ingick till Kungl.Maj:t en av 40 000 personer undertecknad petition om revision av 1906 års 

cirkulär, men ledde inte till något resultat. Inom litteraturen vann det nya stavningssättet 

långsamt terräng; flertalet tidningar hade länge den äldre stavningen  kvar.58 

   Ur Per Ledins Arbetarnes är denna tidning  kan läsas att de socialdemokratiska tidningarna 

anammar genast nystavningen; arbetarrörelsen var ju en av de drivande bakom reformen. De 

borgerliga tidningarna håller däremot fast vid gammalstavningen även 1912.  

   Att stavningen var en sådan stridsfråga berodde på att den hade ett starkt signalvärde. När 

de socialdemokratiska tidningarna 1912 skriver behöver och varje förmedlar de ett modernt, 

demokratiskt språk- och samhällsideal, och när de borgerliga skriver behöfver och hvarje 

framställer de sig som konservativa bevarare av ett kulturarv.59 

 

 

                                                 
58 Stavningsreformen 1906, http/sv.wikipedia.org 
59 Ledin, ”Arbetarnes är denna tidning”  1995 s.138f 
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11:10 Helene i Skåne 

I slutet av juli finns det tecken på att Helene beger sig till Skåne på olika uppdrag och då hon 

den 30 och 31 juli samt 6 augusti i Östergötlands Folkblad skriver om utställningen i Lund i 

Lundagård som vad kan förstås är en mässa med paviljonger med olika innehåll liksom också 

konst. Där finns t ex en möblerad lägenhet och där hon går in och har synpunkter på inred-

ningen och skriver ”att det icke är säkert att makarna alltid skulle trivas med att begagna den 

gemensamma sängkammaren. Det kan nämligen vara obehagligt till och med för de bästa och 

trognaste makarna att ständigt sova i samma rum.” Hon tillägger att det är bättre att makarna 

får var sitt rum och låt barnen istället få disponera sängkammaren. Tydligen fanns det också 

kvinnlig betjäning i våningen som hon kommenterar: ”De mänskliga fördomarna sitta dock så 

djupt rotade,  att de äro hart när omöjliga att rycka upp. Okunnighet och träldom ha alltid varit 

fördomarnas bästa och fetaste jordmån.” Man kan ju inte veta, men kanske säger detta något 

om Helenes och Antons privatliv. 

   Om konsten skriver hon: ”Dock hyser jag icke det ringaste tvivel om, att det efter 

industrialismens kulturskede skall komma en ny konstens renässans, då konstens uppgift 

kommer att i vidsträckt mån bli en annan än nu och just därför av en genomgripande 

nydanande betydelse för såväl de sköna konsterna som deras utövare. Socialismen skall lösa 

problemet.” 

   Det intressantaste i maskinutställningen var separatorn och några andra maskiner hörande 

till mejeridriften, skriver hon. Och separatorn är en intressant uppfinning som sedan dess givit 

inspiration till både litteratur och film som väl många känner till och då känns det tänkvärt att 

redan Helene omnämner den. Och mycket riktigt skriver hon:  
Icke nog med, att man på utställningar får tillfälle att se, hur långt den mänskliga förmågan att bemästra 

naturkrafterna hunnit, man får också nya impulser för sitt arbete på olika områden. Och tävlingslustan 

stegras dessutom, vilket återigen värkar inspirer-ande på dem, vilkas uppgift det är att leda arbetet inom 

industrins många grenar. Detta ständigt stegrande av tävlingslustan åstadkommer visserligen en 

kapplöpning – konkurrens heter det på nationalekonomernas språk – som tvivelsutan kommer att föra 

mången till undergångens brant, men lika gott; där industrialismen mognat och faller, börjar socialismen, 

den nya eran i mänsklighetens historia. 

 

Vad gjorde hon mer i Skåne? Jo, i ”Kvinnornas spalt” den 30 juli står det om Fru Ugland-

Anderssons agitationsresa. En resa som avsåg att rycka upp de kvinnoklubbar hon bildade vid 

sin förra agitationsresa, samtidigt som hon nu bildade en ny klubb i Furulund.  

   Dessutom besökte hon Yngsjö där ett mord ägde rum i mars 1889. Hanna Johansdotter  
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(f. 1867) mördades av sin make, hemmansägare Per Nilsson, och hans mor Anna Månsdotter. 

Båda dömdes till döden sedan de erkänt sig skyldiga. Mordet uppmärksammades inte bara för 

mordgärningen som sådan, utan även därför att det vid domstolsförhandlingen framkom att 

det hade förelegat ett incestförhållande mellan modern och sonen. Per Nilsson benådades till 

livstids straffarbete. Han frigavs 1913 och avled 1918, medan Anna Månsdotter avrättades i 

Kristianstad 1890. Yngsjömordet har intresserat författare och filmproducenter under 1900-

talet, och de har bl a ställt frågan om mor och son tillsammans utförde mordet eller om Anna 

ensam utförde gärningen.60 

 

År 1910 verkställdes den sista avrättningen i Sverige (Alfred Ander). År 1921 beslutade 

riksdagen att avskaffa dödsstraffet i fredstid och 1972 i krigstid.61 

   Tydligen intresserade ämnet Helene också så mycket att det är värt att omnämna här. Den 

10 augusti har hon en lång artikel i Östergötlands Folkblad om sitt besök i huset där mordet 

ägde rum. Hon inleder artikeln med berättelsen om Fedra som enligt den grekiska mytologin, 

efter att Afrodite förvänt synen på henne, blev häftigt förälskad i sin son som dock avvisade 

henne. Fedra klagade då hos sin make som lät avrätta sonen. Efter att Fedra förstått att det var 

deras son som kungen hade dödat, hängde hon sig. 

   Helene tänkte på sambanden med dessa myter då hon vandrade runt i huset och kände sig 

obehaglig till mods. Vid ett tillfälle i huset fick hon frossa varvid guiden berättade att hon då 

just stod på själva mordplatsen. Hon fyller tre hela spalter och avslutar: ”Dystert och öde 

ligger det där, det gamla, av allt liv övergivna huset, som en tyst och dock så vältalig varning 

till alla, som beträda dess närhet; att icke låta djuret återuppstå i människan.” 

 

11:11 Agitation, agitation! 

Överallt agitation och åter agitation. Efter skåneresan reste hon till Stuttgart för att övervara 

den första internationella kvinnokonferensen, dock ej som delegat, men som hon refererar i 

Östergötlands Folkblad den 3 september. Beträffande socialismen och fackföreningarna, som 

togs upp på konferensen skriver hon så här: 
För proletariatets fullständiga befrielse från den andliga, politiska och ekonomiska träldomens fjättrar är 

arbetarklassens politiska och ekonomiska kamp i lika mån nödvändig. Om den socialistiska 

partiorganisationens uppgift förnämligast ligger på proletariatets politiska stridsfält, ligger den fackliga 

organisationens uppgift huvudsakligen på den ekonomiska kampens område. Parti- och fackföreningar ha 

således att i proletariatets emancipationskamp fylla lika viktiga uppgifter. 

                                                 
60 NE:s internettjänst, sökord: Yngsjömordet 
61 NE:s internettjänst, sökord: Dödsstraffet i Sverige 
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   Det var mycket som behandlades men angående kvinnorösträtten sa man att det går inte 

längre att behandla den frågan som om den vore en politisk lyxartikel.  
I en av skrankor begränsad kvinnorösträtt se vi inte första steget till det kvinnliga släktets frigörelse, utan 

det sista steget i de besittande klassernas politiska utveckling. Ävenså skulle en begränsad kvinnorösträtt 

komma huvudsakligen borgarklassens kvinnor till goda och sålunda lägga ett hinder i vägen för 

proletariatets frigörelse, samt stärka det reaktionära systemet. Majoriteten inom utskottet har varit av den 

meningen  att varje proletariatets rösträttskamp måste vara även en kamp för kvinnans rösträtt, som icke 

får skiljas från männens strid för medborgarrätt.     

Naturligt dock icke så att formeln skulle bli: kvinnorösträtt eller ej. Kvinnorna måste dock själva bli den 

drivande kraften i denna kamp, icke minst för att på detta sätt visa ett levande intresse för 

medborgarrätten. (livligt bifall) 

 

Den 8 oktober är det agitationsfest i Motala står det i tidningen och där Helene håller 

föredrag.  
Fru Andersson talade ungefär en timmas tid klart och fängslande om arbetarrörelsens uppgift i stort sett. 

Arbetarrörelsens uppgift var med få ord uttryckt, att höja arbetets män och kvinnor i materiellt och 

intellektuellt (andligt) hänseende, så att de komma upp till en människovärdig nivå. (---) Socialisterna 

ville införa ett verkligt samhälle, vari alla medverkade till allas väl, men det nuvarande klassamhället 

däremot ville de avskaffa. Med bilder ur såväl industriarbetarnas som lantarbetarnas liv påvisade 

talarinnan nödvändigheten för arbetarna att vara organiserade. Föredraget emottogs med kraftiga 

applåder. 

   Ovanstående var infört på den sida i Östergötlands Folkblad som var en egen tidning i 

bladet och hette ARBETAREN, Nyhets- och annonsorgan för Motala med omnejd och där man 

gärna citerar Axel Danielsson som dog 1899 och som grundade ARBETET i Malmö. 

   Den 24 oktober finns en annan artikel på ”Motalasidan” som citerar ett tal Axel Danielsson 

höll 1887, men som man menar fortfarande är högaktuell, med tanke på den rådande 

arbetslösheten, med rubriken ”Varför ären I missnöjda?” Han vänder sig till ”Medborgare i ett 

civiliserat samhälle” och utgjuter sin ilska över alla gnälliga och undrar varför de är missnöjda 

när de lever i ett kultiverat samhälle och åtnjuter civilisationens välsignelser. Men det hela är 

ironi, eftersom det är överklassen som kan lata sig och inte behöver oroa sig för sin 

överlevnad, medan arbetarens arbetslöshet leder till svält och umbäranden. Artikeln avslutas: 

”Den internationella arbetarrörelsens vågor gå allt högre. De nå tronerna och gudarnas altare 

och hota palatserna, vilkas murar darra för den påträngande floden. Och den växande nöden 

och arbetslösheten bland dessa framstormande skaror är blott en sporre till allt häftigare 

kamp. Låtom oss höja ett leve för denna proletariatets frigörelsekamp, den internationella 

arbetarrörelsen – för socialismen!” 
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11:12 Tidningarnas betydelse 

Som nämndes tidigare skriver Per Ledin (s.13) att efter sekelskiftet förändrades de 

socialdemokratiska tidningarnas uppgifter. Samtidigt som Sverige förvandlades till ett 

industriland och arbetarrörelsen växte från sekt till massrörelse fick agitationen och 

litteraturen mindre utrymme. Det blev viktigare att förmedla nyheter och samhällsinformation 

samt att försvara partiets ståndpunkter gentemot andra grupper. 

   Efter att ha följt tidningarna under de första åren av förra seklet stämmer det vad Ledin 

skriver men det kan tilläggas att agitationens utrymme förefaller inte ha minskat faktiskt,  bara 

procentuellt i förhållande till annan text som ökat. 

   Den 14 december skriver Anton i sin tidning att socialdemokraterna vunnit segrar i 

Stockholm och Göteborg där de nu sitter i styret och så här avslutar han artikeln:  
Det är slutligen en sak, som förtjänar vår synnerliga uppmärksamhet, och det är att både i Stockholm och 

Göteborg hade arbetartidningarna e n s a m m a att kämpa mot a l l a  de borgerliga. Socialdemokraten 

och Ny Tid hemförde segern mot alla de övriga, i Stockholm nio dagliga och i Göteborg fyra. Betänk då, 

vad en vitt spridd arbetarpress betyder. Hade icke Ny Tid blivit den mäktiga tidning den är, hade segern 

varit omöjlig. Tag lärdom härav, och gör allt för att få Ö s t e r g ö t l a n d s  F o l k b l a d  mera spridd 

och mäktig. Även här i vårt distrikt skola segrar vinnas. 

    Naturligtvis kunde Anton delvis ta åt sig äran för att Ny Tid blev ett starkt organ eftersom 

han var med nästan från den starten.  

   Liksom agitationen fortfarande hade sin givna plats, hade även litteraturen det, samtidigt 

som annat material brett ut sig. Från början i Östergötlands Folkblad var alla kulturartiklar 

undertecknade H.U-d. Men nu ser man allt mer att även andra skriver i ämnet som t ex ”-r” 

eller ”L”. Däremot tror jag inte att hon ibland skrev under pseudonym ”Gunnella” som Viken 

påstår.62 

    Trots ibland ”lusläsning” har jag inte sett det. Däremot finns det en signatur ”Gunilla” som 

dyker upp mycket sporadiskt men som har helt andra infallsvinklar på saker och ting än 

Helene. 

   Dock tycker Helene i en artikel den 12 december att tronskiftet efter Oskar II tagit för stor 

plats i folkets intresse varvid Nobeldagen kommit i skymundan vilket hon vill åtgärda i sin 

artikel där hon tar upp pristagarna i tur och ordning och deras förtjänster. Här citeras vad hon 

skriver om litteraturpristagaren: ”Litteraturpristagaren är i år allas vår vän Rudyard Kipling, 

humoristen, friluftsmänniskan, krigaren, skalden. Kipling är den yngsta av pristagarna, endast 

                                                 
62 Viken, 1991, s.93 



 61

42 år. Någon presentation av honom är överflödig, han har presenterat sig själv i sina sagor 

och i sina dikter” 

 

11:13 Hamnarbetarkonflikten 

Då återgår vi till vad som nämndes tidigare om en konflikt som utvecklade sig till tragedier 

kan man säga. 

   Den 15 april ger Anton en bakgrund till vad som var orsaken till det hela och han förklarar 

att hamnarbetarna i Norrköpings hamn hade en kooperativ organisation styrd med kooperativa 

regler vilket självklart inte gillades av borgarna varför det kom till strid med bolagsherrarnas 

maktbegär och som menade att sjåarna själva med sin kooperation utgjorde en egen makt.     

   Men kooperationen gagnar samhället genom sin självverksamhet. För att söndra detta startar 

bolaget ett konkurrerande sällskap. Slutsats: ”Under sådana förhållanden måste den stora 

allmänheten ställa sig på arbetarnes sida, och arbetarne måste segra. Det är allas vår 

skyldighet att bidraga därtill för samhällets skull, för den kooperativa rättens skull och för 

kvinnorna och barnens skull. Ned med detta oförsynta bolagsvälde”, skriver Anton. 

   Bolagsherrarna med en kapten Österlund i spetsen bildade ett stuveribolag som skulle 

konkurrera med det kooperativa bolaget och redan den 15 februari hade Anton skrivit att 

”Skall det nya stufveribolaget trots alla varningar och mot allt sundt förnuft ändå börja en 

samhällsfarlig värksamhet”, vilket de alltså gjorde och som det skulle visa sig, ledde till  

samhällsfarlig konflikt. 

   Sedan håller Anton ett föredrag om hamnarbetarkonflikten och som är refererat i tidningen 

den 24 och den 25 april och som, utan att vara signerade, förmodligen kan tillskrivas Helene. 

Två långa artiklar som i detalj berättar hur den nya organisationen söndrar genom att ta 

kunder från kooperationen och hur man planerar att ta dit strejkbrytare för att ta arbetet från 

kooperationens arbetare. Att hämta det lägsta slödder från Londons uslaste kvarter är ovärdigt 

eftersom det inte ens har föregåtts av förhandlingar. Bolaget har bara tagit rätten i egna 

händer, står det. 

   Arbetarnas mäktiga vapen är dock organisationernas organisation, fackförbunden, som vill 

få till stånd en fredlig uppgörelse, vilket motparten säger nej till. Men allt kommer att gå 

många varv och kapitalismen utreds varvid referenten skriver:  
Arbetarne har monopol på arbetet och det vilja kapitalisterna icke taga ifrån dem, utom möjligen någon 

enda, då det är sträjk. Nåväl, en dag skall komma, då arbetet är enda monopolet och kapitalet gemensamt.    

   Men tills nu är kapitalisternas sträfvan att skaffa sig monopol, och någon annan uppgift har häller icke 

det nya stufveribolaget i Norrköping, än att förvärfva sig monopol på allt lossnings- och lastningsarbete i 



 62

hamnen. (---) Att Östergötlands Folkblad använt sig av en del kraftuttryck gentemot det nya bolaget och 

dess direktör, torde ursäktas, ty icke äro dessa herrar så menlösa och oskyldiga änglar. 

   Den 10 maj står det om ”Situationen i hamnen” att hamnområdet spärrades av av polisen  då 

det förekom stenkastning och revolverskott. Det visade sig att de engelska strejkbrytarna inte 

ens var kompetenta stuveriarbetare och inte så noga med varken arbetstid eller arbetsmoral. 

Denna stenkastning kom sedan att anmälas och det blev domstolssak. 

   Den 30 augusti skriver Östergötlands Folkblad och förmodligen Anton även om Helene kan 

ha del i en artikel som får katastrofala följder. Stufveribolaget höll sina arbetare som hämtats 

från London (strejkbrytare) med mat och husrum och som tidningen fick insyn i genom en 

strejkbrytare som flydde från sitt svarta värv och kom upp på redaktionen och berättade hur de 

behandlades av det nya bolaget. 

   Artikeln kom att handla om slavdriveri, smuts, loppor, löss o s v. ”Med sedligheten är det 

klent beställt och vore det någon annan än Norrköpings stuveribolag som hölle `hemmet´, så 

är det fara värt, att den personen bleve åtalad enligt lagparagraf som stadgar straff för den som 

håller hus där otukt bedrives.” För matlagningen finns fem kvinnor och den moraliska halt 

dessa kvinnor besitta är naturligtvis minimal. Sedan nämns orgier vid glaset och kortleken 

samt knivslagsmål. Klarar man inte att stanna i arbetet betyder det att de får gå utan inarbetad 

lön och det är stor omsättning på dessa arbetare. Man skrädde inte orden utan berättade om 

hur det såg ut och vad som försiggick där och som tidningen sedan skulle få betala dyrt för. 

   Men tidningen fortsätter att lyfta fram missförhållandena och Anton menar i en artikel den 

17 september att flera av kommunens makthavare ju är inblandade i härvan och borde akta sitt 

skinn. 

   Den 24 september tar Helene upp stenkastningen som skedde tidigare och menar i sin artikel 

att många i staden som stått på arbetarnas sida har blivit hotade till livet och så även Helene. 

”Dock: Mihi mea vita quam tua tibi cara est. (Mitt liv är lika kärt för mig, som ditt är för dig). 

H.U-d.” 

 

I en artikel med rubriken ”Norrköping 26 sept.” med underrubrik ”Kapten Österlunds 

restaurant åtalad” en artikel som Anton skrev och där han citerar stämningen:  
Jag får därför anhålla om kallelse och stämning å tidningens ansvarige utgivare, Anton Andersson med 

yrkande: dels att han måtte fällas till ansvar enligt Tryckfrihetsförord-ningen och 16 kap. strafflagen, dels 

att han måtte förpliktigas till mig utgiva skadestånd med belopp, som under rättegången ska uppgivas, 

dels att honom måtte åläggas kostnad till tryckning i allmän eller ortens tidning av den dom, varigenom 

jag kan komma att vinna upprättelse ävensom att betala mig rättegångskostnaden samt dels slutligen att 

det ifrågavarande tidningsnummer må varda konfiskerat. 
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   Sedan skriver Anton att tre kvinnor har undertecknat stämningen. Tre kvinnor som han 

menar att han aldrig har nämnt i sin artikel. Men Österlunds stämning kommer väl senare, 

skriver Anton, som menar att hans tanke med artikeln endast var att väcka uppmärksamheten 

på  en usel lokal som borde undersökas av hälsovårdsnämnden, liksom borde tittas närmare på 

av dem som ha hand om själavård och sedlighet. 

   Mycket riktigt den 27 september, skriver Anton, att två nya stämningar har lämnats in. Den 

ena av en kvinna och den andra av kapten Österlund och båda med anledning av vad som stod 

i artikeln och som Anton menar att det är fritt fram för makthavarna att kontrollera riktigheten 

av fakta som läggs fram, samtidigt som han upprepar att makthavarna består av kommunens 

ledande män och de vill väl ogärna synas i dessa sammanhang. ”Men det är sannt: 

hyresvärdarna här tillhöra samhällets pelare; de äro medlemmar i stadsfullmäktige, etc.” 

   Han slutar artikeln med att ”Den som kan missförstå detta, med den vill jag ingenting ha att 

göra. Ant.  A-n.” 

  

Den 5 oktober skriver någon (förmodligen Helene) om första rättegångsdagen då två vittnen 

hördes men som svarade i svävande ordalag varvid svaranden invände att vid tryckfrihetsmål 

får ingenting bevisas, samt menade Anton, att rörande kapten Österlund hade hans namn 

aldrig nämnts i artikeln och angående sin person hade han lämnat följande redogörelse: 
Född 18 oktober 1865 i Sandhult, Elfsborgs län. Fadern lantbrukare. Genomgått folkskola, praktisk 

medborgarskola med juridiskt seminarium, avlagt studentexamen, sedan ägnat fem år åt studier, dels i 

Uppsala, dels vid Stockholms Högskola  

(d:r Lefflers nationalekonomiska föreläsningar) dels kungl. biblioteket (filosofi, historia, litteratur). Idkat 

språkstudier för infödda lärare samt företagit studieresor till England, Tyskland och Frankrike. Ingick 

1894 som utrikesredaktör i Soc.-D. Stockholm, som redaktör i Ny Tid, Göteborg 1899 och Östergötlands 

Folkblad 1906. Har emellertid allt sedan början av 80-talet; alltså omkring 26 år – i en eller annan form 

lämnat bidrag till det socialistiska upplysningsarbetet. 

   Målet uppsköts på svarandens begäran till 26 oktober och att Helene tog med Antons data i 

artikeln var naturligtvis för att visa på hur bildad han var. 

   Den 8 oktober skriver Anton att tidningens upplaga har stigit med ett par tusen exemplar 

och som han ser som ett bevis på att sympatierna växer och då inte minst eftersom 

motståndarna använda sig av allt för dåliga medel i kampen. Sammantaget sporrar det 

tidningen att på det kraftigaste och ärligaste sätt föra de egendomslösas och mindre 

bemedlade klassernas talan. 
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   Den 19 oktober hyllas Anton på hans födelsedag och artikeln avslutas: ”Så är det förvisso: 

Sanning och rättvisa skola segra till sist, alla belackare till trots. Därom äro och böra alla 

Östergötlands Folkblads vänner vara eniga. Låtom oss kämpa för sanningens seger. A.L.” 

   Den 26 oktober på andra rättegångsdagen finns införd en svarsskrivelse av Anton. Han 

menar att han bara skrivit om vad som faktiskt försiggick i logementet som var inrättat för de 

inhyrda strejkande och som berättats av en därifrån avhoppad arbetare. En berättelse som 

dessutom fanns ute bland allmänheten och som borde lett till att företeelsen närmare 

undersökts av stadens myndigheter. Försvarsskrivelsen är mycket lång och han menar att han 

med sin artikel och ”publicistiska plikt trogen, av sedligt nit samt varmt samhällsintresse 

väckt uppmärksamhet på en sjuk sak. Och därmed lämnar jag förtroendefullt min sak i en 

samvetsgrann jurys händer att hellre fria än fälla. Norrköping den 26 okt. 1907.  

Anton Andersson.” 

 

12. ÅR 1908 
För att få hamnarbetarkonflikten i ett sammanhang kom den att glida över på år 1908. Men 

här följer vad som för övrigt skedde detta år. Man kan förstå att mycken energi och kanske 

framförallt känslokraft gick åt för att klara skriverierna och mycket annat som berörde 

konflikten varvid Helenes och Antons artiklar till att börja med glesades ut. 

 

12:1 Barnalstring, denna kontroversiella fråga 

Den 28 februari skriver Helene i ”Kvinnornas spalt” i Östergötlands Folkblad att Skånes 22 

kvinnoklubbar bildat ett agitationsdistrikt och som samlades till distriktskonferens, vilket 

visar att kvinnorna alls icke äro av ett så obekvämt material som många män vilja påskina, 

skriver hon. Hon menar att männen därför inte kan ignorera kvinnorna i deras strävan efter 

full social likställighet med det manliga könet. Särskilt vill hon berömma att man på denna 

konferens tog upp barnalstringsfrågan som länge varit en kontroversiell fråga men vars talan 

nu fördes av Elma Danielsson. ”Hennes uttalanden voro skarpa och präglade av bitterhet mot 

de ansvarslösa män, som utan de ringaste tecken till självförebråelse eller ånger giva upphov 

åt dussintals barn, som de icke mäkta försörja, och som de till på köpet många gånger icke 

vilja kännas vid.” Samtliga som höll med i detta menade att proletärkvinnans sociala ställning 

är i hög grad beroende av familjens storlek och som det gällde att finna på råd för att begränsa 

barnantalet som till stor del handlar om upplysning. 
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   Dessutom diskuterades nackdelen med många mellanhänder i produktionen och därför 

agiterades för mera kooperation inom klubbarna. Hon slutar artikeln sålunda: ”Samarbete! 

Upplysning! Jag hör redan i andanom dessa rop från många, många kuvade, missbrukade, 

lidande medsystrar, som nu börja fatta hopp om, att bättre dagar skola randas.” 

 

12:2 Kvinnors rättigheter begränsas 

Den 2 maj tar ”Kvinnornas spalt” upp en brännande fråga, nämligen förslaget att förbjuda 

nattarbete för kvinnorna som diskuterades på Socialdemokratiska konferensens arbetsutskott. 

Referenten menar att först måste många olägenheter för kvinnorna förbättras.  
Kvinnorna önskade skydd, men blott sådant skydd som gagnar dem. Förbudet av nattarbete skulle beröva 

många kvinnor deras existensmedel och dessutom träffade det ej dem som vore i behov därav, nämligen 

hemarbeterskorna. I släktets intresse fordrade kvinnorna moderskapsförsäkring för arbeterskor samt 

barnarbetets totala avskaffande. Såsom arbeterskor fordrade de kvinnliga yrkesinspektörer, bättre 

hygieniska förhållanden å arbetsplatserna samt lagstadgad arbetstid. Först när dessa reformer blivit 

genomförda, kunde det bli tal om förbud för kvinnornas nattarbete. 

 

Den 7 maj har Helene en artikel med överskriften ”Nya värden” och som mycket handlar om 

de värden som kristendomen i de kristnas ögon finns. Den handlar i mångt om hur människor 

kontra egendom värderas d v s varuvärdet och människovärdet, värden som kommer i konflikt 

med klassamhället. En uppfattning som i det praktiska livet kommer in på könens ställning i 

förhållande till varandra och hur långt vi har hunnit bort från det gamla värderingssättet med 

dess kränkande syn på individen. Hon refererar vad en tysk professor skriver i sin broschyr 

”Der weib in seiner Geschlechts individualität” 
Professor Runge värderar kvinnan endast i hennes egenskap av hona och serverar läsaren följande 

dråpliga bevisföring: Kvinnans kall och enda naturliga uppgift är att bli maka och mor, allt annat ligger 

mera eller mindre fjärran ifrån henne. Det äkta och bästa kvinnomaterial vill därför heller icke veta av 

något annat än sitt eget kall och vad som därmed står i samband, men till och med under utövandet av 

moderskapet är kvinnan av naturen dåligt utrustad, fastän hon i egenskap av mor ofta lägger i dagen större 

tålamod, medlidande och människokärlek, än mannen är mäktig. Just därför att kvinnan är svagt utrustad 

till och med i ungdomens och sundhetens dagar behöver hon  

m a n n e n s  s k y d d  m o t  m a n n e n s  b r u t a l i t e t (!). (---) Alltså måste vi män i kvinnans eget 

intresse bekämpa all kvinnorörelse (!). 

   Helene menar sedan att denne professor inte är ensam om denna sin värdering av kvinnan 

och som hon ger exempel på och slutar artikeln med att säga om kvinnans värde som kvinna, 

att hon med sina mänskliga egenskaper i många fall kommer att tillföra samhället större 
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värden, än männen någonsin orkat med. ”Ty vi ha dock kommit så långt på vår törnbeströdda 

utvecklingsbana, att vi hunnit fram till enhetsbegreppet: m ä n n i s k a.” 

 

12:3 Kvinnokongress 

Bara ett och halvt år efter den första socialdemokratiska kvinnokonferensen samlades 

kvinnorna åter men nu till Sveriges första socialdemokratiska kvinnokongress och där man 

önskade att kongressen uttalar sig för bildande av ett socialdemokratiskt kvinnoförbund på det 

att arbetet kan bedrivas mera energiskt och upplysande än hittills står det i inledningen och 

där det också framgick att många av klubbarna ute i landet både kände sig överkörda och 

åsidosatta, varför det är nödvändigt med ett förbund för alla klubbar.  

   Helene är nu med som representant för Nyköpings kvinnoklubb och hon säger inledningsvis 

att man kan inte inom organisationer, där det även finns män, behandla vilka frågor som helst 

som rör kvinnor. Hon hade dock hoppats att särskilda organisationer för kvinnor inte skulle 

vara nödvändiga men så länge som de behövdes skulle ett förbund göra dem starkare. 

   Precis som på konferensen 1907 diskuterades även nu frågan om tidningen Morgonbris 

fortsättning som en månadstidning för kvinnor. En del menade att det är svårt att för kvinnor 

att finna upplysande lektyr och därför skulle det vara praktiskt att få denna upplysning genom 

vår egen tidning och att den kunde ges ut genom de politiska kvinnoklubbarna istället för som 

nu av Kvinnornas Fackförbund. 

   Helene äskade också att den skulle bli en politisk kvinnotidskrift. Den skriftliga propagan-

dan är av större betydelse än den muntliga, menade hon, och eftersom hon alltid höll sig 

uppdaterad på vad de tyska tidningarna skrev så pekade hon på Die Gleichheit som ett 

mönster för en svensk socialdemokratisk kvinnotidskrift. Men tillade också att för redigering-

en av en sådan tidskrift krävdes kompetens. Hon föreslog som redaktör för en sådan tidskrift 

Elma Danielsson som, liksom Helene hade journalistisk vana och dessutom var språkkunnig. 

”Det är ont om verkliga förmågor inom arbetarpressen. Att arbeta där är heller ingen 

avundsvärd lott, och därför stannar intelligensen mestadels inom borgarpressen.” 

I frågan om militarismen säger Helene:  
Vårt nuvarande försvar är visst icke till för försvaret. Möjligen för att försvara förtrycket. När den 

frivilliga skytterörelsen bildades var det meningen att den skulle bliva ett folkets försvar mot förtrycket. 

Det finnes tillfällen då våldet använts till självförsvar och för att skaffa fram medborgerliga rättigheter. 

Framdrog, för att få frågan så allsidigt belyst som möjligt, om det var rådligt för de mera civiliserade 

staterna att helt avväpna? Behövdes ej ett försvar till skydd mot lägre stående raser? Förefinnes ej månne 

den gula faran? 
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   I nästa inlägg i samma fråga säger hon att hon ville provocera och tillägger att ”det bästa 

medlet för att erövra världen, är de korslagda armarnas kamp, som också samtidigt med 

arbetarrörelsen vinner insteg i alla land. Så vi sakna ej medel.” Kata Dalström tillägger: 
I denna fråga fästes också allt för litet avseende vid den makt, som överklassen har i militärväsendet emot 

arbetarklassen, och den bevisar allt som oftast att militärens uppgift icke är att skydda landet för yttre 

fiender. Det synes bäst vid konflikterna mellan arbetsgivare och arbetare, då man borde fordra neutralitet 

av krigsmakten. Bevisade genom en episod från en lägerplats hur militarismen verkar förråande även i 

fredstid. Det gäller för oss kvinnor att göra klart för våra söner den ohygglighet militarismen medför, så 

att de aldrig anse krigen som något stort och vackert. 

 

Som synes fortsätter kongressen att diskutera frågor som även togs upp på konferensen 1907.  

Ifråga om agitationen, menar Helene att agitationsarbetet borde bytas ut mot upplysningsar-

bete, som hon kommit fram till genom erfarenhet då upplysningsarbete är mera tacksamt inte 

minst när  det gäller rösträttsfrågan. 

  Sexuell hygien är en vid och svår fråga och från Norrköpings kvinnoklubb hade man tagit 

fram en broschyr i frågan där man t ex ”uppmanade kvinnorna att göra befruktningen 

beroende av sin vilja och sitt förnuft istället för att låta den blinda slumpen råda.” 

   I frågan talar också en kvinnlig läkare som förespråkar att mannen ska använda 

preventivmedel ”eftersom en stor del av könseländet kommer av mannens bristande ansvar. 

Det ovillkorligen säkraste medlet är den för män avsedda franska gummiartikeln.” 

  Senare i talet säger hon:  
Det är ju självklart att för människor som arbeta icke blott för sin egen framtid utan för samhällets – och 

dit vill och bör ju det socialdemokratiska partiet räknas i första ledet – där är man skyldig att bedöma 

denna fråga icke blott ur individens utan från rashygienens synpunkt. Det är ju icke nog att arbeta för 

bättre samhällsformer, även de människor som skola uppbära dessa måste vara av bästa möjliga material. 

Det tycks då på vårt vetandes nuvarande ståndpunkt vara tämligen klart att vi med bestämdhet kunna säga 

att somliga människor göra samhället största tjänsten genom att icke fortplanta sig, t.ex. om de lida av 

syfilis eller andra säkert ärftliga sjukdomar. 

   Därefter garderar hon sig med att säga att meningarna torde gå mycket isär om det berätti-

gade i dylika åtgärder, samt kommer in på att tvåbarnssystemet vore att förespråka för att 

undvika att jorden blir överbefolkad. Frankrike har genomfört det. 

   Fru Sterky säger att låta preventivmedel bli ett system är att giva efter för kapitalisterna 

genom att ej giva samhället sina barn, därför att brödet inte räcker. 

   Helene uttalar sig också i frågan och menar att även i detta ämne är upplysning det 

viktigaste och själv förespråkar hon avhållsamhet. 
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   Fru Elma Danielsson håller med Helene och tillägger ”otroligt slarviga kvinnor har rätt att 

bliva mödrar, endast de äro gifta, men en ogift kvinna må vara frisk, intelligent, äga 

utbildning och även ekonomiskt oberoende och innerligt längta efter moderskapet, och likväl 

icke få taga det på sig.” 

   Kata Dalström får avsluta debatten här med sina ord att man inte borde göra den sexuella 

frågan till det centrala i arbetarrörelsen, såsom fallet varit med Frida Stéenhoff (se nedan) och 

fru Ugland-Andersson eftersom en mängd av andra spörsmål är av mycket större betydelse. 

Istället bör vi genom lagar och moderskapsskydd trygga mödrarnas ställning, gifta som ogifta. 

Moderskapet utvecklar och förädlar kvinnan och därför bör det inte betraktas som något ont 

eller som en skam, menar hon. 

   I den religiösa frågan framhåller Kata Dalström liksom Helene Ugland återigen att eftersom 

vi  socialdemokrater förklarar religionen som en privatsak bör även de religiösa ceremonierna 

vara en privat angelägenhet. 

 

Innan kongressen avslutades valde man ett arbetsutskott som skulle arbeta vidare på frågorna 

samt vara utgivare för Morgonbris samt arbeta med frågan runt bildandet av ett 

kvinnoförbund. Helene Ugland-Andersson valdes in i det arbetsutskott som skulle arbeta i 

landsorten. 

   I sammanhanget kan nämnas att Sveriges nästa socialdemokratiska kvinnokongress skedde 

1911 då även kvinnoförbundet bildades och man beslutade att ha kongress vart tredje år. 

Helene deltog ej i denna kongress.63 

   Alla uppgifter från kongressen är hämtade från Arbetarrörelsens arkiv och Bibliotek i 

Stockholm. 

 

Tidskriften Morgonbris, sedan 1993 kallad S-kvinnor Morgonbris, grundades 1904 som organ 

för Kvinnornas fackförbund, sedan 1909 medlemstidning för Sveriges socialdemokratiska 

kvinnoförbund. Bland redaktörerna märks politiker som Anna Sterky (1904-09) och Anna 

Lindhagen (1911-16).64 

 

12:4 Kvinnokampen får sega sig fram 

Frida Stéenhoff ger ut en bok som heter ”Penningen och kärleken” och som Helene 

recenserar den 29 maj i Östergötlands Folkblad. Det är en lång artikel där hon utvecklar sin 

                                                 
63 Arbetarrörelsens arkiv: SAP B 09 H:04 
64 NE:s internettjänst, sökord: Morgonbris 
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syn på ämnet i fråga och där hon får tillfälle att ta upp prostitutionen, som hon tycker Frida 

Stéenhoff inte tillräckligt tar avstånd från och får in att i det privatkapitalistiska samhällets 

innersta natur aldrig kan skapas trygghet. Skada att författaren icke utvecklat sin tanke vidare 

rörande själva samhällsomdanandet, skriver Helene. Kanske hon kommer att göra det 

framdeles och att hon gömt det bästa till sist.  

   ”I vilket fall som helst så ha våra kvinnor mycket att lära av fru Stéenhoffs lilla bok, icke 

minst vad beträffar brytningen med de gamla traditionella – på teologien byggda falska 

moralbegreppen. Det fordras mod att säga så beska sanningar, som fru Stéenhoff gjort, därför 

äro vi henne tack skyldiga. H.U-d.”  

Frida Stéenhoff, 1865-1945, var författare och samhällsdebattör och syster till Ellen Hagen. I sina 

dramer och debattskrifter engagerade hon sig i kvinnofrågan och fredsfrågan. Med   föredraget 

"Feminismens moral" (1903) introducerade hon begreppet ”feminism” i svensk debatt. Bland övriga 

skrifter kan också nämnas Penningen och kärleken (1908). Hon var allmänpolitiskt radikal och framhöll 

att kvinnofrågans lösning krävde äktenskap byggda på kärlek och inte på ekonomiskt beroende. 65 

I allt vad Helene skriver genomsyras det av kvinnokampen även om hon alltid är noga med att 

framhålla att det lika mycket handlar om kampen för mänskliga rättigheter, för vinner man 

dem tar även kvinnorna små steg framåt. Hon vänder blickarna mot Europa, läser utländska 

tidningar och håller reda på vad som sker där på kvinnokampsfronten. 

Den 2 juli lyfter hon i ”Kvinnornas spalt” fram hur mycket längre kvinnokampen har kommit 

i en del andra länder åtminstone vad som gäller rösträtten. I både Norge och Finland har 

kvinnorna rösträtt nu. Men, skriver hon: 
de engelska suffragetterna ha genom sin ihärdighet och sitt mod inte endast dragit världens 

uppmärksamhet till sig och genom sina originella stridsmetoder väckt allmän förvåning och elakt löje; de 

ha fastmera uppnått vad de velat, att göra frågan politiskt aktuell, och det är väl numera endast fråga om 

tiden, när de engelska kvinnornas Magna charta kommer att skrivas å historiens blad. (---) Men här 

hemma i Sverige går allt i tröghetens tecken, men fart i arbetet bara, och vi skola segra. H.U-d 

 

13. ÅR 1909 
Ett år då Helene och Anton ligger lågt. 

    Den 29 april 1909 kan man läsa i Östergötlands Folkblad, att redaktör Anton Andersson 

lämnade fängelset efter utståndna 6 månaders fängelse. ”Sent skall den domen glömmas mot 

en hederlig man , som endast tillät sin tidning uttrycka indignationen över uselheten inom ett 
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strejkbrytarenäste, en indignation, som borde ha manat i främsta rummet de samhällsbevar-

ande klasserna och deras organ att ta till orda och handla. Och icke minst skall det ihåg-

kommas att Norrköpings rådhusrätt ville ha den `brottslige´ dömd till ett helt års fängelse. 

Han hälsas hjärtligt välkommen åter och mötande ett par hundra partikamrater utanför 

fängelset hälsade med leverop.” 

 

14. ÅR 1910 
Ett händelserikt år sett ur rättsmedvetande tänkesätt. Det handlar om tankar för eller emot,  

d v s en sida som håller med och en sida som är emot eller tvärt om. 

 

14:1 För eller emot 

T ex får Helene den 12 februari svar på en recension hon skrivit tidigare gällande en 

teaterföreställning ”Gertrud”, om den kompromisslösa kärleken av Hjalmar Söderberg. Svaret 

handlar om att Helene inte har förstått psykologin i pjäsen och den som går mot Helenes 

recension skriver till sist ”Med all aktning för din allmänna intelligens, men med det betyget 

att du inte i hithörande fall är kapabel att bedöma systrars handlingar, liksom jag inte bröders, 

har jag äran teckna Vänskapsfullt  d.” 

   Samma signatur skriver den 29 mars om ”Påsk-ägg-fyllan” där hon uttalar sin avsky för hur 

många på påskaftonen rusade till brännvinsmagasinen och det var äckligt att sedan se hur de 

raglade kring. Men apropos påsk och påskägg så är ägget en Venussymbol vilket står i den 

hedniska gudaläran. ”Överallt träffar man på denna Venussymbol hos egyptier, babyloner, 

greker, hinduer och hos oss – kristna hedningar. Men hos ingen än hos oss dränker man 

Venussymbolen i sprit. Vilket bevisar, att vi äro värst hedniska. Katolikerna äro bättre. De 

stöta ihop äggen under utropet: Han är uppstånden! Och så äta de med god smak, utan 

nubben. Ack, vi reformerade kristna! …d.” 

 

Kanske har detta en viss anknytning till den ordväxling som kommer att följa detta år. Där det 

förefaller som Helene står ganska ensam med sina åsikter och blir attackerad från olika håll. 

Ändå synes det som den ståndpunkt Helene formulerar är något hon trott på hela tiden och 

som väl lyst igenom då och då, men som nu plötsligt vänds emot henne. Förresten vem är 

”…d.” som får utrymme i Östergötlands Folkblad?  

   I en artikel av Helene införd den 23 mars och som handlar om rösträtt och äktenskaps-

frekvens går hon hårt åt högermannen Lindman som menar att om kvinnorna får rösträtt så 
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kommer äktenskapsfrekvensen och därmed nativiteten att minska. Ett argument som Helene 

skickligt smular sönder och avslutar med orden: ”Kvinnorösträttsfrågan är en demokratisk 

fråga och den kan endast lösas på demokratins grund av politiska demokrater. Fram för en 

demokratisk lösning av rösträttsfrågan!” H.U-d.” 

 

14:2 Vad händer nu då? 

Kring första maj då paret Andersson-Ugland brukar vara högaktiva finns detta år ingenting 

infört i tidningen och ingenstans står det att de har talat. Lite grand kan man känna att luften 

har gått ur dem efter alla trakasserier och hur de sett på vilken skör grund som rättvisan vilar. 

De har haft otroligt arbetsamma år bakom sig då de uträttat mycket i socialismens namn och 

att de nu inte orkar längre. De har kämpat år efter år och vunnit många segrar, men som nu 

har vänts till motgång. 

   Funderingar av en uppsatsskrivare som följt dem tätt i spåren under dessa år. Den 25 juni 

1910 har Helene en lång dikt införd som heter ”Profetens röst” och handlar om hur Salome 

begär Johannes döparens huvud på ett fat och som visar att hon är väl bekant med bibelns 

berättelser och så här låter den sista tiondelen av dikten: 

Och när hon i sitt blinda hat 

begär att få uppå ett fat 

sin oväns huvudskål, 

strax hon står vid sin önskans mål, 

ty än är samma hopen, 

än ljuda samma ropen 

som förr till hennes pris. 

En vink av hennes finger, 

och hela skaran springer  

att lyda på sitt gamla trälavis 

 

I ökenensamheten  

predikar än profeten 

trots hat och hot och våld och list. 

Igenom sekler alla 

man sett hans huvud falla 

ock dock har han sitt liv ej mist. 
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Förgäves, Salome, du blottar ditt bröst, 

då slöjan i dansen från dig glider. 

Förgäves, Herodes, söker du tröst 

i gäckande hopp, att profetens röst 

skall tystna sent omsider. 

Förgäves; den ensammes starka röst 

den ljuder i alla tider. 

                                H.U-d. 

   Hur är det? Är detta en själbiografi? Nej, självklart inte. Men likaväl som hon skrev en 

självbiografi vid tjugotre års ålder så skulle hon kunna göra det vid trettiotre. Men detta kan 

ses som en liknelse där det går att tänka in Helene i profetens roll och vars röst man inte tystar 

så lätt. Och kanske är detta Helenes sista ord i Östergötlands Folkblad medan det däremot 

kommer att slösas mycken trycksvärta till att svärta ned henne. Det förefaller som om alla 

hennes vänner vänder sig mot henne. 

 

14:3 Anton och Helene lämnar Östergötlands Folkblad 

Den 19 juli skriver Sven Persson att han denna dag övertager Östergötlands Folkblad i vad 

dess redaktionella ledning beträffar. Han begagnar också tillfället att till sin företrädare uttala 

ett tack för det arbete han utfört i tidningens tjänst. Alltså i en enda kort mening får Anton sitt 

tack för den  tidning han var med att starta och som han i fyra år givit all sin tid och kraft för. 

   Jaha, det kom lite plötsligt, men förmodligen har det i allt tumult också funnits omständig-

heter som kunnat vändas mot Anton och som lett fram till att han helt enkelt fick sparken. När 

jag sedan läser i Viken och som borde kontrolleras eftersom Viken inte alltid haft rätt, att 

Anton gick över till fienden och började skriva i olika högertidningar där han häcklade 

socialismen, så undrar man. Ingen vet, men han måste fått en knäpp i fängelset eller också 

kände han sig så illa behandlad att han blev sjuk.66 

   Till detta kan läggas att Antons mamma dog denna sommar och som också kan ha satt sina 

spår. Han har i tidningen den 1 juli en lång poetisk beskrivning av sin hembygd i Hedared där 

stavkyrkan ligger och vad han kände för sina föräldrar. Han skriver att mamman varit den 

som stått honom närmast i livet och att hon alltid intresserat sig för hans personliga 

angelägenheter och sa att ”ehuru myndigheter och proletärer varit stygga vid mig, så tycktes 
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de dock icke ha gjort mig fullständigt trasig, av min yttre människa att döma. Vi förstodo 

varandra.” 

   Föräldrarna var religiösa i luthersk mening. Men Anton gick sin egen väg. ”Jag har gjort 

min plikt, såsom jag fattat min uppgift och ångrar ingenting, trots motgångar, strider och det 

gränslösa otack, man visat mitt ihärdiga arbete under senaste åren. (---) För övrigt visste de, 

att jag var socialist redan vid 15 års ålder, och den som blir socialist vid de åren i ett land, där 

då ännu icke fanns några socialister, den går icke att omvända eller beveka.” 

 

Då säger också Helene upp sig från tidningen och så här skriver styrelsen för Tryckeri-

föreningen långt senare, men som är lämpligt att här lägga till övrigt groll. Artikel den 20 

oktober 1910, med rubriken ”Östergötlands Folkblads styrelse och fru Ugland-Andersson.” 

   Helene hade tydligen lämnat en skrivelse till styrelsen och klagat på olika saker som gällde 

hennes anställning och som nu bemöts på ett sätt som menar att hon sannerligen inte haft 

något att klaga på medan de skulle kunna göra listan lång på anmärkningar mot henne. 

   T ex hade styrelsen aldrig godkänt hennes lön på 20 kronor i veckan, utan det hade bara 

hennes man. Dessutom hade hon lyft lön även för de tider då hon var ute och agiterade. 

Styrelsen hade velat avskeda henne på ett tidigt stadium men då sa Anton att han i så fall 

också skulle sluta varvid hon fick stanna kvar. De var heller inte nöjda med det sätt varpå 

hennes texter producerades. 

   Dessutom tar de i artikeln upp att Helene påstått att Anton inte alltid kunnat ta ut semester 

som han enligt kontrakt skulle ha en månad om året. På det svarar styrelsen att denna månad 

tog han samvetsgrant ut och det var väl det mest samvetsgranna han gjorde under tiden för 

anställningen på Östergötlands Folkblad.     

   Suck! Styrelsen har tydligen inte läst tidningen lika noggrant som jag, som på grund av det 

rikhaltiga materialet ofta undrade när de var lediga egentligen. 

   Men även om Helene slutade på tidningen var hon dock fortfarande ordförande i 

Norrköpings kvinnoklubb och skulle ha åkt som representant tillsammans med Anna Sterky, 

Elin Lindley, Amanda Frösell och Ruth Gustafson till den internationella socialdemokratiska 

kvinnokongressen i Köpenhamn men som hon i sista stund hoppade av, skriver Östergötlands 

Folkblad den 25 augusti. Varför då? Jo, här kommer ytterligare ett steg i Helenes utförslöpa. 

 

14:4 Missförstådd av alla 

Helene hade skrivit en motion som hon ville ha med i Köpenhamn och som den 28 augusti var 

införd i Östergötlands Folkblad.  
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Syftet med denna motion är att väcka en samlad, internationell uppmärksamhet på de olidliga 

förhållanden som existera könen emellan vad beträffar plikt och ansvar från männens sida gent emot 

kvinnor, med vilka de stått i intim förbindelse. 

   Kvinnan är den svagare parten, det vill säga: hon har den ofta ljuva, ofta tunga bördan att åt livet lämna 

nytt liv. Mannen är den starkare, emedan han i släktets reproduktions-process är en annan och av en mera 

tillfällig, flyktig beskaffenhet än kvinnan. Den högsta formen för solidaritet beträffande förhållandet 

mellan man och kvinna består i att den starkare icke flyr, icke skyr följderna av sin samvaro med den 

svagare, den mottagande. På lägre stadier i naturen reglerar detta sig av sig självt; på det mänskliga stadiet 

fordrar man ansvar. Det går icke an att säga, som många tanklöst göra, att den egendomsbesittande 

klassens söner förföra underklassens döttrar, underklassens söner förföra lika ofta sin egen klass´ döttrar. 

   Arbetare i god ställning, organiserade arbetare till och med, lämna döttrar ur sin egen klass åt sitt öde, 

sedan de likvisst lovat solidaritet. Ingen som allvarligt studerat dessa förhållanden, kan neka till att detta 

är fallet. 

   Vi organiserade, socialistiska kvinnor måste tänka på detta och icke blott kasta skulden för kvinnligt 

elände och kvinnlig prostitution på samhällsförhållandena, utan vi måste vädja till kamratskapet, till 

hedern och våra manliga kolleger. 

   Vi fordra av varje organiserad arbetare, att han icke bedrager eller fegt undflyr en svagare, en kvinnlig 

kamrat, med vilken han varit i intimare beröring. Vi fordra att varje man ska stå för följderna av sådan 

handling; kvinnan kan ej slippa undan, hon måste nog svara för sin. (---) Alltså besluta vi kvinnor på den 

internationella konferensen att sprida ett upprop i denna riktning åt all världens socialistiska 

organisationer. Ingen prostitution!  Inga övergrepp från män mot kvinnor!  Heder mellan könen. 

 

Motionen refuserades dock eftersom man inte tyckte att den hörde till saker som borde 

behandlas. Den 28 september skriver Ruth Gustafson en hel artikel i Östergötlands Folkblad, 

om hur det hela gick till:  
Fru Ugland-Andersson har i sina angrepp på moralen inom arbetarrörelsen haft till utgångspunkt för dessa 

den från Norrköpings kvinnoklubb till konferensen sända motionen om solidariteten mellan könen. 

Särskilt har motionens icke upptagande på konferensens dagordning givit fru A. anledning att tala och 

skriva beskyllningar om arbetarrörelsen i sin helhet. Så må det då från ett av ombuden på denna konferens 

ges en redogörelse om motionen och dess öde. 

    Motionen hade sänts till konferenssekretariatet men fru Zetkin som skulle vara 

föredragande på konferensen bad de svenska delegaterna att taga tillbaka motionen eftersom 

hon ansåg den antisocialistisk och att den skulle göra konferensen löjlig. De svenska 

delegaterna ville emellertid inte dra tillbaka motionen utan ville att konferensen skulle ta 

ställning till det. Motionen hade inte översatts varför den heller inte kom upp på agendan och 

då det ändå blev tidsnöd för de frågor som skulle upp, fanns det ingen möjlighet för motionen 

från Norrköping. Ruth Gustafson säger att hon försvarar inte sekretariatet utan vill bara 

förklara vad som skedde. 
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Clara Zetkin, 1857-1933, var tysk politiker och feminist. Sedan 1878 engagerad i den 

socialdemokratiska rörelsen tvingades hon under 1880-talet att leva i exil, men från 1890 arbetade hon i 

Tyskland med att organisera den socialdemokratiska kvinnorörelsen. Hon var 1891-1917 redaktör för 

dess tidskrift Die Gleichheit och ledde det 1907 bildade kvinnosekretariatet. Vid partisprängningen 1918 

gick hon med kommunisterna och invaldes senare i ledningen för Komintern.67 

 

14:5 Fru Ugland-Andersson, bakdanterskan 

Men mycket skrevs i efterhand t ex den 26 september kallades Helen för den anonyme 

nidskrivaren eftersom hon inte namngett vilka omoraliska människor hon pekade ut. I en 

annan artikel den 27 september skriver Anna Sterky, med anledning av fru Ugland-

Anderssons smutskastning mot det socialdemokratiska partiet och ungdomsrörelsen, att 

motionen som inte togs till behandling på den internationella kvinnokonferensen, att man 

verkligen gjort allt för att den skulle komma upp men tyskarna ansåg den inte vara lämplig att 

behandlas på en internationell konferens. 

   Och samma dag i en annan artikel talar man om fru Ugland-Anderssons renons på omdöme  

utifrån ett föredrag hon hållit i godtemplarordens lokal, ett föredrag som byggde på innehållet 

i motionen där hon visserligen blivit applåderad men där åhörarna säkert skulle ångra detta, 

skriver referenten. I annonsen till detta föredrag stod att hon skulle tala om ”Den röda 

Venuskulten. Könssolidaritet, sedlig moral och partimoral.”  

   Man menade att Helene i föredraget beskyllt medlemmar i ungdomsförbundet att föra ett 

lösaktigt leverne samt att hon menat att det inte var bättre ställt inom partiet heller.  

   Anklagelserna mot henne följde i en ström av artiklar och där man även kritiserar hennes 

poesi. Det är som man gått och samlat på argument mot henne och så plötsligt går korken ur 

den jästa saftflaskan. T ex försvarar hon sig i en artikel den 15 november ”F.ö. ska ingen 

kunna i någon enda dikt i samlingen få fram något krasst njutningspredikande. Tvärtom har 

jag upprepade gånger skarpt fördömt allt hångel och flera dikter har till direkt syfte att predika 

idealet i erotiken.” 

   Men före det hade man den 22 oktober tagit in en lång skrivelse från Helene där hon menar 

att allt som vänts mot henne är ”Vrängda framställningar till allmänhetens förvillande och 

som strida mot tryckfrihetsförordningens paragraf 3 mom.12”. Hon menar att fri kärlek som 

hon förespråkar inte är detsamma som lösaktigt leverne. Man kallade henne lögnerska och 

bakdanterska och hon kunde inte förstå vad som hänt eftersom hon varit ute i vällovligt syfte i 

att framskapa en högre form av solidaritet mellan könen, än den nu rådande, vilket väl ingen 
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kan ha något emot. Hon slutar artikeln sålunda: ”När och var har jag hånat arbetarna för deras 

fattigdom? Har icke jag tvärtom alltid efter bästa förmåga sökt att hjälpa fattiga? Sådana 

osanna, vedervärdiga beskyllningar kan endast en mycket jordbunden själ, som känner sig 

vara ett med stoftet, framslunga. `Ej dömmer jeg, vad andre har forbrudt mod mig. Må 

gjerningerne dömme´. Helene Ugland-Andersson” 

 

Det är omöjligt för den som läser artiklarna i efterhand att döma, eftersom de som säkert ville 

försvara Helene inte vågade yttra sig. Allt var så infekterat, efter vad som hände i samband 

med Antons fängelsedom, så det var lätt hänt att göra en höna av en fjäder. I vissa texter finns 

det underförstått att Helene till viss del har rätt i vad hon antyder i motionen eftersom det i 

enstaka fall förekommit ”morallöshet” men som man nu tolkade att det gällde alla. Fru Sterky 

skrev t ex i artikeln som nämnts ”att ett eller annat enskilt fall inträffat kan väl ej rättvisligen 

motivera en så allmän förkastelsedom. I vår agitation framhäva vi för övrigt alltid just det 

moraliska ansvaret.”  

   Allt kan ju hänga på ett enstaka ord eller en meningsbildning som gått att tolka till den höna 

det blev av en fjäder eller att hålla med henne och säga att det var bra att någon tog bladet från 

munnen. Att väga för eller emot kan till dels handla om den droppe som kom bägaren att 

rinna över och att allt vändes emot henne.  

 

14:6 Hon vågade, men vann inte 

Vad är en agitator? Enligt Social-Demokraten den 11 december 1894 står det:  
Agitatorer betyder uppskakare, uppväckare, och hos vänner af det bestående översättes ordet med 

orosstiftare, uppviglare, skriver Västernorrl.Alleh. (---) I alla tider har agitatorns lön för arbetet varit 

densamma. Misstro från dem han velat väcka upp ur sömnen till insikt om deras värde och deras plikter 

som människor, hat från deras sida, hvilka utsatts för risken att ej längre få sitta som herrar i orubbat bo, 

ovilja, förföljelse, och där man vågat och kunnat har man icke ens tvekat att bära hand på agitatorns 

frihet, ja lif. Mänsklighetens historia lämnar i rikligt mått bekräftelser. 

 

Helene var en agitator! Och säkert en av de största i Skandinavien sett ur en socialists 

synvinkel. Hade inte hon gjort vad hon gjorde hade säkert andra kommit efter. Hon var 

kanske inte först, men störst av kvinnorna! Hon var bara nitton år då hon började agitera och 

var därmed före Kata Dalström som var trettiosju år vid sin första agitation och därmed var de 

samtida. 
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I några artiklar går det kanske att ana att Helene har tagit den borgerliga pressens parti som 

den 21 november i ”Den röda vidskepelsen och det nya påvedömet”. Helene hade nu hållit sitt 

fjärde föredrag över ämnet och man börjar kalla det skåpmat. Hon ger en eloge till borgar-

pressen som ordagrant återgivit alla hennes, till den här serien hörande föredrag, medan den 

tidningen hon arbetat för inte hade varit önskvärt snäll och hygglig. Hon menar också att 

Marx teorier inte håller streck t ex:   
Istället för kapitalhopning på allt färre händer, har välståndet kommit alla till del. Det är bara i Amerika 

som kapitalkoncentrering ägt rum. De breda lagren ha erhållit sin del av rikedomens välsignelser. Det kan 

inte bevisas att det går hän mot uppkomst av traspro-letariat heller, utan snarare tvärt om, fick man nu 

veta. Nej de Marxska teorierna stå sig inte, och emedan socialdemokratin, den hon benämnde den röda 

vidskepelsen, är byggd på så bräckliga hörnstenar, måste den komma att ramla” skriver referenten och 

avslutar det långa referatet ”Hon fick en applåd, vilken antagligen får ses såsom betyg från visst håll på 

att hennes gesällprov i reaktionens tjänst godkändes. 

 

Ja, så var det slut på paret Ugland-Anderssons journalistiska medverkan i kampen för 

mänskliga rättigheter i Östergötlands Folkblad, en kamp som de verkligen brunnit för och till 

nu givit all sin tid för. Man kan också säga att Helenes kvinnokamp hade rundats av eftersom 

det inte gått att följa upp hennes fortsatta kamp i pressen. 

 

14:7 Var Helene före sin tid? 

Varför fick Helene ensam stå på barrikaderna för den fria kärlekens skull? Var var Elma 

Danielsson. Frida Stéenhoff, Kata Dalström, Hinke Bergegren, Ellen Key m fl nu när hon 

behövde deras uppbackning? De som tidigare, som nämnts i uppsatsen, berört både 

barnalstringsfrågan och den fria kärleken med samma värderingar som Helene hade, men som 

nu ensam fick klä skott för dessa idéer. 

   Om vi tar Frida Stéenhoff  t ex fick hon en pjäs spelad första gången redan 1897 Lejonets 

unge och som bl a berörde livsalstrandet som något slumpartat och där någon kritiker sa att 

dramat var ”ypperligt” men det har kommit femtio år för tidigt eftersom kärlek utanför 

äktenskapet är syndigt. Dessutom fick hon många tackbrev för att hon vågat beröra något så 

kontroversiellt som fri kärlek. Ellen Key var en av dem som tog kontakt med Frida Stéenhoff 

för att tacka. ”Den som har mod att tänka så fria tankar och våga så allvarliga diktverk som 

Frida Stéenhoff, måste alltid stå ensam i sin tid, ja i den grad, att en sådan ensam människa 

ofta går under, ifall hon eller han icke med den norske diktaren kan uttala den förtröstansfulla 

vissheten: Er vi to, er vi hundrade mand!” Men vem tackade Helene? 
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   Tänk om Frida Stéenhoff vetat om hur Helene Ugland stod ensam i sin kamp. Ellen Keys 

kontakt med Frida Stéenhoff kom för resten sedan att vara i många år. 

   1903 höll Frida Stéenhoff ett föredrag som hette  Feminismens moral och det sägs att det 

var hon som första gången myntade ordet FEMINISM. Hon fortsatte sedan som social 

föredragshållare där hon väckte rabalder i ”de förkättrade kvinnofrågorna” t ex prostitutionen 

(se ovan sid. 71). 1910  när Helene skulle behövt hennes stöd höll hon på att färdigställa 

”Kärlekens rival” ett drama som berör bisexualitetens ömma punkter. Dessutom kan tilläggas 

att liksom Helene kämpade hon också för de ogifta mödrarnas ställning.68 

   I Kvinnovetenskaplig Tidskrift skriver Hjördis Levin i artikeln ”Frida Stèenhoff – Feminist 

och födelsekontrollpionjär” att  
Hon var engagerad i rörelsen för kvinnans politiska rösträtt men tillhörde inte eliten inom denna rörelse. 

De borgerliga feministerna tyckte inte om henne. De ansåg att hon skadade kvinnosaksarbetet genom sina 

`osedliga´ läror. Frida Stéenhoff var därför tämligen ensam i Sverige. Närmast liknar hennes idéer den 

radikala tyska feminismen som stod på sin höjdpunkt 1908 – 1912 och som kom i konflikt med både 

högerinriktade feminister och socialdemokrater och så småningom med den framväxande nazismen.69 

   Precis som Frida Steenhoff var före sin tid, är det tydligt att Helene också var det. Så synd 

att de inte möttes. Då hade de åtminstone varit två. 

 

14:8 Vad hände sedan? 

Det ska sägas att det finns mycket bakgrundsmaterial till vad som hände inom och omkring 

socialdemokratiska partiet just året 1910 med innehåll som skulle räcka till ytterligare en D-

uppsats i historia och som finns beskrivet i andra sammanhang, men som här lämnas därhän, 

eftersom Helene inte var involverad i det. Istället vill jag kortfattat berätta om hennes vidare 

öden till hennes död 1940 och som till dels kan hittas i Vikens bok Pionér og agitator, Et 

portrett av Helene Ugland. 

   T ex när jag läser i Vikens bok att Helene och Hinke Bergegren från 1910 reste tillsammans 

och propagerade för barnbegränsning och födelsekontroll är det svårt att tro att Helene också 

gått över till högerpropaganda. Istället är det kvinnokamp på hög nivå. Om kvinnans rätt till 

sin kropp, en kamp som fortfarande är aktuell.70 

 

Henrik (Hinke) Bergegren, 1861–1936, var tidningsman och socialistisk agitator. Han var 

redaktionssekreterare på Social-Demokraten 1890, gav ut tidningarna Proletären 1891–92 

                                                 
68 Zade, Beatrice:Frida Steenhoff, Bonniers Stockholm 1935. s. 93f, 96, 116, 168.  
69 Kvinnovetenskaplig Tidskrift 4/82, Frida Stéenhoff – Feminist och födelsekontrollpionjär. 
70 Viken,1991,s.103 
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och Brand 1904–16 samt skrev tendensromaner och skådespel. Han var en revolutionär med 

anarkistiska drag och representerade tillsammans med sina anhängare (ungsocialister, 

"unghinkar") en radikal oppositionsrörelse inom det socialdemokratiska partiet. Efter 

långvariga strider med Branting uteslöts han 1908 ur partiet. Han var en föregångare inom den 

svenska sexualreformrörelsen, och hans kampanj för preventivmedel, med bland annat 

broschyren Kärlek utan barn (1910), ledde till en fängelsedom, men ter sig nu som en 

pionjärinsats för arbetarkvinnorna. År 1911 infördes "lex Hinke", en lag som förbjöd 

propaganda för preventivmedel; den upphävdes först 1938.71 

   Tyvärr har jag inte kunnat belägga det Viken säger om Helenes och Hinke Bergegrens 

samarbete mer än vad Waldemar Bernhard skriver i sin biografi över Hinke Bergegren där det 

står att en klubb hade utlyst ett möte med Hinke och en kvinnlig agitator som talare. Hinke 

kom dock inte till mötet och i tidningen Brand förklarade han att han inte ville samröra med 

någon som var skyldig en förening pengar. 

   På ett annat ställe i samma bok kan man läsa vad Frida Stéenhoff sa, efter att ha lyssnat på 

ett av hans föredrag: ”skönt att någon sade ifrån, att kvinnan har rätt till annat än att lyda, lida 

och bedragas. Ingen kan vara blind för vad det betytt för kvinnornas sak att ha haft en sådan 

förespråkare som han. Det är ett herkulesarbete att få bort fördomar.” 72 

  När jag läser det blir fördömelsen av Helene än mer gåtfull. 

 

Vi vet mycket lite om paret Andersson-Uglands förhållande till varandra mer än att de var 

lagligt gifta. I en artikel från den 14 juli 1910 skriver Helene i Östergötlands Folkblad om 

Västerås arbetarkommuns tioårsfest där hon var inbjuden att tala, ”Som ämne för mitt tal vid 

festen hade jag valt ´Vägen till frihet`, detta emedan jag funnit, att man i allmänhet 

sysselsätter sig med det oväsentliga och glömmer fullständigt bort det väsentliga, det 

personliga livet” och där hon alltså utvecklar detta ämne som ingen av hennes tidigare artiklar 

har tagit upp. Detta och att hon en annan gång beskriver en vacker natur och tillägger att hon 

går vid sin käre makes sida. En mening som jag minns, men tyvärr inte kan återfinna bland de 

hundratals artiklar jag har kopierat och samlat i en pärm. Men annars vet man inget om deras 

förhållande och t ex varför de aldrig fick några barn. Viken som träffade en taxichaufför som 

körde paret från tåget till deras nya bostad i Gnesta säger att Helene var lång och stilig medan 

Anton var liten, tjock, svartmuskig och skallig.73  

                                                 
71 NE:s internettjänst, sökord: Hinke Bergegren 
72 Bernhard, Waldemar: Hinke Bergegren, Folket i Bilds förlag, Stockholm 1950. s.84, 67 
73 Viken,1991, s.105 
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   De bodde alltså kvar i Norrköping i tio år efter att de slutat på Östergötlands Folkblad och 

flyttade sedan till Frustuna utanför Gnesta den 14 oktober 1920 som det står i brev med 

uppgifter hämtade ur Frustunas församlings kyrkoböcker. Där står också att Anton dog 1932 

och begravdes i Hedareds församling och att änkan 1933 flyttade till Eriksborg  i Frustuna.74 

   I Svenska Folkrörelser står det om just denna perioden att Helene blev ledamot av Frustunas 

kommuns fullmäktige 1926 och ledamot av styrelsen för Frustuna  Folkbibliotek 1936. Men 

vid telefonsamtal med Svante Arman som arbetar med Frustunas historia finns inga 

anteckningar om paret Ugland-Andersson annat än just vad som står i kyrkoböckerna och det 

är ju sorgligt att deras livsverk liksom bara rinner ut i sanden.75   

   Men enligt Viken gick Helene med i Gnesta arbetarkommun och arbetade på lokal nivå med 

att få med kvinnorna i politiskt arbete och för detta bildade hon även här en kvinnoklubb och 

organiserade hon en sorts kommunal hemhjälpsverksamhet för gamla och sjuka. Hon arbetade 

med samma energi som förr. ”Borgerskapet fryktet henne – småborgerskapet foraktet henne. 

Men så ba hun heller ikke om deres gunst. Arbeidsfolk – småkårsfolk – samfunnets svake, 

beundret henne. Hennes sosialistiske kamerade så på henne som en enare. Atter en gang satte 

Helene Ugland varige spor etter seg.” Medan Anton sedan avskedet från Östergötlands 

Folkblad blev högerman, t o m en ivrig sådan, skriver Viken som tillägger att Antons trängtan 

efter sprit inte hade blivit mindre med åren.76 

   Tydligen förlorar Helene i alla fall all kontakt med sina tidigare kvinnokampskamrater och 

hon blir väldigt anonym i större sammanhang. Här är det lämpligt att återknyta till uppsatsens 

inledning som börjar med namnet på en gravsten där guiden säger att han inte kan förstå att 

ingen har forskat på kvinnan som ligger under stenen, nämligen Helene Ugland-Andersson.  

I juli 1940 blev hon allvarligt sjuk och eftersom hon inte hade några band med Norge längre 

bad hon att få komma till Borås lasarett där Hedaredsborna låg när de blev sjuka. Hon dog  

1 augusti och spåren slutar på kyrkogården vid Hedareds stavkyrka där jag år 1956 plockade 

upp dem. 
   Det var bara prästen och klockaren som följde henne till den sista vilan och prästen höll ett kort tal ”Den 

som tror, han ska varda salig, den som inte tror, han skall varda fördömd.” 

   Dock läser jag i Borås Tidning 5 augusti 1940 i en notis att ”en myckenhet blommor hade ägnats den 

bortgångnas minne.” 

 

 

                                                 
74 Brev från Svante Arman till förf. 040301 
75 Svenska Folkrörelser I 1936, s.1085 
76 Viken,1991, s.105f 
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15. SAMMANFATTNING 
Genom en tillfällighet kom namnet Helene Ugland-Andersson född 1877 i min väg, samtidigt 

som någon förundrade sig över att det inte fanns någon forskning om henne, en 

kvinnosakskvinna och föregångare till Kata Dalström. 

   Helene var född i Norge och det visade sig finnas en bok om henne, skriven av Eyvind 

Viken där det gick att lättvindigt finna en del data samt vad det var hon brann för. Helene som 

jag kallat henne i uppsatsen utbildade sig till lärarinna och kom till Sverige år 1900 och där 

har jag följt henne i tio år. Hon fick genom sitt giftermål med redaktören på Ny Tid Anton 

Andersson tillgång till arbetarpressen där hon kunde utveckla sina åsikter, dels om fria tankars 

utbredning, dels om kampen för mänskliga rättigheter. 

   Om man följer henne i spåren är det mycket kvinnokamp det handlar om. Hon var socialist 

och agitator och hade många strängar på sin lyra d v s hon var mycket kunnig och kunde 

skriva om nästan vilket ämne som helst eller hålla föreläsning därom. 

* Hon menade att alla skulle organisera sig fackligt och då inte minst kvinnorna, vilket var 

bästa vapnet mot arbetsgivarna, som betraktade arbetarna som näst intill livegna. 

* Hon ansåg att kristendomen var humbug och skulle man tro på bibeln var Gud inte god utan 

en barbar. Kristendomen borde inte heller ha den plats den har i skolan. Man borde tro på 

Darwins evolutionslära och inte bibelns skapelseberättelse. 

* Hon månade om de svaga i samhället och särskilt barnen och över huvud taget för bättre 

sociala förhållanden för alla. 

* Hon deltog i socialdemokratiska kvinnokonferenser där hon propagerade för rätten till fri 

kärlek, rätten till preventivmedel, ogifta mödrars lika rättigheter som gifta mödrars, gifta 

kvinnors frihet från sina mäns förmyndarskap, förbud mot prostitution, det vill säga frågor 

som gynnar kvinnors kamp för jämställdhet. 

* För att få fler kvinnor engagerade i kampen reste hon runt och agiterade samt bildade hon 

ett flertal socialdemokratiska kvinnoklubbar särskilt i Skåne. 

* Hon var förutom journalist och föredragshållare också poet och författare. Hon skrev boken 

”Djävulens historia i korta drag” och som hon menar är ett inlägg i religionsdebatten, som hon 

ofta lade sig i. 
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* När Anton blev chefredaktör för Östergötlands Folkblad 1906 blev Helene anställd på 

tidningen, ett forum hon flitigt utnyttjade för sin agitation och kunskapsspridning. 

* En av hennes starkaste ”käpphästar” var den om rätten till fri kärlek som hon ofta återkom 

till i sina budskap. Dock blev detta hennes fall då hon misstolkades och de som tidigare hade 

varit hennes meningsfränder, nu menade att hon förespråkade lösaktigt leverne.  

* Samtidigt hade Anton fällts för förtal i tidningen och dömdes till fängelse, ett mål som han 

menade handlade om tryckfrihet. Båda föll i onåd. Anton fick sparken från tidningen och 

Helene slutade. Anton gick till B-pressen och Helene försvann in i den anonyma politiken,. på 

lokal nivå och blev kommunalpolitiker. Anton dog 1932 och Helene 1940. Båda är begravda 

på kyrkogården i Hedared, men i var sin grav. 

16. DISKUSSION 
 Syftet med uppsatsen var att söka svar på vissa frågor angående Helene Ugland 

Vem var hon enligt persondata? 

Hur såg hennes livsgärning ut? 

På vad sätt var hon en kvinnosakskvinna? 

Var hon en föregångare till Kata Dalström? 

Alltså: Vad finner man om man följer i hennes spår? 

Är hon värd mer än tio rader i den svenska kvinnohistorien?  

   I stort tycker jag att de flesta frågorna har fått sina svar i den forskning jag gjort. Dock vet vi  

fortfarande väldigt lite om hennes privatliv och innersta tankar. Men hon tänkte inte på sig 

själv eftersom det var nästans bästa som gällde. Kanske var hon inte så lätt att ha att göra 

med, som det är med de flesta människor som har blicken fästad rakt fram. Hon vek inte av en 

tum från sitt spår som hon trodde eller visste ledde mot att:  

Undertryckningen måtte opphøre. 

Arbeiderne måtte bevisstgjøre seg.  

Samhold og solidaritet är nødvändig. 

Organisering var veien å gå.  

   Men hur var hon när hon inte agiterade och hur hade hon det med sin man. Handlade deras 

samtalsämne vid middagsbordet alltid om kampen för mänskliga rättigheter? Nej, jag skulle 

nog vilja veta lite mer om hennes inre, än vad som kommit fram i uppsatsen. 
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Däremot är det lättare att svara på den frågan om vad man finner om man följer i hennes spår. 

Svaret blir och som framkommit i uppsatsen: En intressant bit arbetar- och kvinno-

rörelsehistoria. 

 

”Jag förstår inte varför ingen har forskat om Helene Ugland-Andersson, en kvinnosakskvinna 

och föregångare till Kata Dalström” undrade guiden när vi stod vid hennes gravsten. Frågan är 

befogad, vilket denna uppsats visar på om man betänker vilken livsgärning som kommit i 

dagen. Visserligen har den norske författaren Eyvind Viken 1991 skrivit en bok om henne 

men som bara kommit ut i Norge, trots att det var i Sverige Helene verkade under större delen 

av sitt liv. I förstone trodde jag inte att hon var en föregångare till Kata Dalström, som guiden 

sa, eftersom Kata var nitton år äldre än Helene och dessutom satt i socialdemokraternas 

partistyrelse, vilket Helene aldrig kom att göra, men faktiskt var Helene den som var först ut i 

sin agitation.  

  De var brinnande socialister båda två, men skilde sig åt i mycket annat. Kata var troende 

kristen, gift och hade många barn och hon  gick över till Kommunistiska partiet och verkade 

för en förening mellan kristendom och socialism.  

   I allt vad jag läst om Kata Dalström tycker jag mig skönja att hon angrep kapitalismen 

liksom ovanifrån medan Helene gick till attack underifrån. Självklart betydde deras skilda 

ursprung mycket i det fallet. Kata arbetade i trots mot sin familj, medan Helene arbetade 

utifrån kärleken till de svaga. Kata arbetade i egen sak medan Helene lyfte upp de svaga till 

sin nivå och utifrån detta tycker jag mig förstå varför det skrivits massor om Kata Dalström 

medan det bara finns tio rader om Helene Ugland i den svenska kvinnohistorien. Det bör 

tilläggas att Kata Dalström, i samband med Helenes svåra tid i Norrköping, tillhörde hennes 

belackare. 

   Helene gifte sig mot sina värderingar för att det inte skulle bli så mycket bråk om att hon 

bodde ihop med en man och för att slippa sin fars förmyndarskap. Hon och Anton fick inga 

barn och om jag får vara lite privat så tror jag inte att de försökte heller, vilket somligt i 

uppsatsen kan tyda på. Helene var ateist och verkade för att skilja kristendomen från skolan 

samt ville hon avskaffa religiösa institutioner som äktenskapet, konfirmationen och dopet 

samt förespråkade hon fri kärlek. Alltså idéer och åsikter som stämde väl överens med hennes  

kamp för människans rätt till fria tankar.  

En kvinnosakskvinna var hon, vilket betyder att hon kämpade för kvinnans sak. Men det var 

inte bara kvinnorna som stod i fokus utan hon kämpade för det hon ansåg vara rätt och det var 
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på många plan, kampen för livet, kampen för mänskliga rättigheter, inte minst den ”lilla” 

människans rättigheter. Hon försvarade de människor som var fråntagna egna medel, 

arbetarna, kvinnorna och barnen.  

Ingen kan förneka att hon var betydelsefull. Hennes bragd i Norge, då hon fick gruvarbetarna 

att organisera sig, var väl hennes första utmärkelse. Hon gjorde vad ingen annan vågat och 

hon gjorde det med en omätlig kämpaglöd som hon sedan tog med sig till Sverige där hon 

kämpade för de svagas rättigheter, vilket inte var mindre betydelsefullt. Jag vill hävda att hon 

var först, även om frågorna väckts tidigare av andra. Om hon inte stod på barrikaderna befann 

hon sig i alla fall vid fronten och därför var hon bland de största. Varför har ingen förstått det 

tidigare?    

Hon kämpade i en tid då arbetaren ofta var näst intill livegen och för att kvinnorna skulle 

slippa från sin livegenskap måste männen gå före. Till kvinnorna sa hon: ”Kämpa för ett 

samhälle där kärleken har första plats bland fria individer.” På så sätt vill jag tro att kärleken 

var hennes lindebarn som hela tiden måste vårdas och skötas och som till slut knäckte henne.  

 

Hennes kulturintresse var stort och om konsten skriver hon: ”Dock hyser jag icke det ringaste 

tvivel om, att det efter industrialismens kulturskede skall komma en ny konstens renässans, då 

konstens uppgift kommer att i vidsträckt mån bli en annan än nu och just därför av en genom-

gripande nydanande betydelse för såväl de sköna konsterna som deras utövare. Socialismen 

skall lösa problemet.” 

Kvinnor som på den tiden var intresserade av det intellektuella och ville utbilda sig hade inte 

så många valmöjligheter, men lärarinneseminariet låg nära till hands varför många av hennes 

kvinnliga vänner hade, som hon, utbildat sig till lärarinnor. En utbildning som då säkert 

öppnade ögonen för många om vilket orättvist samhälle människor levde i samt lärde de 

också känna vilken hämsko religionen var för vetenskapen. Kunskaper som inspirerade till 

agitation för mänskliga rättigheter. Det var ju bara två år efter sin lärarinneexamen som 

Helene gav sig ut på sin första agitationsresa. Elma Danielsson började direkt efter sin 

lärarinneexamen på tidningen ARBETET, och exemplen kan bli många fler.  

Likaså var många av dessa kvinnokämpar författare som skrev både skönlitterärt, poesi och 

faktaböcker. Helene var en mycket duktig skribent vilket märktes i hennes många tidnings-

artiklar. Hennes poesi fanns ofta i tidningen då hon ville förgylla en tidningssida till jul eller 



 85

midsommar. Hon var kunnig, beläst och besatt av en stor människokärlek. Över huvud taget 

var hon en människa som med sin stora livsgärning borde fått gå till historien, inte som 

bakdanterska men väl som föregångare till ett socialistiskt kärleksbudskap. De mänskliga 

rättigheternas förespråkerska. Hon var pionjär, hon vågade. Ändå sa prästen vid hennes kista 

att ”Den som tror, hon skall varda salig, den som icke tror, hon skall varda fördömd”. 

Nej, för vad visste prästen om hennes livsgärning. Vad värre är att det vet inte socialdemo-

kratin heller. När ska socialdemokraterna förstå vilken skuld de står i till Helene Ugland – 

Andersson, förstå att det är tack vare hennes fotarbete som partiet för hundra år sedan fick en 

solid grund att stå på. Det är nämligen underifrån som socialismen måste byggas. Hon är värd 

mer än en fotnot i arbetarrörelsens historia, tycker en enkel uppsatsskrivare. 

Hon tycktes vara bygd af det virke hvaraf 

man i våra dagar bildar martyrer. 

Hon har ungdomens trosstarka segervisshet 

och genom hennes  föredrag lysa glimtar av hat 

som en från fördomar frigjord människa ovillkårligen 

måste känna gentemot det förtryck af fysisk 

eller andlig art, som klafbinder mänskligheten. 

                (Brand 1 maj 1900) 
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