
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsats Historia III 

Bereden (beredskaps)väg för kvinnorna 

Lärarinneförbundet i krigets skugga. 
 

 

En studie i folkskollärarinnornas fackliga och politiska aktivitet under be-

redskapsåren 1940-1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Anna Selstam     

Handledare: Lars Petterson 

Termin: Ht 2012 

Ämne: Historia III 

Poäng: 15p 

 

 

 

 

 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 



2 

  

Abstract  

 

 

Denna studies syfte är att försöka kartlägga folkskollärarinnornas fackliga och politiska akti-

vitet under andra världskrigets beredskapsår i Sverige, samt belysa flera av de problem 40-

talets kvinnoorganisationer stod inför.  

 

Det empiriska matrealet har i huvudsak bestått av utvalda artiklar, annonser och notiser i folk-

skollärarinnornas fackliga tidningsorgan Lärarinneförbundet (LF). Resultatet presenteras te-

matiskt samt i tabellform. 

 

De kvinnliga folkskollärarnas ambition under beredskapsåren var att förbereda en evig världs-

fred, misstagen från första världskriget fick inte upprepas. Då var de, så att säga, tagna på 

sängen vid krigsutbrottet. Denna gång var de förberedda och inte minst, redan organiserade. 

 

Bereden väg för Herran har i denna studie, i jämställdhetens namn ändrats till Bereden väg 

för Kvinnan, med tanke på att dessa fackligt aktiva pionjärkvinnor i mångt och mycket, be-

redde väg för kommande generationer av yrkeskvinnor. 
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1. Inledning 

 

1940 lades ett förslag om obligatorisk värntjänst för landets skolungdom fram i syfte att för-

stärka nationens beredskap vid ett eventuellt krig, samt för att öka nationalkänslan. Förslaget 

skapade debatt i så väl press som riksdag. Motståndet till förslaget grundade sig främst på de 

militära inslagen i skolan vid relativt unga år. Svenska Folkskollärarinneförbundet (SF), mot-

satte sig helt de militära inslagen men bejakade friluftsdagar och lek. Friluftsdagar var för 

övrigt enligt SF ett tidigare krav från förbundets sida. 13-åriga barns skjutövningar var något 

som förbundet inte under några omständigheter kunde acceptera och menade att det gick stick 

i stäv med de direktiv om karaktärsfostran och personlighetsdaning i demokratisk anda som 

tidigare ställts på folkskollärarkåren som dess främsta uppgift. I arbetet att främja solidariska 

och demokratiska medborgare krävdes en uppmuntran till fri vilja och därför var de obligato-

riska inslagen inte något bra alternativ.  

 

Barnen ska inte dragas in i en vuxenvärld där vapen och våld förespråkas och används, me-

nade SF.
1
 

 

Förslaget röstades igenom då riksdagen extrainkallades midsommardagen 1941. Det var en 

kompromiss av en kompromiss och i många avseenden ganska långt ifrån det ursprungliga 

förslaget och löd enligt följande:  

 

Inga vapenövningar för de små skolbarnen. Frivilliga gymnasiala skjutövningar. Inga obli-

gatoriska sommarläger. Ingen obligatorisk ledarutbildning av lärarkåren.
2
 

 

Värntjänstens utformning och införande var bara en av många frågor lärarinnorna kämpande 

för under perioden studien granskat, inkallelse ordnar och beredskapsarbeten öppnade många 

tidigare för kvinnor stängda yrken i vårt dåvarande samhälle. Folkskollärarinnornas politiska 

aktivitet under andra världskriget var sammanlänkat med dagens jämställdhetskrav och banar 

väg för kommande generationers yrkeskvinnor. Studien fokuserar på lärarinnornas skilda ar-

betsmetoder samt påvisar metodernas strategiska mångfald och variationsrikedom. Lärarin-

nornas verksamhet under beredskapsåren täcker ett brett spektrum av områden, från den de-

mokratiska fostransaspekten till att utbilda självständigt tänkande och kritiskt granskande ele-

ver, som vi känner igen från dagens läroplan, till tjänstetillsättning och snedvriden könsför-

delning vid folkskoleseminarierna.  

 

Jag vill även passa på att rikta ett stort tack till min handledare Lars Petterson, vars sakkun-

nighet i ämnet samt konstruktiva råd och tålamod under skrivprocessen varit till oerhörd stor 

hjälp i arbetet att strukturera den mängd empiriskt matereal studien behandlat, Tack! 

 

 

 

 

                                                 
1
 LF, 1941, Nr 3, s 1. 

2
 Richardson, Gunnar (2003), S, 47, 48. 
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2. Syfte 

Syftet är att studera på vilka frontavsnitt folkskollärarinnorna arbetade, fackligt och politiskt 

under krigsåren (1940-1945).  

 

3. Frågeställningar 

 

 Vilken inställning hade lärarinnornas fackliga organisation till värntjänstens införande 

och hur kom arbetet med värntjänsten att realiseras för folkskollärarinnorna rent prak-

tiskt? 

 

 Vilka andra fackliga kärnfrågor valde Svenska Folskollärarinneförbundet (SF) att fo-

kusera på under tidsperioden 1940-1945? 

 

4. Metod och material 

Studien är av kvantitativ art och undersöker folkskollärarinnornas fackliga och politiska verk-

samhet under en begränsad tidsram mellan 1940-1945 ur ett genusperspektiv. Huvudfokus 

ligger på tre av de viktigaste kärnfrågorna folkskollärarinnorna drev inom angiven tidsram 

rörande värntjänsten, seminarietillsättningsfrågan, 1940-års skolkommission som redovisas i 

separata kapitel. Ytterligare två teman granskas i studien, Beredskapsaktiviteter och Bered-

skapspolitik samt Redovisat insamlingsresultat som redovisas i separata kapitel, men till stor 

del går in i och överlappar tidigare nämnda huvudteman. 

 

Det empiriska materialet består i artiklar ur de kvinnliga folkskollärarnas fackliga tidningsor-

gan, Lärarinneförbundet(LF) enligt ovan nämnd tidsbegränsning för att försöka få en över-

skådlig blick av den verksamhet samt vilka intressefrågor folkskollärarinnorna drev under 

andra världskriget. I det fall begreppet kvinnor används i studien, åsyftar jag de aktiva yrkes-

kvinnorna i landet under perioden studien granskar. Jag är medveten om att av Sveriges ca 2 

miljoner existerande kvinnor, var endast ett fåtal aktiva yrkeskvinnor och en än mindre mängd 

kvinnor politiskt och fackligt aktiva.
3
 Det bör poängteras att de fackligt och politiskt aktiva 

kvinnorna i huvudsak stred för sina medlemmars rättigheter och inte för kvinnor i allmän be-

märkelse. 

 

För att få en bättre struktur av artikelmaterialets innehåll har först en grövre kategoriindelning 

gjorts enligt tabell 1,
4
 och senare en mer detaljerad indelning som presenteras under resultat-

rubriken i separata kapitel med efterföljande resultatanalys.  

Jag har använt mig av en hermeneutisk metod vilket innebär att materialet tolkats utifrån pre-

missen att vi kan förstå hur andra människor tänker utifrån oss själva.
5
 

Jag har systematiserat materialet utifrån fem huvudteman, värntjänsten, 1940 års skolkom-

mission, beredskapsaktiviteter och beredskaps politik, seminarie- och tjänstetillsättningsfrågor 

                                                 
3
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Historisk%20statistik%20f%C3%B6r%

20Sverige_%20Del%201.pdf 
4
 Bilaga nr 4. Tabell nr 1. För studien använt material i tidningen Lärarinneförbundet. 

5
 Thurén (2007) s 94, 95. 
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samt redovisade insamlingsresultat. Underordnade teman som behandlas parallellt är relation-

en mellan manliga och kvinnliga folkskollärare. Dessa teman belyser ur olika infallsvinklar 

bitar av hur kvinnornas agensutrymme konstruerats samt hur olika synen på ämnet kan vara 

beroende på om man intar ett manligt eller kvinnligt perspektiv.  Jag väljer att redovisa empi-

rin utifrån mina valda teman, 
6
 det vill säga med fokus på skillnader och eventuella konflikter 

mellan de olika intressegrupperingarna.  

Valet av en tolkningsmodell öppnar visserligen för en möjlighet att materialet tolkas och fär-

gas utifrån min egen förförståelse i ämnet. Jag anser ändå att det är bättre att utifrån en med-

vetenhet om problematiken använda modellen.  Kan forskning vara neutral? Är min egen stu-

die neutral? Knappast, idag är forskare likt mig själv, medvetna om att förförståelsen så att 

säga färgar den egna forskningen och självklart är det vise versa med kulturella inslag.
7
  

 

4.1 Lärarinneförbundet 

Lärarinneförbundet var tidningsorgan för SF åren 1940-1944. Tidskriften utgavs första 

gången 1914. Den hade en enkel layout och formatet är A4 häftad. Ansvarig utgivare var vid 

studiens start överlärare Frida Härne, dåvarande ordförande i SF. Från och med februari 1942 

överlämnades posten åt SFs nya ordförande folkskollärarinnan Hildur Nygren, senare statsråd 

samt ecklesiastikminister några månader under 1951.
8
 Redaktörskapet innehades 1935 nr 1-24 

av Astrid Forsberg som ersattes samma år från och med nr 25 av Ulla Alm som innehade re-

daktörsposten för den resterande tid arbetet sträcker sig över. Ulla Alm (1909-1999), född 

Wohlin, gift första gången Alm, senare Lindström under sitt andra äktenskap.  Alm tog 1931 

en fil. kand. och avlade folkskollärarinneexamen 1933 samt var statsråd i Tage Erlanders re-

geringar i över ett decennium.
9
  

 

Övergripande tidningsinnehåll: Ulla Alm har en inledande artikel på tidningens förstasida i 

varje nummer som indikerar vilket huvudtemat för numret kommer att återspegla. Varje 

nummer innehåller en Inrikes del, en Utrikes del, sidan Aktuellt, Fria ord, två till tre varie-

rande artiklar och sidan Aktuellt från regerings eller kungligt håll, samt en Pressklippsida. 

Reklamannonser förekommer, främst rabatter vid inköp av undervisningsmaterial, men även 

diverse tyger, frisörer etc. Tidningen vänder sig tydligt till en kvinnlig läsekrets med många 

artiklar om modernare former av undervisning, nya pedagogiska rön och undervisningsme-

toder, samt en mängd artiklar om utrikes undervisningspedagogik och skolfrågor, främst från 

Tyskland, England, Indien och Sovjetunionen.  

 

Tidningen utkommer, till en början var fjortonde dag, med vissa undantag. Innehållsmässigt 

innefattar varje nummer cirka 12 sidor, förutom sommar och julnummer med ett mer omfat-

tande omfång. Från och med 1936 utkommer tidningen regelbundet med 52 nummer per år, 

                                                 
6
 Gustafsson (2001) s 13. 

7
 Hammer och Sørensen (2010) s 9. 

8
 Persson, Sofia (2010) Folkskollärarinnorna och kvinnorörelsen, - i belysning utifrån Ulla Lindström och Sveri-

ges Folkskollärarinneförbund, i Samhällsbyggare i närmiljön: Kvinnliga och manliga folkskollärares insatser i 

det lokala samhällslivet 1860-1960, s 90. 
9
 Persson, Sofia (2010) Folkskollärarinnorna och kvinnorörelsen, s 90, 97, 98, 99. 
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(vissa är tolvsidiga dubbelnummer). Förbundets tidning byter av flera orsaker namn vid års-

skiftet 1944/1945 till Sveriges folkskollärarinnors tidning,
10

 bland annat för att undvika miss-

förstånd och förväxlingar mellan förbundet och tidningsorganet. Då denna studie inte berörs 

av namnbytet kan ett förtydligande vara på sin plats för att underlätta läsandet av materialet 

och för att undvika missförstånd. Lärarinneförbundet (LF) är namnet på lärarinnornas tid-

ningsorgan och Svenska folkskollärarinneförbundet (SF) namnet på lärarinnornas fackför-

bund.  

 

För studien relevanta och i tidningen publicerade artiklar, annonser och notiser indelas tema-

tisk enligt följande: 

 

Artiklar rörande värntjänsten. 

Artiklar rörande 1940 års skolkommission. 

Artiklar rörande beredskapsaktiviteter och beredskapspolitik. 

Artiklar rörande seminarie- och tjänstetillsättningsfrågor. 

Annonser, upprop samt redovisade insamlingsresultat. 

 

 

5. Tidigare forskning 

Beredskapspedagogik och demokratifostran behandlar Gunnar Richardson i sin bok Hitler-

Jugend i svensk skol- och ungdomspolitik, Beredskapspedagogik och demokratifostran under 

andra världskriget, vars huvudsyfte är att utröna hur stor inspiration svensk skolpolitik under 

30- och 40-talet hade av nazistpartiets Hitlerjugend. Att världen imponerades av den enormt 

snabba återhämtningen Tyskland genomgick står klart. Men hur förblindade var de, frågar sig 

författaren. 
11

 

 

Ett förslag om obligatorisk värntjänst för skolungdom utarbetades och framlades under bered-

skapsåret 1940. Förslaget var utarbetat av en tillsatt kommitté bestående av till övervägande 

del män, endast en kvinnlig representant fanns, Harriet Hallström, gymnastikdirektör och 

riksdagsledamot.
12

 Förslaget frammanade enligt författaren en livlig debatt i framför allt 

svensk press men även i riksdagen. Motståndet till förslaget kom enligt Richardson, främst 

från det Socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU), Liberaler och en del kvinnoförbund, 
13

dock ej alla då det även fanns kvinnoorganisationer som debatterar för värntjänstens infö-

rande.
14

 Willhem Moberg kritiserade bland andra kraftigt förslaget i en insändare publicerad 

av tidningen Arbetet.
15

 Signe Höjer från kommittén Världssamling för fred kommenterade 

förslaget enligt följande, 

 

                                                 
10

 LF, 1945, Nr 1, s 1. 
11

 Richardson, Gunnar (2003), Hitler-Jugend i svensk skol- och ungdomspolitik, Beredskapspedagogik och de-

mokratifostran under andra världskriget, Hjalmarsson och Högberg, Stockholm. 
12

 Richardson, Gunnar (2003), s 13, 20. 
13

 Richardson, Gunnar (2003), s, 37. 
14

 Richardson, Gunnar (2003), s, 36. 
15

 Richardson, Gunnar (2003), s, 28. 
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Att låta den nuvarande krissituationen bli normerande för uppfostring av framtida medbor-

gargenerationer torde icke vara lämpligt 
16

 

 

De organisationer och politiska förbund som talade för ett införande sammanställs av Ri-

chardson enligt följande: Kvinnoföreningarnas samarbetsorgan i beredskapsfrågor, Riksför-

bundet kvinnlig samhällstjänst samt Moderata ungdomsförbundet som oreserverat stöder för-

slaget. De båda kvinnliga organisationerna förbehöll sig ett fåtal reservationer mot de rent 

militära inslagen i allt för unga åldrar.
17

 Övriga som direkt avvisade delar av förslaget eller 

merparten var enligt avhandlingen: Svenska kvinnors vänsterförbund (SKV) med Kerstin 

Hesselgren i spetsen, kvinnliga ideella förbund som kraftigt motsätter sig en militarisering av 

skolan/skollivet, Svenska landsbygdens ungdomsförbund (SLU), som var starkt kritiskt mot 

att de mindre barnen ska göra värntjänstövningar, men positivt inställda till att läroverkselever 

innefattas av den. Folkpartiets ungdomsförbund (FPU) förkastar förslaget i sin helhet av ideo-

logiska och pedagogiska skäl. Även SSU, som förutom de skäl FPU anger, förkastar förslaget 

samt ser även en koppling till Tyskland och Hitlerjugend.
18

 

 

Debatten blev enligt författaren så omfattande att en regeringskris hotade. Samlingsregering-

ens oenighet tvingade fram ett kompromissförslag som de båda kammarna röstade enligt re-

sultatet 33 för, respektive 76 som krävde avslag, trots justeringar i bland annat åldersgräns av 

de rent militära inslagen på 15 år. Skolministern Gösta Bagge (högerpolitiker), ville få ige-

nom propositionen och stödd av försvarsminister Per Edvin Sköld hölls långa anföranden i 

båda kamrarna. Argumentation för införandet av värntjänsten var förstärkning av den all-

männa beredskapen och påverkan av de ungas vilja att försvara Sverige samt ökad samman-

hållning, umgänge över klassgränserna och en moralisk upprustning av den ”nöjesivrande, 

lata och övererotiserade ungdomen i landet”.
19

  

 

Relevant för min studies framställning är hur författaren framställer debatten och förespråkar-

na för/mot värntjänstens införande, då det till stor del innefattar kvinnornas politiska och fack-

liga aktivitet under beredskapsåren.  

 

Lärarinnornas fackliga och politiska aktivitet har jag för studien valt att granska genom lära-

rinnornas tidningsorgan Lärarinneförbundets Tidning (LF), vilket till stor del även verkar 

vara Viola Rohdins och Larsson-Utas strategi när de sammanställt boken Alla tiders folkskoll-

lärarinnor. 
20

 De uppmärksammar kvinnornas tjänsteplikt i arbetet med att evakuera barn till 

landsbygden från hotade samhällen samt redogör för kvinnornas arbetsinsatser vid förlägg-

ningarna ute på landsbygden.
21

 Relevant för min studie är bland annat tjänstetillsättningen 

samt utannonseringen av tjänster,
22

 vilket är en återkommande fråga i lärarinneförbundets 

tidningsorgan. Rohdin & Larsson-Utas verkar i sin bok ha för avsikt att lyfta fram enskilda 

                                                 
16

 Richardson, Gunnar (2003), s, 35. 
17

 Richardson, Gunnar (2003), s, 36. 
18

 Richardson, Gunnar (2003), s, 37. 
19

 Richardson, Gunnar (2003), s, 39-45. 
20

 Rohdin, Viola, Larsson-Utas (1998), Alla tiders folkskollärarinnor, pionjärer & förbund, Stockholm 
21

 Rohdin, Viola, Larsson-Utas (1998), s 90. 
22

 Rohdin, Viola, Larsson-Utas (1998), s 95. 
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drivande kvinnor och bevara deras insatser för framtiden, medan min studie mer allmänt in-

tresserar sig för lärarinnornas gemensamma insatser. Det är dock intressant att de sammanfat-

tar folkskolans 40-tal som en period kantad av utredningar inför kommande skolreformer och 

anser att ”stöpesleven” vore en lämplig symbol för tiden.
23

 Det vore kanske på sin plats att 

tillägga kommittéernas och utredningarnas tid. 

 

Författarna Rohdin & Larsson-Utas tar även upp ”syskonkärleksgnabbandet” mellan Lärarin-

neförbundet och Folkskollärarförbundet. I en artikel i Lärarinneförbundet med rubriken 

”Svälja kameler” där en del argument återges som stärker inläggen samt visar hur ”syskon-

gnabbandet” kunde ta sig ut.
24

Författarna tar däremot inte upp den offentliga argumentationen 

i övrig press och dess inverkan på folkskollärarnas ställning och anseende i den allmänna 

opinionen.  

 

Värntjänstens införande och förfarande har i boken redovisats, som jag tolkar det, under ”ob-

ligatoriska idrottsdagar”, införda enligt författarna mellan 1939-1945. Under kapitlet framhål-

ler de även de genom SF arrangerande kurser samt utbildningar till idrottsledare. Lärarinnor-

nas intresse för feriekurser sammanfattas i mina ögon ganska ytligt och någon större förkla-

ring till, eller bakomliggande orsak delges inte. Lärarinnornas ”Merit Poäng”,
25

 som de så 

vitsigt undertecknat inlägg i debatten med, förekommer inte i Rohdin & Larsson-Utas bok. 

Däremot är det intressant att de tar upp Ulla Alms avgång från redaktörsposten i LF 1946, 

Nummer 46.  Tidigare redaktionssekreterare Alice Bergqvist ersätter. Författarna skriver att 

SF inte längre har behov av att använda tidningen som slagvapen, och att de efter hennes av-

gång lämnar mer plats åt pedagogiken. 
26

 Ulla Alm hade under lång tid format tidningsorganet 

och hade med en enorm mängd artiklar skickligt lyft kvinnornas frågor i både den allmänna 

pressdebatten såväl som i förbundets egna organ.
27

 Det förvånar mig mycket att hon inte i 

boken fått en egen särställning, som en av den genom tiderna främsta folkskollärarinnedebat-

tören.  

 

En djupare betraktelse och redogörelse för de strukturförändringar läraryrket utsattes för un-

der andra hälften av 1800-talet till 1906 återfinns i Christina Florins Kampen om katedern, där 

även vikten av kvinnornas politiska verksamhet under perioden samt dess betydelse för kom-

mande generationers kvinnors ställning i samhället förklaras.
28

 Florin hävdar att kvinnornas 

inträde i folkskolläraryrket banade vägen för en kvinnopolitisk reform,
29

 och att det var ge-

nom den demografiska förändringen och nya ekonomiska situationer som nya möjligheter för 

kvinnan öppnades.  Det rådde ett överskott av ogifta kvinnor från medelklassen som genom 

                                                 
23

 Rohdin, Viola, Larsson-Utas (1998), s 105. 
24

 Rohdin, Viola, Larsson-Utas (1998), s 146. 
25

 LF, 1943, Nr 27, s 9. 
26

 Rohdin, Viola, Larsson-Utas (1998), s 147. 
27

 Persson, Sofia (2010) Folkskollärarinnorna och kvinnorörelsen, s 89 
28

 Florin, Christina,(1987) 1938-. Kampen om katedern: feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom 

den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906 Umeå: Univ, s 14. 
29

 Florin, Christina, (1987), s 55. 
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möjligheten att arbeta och utbilda sig till folkskolärare samtidigt även inplanterade medelklas-

sens värderingar i folkskolan.
30

  

 

Florin behandlar även lärarinnornas nordiska samarbete, där hon skriver att det första nor-

diska samarbetsmötet ägde rum i Göteborg i slutet på 1800-talet där knappt ett tusental dels-

tagare noterats, 1905 hade antalet deltagare i runda tal sexdubblats. En markant ökning vilket 

förklarar förlusten kvinnorna jag i studien granskat senare kände, över att inte kunna få till 

stånd dessa möten under beredskapsåren.
31

 

 

Statens ökade inflytande över folkskolan bidrog enligt Florin positivt till feminiseringsproces-

sen samt gynnade lärarnas professionalisering.
32

 Nyckeln till om folkskolläraryrket skulle 

komma att feminiseras låg enligt avhandlingen till stor del i, hur många utbildningsplatser 

kvinnorna fick.
33

 Påståendet förklarar varför det var en sådan stor och återkommande fråga 

för lärarinneförbundet. En fråga som för övrigt måste tillskrivas Hildur Nygren, ordförande i 

SF från och med 1941.  

 

Efter rösträtten är en studie av Kjell Östberg som ingående bearbetar kvinnornas inträde och 

aktivitet i maktens korridorer och männens politiska sfär.
34

 Kvinnornas fackliga arbete under 

mellankrigstiden belyses,
35

 liksom männens strategier för att utestänga kvinnorna.
36

 Boken 

består i två delar där den första delen diskuteras män och kvinnor efter det demokratiska ge-

nombrottet, med fokus på den manliga politiken, eller som författaren skriver, ”snarare vad 

jag kommer kalla manliga strategier för att hålla kvinnor utanför de maktens rum och korrido-

rer som fram till nu varit uteslutande männens domäner”.
37

 Den andra delen är för min studie 

mer relevant då den behandlar kvinnornas svar på de uteblivna politiska framgångarna och 

presenterar den kvinnliga strategin att ändå beträda de av männen stängda maktens rum och 

korridorer.
38

 

 

En annorlunda avhandling skriven av Göran Sparrlöf är Vi manliga lärare.
39

 Avhandlingen 

har för avsikt att studera de manliga folkskollärarna 1920-1963, ur ett historiskt perspektiv. 

Det övergripande syftet är att ur ett manligt perspektiv förstå omvärderingen av folkskolelära-

rinnorna över tid. Dessa ses först som de manliga folkskollärarnas huvudmotståndare, för att 

senare på 50- talet bli samarbetspartners mot de akademiskt utbildade adjunkterna och för 

rätten att få undervisa på högstadiet. Relevant för studien är framförallt avsnittet som behand-

                                                 
30

 Florin, Christina, (1987), s 53-55. 
31

 Florin, Christina, (1987), s 64, 83. 
32

 Florin, Christina, (1987), s 100- 105. 
33

 Florin, Christina, (1987), s 108, 109. 
34

 Östeberg, Kjell (1997), Efter rösträtten, kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet, Brutus Öst-

lings Bokförlag Symposion, Eslöv. 
35

 Östberg, Kjell (1997), s 112. 
36

 Östberg, Kjell (1997), s 84. 
37

 Östberg, Kjell (1997), s 9. 
38

 Östberg, Kjell (1997), s 9, 101, 112, 146, 156. 
39

 Sparrlöf, Göran (2007), ”Vi manliga lärare”. Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbets-

områden 1920–1963, Linköpings universitet. 
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lar förändringsperspektivet där reella förklaringar till sakförhållanden som rådande lönesy-

stem är intressanta, med fokus på mentala genuskonstruktioner och förändringar i dessa.  

 

I ett avsnitt kallat ”I skuggan av beredskapen” tydliggör Sparrlöf de svenska rådande omstän-

digheterna runt beredskapsåren.
40

  Krigsutbrottet initierade ett omfattande statligt sparpro-

gram vars huvudsakliga syfte var att frigöra mer kapital till försvarsmakten. En särskild be-

sparingskommitté tillsattes och i dess första betänkande 1940 föreslogs en kraftig minskning 

av antalet lärare samt en sammanslagning av undervisningsgrupperna. Oro för ökad arbetslös-

het gjorde att debatten om den nu införda likalönsprincipen ånyo blossade upp. Motsättning-

arna mellan könen var enligt författaren stora ända fram till 1941 då många av de orättvisor de 

manliga folkskollärarna åberopat åtgärdades.
41

 Rasbiologiska resonemang och eugeniken 

1939-40 blåste än större liv i den pågående konflikten. Sverige skulle invaderas av utländsk 

arbetskraft och den svenska folkstammen riskerade att om inte utplånas, så kraftigt försvagas. 

Sparrlöf menar att Folkskoleförbundet gjorde befolkningsfrågan till ett vapen mot likalöns-

principen. Opinionen blev så stark att regeringen 1941 tillsatte en befolkningskommission. 

Syftet med opinionsbildningen var att avbryta femårsprojektet med införande av likalönsprin-

cipen (1937-1942), och återupprättandet av kvinnans storhet som hustru, moder samt livgi-

vande cell i folkkroppen.
42

 

 

Sparrlöf behandlar även införandet av ”värntjänsten” 1941. Han skriver att det fördes diskuss-

ioner i riksdagen om ett införande av värntjänst 1941. Det manliga folkskollärarförbundet 

ställde sig positiva till förslaget, men att de ansåg barnen vara alltför små för de mer militanta 

inslagen i förslaget. Sparrlöf påtalar att utvecklingen under de närmast följande beredskaps-

åren inte undersöks, men nämner att beredskapsretoriken fick en kraftig nedtoning efter 1943 

med hänvisning till ett tal vid Folkskollärarförbundets årsmöte 1943. Ordföranden hade då en 

ny fostransaspekt i sitt anförande och talar om att framtiden inte fick byggas på hat. En iaktta-

gelse författaren gör, är att förbundets beredskapsengagemang är klart manskodat och att de 

uteslöt kvinnorna. Detta trots att Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté har ställt inte 

mindre än 800 000 kvinnor till beredskapens förfogande. Detta omnämns enligt Sparrlöf inte 

en enda gång i förbundets tidningsorgan. 
43

  

 

I Irene Anderssons avhandling undersöks skillnaderna i kvinnornas organisatoriska föreha-

vanden i arbetet för fred under första och andra världskriget.
44

 I krig och fred satt männen på 

maktpositionerna, men avhandlingen visar att kvinnorna långt ifrån var maktlösa. Redan i ett 

tidigt stadium påvisar studien att kvinnornas ledningsgrupp hade en internationell ambition 

med sina aktioner och inte var rädda för att satsa stort.
45

 Ledningsgruppen vände sig till en-

skilda kvinnor, ej till organisationer. På detta sätt behövde inte initiativkommittén anpassa sig 

till andra intresseorganisationer. Kvinnorna appellerade till män som stod nära maktens bo-

                                                 
40

 Sparrlöf, Göran (2007), s, 115. 
41

 Sparrlöf, Göran (2007), s, 115- 117. 
42

 Sparrlöf, Göran (2007), s, 121, 122, 123. 
43

 Sparrlöf, Göran  (2007), s, 120, 121. 
44

 Andersson, Irene (2001)Kvinnor mot krig, Aktioner och nätverk för fred 1914-1940,Tryck Prinfo/Team Offset 

& Media, Malmö. 
45

 Andersson, Irene (2001) s 150. 
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ningar. Kvinnornas agerande kan ses ur flera infallsvinklar, dels enas de tidigare passiva 

kvinnor att delta i aktioner, dessutom visade de att kvinnorna tillsammans hade makt. Ett 

tredje perspektiv är att de inte anklagade utan vädjade, samtidigt som de i uppropet lade 

skuldbördan för händelseförloppet på just männen. 
46

 Ett citat tydliggör detta. 

 

Kvinnor, sammanslut er, kräv av männen att de besinna vart det bär hän med mänsklighet-

en…
47

 

 

Centralt i studiens analys ligger utomparlamentarisk mobilisering för politisk kamp med in-

ternationell syftning, som skedde i huvudsak via informell organisering. I kontextualiseringen 

har större delen av fredsinitiativen under perioden studien behandlar berörts. Materialet förfat-

taren haft att bearbeta är av officiell karaktär, dagspress, tidskrifter, protokoll, flygblad, vilket 

knyter an till min egen studie då jag använder liknande material, men av snävare karaktär. 

Författaren har även bearbetat material av mer privat karaktär så som brev, dagböcker och 

självbiografier i syfte att kartlägga kvinnornas kontaktnät. Min studies främsta källa är Lära-

rinneförbundets tidningsorgan och kommer inte att ingående behandla privat källmaterial, 

men Anderssons studie förklarar nätverkandet bakom olika artiklar, fria ord, insändare och 

upprop som förekommer i min egen studies granskade artikelmaterial.
48

 Det speciella med de 

aktioner Andersson valt att undersöka i sin studie i förhållande till övriga fredsrörelser är 

främst att innehållet baserades på kvinnornas krav på politisk medbestämmande. Aktionerna i 

studien kan betraktas som feministisk antimilitarism.
49

  

 

Kvinnornas nätverk bestod både 1915 och 1935 av en ganska liten grupp frisinnade kvinnor 

med förankring i det socialdemokratiska eller liberala kvinnoförbunden, främst lokalt i områ-

den kring Stockholmstrakten.
50

 Det feministiska antimilitaristiska tankemönstret fungerade 

som en gemensam identitetsmarkör och gav därmed kvinnan en särskild position. Under den 

tid studien behandlar stod kvinnan formellt eller informellt utanför politiken och framförallt 

militärväsendet. Talen kvinnorna framförde om krigsvåld och utanförskap gav dem en ge-

mensam plattform att agera utifrån. De bedrev politik och var så framsynta att de till och med 

vågade sig på att i en ekonomisk jämförelse ifrågasätta kostnaderna för försvarsmakten kontra 

utgifterna för social omsorg under kristiden. Anderssons studie påvisar att den sociala fredsrö-

relsen på 1960-talet faktiskt redan etablerats av denna lilla kärngrupp med Elin Wägner i spet-

sen långt tidigare.
51

 

 

En liknande studie av pionjärer och pedagoger i kvinnliga fredsorganisationer är Lysistrates 

döttrar av Inga-Britt Melin. Avhandlingens syfte är att beskriva, analysera och förstå varför 

och hur en speciell grupp genom olika nätverk, internationella så väl som nationella, kunde 

organisera en rörelse för kvinnor där de kunde verka för fred, mot krig och militarism och en 

                                                 
46

 Andersson, Irene (2001) s 151. 
47

 Andersson, Irene (2001) s 151. 
48

 Andersson, Irene (2001) s 303-304. 
49

 Andersson, Irene (2001) s 305. 
50

 Andersson, Irene (2001) s 306. 
51

 Andersson, Irene (2001) s 305-307. 
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rad andra viktiga kvinnofrågor i seklets början.
52

  Avhandlingens fokus och tidsram gör den 

mindre intressant än Anderssons, då den till övervägande del behandlar förloppet och kvin-

nornas verksamhet med tyngdpunkt på första världskriget.  

 

Den kvinnliga fredstanken är en hyllning till Fredrika Bremer. För min studie är inte denna 

dokumentation relevant, mer intressant är den för ökad förförståelse kring de kvinnonamn, 

Anna Sandström
53

, Elsa Beskow, Matilda Widegren, Selma Lagerlöf 
54

 med flera, som alla 

enligt boken hade skolväsendet som gemensam nämnare samt bidragit till den kvinnliga 

fredstanken i Fredrika Bremers fotspår.
55

 

 

Ariseringspolitiken i Nazityskland och dess påverkan på de av Tyskland ockuperade länderna, 

samt även hur ett neutralt land som Sverige påverkades av denna politik, behandlas i Göran 

Blombergs bok Mota Moses i grind, med undertiteln Antisemitismen och ariseringsivern i 

Sverige 1933-1940. 
56

 Blomberg understryker Richardsons tes om att svenska politiker och 

finansväsendet i landet omöjligt kan varit okunniga eller ovetande om den mörka baksidan av 

nationalsocialistiska partiets framgångar. Författaren ger en tydlig bild av hur stor påverkan 

det i realiteten var. Ariseringen innebar att judiska ägare tvingades överlämna sina affärsrörel-

ser mot ingen eller mycket liten ersättning till ariska ägare. Tyskarna ställde krav på att även 

affärsrörelser i Sverige skulle ariseras, informationen till allmänheten skedde i dagspressen. 

Relevant för min studies sammanhang är det statsfinansiella och politiska läget.  

Blomberg menar att det inte är troligt att den stora massan ägnade sig åt ariskhet och rashy-

gien. Intresset för dessa frågor har istället frodats inom vissa akademiska kretsar i Uppsala, 

Lund och Stockholm. Politiskt gav de uttryck i till exempel att Bondeförbundet i början av 

30-talet lät skriva in främlingsfientlighet i sitt handlingsprogram. Vilken uppfattning som blev 

gällande inom partiet avgjordes i stort genom hur toppskiktet tänkte.
57

   

 

Intressant för min undersökning är att, som bland annat Richardson och Sparrlöf tar upp, att 

det främst verkar vara män till högern på den politiska skalan och från de högre manliga läro-

verken som en pro-nazistisk hållning intogs, medan till exempel Bondeförbundets kvinnoor-

ganisation klart motsatte sig nazistisk inflytande i skolundervisningen, stödd av socialdemo-

krater och vänsterkvinnor. Påpekas bör att Gösta Bagge, dåvarande skolminister från höger-

partiet, utarbetade en ny läroplan under tidperioden. Boken ger en intressant och tydlig bild av 

hur skört vårt samhälle var under studiens tidsram och ger ny förståelse till hur svensk politik 

förändrades och omformades allt eftersom krigshotet nalkades och sedermera vände.   

 

                                                 
52

 Melin, Inga-Britta(1999), Lysistrates döttrar, Pionjärer och pedagoger i två kvinnliga fredsorganisationer, 

Umeå, s 21. 
53

 Ekbom, Inger(1991), Den kvinnliga fredstanken, Carlssons, Stockholm,  s 105. 
54

 Ekbom, Inger (1991), s 123. 
55

 Ekbom, Inger (1991), 101. 
56

 Blomberg, Göran (2003), Mota Moses i grind, Ariseringsiver och antisemitism i Sverige 1933-1940. Borgå, 

Finland. 
57

 Blomberg, Göran (2003) s 152. 
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En bok som avhandlar liknande problematik är Drömmen om Norden av Birgitta Almgren 

som beskriver den nazistiska infiltrationen mellan 1933- 1945.
58

  Det för min studie mest re-

levanta kapitel behandlar svensk opinion ur tysk synvinkel. 
59

 Författaren påvisar hur svenska 

skolexperter infiltreras och faller i beundran,
60

medan Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin i allra 

högsta grad väcker förargelse med sina argument och uttalanden om demokratiska förhåll-

ningssätt och demokratiska uppfostringsmål bland den tyska nazistiska regimen.
61

 

 

I en akademisk avhandling skriven av Sofia Persson för filosofie doktorsexamen i sociologi 

vid Göteborgs universitet, skildrar författaren bland annat lärares villkor över ett ganska brett 

tidperspektiv 1800-2000.
62

 Hon tar upp vad det är som ”formar” en lärare, bakomliggande 

orsaker och sociokulturella omständigheter i samhället som är mycket intressant för min 

undersökning då argumentationen kring lika-lönedebatten, gift kvinnas arbetsrätt och kvin-

nans naturliga samhällsroll börjar spira i den då rådande genusordningen, d.v.s. kvinnans vår-

dande omsorgsroll.  Persson beskriver lärarkåren som primära och korporativa agenter, vilket 

innebär att gruppens gemensamma intressefrågor överordnas individens. I avhandlingen 

framgår det hur lärarna inte bara påverkats av rådande utbildningssystem, utan även genom 

deras olika organisationer också medverkat till dess utformning. Nativitetsproblemet 1939 

och den hotande arbetslösheten blåste nytt liv i debatten gift kvinnas rätt att arbeta. Argumen-

tationen Lärarinneförbundet förde om arbetsrätten, var att om kvinnorna riskerade avsked vid 

giftermål, kunde de avstå från familjebildning. Argumentet var kraftfullt i en tid då konsensus 

rådde om att ökad nativitet skulle understödjas. Lärarinneförbundets åberopande av att nat-

ionens intresse och kvinnornas intresse sammanföll resulterade i en generell lag om förbud att 

avskeda kvinnor på grund av graviditet eller giftermål infördes 1939. Inom lärarkåren dök 

dock diskussionen upp igen, då elevkåren från de manliga folkskollärarseminarierna inläm-

nade en skrivelse 1941, där de efterfrågade en utredning om inte gift kvinna, speciellt de dub-

belavlönade, inte borde tvingas avgå till förmån för yngre manliga nyexaminerade folkskollä-

rare. Debatten tystades dock ned av Folkskollärarförbundet.
63

 Sparrlöf behandlar mer ingå-

ende problematiken och hävdar att Folkskollärarförbundets ambition att ingå i tjänstemanna-

förbundet TCO spelade in i nedtystandet av debatten.
64

 

 

I Perssons avhandling skriver hon vidare att det inte går att reducera lärarkårens strävanden 

till ett enda empiriskt yttersta mål och intresse. Istället ser hon en rad olika förklaringar till 

lärarkårens agerande, individuellt liksom i organiserade grupperingar, och menar att struktu-

rella förhållanden påverkar vilka frågor lärarna fann angelägna och hur det valde att driva 

dessa frågor. Deras val av yrkesprojekt var enligt skribenten, villkorade av patriarkala genus-

                                                 
58

 Almgren, Birgitta(2005), Drömmen om Norden, nazistisk infiltration 1933-1945,Carlssons bokförlag, Stock-

holm. 
59

 Almgren, Birgitta (2005) s 67. 
60

 Almgren, Birgitta (2005) s 75. 
61

 Almgren, Birgitta (2005) s 76. 
62
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relationer och rådande klassrelationer samt erfarenheter de gjort i sitt yrkesutövande i relation 

med eleverna i den utbildningsform de var verksamma. Författaren poängterar att de feminist-

iska fröknarnas arbete för jämställdhet inom läraryrket och samhällslivet förtjänar att upp-

märksammas och beforskas ytterligare.
65

  

 

Perssons avhandling tar inte ingående upp den nazistiska påverkan eller värntjänstens infö-

rande vilket heller inte Henry Egidius gör i sin bok Skola och utbildning i historiskt och inter-

nationellt perspektiv.
66

 Däremot behandlar han ingående hur utbildningsväsendet under olika 

tidsepoker förändrats, beroende av vilka de styrande krafterna i samhället var och menar att 

skolgång och studier snarare följt än lett utvecklingen.
67

    

 

 

 

6. Bakgrund 

Egidius bidrar med historisk information då han beskriver samspelet mellan utbildning, sam-

hälle och politik i sin lärobok Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv.
68

 

Pedagogikhistoriska framställningar, menar Egidius, kan ge den uppfattningen att när sam-

hället förändras, beslutas om förändringar även inom utbildningsväsendet. Försöker samhället 

skapa önskvärda samhällsförändringar genom att förändra utbildningsinstitutionerna, frågar 

sig Egidius.
69

 Detta är en intressant fråga då den stärker Richardsons tes om Hitlers strävan 

och avsiktliga samhällsförändring genom tyska skolreformer i början av 30-talet.
70

 Egidius 

menar att hur utbildningsväsendet under olika tidsepoker förändrats till stor del beror på vilka 

de styrande krafterna i samhället var och menar att skolgång och studier snarare följt än lett 

utvecklingen.
71

     

 

Sverige liksom en rad andra länder i Europa var enligt Egidius starkt tyskinflueratunder 1800-

talet ända till mitten av 1900-talet. Tysklands sammanbrott efter andra världskriget lämnade i 

stora drag två nya block att inspireras av, båda tillhörande segrarsidan, 1) Sovjet 2) USA-

Storbritannien. 
72

 

 

Efter första världskriget sker en demokratiseringsprocess, vilket troligtvis är en av de bidra-

gande orsakerna till att krav på en enhetlig skola börjar lyftas. Syftet med införandet av en-

hetsskolan var att skapa en viss form av demokratisk jämställdhet. En annan, inte lika vacker 

orsak, är industrialiseringens och näringslivets efterfrågan på arbetskraft med högre utbild-

ning, som Egidius behandlar. Han menar att förespråkare för införandet av en enhetsskola inte 
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enbart fanns bland socialdemokrater och liberaler utan även stöddes av näringslivet. Ett mot-

satsförhållande politiskt och ideologiskt men med samma mål.
73

  

 

1940 års skolutredning var förankrad i Bismarckideologin från tyskt 1800-tal, vilket innebar 

en hjälp till dem som höll på att gå under i industrisamhällets hårda djungel med hjälp till 

arbetarfamiljerna som innefattande skolbad, skolmåltider, skollovskolonier, gymnastik och 

hygien. Men även en sträng arbetsdisciplin i lokaler kopierade av tyska militärkaserner samt 

med bestraffning vid lättja, trots och skolk.
74

 

 

Det är näst intill omöjligt att beskriva samhällsstrukturen och det politiska klimatet under 

andra världskriget utan att belysa den då rådande antisemitismen. I detta fall verkar influen-

serna gå i motsatt riktning och tankar om rasrenhet var under 1900-talet inte ett isolerat tyskt 

fenomen, vilket Blomberg tydliggör i sin bok Mota Moses i grind.
75

 

 

I Sverige bildades Svenska Sällskapet för Rashygien redan 1909 och 1 januari 1922 startades 

Statens institut för Rashygien. Enligt Blomberg energiskt framdrivet av en rad vetenskapsmän 

och med professorn och tillika arvsbiologen Herrman Lundborg som chef. Motsvarande insti-

tut bildades i Tyskland 1927. Blomberg påpekar i sin bok att tankar om rashygien, under-

lägsna raser och tvångssterilisering inte alls var ovanligt under 30- och 40- talet i den svenska 

offentliga debatten.
76

  

 

Mycket har skrivits om de båda världskrigen, men kvinnornas verksamhet under perioden 

verkar vara ett tämligen tunnsått forskningsområde. Dock har Irene Anderssons avhandling 

Kvinnor mot fred som behandlar kvinnligt nätverkande och kvinnliga fredsaktioner under 

tiden min studie undersöker, samt deras verksamhet under första världskrigen, belyst framför-

allt kvinnornas arbetssätt och organisatoriska förmåga i politiska aktioner och långsiktiga po-

litiska strävanden. 
77

 

 

För min studies sammanhang är författarens gedigna kartläggning över kvinnoaktionen ”Ned 

med vapnen” intressant, då det i högsta grad berör kvinnornas politiska verksamhet under 

andra världskriget. Andersson skriver att civilskyddet var en olöst fråga tekniskt, politiskt 

samt ekonomiskt och således öppen för diskussion. Att kvinnorna valde att agera genom väg-

ran kan ha inspirerats från Aristophanes’ Lysistrate som visserligen skrevs 412 f.Kr. men 

1932 översatts till svenska och uppförd vid Dramaten 1934.
78

 I Aristophanes’ freds- och 

kvinnodrama Lysistrate är kvinnors vägran ett centralt tema. Den svenska översättningen av 

Lysistrate blev Ned med vapnen, vilket senare även blev namnet på kvinnornas vapenlösa 

manifestation mot krigets fasor som härjade i Europa. Dramat på Dramaten nådde ingen spe-

ciell uppmärksamhet bland kvinnoorganisationerna, en notis i den socialdemokratiska kvinno-

tidningen Morgonbris efterlyste ett större fokus på kvinnokampen i dramat. Det var inte för-
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rän det omarbetades av en finsk regissör som kvinnorna anammade dramat och vid firandet av 

ovannämnda tidnings trettioårsjubileum framfördes det således i ny tappning, där kvinnokam-

pen i dramat sats i större fokus.  

 

Morgonbris skrev efter jubileet, – Var finns vår Lysistrate? Är en modern upprepning tänk-

bar? Karin Boye svarade på den öppna frågan att hon trodde arbetarklassens kvinnor, intellek-

tuella kvinnor och kvinnoorganisationer för fred skulle kunna ha stort inflytande och mycket 

väl kunde hämta styrka ur myten och symbolen Lysistrate.
79

 

 

En annan inspirationskälla och pådrivande kvinnoaktör är Elin Wägner som under närlig-

gande tid utkom med boken Dialogen fortsätter (1932). Frågan om gasstridsmedel hade 

väckts av militära företrädare under 1920-talet och problematiken med att inte kunna utrusta 

en hel stad med dugliga gasmasker var ett känt fenomen. En utredning förordade att endast 

den utsatta delen av befolkningen skulle tilldelas gasmasker, resten av folket skulle kunna 

klara sig med vadd doppad i saltlösning och lindas runt huvudet med ett tunt tyg. Utredningen 

resulterade inte i några åtgärder. Elin Wägner väcker tanken om en kvinnlig gasmaskvägran i 

den offentliga debatten i sitt skönlitterära verk. Boken som förutom moderskapsskydd och 

illegala aborter, också diskuterar kvinnornas gemensamma politiska arbeten samt vägran mot 

gaskriget och dess avsikt att skada civilbefolkningen. Andersson menar att boken kan ses som 

en förtext till det vapenlösa upproret då den så uppenbart skildrar de spörsmål som tre år se-

nare blir aktuella i 1935 års kvinnoaktion för freden.
80

  

 

Wägner använder i sin bok de idéer kvinnornas vapenlösa aktion senare grundar sig på. Hon 

skildrar målande på olika sätt scenariot att något måste göras innan bomplanen börjar flyga 

över befolkningen. Genom riksdagskvinnan konstaterar författaren själv att protesterna måste 

komma till stånd innan kriget är ett faktum, då är det redan för sent.
81

 

 

Exemplet ovan belyser kvinnornas strategiska arbete under denna tid. Många processer skap-

ade opinion och strategin att använda sig av teater, press och skönlitterära verk är några ex-

empel på de vägar den lilla kärngruppen aktiva kvinnor använde sig av för att nå ut till de 

dåvarande passiva kvinnorna i landet. De gav dem ett val att förbli passiva och låta kriget för 

lång tid framöver döda allt som kom i dess väg, eller så kunde de välja att solidariskt påverka 

kriget som framställdes som ett tekniskt vidunder genom att vägra använda sig av de otillräck-

liga skydd som erbjöds dem. Ett faktum som myndigheterna och de flesta bland befolkningen 

redan kände till var att skyddsrummen och gasmaskerna ändå inte skulle räcka till åt alla.
82

 

 

Aktionen ”Ned med vapnen” föddes under en av de pedagogiska sommarkurser den Kvinnliga 

Medborgarskolan anordnade. Skolan var en skola för kvinnor där de lärde sig diskutera i dis-

kussionsklubbar samt föra protokoll över verksamheten. Diskussionsklubben ”Isbrytaren” 

diskuterade vad som kunde göras för freden i Europa. Mötet blev så livligt att en särskild 
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fredskommitté bildades bestående av 13 kvinnor, kursdeltagare och lärare. Lisen Bonnier stod 

nära medlemmarna och erbjöd sig bekosta annonsering i dagspress. Målet med den vapenlösa 

aktionen för freden var att ställa en bred kvinnofront mot ett upplevt krigshot samt att även nå 

en internationell uppslutning kring aktionen. Kvinnorna hade således till sitt förfogande egna 

ekonomiska resurser, egna tidningsorgan, kontakter, arbetskraft och möteslokaler. Denna or-

ganisation visar att de använde sig av ett legitimt politiskt arbetssätt som motsäger bilden av 

politiskt ointresserade och okunniga kvinnor.
83

 

 

7. Resultat 

Jag kommer under rubriken först presentera en sammanfattning av empirin, samt exemplifiera 

ett antal publicerade artiklar i lärarinnornas fackliga tidningsorgan. Exemplen redovisas tema-

tiskt efter mina fem för studien valda teman, värntjänsten, 1940 års skolkommission, bered-

skapsaktiviteter och beredskaps politik, seminarie- och tjänstetillsättningsfrågor samt redovi-

sade insamlingsresultat.  

 

7.1. Presentation och sammanfattning av utgivna nummer av Lärarinneförbundets tid-

ning 1940-1945. 

Lärarinneförbundet (LF), tidningsorgan för Svenska Folkskollärarinneförbundet (SF) ut-

kommer 1940 med 52 nummer, varav 4 var dubbelnummer. Ansvarig utgivare var Frida 

Härne, redaktör Ulla Alm, redaktionssekreterare Alice Bergqvist. Ansvarig för landsbygden 

Anna Krok. 1940 är för studien 96 inslag av relevant innehåll om förbundets fackliga aktivitet 

under beredskapsåren.  

 

1941 fanns, vid i övrigt oförändrad redaktion, inte längre någon specifikt ansvarig för lands-

bygden. Tidningen kom från och med årsskiftet 1940/41 ut varje onsdag med 52 nummer 

varav fem var dubbelnummer. Detta år avgick Frida Härne som SFs ordförande
84

 men kvar-

står som ansvarig utgivare för förbundets tidning (LF) året ut samt januari, februari 1942. 

1941 är för studien 117 inslag av relevant innehåll om kvinnornas förehavanden under bered-

skapsåren. Inför det nya året blickade LF ut över det krigshärjade Europa och manade till 

tacksamhet och ödmjukhet inför det faktum att vi undkommit krigets fasor på svensk mark. 

Men tacksamheten förpliktar, fortsätter LF och påpekade att våra ockuperade grannländer 

behövde vår hjälp samt vikten av en stark sammanhållen kåranda. SF välkomnade den nya 

skolkommittén och tyckte att det var bra med nyväckt intresse för skolfrågor, speciellt under 

rådande besparingsbeting. Hårdast drabbade enligt förbundet nedskärningarna de nyexamine-

rade som först efter 10-15 år kunde se fram emot en egen klass. SF menade att kårorganisat-

ioner kunde hjälpa och propagerade för en konsolidering. En enad kår är starkare menade SF. 

De ville även nå ett ökat medlemskap bland landets lärarinnor och manade de oorganiserade 

lärarinnorna att vakna upp.
85

 

 

Ansvarig utgivare från och med februari 1942 var SFs nya ordförande Hildur Nygren, på re-

daktörposten kvarstår Ulla Alm och även redaktionssekreteraren Alice Bergqvist. 52 nummer 
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utkommer även detta år varav 6 var dubbelnummer. Tidningsorganet antog nu en mildare ton 

med fler artiklar om nya pedagogiska rön samt fler artiklar insända av medlemmar. I de fall 

radikala åsikter lyfts fram var de oftast referat från andra tidningsorgan och mer ett svar från 

förbundet än en lyft fråga. Hildur Nygren viktigaste fråga för året var elevintagen vid semina-

rieutbildningarna. SF förordade på grund av den höga arbetslösheten bland förbundets med-

lemmar, att inga elevintag sker under höstterminen detta år. Vidare ville de poängtera att om 

intag ändå skulle ske enligt skolöverstyrelsens förlag skulle en protest angående den föresla-

gna könsfördelningen (108 manliga och 36 kvinnliga seminarister) inlämnas. Skolöverstyrel-

sen försvarade könsfördelningsintaget med att det fanns en tendens att kommunerna i första 

hand efterfrågade manliga lärare. SF ansåg att det var en pedagogisk förlust att bejaka tenden-

sen. Förbundet beslöt även under året att avsätta en del av förbundets medel till Norge- och 

Finlandshjälpen samt att placera en del av medlen i försvarsobligationer.
86

 Detta år börjar 

även diskussioner och motioner angående fördelar och nackdelar med införandet av deltids-

tjänster för kvinnor göra sig hörda i press och riksdag.
87

 1942 är 107 artiklar och notiser rele-

vanta för denna studie.  

 

1943 ändrar tidningen format, och blir mer lik dagspress i samma tid, det vill säga tidningen 

lämnar sin enklare layout och får nu ett mer påkostat utseende
88

. Ansvarig utgivare, redaktör 

samt redaktionssekreterare som året innan. Kärnfrågan för SF detta år är återuppbyggnaden 

efter freden i en som Hildur Nygren uttalat vid SFs ombudsmöte 20-21 juni 1943, Karlstad, ”-

ond mörk värld, där rapporter om hemska saker kommer till oss i en jämn ström.”
89

 1943 är 

89 artiklar och notiser relevanta för denna studie.  

 

1944 ändras återigen tidningens format till ett trespaltigt.
90

 Ansvarig utgivare var Hildur Ny-

gren, redaktör Ulla Alm samt redaktionssekreterare Alice Bergqvist. Årets stora frågor är ef-

terkrigsarbete, ökad politisk aktivitet, solidariskt ansvar i beredskapsarbetet och fredsarbetet, 

6 årig bottenskola samt tjänstetillsättningen. Vid en summering av året tillskrivs de frågor 

som för SF tagit störst utrymme 1940-års skolutredning och konsolideringsfrågan,. 
91

 1944 är 

för denna studie 92 inslag av relevans. Från och med årsskiftet 1944/45 byter tidningen namn 

för att undvika missförstånd, förväxlingar och oklarheter till Sveriges folkskollärarinnors tid-

ning.
92

 Totalt har 500 inslag i LF relevanta för studien använts.  
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 Bilaga 3, SFs ombudsmöte 1944.

93 

 

7.1.1. Artiklar rörande värntjänsten. 

Den 24 december 1940 överlämnade Värntjänstsakkunniga, bestående av ordförande rektor 

Bengt Söderborg, ledamöterna överste Bertil Uggla och gymnastiklärarna Gustaf Lindén samt 

Marit Hallström ett betänkande angående värntjänstutbildning för skolungdom. Betänkandet 

publicerades i LF under rubriken, ”Värntjänstutbildning för skolungdom”. De sakkunniga fick 

uppdraget av statsrådet Bagge den 7 juli föregående år och arbetet var nu slutfört. De  främsta 

målen de sakkunniga satte för den manliga ungdomens värntjänstutbildning var följande: 

 

1) Förtrogenhet med geväret. 

2) Färdighet i skjutning. 

3) Insikt och färdigheter i olika uppgifter för den allmänna säkerhetens och  

    skyddstjäns ten.
94

 

 

 Främsta målen med värntjänstutbildningen för flickor enligt de sakkunnigas betänkande var:  

 

1) Hem och lägertjänst. Det vill säga förtrogenhet med behövliga 

    åtgärder vid en eventuell evakuering, befolkningsomplacering samt anordnande av läger. 

2) Hemsjukvård. Bör omfatta hemsjukvård samt olycksfallsvård. 

3) Barnavård.
95

 

 

Kvinnor och män borde enligt de sakkunniga även utbildas i luft-, gas- och brandskydd samt 

målspaning, rapportering och ordonnanstjänst. Den anda i vilken värntjänstutbildningen 

skulle bedrivas framgår av följande citat:  

 

De unga skola läras att förstå, att de äro lemmar av fosterlandets stora organism och att in-

dividen måste lyda de skrivna och oskrivna lagar, som syftas till det helas väl. Den natur-

liga auktoritetstron får icke undergrävas, och lydnadsplikten skall anammas som ett av 

samhällets nödvändiga och självklara krav. Inga undantag utan en värntjänst i denna anda 

bör gälla alla lärljungskategorier och icke vara förbehållna några vissa kategorier utan bli 

en hela folkets egendom.
96
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De sakkunniga föreslår således alltså att principiellt all skolungdom, manlig så väl som kvinn-

lig, erhåller en efter ålder och kön avpassad värntjänstutbildning. Skillnad måste dock göras 

mellan olika skolformer och som framgår av förslaget, mellan pojkar och flickor. Tid för 

värntjänstutbildningen föreslås av de sakkunniga omfatta minst 15 frilufts- och värntjänstda-

gar per läsår för läroverkselever. För folkskolans elever gällde enligt förslaget följande krav:  

 

Klass 1-2= 6-8 heldagar/läsår.  

Klass 3-4= 8-10 heldagar/läsår. 

Klass 7-8= 12-15 heldagar/läsår. 

Innehållet i värntjänstutbildningen för folkskolans elever bör innefatta enligt följande 

Klass 1-4. Smålekar, fri idrott, bollspel, idrottsliga lekar, trafikundervisning, simning  

och livräddning, skidlöpning och skridskoåkning samt terränglekar. 

Klass 5. Samma som ovan med undantaget smålekar som ersätts med orientering och 

 lägerliv. 

Klass 6. Som klass fem därtill luft-, gas- och brandskydd, målspaning, rapportering  

och ordonnanstjänst samt olycksfallsvård. Pojkarna ska även lära sig handgranatkastning, 

 korthållsskjutning samt vapenkännedom och vapenvård. För flickorna omfatta hem-  

och lägertjänst i form av ”red-dig-själv-arbeten.” 

Klass 7. Som klass sex undantaget terränglekar och lägerliv. 

Klass 8. Som klass sju undantaget för pojkar korthålsskjutning som utbytes mot  

skolskjutning. För flickor ska utbildningen omfatta hem- och lägertjänst i dess egentliga 

 utformning samt hemsjukvård och barnavård. 
97

 

 

De sakkunniga föreslog särskilda sommarläger som komplettering till läsårets värntjänstdagar 

med tre veckor under sommarferierna. Pojkar och flickor i separata läger. Ändamålet var att 

ge tillfälle till träning, fortbildning under fältmässiga förhållanden. Värntjänstdagarna bidrog 

enligt de sakkunniga till ”ungdomens moraliska fostran samt bereder ungdomen tillfälle att 

delta i nyttoarbeten så som skördearbeten, betesgallring, rensning, skogsröjning, trädgårds och 

hushållsarbete”.
98

 Antal deltagare per läger föreslogs vara 50 st. De sakkunniga föreslog även 

att landets drygt 1700 folkskoleanläggningar, utrustade med telefon och skolkök, användes till 

ändamålet. Lägerplatserna borde var och en användas till två läger per sommar, i runda tal 

skulle det innebära att ca 170 000 lägerplatser då kunde erbjudas till skolungdomen. Värn-

tjänstlägren innebar att skolungdom från olika samhällsklasser kunde mötas på lika villkor 

vilket enligt de sakkunniga även bidrog till: ”En sund samhällsanda samt en nyttig och välbe-

hövlig kontakt över klassgränserna.” 
99

  

 

Lägerdeltagandet föreslogs för folkskoleungdom ske senast till sommaren efter sjunde klass. 

För städernas ungdom föreslogs obligatorisk lägerutbildning. Delade meningar rådde bland de 

sakkunniga angående landsbygdens folkskoleungdom huruvida lägren skulle för deras del 

vara av obligatorisk eller frivillig karaktär, tillsvidare föreslogs frivillig lägerutbildning för 

deras del. 
100
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De sakkunniga beräknade att ca 4000-8000 ledare skulle komma att behövas beroende på om 

ledarna kunde arbeta vid ett eller två läger per sommar.  Gymnastiklärare och de högre läro-

verkslärarna borde även enligt de sakkunniga genomgå särskilda ledarkurser. Folkskollärarnas 

värntjänstutbildning föreslogs förläggas till sommarferierna och omfatta sex till åtta dagar. 

För de kvinnliga folkskollärarna var det av stor vikt att de under lärarutbildningen, innan ex-

amen, erhöll utbildning i sjukvård.
101

 

 

”SF om värntjänsten” var rubriken på en publicerad artikel i LF. I stora drag var artikeln ett 

svar från SF på de sakkunnigas första förslag angående värntjänstens utformning och praktise-

rande i de olika åldrarna inom skolväsendet som tidigare publicerats i LF. SF motsatte sig helt 

de militära inslagen men bejakade friluftsdagar och lek. Friluftsdagar var för övrigt enligt SF 

ett tidigare krav från förbundets sida. 13-åriga barns skjutövningar var något som förbundet 

inte under några omständigheter kunde acceptera och menade att det gick stick i stäv med de 

direktiv om karaktärsfostran och personlighetsdaning i demokratisk anda som tidigare ställts 

på folkskollärarkåren som dess främsta uppgift. I arbetet att främja solidariska och demokra-

tiska medborgare krävdes en uppmuntran till fri vilja och därför var de obligatoriska inslagen 

inte något bra alternativ. SF menade att: ”Barnen ska inte dragas in i en vuxenvärld där vapen 

och våld förespråkas och används.” 
102 

 

Även SAF reserverade sig mot de obligatoriska vapenövningarna för folkskolebarn. Tidning-

en Social-Demokraten samt socialminister Möller, ställde sig positiva till förslaget och me-

nade att lärarkåren endast var bekväma och lata i sina motargument.
103

 

 

Ytterligare en artikel med rubriken ”SF om värntjänsten” publicerades i LF angående en re-

miss inlämnad den 7 januari 1941 av regeringen, där tillfälle att yttra sig över de värntjänst-

sakkunnigas betänkande lämnades. SF anförde ”vördsamt” följande. Förslaget som rörde fy-

sisk fostran - bättre ”betingelser för fostran till praktisk duglighet”, bejakades av SF. Ett visst 

antal obligatoriska friluftsdagar låg helt i linje med både SAF:s och SF:s tidigare skrivelser, 

där ”fysiskt starka, friska och sunda fostransideal vid sidan om den intellektuella fostran, ej på 

dess bekostnad” bejakades av centralstyrelsen. Den moraliska fostran till laglydighet godtogs, 

men SF betonade vikten av att barnen skulle fostras till självständiga och fritt tänkande indi-

vider. Hemsjukvård, barnavård och olycksfallsvård, bifölls med det förbehållet att det borde 

gälla flickor så väl som pojkar samt att den inomhusförlagda luft-, gas- och brandskyddsut-

bildningen inte fick inskränka på friluftsdagarna. Förslagsvis kunde en del av den undervis-

ningen bakas in i tidens gängse redan schemalagda skolämnen.
104

 

 

Militära inslag så som skjutövningar, handgranatkastning, vapenkännedom och vapenvård, 

avstyrks på grund av folkskolebarnens ”ringa” ålder. SF ansåg att politik, militarism och 

krigsmentalitet borde hållas utanför skolan.
105
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Angående de obligatoriska läger som de värntjänstsakkunniga föreslagit i sitt betänkande på-

pekade SF att lägren endast borde vara av frivillig karaktär och bedrivas i samma anda som 

scoutverksamheten. Lämplig ålder för denna verksamhet ansåg SF vara 17år. Utredningen 

föreslog att verksamheten skulle ske senast vid 7:e skolåret, vilket SF såg problematiskt på, då 

flertalet skolor ännu inte vid tidpunkten infört 7:e skolåret. Lantbarn behövdes under bered-

skapsåren i jordbruket och kunde inte avvaras för obligatorisk lägernärvaro ansåg SF.  

 

SF tyckte att tanken om socialklassutjämning var positiv, men kunde inte se att den kunde 

komma till stånd under militära förhållanden. Bortsett från de rent militära inslagen borde 

befintliga sommarlovskolonier bättre gagna stadsbarnen till mindre bemedlade föräldrar än 

folkskolebyggnaderna på grund av dess bristande hygieniska anordningar, påpekade SF. 

 

Ledarutbildningen borde enligt SF vara frivillig. Bäst lämpade för utbildning av detta slag 

ansåg SF att redan befintligt aktiva lärare som redan nu var ledare inom olika folk- och id-

rottsrörelser vara bäst lämpade. Vidare såg SF det vara uteslutet att anlita militära ledare för 

de olämpliga skjutövningarna. SF föreslog dock ”vördsamt” att obligatoriska friluftsdagar 

infördes samt att övrig undervisning i fysisk fostran vävdes in i redan befintliga schemalagda 

skolämnen. Lägerverksamheten ansåg SF endast kunde införas på frivillig basis för all ung-

dom så väl som för skolpersonal. SF förordade en översyn om inte befintliga ideella förening-

ar kunde bedriva den verksamheten med hjälp av statligt stöd. De rent militära inslagen i 

värntjänstutbildningen ansåg SF inte under några omständigheter få införas i folkskolan.
106

 

 

Under Pressklipp publicerade LF ett inlägg i värntjänstdebatten under rubriken ”Värntjänsten 

stöpes om”. Artikeln var en reaktion från en SF-medlem på att lärarinnorna utmålades som 

”nej- sägare”, samt en sammanfattning av debatten i tidningen Social-Demokraten. Efter det 

att skolöverstyrelsen och högsta millitära sagt sitt angående värntjänstsakkunnigas inlämnade 

betänkande i värntjänstutformningen konstaterade ovannämnda tidning att värntjänstens infö-

rande inte var att vänta utan avsevärda modifikationer och tillägger ordet ”tyvärr”. SF utmåla-

des som nejsägare men varken medlemmarna eller centralstyrelsen kände igen sig i utlåtandet. 

SF hade endast opponerat sig mot de obligatoriska rent militära inslagen på grund av folksko-

lebarnens ringa ålder och fått stöd för den åsikten från både skolöverstyrelsen och högsta mili-

tära ledning. Från militärt håll ansågs skjutövningar vara direkt olämpligt för barn under 14år 

och militär ledning uttalade att med: ”Varsamhet kan ett omarbetat värntjänstförslag införas 

med hjälp av förslagsvis hemvärnet.”
107

 

 

Skolöverstyrelsen motsatte sig förslaget på flertalet punkter men var dock tacksamma för att 

själva idén om en viss värntjänst kommer att införas. Skribenten uppmanar i artikeln statsrå-

det Bagge att i det snaraste ta problemet under omprövning, givetvis inte för att tillfredsställa 

nej- sägarna, utan ompröva betänkandet och utarbeta ett nytt förslag utan de militära insla-

gen.
108
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”Värntjänsten i proposition” var rubriken på en artikel där statsrådet Bagges framlagda förslag 

på vissa förändringar i värntjänstsakkunnigas betänkande återgavs. Ministern föreslog nu att 

värntjänsten successivt skulle sättas igång inom skolans normala arbetsprogram. Läger för 

flickor och pojkar från 15 år och uppåt att förläggas veckan innan höstterminens start och 

omfatta sex dagar. Vidare föreslog han att lägren skulle vara av frivillig karaktär och att de 

rent militära inslagen slopades för barn i folkskoleåldern.
109

 

 

Under rubriken Från riksdagen: Motioner, publicerade LF en inkommen motion från Lind-

ström (s) och Johansson (s) angående värntjänstsakkunnigas inlämnade betänkande tidigare 

under året. Motionärerna föreslog att de av de sakkunniga föreslagna friluftsdagarna blev ob-

ligatoriska enligt värntjänstsakkunnigas uppgjorda plan. För vapenövningar och annan värn-

tjänstutbildning för manlig ungdom föreslogs en åldersgräns på 16 år. De ville även införa ett 

frivilligt värntjänstläger för all ungdom, även de med avslutad skolgång i åldrarna 16-20 år.
110

 

 

1 juli 1941 publicerades åter en artikel under rubriken ”Värntjänsten” i LF. Denna gång hand-

lade artikeln om den livliga debatt som ägde rum i riksdagen under midsommarhelgen 1941. 

Debatten var då artikeln skrevs ej avslutad. Debattämnet var den proposition som godkänts av 

statsutskottet samt av K. M:t rörande värntjänstens utformning och omfattning. Statsrådet 

Bagge yrkade på obligatorisk värntjänst i de högre klasserna i läroverken, ej folkskolan. Ut-

skottets tillägg innebar att den även skulle vara öppen för ungdom som genomgått folkskolan 

i åldrarna 15-20år samt införande av obligatoriska friluftsdagar av värntjänstkaraktär. Varken 

Bagge eller utskottet ansåg att obligatoriska ledarutbildningar av lärare skulle införas. Förslag 

lämnades på att luftskydd och olycksfallsvård borde ingå i folkskoleutbildningen. En reservat-

ion mot sex dagars militära övningar hade inkommit.
111

  

 

Onsdagen den 18 juni 1941 antog 1:a kammaren förslaget med 89 röster mot 43, med en re-

servation av den frisinnade latinprofessorn och nykterhetsmannen Johan Bergman. Fredagen 

den 20 juni 1941  röstade den 2:a kammaren. Bergmans reservation bifölls med 112 röster 

mot 84, vilket innebar att det framtvingat ett sammanjämkningsförslag som skulle behandlas 

veckan efter midsommar. Ett förslag innebar att skjutövningarna skulle vara frivilliga och 

endast genomföras i gymnasiets tre överta ringar, det vill säga från 16 år och uppåt. Bergman 

reserverade sig även mot detta förslag, nu till förmån för en gemensam omröstning istället för 

sammanjämkningsförfarandet. 

 

Samtidigt som riksdagsdebatten pågick utvidgade sig storkriget i Östersjön och LF förmodade 

att krigsläget skulle komma att påverka röstningen i riktning för ett införande av värntjänsten. 

Dock påpekar LF har värntjänsten ur militär synpunkt skattats tämligen lågt medan betydelsen 

av fysisk träning, spänst och disciplin skattats högt från både förespråkare och kritiker. SF 
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menade att det inte spelar så stor roll om förslag 1 eller 2 röstas igenom då närmast en 100-

procentig uppslutning till de frivilliga skjutövningarna var att vänta.
112

 

 

Under Fria ord publicerades under rubriken ”Värntjänsten från riksdagsläktaren 18 och 20 

juni” en artikel skriven av Greta Engqvist där hon menade att: ”Män i allmänhet, tror sig 

själva vara logiska och kvinnor ologiska.”113
  

 

Engqvist ansåg vidare att det var olyckligt att värntjänstdebatten utgått från nutidskrisläget när 

frågan borde behandlas sakligt och ur militär synpunkt. Riksdagsdebatten kom istället menade 

hon att ställa: “Män som är för skjutövningar mot kvinnorna som är mot skjutövningarna.”
114

 

 

Sveriges vara eller inte vara blev focus i debatten, inte huruvida en 15-årig pojke lämpligen 

borde tränas militärt i skjutövningar eller inte.  Än olyckligare ansåg Engqvist det vara, att 

sätta likhetstecken mellan försvarsvilja och militära övningar för barn. Hon önskade att politi-

kerna vågade ha en självständig åsikt även med insikten om att majoritet saknades för skjut-

övningarna. Ord som Engqvist starkt reagerade på under riksdagsdebatten var ”försvarsnihil-

ism, blåögd pacifism” och hon ställde sig undrande till varför en mor, ordförande i kvinnobe-

redskapskommittén kallades för ”farlig för vårt försvar”. Engqvist avslutade sin insändare 

med orden: ”Det är en konst att vara människa, få förstår den konsten helt”.. 115 

 

”Friluftsdagarnas debut” var rubriken på en artikel angående de av lärarkåren efterlängtade 

friluftsdagsdebuten, en följd av regeringens värntjänstbeslut under våren 1941. SF ansåg att 

införandet skett för snabbt och att trots att dessa dagar varit efterlängtade hade kåren inte 

hunnit förbereda sig och var på vissa håll inte heller kompetenta att leda och undervisa under 

dessa former. Gymnastik och idrottslärare hade försökt utbilda folkskollärare men på grund 

av den knappa tidsmarginalen inte hunnit med alla. SF ansåg att forceringen av införandet av 

friluftsdagarna varit onödigt stor. De poängterade att det rådde stort behov av råd och anvis-

ningar. Skolöverstyrelsen hade för avsikt att tillsätta några sakkunniga i frågan meddelas det i 

artikeln. SF ansåg även att det kunde uppstå problem gentemot föräldrar och allmän opinion i 

införandet av friluftsdagarna, det vill säga dålig reklam om barnen tvingas till utomhusaktivi-

tet, orubbligt obligatoriskt oavsett väderförhållanden. De gav i artikeln exempel på barn som 

ådragit sig ohälsa på grund av oplanerade utomhusaktiviteter i regnväder som inneburit att 

barnen som haft långskolväg fått gå genomblöta hem. SF manade således till flexibilitet, god 

omdömesgill planering samt ökad kompetens angående utövningen av de obligatoriska fri-

luftsdagarna.
116
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LF publicerade under de år studien behandlar ett flertal artiklar i serieform rörande råd och 

anvisningar i utövandet av friluftsdagar så som instruktioner om orientering, skridskoåkning, 

skidlöpning och många fler.
117

 

 

 

7.1.2. Artiklar rörande 1940 års skolkommission 

”Skolprogram i valtid” var rubriken på en artikel med hänvisning till ecklesiastikminister 

Bagges radiotal den 12 september 1940, där ministern förordade en allmän översyn av skolvä-

sendet, vilket inte gjorts sedan 1927 då den senast reformerades. Sf välkomnade förslaget och 

efterlyste en enhetlig, praktisk och smidig organisation där eleven på enklast, billigast och 

effektivaste sätt kunde nå målen som den utstakade bildningsvägen gav.
118

 

 

Under rubriken ”Ombudsmötets skrivelser till 1940 års skolutredning” publicerades en artikel 

som gav uttryck för SFs synpunkter i skolutredningsfrågan. SF anslöt sig oreserverat till det 

fastslagna direktivet: 

 

 Skolans mål måste vara inte bara kunskapsförmedelse utan även fostran i ordets vidaste 

och djupaste mening.
119

 

 

Däremot motsatte SF sig oeftergivligt för högt barnantal i klasserna och ansåg att klasslärare 

var viktigt att bevara, då det ur fostranssynvinkel och karaktärsdaning var en klar fördel. I en 

numrerad lista tydliggjorde de kraven som återgavs i artikeln enligt nedan: 

 

1) Ej högt barnantal i klasserna. För att individualiserad undervisning och fostran ska 

    vara möjlig krävs mindre barnantal i klasserna. 

2) Fortsatt klasslärarsystem i folkskolan. 

3) Hänsynstagande till barnens genomsnittliga mottaglighet på olika åldersstadier  

    vid uppdelning av stoffet i kursinnehållet. 

4) Förstärkning av ämnena modersmål, räkning och samhällslära samt en minskning  

    av oväsentliga ämnen. 

5) Ge de efterblivna barnen större möjlighet till hjälpundervisning av för dem  

    anpassad utbildningsnivå. 

6) Sexårig gemensam grundskola.
120

 

 

”Enighet om målen”, var rubriken på en artikel där Kvinnoförbundet, SSU och ett antal enga-

gerade husmödrar, hade inlämnat skrivelser till skolkommissionen. LF ansåg att grupperna 

verkade vara överrens om målen, att fostra till självständiga demokratiska medborgare men 

har olika vägar dit. Socialdemokratiska kvinnoförbundets förslag återges i artikeln. De ville 

ha en gemensam bottenskola för alla, en plattform för vidare studier. De ville även ha fria 

skolresor för landsbygdens barn, inkvarteringsstöd för landsbygdsbarn samt för mindre be-

medlade familjer, fri skollunch samt fri lunch vid internaten.
121
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”1940 års skolutredning” var rubriken på en artikel från SFs ombudsmöte den 26-27 juni 

1942. Överläraren och ledamoten av 1940 års skolutredning Sigrid Jonsson talade vid mötet 

och hävdade att skolutredningens främsta frågor gällde folkskolans och fortsättningsskolans 

undervisningsplan samt undervisningens uppgift, hjälpklassundervisningen, flickskolans or-

ganisation, anknytningen mellan folkskolan och gymnasiet och dess organisation, examens-

problematiken och utbildningsbehoven för olika ändamål och i skilda landsdelar. Jonsson 

berättade vidare att utredningen uppdelats i olika grupper i syfte att förbereda frågor med 

hjälp av tillkallad expertis, så att hela kommissionen senare kunde fatta ett gemensamt beslut. 

Utbildningsplanen som gällt de senaste 20 åren med utantilläsning och plugg skulle bort. Nu 

gällde det att undervisningen skulle vara intresseväckande och en rad nya skolämnen stod på 

kö för att upptagas som kursmoment. De nya ämnena var, för att nämna några, fortsatte Jons-

son, sexualundervisning, trafikundervisning samt nykterhetsundervisning. Ledamoten varnade 

för att: ”Allt för rikt kunskapsstoff kan skada det grundliga inlärandet”.
122

  

 

De menade att hänsyn måste ”tagas till vad psykologer har att säga om barns minne”.
123 

 

Från småskollärarinneförbundet (SFF) framläggs ett reformförslag som under rubriken ”En 

märklig framställning” publicerades i LF. Reformförslaget gällde en framställning om en för-

ändrad lärarutbildning, som för tidpunkten studien behandlar gav småskollärarna befogenhet 

att undervisa i klasserna 1 och 2, till att innefatta även behörighet för småskollärarna att un-

dervisa i årskurserna 3 och 4. Begäran överlämnades till 1940 års skolkommission. Syftet 

med skrivelsen var att SFF ville öka medlemmarnas kompetensområde. De motiverade för-

slaget med att: ”Det finns psykologiska vinningar att hämta för barnen.”
124 

 

Alva Myrdal skrev i en artikel med rubriken ”Västerlandets skola demokratiseras”, om hur 

kriget tvingat fram nytänkande i skolväsendets organisering i England, där en obligatorisk 

mellanskola växt fram. Englands skolsystem, skrev Myrdal, var intressant, då det liknade vårt. 

Reformen innebar ett införande av en 3-stegs skola, under samma styre, i samma byggnad 

samt obligatorisk skolgång till 16 år. Myrdal ansåg att systemet skulle kunna genomföras 

även i vårt land.
125

 

 

Under rubriken ”Stor skolmotion”, införde SF en artikel rörande en motion inlämnad av soci-

aldemokraterna Torsten Nilsson, Sven Andersson och SFs ordförande Hildur Nygren. Mot-

ionen innehöll bland annat förslag på stödåtgärder för att underlätta tillträdet till högre skol-

undervisning för ”därtill lämpade barn från ekonomiskt svagt ställda familjer i hela riket”. Ett 

”djärvt skissat” men klart motiverat förslag, kommenterade SF, som för övrig ansåg förslaget 

vara ”i bästa bemärkelse ett socialt skolprogram”, väl tillrättalagt, genomdiskuterat och dessu-

tom hade stöd från SSUs ca 100 000 medlemmar. Syftet med motionen var enligt motionärer-

na att vidga skolkommissionens perspektiv. Författarna bakom motionen menade att ”skolut-
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bildning ovanför folkskolan är i realiteten inte öppen för andra än dem, vars föräldrar har råd 

att utnyttja dem”. 70 procent av landets befolkning var enligt motionärerna, bosatta i orter 

utan läroverk och gymnasium. Inackordering var mycket dyrt och de stipendier som då stod 

till buds att söka, var enligt motionärerna otillräckliga. De hävdade att ”utslaget på hela anta-

let elevervid läroverk, uppgår det till ca 1kr per elev och år. Motionärerna var medvetna om 

att förslaget skulle komma att ”bli dyrt”, men påpekade att England efter år av krig ansett sig 

haft råd att genomföra en ”än större och dyrare” skolreform (tidigare återgiven av Alva Myr-

dal i ett tidigare nr). ”Vi borde ha råd med denna reform”, ansåg motionärerna och påpekade 

att reformen ”på sikt kan bli billigare”.
126

 

 

Under rubriken ”Skolan och Samhället” presenteras efter tre års arbete skolutredningens of-

fentliggörande av sina betänkanden. Utredningens första betänkande löd: 

 

Skolan och dess organisationsarbete måste alltid ses mot bakgrunden av det samhälle i vars 

tjänst den verkar och vars framtid den i ej ringa mån bidrager att forma.
127

  

 

Inget obligatoriskt 8:e skolår föreslås och en skola för alla oavsett kön, stånd, ekonomi etc. 

ses som ett mål men inte ett utformat krav. 9-årig bottenskola ansåg skolutredningen vara en 

utopi som de inte berörde mer än så.  Småskolans anknytning var ännu inte färdigutredd li-

kaså var inte frågan om ekonomisk ersättning vid högre studier utredd. Ett förslag om stipen-

dier till dagligresande, ca 14 000 elever, och för inackorderade, ca 6800 elever förordas men 

var inte klart.
128

 

 

Ett ”Radikalt skolprogram” presenterades under samma rubrik.  Det handlade om det program 

som framlagts i bokform av arbetarrörelsen. I 27 punkter presenterades skolprogrammet utar-

betat av Alva Myrdal (under punkt 16) med finansminister Wigforss som sittande ordförande 

i kommittén. Kommittén ville med förslaget visa att 9-årig obligatorisk skolgång ingalunda 

var en utopi. Förslagets syfte: 

 

Lika bildningsmöjligheter för all ungdom oavsett föräldrarnas inkomst och boendeort. Re-

formen borde införas efter kriget, då arbetslösheten förväntades öka. Utplåna skillnaderna i 

skolutbildningen mellan samhällsklasserna. Studiemöjligheter för alla efter folkskolan. 
129

 

 

Hur det skulle genomföras hade även det utarbetats enligt följande: Kommittén föreslog infö-

randet av en 9-10årig enhetsskola, mer omfattande kursplaner samt med språk. I de högre 

klasserna skulle en differentiering ske mot mer teoretisk inriktning respektive ett mer prak-

tiskt inriktat alternativ. Skolhem för de mindre bemedlade och för dem vars avstånd till skolan 

utgjorde ett hinder för studierna. Skolavgiften skulle slopas. Skolmaterial, skolmåltider samt 

skolresor skulle vara fria. Organiserad partiell försörjning för de studerande genom deltidsar-

bete genomföras. Statliga stipendier till studiebegåvade i syfte att bryta ekonomiska spärrar 

till högre studier. Ett program i linje med det av Artur Engberg förordade med obligatorisk 7-
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årig folkskola var enligt kommittén fullt genomförbart 1948. Gösta Bagges skolutredning var 

i jämförelse ett försiktigt förslag om 8-årig folkskola. SF konstaterade att om partiet antog 

programförslaget kommer en kraftmätning i skolfrågor ske.
130

 

 

Skolfrågan blir indragen i valrörelsen, deklarerade SF i en artikel med rubriken ”Det som enar 

och det som skiljer”. Efterkrigstidens skolfråga har blivit ”hela folkets intressefråga”, och 

partierna hade nu deklarerat sin ståndpunkt i frågan. Det var skolutredningens så kallade an-

knytningsbetänkande som nu delade riksdagen i två läger. Den ena sidan förespråkades av 

socialdemokraterna genom framför allt Alva Myrdal och Oscar Olsson. De förordade en 9-

årig enhetsskola följd av en differentierad omarbetad realskola som överstadium. Den andra 

förespråkades av högerkrafterna med statsrådet Bagge och Professor Erik Wellander i spetsen. 

De förordade en 5-årig realskola som vagt formulerades i SvD enligt följande: 

 

Jämvikt mellan teoretisk och praktisk utbildning, kortare och effektivare studiegång för be-

gåvningseliten, förstärkt utbildning för övriga. 
131

 

 

Skolans mål enligt Bagge var: ”Inte att göra eleverna kunniga och inlärda i smått, utan bli 

handlingsdugliga människor.”
132

  

 

Uttalandet kunde enligt SF, trots att det var ett ”typiskt högeruttalande” alla partier signera.133
  

 

Erik Wellanders planer som högern anammat framkom tydligt under skolutredningens avsnitt 

”skolorganisation” och innebar att en ny ”stadieindelning” genomfördes. Wellander ville att 

de högre stadierna skulle ”komma till sin rätt” och förordade en läroverksbetonad undervis-

ning i folkskolans högre ”stadium”. SvD hävdade att folkskollärarkåren var kluven inför detta 

men SF bestred påståendet och hävdade motsatsen, de menade att både Folkskollärarförbun-

det och Lärarinneförbundet anslutit sig till en ”obruten” 6-årig folkskola som ska vara grun-

den för all bildning. Samt en 3-4-årig realskola, flickskola, yrkesskola eller utbyggnad av en 

blivande bottenskola. Inte heller Småskollärarförbundet hade avböjt en 6-årig obunden skol-

gång, även om de ville göra de första fyra åren till ett särskilt lågstadium. Att språk infördes i 

klass 6 delade däremot kåren, SF och SAF ställde sig positiva medan Folkskollärarförbundet 

ville införa språk i 7-8 klass. Kåren var alltså enligt SF enig i kraven på att en 6-årig obruten 

skolgång infördes, några ”djupa intressemotsättningar” som SvD skriver förelåg således 

ingalunda hävdade SF, även om detaljmottsättningar fanns i ett och annat.
134

 

 

”SFs remissyttrande över skolutredningens betänkande”, var rubriken där SF deklarerade sina 

krav rörande 1940års skolutrednings betänkande I-III. SF anslöt sig och tillstyrkte uttalandet 

”skolan i samhällets tjänst”, mindre barnantal per läraravdelning, stöd åt landsbygdens barn 

och mindre bemedlade i tätort samt även till att en 8-årig skolplikt införs. Kraven som SF 

ställde lyder enligt nedan: 
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SF ville ha en utbyggnad med ”lekskolor” samt ”skolmognadsprov”. Barn från 6 år med av-

lagt godkänt mognads prov, förlagt till ”lekskolan”, borde få börja skolan ansåg de. SF ville 

att försök skulle genomföras i städer och på landsbygden för att utröna huruvida studiebegå-

vade elever skulle kunna erbjudas att avlägga realexamen efter 6års folkskola och 3års reals-

kola. SF avstyrkte att språkundervisning införs i årskurs 5 och förordar istället att det införs 

från och med årskurs 6 som frivilligt ämne. De ville att elever på orter där språkundervisning 

inte kunde organiseras, erbjudas korrespondensundervisning i språk, vilket de för övrig såg 

som en ny öppning med oanade nya möjligheter för barn där utbildningsmöjligheterna var 

begränsade eller dåligt utbyggda.
135

  

 

”Bestämmanderätten i skolfrågor” var rubriken på en artikel där SF skriver att ”pengar är 

makt”, och ansåg att staten genom ökade statsbidrag till skolan införskaffat större makt över 

utbildningsväsendet. SF varnade för att detta på sikt skulle ta död på kommunala initiativ på 

grund av den ökade byråkratiska förfaringen av skolärenden och ville med artikeln slå vakt 

om den kommunala medbestämmanderätten i skolfrågor.
136

 

  

7.1.3. Artiklar rörande beredskapsaktiviteter och beredskapspolitik 

Beredskap innebar ett lyft för kvinnan, menade SF i en artikel under rubriken ”Beredskap”. 

Nya arbetsområden öppnades för kvinnor, nattarbetslagen som inneburit att kvinnor inte fått 

arbeta mellan 22.00 - 05.00 hävdes. Kristiden innebar för kvinnan ökade möjligheter att söka 

lediga tjänster och en chans till ökat själförtroende bland de yrkesverksamma kvinnorna. 

Röda Korset hade börjat upprätta ett kortsystem i syfte att kartlägga Sveriges kvinnors yrkes-

mässiga kompetens. Resultatet visade på en nedslående brist av kompetenta kvinnor. Många 

kvinnor hade endast arbetat i hemmet och deras döttrar hade enligt inkomna uppgifter sysslat 

med lite av varje, ej yrkesinriktat. ”Var ska dessa kvinnor placeras vid en eventuell mobilise-

ring, frågade sig SF”
137 

 

Landet skulle komma att behöva yrkeschaufförer till spårvagnar, bussar och lastbilar. Det 

fanns många kvinnor som innehade körkort men få med yrkeschaufförskompetens. Länssty-

relsen hade tidigare skyddat de manliga taxichaufförernas område så till den milda grad att 

kvinnliga taxichaufförer knappt existerade. I kristidens anda var nu skyddet undanröjt och 

fruar och döttrar till inkallade spårvagnsförare uppmanades nu att genomgå kurser i spår-

vagnstjänst.
138

 

 

Under rubriken ”1/2 miljon kvinnor ”Ned med vapnen”, återges det enorma kvinnomöte un-

der samma namn som ägde rum i Stockholms konserthus måndagen den 12 februari 1940. 

Opinionsmötet representerade 520 000 svenska kvinnor i 24 olika kvinnoorganisationer. Man 

samlades under parollen: ”Mot det totala kriget - för freden och folkförsoning.”
139 
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Mötet var fyllt till sista plats och många var de som fick stå utanför på grund av platsbristen. 

Ordförande för mötet var Disa Västberg och kvällens huvudtalare var utrikesminister Günter. 

Sex framstående kvinnliga företrädare för fredsfostran fick ordet under mötet. Först ut var 

Kerstin Hesselgren, som för kvällen valt temat hemmets trygghet samt ett bildande av en så 

kallad världsregering och dess roll i världspolitiska fredssammanhang. Därefter talade Signe 

Höjer om vikten av att samarbeta och visa sitt stöd för fredsaktivister i världen. Elsa Ceder-

gren framförde det kristna budskapet om kärlek och frid medan Hanna Rydh talade för ett fritt 

Finland och om vikten av att inte framställa landet som martyr utan solidariskt lätta nöden och 

moraliskt dela sorg och bördor med granlandet. Elisif Théel lyfte fram kvinnans roll som för-

handlare och fredsmedlare som en alternativ väg till freden. Sist ut var Inga Bagger-Sjöbäck 

som talade om vikten att inte normalisera beredskapstidens anda och att enandet av Sveriges 

försvar måste vara för fred och inte bidra till en vidgad krigssamlingsvärld.
140

 

 

Efter dessa talare antogs, enligt artikeln en resolution vars innehåll vände sig mot luftangrepp 

mot civilbefolkningen. Man uttalade sig vidare mot omänsklig krigsföring till sjöss, där fred-

liga fartyg utan vidare sänkts, och att verka för folkförsoning och en internationell rättsord-

ning. Samtidigt manades samtliga kvinnoorganisationer att samla till enig opinion mot det 

ohyggliga totala kriget, var och hur det än uppträdde.
141

 

 

I anslutning till mötet spelades på Vasa Teater den 14 februari Kaj Munks pjäs ” Fågeln Fe-

nix”. Samtliga 24 kvinnoförbund var inbjudna av teaterns direktris M. Lundholm, i syfte att 

visa att även teatern kunde ställa sig i fredspropagandans tjänst. SF samtalade även om skol-

ungdomens reaktion inför kriget. Diskussionen berörde hur lärarinnorna bäst kunde stödja 

barnen i sin oro. Skulle krigets fasor tigas ihjäl eller kunde barnen hjälpas och mentalt rustas 

på annat sätt? De enades om vikten att informera och tala med barnen om det nordiska samar-

betet, tona ned krigshjältedyrkan samt att objektivitetsförklaringar till krigsutbrottet ”torde” 

vara en bra väg i fostran och arbetet för att stärka de unga.  SF avrundade referatet med att det 

hela var en högtidskväll! 
142

 

 

En insändare samma år lyfter fram de judiska lärarnas förhållanden i Budapest. Skribenten, 

som – liksom ”kvinnlig lärare” – valt att vara anonym, skriver att de judiska lärarna på grund 

av den nya tyska judelagen, pensioneras i förtid. Detta trots att kommunerna rent tekniskt sett 

kunnat vänta med att efterleva lagen i tre års tid, valt att omedelbart verkställa kravet utan 

hörbar motopinion.
143

 

 

”Kvinnornas beredskapsrörelse” var rubriken på en artikel publicerad i LF där kvinnornas 

organisatoriska förmåga framkom. De lyfte i artikeln fram vikten av frivillig kvinnlig ar-

betsinsats samtidigt som statsmaktens möjlighet att, genom bland annat tjänsteplikt, styra de 

kvinnor som eventuellt valde att inte frivilligt engagera sig i beredskapsarbetet. Kvinnorna 
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och barnens medverkan erfordrades i allt högre grad för att en fungerande produktionsapparat 

skulle vara möjlig. LF skriver i artikel att kvinnorna hade stort intresse och förståelse för den 

civila beredskapen och att de hade bildat Kvinnornas beredskapskommitté (K.B.K) i syfte att 

sprida kunskap om det civila beredskapsarbetet och organisationen kring denna. Från början 

var K.B.K. en partipolitiskt obunden kvinnokommitté inom Riksluftskyddsförbundet vars syfte 

i stort sett var att propagera för kvinnlig medverkan inom civilförsvaret. Höstterminen 1938 

inkom förslag från olika kvinnosammanslutningar om bildandet av en samorganisation. 

Kommitténs arbete förändrades och inriktning från att bedriva civilförsvarspropaganda till att 

inleda samarbete med en rad olika myndigheter. Ett stort antal riksorganisationer hade anslutit 

sig till centralkommittén, så som Röda Korset, Sveriges landstormsföreningars centralför-

bund och de politiska kvinnoorganisationerna, alla med kvinnor representerade i styrelserna. 

Centralkommittén hade sitt säte i Stockholm och på ca 250 platser runt om i landet verkade 

lokala kommittéer. SF:s lokalavdelningar anslöt sig på många platser till K.B.K. och tillsam-

mans hade organisationerna kartlagt den kvinnliga arbetskraften i landet. Registerkort hade 

sammanställts på frivillig basis. K.B.K. delade in kvinnorna i två kategorier: ”Kvinnor ej 

bundna av barn och yrke” och ”Kvinnor bundna av barn eller yrke (eller av både barn och 

yrke)”.
144

  

 

En omfattande utbildningsverksamhet pågick enligt artikeln och kvinnorna hade genom 

K.B.K. beretts möjlighet att skaffa sig en grundläggande utbildning i en rad yrken så som 

olika grenar inom jordbruket, kvinnliga ambulansförare samt kvinnliga lastbilsförare. Försö-

ken hade enligt skribenten slagit mycket väl ut. Registekorten resulterade i att Lottarörelsen 

kunnat värva en mängd kvinnor samt även genomfört gedigna utbildningar av de värvade 

kvinnorna.  

 

Intresset har visat sig vara stort och de anordnade sjukvårdskurserna är redan fulltecknade 

för lång tid framöver.
145

 

 

Artikelförfattaren poängterade att även luftskyddskurserna samlade kvinnorna i olika grenar 

till betydelsefulla uppgifter i ofredstider. Tidningsartikeln lyfte även fram att K.B.K. ägnade 

stor uppmärksamhet på utrymningsplanerna och den frivilliga evakueringen av uttagna be-

folkningsgrupper, främst barn och ungdom i städer till landsorter och poängterade att de kräv-

de att den tidigare enbart av män sammansatta luftskyddsinspektionen även skulle represente-

ras av kvinnor, ”förslagsvis K.B.K.s ordförande”. Denna del av kommitténs arbete berörde i 

allra högsta grad Folkskolans lärarinnor där flertalet redan informerats om tjänstepliktsort och 

evakueringsarbete i händelse av krigsutbrott menar artikelförfattaren. K.B.K. hade enligt arti-

keln vid en sammankomst den 28-29 januari, 1940 i Stockholm utarbetat ett förslag där bland 

annat en ”snabbutbildningsrepetition” föreslogs genomföras för de många ”hemkvinnorna” 

som innan äktenskapet haft ett yrke. SF manade sina medlemmar att ansluta sig, och för-

slagsvis inställa sig till beredskapsarbeten samt de utbildningsmöjligheter som nu erbjöds vid 

arbetslöshet och ferier.
146
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Under rubriken ”Fria Ord” publicerades en satirisk, ironisk och vitsig artikel 1940, angående 

de påhopp som den allmänna opinionen ofta, med stöd från lärarinnornas manliga kolleger 

fick utstå, där de pekades ut som lata lyxkonsumenter. Skribenten som hade valt att vara ano-

nym så till vida att insändaren är signerad ”kvinnlig lärare”, skriver ett svar till Sven La-

gerstedts artikel i tidningen Nya Dagliga Allehanda. Där beskriver han de kvinnliga lärarin-

norna som befattningshavare med stor inkomst, som i huvudsak går till lyxkonsumtion av 

dyra kläder och resor. Författarinnan ”hajar till” då hon, en landsbygdslärarinna, ofta deltagit i 

ombudsmöten i städerna, men fullständigt missat denna lyx och det överflöd lärarinnorna 

tycks leva under. Däremot känner hon till en samling ”luggslitna” kvinnor som lägger sina 

sista sparade slantar på fortbildning under ferieperioden.
147

  

 

”Varför tar inte kvinnorna politiskt ansvar?” var rubriken på en artikel som svarade på en tysk 

kulturexpert vid namn Rosenbergs inlägg i den allmänna debatten i dagspressen. Han deklare-

rade där att: 

 

 Något besynnerligt i kvinnans väsen gör att varje inflytande hon har på staten och sam-

hället betyder olycka och undergång.
148

  

 

SF svarade med att de: 

 

Hoppas att kvinnornas inflytande kan leda till att de sidor i vårt samhällsliv, som obönhör-

ligen leder till krig även mellan normalt fredligt sinnade folk, en dag ska gå mot sin under-

gång tack vare denna besynnerlighet i kvinnans väsen. 
149

 

 

SF påpekade att fred liksom krig tar tid att byggas upp, ofta flera år. Och menade vidare att 

det samhället de lever i var ett ”krigs- och manssamhälle”, vilket gjorde det ganska naturligt 

att kvinnorna inte kände sig hemmastadda i denna miljö. Detta ledde enligt författaren till att 

kommuner tenderade att hellre välja att ta den sämste mannens krafter i anspråk än den dug-

ligaste kvinnokraften. Rosenberg skriver även i sitt kåseri att: ”Innerst är kvinnorna främ-

mande i den här tiden, grundtonen i deras liv är kärlek.”
150

  

 

SF svarade med en motfråga och jag citerar:  

 

Låt oss sikta och skapa ett samhälle där både män och kvinnor trivs. Trivs förrästen männen 

själva med samhället som det är? 
151

 

 

Tjänstelagen trädde för lärarna i kraft i framlagd proposition som återges under rubriken ”Fe-

rietjänstgöring”. 65000 skolbarn i åldrarna 9-14år skulle i en autentisk övning luftskyddseva-

kueras.  Gällde barn från Göteborg, Stockholm, Norrköping, Malmö, Helsingborg, Lands-
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krona, Trelleborg, Ystad, Lund och Kristianstad. Syftet med evakueringen var att stärka bar-

nens hälsa samt skydda dem från eventuella luftangrepp. Föräldrarnas medgivande krävdes 

vilket gjorde evakueringen för barnen frivillig. Evakueringen av barnen var för föräldrarna 

gratis och ombesörjdes ekonomiskt med statliga medel. Propositionen ålade lärarna att med-

verka enligt uppgjorda utrymningsplaner. Tjänsteplikten för lärarna träder i kraft vilket inne-

bar att de utan arvode fick offra sin ferie. Om tillräckliga lärarkrafter ställdes till buds var en 

halvering av ferietjänstgöringen tänkbar. SF kommenterar propositionen i artikeln med att alla 

lärare inte var lämpade för ferietjänstgöring.  ”Att ta hand om 20-30 barn 24 timmar per dygn 

i 60 dagar är en mycket krävande uppgift.”152 

 

SF anser vidare föreslår att yngre nyexaminerade idrottsinstruktörer frivilligt anmäler sig trots 

att de formellt inte tvingas göra det. De äldre lärarna passar bättre enligt förbundet till luftbe-

vakningstjänst eller militärexpeditionstjänstgöring som båda är områden i behov av intellek-

tuellt tränad arbetskraft. Då ferietjänstgöringen ställer högre krav på fysisk aktivitet och 

kroppsvård än undervisning borde de yngre lärarna lämpa sig bäst för uppgiften, medan de 

äldre lärarna lämpligen kan tjänstgöra inom annan, mer intellektuellt krävande verksamhet 

uttalar SF.
153

 

 

”Kvinnornas ansvar för demokratins värden och vårt folks framtid” var rubriken på både en 

artikel publicerad i LF och ett opinionsmöte arrangerat av 19 kvinnoorganisationer, däribland 

SF torsdagen den 30:e januari 1941 i Stockholms konserthus. Kerstin Hesselgren hälsade en 

entusiastisk åhörarskara i ett fullsatt konserthus välkomna till en manifestation av ”kvinnors 

samhörighet i värnet om vår frihet och vår nordiska gemenskap”. Sju talare tog till orda under 

mötet och först ut, efter Hesselgren var rektor Beth Hennings som med hjälp av citat ur den 

svenska litteraturen och de svenska lagarna beskrev den svenska lagbundna friheten. Eleonor 

Lilliehööks tal deklarerade ”vår plikt att inskärpa medkänslan för andras lidande hos våra 

barn” och jag citerar LF: 

 

 Se vi idag ut över världen, möter blicken både enskilda och hela folk, som kränkts i sin 

fosterlands- och frihetskänsla. Vi kan bara göra en sak för dem idag, och det är att inte 

vänja oss vid deras lidande. Och vi kan berätta om dem för våra barn. Ty idag ligger ansva-

ret för lidande på dem, som undertrycker dem, i morgon vilar det även på oss alla, om vi 

fortlöper och accepterar deras öde.
154

 

 

Nästa talare var riksdagsledamoten Lindqvist-Pettersson som talade om hemmets betydelse i 

ungdomens fostran. Och menade att för att barnen ska kunna stå emot ”masstänkande” och 

suggestion, behövdes ett större samarbete mellan hem-skola-och-elev utarbetas för att fostran 

av självständiga fria människor skulle bli en realitet.  Birgitta von Hofsten talade om att en 

starkt forcerad utbyggnad av mödra- och barnavårdsapparaten var en absolut nödvändighet. 

Som det nu var, menar hon, sparade staten in på det dyrbaraste vi ägde: vårt folkmaterial. Hon 

såg även en begynnande avfolkning och trodde att kvinnorna kände en tvekan till att sätta 

barn till den värld de levde i. Ester Lutterman framhöll ”att ett land med respekterat männi-
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skovärde och samvetsfrihet drivs åt det demokratiska hållet. Allt sammanhänger”, fortsatte 

hon, ”med kvinnornas rätt och ställning som likvärdig samhällsmedborgare. En tydlig konse-

kvens av de ovan nämnda demokratiska värdena”. Alva Myrdal talade om den nordiska sam-

hörigheten och vikten av att solidariskt hjälpa våra granländer, moraliskt inte minst. Det nor-

diska arvet var enligt Myrdal frihet, fred och folkstyre. Vidare menade hon att de nordiska 

kvinnorna och även männen inte kunde foga sig i att vara underståtar utan måste ha sin själv-

ständighet, vilket vi vare sig vi ville det eller inte var meddelaktiga i det stora nordiska arvet.  

 

Vi måste fostra våra barn att inte bara försvara våra länder utan även våra värden, avslutade 

Myrdal sitt anförande.
155

 

 

En annan artikel publicerad under Pressklipp med rubriken ”Angrepp på de kvinnliga lärarna” 

där bemöter skribenten angrepp från Folkskollärarnas tidning, som enligt författaren, nu mer 

bara är ett forum för påhopp och angrepp på lärarinnorna och deras förbund SF. Författaren 

till artikeln menar att detta ”syskonkivande” gör att det utanför kåren i den dagliga pressen 

skrivs artiklar där folkskollärarnas kompetens ifrågasätts. Och om de med tanke på alla of-

fentliga påhopp i förbundens tidningsorgan, verkligen är lämpade att fostra dagens ungdom 

och vilka förebilder de i realiteten är för den uppväxande skaran barn de tillsatts att fostra. 

Från lärarinnehåll hade man i det längsta enligt författaren avstått från att bemöta angrepp 

från Folkskollärarförbundet, men kände sig nu ”nödgade” att bemöta ett inlägg av Gunnar 

Thylén. Författaren ville lyfta angreppet till diskussion och återgav artikeln bitvis. Thylén 

hävdar i sitt inlägg att Sverige är en utdöende nation med allvarliga nativitetsproblem. Enligt 

Thylén behöver 25000 barn födas per år. Han undrar varför inget gjorts för att stävja proble-

met och undrar även varför det daltas så med den ”sterila feminismen”. Vidare menar Thylèn 

att Lika-Löneinförandet i naivitetssynpunkt är rent ”familjefientlig”, och ser införandet 1937 

av den som en ren attack mot hemmen. Han tror sig se två orsaker till varför frågan inte tagits 

upp till debatt, den ena är pengar och den andra den högljudda feminismen, som han menar 

har för stort inflytande på de kvinnliga väljarmassorna. Vidare menar han att yrkeskvinnorna 

redan utan införandet av lika-lön hade mycket god ekonomi som de enligt Thylén, spenderade 

på pälsinköp, resor etc. En steril kvinnoopinion har enligt honom fått makten och inför trender 

i samhället så som ”funkisstil”, designmode och ”ett barn räcker”. Författaren till artikeln 

bemöter påhoppet med exakta siffror och statistik, utförligt och sakligt.
156

 

 

”Bärplockningslov bör utnyttjas” var rubriken på en artikel angående statens livsmedelskom-

mission med hänvisning till Kristidsnämnderna att medverka i arbetet att tillvarata den in-

hemska skörden av bär och frukter. Nypon och hjortron ansågs vara av största betydelse, då 

de på grund av exportförbud behövdes som ersättning på grund av dess rika innehåll av C-

vitamin. Kommissionen räknade med lärarnas och barnens medverkan och bistånd kunde ut-

betalas för organiserandet av skolbarnens bärplockning.
157
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I artikeln ”Folkskollärarinnan och bygdens kvinnor” uppmuntrade SF medlemmarna till akti-

vitet. Lärarinnorna behövde inte ansluta sig politiskt, det kunde faktiskt vara en fördel med att 

vara politiskt obunden då kvinnor från flera olika partier kunde nås menade SF. De ville inte 

förorda politisk obundenhet, men om det var hindret för kvinnornas bristande aktivitet lokalt 

försökte de överbrygga hindret med att det fanns fördelar och att det gick att arbeta aktivt för 

sin bygd utan politisk inblandning. Vad kunde då lärarinnan göra för sin bygd? SF föreslog 

olika intresseområden där hon kunde skapa frivillig studiecirkelverksamhet, anordna och or-

ganisera tvättstugor, driva lokala frågor som berörde bostäder, telefon, förlossning för att 

nämna några exempel. SF föreslog att lärarinnorna sökte sin lokala bygds problematik och 

sedan eventuellt drev frågan vidare till riksplan. 
158

 

 

Under rubriken ”Ljusets riddarvakt” tillkännagavs hur försöken att ”nyordna” det norska 

skolväsendet slagit slint. Trots nyhetscensur hade SF och övrig svensk press, fått kännedom 

om hur regimen fraktat ett hundratal oliktänkande lärare till nordligare breddgrader i boskaps-

vagnar per tåg för senare transport i sjöodugligt lastutrymme på en båt, där de tvingats stå upp 

i dagar utan mat och läkarvård. Nazifieringen av skolan till blind lydnad, rashat, ”führen-

avguderi”, förföljelser av oliktänkande hade norska lärare betackat sig från. Sedan september 

1940 då de började vägra lyda dessa order hade lärarkåren utsatts för mycket hård påtryckning 

så som avsked etc. Lärarna i grannlandet hade genom att kännedom om deras förhållanden nu 

läckt ut i pressen: ” vunnit en liten men ack så välbehövlig seger mot ockupationsmakten”.
159

 

 

I en artikel publicerad i LF med hänvisning till en insändare i Dagens Nyheter (DN) den 26 

maj 1942 rubricerad ”Beredskapstjänst” poängterade SF att ”kvinnosaken är en fredssak, inte 

en krigskonjunktursak”. Det råder under tidpunkten studien behandlar skriande behov av ar-

betskraft i landet främst inom jordbruket och luftbevakningsorganisationen. DNs införda in-

sändare vände sig till kvinnorna och speciellt de studerande med lång ferie med en vädjan till 

frivilliga arbetsinsatser. Tonfallet var i den vädjande insändaren något irriterad och students-

korna utpekades som lata och ansvarslösa. SF uppmanade genom artikeln i LF sina medlem-

mar att ta sitt ansvar och visa att så icke var fallet, framförallt vände SF sin uppmuntran till de 

studerande och arbetslösa lärarinnorna
160

 

 

”Skolungdomens skördearbete” var en artikel som från myndigheternas håll uppmanade lan-

dets lärare att inte passivt bevilja de tre veckor långa skördelovet, utan aktivt deltaga i exem-

pelvis rollen som förmedlare mellan arbetstagare och arbetsgivare. Landets försörjningsläge 

var mycket allvarligt. Möjligheten till kollektivt lov fanns, vilket skulle ge en effektivare in-

samling av naturens tillgångar så som bär och frukt. Myndigheterna föreslog att en del av de 

obligatoriska friluftsdagarna i september användes till insamling av kreatursfoder, bärplock-

ning och skördearbeten. Friluftsdagarna var till och med så viktiga ur landets försörjningssyn-

punkt att de kunde tillåtas ersätta vissa målspaningsövningar till ”spaning efter naturens resur-

ser”.
161
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Under rubriken ”Antecknat” publicerades följande insändare rörande kvinnornas aktning i 

samhället. Skribenten kallade de kvinnliga egenskaperna kvinnogärning och kvinnosyn för 

”rara växter i örtaträdgården”. Duger, duger inte, var frågan? Reservationernas mångfald 

rådde det ingen brist på från männen, hävdade författaren och menade att beredskapstiden 

varit en tid av surrogatacceptans. Visst beröm kan kvinnan få för att under denna tid skött ett 

vikariat klanderfritt, men hävdar insändarskribenten, söker hon ordinarie tjänst förpassas 

kvinnan omedelbart tillbaka till utgångsläget. Exemplet är om inte ”legio” så en av många. 

Kvinnan i nu rådande samhälle ”förväntas stanna hemma och fostra dugliga samhällsmedbor-

gare och visas ringa aktning om ens någon”, avslutas insändaren.
162

 

 

”Rusta för freden”, var rubriken på en artikel våren 1943 som behandlade vikten av förbere-

dande fredsarbete och att det började bli bråttom. ”Freden kanske kommer i år eller nästa år” 

menade SF och fortsatte med att ”krig föregås med rustning är alla överrens om. Men freden 

kräver också sin rustning”. SF varnade för att freden annars kunde bli ett kaos med risk för 

upprepning från föregående krigsavsluts utgång, det vill säga leda till ännu ett krig. SF och 

kvinnosammanslutningar hade tagit initiativ och i en undersökning försökt kartlägga ”vad vi 

vill ha av freden. Undersökningen var en Svensk fredslinje som erbjöd kvinnoopinionen att 

säga sin mening i uppfostringsfrågor.
163

 

 

I en artikel under rubriken ”Ungdomens beredskapsuppgifter” redogör arbetsmarknadsbyrå-

chefen Herman Löfgren för ungdomens frivilliga beredskapsarbete samt vikten av deras insat-

ser ur folkförsörjningssynpunkt. Arbetsmarknadsutvecklingen pekade mot en än större arbets-

kraftsbrist framöver och ett samarbete mellan kvinnoorganisationernas beredskapskommitté 

och Sveriges ungdomsberedskap för en inventering rörande landets arbetsmarknadsreserv 

borde komma till stånd. Detta samarbete hade för avsikt att utröna var och hur kommande 

insatser kunde ökas i omfattning.
164

 

 

Sveriges överlärarförbund hade vid ett möte gjort ett uttalande mot skolungdomens in-

samlingar och försäljningar. Under rubriken ”Skolungdom och insamlingar” publicerades SFs 

instämmande i ärendet och menade att uttalandet var befogat. Under beredskapsåren hade 

insamlingar och försäljning till förmån för bland annat grannländernas barn ökat markant. Till 

detta kunde läggas landets svåra försörjningsläge vilket erfordrat skolbarnens och lärares 

medverkan till insamling av kreatursfoder, gummiskrot, bär och frukter, kottar med mera. Allt 

till behjärtansvärda ändamål och av förståliga skäl. Men det hade nu kommit till den omfatt-

ningen att det gick ut över skolarbetet och SF instämde i skolöverstyrelsens efterfrågan på en 

begränsning. Förbundet ansåg att de yngsta barnen inte borde utnyttjas samt att någon form av 

provision i insamlingsarbetet tillkom de barn vars insats efterfrågades.
165
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Under rubriken ”Judehatet i skottgluggen” publicerade LF en artikel där sympatierna för 

Tyskland förklarades. Nazismen sågs till en början, menar LF, som en kraft som kunde mot-

arbeta den ”osedliga nöjeshetsen”. Tyskland blev de sundas land med en statsbetonad guds-

fruktan styrd med en militärisk mansstruktur där sedesstränghet var normerande. Landet stod 

även som en enad front mot bolsjeviker, gudsförnekare, pornografi, dekadenter och judar. 

Sista ordet, menar SF, kom alltid med ”liksom på köpet”. Gemene man fick nästan, enligt SF, 

för sig att det var från judarna pornografin kom. Steget var då inte så långt från att sympatise-

rade man med Tyskland, sympatiserade man även för allt de gjorde, även de antisemitistiska 

åtgärderna. SF rekommenderade sina medlemmar att läsa K.G. Ossiannilssons roman i ämnet, 

En gång ska förbannelsen vika…
166

 

 

Flyktingfrågan tas upp i en insändare med rubriken ”Den ena hälften av mänskligheten är på 

väg att bli flyktingar hos den andra hälften”. Insändaren skriver att ca 100 miljoner människor 

nu var på flykt fysiskt eller psykiskt. Vidare skriver hon att flyktingfrågan var lika gammal 

som mänskligheten och att Sverige nu tog emot flyktingar. Skribenten manade till personligt 

ingripande i flyktingfrågan. ”Flyktingarna bor mitt ibland oss och behöver vår dagliga hjälp 

och stöttning”, påpekar författaren. Insändaren anvisade även till att ekonomisk hjälp kunde 

sättas in på angivet postgiro konto till Flyktinghjälpen i Stockholm. 
167

 

 

”Boxning-Krig”, var rubriken på en insändare angående förebilder och dess påverkan på 

framför allt pojkarna. ”Krig har alltid funnits och kommer alltid att finnas”, är ett gammalt 

talesätt men insändarskribenten menade att det fanns fler bakomliggande faktorer som orsa-

kade krig. ”Vinningslystnad hos krigsfabrikanter, maktlystnad, äregirighet hos de styrande 

samt i syfte att avleda uppmärksamheten från misstag och svårigheter i det egna landet”, var 

några av de krigsorsaker som nämndes i insändaren. Skribenten ställde en öppen fråga om det 

inte även låg i männens natur att mäta sina krafter, något hos dem som tilltalades av krig? 

Hon ansåg att fostran i skolan borde inriktas mot målet att skapa fredsälskande och krigsha-

tande medborgare för att bryta mönstret och menade att pojkar som tog till ”nävarna” för att 

lösa dispyter borde förhindras.” Borde då en boxningshjälte vara ett ideal för en pojke”, und-

rade hon vidare och fortsatte:  

 

Boxning är förvisso ett tillrättalagt och ordnat slagsmål, min inte mindre rått än något annat 

handgemäng.
168

 

 

”Splittring i SAF”, var förstasidesrubriken angående fyra representanter från Svenska Smås-

kollärarförbundets (SSF) begärda utträde ur centralstyrelsen, med motiveringen att SAF inte 

längre tjänade deras syften. SF ansåg att kåren tog skada av den inre fejden som nu utspelats 

för ”offentlighetens ögon”. Orsaken till fejden var enligt SSF folkskollärarnas påhopp på de-

ras utbildningskrav. SF summerade småskollärarinnornas krav, övergripande innebar de att 

SSF ville få utbildningen förlängd och psykologiskt mer inriktad på de yngre barnen i åldrar-

na 7-8 år samt befogenhet att undervisa i årskurserna 3 och 4. SF förordar en gemensam ”bot-
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tenskola” samt en gemensam utbildning för alla vilket enligt förbundet skulle vara bättre för 

alla inom SAF representerade förbund. SF ansåg att utspelet var olyckligt, då frågan om bot-

tenskolans utformning nu var under utredning. En enad kår var viktigt för utredningens fort-

satta framtida arbete ansåg SF.
169

 

 

”På de anklagades bänk” var överskriften på en uppföljande artikel angående splittringen 

inom SAF. Folkskollärarinnorna anklagades i allmän press för att ha ”förorsakat” splittringen 

inom SAF. Då anklagelserna enligt artikeln ”fullkomligt haglar över lärarinnorna”, kände sig 

SF nödgade att förtydliga vad det var förbunden SF och SSF var oense om. Huvudsakligen 

var det utbildningsfrågan som orsakat problemet. SFF ville ha en 4-årig utbildning med rätt 

att undervisa i årskurserna 3 och 4. SF ville få till stånd en gemensam utbildning, en grund-

skoleutbildning med rätt att undervisa i 4 års stadier (låg, mellan). Förbundet förordade en 

examen och inte som det då var två. Ett annat bekymmer var SFFs krav på större utrymme i 

den gemensamma tidningen, där SF förordade en uppdelning av utrymmet och påpekade att 

SF, som det nu var, saknade en representant i tidningsorganet.
170

 

 

En artikel publicerades i ämnet ”Ungdom och människovärde”, ”Vad hjälper det en människa 

om hon vinner hela världen, om hon förlorar sig själv”, var vinjetten till artikeln där SF tog 

upp tysk fostran som vänt sig till en kompakt massa och inpräntat i en hel generation att ”du 

är ingenting, bara i ett enat Tyskland, under Führern är du en bricka”. SF menade att det nu 

var tid att i fredsförberedelsearbetet, lyfta de nordiska fostransidealen där individens person-

liga ansvar för sitt agerande var en av den nordiska demokratins hörnpelare.
171

 

 

Omskolningar av de ungdomar som fostrats i auktoritära länder i nationalsocialistisk anda, var 

ämnet i en artikel under rubriken ”Lärarens roll i fredsplaneringen”. SF ville att Sverige som 

en förebild i demokrati tog på sig rollen som medlare och som fostrare i den annalkande fre-

dens återuppbyggnadsarbete. Samma fel menade SF, som begicks efter första världskriget får 

inte upprepas!
172

 

 

”Mindre kvinnlig anpassning 1944”, Sveriges uppgift i ett Europeiskt fredskaos diskuterades i 

artikeln av SF tillsammans med en rad andra frågor som: ”Varför har inte kvinnorna lyckats 

förbättra sin ställning på arbetsmarknaden?” En av orsakerna, enligt SF, kunde vara att de var 

i minoritet vilket ledde till ännu en diskussionsfråga: ”Varför använder de sig inte av de poli-

tiska vapen som står till dess förfogande?” SF ansåg att kvinnorna anpassade sig efter männen 

i beslut och efterfrågade en ökad sammanhållning bland kvinnorna och efterlyste samtidigt 

mindre anpassning till männen i framtiden.
173

 

 

”En mot tio ställes" var rubriken på en insändare där Barbro Alvings radioprogramsmanu-

skript återgavs. I en komisk beskrivning av förloppet under ”pudelföreningens årsmöte”, lyfte 
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Alving fram budskapet att kvinnor som erbjuds ledamotsplatser tenderar att avtacka sig upp-

draget, därav kvinnornas underrepresentation i kommuner och andra viktiga maktfora. Hon 

ville med sitt program öka kvinnornas politiska och kommunala aktivitet och uppfodrade dem 

att tacka ja till en aldrig så liten post. Hon ifrågasatte även hur dugligheten i samhället mäts, 

efter manlig norm, frågade hon sig? Hur skulle det då se ut om en kvinnlig duglighetsmätare 

användes, undrade hon? Är då inte ett rejält ”lantfruntimmer” bättre lämpad att sköta funda-

mentala livsfrågor om vatten och avlopp, än en manlig professor, undrade Alving? Vidare 

hävdade hon att ”kvinnor och män ser olika på saker och i en demokratisk nation har vi nytta 

av fler infallsvinklar, avslutades artikeln.
174

 

 

”Kvinnans underlägenhetskänsla, största hindret för likställighet” var rubriken på en insän-

dare även den publicerad under vinjetten ”Sagt och gjort” i LF av Hulda Flod. Hon menade 

att mammorna uppfostrat pojkar till att ”ärva världen”, medan flickor uppfostrats till deras 

”tjänsteandar”. Hon ansåg att det var FEL med stora bokstäver att, ”kvinnans underordning 

anses naturlig och allt annat onormalt och onaturligt.
175

 

 

7.1.4. Artiklar rörande seminarie- och tjänstetillsättningsfrågor 

”SF om intag vid seminarierna 1942” var rubriken på en artikel angående en av SF inlämnad 

skrivelse till K.M: t rörande skolöverstyrelsens förslag till intag vid folkskoleseminarierna 

1942 med 36 kvinnliga platser och 106 manliga. Skolöverstyrelsen hade enligt LF baserat 

intagen på lediga tjänster och hänvisade till större efterfrågan av manliga lärare.  SF hade un-

dersökt lediga tjänster och kommit fram till att i så fall borde 47 seminareplatser för kvinnliga 

studenter finnas då 32,7 procent av de lediga tjänsterna kunde sökas av kvinnor. Med stöd av 

dessa siffror hemställde centralstyrelsen att intag till folkskoleseminarier inte borde ske 1942, 

samt att proportionerna mellan manligt/kvinnligt intag blev föremål för prövning.
176

 

 

”Förslaget vidhålles” var rubriken på en artikel angående intag till folkskoleseminarierna 

1942. Skolöverstyrelsen vidhöll att deras redan inlämnade förslag var bra. Sin ståndpunkt 

”förfäktar” skolöverstyrelsen huvudsakligen med hänvisning till tidigare ”förebringat” och 

bemöter endast summariskt inkomna motargument. Uppfattning står mot uppfattning konsta-

terade LF, ”vem som har rätt får tiden utvisa”. Skolöverstyrelsen antydde dock en försiktig 

välvillig inställning till att fundera på den snedvridna könsfördelningen vid intag med kom-

mentaren:  

 

Det kan ifrågasättas, huruvida icke utredning borde företagas rörande möjligheterna att 

utfärda normerande bestämmelser ifråga om proportionerna mellan manliga och kvinnliga 

folkskollärare, åtminstone vid vissa skoldistrikt.
177

 

 

Under rubriken ”Deltidsarbete” publicerades en artikel med hänvisning till en riksdagsmotion 

inlämnad av högermannen H. Nordenson om att bereda gifta kvinnor möjlighet till deltidsar-
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bete. SF hade ”uppfordrats att inkomma med yttrande över motionen”. SFs yttrande kan 

sammanfattas i negativa och positiva sidor. De negativa effekterna av förslaget anser de vara 

risk för lägre lön, lägre pension, sämre sjukersättning, sämre utbildning och befordringsmöj-

ligheter. Fördelar med förslaget enligt SF var ett enklare liv, mindre press som kan resultera i 

lägre sjukfrånvaro. SF varnade för att deltidsarbete kunde bli ”heltid med deltidslön” samt 

hade farhågor för en allmän nedvärdering av kvinnoarbeten kunde bli en bieffekt.
178

 

 

Deltidsdebatten fortsatte i ett senare nummer av LF under rubriken, ”Centralrådet om deltids-

tjänst. Kvinnliga kårsammanslutningarnas Centralråd”, som SF var ansluten till, hade lämnat 

sitt yttrande angående en riksdagsmotion om deltidstjänst för gifta kvinnor. SF ansåg att möj-

ligheten att arbeta deltid och en eventuell utredning i ärendet inte borde isoleras till ”gift 

kvinna”, utan även beredas möjlighet för alla, kvinna som man, gift som ogift.
179

 

 

Från riksdagen publicerades en artikel med rubriken, ”Debatten om deltidstjänst” den 3 juni 

1942. Debatten rörande inlämnad motion om utredning av gift kvinnas möjlighet att beredas 

deltidstjänst pågick till sent på kvällen. Kammarutskottet hade tillstyrkt motionen med det 

förbehållet att utredningen borde gälla:  ”Ökade tillfällen till deltidarbete för gifta kvinnor 

endast i allmän tjänst.”180 

 

I andra kammaren hade majoriteten avstyrkt motionen med motiveringen att tidpunkten var 

illa vald samt nämnde åtskilliga hinder så som att reglering kring arbetsförhållandena behöver 

ses över, framförallt inom den enskilda företagsamhetens områden. Dessutom ansåg andra 

kammaren att förslaget inte enbart borde gälla gifta kvinnor. Motionens fördelar kunde enligt 

andra kammaren inte enbart ses som ett försök att lindra kvinnors arbetsbörda utan måste 

även betraktas ur ett befolkningspolitiskt perspektiv. Det var i allmänhet fler barn i familjer 

där kvinnan arbetar deltid enligt artikeln.
181

 

 

Konsten att ”Svälja kameler” behandlas i en intervju av Hanna Wanngård i Svenska Dagbadet 

där hon hävdade att:  

 

När kvinnor söker en chefspost silar man mygg, men när det gäller män sväljer man kame-

ler. 
182

 

 

Vidare menade hon att kvinnorna var för anspråkslösa och timida och hon ansåg att de svå-

righeter som fanns för att bli befordrade, avskräckte kvinnorna från att söka befordringstjäns-

terna som stod till buds. Det fanns till exempel, för tidpunkten ingen kvinnlig överlärare på 

landsbygden. Wanngård trodde att om kvinnorna mer allmänt valde att svälja mindervärdes-

känslorna, falsk anspråklöshet och de yttre obehagen.  
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Skulle så småningom fördomarna mot kvinnliga chefer fördunsta och skolmyndigheter 

samt kolleger lärde sig att svälja de kvinnliga cheferna förekomst- utan digestionsbesvär.
183

 

 

Fredrik Ström, redaktör och ledamot i 1:a kammaren, lämnade in en motion som återgavs i LF 

”in extenso”. Motionären hemställde till K. M:t att tillsätta en kommitté för att utreda frågan 

om kvinnor och mäns likställdhet i det svenska samhället. Ström ansåg att Sverige borde 

kunna, om ”viljekraften spännes” samla sig till en inre upprusning ”i hägnet av den yttre”. 

Fyra års yttre försvar och beredskapsår har enat landets ideella krafter till materiella yttre mål. 

Nu menar motionären att denna enade kraft borde riktas mot landet inre behov, som han ut-

trycker det, ”rycka kvinnorna och ungdomen med”. Kvinnan skulle, enligt motionären, vara 

likställd med mannen vad det gällde arbetsrätt, lön, befordringsmöjlighet, pension och semes-

ter samt även ha samma skyldigheter som männen i form av värnplikt och tjänsteplikt. Hus-

moderns ställning borde enligt motionären likställas med vilket annat arbete som helst i sam-

hället och självklart berättiga till pension och semester. Pensionsåldern borde vara samma för 

kvinnor och män. Underbetalt dubbelarbete kunde enligt motionären vara den största orsaken 

till kvinnors högre sjukfrånvaro. Fick de skäligt betalt för utfört arbete kunde även de ha råd 

att anlita hjälp i hemmet, försätter han. Motionen som sådan var mycket ovanlig och välkom-

nades av SF, som menade att även om motionen inte tillstyrktes fanns psykologiska vinster i 

den att skörda i och med att frågan lyfts till debatt. I samma nummer återges Fredrik Ströms 

bakomliggande avsikt med motionen genom en delvis återgiven intervju motionären givit i 

tidningen Social-Demokraten. Där säger Ström att han önskade en debatt, av kvinnorna själva 

inte minst. Vidare menade motionären att kvinnorna sedan de fick rösträtt tenderat att bli mer 

beskedliga och att de inte vågade göra sig gällande gentemot männen. På papperet var de lik-

ställda men ändå ser Ström en tendens att kommuner och stat placerade kvinnorna i lägre lö-

negrupper. Motionären såg lagstiftning som ett av alternativen för att kvinnans likställighet 

fullbordades även i praktiken. När det gällde kvinnans skyldigheter ansåg Ström att värnplikt 

och tjänsteplikt borde införas även för kvinnor i förslagsvis Lottakåren eller Luftbevakning-

ens tjänst.
184

   Motionen avslogs av riksdagen med motiveringen från utskottet: 

 

 Utredningen mot kvinnans likaberättigande är oförtydbart och icke ändamålsenligt med ut-

redning.
185

 

 

”Självkarakteristik” var överskriften på en notis publicerad under fliken Pressklipp, med an-

ledning av en publikation i det manliga förbundets pressorgan som fått SF att häpna. Manliga 

lärare var att föredra, hävdade det manliga folkskollärarförbundet i sitt tidningsorgan Folks-

kollärarförbundets Tidning (FT) nr 15, 1943. Vidare hävdade FT att innan Lika-löneprincipen 

var genomförd var det ekonomiskt fördelaktigt att anställa folkskollärarinnor, men menar att 

läget nu är annorlunda. FT anförtror i publikationen sina läsare sina antagna orsaker till varför 

män var att föredra i pojkklasser och samklasser. Män hade, hävdade FT: 

 

Större organisatorisk förmåga, var effektivare, hade bättre disciplin samt var lugnare och 

rejälare i sitt sätt att umgås med barnen.
186
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De hade dessutom: 

 

Mindre benägenhet till överdriven press på eleverna, samt smidigare sätt i arbetet med för-

äldrasamverkan. De manliga lärarnas olika former av verksamhet utanför skolan var inte att 

förringa, fortsatte FF.  Betydande insatser hade gjorts inom folkbildningsverksamheten, 

nykterhetsrörelsen och ungdomsvården av de manliga lärarna, hävdas av FT.
187

 

 

Slutligen var de manliga lärarna ”synnerligen användbara” i den kommunala förvaltningens 

olika delar samt att de i den allmänna opinionen sågs som sympatiska familjeförsörjare. In-

ställningen var enligt FT förklarlig och väl grundad. FT skriver iden återgivna artikeln i LF, 

att de har full förståelse för kvinnornas missnöje och hävdade att försök från SF gjorts för att 

förhindra att tjänster gjordes om till manliga men konstaterade att: ”Resultatet av denna un-

derjordiska verksamhet, emellertid hittills varit synnerligen magert.” 
188 

 

Medlemmarna i SF ställde sig undrande till vilka ”väl förankrade skäl” FT menade och vilken 

form av ”underjordisk verksamhet” de åsyftade.
189

 

 

”Revisionen av behörighetslagen” var rubriken på en insändare med hänvisning till en artikel 

i tidningen Herta. Insändaren krävde att behörighetslagen och begreppen manlig/kvinnlig 

tjänst måste revideras eller försvinna. Insändaren hänvisade även till Svenska Dagbladet 

(SvD) där åsikten delegeras i motsatt riktning. SvD proklamerade att: ”Kvinnorna inte själv-

mant kommer att hålla sig borta från männens domäner.”
190 

 

Insändaren poängterade att lönerna i allmänhet sattes lägre för kvinnoyrken, behörighetslagen 

lämnade enligt skribenten, ett utrymme för en differentieringsmanöver.
191

 

 

En rad Kvinnoorganisationer (ca 30st), däribland SF, hade i en skrivelse uttalat sig angående 

behörighetslagens giltighet. I en artikel med rubriken ”Behörighetslagen bör slopas”, delges 

LFs läsare dess innehåll. Skrivelsen var ställd till den kommitté som hade till uppgift att revi-

dera behörighetslagen. Kvinnoorganisationernas lagförslagsändring, ett slopande av behörig-

hetslagen innebar att även prästämbetet skulle öppnas upp för kvinnor utan framtida lagänd-

ringar. Alla statliga ämbeten skulle enligt förlaget öppnas för både män och kvinnor.
192

 

 

”Utskottet förutsätter att K, M:t …” Under denna rubrik publicerades motionerna om lika 

intag till folkskoleseminarierna för män och kvinnor samt tjänstetillsättningen, utannonsering-

en av lediga tjänster som föreslogs vara könsbefriade. Statsutskottet tillstyrkte departements-

chefens förslag intag med 240 elever, 144 manliga och 96 kvinnliga. Utskottet biföll inte mot-
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ionen och stödde sig på skolöverstyrelsens motivering, att ett större ersättningsbehov fanns 

för manliga lärare. Sökrättens könsneutralisering avslogs med motiveringen att det ”inskrän-

ker på skoldistriktens handlingsfrihet”, men utskottet erkände samtidigt att: 

 

 Det uppenbarligen kan ligga i undervisningens och skolans intresse att fördelningen man-

liga och kvinnliga tjänster utjämnas.
193

  

 

SF konstaterade att det fanns föga hopp om att motionen skulle bifallas, ”så vida inte K. M:t 

fäste uppmärksamhet på frågan.”
194 

 

Under rubriken ”Vår kommunala insats” refererar insändaren förfarandet och åsikterna som 

framkommit under ett lärarinnemöte på landsbygden där politiskt engagemang efterlystes 

bland kvinnorna. De kvinnliga folkskollärarna på mötet kom fram till att ”något måste vara 

fel” och ifrågasatte huruvida det var relevant om kvinnorna inte engagerade sig politiskt utan 

enbart enkom intresserade sig för skolan, och på övrig fritid läser pedagogiska skrifter. De 

frågar sig om det inte är för skolans väl och ve de anställts? Lärarinnorna ville med insända-

ren förmedla till SF och andra medlemmar att de: ”Hälsar allt frivilligt politiskt och kommu-

nalt deltagande med glädje.
195

  Men varnar för att skapa mindervärdeskomplex hos dem, ”som 

icke kan uträtta detsamma som de kommunalt intresserade”.
196

 

 

Lärarinnorna poängterade att det kan finnas andra hinder än ovilja och bristande engagemang, 

så som avstånd och tidsbrist eller en kombination av de båda. De kvinnliga folkskollärarna 

ifrågasatte även fördelarna att välja en manlig lärare på grund av dennes kommunala insatser 

och förmåga och undrar om läraryrket ska bli en bisyssla till det kommunala arbetet? Lärarin-

norna hävdade även att ingen annan yrkeskår hade dessa krav på sig.
197

 

 

Under sidan Sagt och Gjort i LF, publicerades en insändare med rubriken ”Kvinnans plats i 

efterkrigsvärlden” av Hanna Rydh. Där ifrågasatte hon huruvida kvinnorna nu ska ”kastas ut” 

från platser de under kriget skött? Hon menade vidare att ersatta platser självklart ska lämnas 

tillbaka, men ifrågasätter hur nytillsättningarna skulle skötas. Kvinnorna hade under bered-

skapsåren bevisat att de var fullt kapabla att även sköta områden där de tidigare varit ute-

stängda. Dessa områden borde nu enligt Rydh öppnas då det inte längre fanns några hinder att 

överbrygga.
198

 

 

Ett utrednings arbete kommenteras av SF under rubriken ”Proportionerna mellan manliga och 

kvinnliga tjänster” och hade av SF framlagts till ecklesiastikministern angående kvinnors 

kommunala uppdrag, tjänstetillsättning samt sociala uppdrag. Utredningen visade att av lediga 

tjänster under läsåret 1942/43 var 54,6 procent reserverade för manliga sökanden och 20,3 

procent för kvinnliga samt 25,1 procent allmänna. Läsåret 1943/44 var siffrorna 59 procent 
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för männen, 19 procent för kvinnor och 22 procent allmänna. Ministern sade enligt artikeln, 

tidigare i år att: ”De allmänna tjänsterna, torde vara en utjämningschans för kvinnorna.”
199

 

 

Enligt SFs undersökning framkom det dock att 70 procent av de allmänna tjänsterna läsåret 

1942/43 tillsatts av manliga lärare och 15 procent av kvinnliga. Läsåret 1943/44 var i skri-

vande stund inte klart att redovisa men SF hävdade att ”en märkbar minskning för kvinnor 

noterats”.
200

 

 

7.1.5. Annonser, upprop samt redovisade insamlings resultat 

Ett axplock av alla de annonser och upprop som under studiens tidsram utges i LF presenteras 

nedan. Flertalet av de annonser jag valt ut för studien, berör nordiska grannländer, där fram-

förallt Norge- och Finnlandshjälpen efterfrågades på olika sätt, vanligen i form av försäljning 

av flaggor som skolbarnen ombesörjde.
201

 Lärarinnornas arbeten var främst att dela ut materi-

al, sammanställa utförd försäljning samt insättande av pengabelopp på angivna post- eller 

banknummer för ändamålet. Inhemsk ekonomisk insamling kom främst ifrån försvarslånet, 

vilket var en form av försvarsobligationer staten idkade försäljning av i tre faser till förmån 

för försvarsmaktens ökade kostnader för landets militära upprustning i händelse av krig.
202

 

 

Nedan presenteras några få notiser och artiklar samt en av de många annonser som vädjar om 

hjälp till Finland. Utformningen kunde se lite olika ut men innehållsmässigt var denna utvalda 

annons representativ för att visa hur annonsutformningen generellt såg ut i LF under studiens 

tidsram. 

 
Bilaga nr 1, Hjälp Finland. 

203 

 

”Ett handtag åt norska kolleger” var rubriken på ett upprop eller rättare sagt ånyo en vädjan 

till lärarinnornas portmonnäer våren 1940. SF var medvetna om att lärarinnorna redan gett 10 

procent av sin inkomst till försvarslånet och att de bidragit i neutralitetsvaktens insamling till 

stöd för de inkallades familjer. Med förra vinterns insamling till Finland färskt i minne, samt 

luftvärnets vädjan om ekonomiskt och arbetsinsatsstöd vädjade de ändå åter till de givmilda 

lärarinnorna. Norge angreps 9 april och behövde nu vårt stöd och hjälp. 1905 klipptes den 

politiska unionen länderna emellan av och sedan dess sågs Norge som en nära anhörig eller 

ett kärt syskon, hävdade SF, och menade att om medlen att hjälpa saknas för tillfället fanns 

                                                 
199

 LF, 1944, Nr 47, s 1. 
200

 LF, 1944, Nr 47, s 1. 
201

 LF, 1940, Nr 7, s 2. 
202

 LF, 1940, Nr 17, s 3. 
203

 LF, 1940, Nr 5, s 9. 



46 

  

det en chans till ekonomisk hjälpinsats efter den 1 november då de första försvars obligationer 

återbetalades.
204

 

 

”En miljon försvarsobligationer nu färdiga” var rubriken på ett upprop att teckna sig för obli-

gationerna som hade fixerad återbetalningstid till 4 procents ränta. Obligationerna fanns i sex 

littera, A-Fi olika färger. 10 000kr- grå, 5 000kr- rosa, 1 000kr-blå, 500kr-gula, 100kr-gröna 

och 50kr-bruna. Räntan betalades ut i efterskott från och med 1 maj 1941. Valde köparen att 

skriva in obligationen i stadsboken hos Riksgäldskontoret gällde obligationerna som brand 

eller annan försäkring för innehavaren.
205

 

 

”Den stora kårinsamlingen” var rubriken på en av SAF, SF, FF samt småskollärarförbundet 

arrangerad insamling till förmån för de inkallade och arbetslösa lärarna i Folk- och Småsko-

lan. Lärarorganisationernas insamlingskommitté hade organiserat insamlingen länsvis återgi-

ven i uppropet där en representant från varje förbund och distrikt var representerade. I upp-

ropet uppmanades medlemmarna att förslagsvis teckna sig att bidra med en del av sin inkomst 

varje månad, alltså inte en engångssumma.
206

  

 

 

 
Bilaga nr 2, Kvinnor landet kallar er! 

207
 

 

”Kvinnor, landet kallar er!” Löd rubriken på en broschyr inhäftad i LF som vände sig Till 

landets kvinnor, vilket även var rubriceringen av efterföljande upprop i tidningen. Stängda 

hav och missväxt gjorde att det talades om att utfärda en svältvarning i landet. Det var därför 

av största vikt att landets inhemska tillgångar tillvaratogs, men det rådde enorm arbetskrafts-

brist inom jordbruket på grund av låg naivitet och inkallelseordnar. Kvinnorna behövdes! 

Bristen var störst i frivillig luftbevakningstjänst, i den industriella beredskapen, i jordbruks-

hemmen samt jordbruket i övrigt och för trädgårdsskötsel. I händelse av krig, var det kvinnor-

nas sak att ordna försörjningen hävdade uppropet. Utbildning för de olika uppdragsområdena 

kunde behövas och uppropet hänvisade till medföljande broschyr för vidare information om 

förfarande i den frågan.
208

 

  

                                                 
204

 LF, 1940, Nr 43, s 1. 
205

 LF, 1940, Nr 35, s 3. 
206

 LF, 1941, Nr 38, s 3, 4. 
207

 Bilaga 1, Broschyr medföljande LF, 1942, Nr 22. 
208

 LF, 1942, Nr 22, s 9, Bilaga 1, Broschyr. 



47 

  

8. Resultatanalys  

Under rubriken kommer först en historisk bakrundssammanfattning sammanställas. Därefter 

kommer redovisade artikelmaterial explicit analyseras tematiskt under egna underrubriker 

efter mina fem, för studien valda teman, värntjänsten, 1940 års skolkommission, beredskaps-

aktiviteter och beredskaps politik, seminarie- och tjänstetillsättningsfrågor samt redovisade 

insamlingsresultat. De valda teman har ingen strikt avgränsning då de i viss mån överlappar 

varandra.   

 

8.1. Historisk bakrundssammanfattning 

Historisk fakta att ha i bakhuvudet med tanke på kvinnans politiska maktmöjligheter innan en 

analys påbörjas är, att 1918 genomfördes en reform som gjorde det möjligt för kvinnor vid 

läroverken att bli rektor, lektor eller adjunkt vid alla läroverk. Gifta kvinnor blev myndiga och 

valbara till riksdagen 1921 (De ogifta blev myndiga 1864).
209

 Det jag åsyftar är att kvinnans 

inträde i den politiska världen som självständig individ under tiden studien behandlar är för-

hållandevis ung. Inom folkskolans område har hon fram till 1906 då lönerna gled isär behand-

lats någorlunda jämställt med mannen, men bara på lärarinnenivå. Det vill säga inom skolans 

professionsområde inneha lika utbildningskrav, likartade arbetsuppgifter men utanför denna 

sfär vara underlägsen de manliga folkskollärarna där tjänster innebar en högre maktposition i 

samhället. Tanken på att en kvinna skulle kunna bli skolinspektör eller liknande var för män-

nen i början på 1900-talet mest en främmande och ganska komisk tanke. 

 

För att förstå Folkskollärarinneförbundets fackliga taktik och kartlägga deras arbete behöver 

man se över kvinnornas möjligheter att påverka politiska beslut. Eller kort och gott, hur 

många kvinnor rörde sig i maktens korridorer under den tid studien undersöker? I Sveriges 

riksdag fanns under perioden studien behandlar sex kvinnliga representanter.
210

  

 

Sedan det demokratiska genombrottet 1921 har andelen kvinnor endast ökat med en person. 

En undersökning från 20-talet visar att kvinnorna utgjorde 45 procent av väljarkåren men bara 

1,5 procent av de valda.
211

 Kvinnokommittén för ökad kvinnlig representation med Fredrika 

Bremerförbundets ordförande, Hanna Rydh som grundare, visade med en undersökning i bör-

jan av 1930- talet att endast i en av landets fem skolstyrelser fanns kvinnlig representation. 

Kvinnokommittén för ökad kvinnlig representation grundades som namnet avslöjar, för att öka 

det kvinnliga engagemanget inom politiken och utmanade den dittills manliga arenan. Kom-

mittén bildades 1937 och bestod av en grupp starka kvinnor, för att nämna några, Ellen Ha-

gen, Alva Myrdal, Ingegerd Palme, Karin Kock, Eva Nybom med flera. Alla är namn jag 

känner igen från artiklar i LF, det vill säga kvinnor aktiva i en rad andra kvinnosammanslut-

ningar. Kerstin Hesselgren, en av de första riksdagskvinnorna sammanfattade de förväntning-

ar som ställdes på de förhållandevis ensamma riksdagskvinnorna med att, kvinnorna förväntar 

sig stordåd medan männen konstant undrar vilka dumheter hon nu skulle hitta på. 
212
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8.1.1. Resultatanalys - Värntjänsten 

LF publicerade under rubriken Värntjänstsakkunniga deras betänkande i en artikel där grup-

pens sammansättning även klargjordes. Inte direkt förvånande kan noteras att gruppen bestod 

av till övervägande del män och, mycket riktigt en ensam kvinna (se Hesselgrens uttalande  

om ensam kvinnas maktmöjlighet). Gruppens ordförande var rektor Bengt Söderborg med 

ledamöterna överste Bertil Uggla och gymnastiklärarna Gustaf Lindén samt Marit Hallström. 

Richardson nämner i sin avhandling att kommittén tillsattes, och poängterar även den sned-

vridna könsfördelningen i den, men den ensamma kvinnan i hans studie heter Harriette Hall-

ström, gymnastikdirektör och riksdagsledamot 
213

 Huruvida de sakkunniga, vars betänkande 

lyfts fram här och den kommitté som Richardsons valt att lyfta fram i sin bok är en eller två 

olika grupperingar, har inte min studie behandlat och det känns inte heller relevant då avsik-

ten är den samma, kvinnans minoritet. 

 

 De sakkunniga deklarerade i artikeln att de fått uppdraget den 7 juli 1940 och nu slutfört ar-

betet. De satte som främsta mål för den manliga skolungdomens värntjänstutbildning föl-

jande: 

 

 Förtrogenhet med geväret, färdighet i skjutning samt insikt och färdigheter i olika uppgif-

ter för den allmänna säkerhetens och skyddstjänsten. 
214

 

 

För flickorna såg det lite annorlunda ut, där var de sakkunnigas främsta utbildningsmål hem 

och lägertjänst, det vill säga: 

 

 Förtrogenhet med behövliga åtgärder vid en eventuell evakuering, befolkningsomplacering 

samt anordnande av läger, hemsjukvård och olycksfallsvård samt barnavård. 
215

 

 

Obligatoriska friluftsdagar samt lägerverksamhet som komplettering av värntjänstdagarna 

under läsåret i olika omfattning anpassat till elevernas åldrar och till viss del förlagd under 

ferier, samt obligatorisk ledarutbildning av lärarkåren var ytterligare en del av innehållet i de 

sakkunnigas betänkande. 

 

Syftet med införandet av värntjänstdagar samt lägervistelser var enligt de sakkunniga: 

 

Att utöver den fysiska fostran, bidra till ungdomens moraliska fostran samt bereda ungdo-

men tillfälle att göra nyttoarbeten i samhället så som skördearbeten, rensning och gallring, 

skogsröjning samt hushållsarbeten. 
216

 

 

Värntjänstlägren innebar även enligt de sakkunniga till att skolungdom från olika samhälls-

klasser kunde mötas på lika villkor, vilket i sin tur enligt betänkandet bidrog till: 

”En sund samhällsanda samt nyttig och välbehövlig kontakt över klassgränserna”. 217
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Andan i vilken värntjänsten har för avsikt att bedrivas, är synnerligen intressant ur diskuss-

ionssynpunkt då den tydliggör Richardsons tes om tysk påverkan på svenskt skolväsende. 

Vilket lyder enligt citatet nedan: 

 

De unga skola läras att förstå, att de äro lemmar av fosterlandets stora organism och att individen 

måste lyda de skrivna och oskrivna lagar, som syftas till de helas väl. Den naturliga auktoritetstron 

får icke undergrävas, och lydnadsplikten skall anammas som ett av samhällets nödvändiga och 

självklara krav. Inga undantag utan en värntjänst i denna anda bör gälla alla lärljungskategorier 

och icke vara förbehållna några vissa kategorier utan bli en hela folkets egendom.
218

 

 

Det är svårt att inte se kopplingen till den tyska Hitlerjugend i ovanstående uttalande från de 

sakkunnigas betänkande. SFs fredsarbete under studiens senare del belyser påståendet med en 

artikel införd i LF under rubriken Ungdom och människovärde. Vinjetten till artikeln löd: 

”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, om hon förlorar sig själv.”
219  

 

SF tog i artikeln upp den tyska nationalsocialistiska fostran, där regimen vänt sig till en kom-

pakt massa och inpräntat i en hel generation att: ”Du är ingenting, bara i ett enat Tyskland, 

under führern är du en bricka i en helhet.” 
220 

 

SF menade att det i fredsförberedelsearbetet var viktigt att framföra en av de demokratiska 

hörnpelarna och lyfta individens personliga ansvar för sitt agerande.
221

 

 

Debatten som följde i pressen och riksdagen efter de sakkunnigas betänkande blev livlig. Så 

livlig att den enligt Richardson höll på att förorsaka en regeringskris. Motståndet enligt hans 

studie, kom främst från SSU, Liberalerna och en del kvinnoförbund.
222

 SF och en rad andra 

motsatte sig främst de rent militära inslagen medan SSU och FPU förkastade förslaget i sin 

helhet. De skäl de angav var av ideologiska och pedagogiska karaktärer. SSU anger även att 

de ser en koppling till Tyskland och Hitlerjugend.
223

    

 

Relevant för min studies sammanhang är främst folkskollärarinnornas åsikter och eventuella 

motstånd, det är dock svårt att urskilja dem från de organisationer de ingick i, därav viss re-

dovisning av andra kvinnosammanslutningars synpunkter. 

  

SFs svar angående de sakkunnigas första betänkande angående värntjänstens utformning och 

praktiserande i de olika åldrarna inom skolväsendet, publicerades i LF under rubriken SF om 

”värntjänsten”. I artikeln framkom att SF klart motsatte sig de rent militära inslagen, men 

bejakade de stärkande obligatoriska införandet av friluftsdagar och lek i betänkandet. Vidare 

deklarerade SF att: 
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 Skjutövningar för 13åriga barn var något förbundet inte under några omständigheter kunde 

acceptera.
224

 

 

SF menade att det gick stick i stäv med de direktiv om karaktärsfostran och personlighetsda-

ning i demokratisk anda som tidigare ställts på folkskollärarkåren som dess främsta uppgift. 

Vidare hävdade SF att i arbetet med att främja solidariska och demokratiska medborgare 

krävdes en uppmuntran till fri vilja, därför ansåg de att de obligatoriska inslagen inte var nå-

gon bra idé. Barnen skulle inte, ansåg förbundet: 

 

... dragas in i en vuxenvärld där våld och vapen förespråkades och användes.
225

 

 

De fick gehör från SAF som även reserverar sig mot de obligatoriska militärövningarna för 

folkskolebarnen. Men tidningen Social-demokraten med socialminister Möller i spetsen, 

ställde sig positiva till förslaget och hävdade att lärarkåren endast av ”bekvämlighet och 

lättja” motsatte sig förlaget.
226

  

 

Även de manliga folkskollärarna ställde sig enligt Sparrlöf, positiva till förslaget, även om de 

tillströk att barnen i folkskolan kunde vara för små för de militära övningarna.
227

 Från milli-

tärt håll ansågs skjutövningar vara direkt olämpligt för barn under 14 år och de ansåg att ett 

omarbetat värntjänstförslag med varsamhet skulle kunna införas, förslagsvis med viss hjälp 

från hemvärnet.
228

 

 

I för studien vald litteratur framkommer och nämns den livliga debatten i riksdag och press 

angående värntjänstförslagen och jag skulle vilja lyfta fram pressen. Det verkar vara ett van-

ligt förfarande under denna tidsperiod att dryfta sina åsikter inför den allmänna opinionens 

ögon i dagspress och fackpress. Dagens Nyheter, Social-Demokraten, Folkskollärarförbundet, 

Morgonbris, LF och Hertha är alla tidningar vars innehåll och publicerade inlägg, ett flertal 

artiklar hänvisar till under perioden min studie behandlar i LF. 

 

Efter flera turer i ovannämnd press och ett antal riksdagsdebatter i ämnet, publicerade LF 

statsrådet Gösta Bagges omarbetade propositionsinnehåll angående det tidigare framlagda 

värntjänstförslaget. Rubriken löd Värntjänsten i proposition. Bagges föreslagna förändringar i 

värntjänstsakkunnigas betänkande var bland annat att värntjänsten successivt skulle införas 

inom skolans normala arbetsprogram. Vilket antyder att Richardsons påstående stämmer an-

gående Bagges vilja och ambition när det gäller värntjänstutbildningen för skolungdom, gick 

så långt att han till och med föreslog att det skulle kunna bli ett eget skolämne. 
229
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Samlingsregeringens oenighet tvingade fram ett kompromissförslag som de båda kammarna 

röstade, enligt Richardsson, efter långa anföranden från bland annat statsrådet Gösta Bagge 

och försvarsminister Per Edvin Sköld som yrkade på bifall. Omröstningen resulterade i 33 

röster för, respektive 76 röster som krävde avslag. Detta trots att justeringar i det ursprungliga 

värntjänstbetänkandet som, till exempel åldersgräns för de rent militära inslagen på 15år. 
230

Riksdagen samlades till debatt under midsommarhelgen 1941. 
231

 Debatten återgavs under 

rubriken Värntjänsten i LF, dock inte i sin helhet på grund av den långdragna diskussionen 

som ”i skrivande stund” enligt LF inte var klar när artikeln färdigställdes. Debattämnet var 

enligt LF den proposition som godkänts av statsutskottet samt av K. M:t rörande värntjänstut-

formning och omfattning. 
232

 

 

Statsrådet Bagge yrkade enligt artikeln, på obligatorisk värntjänst i de högre klasserna, dock 

ej för folkskolan. Utskottets tillägg innebar enligt LF, att värntjänsten även skulle vara öppen 

för ungdom som genomgått folkskolan i åldrarna 15-20 år samt införande av obligatoriska 

friluftsdagar av värntjänstkaraktär. Både Bagge och utskottet hade backat i kravet på de obli-

gatoriska ledarutbildningarna för lärare och ansåg nu inte att det skulle införas. Däremot läm-

nades ett nytt förslag fram på att luftskydd och olycksfallsvård borde ingå i folkskoleutbild-

ningen. Enligt artikeln hade även en reservation mot sex dagars militära övningar inkommit. 

LF deklarerade i artikeln att onsdagen den 18 juni 1941 antog första kammaren förslaget med 

89 röster för och 43 röster  mot, med en reservation av Johan Berg, vilket parti Berg represen-

terade framkommer inte av artikeln.
233

  

 

Fredagen den 20 juni 1941 var det dags för andra kammarens röstning där Bergmans reservat-

ion bifölls med 112 röster för och 84 mot. Oenigheten mellan de båda kammarna hade enligt 

artikeln framtvingat ett sammanjämkningsförslag som skulle behandlas efter midsommar. Ett 

av de framkomna förslagen var enlig LF, att skjutövningarna blev frivilliga och endast ge-

nomfördes i gymnasiets tre översta ringar, det vill säga från 16 år och uppåt. Bergman reser-

verade sig enligt artikeln även mot detta förslag, denna gång till förmån för en gemensam 

omröstning istället för sammanjämkningsförfarandet. 
234

 

 

Samtidigt som riksdagsdebatten pågick poängterade artikelförfattarinnan Ulla Alm, utvidgade 

sig storkriget i östersjön och LF förmodar att krigsläget skulle komma att påverka röstningen i 

riktning för ett införande av värntjänsten, vilket visade sig vara ett korrekt antagande.  Dock 

påpekade LF, hade värntjänsten ur militär synvinkel skattas tämligen lågt medan betydelsen 

av fysisk träning, spänst och disciplin skattats högt från kritiker och förespråkare. SF menade 

att det inte spelade så stor roll om förlag 1 eller 2 röstades igenom, då närmast en 100-

procentig uppslutning till de frivilliga skjutövningarna var att vänta.
235

 

 

En retorisk fråga jag ställt mig själv är: 
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- Ja, säg den pojke som i det rådande samhället inte ville efterlikna sin far och gå patrulle-

rande på skolgården med ett gevär över axeln?  

 

Tyvärr framkommer det inte under varken inläsning av litteraturen eller vid genomläsandet av 

LFs alla artiklar, huruvida flickorna skulle vilja deltaga i dessa övningar. En insändare i LF 

under rubriken Bli skytt, visade att det, tidsandan till trots ändå fanns ett intresse för denna typ 

av aktivitet, även bland kvinnor.
236

  Kanske tilläts inte flickor att ens tänka i dessa banor på 

40-talet. Men det förvånar mig ändå något att endast i ett av de inkomna för- och motargu-

menten motsätter sig något rörande värntjänstens könsuppdelning vilket ändå påvisar att tan-

ken existerade, om än i mikroskopisk storlek vid denna tid. Det var SF som hade ett inlägg 

angående könsfördelningen inom värntjänstutbildningen, men inte som jag trodde för aktiva 

flickor, utan det är ett bifall som deklareras till hemsjukvård, barnavård och olycksvård med 

det förbehållet att det bör gälla flickor så väl som pojkar.
237

 

 

Under Fria Ord publicerade LF ett inlägg i värntjänstdebatten under rubriken ”Värntjänsten 

från riksdagsläktaren 18 och 20 juni” av Greta Engqvist där hon menade att det var olyckligt 

att värntjänstdebatten utgick från ”nutidskrisläget” när frågan borde behandlats sakligt och ur 

militär synpunkt. Riksdagsdebatten kom istället fortsatte hon, att ställa män som var för skjut-

övningar mot kvinnorna som var mot skjutövningarna. Sveriges vara eller inte vara blev focus 

i debatten, inte huruvida en 15-årig pojke lämpligen borde tränas militärt i skjutövningar eller 

inte och avslutade sitt inlägg med orden: ”Det är en konst att vara människa, få förstår den 

konsten helt”.
238 

 

 

8.1.2. Resultatanalys - 1940- års skolkommission 

Statsrådet Bagge är inte bara upphovsman till värntjänstinförandet och friluftsdagarna utan 

även far till vad som brukar benämnas 1940 års stora skolutredning. I ett tidigare redan nämnt 

radiotal lyfte han idén om en tilltänkt utredning av skolväsendet
239

 och samma år tillsätts en 

kommission med Bagge själv som ordförande, att utarbeta reformer för kommande generat-

ioners utbildningsväsen. 

  

Enligt Egidius var 1940 års skolutredning förankrad i Bismarckideologin från tyskt 1800-tal. 

Vilket i princip innebar förutom främjandet av sedlighet, fromhet, sparsamhet, lydnad och 

disciplin, även hade avsikten att bereda hjälp till de grupper i samhället som höll på att duka 

under i industrisamhällets hårda djungel innefattande skolbad, skolmåltider, skolkolonier, 

gymnastik och hygien. Vid sidan om främjandet av fysisk hälsa och sundhet skulle en sträng 

arbetsdisciplin råda i lokaler kopierade av tyska militärkaserner samt med bestraffning vid 

lättja, trots och skolk.
240
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I mina ögon är värntjänsten endast en förberedande åtgärd för att, dels främja landets för-

svarsanda men även att bana väg för kommande skoldirektiv. Beredskapstiden medförde ran-

sonering av bland annat varmvatten där dispenser kunde sökas från de lokala kommunala 

kristidsnämnderna. Barnens hälsa berodde till stor del på begränsade och ransonerade hygi-

eniska tvättmöjligheter.  Det som framgår av granskandet av Trollhättans kristidsnämnd är att 

varmvattendispenser i allmänhet inte tilldelades i förmån för barnens hälsa, utan de lämnades 

i huvudsak till näringsidkare samt militära förläggningar.
241

 

 

Krigsförloppet kom att framtvinga andra mer demokratiska reformer än vad skolutredningen 

vid starten av utredningen tänkt sig.  Under rubriken Enighet om målen, återgavs i LF social-

demokratiska kvinnoförbundet, SSU och husmödrarnas skrivelse till skolkommissionen. LF 

sammanfattade skrivelsen med att de alla tre verkade vara överrens om målen, att fostra till 

självständiga, demokratiska medborgare men hade olika vägar dit. Socialdemokratiska kvin-

noförbundet förordade enligt artikeln, en gemensam ”bottenskola”, en gemensam plattform 

för vidare studier. De ville även ha: 

 

 Fria skolresor för landsbygdens barn, inkvarteringsstöd för landsbygdsbarn samt för 

mindre bemedlade familjer, fria skolmålmåltider samt fri lunch vid internaten.
242

  

 

I en i LF publicerad artikel året därpå vid SFs ombudsmöte den 26-27 juni 1942, talade över-

lärare och ledamot av 1940 års skolutredning Sigrid Jonsson. Hon hävdade enligt artikeln, att 

skolutredningens främsta frågor var folkskolans och fortsättningsskolans undervisningsplan 

samt undervisningens uppgift, hjälpklassundervisning, flickskolans organisation, anknytning-

en mellan folkskolan och gymnasiet samt dess organisation, examensproblematiken och ut-

bildningsbehoven för olika ändamål och i skilda delar av landet. 

 

Jonsson redogjorde enligt LF arbetsförfarandet i kommissionen där tillkallad expertis på om-

rådena förberedde frågorna i mindre grupper, så att sedan hela kommissionen kunde fatta be-

slut i frågan. Hon deklarerade även att den utbildningsplan som gällt de senaste 20 åren med 

inlärning och plugg, nu skulle träda tillbaka till förmån för intresseväckande undervisning. En 

rad nya skolämnen så som sexualundervisning, trafikundervisning samt nykterhetsundervis-

ning stod enligt Jonsson på kö för att upptagas som kursmoment i den reformerade skolan. 

Jonsson påpekade dock, enligt artikeln, att för rikt kunskapsstoff kunde skada det grundliga 

inlärandet och menade att: ”hänsyn måste tagas till vad psykologer har att säga om barns 

minne”.
243

 

 

Efter tre års arbete offentliggjorde skolutredning sitt första betänkande, vilket presenterades 

under rubriken Skolan och samhället i LF. Utredningens första betänkande behandlade enligt 

artikeln:  
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Skolan och dess organisationsarbete måste alltid ses mot bakgrunden av det samhälle i vars 

tjänst den verkar och vars framtid den ej i ringa mån bidrager till att forma. 
244

 

 

Småskolans anknytning och frågan om ekonomisk ersättning vid högre studier var inte fär-

digutredd. Ett förslag fanns dock om stipendier för dagligresande elever, ca 14000st enligt LF, 

och för inackorderade, ca 6800st enligt LF, förordades men var inte klart.
245

 

 

Kvinnoförbunden, där även SF ingår, ansåg att förslaget var tunt, och en del gick så långt att 

de kallade det tomt. Förväntningarna på 1940års skolutredning var, om jag förstår det hela 

rätt, mycket högt ställda och innehållsmässigt är deras första betänkande enligt min uppfatt-

ning, aningens innehållslöst. Under den tid utredningen pågått hade LF publicerat artiklar 

skrivna av Alva Myrdal, där hon under sina utlandsvistelser kommit i kontakt med olika län-

ders utbildningsväsen, då främst Amerikas förenta stater samt England. Under rubriken ”Väs-

terlandets skola demokratiseras”, skrev Myrdal i en artikel införd i LF, att kriget framtvingat 

nytänkande i skolväsendets organisation i England där en obligatorisk mellanskola växt fram. 

Myrdal menade att Englands skolsystem var mycket intressant då det till stora delar liknade 

vårt eget. Den engelska reformen enligt Myrdal innebar ett införande av en 3-stegs skola, un-

der samma styre, i samma byggnad samt obligatorisk skolgång för ungdom till 16 års ålder. 

Myrdal ansåg i artikeln att detta system mycket väl skulle kunna genomföras i Sverige.
246

  

 

En motion inlämnas strax därefter av socialdemokraterna Torsten Nilsson, Sven Andersson 

och SFs ordförande Hildur Nygren. Motionen publicerades under rubriken ”Stor skolmotion” 

i LF och innehöll bland annat förslag på stödåtgärder för underlättandet till högre skolunder-

visning: ”För därtill lämpade barn från ekonomiskt svagt ställda familjer i hela riket.”247 

 

 Ett djärvt skissat men klart motiverat förslag kommenterade SF, som även ansåg förslaget 

vara väl tillrättalagt, genomtänkt och dessutom väl förankrat i politiska sammanhang då det 

hade stöd från SSUs 100 000 medlemmar. Motionens syfte enligt motionärerna var att vidga 

skolkommissionens perspektiv. De menade vidare att skolutbildning ovanför folkskolan var i 

realiteten inte öppen för andra än dem, vars föräldrar hade råd att utnyttja dem. Vidare me-

nade de att skolutredningens föreslagna stipendier var på tok för låga och i praktiken innebar 

ett ekonomiskt stöd med 1krona per läsår och elev. Motionärerna var enligt artikeln väl med-

vetna om att förslaget kommer att bli kostsamt, men hävdade att det i förlängningen kommer 

att bli billigare för samhället. De poängterade även att ett krigshärjat land som England nylig-

en ansett sig ha råd att genomföra en än större och dyrare skolreform, och tyckte att de då inte 

vore för mycket begärt av ett skonat land som Sverige att göra detsamma.
248

 

 

Med artiklarna ovan färskt i minne presenterades från arbetarrörelsen ”ett radikalt skolpro-

gram” under samma rubrik i LF. Förslaget framlades i bokform utarbetat av Alva Myrdal med 

finansminister Wigforss som sittande ordförande. Under 27 punkter ville de här med dekla-
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rera att 9-årig obligatorisk skolgång, ingalunda var en utopi. Förslagets syfte var att bereda 

lika bildningsmöjligheter för all ungdom, oavsett föräldrarnas inkomst eller boendeort samt 

att utplåna skillnaderna i utbildningen mellan samhällsklasserna. Reformen borde införas efter 

kriget, då arbetslösheten enligt utredarna förväntades öka. Hur detta skulle genomföras del-

gavs till stora drag i artikeln enligt följande: 

 

Införande av en 9-10 årig enhetsskola, mer omfattande kursplaner samt med språk. I de 

högre klasserna skulle en differentiering ske mot mer teoretisk inriktning, alternativ prak-

tisk. Skolhem för de mindre bemedlade och för dem vars avstånd utgör ett hinder för studi-

erna. Skolavgiften skulle slopas, skolmaterial, skolmåltider samt skolresor skulle vara fria. 

Organiserad partiell försörjning för de studerande genom deltidsarbete (en amerikansk idé). 

Statliga stipendier till studiebegåvade i syfte att bryta ekonomiska spärrar till högre stu-

dier.
249

 

 

LF konstaterade att Bagges skolutredning i jämförelse var ett försiktigt förslag om 8-årig 

folkskola samt menade att om partiet antar programförslaget, kommer en kraftmätning i skol-

frågor ske.
250

 Vilket visade sig vara ett helt riktigt antagande. Sambandet mellan de Myr-

dalska researtiklarna och de framlagda skolreformsförslaget är uppenbart. Det är också syn-

nerligen smart att inte driva reformfrågan som en kvinnosaksfråga, utan mer som ett partipoli-

tiskt program. Poängteras bör att SF s ordförande Hildur Nygren vid denna tidpunkt är social-

demokratisk invald riksdagsledamot.  

 

SF deklarerade därpå att skolfrågan nu blev indragen i valrörelsen och under rubriken ”Det 

som enar och det som skiljer” och hävdade de, att efterkrigstidens skolfråga blivit hela folkets 

intressefråga. Skolutredningens anknytningsbetänkande delade enligt artikeln, riksdagen i två 

läger efter det att partierna hade deklarerat sin ståndpunkt i frågan. Den ena sidan proklame-

rade LF förespråkades av socialdemokraterna genom rektor Alva Myrdal och Oscar Olsson 

som förordade en 9- årig enhetsskola följd av en differentierad omarbetad realskola. Den 

andra sidan förespråkades av statsrådet Bagge och professor Erik Wellander som i vaga for-

muleringar delgivna i tidningen SvD förordade en 5- årig realskola.  SvD hävdade att folk-

skollärarkåren var kluven, vilket SF dementerade i artikeln och hävdade att kåren var enig i 

kraven på att en 6-årig obruten skolgång genomfördes, några djupa intressemotsättningar som 

SvD ville göra gällande förekom sålunda inte, men SF erkände att detaljmotsättningar i ett 

och annat fanns.
251

 

 

Florin hävdar att motiven bakom bottenskoletanken grundade sig i ett klasskampsmotiv, och 

menar att lärarna förvisso ville erbjuda borgarklassens bildningsvägar till de mindre bemed-

lade men hon ser även ett mer egoistiskt och kanske inte lika vackert motiv i att de i och med 

införandet av en enhetlig skola för alla, även fick en chans att undervisa elever med större 

socialt anseende.
252
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8.1.3. Resultatanalys - Beredskapsaktiviteter och beredskaps politik 

Ett bra exempel på hur kvinnorna arbetade är kvinnoaktionen Ned med vapnen,
253

 som var en 

av kvinnornas största organiserade opinionsmöte under tiden studien granskat. Aktionen är 

intressant då den tydligt visar både kvinnornas organisationsförmåga, ekonomi, nätverkande 

och sist men inte minst, hur de använde sig av opinionsbildning som politiskt maktvapen. 

Civilskyddet i Sverige var en olöst fråga tekniskt, politiskt samt ekonomiskt och således öp-

pen för diskussion. Ett faktum som dock både myndigheter och ett flertal ur civilbefolkningen 

kände till var att skyddsrummen och gasmaskerna inte skulle räcka åt alla i händelse av en 

verklig gasattack.
254

  

 

Aktionen spelade på det rådande komplementära genusmönstret där kvinnan tar hand om bar-

nen och mannen tar hand om kvinnan och barnen. Den vapenfria aktionen gick kort och gott 

ut på att om kvinnorna vägrade skydda sig skulle männen vara tvungna att lägga ned sina va-

pen och stanna hemma och skydda dem.  

 

Upptakten till opinionsmötet föddes under en av de pedagogiska sommarkurser den kvinnliga 

medborgarskolan anordnade, och resulterade i att en kvinnlig fredskommitté bildades bestå-

ende av 13 ej namngivna kvinnor, i syfte att ställa en bred kvinnofront mot ett upplevt krigs-

hot samt att även nå en internationell uppslutning kring aktionen för freden. Det är högst tro-

ligt vilket även Andersson konstaterat, att det skönlitterära verket Dialogen fortsätter(1932) 

av Elin Wägner som förutom moderskapsskydd och illegala aborter även diskuterar kvinnor-

nas gemensamma politiska arbeten samt vägran mot gaskriget och dess avsikt att skada civil-

befolkningen, kan ses som en förtext till fredsaktionen.
255

 Att kvinnorna valde att agera ge-

nom vägran kan ha inspirerats av Aristophanes Lysistrategestalt, som visserligen skrevs 412 

f.Kr. men 1932 översattes till svenska och uppfördes vis Dramaten 1934. Den Svenska över-

sättningen av Lysistrate blev nämligen ”Ned med vapnen”.
256

  

 

Genom sitt nätverkande och sin annonsering i dagspressen, bekostad av Lisen Bonnier,
257

 

kunde det enorma kvinnomötet ”Ned med vapnen” äga rum i Stockholms konserthus månda-

gen de 12 februari 1940. Opinionsmötet representerades enligt en artikel införd i LF av 

520 000 kvinnor från 24 olika kvinnoorganisationer. 
258

 Med tanke på att det under åren stu-

dien granskat fanns cirka 2 miljoner kvinnor i Sverige i vuxen ålder,
259

 är det även med da-

gens mått mätt en ansenlig siffra, det vill säga drygt en fjärdedel av landets vuxna kvinnor. 

Disa Västberg var enligt artikeln i LF kvällens ordförande och kvällens huvudtalare var dåva-

rande utrikesminister Christian Günter, vilket skvallrar om att aktionen, även om den arrange-

rades i syfte att vara politiskt obunden ändå hade ett visst förankrat politiskt stöd. Andersson 
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nämner även i sin analys att kvinnorna appellerade till män som stod nära maktens boning-

ar,
260

 och vem står närmare en fredsaktion mot ”det totala kriget – för freden och folkförso-

ning” än utrikesministern? 

 

Sex kvinnor, alla inneslutna eller nära kvinnornas kärntropp talade under kvällen med olika 

teman där bredden av kvinnornas arbeten tydligt framstår. Kerstin Hesselgren, vars namn fö-

rekommer så ofta i dessa sammanhang att hon nästan känns som en lojal gammal vän, var 

enligt artikeln i LF först ut. Hennes tema för kvällen var hemmets trygghet och en framtida 

världsregerings roll i världspolitiska fredssammanhang. Signe Höjer talade om vikten att 

samorganisera och aktivt visa sitt stöd för fredsaktivister i världen. Elsa Cedergren framförde 

det kristna budskapen om kärlek och frid medan Hanna Rydh talade för ett fritt Finland och 

vikten om att inte framställa landet som martyr utan solidariskt lätta nöden och moraliskt dela 

sorg och bördor med granlandet. Elisif Théel lyfte fram kvinnans roll som förhandlare och 

fredsmedlare som en alternativ väg till freden. Sist ut enligt artikeln var Inga Bagger-Sjöbäck 

som talade om vikten att inte normalisera beredskapstidens anda och att enandet av Sveriges 

försvar måste vara för fred och inte en krigssamlingsvärld.
261

 I anslutning till mötet spelas på 

Vasa Teatern Kaj Munks pjäs Fågeln Fenix vilket samtliga 24 kvinnoförbund var inbjudna till 

av teaterns direktris M. Lundholm i syfte att visa att även teatern kan ställa sig i fredpropa-

gandans tjänst. Hela aktionen kan summeras som en utomparlamentarisk mobilisering för 

politisk kamp med internationell syftning som skedde i huvudsak via informell organisering. 

Kvinnorna som stod bakom uppropet visade att krigsmönstret kunde genomgå en förändring 

och även vilka alternativa vägar det fanns att vandra i förändringarnas fotspår. 
262

 

 

Det är inte utan viss beundran jag kan konstatera att aktionens talare direkt eller indirekt 

adresserat sina för kvällen valda temaområden till olika politiska kommittéer och pågående 

utskottsutredningar. Perioden kantas av olika besparingsförslag och beslut om indragna lärar-

tjänster, större barngrupper samt nedläggningar av flera mindre och olönsamma folkskolor. 

Det fanns, vilket framkommit i en rad införda artiklar studien granskat en förståelse för ran-

sonering av rikets resurser från lärarinnornas håll, men även en rädsla för att besparingsåtgär-

derna i beredskapsandan skulle anta en permanent karaktär. Det var politiskt klokt att under 

ett opinionsmöte av denna omfattning och storlek, utnyttja uppmärksamheten de fick från 

både media och politiken i syfte att lyfta frågor de inte kunnat få gehör för på grund av de för 

kvinnorna stängda rummen i politiska sammanhang. 

 

”Kvinnornas ansvar för demokratins värden och vårt folks framtid” var rubriken på både en 

artikel publicerad i LF och ett opinionsmöte i Stockholms konserthus torsdagen den 30 janu-

ari 1941. Mötet arrangerades av 19 kvinnoorganisationer däribland SF. Vår nyfunna vän Ker-

stin Hesselgren hälsade enligt artikeln den entusiastiska åhörarskaran i ett fullsatt konserthus 

välkomna till manifestationen av ”kvinnors samhörighet i värnet om vår frihet och vår nor-

diska gemenskap”. Även under detta möte använder kvinnorna sig av taktiken ”flera talare”, 

vid detta opinionsmöte sju stycken med för kvällen olika teman. Först ut efter Hesselgren var 
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rektor Beth Hennings som med hjälp av den svenska litteraturen och de svenska lagarna be-

skrev den svenska lagbundna friheten. Eleonor Lilliehööks tal deklarerade ”vår plikt att in-

skärpa medkänsla för andras lidande hos våra barn”.  För att påvisa lärarinnornas medvetenhet 

om yttervärdens och då framför allt nationalsocialismens baksidor citerar jag LFs recension 

av talet. 

 

Se vi idag ut över världen, möter blicken både enskilda och hela folk, som kränkts i sin fos-

terlands- och frihetskänsla. Vi kan bara göra en sak för dem idag, och det är att inte vänja 

oss vid deras lidande. Och vi kan berätta om dem för våra barn. Ty idag ligger ansvaret för 

lidande på dem, som undertrycker dem, i morgon vilar det även på oss alla, om vi fortlöper 

och accepterar deras öde.
263

 

 

Talet är en indirekt passus till ockupationsmakten Tyskland och lidandet, är troligtvis riktat 

till våra nordiska granländers lidande.  Men en underton får mig att ana att det trots ogillande 

från de styrande angående tryckfriheten i vårt land under denna tid, ändå är adresserat till ett 

än djupare lidande ute i Europa. Nästa talare under opinionsmötet var riksdagsledamoten Lin-

dqvist-Pettersson som talade om hemmets betydelse i ungdomens fostran. För att barnen 

skulle kunna stå emot masstänkande och suggestion behövdes ett större samarbete mellan 

hem-skola-elev utarbetas för att fostran till självständiga fria människor skulle bli en realitet 

menade talaren. Birgitta von Hofsten talade om att en starkt forcerad utbyggnad av mödra- 

och barnavårdsapparaten var en absolut nödvändighet. Hon ansåg att staten sparade på det 

dyrbaraste ett land har, folkmaterialet. Hon såg även en begynnande avfolkning och menade 

att kvinnorna drog sig för att sätta barn till den värld de nu levde i. Ester Lutterman framhöll 

att ett land med respekterat människovärde och samvetsfrihet drivs åt det demokratiska hållet 

och menade att allt sammanhänger med kvinnornas rätt och ställning som likvärdiga sam-

hällsmedborgare. Alva Myrdal talade om det nordiska arvet frihet, fred och folkstyre som 

enligt henne gör att nordiska män och kvinnor inte kan foga sig i att vara underståtar utan 

måste ha sin självständighet. Hon poängterade att ”vi måste fostra våra barn att inte bara för-

svara våra länder, utan även våra värden”.
264

  

 

Nåja den nordiska fredliga självständigheten i en historisk tillbakablick kan ju diskuteras men, 

alla talare under opinionsmötet verkade enligt min mening, ytterst medvetna om hur tysk 

frammarsch skulle bekämpas och det var eniga om att det måste ske inifrån. Huruvida de var 

medvetna om Tysklands överlägsenhet militärt eller inte framkommer inte, men strategin att 

värna om demokratiska värderingar, om allas vårt ansvar är medvetna metoder att, om inte på 

kort sikt så på lång, slå hål på de odemokratiska ländernas utbredning. 

 

8.1.4. Resultatanalys - Seminarie- och tjänstetillsättningsfrågor 

Även om 1940 års skolutredning tog stor plats i LF under åren studien behandlar, drev SF 

samtidigt en rad andra frågor så som deltidstjänsten, tjänstetillsättningen samt folkskolesemi-

narieplatsernas könsfördelning. Florin som har utgått från i huvudsak tre förändringsproceser i 

sin avhandling, däribland feminiseringsprocessen i utbilningsväsendet, påpekar att nyckeln till 
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om folkskolläraryrket skulle komma att feminiseras till stor del låg i hur många utbildnings-

platser kvinnorna fick.
265

 

 

Skolöverstyrelsens beslut angående intagen till seminarieutbildningarna baserades enligt LF 

på antal lediga sökbara tjänster där de kommit fram till fördelningen vid 1942 års intag med 

36 kvinnliga och 106 manliga platser på grund av större efterfrågan på manliga lärare. SF 

hade enligt en artikel införd i LF inlämnat en skrivelse till K, M:t där de med en genomförd 

undersökning av lediga tjänster kommit fram till att fördelningen i så fall borde vara 47 

kvinnliga seminarieplatser då 32,7 procent av de utannonserade platserna var sökbara för 

kvinnor. Centralstyrelsen hemställde med stöd av dessa siffror att inget intag skulle ske under 

året samt att proportionerna mellan manligt/kvinnligt blev föremål för prövning. 
266

  

Kvinnorna fick inget gehör för sin skrivelse,
267

  förutom en del spe i pressen från deras man-

liga kollegier när de tidigare år tagit upp tjänstetillsättnings- och seminarieintagsproblemati-

ken.
268

 

 

I seminarieintagsfrågan arbetade lärarinneförbundet i hård motvind och frågan återkom under 

de år studien behandlar. Under 1944 motionerade de om lika intag till folkskoleseminarierna 

samt att utannonserade tjänster skulle bli könsbefriade. Utskottet biföll inte heller detta år 

motionen utan beslutade på samma grund, större efterfrågan på manliga lärare med ett intag 

på 144 manliga och 96 kvinnliga platser.
269

  

 

Taktiken förbundet använde sig av i seminarieplatstillsättningsfrågan var, till skillnad från 

skolutredningsfrågan, att argumentera mot redan fattade beslut samt att de driver frågan en-

samma utan politiskt manligt stöd som en ren ”kvinnosaksfråga”.  

 

Frågan om “Kvinnans plats i efterkrigsvärlden” tas upp i en insändare skriven av Hanna 

Rydh, där hon ifrågasatte huruvida kvinnorna nu skulle kastas ut från platser de skött under 

kriget. Hon menade att ersatta platser självklart skulle lämnas tillbaka, men ifrågasatte hur 

nytillsättningen skulle skötas. Rydh konstaterade i insändaren att kvinnorna under bered-

skapsåren visat att de var kapabla att sköta områden där de tidigare varit utestängda. Hon me-

nade vidare att dessa områden nu bör öppnas, då det inte längre föreligger något hinder att 

överbrygga.
270

 Det är inte bara Rydh som ser ett annalkande problem på efterkrigstidens ar-

betsmarknad. Cirka 30 kvinnoorganisationer, däribland SF har till den kommitté som har till 

uppgift att revidera behörighetslagen inlämnat en skrivelse. Skrivelsen publicerades i LF un-

der rubriken Behörighetslagen bör slopas. I artikeln delgavs att kvinnorna nu ville få till stånd 

en lagförändring, ett slopande av behörighetslagen. De krävde i skrivelsen att alla statliga 

ämbeten öppnades för både kvinnor och män, vilket skulle innebära att ett av de sista för 
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kvinnor stängda professionerna, prästämbetet skulle kunna öppnas upp för kvinnor utan fram-

tida lagändringar.
271

 

 

8.1.5. Resultatanalys - Redovisade insamlingsresultat 

Under rubriken Den stora kårinsamlingen, organiserad av Lärarorganisationernas insamlings-

kommitté uppmanades bland andra, SF medlemmarna att teckna sig med ett bidrag i form av 

en del av sin inkomst varje månad, alltså inte en engångssumma till förmån för de inkallade 

och arbetslösa lärarna i folk- och småskolan.
272

  

 

Ett annat exempel är broschyren ”Kvinnor, landet kallar er! ”
273

 Där det i händelse av krig 

åläggs vara kvinnornas sak att ordna med landets försörjning. I uppropet hänvisas det till att 

på grund av bland annat inkallelseordnar, råder enorm brist på arbetskraft inom jordbruket. 

För att undvika att landet behöver utfärda en svältvarning erfordrades nu kvinnornas hjälp att 

tillvara ta landets inhemska tillgångar. 

 

9. Diskussion 

Att Sverige behöll sin neutralitet och inte drogs in i kriget som rasande runt knutarna har med 

all sannolikhet flera orsaker. En väsentlig orsak enligt min uppfattning är att under perioden 

studien sträcker sig över, vi i vårt land haft en stark och någorlunda otämjd och ostyrd arbe-

tarrörelse som motvikt mot odemokratiska politiska rörelser. De olika kvinnoorganisationerna 

med sitt europeiska nätverk kan även vara en bidragande orsak till neutralitetsbevarandet, 

men det framträder inte lika tydligt. Dock kan det konstateras att kvinnornas verksamhet un-

der beredskapstiden i Sverige verkar vara ett tämligen outforskat ämne, vilket även Sofia 

Persson konstaterade i sin avhandling,
274

 samt att de arbetat på en mycket bred front. Studiens 

syfte var att undersöka folkskollärarinnornas fackliga och politiska aktivitet under bered-

skapsåren samt vilka andra kärnfrågor de under perioden brann för, vilket visade sig vara en 

ganska mastig uppgift. Flera frågor drivs samtidigt, vilket redovisningen av materialet tydligt 

visar och vald litteratur bekräftar. 
275

  

 

Klart är att den tematiska indelningen av empirin också överensstämmer med vilka de största 

frågorna var. I kronologisk ordning var det värntjänsten, 1940 års skolkommission samt semi-

narie- och tjänstetillsättningsfrågorna. Rörande värntjänsten framkom att SF klart motsatte sig 

de rent militära inslagen, men bejakade och välkomnade de stärkande obligatoriska införandet 

av friluftsdagar och lek i betänkandet. Vidare deklarerade SF att: 

 

 Skjutövningar för 13åriga barn var något förbundet inte under några omständigheter kunde 

acceptera.
276
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Värntjänstförslagen orsakade inte endast en regeringskris, utan som jag ser det ett fullständigt 

politiskt kaos. Inom till exempel Socialdemokratiska partiet har det under mina studier i äm-

net framkommit att de manliga socialdemokraterna i pressen uttalade sitt gillande, SSU ratade 

förslaget rakt av och såg dessutom en koppling till den odemokratiska ungdomsverksamhet 

Hitlerjugend i Tyskland och det Socialdemokratiska kvinnoförbundet anslöt sig till de kvinno-

förbund som delvis förkastat förslaget och då främst de millitära inslagen. Liknande förhål-

landen inom övriga riksdagspartier fanns, så det torde råda allmän anarki i maktens heliga 

rum i frågan när beslutet slutligen skulle fattas i Riksdagen. 

Det kan tyckas lite märkligt att värntjänstdebatten, som blev så hetsig att den höll på att föror-

saka en regeringskris nästan totalt försvann ur lärarinnornas focus redan året efter. Min analys 

av detta fenomen är att värntjänstdagarna med innehållande friluftsdagar sedermera kom att 

rubriceras som friluftsdagar. Det kan finnas orsaker i hur krigshotet utvecklades under peri-

oden, men även ett strategiskt sätt att tona ned de politiska motsättningar ordet värntjänst 

framkallade både inom partierna, i riksdagsdebatt samt i press inför kommande skolreformer. 

 

Kvinnorna bedrev under den tidsperiod studien granskat politik i ett mansdominerat samhälle, 

de missgynnades av en rad sociala och kulturella mekanismer vilket gjorde att de fick strida i 

motvind.
277

 Männen som innehade maktpositionerna blåste på sitt sätt liv i ”motvinden” ge-

nom att strategiskt utestänga kvinnorna från vad de uppfattade som sina egna domäner
278

. 

Florin hävdar att de till och med utnyttjade den politiska makt de erövrat, till att dra upp nya 

gränser för att utestänga kvinnorna från maktens boningar.
279

 I en artikel LF publicerade 

framkommer både den underton Florin talar om och den sarkasm Hesselgren upplevde som 

minoritet och kvinna i makt(miss)brukarnas heliga näste. Artikelns rubrik var Varför tar inte 

kvinnorna politiskt ansvar? Där en tysk kulturexpert vid namn Rosenberg hade publicerat ett 

inlägg i den allmänna debatten i dagspressen, vilken utförligare redovisas på s, 33-34. Han 

deklarerade där att: 

 ” Något besynnerligt i kvinnans väsen gör att varje inflytande hon har på staten 

och samhället betyder olycka och undergång.
280

 

 

Påståenden av detta slag gjorde ju knappast att kvinnornas självförtroende att beträda den 

politiska arenan ökade, och ett uttalande av en expert och dessutom en tysk expert, vägde 

tyngre under den tiden studien behandlar än vad det för gemene man eller kvinna gör idag.  

 

De ledande kvinnorna, där SFs ordförande ingick, var skickliga debattörer, de bemötte 

plumpa angrepp som det i artikeln ovan med att SF hoppades att kvinnornas inflytande kunde 

leda till att de sidor i vårt samhällsliv som ”Obönhörligen leder till krig även mellan normalt 

fredligt sinnade folk, en dag ska gå mot sin undergång tack vare denna ”besynnerlighet i 

kvinnans väsen”.
281

 De lyckas med en värdighet och sans vända en av naturen, eller ja, av 

männen given nackdel till en stor fördel och inte nog med det, de höjer debatten till en högre 
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dimension där undertonen landar i de för kvinnorna så viktiga frågorna, freden och tjänstetill-

sättningen. SF hävdar i svarsartikeln att det samhälle de levde i var ett ”krigs- och manssam-

hälle”, vilket gjorde det ganska naturligt att kvinnorna inte kände sig hemmastadda i denna 

miljö.
282

 Observera att de inte använder ord som ovälkomna eller utestängda.   

 

Rosenberg menade i klartext att de förvirrade kvinnorna skulle förpassas till det trygga hem-

met igen. Men kvinnorna valde redan 1921 att kämpa för sin likställighet och svarar med en 

motfråga: 

 

 Låt oss sikta och skapa ett samhälle där både män och kvinnor trivs. Trivs förresten män-

nen själva med samhället som det nu är?
283 

 

Eftersom kvinnorna var underrepresenterade i riksdagen, utestängda från maktens korridorer, 

och motarbetade från flera håll i samhället av en rad kulturella och sociala faktorer, fanns det 

som jag ser det bara två vägar kvar att vandra. Den ena var att kort och gott återvända till 

hemmets lugna vrå, serva sin man, föda barn, städa, laga mat och förnöjsamt acceptera sitt 

öde, att råka vara född till ett underställt kön, kvinna.  Eller så fick man helt enkelt gå till 

motattack, hitta nya vägar att inta scenen på, vilket dessa kvinnor valde att göra. Enligt min 

mening och som även Florin konstaterar, så hade kvinnorna under perioden studien behandlar, 

även om de var förhållandevis få till antal. Om inte banat väg, så har deras agerande haft stor 

betydelse för kommande kvinnliga generationers ställning i samhället.
284

 

 

Kvinnornas svar på den politiska utestängningen under beredskapsåren och krav på politiskt 

medbestämmande byggde på att kvinnornas sätt att organisera sig samt hur de valde att för-

hålla sig till krig och fred, var annorlunda än männens. Utifrån en liten kärngrupp politiskt 

aktiva kvinnor rekryterades kvinnor i ett nätverk från hela landet via personliga kontakter. 

Nätverkandet gjorde det möjligt att inkludera frivilliga krafter oberoende av politisk hemvist. 

I artikeln Folkskollärarinnan och bygdens kvinnor påtalar SF, även om de inte förordade det 

att det faktiskt till och med kunde vara fördelaktigt att inte ansluta sig politiskt, då fler kvin-

nor därmed kunde nås om politiken var det som stod emellan valet av att förbli passiv eller att 

delta aktivt.
285

 Det feministiska antimilitaristiska tankemönstret fungerade som en gemensam 

identitetsmarkör som påvisade att kvinnan trots allt hade både makt och en särskild position i 

samhället.
286

  

 

Kvinnornas ledningsgrupp hade en tidig internationell ambition med sina aktioner och var 

heller inte rädda för att satsa stort vilket en rad stora oppositionsmöten visar. De var smarta 

nog att utnyttja alla de medier som stod till buds teater, press och skönlitterära verk, alla i 

syfte att skapa opinion och erbjuda de passiva kvinnorna en valmöjlighet. I en svag politisk 
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position var det ett synnerligen smart sätt att visa att, tillsammans var kvinnorna starka nog att 

sätta både männens och krigets spelregler ur funktion. 
287

  

 

Aktionen Ned med vapnen, liksom många andra av de aktioner kvinnorna organiserade under 

perioden var politiskt utan hemvisst, vilket i sin tur ledde till att de tidigare passiva kvinnorna 

kunde rekryteras utan att ta politisk ställning.
288

 Ytterligare en artikel publicerad I LF under 

rubriken Kvinnornas ansvar för demokratins värden och vårt folks framtid,
289

 stärker tesen att 

verksamhet utan politisk hemvist var ett vanligt förfarande i kvinnliga aktioner, som kan ha 

berott på att de för att få gehör, på grund av sin minoritet i politiska samanhang, blev starkare 

i enad gruppering oberoende av rådande partigränser. Avigsidan av deras arbete över parti-

gränserna var att en misstro, framförallt inom socialdemokratin från männens sida växte fram. 
290

 

– Kunde de lita på kvinnorna som samarbetspartner, eller skulle de välja att samarbeta med en 

för dem ideologisk motpart, som till exempel de borgerliga kvinnorna? 

 

Vid en summering av hur de kvinnliga lärarna bedrev sin politik kan konstateras att de till sitt 

förfogande hade egna ekonomiska resurser, egna tidningsorgan, kontakter, arbetskraft och 

möteslokaler samt idéer och energi att genomföra dem. Denna bild av lärarinnornas organisat-

ion visar att de trots att de utestängts från maktens boningar ändå använde sig av ett legitimt 

politiskt arbetssätt som dementerar bilden av politiskt ointresserade och okunniga kvinnor.
291

 

 

Många av kvinnorna i den vad jag kallar ”inre kretsen” eller ”kärntroppen” är eller har varit 

aktiva inom skolväsendet, där av SFs nära anknytning till ”kärntroppen”.  Kvinnans ställning i 

samhället har tidigare under analysen lyfts fram och det är nu dags att smalna av och se till 

lärarinnornas ställning i samhället. I den allmänna opinionen framstår lärarinnorna som ”lata 

lyxkonsumenter” och kårandan är enligt min mening inget annat än ett evigt ”syskongnab-

bande”, ofta förekommande inför allmänhetens ögon i dagspress såväl som fackpressen. Bil-

den av de lata lärarinnorna basuneras ut främst från de manliga Folkskollärarförbundet och 

dess tidningsorgan. Under fria ord i LF publicerades en insändare till svar på en artikel i tid-

ningen Nya Dagliga Allehanda skriven av Sven Lagerstedt, där lärarinnorna utpekades som 

befattningshavare med höga inkomster, som enligt artikelförfattaren, i huvudsak gick till lyx-

konsumtion av dyra kläder och resor. Insändarsvaret var skrivet med en ironisk eller i viss 

mån satirisk underton samt med en stor portion humor och skribenten hävdade att hon ”hajat 

till” då hon måste ha missat dessa flärdfulla kvinnors existens under alla de kvinnomöten hon 

varit på. På hennes möten satt det mestadels kvinnor i gråtonskaliga luggslitna kläder  tyngda 

av alla insamlingar som äskat efter bidrag, än för grannländer, än för försvaret och än för in-

kallade, från deras redan ringa löner. Fick kvinnorna skribenten träffat, mot all förmodan en 

slant över, lades den oavkortat på fortbildningskurser under ferietiden.
292
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Personligen kan inte heller jag erinra mig om att ha sett några Co Co Chanel-kopior bland de 

bilder LF publicerat på lärarinnorna, å andra sidan kan jag inte heller erinra mig om att det såg 

så ”luggslitna” ut. 
293

 Problemet ligger enligt mig på ett något djupare plan, men lärarinnorna 

och deras fackliga ledare attackerades i plumpa angrepp som gemene man och kvinna lätt 

kunde känna igen från vardagen. Sanningen ligger troligtvis i att dessa kvinnor stack ut från 

gängse norm i samhället, mycket på grund av sitt engagemang för kvinnans rätt och likställig-

het, samt att folkskollärarinneyrket var ett av de få yrken borgarklassens kvinnor kunde, med 

anseende, få utöva, vilket bland annat Florin påpekar i sin avhandling.
294

 

 

Sparrlöf menar att den ekonomiska orättvisan och bördan de manliga folkskollärarna ansåg 

sig bära gentemot de egocentriska lärarinnorna, där de såg sig själva som fosterlandsförsva-

rare, ekonomiskt samt utifrån befordringssynpunkt hårt drabbade av inkallelser till bered-

skapstjänster, med svältande familjer till följd. Medan de ansåg att lärarinnorna ägnade sig åt 

att försvara principen om lika lön för samma arbete och leva ett liv kantat av resor, nöjen och 

lyx, är en av orsakerna till kårmissämjan. Sparrlöf hänvisar till Maud Edvards tes om beskyd-

dare kontra de som ska beskyddas med direkt hänvisning till de manliga folkskollärarna som 

fosterlandsförsvarare och de värnlösa kvinnorna, lärarinnorna som de som skulle beskyddas. 

Sparrlöfs tes är att folkskollärarna kan ha känt sig svikna av lärarinnorna då den förväntade 

lojaliteten och underdåniga hållningen uteblev. 
295

 

 

Enligt min mening kan det mycket väl förhålla sig på detta vis, men jag kan inte hålla med om 

att lojaliteten uteblev. SAF arrangerade vid flera tillfället med starkt stöd från SF insamlingar 

till förmån för de inkallades familjer.  

 

Beredskapspolitik och demokratifostran är återkommande teman i de fackliga tidningsorga-

nen under den tid studien sträcker sig över och en ansenlig mängd artiklar behandlar och be-

tonar vikten av demokratisk fostran och karaktärsdaning. De kvinnliga lärarna med föresprå-

karen Alva Myrdal i spetsen förordade demokratisk fostran till självständigt tänkande och 

kritiskt granskande elever. Medan det manliga förbundet talade om karaktärsdaning, disciplin 

och fysisk fostran. Vilket osökt leder till Richardsson
296

 och Blombergs
297

 tes om hur med-

vetna och påverkade Sveriges skolväsende och lärarkåren var av de nationalsocialistiska fost-

ringsidealen. 

 

Beredskapsåren var visserligen kantade av besparingsförslag och indragna tjänster. Men SF 

påvisade också i en artikel införd i LF att beredskapen även innebar ett lyft för kvinnorna.  

Under rubriken ”Beredskap” skriver de att nya arbetsområden hade öppnats för kvinnor. Natt-

arbetslagen till exempel, som inneburit att kvinnor inte fått arbeta mellan 22,00-05,00 hävdes. 
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Kristiden innebar enligt artikeln för kvinnan, ökade möjligheter att söka lediga tjänster samt 

gav en chans till ökat självförtroende bland de yrkesverksamma kvinnorna. Artikeln förde 

även fram Röda Korsets kartläggning av de yrkesverksamma kvinnornas kompetens som på-

visat en nedslående brist bland kvinnorna. I undersökningen artikeln återgav framkommer det 

även att många av landets kvinnor endast arbetat i hemmen och således aldrig varit yrkesverk-

samma. SF frågar sig i artikeln, var alla dessa kvinnor skulle placeras vid en eventuell mobili-

sering? De konstaterade vidare att landet kommer att behöva yrkeschaufförer till spårvagnar, 

bussar och lastbilar. Länsstyrelsen hade tidigare skyddat vissa av de manliga yrkesområdena 

så som till exempel taxichaufföryrket så till den milda grad att kvinnliga taxichaufförer 

knappt existerade.  I kristidens anda var nu skyddet undantaget och fruar och döttrar till ex-

empelvis spårvagnsförarna uppmanades genomgå kurser i spårvagnstjänst.
298

 Artikeln påvisar 

att nya yrkesmöjligheter för kvinnorna öppnades under beredskapsåren då kvinnornas insatser 

efterfrågades. Dels var merparten av männen inkallade men ur samhällsekonomisk synvinkel 

kunde, som Florin påpekar, stat och kommun dra fördel av att anställa den billigare arbets-

kraften kvinnorna utgjorde.
299

 

 

Det som framkommit under arbetet med denna studie, och vilket även litteraturen styrker,
300

 

är att det främst var män från högerpartisidan samt de högre manliga läroverken som intog en 

pro-nazistisk hållning i Sverige under startåren för min undersökning. Riktigt intressant blir 

det i och med ecklesiastikminister Gösta Bagges (h) uttalande i radio den 12 september 1940, 

vars innehåll återgavs i LF under rubriken ”Skolprogram i valtid”. 
301

 I radiotalet förordade 

ministern en allmän översyn av skolväsendet vilket inte gjorts sedan 1927, då den senast re-

formerades. SF välkomnade förslaget och efterlyste i artikeln en enhetlig, praktisk och smidig 

organisation där eleven på enklast, billigast och effektivaste sätt kunde nå de utstakade målen 

bildningsvägen erbjöd.
302

  

 

Ett mönster kan även enligt min uppfattning skönjas, som delvis kan bero på den mängd frå-

gor de ledande kvinnorna i lärarinneförbundet kände sig manade att kämpa för under peri-

oden. Detta mönster består i ett återkommande taktiskt förfarande. Generellt sett väckte SF en 

fråga, lyfte den till debatt, uppvaktade inflytelserika statsråd samt riksdagen, inlämnade skri-

velser till riksdagen, debatterade flitigt för sin sak i press och via enorma kvinnoopinionsmö-

ten. Och när segern var vunnen, eller förslaget antagbart för de kvinnliga folkskollärarna, 

tycks de släppa frågan och ge sig i kast med nästa stora fråga eller frågor, som i detta fall var 

seminarieintag, tjänstetillsättning samt den stora pågående skolutredningen. 

 

SF och lärarinnorna har i skolfrågan en annorlunda taktik än den de hade vid fredsopinions-

mötena. Då vände de sig till kvinnorna och kvinnoorganisationerna oavsett politisk hemvisst. 

I skolfrågan samarbetar de med männen, tar klart politisk ställning, motionerar tillsammans 

med de manliga folkskollärarna och utarbetar själva reformförslaget som ett alternativ till den 
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pågående skolutredningens betänkande. Tidigare tycks de ha inväntat färdiga beslut och be-

tänkanden som de senare har opponerat sig mot. Det kan konstateras att lärarinneförbundets 

ledning och dess tidning under beredskapsåren arbetar på bred front och med olika metoder. 

Noteras bör att Ulla Alm avgår som redaktör på LF, 1946 Nr 46, då Alice Bergqvist efterträ-

der henne. SF anger då enligt Rohdin & Utas- Larsson, att de inte längre har behov av att an-

vända tidningen som slagvapen och att de efter hennes avgång lämnar mer plats för pedago-

giska frågor.
303

 Persson stärker tesen då hon poängterar att jämställdhetsfrågor var ett tydligt 

och centralt tema i LF under Ulla Alms tid på redaktörsposten.
304

 

 

När det gäller temat redovisade insamlingsresultat kan konstateras att kvinnorna samlade in 

en ansenlig mängd förnödenheter, kläder och pengar till mindre bemedlade familjer oavbrutet 

under den period studien sträcker sig över. Insamlingarna skedde ofta genom månatliga inbe-

talningar som drogs direkt på lönen förutom den organiserade försäljning av Norge flaggor 

skolbarnen ombesörjde. 
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10. Sammanfattning 

 

 I min frågeställning har jag studerat lärarinneförbundets fackliga aktivitet inom SF via tid-

ningen LF under andra världskriget. Kärnfrågan är i studiens begynnelse att fokusera på för-

bundets inställning till värntjänsten samt vilka andra frågor de tyckte var relevanta under tids-

epoken. Allt de engagerat sig i har inte tagits upp till diskussion då utrymmet och volymen av 

denna uppsats redan tagit en ansenlig mängd sidor i anspråk.  Florin hävdar att folkskollära-

rinnornas engagemang i olika hjälpverksamheter av social karaktär, framförallt utanför sko-

lans sfär, berodde på att de genom sitt arbete fick inblick i den sociala nöden.
305

  

 

Troligtvis har påståendet relevans, vilket en rad skrivelser i LF bekräftat. Kvinnorna tende-

rade generellt att arbeta nedåt på samhällsstegen medan männen i allmänhet arbetade sig 

uppåt. Om detta fenomen berodde på att folkskollärarinnorna såg nöden eller bara kände sig 

bekvämare i rollen som omhändertagande medmänniska är svårt att bekräfta. Rådande genus-

norm under perioden studien granskat är dock, den väna omhändertagande kvinnan och den 

beskyddande familjefadern och familjeförsvararollen en manlig då rådande norm. 

 

Beredskapsåren kantas av påhopp på de ”Lata egocentriska” kvinnorna och lärarinnorna i 

synnerhet som inte gör något, trots att Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté ställt inte 

mindre än 800 000 kvinnor till beredskapens förfogande.
306

 Klart står dock att utan dessa 

kvinnors engagemang och driftighet hade inte dagens kvinnor haft den ställning de nu har i 

samhället. Frågan för vidare forskning är: 

– Hur väl förvaltar dagens kvinnor sin demokrati och sitt likställighetsarbete? 
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Bilaga 4. Tabell nr 1. För studien använt material i tidningen Lärarinneförbundet. 

 1Artiklar refererande till 

myndigheters förslag 

eller beslut 

2Artiklar där SF lyfter 

frågan/skapar debatt. 

3Fria ord och kortare 

notiser eller artiklar 

från medlemmar. 

4Annonser 

och up-

prop. 

5Redovisade resul-

tat av genomförda 

insamlingar. 

1940 25st 
307

 45st 
308

 9st 
309

 17st 
310

 - 

1941 21st 
311

 64st 
312

 14st 
313

 12st 
314

 6st 
315

 

1942 19st 
316

 51st 
317

 21st 
318

 8st 
319

 8st 
320

 

1943 14st 
321

 34st 
322

 28st 
323

 7st 
324

 6st 
325

 

1944 16st 
326

 36st 
327

 33st 
328

 6st 
329

 1st 
330
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Nr 19, s 8-10, Nr 22, s 4, Nr 23, s 1, Nr 26, s 6, Nr 28, s 3, 9, Nr 29-30, s 1, Nr 34, s 5, 6, Nr 35, s 8, 9, Nr 36, s 

7, 8, Nr 37, s 3, Nr 39, s 7, Nr 40, s 1, 10, Nr 42, s 5, Nr 43, s 1, 2, Nr 44, s 1, 2, Nr 45, s 1, Nr 47, s 1, 2, 5, Nr 

50, s 1, Nr 51-52, s 1. 
323

 LF, 1943, Nr 7, s 3, 4, Nr 8, s 6, Nr 9, s 4, Nr 12, s 3, Nr 13, s 4, Nr 15, s 5, 6, Nr 16-17, s 2, Nr 18, s 9, Nr 

19, s 2, 7, Nr 20, s 7, Nr 21, s 3, Nr 22, s 5, 10, Nr 23, s 3, Nr 27, s 9, Nr 32-33, s 5, Nr 38, s 9, Nr 40, s 8, 9, Nr 

41, s 10, Nr 42, s 3, Nr 44, s 3, 4, Nr 46, s 9, Nr 48, s 3, 6, 7, Nr 50, s 10. 
324

 LF, 1943, Nr 7, s 2, Nr 10, s 2, Nr 34, s 6, Nr 36, s 8, Nr 47, s 3, Nr 48, s 5. 
325

 LF, 1943, Nr 6, s 11, Nr 27, s 10, Nr 31, s 11, Nr 34, s 2, Nr 35, s 3. 
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 LF, 1944, Nr 3, s 1, 2, Nr 11, s 2, Nr 13, s 1, 2, Nr 14-15, s 6-10, Nr 18, s 2, Nr 20, s 1, Nr 21, s 1, 2, 3, Nr 37, 

s 1, 3, Nr 41, s 5, Nr 43, s 6, Nr 45, s 1, Nr 49, s 1, Nr 50, s 2, 3, Nr 51-52, s 2. 
327

 LF, 1944, Nr 1, s 1, 2, Nr 2, s 1, Nr 4, s 1, Nr 5, s 4, Nr 6, s 9, 10, Nr 14-15, s 1, Nr 17, s 1, Nr 19, s 1, Nr 23, 

s 3, 4, 6, Nr 25-26, s 1, 2, 7-10, Nr 28-29, 1, s 1, 2, Nr 30, s 3, Nr 33, s 1, Nr 34, s 1, Nr 35, s 1, Nr 36, s 1, 2,  9-

11, Nr 38, s 1, Nr 39, s 1, Nr 40, s 1, Nr 41, s 6, 7, Nr 43, s 1, Nr 46, s 1, 2, Nr 47, s 1, Nr 49, s 5, Nr 50, s 1, 4, 

Nr 51-52, s 1, 5, 8, 9, 1945, Nr 1, s 1. 
328

 LF, 1944, Nr 2, s 6, 7, Nr 6, s 5, Nr 7, s 4, Nr 8, s 7, 8, Nr 9, s 5, 8, Nr 12, s 8, Nr 13, s 6, 8, 9, Nr 17, s 4, 10, 

Nr 18, s 10, Nr 19, s 3, Nr 21, s 11, Nr 23, s 7, Nr 24, s 10, Nr 30, s 1, 2, Nr 31, s 1, 2, Nr 31-32, s 3, Nr 35, s 3, 

Nr 35, s 6-8, Nr 35, s 10, Nr 39, s 5, 6, Nr 41, s 9, Nr 42, s 11, Nr 45, s, 6, Nr 48, s 1, Nr 51-52, s 6, 7, 14, 15. 
329

 LF, 1944, Nr 10, s 5, 8, Nr 18, s 3, Nr 34, s 4, Nr 39, s 7, Nr 45, s 11. 
330

LF, 1944, Nr 7, s 3. 


