
Svenska Kvinnors Vänsterförbund har genomgått en mörk'
lig utveckling från en sammanslutning av liberalalfrisinna-
de kvinnor i en förening med säte i Stockholm, till ett Frisin-
nade Kvinnors Riksförbund, FKR, med lokalavdelningar
över hela landet, för att slutligen bli ett vänsterförbund, öp-
pet för såvöl socialdemokratiska som kommunistiska kvin-
nor.

Med namnet "vönsterförburnd", ville de radikala frisin-
nade kvinnor som stod fö, omorganisationen markera en

samlad front mot de reaktionära högerkrafter som gjorde
sig starkt gällande omkring 1930.

t med denna artikel är att i mycket korta drag beskri-
va SKV:s historiska förlopp.

Föreningen Frisinnade Kvinnor (FFK), bil-
dades våren 1.914 av de båda läkarna Ada
Nilsson och Julia Kinberg. Den spända situ-
ationen i Sverige efter bondetåget i februari
I9I4, konflikten mellan kung Gustav V och
statsminister Staaff på grund av kungens tal
på borggården, regeringsskifte, riksdagsupp-
lösning och nyval, gjorde att de frisinnade
kvinnorna kände sig mer eller mindre tving-
ade att sammansluta sig i en egen organisa-
tion.

Till beslutet bidrog också att högerkvin-
norna och de socialdemokratiska kvinnorna
tidigare bildat egna organisationer, vid sidan
av partierna.

FFK konstituerade sig den 19 mars 1914
och på dess program stod:

Oryggligt fasthållande av neutraliteten,
fullföljande av arbetet på ett rättstillstånd
mellan folken som gör slut på den rådande
anarkin, samt kvinnornas fulla medborgar-
rätt.

Fredens organisation och kvinnors fulla
medborgarrätt blev foreningens hjärtesak
genom åren.

FFK var en ren hjälporganisation till Fri-
sinnade Landsforeningen, lösligt och svagt
organiserad. Ada Nilsson var dess ordforan-
de de tre första åren, men avgick på grund av
missnöje med att styrelsen, dominerad av
Emilia Broomd, tog alltfor mycket intryck av
landsföreningen. Emilia Broomd övertog
ordförandeposten.

I januari 1919 uppställdes organisations-
frågan som diskussionsämne och under tre
års tid manglades frågan: Skulle FFK vara en
partiansluten forening (likt de socialdemo-
kratiska kvinnornas klubbar), som skulle ar-
beta inifrån partiet, eller skulle foreningen
vara en stark kvinnoorganisation, visserligen
partibetonad, men med tonvikten på ordet
"kvinnor", vilka sökte sätta sig in i något nytt
i det politiska arbetet?

Det var till stor del godsägarinnan Elisa-
beth Tamms förtjänst att den feministiska
riktningen inom föreningen segrade. En ny
och för de flesta okänd röst hade gjort sig
hörd när Elisabeth Tamm för första gången
begärde ordet. Det skedde på FFK:s lands-



möte den 7-10 januari 1921. Mötet beslutade
att styrelsen skulle utarbeta ett förslag till ett
Frisinnade Kvinnors Riksförbund, anpassat
till olika orters förhållanden. Organisationen
blev emellertid inte så fast som många hade
önskat.

FFK deltog livligt i valrörelsen 1921, när
Elisabeth Tamm och yrkesinspektrisen Kers-
tin Hesselgren kom in i riksdagen. Väl där
kände både Elisabeth och Kerstin att de inför
sina nya uppgifter behövde söka intimare
samarbete med Frisinnade Kvinnors Riks-
förbund., (FKR).

Det blev således genom Elisabeth Tamm
och Kerstin Hesselgren som föreningen inom
kort blev fastare organiserad och ett kvinno-
förbund att räkna med. De båda vännernas
namn blev därmed for all framtid knutna till
FKR. De förde med sig ny arbetsglädje och
nytt liv väcktes inom organisationen.

En oktoberkväll I92l samlades några
kvinnor på Fogelstad för att dra upp riktlin-
jerna för den utvidgade verksamheten. Ada
Nilsson som då för första gången besökte Fo-
gelstad berättar i sin bok Glimtar ur mitt liv
som läkare:

"Det var en mörk fredagskväll i slutet av
oktober 1921. Med kvällståget från Katrine-
holm kom Elin Wägner och jag, samt Elins
ettåriga brorson Vanni för att med bil fortsät-
ta till Elisabeth Tamm på Fogelstad. Hos frö-
ken Tamm befann sig i förväg Kerstin Hes-
selgren - de två medlemmar i FKR som i
kvinnornas första riksdagsval blivit ledamö-
ter. Senare på kvällen anlände även Honori-
ne Hermelin. Hon och Elin Wägner liksom
Kerstin Hesselgren var väl bekanta med stäl-
let. men för mig var detta mitt forsta besök
på det mycket omtalade Fogelstad i den
'kvinnostyrda Julita socken"'.

Här är det på sin plats att säga något om
den s k konstellationen, det vill säga den
grupp på fem-sex kvinnor som utgjorde kär-
nan i Fogelstadsrörelsen. Det var en grupp
svetsad kring ägarinnan till Fogelstad. Hur
lärde hon känna dem? Hur fann de vägen till
Fogelstad?

I Ada Nilssons berättelse nämndes de fem

de A&kson
var läkare och livligt engagerad i socialpolitiskt arbete. Som
gynekolog gjorde hon en betydelsefull pionjärinsats på sex-
ualhygienens område. Hon ömmade för kvinnors lidanden i

sexuella ting och kämpade for att besegra den sexuella okunnigheten. Hon
verkade för mildare abortlagstiftning, moderskapsskydd och lösdrivarla-
gens revidering.

Tillsammans med läkarkollegan Julia Kinberg von Sneidern tog hon in-
itiativet till Föreningen frisinnade kvinnor är l9I4 under parollen: "Mot
krigspsykos, för demokrati och kvinnans likställdhet".

I boken "Barrikaden valde oss", har hon berättat om dess tillkomst och
fortsatta verksamhet. Ada Nilsson var foreningens ordforande endast tre
år, hennes arbete som läkare kom alltid i första hand, men hon tillhörde
den ledande kretsen under återstoden av sitt liv.

kvinnor som utgjorde den innersta kärnan el-
ler konstellationen, Ada Nilsson, Elin Wäg-
ner, Honorine Hermelin, Kerstin Hessel-
gren och E,lisabeth Tamm. Till gruppen bör
också räknas Andrea Andredn-Svedberg.
Till en skildring av hur konstellationen på
Fogelstad bildades hör en inblick i Elisabeth
Tamms uppfattning om vänskap.

För Elisabeth betydde det mera än något
annat aIt äga vänner, som hon kunde lita på

- att de sade sanningen, exempelvis. Kanske
var hon på grund av sin ställning som rik
adelsdam rädd för att människor av rädsla el-
ler fjäsk inte vågade säga vad de tyckte till
henne.

Den första kvinnan i konstellationen som
kom in i Elisabeths liv var Kerstin Hessel-
gren. Det bör ha varit någon gång omkring
1906. Hennes uppgift var att hålla föredrag
på uppdrag av Julita föreläsningsförening.

Medlem nummer två som kom till Fogel-
stad var Honorine Hermelin. Under första
världskriget var arbetslösheten stor i landet.
Kerstin Hesselgren sökte ordna lantarbete
för arbetslösa textilarbeterskor i huvudsak
från Norrköping. Den enda som ville ta dem
i tjänst var Elisabeth Tamm, men hon behöv-
de en arbetsledare till hjälp. Hon tipsades
om Honorine som troddes förstå sig på rov-
rensning eftersom hon var född och uppvux-
en på landet. Honorine var vid den tiden an-
ställd som lärare vid Anna Sandströms skola
i Stockholm. Hon var livligt socialt intresse-
rad. Tillsammans med Elsa Brändström och
EIsa Björkman hade Honorine lovat att delta
i Röda Korsets arbete för de tyska krigsfång-
arna i Ryssland, men uppgav under grymma
samvetskal dessa planer för att i stället bege
sig till Fogelstad och organisera rovrensning.

"Så kom jag då sommaren 1916", berät-
tar Honorine Hermelin, "efter några de bitt-
ra tårarnas dygn, till Fogelstad för att göra
upp en plan för sommaren med den för mig
helt okända fröken Elisabeth Tamm. Från
det besöket minns jag ingenting - allt blev sä-
kert klokt och praktisk planerat - mer än vårt
korta avsked i det stora husets övre hall. Och
det jag minns år bara min tanke inför vårt

t--



kommande samarbete: måtte jag aldrig
skrämma henne!

Jag glömde den tanken, såvitt jag förstår.
Och jag fick ju vara med om att en människa
valde vägar, där det sannerligen gällde för
henne att inte låta sig skrämmas. Den som-
maren skapades till sist en samhörighet, vars
utstrålning aldrig förgår".

Honorine Hermelin hade aldrig gallrat ro-
vor, men fick lära sig det på Fogelstad.

Sommaren 1917 kom ännu en kvinna som
skulle betyde mycket för Elisabeth Tamm.
Det var Andrea Andre6n, med. kand och se-
nare med. doktor.

Om hur den berömda författarinnan Elin
Wägner kom till Fogelstad får E,lisabeth
Tamm själv berätta ur sin minnesskrift om
Elin:

"Då vi träffades första gången. var det för
att jarg, otålig som alltid, inte kunde finna mig
i talet om att de svarta trupperna i Rhenlan-
det (efter första världskriget) förgrep sig pår

civilbefolkningens kvinnor och Du lovat att
resa dit och taga reda på hur därmed förhöll
sig. Det var lyckligtvis till största delen över-
drivet. Men, etlltnog. Du kom, innan Du for
utomlands, till Fogelstad. Honorine Herme-
lin. som då var håir, och jag var mycket spän-
da på att taga emot en så ryktbar person. Du
fick hovdessert till lunch det minns jag, vilket
var seirskilt olämpligt. eftersom Du just den
dagen mådde illa. För övrigt satt Du ganska
tyst i ett soffhörn i biblioteket.".

Ada Nilsson har ovan berättat hur hon
kom till Fogelstad i sällskap med Elin Wäg-
ner. De två kände varandra sedan rösträtts-
rörelsens dagar. Tillsammans med Andrea
Andreön gick Ada i spetsen för FKR:s radi-
kala sexualpolitiska program, där den så kal-
lade befolkningsfrågan var första punkt. Eli-
sabeth Tamm stod för jordfrågan som också
var en viktig punkt på programmet. Elin
Wägner drev fredsfrågorna.

Ar 1923 sprängdes Frisinnade Landsfören-
ingen på grund av den s k förbundsfrågan.
Man kunde inte enas huruvida föreningen
skulle driva en absolutistisk nykterhetspoli-
tik eller inte. Partiet delades i liberaler och

ftn Wagner
blev känd genom boken "Norrtullsligan" 1908, där hon
skildrade flickor på kontor och i butik. I boken "Pennskaf-
tet" 1910 skriver hon om vardagsslitet i kvinnlisa rösträtts-

kretsar. Hon skildrade i sitt forfattarskap kvinnors konflikter, lidanden och
utveckling mot självständighet och befrielse.

På 1940-talet hade hon kommit fram till en övertygelse om hur intimt
sammanflätad kvinnans uppgift var med freden, en sak som Elin Wägner
kämpat för sedan unga år, och med livet på jorden, det klot som manssam-
hället alltmer höll på att förstöra.

Elin Wägner var en av de ledande inom Fogelstadkretsen och en av den
radikala kvinnotidningcn Tidevarvets redaktörer. En höjdpunkt nådde
Elin Wägners pacifistiska kamp med "Kvinnornas vapenlösa uppror mot
kriset". år 1935.

frisinnade. Flera av Landsföreningens kvinn-
liga medlemmar, bland annat Ada Nilsson,
Elisabeth Tamm och Kerstin Hesselgren
lämnade föreningen och anslöt sig inte till nå-
gon av de båda falangerna.

FKR kom därmed att stå självständiga i
förhållande till både liberaler och frisinnade.
Kravet på sammanhållning inbördes kändes
nu starkare än förut. och behovet av ett
organ att försvara organisationens ställnings-
tagande kändes påfallande starkt. FKR be-
slöt att utge en politisk veckotidning vars
främsta uppgift skulle vara att framföra
FKR:s program. Tidningen fick på Elisabeth
Tamms förslag namnet Tidevarvet och kom
ut med sitt första nummer den 23 november
1923.

'fidevarvet blev ett fristående företag och
ägdes alltså inte av FKR, vilket läsarna
ibland trodde. Tidevarvet utgavs av AB Vår
Tidning, vars styrelse utgjordes av Ada Nils-
son som ordförande samt Kerstin Hessel-
gren, E,lisabeth Tamm, Eva Anddn, advokat
och Elin Wägner. Andrea Andre6n och Ho-
norine Hermelin blev suppleanter.

Tidevarvets första redaktör blev Ellen Ha-
gen, tidigare en av de framstående rösträtts-
kvinncrrna. När Elin Wägner i juni 1924 äter-
kom från en utlandsresa var hon självskriven
för uppgiften att överta redaktörskapet. Det
skedde inte utan tveksamhet från Elins sida
och starka påtryckningar från både Ada Nils-
son och Elisabeth Tamm. Elins författarskap
måste utan tvivel komma i kläm genom en så

stor uppgift som att vara redaktör för en poli-
tisk veckotidning. Hon bestämde sig i varje
fall för att bli redaktör och var glad över ar-
betet även om det var mycket slitsamt.

I Korpungen och jag har Elin Wägner lik-
nat Tidevarvet vid en korpunge som alltid
var hungrig och vars glupande aptit hon hade
stor möda att stilla.

Elin Wägner efterträddes som redaktör år
1930 av Carin Hermelin, Honorines yngsta
syster. Casan, som hon kallades, redigerade
Tidevarvet till dess nedläggning 1936. Vid
starten hade denna tidning förutspåtts en ti-
dig död. Hur skulle en veckotidning, som



sköttes uteslutande av kvinnor kunna ha en

chans att överleva i sådana tider? Efterkrigs-
depressionen var kännbar ännu 1923.

Att Tidevarvet trots allt klarade sig så

länge berodde på den otroliga arbets- och

offervilja som dess understödjare lade i da-

gen. År 1936,, då Tidevarvet sedan flera år

fort en linje i klar opposition till alla fascistis-
ka och nazistiska tendenser var dess ekono-
miska resurser uttömda och den lades ner till
stor sorg och saknad för många. Hoppet att
den åter skulle kunna utges framkom i dess

sista nummer.

Tidevarvet följde med livligt intresse de

första riksdagskvinnornas insatser, återgav

deras motioner och yttranden i riksdagen,
och stödde dem med uppmuntrande kom-
mentarer. Tidevarvet var ett allt omfattande
organ. Att så skulle bli klargjordes också i
deis första nummer. Historia, filosofi, utri-
kespolitik, varvades med barnavård, berät-
telser om framstående kvinnor och män,
kvinnornas krav på rätt till arbete'' analyser
av kvinnornas situation och mycket annat.

I Tidevarvet medarbetade många framstå-
ende skribenter och tidningen är överhuvud-
taget ett exempel på hög kvalitet' journalis-
ti*t kunnande och skicklighet. Elin Wäg-
ners inflytande fanns kvar långt efter hon
lämnat redaktörskaPet.

När Ada Nilsson lämnat Fogelstad efter
att hon varit med om att dra upp riktlinjerna
för en omorganisation av FFK hösten 1927,

så trodde hon knappast att hon skulle återse
stället. Det dröjde emellertid inte länge för-
rän hon åter var på Fogelstad. Elisabeth
Tamm hade flera planer som hon ville för-
verkliga. Hon hade blivit mer och mer klar
över att kvinnorna inte skulle kunna utnyttja
sina nyvunna rättigheter och ta upp kampen
om medbestämmandet i samhället om de in-
te utbildades till fullvärdiga medborgare i
detta samhälle. Elisabeth Tamm ville använ-
da sina ekonomiska och materiella resurser
för att erbjuda kvinnorna åtminstone en del
av denna utbildning. Den s k "urkursen" på

Fogelstad kom till. Ada Nilsson berättar:
"Ett halvt år senare, den bisterkalla Ma-

onorhrc I{ermetin
växte upp på slottet Ulfåsa i Östergötland, men blcv tidigt
medveten om samhällets orättvisor. Utbildad till liirare un-
dervisade hon vid Brummerska skolan i Stockholm och vid

Anna Sandströms högre lärarinneseminarium.
Hennes livsverk var den kvinnliga medborgarskolan på Fogclstad, vars

rektor hon var från början till slut under cirka trettio års tid. Som pedagog
och föreläsare var hon för många elever och åhörare hclt ofitrglömlig. Siir-
skilt under sina föreläsningar om den franska revolutioncn trollband hon
med sin inlevelse och sitt dramatiska utspel.

För Honorine Hermelin var alltid samarbetet med oliktänkande grupper
självklart när det gällde de stora och viktiga frågorna: kampen mot fascism
och förtrvck, för fred och rättvisa.

rie-bebådelsedagen 1922, befann jag mig -
på väg till ett ferieuppehåll i Italien - åter
iramför den sprakande brasan i biblioteket
på Fogelstad tillsammans med de övriga av

den krets som jag tillåter mig att kalla "kon-
stellationen Fogelstad": Elisabeth Tamm,
Kerstin Hesselgren, Honorine Hermelin och

Elin Wägner. De båda förstnämnda hade nu

ett par månaders riksdagsarbete bakom sig,

och vi kom att diskutera deras erfarenheter.
Då sade Elisabeth Tamm plötsligt: - Om det

skall märkas att kvinnorna kommit in i sam-

hällsarbetet, måste de bli mtinga och kunni-
ga. Ylll ni vara med om att isommar göra en

medborgarkttrs för kvinnor här på Fogel-
stad? Vi svarade alla lättsinnigt ja - det var ju
långt till sommaren. Men Kerstin Hesselgren

avslutade samtalet med en diktatorisk väd-
jan: - Så hjälper ni alla till med föreläsning-
ät. Saken var avgjord. Den s k 'urkursen'
kom obönhörligen till stånd i juli samma år

med en eller två representanter för FKR från
varje län."

Föreläsarna drog nog en suck av lättnad
när "urkursen" var över, men för E,lisabeth
Tamm var detta bara ett initiativ för att testa

en id6. Året närmast efter det hon lämnat
riksdagen förberedde hon startandet av en

permanent utbildningsanstalt för kvinnor'
Ur den s k "urkursen" 1922 utvecklade sig en

skola som skulle bestå i trettitl år. Den
Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad
öppnadä den 1 april 1925. Till skillnad från
r.rikrtten var representanter för alla åsikts-

riktningar välkomna. Skolan blev på så sätt

den präktiska tillämpningen av Frisinnade
Kvinnors programs starka ttnclerstrykande
av personlighetens betydelse, i ett samhälle

där alla bör ha lika rätt och ansvar.

Som rektor för skolan stod Honorine Her-
melin trofast till dess sista dag 1954. Elisa-
beth Tamm upplät den förutvarande inspek-
torsbostaden, ett hus från slutet av 1700-talet
med tillhörande trädgårds- och parkområde,
som skolhus. I det vita tvåvåningshuset, be-

läget endast en kort sträcka från huvudbygg-
naden, inreddes femton rum för inkvartering
av kursdeltagare. Ännu en gång fick gårdens



fisobetfr Tomrn
föddes, levde och dog på Fogersrad i Södermanrand. Tjugo-
fem år gammal övertog hon fädernegården och blev lantbru-
kare. Hon bröt radikalt med sin aiistokratiska omgivning

och samlade arbeterskor och vänsterinriktade kvinnor på sin gård. fion uu,
Sverige första kvinnliga kommunalnämndsordforandå och än av de fem
första kvinnorna i Sveriges riksdag.

Ar 1925 startade hon den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad. År
1940 gav Elisabeth Tamm tillsammans med Elin wägnei ut böken ,,Fred
med jorden", där hon hävdade att kvinnorna omöjligt kuncle fortsätta med
att passivt se på hur miljön förstördes och jorden expioaterades ivinstsyfte.

..Redan i början av 1950-talet uttalade sig Elisa'bet Tamm kritiskt mot
västmakternas behandling av Indokina i Svenska Kvinnors Vänsterför-
bunds tidnine "Vi kvinnor".

hantverkare sätta till krafter och kunnande
för att göra möbler och köksinredning.
Böcker till biblioteket strömmade in i hund-
ratal efter en vädjan av Honorine Hermelin i
Tidevarvet. Efter någon tid fick skolan fler
lokaler. Småstugor i skolans omgivning gjor-
des i ordning. Parkstugan, Dtibens, Vita hu-
set och Rosenhane var namn på stugor som
öppnade sina dörrar för kursdeltagare.

Från början användes skolhusets sal som
både matsal och foreläsningssal. men så små-
ningom blev där för trånE. Det hände att
kursdeltagare svimmade ivärmen. En dag vi-
sade Elisabeth Tamm för Honorine Herme-
lin ett par fönster till mejeribyggnadens vind
och undrade om det inte skulle kunna bli en
bra föreläsningssal däruppe. Vinden byggdes
om till lektions- och föreläsningssal, och kal-
lades "festsalen" därför att deä inqav en så-
dan speciell stämning.

En vit trätrappa, alltid renskurad, ledde
upp till vinden, ett stort ljust utrymme. yt-
terligare en halv trappa ledde upp till själva
festsalen. På var sin sida om trappan stod all-
tid två jätrelika kopparkrukor fyllda med fär-
ska blommor. Varje dag forslades skottkär-
ror fulla med blommor för skolans räkning,
men kanske inte alltid till trädsårdsmästarns
förtjusning. I första ledet i feisalen, där de
prominenta personerna:, föreläsare och and-
ra alltid satt, stod tre soffor klädda med
blommigt tyg på turkosblå botten. De var ko-
pior av Fogelstads rokokosoffor, tillverkade
av gårdens snickare. En vitkalkad spis fanns
i salens mitt. Flera rader av ljusblå bänkar
stod runt omkring spisen. Atskilliga "kursa-
re" har berättat om de intressanta föreläs-
ningar de tagit del av, sittande på de blåmåla-
de bänkarna i den stora salen.

Som matsal fick skolan överta Sörmlands
regementes avlagda officerstält. Också där-
inne smyckades dagligen med färska blom-
mor i jättestora krukor.

På försättsbladet till en broschyr som gavs
ut 1927 står det:

"Skolan vill ge sitt bidrag i arbetet för att
bakom vårt medborgarskap måtte stå själv-

ständiga och ansvarsfyllda människor. Sko-
lan måste arbeta genom att samla människor
från olika arbetsfält och livsområden, från
landsbygd och städer', till gemensamma stu-
dier och ömsesidigt utbyte. Den vill söka
sambandet mellan handens, hjärnans och
hjärtats arbete, mellan hemmets värld och
samhället, mellan den enskilde och det all-
männa. "

Ar 1935 skrev Honorine Hermelin i en till-
bakablick på de tio år som skolan varit igång:

"Då Kvinnliga Medborgarskolan vid Fo-
gelstad startade, var det för mig ännu mycket
oklart vad en sådan skola egentligen skulle
komma att innebära. Dess syfte, mål och va-
let av 'undervisningsämnen' var klart. Och
dessutom var fullkomligt klar den aspekten,
den önskan att skolan måtte kunna bli en fri-
stad, ett lufthål i denna värld av isolering
bakom skiljande murar - klassmurar, åsikts-
murar, yrkesmurar, partimurar - så att man
om möjligt där skulle kunna dra ett djupt och
fritt andedrag endast och allenast i egenskap
av människa-medborgare. (Fogelstadskolan
har under årens lopp också kallats kommu-
nistisk, socialdemokratisk, frisinnad, meta-
fysisk och borgerlig.) - Att denna skola kom
att bli kvinnlig hörde ju samman med det ny-
vunna kvinnliga medborgarskapet. "

Kursdeltagarna kom från alla delar av lan-
det och ur alla samhällsklasser. Under perio-
den 1925-1934 var 727 kvinnor av 646 indu-
striarbeterskor. Den yrkesgrupp som hade
de flesta representanterna var lärarinnorna.

Många kvinnor har berättat från sin tid
som kursdeltagare på Fogelstad, att det var
en av de mest oförglömliga perioderna i de-
ras liv. Andra kände sig inte riktigt hemma.
De fann miljön alltför aristokratisk och me-
delklassdominansen bland lärare och kamra-
ter alltför stor.

trör Moa Martinson blev Fogelstad en
verklig vändpunkt i livet. Hon har berättat
därom i Jag möter en diktare:

"Här togs nya skikt i min hjärna i bruk.
Det jag läst och lärt på egen hanO borta itor-
pet kom till nytta. Jug fick resonans för det
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erstln 'llessetgren
blev Sveriges första bostadsinspektris år 1906 tlch Sveriges

fcirsta yrkesinspektris år 1912. Hon var dcn första kvinnan i

första icammaren och en av de fen-r fijrsta i Sveriges riksdag,

där hon satt till 1944.
Som expert på socialpolitiska frågor deltog hon som sakkunnig i den för-

sta internåtionälla arbeiarkonferense n i Washington 1919. som expert i Ge-

növe 1923 och som delegat för Sverige 1934-36. Sveriges dclegat i NF var

Kerstin Hesselgren 1933-35 , l93l och 1938. Ensam vädjadc hon förgr-ives

till NF:s generalförsamling när Mussolini anföll Etiopien år 1936.

Kerstin Hesselgren var orclförande i en mängd kommittder och före ning-

ar. bland annat iFrisinnade kvinnors riksfiirbund l92l-30 och iSvenska

Kvinnors Vänsterförbund 193 l-46 .

Hon var en av de ledancle i kretsen kring kvinnotidningen Tide varvet och

clen kvinnliea medborsarskolan på Foeelstad.

jag talade om. Mina små talanger, både
präktiska och rent litterära, kom till sin ratt,
mina praktiska i skolans kök och trädgård,
till och med vid vårfisket, min beläsenhet i lä-

rosalen. Stora luckor hade jug i min uppfo-
stran, litterärt och akademiskt sätt. Men det
fanns stora luckor i de bildades vetande
också, vad gällde samhället och anonymt
folk, så det jämnade ut sig."

Vikten av att ha en egen övertygelse och

följa den var ett återkommande tema i såväl

Frisinnade kvinnors program som i Elisabeth
Tamms egen liberalism.

Med tiden blev både socialdemokratiska
och kommunistiska åsikter representerade
bland deltagarna i Fogelstadskolans kurser.
Exempelvis deltog Gerda Linderot'' gift med

ordföranden i Sveriges Kommunistiska Par-

ti, Sven Linderot, i kurserna.

Skotans syfte var att kvinnor skulle bli
samhällsmedvetna. Kurserna dominerades
därför av historia, medborgarkunskap och
praktisk psykologi. Tillfällena till diskussio-
ner och meningsutbyten var många. Rikliga
tillfällen till sång och musik gavs. Kören för-
evigades i en akvarell av Siri Derkert, nar den
leddes av EIsa Stenhammar. Barbro Herme-
Iin, Honorines yngre syster bidrog nästan all-
tid med solosång. Muntlig framställnings-
konst, gymnastik och rytmik ingick också i
utbildningen. Några exempel på föreläs-
ningsämnen kan också nämnas: "Vår nuva-
rande äktenskapslagstiftning", "Lösdrivarla-
gen", Gift kvinnas förvärvsarbete", "Släktli-
vet och de politiska linjerna", "Själens åld-
rar" .

Elisabeth Tamm hade stor del i omorgani-
sationen av Föreningen Frisinnade Kvinnor
till Frisinnade Kvinnors Riksförbund. Hon
var också den drivande kraften bakom
FKR:s omorganisation till ett vänsterför-
bund. Detta var helt enkelt en konsekvens av

den ledande falangens linje: att samarbeta åt

vänster men ta avstånd från allt samarbete åt

höger dvs all form av borgerlig samling.
iid"uu.usgruppen eller den s k konstella-

tionen som sedan 1923 hade haft ledningen i
FKR och ofta hade duster med centralstyrel-

sen (länsförbundens ombud) blev med tiden
mer och mer vänsterinriktad. De liberala och
folkfrisinnade kvinnorna drogs däremot mer
och mer åt höger. Göteborgsföreningen ut-
trädde ur FKR efter att ha deltagit i en kartell
med högern under valrörelsen 1928.

På centralstyrelsem ötet 1929 diskuterades
bl a namnbyte. Elisabeth Tamm framförde
då tanken på ett vänsterförbund för kvinnor
och samarbete med radikala kvinnor i de
nordiska länderna. Stockholmföreningen av
FKR hade redan i november 1929 ändrat sitt
namn tlll Nyradikala Gruppen av FKR för att
markera sig gentemot de högersinnade. Vid
ett möte i februari 1930 hävdade Elisabeth
Tamm det följdriktiga vara att utvidga Fri-
sinnade Kvinnors Riksförbund till ett Sven-
ska Kv i nnors V änsterförbund :

"Vi bestå av frisinnade, liberala och fristå-

ende. Låt oss arbeta gemensamt för samhäl-

leliga och sociala frågors utveckling och lös-

nin! i vänsterriktning och mäns och kvinnors
likirätt till arbete och lika rätt inför lagen,

men politiskt dela upp oss i grupper allt efter
vår åit<åOning. Vi böra också lämna rum för
föreningar eller enskilda som instämma i för-
bundetJ syfte för att därigenom upparbeta
intresse för det allmänna'" "Det enda natur-

liga är", slutade Elisabeth Tamm, "att FKR
lö"ser sina svårigheter - icke genom tillbaka-
gång utan genom framåtskridande och ut-

veckling".
Mot Elisabeth Tamms förslag riktades

åsikten att ett sådant vänsterförbund skulle
ge plats även för socialdemokratiska kvinnor
ä.n Oa skulle de folkfrisinnade gå ur. År 1931

beslutades dock - efter att intresset och liv-
aktigheten inom FKR sjunkit en hel del -
bl a hade fyra länsförbund avsomnat - om en

omorganisation till ett vänsterförbund. Pro-
grammet var "Samhälleliga frågors utveck-
ling och lösning i radikal riktning och allas

rätt till arbete och lika rätt inför lagen".
Huvudgrupperingarna inom det nybildade

förbundei var vid starten: de folkfrisinnade,
de liberala, de radikala, vilket Tidevarvs-
gruppen börjat kalla sig. Kerstin Hesselgren
LuutitoA som det nya förbundets ordförande
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ndrea Andreön
var läkare och gjorde betydelsefulla sociala insatser genom
sina föreläsningar i sexualhvgien. Hon var med i 1935 års be-
folkningskommission och under åren l93u-41 orclförancle i

mödrahjälpsnämnden i Stockholm.
Andrea Andreön var tidigt engagerad i kvinnorcjrelsen och medlem i

FKR, senare SKV,vars ordförande hon var 1946-64.
Genom kontakten och vänskapen med Elin wägner blev hon radikalpa-

cifist. Är 1946 verkade hon för aft SKV skulle blimedlem i Kvinnornas de-
mokratiska världsförbund. bildar i Paris 1945.

Eftersom KDV betraktades som en kommunistisk organisation kostade
detta initiativ Andrea Andreen hennes medlemsskap i det socialdemokra-
tiska partiet och betydde slutet på hennes politiska karriär.

Ar 1953 fick hon Lenins fredspris.

och E,lisabeth Tamm som dess sekreterare.
Orsaken till att ett samarbete med främst

socialdemokratiska kvinnor aktualiserats var
att de fascistiska och nazistiska krafterna
kommit till makten i Europa. Även i Sverige
framträdde en hel del reaktionära tendenser.
Nationalsocialistiska åsikter om kvinnans
plats i kulturlivet och samhällslivet vann på
många håll genklang. Sveriges Socialdemo-
kratiska Kvinnoförbund tog våren 1933 initi-
ativ till ett samgående för demokratins vär-
nande mellan både politiska och opolitiska
kvinnoorganisationer. E,tt resolutionsförslag
skrivet av Andrea Andredn, Ada Nilsson och
Honorine Hermelin, antogs av Sveriges Soci-
aldemokratiska Kvinnoförbunds styrelse
som resolution. Den gick ut på att svenska
kvinnor ville fortsätta att kämpa för ett med-
borgarskap innebärande , "rätt att välja och
utöva yrke på grund av fallenhet, håg eller
egen ansvarighet, oberoende av kön och ci-
vilstånd, plikt att ställa sin uppfattning, erfa-
renhet och duglighet idet allmännas tjänst".

Detta medborgarskap ansåg de frisinnade
och de socialdemokratiska kvinnorna vid
den här tiden vara starkt hotat och de ville
kämpa för att hävda det på varje avgörande
punkt.

År 1936 var samarbetet med de socialde-
mokratiska kvinnorna så pass utvecklat att
dessa fick en reDresentant i den redan år 1931
tillsatta Samarbetskommitten inom Svenska
Kvinnors Vänsterförbund.

Fredstanken fick en lika avgörande bety-
delse inom Svenska Kvinnors Vänsterfor-
bund som den haft inom FFK och i FKR.

På våren 1915 hade FFK hållit sitt första
möte i fredsfrågan. Elin Wägner hade åter-
kommit från den kongress i Haag som lett till
bildandet av Internationella kvinnoförbun-
det för Fred och Frihet, och Anna Bugge
Wicksell från en annan kongress i Haag, där
ett utkast till Nationernas Förbund hade
kommit till stånd. I november 1918 utgav
FFK ett flygblad författat av Elin Wägner
med bland annat orden: "Mänskligheten
måste utrota kriget, innan kriget utrotar

mänskligheten". Denna tanke blev ledande
för FFK.

Under 1930-talet blev kampen mot krigs-
planer och rustning åter aktuell. Elin Wäg-
ner var eldsjälen framför andra. Radikalpa-
cifisten Amelie Posse Badslovas varnings-
appell fick starkt gensvar i Tidevarvet. Flera
artiklar skrevs också om dåraktigheten i ke-
misk krigföring och för den lika stora dårak-
tigheten i att tro att befolkningen skulle kun-
na räddas med gasmasker.

Kvinnornas protest mot kriget nådde en
höjdpunkt år 1935 med "Kvinnornas vapen-
lösa uppror mot kriget". Med anledning av
det fascistiska Italiens anfall på Abessinien
inleddes en kampanj med lösenordet "Ned
med vapnen i alla länder".

Elin Wägner skrev en appell, som spräng-
de organisationsgränserna och under en kort
tid samlade 20 000 kvinnonamn. I appellen
stod det bl a:

"Efter världskriget blevo vi lovade ned-
rustning och ha fått vara med om upprust-
ning. Det krigsmaskineri som nu står redo att
vältra fram över världen har utvecklats till en
tekniskt fulländad massdödare som går rätt
på befolkningen tvärs över alla gränsär. Det
fordras därför som konsekvens att befolk-
ningen ikläder sig skyddsrustning och gör
jorden till en fästning sluten uppåt mot him-
len. Vi tro icke på skyddsvapen, på gasmas-
ker och källare. Vi ha genomskådat det orim-
liga i uppgiften att skydda alla. Vi vilja icke
vara med om den brutala kamp för livet som
i farans ögonblick måste blossa upp inom ci-
vilbefolkningen och i vilken de svaga och fat-
tiga_ måste gå under. Vi vilja icke prisgivas
med våra barn åt eld och gift utanfor öveifyil-
da skyddsrum men heller icke räddas på and-
ras bekostnad för att sedan stiga ut i en öde-
lagd värld. "

Vissa kvinnor, utvalda genom röstning,
samlades till ett möte den 1 september 1935 i
Auditorium i Stockholm. Elisabeth Tamm
tillhörde dem som kandiderat och som valdes
som representant till det stora opinionsmö-
tet. Där utnämndes en delegation med bland
andra Elin Wägner, Andrea Andreön, Carin
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Hermelin och med Ada Nilsson som ordför-
ande. Denna delegation reste till Genöve och
överlämnade de 20 000 namnunderskrifter-
na till Benesj, årets ordförande i NF:s gene-
ralförsamling. Elisabeth Tamm bekostade
delegationens resa till Gen6ve.

I juli 1936vädjade Kerstin Hesselgren som
delegat för Sverige i Nationernas Förbund
ensam till generalförsamlingen angående
Italiens övergrepp på Abessinien. Varken
denna vädjan eller Kvinnornas vapenlösa
uppror mot kriget kunde stoppa de krigiska
makternas framfart. Snart var andra världs-
kriget en bitter verklighet. De bägge hand-
lingarna visade dock att kvinnor inte var
initiativlösa och handlingsförlamade.

Deras "vapenlösa uppror" betecknades
emellertid av många som helt vanvettigt och
till och med på sina håll som rent fosterlands-
förrädiskt. Och de kvinnor som hade en an-

nan åsikt var många fler. Det visade bl a

Ruth Stjernstedrs initiativ att samla kvinnor
till civilförsvarsövningar.

Under andra världskriget fanns sedan föga
plats för fredsarbete och radikalpacifistiska
tankegångar. Kampen mot nazismen och
rädslan för Hitler överskuggade allt, åtmins-
tone under de första åren av kriget.

Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV)
förde en tynande tillvaro. Det fanns planer
på att lösa upp förbundet. Tidevarvets fd re-
daktör Ellen Hagen stred dock för att så icke
skulle ske. Det vore fel att ge efter för tidsan-
dan och lägga ner en kvinnoorganisation på
grund av den. Elisabeth Tamm höll med och
sade att i stället för nedläggning borde ett yt-
terligare samarbete utvecklas. Den radikala
gruppen inom SKV blev nu för några år
framåt ledande och intensivt verksam inom
förbundet. Gruppen kallade sig Radikala
föreningen, så att även män skulle kunna bli
medlemmar, och bildade dessutom Radikala
Kvinnoförbundet så att kvinnor i andra delar
av Sverige skulle kunna medverka.

Radikala föreningen utvecklade en livlig
verksamhet för att bistå det hungrande Nor-
ge. Elisabeth Tamm skänkte privat stora
summor till Norge. Trots sjukdom reste hon
dit för att undersöka läget och hon tog emot
norska flyktingar på Fogelstad. Efter kriget
ville den norska regeringen tilldela henne St

Olavsorden, men det ansåg den svenska re-
geringen vara olämpligt. I stället fick hon
mottaga Haakon VII:s frihetskors.

När SKV tog ännu ett steg åt ett håll som
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starkt kritiserades av såväl socialdemokrater
som liberaler, gick även den gången Elisa-
beth Tamm i spetsen, nämligen när SKV
1946 anslöt sig till Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund ( KDV).

På hösten 1945 samlades 250 delegater
från 30länder i Paris. KDV bildades. Andrea
Andre6n var SKV:s representant och sändes
på Elisabeth Tamms bekostnad till det stora
mötet i Paris. Andrea hade av själ och hjärta
anammat Elin Wägners lösenord att
"Mänskligheten måste utrota kriget innan
kriget utrotar mänskligheten. " Hon var en av
de första som var vaken för den kemiska
krigföringens förbannelse. Hon kom hem
från Paris full av entusiasm för den nybildade
organisationen.

Elisabeth Tamm stödde helhjärtat samma
idder och fann i Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund en sådan sammanslutning av
kvinnor som hon ända från 1920-talet hade
betraktat som det absoluta villkoret för ska-
pandet av en varaktig fred. När SKV anslöt
sig till KDV hörde E,lisabeth Tamm till dem
som var helt övertygade om att detta var det
enda riktiga att göra. Då beslutades också att
SKV skulle vara öppet även för kommunis-
tiska kvinnor. Detta beslut stämde också
med Elisabeth Tamms önskan om ytterligare
samarbete med andra grupper av kvinnor.
De olika grupperingarna inom SKV upphör-
de.

Denna förändring inom SKV fick en del
negativa konsekvenser. Tjugofyra av Radi-
kala kvinnoförbundets 130 medlemmar in-
lemmade sig icke i det ännu en gång ombilda-
de förbundet. Kerstin Hesselgren blev kvar
inom förbundet, men avsade sig ordföran-
deskapet. Hon ersattes av Andrea Andreön
som var SKV:s ordförande till är 1964.

Att Elisabeth Tamm så tveklöst kunde
stödja Andrea Andre6ns förslag om SKV:s
införlivande i KDV hade sin förklaring i den
övertygelse som Elisabeth hade vunnit under
andra världskriget. Hon hade nämligen
mycket tidigt en klar uppfattning om vad som
hände i Tyskland under trettiotalet och om
hur andra länder såg på det som hände. Hon
såg klarare än många andra svenskar vart
Europa var på väg. Hon tyckte det var
"Otäckt att Skandinavien bara skall stödja
Tyskland. Säkert fel. Nu vore nog rätta
ögonblicket att söka kontakt med Ryssland."
Hennes förhoppningar riktades alltmer mot
Sovjetunionen.

Några av kvinnotra på F
är tagen i Fogelsttis blon

Ntigra kvinnor u' l(sng
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',onstellationen" 
p å Fo gelberg.

'nQåFogelstad. Elisabeth Tamm sitter i mitten. Ada Nilsson till höger. Bilden
fislomåisa halt.

Inom den stora hjälpkommitten för Le-
ningrads barn samarbetade SKV med kom-
munistiska kvinnor. Relationerna till Sovjet-
unionen hade också fordjupats genom att
dess minister i Stockholm, Alexandra Kol-
lontay, från mitten av trettiotalet blev en ofta
sedd gäst på Fogelstad. Genom Alexandra
Kollontay fick Elisabeth Tamm en positiv
uppfattning om Sovjetunionen och lärde sig
betrakta kommunismen som ett samhälls-
system lika bra som något annat. Kommu-
nistskräcken imponerade aldrig på henne;
"... och så vitt jag förstär ar hatet mot kom-
munisterna - vilka fel de än har - vår tids
största och farligaste politiska misstag. Så
långsint är jag ändå inte."

De orden skrev Elisabeth Tamm inför
KDV:s rådsmöte i Stockholm, september
1947 då SKV agerade som värdfolk och med
detta åstadkom stor uppståndelse i olika lä-
ger. Bl a blev SKV då stämplat som "kom-
munistisk täckorganisation"', och förlorade
många medlemmar, såväl socialdemokrater
som liberaler.

Den radikala falangens inom SKV:s klart
uttalade pacifism blev tidigt utsatt för kritik.
Kvinnornas vapenlösa uppror och andra
initiativ betraktades som uttryck för ansvars-
löshet och svek mot fosterlandet. Så tyckte
kvinnor både utanför och inom organisatio-
nen:, Emilia Broomd exempelvis tillhörde de
kritiska.

SKV:s samarbete med KDV sågs som va-
rande av en annan, kanske ännu farligare ka-
raktär.

Hur är det möjligt att de radikala ledande
kvinnorna inom SKV kan liera sig med sov-
jetanhängare och kommunister? var det
många, särskilt socialdemokrater och libera-
ler som frågade när SKV anslöt sig till KDV,
en organisation som var ansedd för att stå un-
der Högsta Sovjets kommando. Var SKV:s
ledande falang blåögd eller drev den ett dub-
belspel? Hade Ada Nilssons och Elisabeth
Tamms intima vänskap med Alexandra Kol-
lontay något med saken att göra? Var Radi-
kala gruppen helt okunnig om Sovjets rnili-
tärparader och Stalins massavrättningar?

Den starka kritiken kom nu - inte som på
trettiotalet främst från högerhåll - utan från
framstående liberala kvinnor som Mia Leche-
Löfgren, gift med fd statsministern Eliel
Löfgren och Ruth Stjernstedf, dotter trll Kata
Dalström.
Historien började med att KDV skulle ha sin
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världskongress i Stockholm 1941. En artikel
i den syndikalistiska tidningen Arbetaren an-
klagade SKV för politiskt dubbelspel. Detta
fick Ruth Stjernstedt, ledare för Kvinnornas
beredskapsorganisation, att skriva en artikel
i DN under rubriken Du vackru mask. Mra
Leche-Löfgren gav replik. Gerda Linderot,
medlem i såväl SKV som SKP gick till mot-
hugg i l,,ly Dag.

Ada Nilssons många gånger uttalade vilja
till oberoende av politiska partier ifrågasat-
tes. Hon hade lämnat styrelsen för Förening-
en Frisinnade Kvinnor just därför att hon an-
sett att styrelsen alltför mycket rättat sig efter
Frisinnade landsföreningen under inflytande
av Emilia Broome. Nu hade SKV gjort sig till
en hjälporganisation åt SKP och tydligen
med den liberala Ada Nilsson välsignelse.
Därtill kom givetvis också det avståndsta-
gande från kommunismen som av hävd kän-
netecknat liberaler och frisinnade.

Ada Nilsson framhärdade dock i åsikten
att samarbete mellan oliktänkande i viktiga
mänskliga frågor var enda vägen att lösa de

stora problemen och att samarbete inte var
detsamma som beroende av eller stöd till de
partier eller nationers ekonomiska system
som man samarbetade med.

Ada Nilssons inställning torde vara repre-
sentativ för såväl Elisabeth Tamm som And-
rea Andredn. För Andrea Andredn, Honori-
ne Hermelin och Ada Nilsson var Elisabeth
Tamms uppfattning om samarbete med kom-
munister självklart omfattad. E,lisabeth
Tamms ställningstagande inverkadedock ne-
negativ på hennes förhållande till en del and-
ra av hennes vänner. En av dem var Kerstin
Hesselgren. Kerstins och Elisabeths vänskap
förändrades radikalt. På äldre dar drog de

två vännerna åt olika håll i politiskt avseen-
de. År 1952 skrev exempelvis Elisabeth
Tamm: "Kerstin var här som sagt. - Vi gick
ej i diskussioner, lönar sig icke . L..1 O -
dessa medvindskvinnor - det är svårt."

Till saken hör att Kerstin egentligen aldrig
var riktigt "radikal". Hon var mer benägen
att jämka och kompromissa än de övriga in-
om konstellationen. Kerstin Hesselgren ha-
de inte tvekat att utvidga SKV till att omfatta
även socialdemokratiska kvinnor, men när
förbundet anslöt sig till KDV och beslöt väl-
komna även kommunistiska kvinnor ville in-
te Kerstin Hesselgren vara med längre, i var-
je fall inte som ordförande. Kerstin Hessel-
gren kunde aldrig tolerera den kollektivism
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som hon ansåg att kommunismen inneberr.
För henne var individen alltid det viktigaste.

Andrea Andreen fick betala ett högt pris
för sitt engagemang i KDV. Hon uteslöts ur
socialdemokratiska partiet.

Elisabeth Tamm, som i första hand såg fre-
den som lösningen på alla problem, följde sin
linje om samarbete med alla grupper som ha-
de fred som målsättning till dess yttersta kon-
sekvens. Hon slöt mer och mer upp om Sov-
jetunionens fredspropaganda, vars iirliga
syfte hon aldrig tvivlade på. Hon följde livet
igenom principen att söka sanningen där hon
trodde sig finna den, vad än andra tyckte om
de sammanhang där hon sökte den.

"Ty faktum är ju", skrev hon vid ett tillfäl-
le, "att ju fler räddhågade icke-kommunister
som sviker fredsrörelsen eller ej vågar anslu-
ta sig därtill, ju mera ökas antalet kommunis-
ter proportionsvis i förhållande till icke-kom-
munisterna. Därtill kommer ju, ertt när kom-
munisterna ha rätt - vilket de ju ofta ha - så
är detta skäl nog för de 'samhällsbevarande'
att tycka motsatsen. Och det är dessa 'sam-
hällsbevarande', ej blott i USA, utan rjver-
allt, sonr tror man kan försvara rätten med
rustningar och bomber. "

Elisabeth Tamm blev rådsmedlem i KDV
och i Världsfredsrörelsen. Ar 1949 reste hon
till rådsmöte i Moskva. Där höll hon ett an-
förande ivilket hon bland annat prisade Sov-
jetunionens fredsvilja. För denna resa kriti-
serades hon hårt i sin hembygd, av Katrine-
holmskuriren. Den tidning som en gång i

början av hennes politiska bana hade presen-
terat henne som en sant frisinnad, kunde inte
begripa att hon kunde resa till en "diktatur-
stat". KK tolkade denna handling som ett
tecken på senilitet. Hennes vänner sirg dennir
resa som ett sista försök att bygga en bro mel-
lan världens länder.

Även 1951 deltog E,lisabeth Tamm som
delegat i KDV:s rådsmöte. Denna gång i

Berlin.
Efter en kvinnokongress i Köpenhamn

1953 var hon övertygad om att hela världen
borde forstå "att USA - det vill säga de le-
dande där - ej vill ha fred". Alla dessa aktivi-
teter ledde till att Elisabeth Tamm på senare
år av många betraktades som kommunist.
Sanningen är att hon med tiden blev kommu-
nistvänlig, men aldrig kommunist. Hon un-
derströk vid flera tillfällen svårigheten i att
kunna samarbeta med oliktänkande utan att
svika sin personliga övertygelse. Skälet till Bildcntu korttntar',',, *
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att hon orienterade sig mot Sovjetunionen
och dess fredspropaganda var att hon där
trodde sig finna det hon sökt under hela sitt
politiskt aktiva och medvetna liv, möjlighe-
ten att skapa en varaktig fred på jorden.
Denna tro var djupt forankrad i hennes kvin-
nopolitiska världsåskådning som i stort gick
ut på att "om kvinnor i alla länder" förenar
sig, så skulle fred kunna skapas.

Hon dog sannolikt i förvissningen att hon
funnit denna organisation i KDV. Denna
uppfattning delades nog i stort även av And-
rea Andredn, Honorine Hermelin, Ada Nils-
son med flera.

Anslutningen till KDV blev emellertid
ödesdiger for SKV. Förbundet forde under
det så kallade kalla krigets dagar en ganska
tynande tillvaro och dess band till Sveriges
Kommunistiska parti var omisskänliga. Det
var naturligtvis inte de radikala kvinnorna in-
om SKV:s fel att förbundet av många betrak-
tades som - och ibland alltjämt betraktas
som en - kvinnoförening till SKP och VPK. I
realiteten fungerade SKV också så. En gam-
mal VPK-medlem har berättat att på SKP:s
möten praktiserade männen vanan att hänvi-
sa så kallade "kvinnofrågor" till SKV med ut-
talandet:

"Det där får SKV ta hand om."
Att SKV:s ordförande frän 1964, Eva Pal-

maer, var gift med chefsredaktören for Ny
Dag bidrog kanske också till ryktet om att
SKV var gift med SKP. Allt detta bidrog till
att SKV ganska allmänt har ansetts vara en
socialistisk organisation, trots att socialis-
men aldrig uppsatts på programmet just av
det skälet att majoriteten inom organisatio-
nen alltid har velat att förbundet skall vara
öppet för alla åsiktsriktningar utom högerns.

När den nya kvinnorörelsen uppkom i bör-
jan av 1970-talet fick SKV ett uppsving,
bland annat beroende på den roll foreningen
spelade i Margareta Garpes och Suzanne
Ostens pjäs "Jösses flickor befrielsen är nä-
ra".

Med Louise Walddn som redaktör blev
SKV:s tidning Vi Mänskor så bra att den en
tid kallades "Sveriges bästa kvinnotidning".
(Åsa Moberg i AB).

Nu står Svenska Kvinnors Vänsterförbund
inför en ny milstolpe i sin historia. Som hi-
storiker avstår jag från att sia om framtiden.
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Hjördis Levin
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