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Valdag 1952. Lasarettet hade en egen vallokal  
så att även patienterna kunde rösta.
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Demokrati 

Söndagen den 9 september är det val till riksdag, kommunfullmäktige och 
 landstingsfullmäktige. Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättig

heter och om möjligheten att vara med och påverka hur samhället ska styras. 

I detta nummer speglar vi demokratin ur olika perspektiv med 
hjälp av material från Eskilskällans arkiv och samlingar. Några 
exempel: Giselle Emmoth skriver om Gertrud Blomkvist, en 
av de kvinnor som kämpade för kvinnors rösträtt i Torshälla 
vid seklets början. Oskar Nilsson skriver om J.A. Selander, 
Eskilstuna-Kurirens chefredaktör som tog strid för demokratin 
mot nazismen under krigsåren. Bosse Lundkvist berättar om 
sin pappa Svante, stadsfullmäktiges ordförande i Eskilstuna 
under rekordåren på 1960-talet. Dessutom får vi veta mer om 
insatser för demokrati i kommunen idag, till exempel ung-
domsambassadörer i Fröslunda och Lagersberg. 

Riksarkivet fyller i år 400 år. Sverige har världens äldsta 
organisation för att hantera de offentliga arkiven. Under året 
betonas arkivens betydelse för demokrati, insyn och informa-
tionsförvaltning runt om i landet. Inför framtiden är bevaran-
det av digitalt material en avgörande fråga för demokratin. Ett 
intensivt arbete pågår i kommunen för att skapa e-arkiv som 
ska säkra den framtida tillgången till dagens källmaterial. Arkiv 
Sörmland arbetar också med ett spännande projekt med syfte 
att bevara unga sörmlänningars digitala minnen för framtiden. 

Inför hösten vi vill gärna tipsa om en föreläsning om 
Eskils tunas historia med kommundirektör Pär Eriksson på 
Eskils tunas födelsedag den 25 oktober. Lördagen den 10 no-
vember blir det Arkivens dag, temat i år är Fest och glädje.  

Malin Andersson  John Lindell  Helena Karlsson  Oskar Nilsson

Då  berättar Rocco Gustafsson om popstaden Eskilstuna och 
Hans  Rosengren föreläser om Scenknuten, en av stadens stora 
glädjespridare genom tiderna. 
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AV  B O S S E  L U N D K V I S T

Svante Lundkvist till höger under ett sammanträde under 1950-talet. 

Min pappa, förtroendevald i 
folkets tjänst 

– minnesbilder kring Svante Lundkvists liv

Fackföreningsman, lokalpolitiker, minister. Redan i unga år inledde  
Svante Lundkvist sin bana som förtroendevald och hann under sitt liv  

inneha många viktiga uppdrag. Här ger sonen Bosse Lundkvist  
några glimtar från pappans långa karriär i demokratins tjänst.

Andra världskriget pågick och det var osäkra tider. Det enda 
människorna i Svantes generation visste var att man fick lov 
att hjälpas åt. Folkrörelserna hade stor inverkan på samhällets 
uppbyggnad och utveckling, särskilt i Eskilstuna där arbetar-
rörelse och fackföreningar växte sig starka.  

Svante Lundkvist, min pappa, föddes strax efter första världs-
kriget den 20 juli 1919 i Eskilstuna. Farfar Karl jobbade på 
Eskilstuna Stålpressnings AB och farmor Matilda var hemma-
fru och tog hand om enda sonen.

Farmor hade tjänat som piga hos Carl Särenholm på Kloster-
gatan som ung men när farmor och farfar gifte sig 1912 beslöt 
de att hon skulle bli hemma.

De väntade tills kriget var över med att skaffa barn, då det 
var osäkra tider. Fanns det någon framtid i Eskilstuna?

Farfar hade varit i Folkets Hus och lyssnat på socialist-
agitatorn Hinke Bergegren, som hade uppmanat arbetarna att 
inte förse kapitalisterna med billig arbetskraft och militäristerna 
med kanonmat.

”Vi ska inte behöva bli fattiga för att kapitalisterna ska bli rika. 
Dom kan göra sina ungar själva”, sa farfar när han kom hem.

När kriget väl var över fick det därför bara bli ett barn, som 
fick heta Karl Svante. Karl efter den stolte fadern Karl Albin, 
min farfar. 

Svante växte upp under mellankrigsperioden på Lohegatan 
på Söder i Eskilstuna. Efter skolgång på Tunafors skola och 
realexamen på läroverket (nuvarande S:t Eskils gymnasium) 
sökte han 1935 in vid Kungliga postverket. Där blev han som 
22-åring ordförande i det lokala facket. 
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Maj-Britt (Maria), Eva, Bosse och Svante Lundkvist.

Svante Lundkvist i talarstolen vid invigningen av skulpturen 
 Smederna vid Eskilstunas 300-årsjubileum 1959.

Tankarna om alla människors lika värde var en ledstjärna för 
Svante, och han återkom ofta till en historia från posttiden 
när han som ledamot av skolstyrelsen skulle vara vittne vid 
realexamen vid läroverket.

Egentligen var det inte själva examinationen som var 
 poängen utan det var när han morgonen därpå under den 
dagliga postturen mötte några glada studenter som firat avlagd 
examen. De hade fått syn på honom och utbrast: ”han var ju 
bara brevbärare!” 

För Svante speglade händelsen det gamla klassamhällets 
föreställningar om människovärdet. Svante såg det som att 
kvardröjande klassgränser och sociala skillnader hindrade ut-
vecklingen av samhörighet och solidaritet mellan olika  grupper. 
För honom var det därför viktigt att demokratibegreppet inte 
bara skulle gälla rösträtt och politiskt inflytande utan också 
en ekonomisk demokrati. Lika lön för lika arbete oavsett kön. 
Han hade som ung ett starkt engagemang i SSU,  Sveriges 
 Socialdemokratiska Ungdomsförbund, då han kommit till 
slutsatsen att det faktiskt bara var genom politiken som fram-
tidens samhälle kunde byggas.

Svante verkade inom politiken under den tid då välfärds-
staten formades och en rad reformer genomfördes i Sverige. 
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Reformer som också starkt påverkade utvecklingen i Eskilstuna. 
Bland annat infördes Allmän tilläggspension (ATP) och antalet 
semesterveckor utökades flera gånger under hans aktiva år. 

I Eskilstunas stadsfullmäktiges protokoll finner vi spåren 
efter Svante och de beslut som han var med och fattade. Ur 
ett protokoll från mars 1961 går bland annat att läsa att han 
som stadsfullmäktiges ordförande påskyndade utbyggnaden av 
riksvägen (nuvarande E20). Han arbetade också för en förbätt-
ring av järnvägsförbindelserna och anläggandet av en flygplats. 
I ett annat protokoll från april samma år initieras inrättandet 
av ett vänortssamarbete med Erlangen i Tyskland. 

Svantes tid präglades av ett samhälle där männen hade for-
muleringsföreträde medan kvinnorna oftast verkade i det tysta. 

Mina föräldrar möttes under SSU-tiden, hon som sekre-
terare och han som ordförande i SSU-klubben Facklan.  Maria 
( Svantes smeknamn på mamma Maj-Britt) arbetade som 
konto rist på Jernbolaget i Eskilstuna och på EPA på Kungs-
gatan men kom sedermera att stå för hemsysslorna och hus-
hållet. Detta delvis på grund av att min äldre syster föddes med 
ett handikapp som krävde omvårdnad. Mamma såg sig ändå 
som en medskapare i samhällsbygget, även om hon ständigt 
återkom till att hon hade fått ge upp sin yrkeskarriär. Min 
mammas roll var helt avgörande för att Svante kunde verka 
som han gjorde under ett långt liv i politikens tjänst. Själv höll 
Maria kvar sitt politiska engagemang på lokalplanet och satt 
bland annat med i hälsovårdsnämnden. 

Jag har inte gjort någon klassresa, den klarade min far 
 Svante av. Som klassresenär klarade han av att hålla perspek-
tivet och respekten för både ursprung och de sammanhang han 
enga gerade sig i genom livet. Han förmådde att hantera den 
verklighet han levde i på ett för den tiden unikt sätt, har jag 
förstått så här i efterhand. Hans lust och nyfikenhet blev hans 
drivkraft genom livet. Hans positiva livshållning var smittande 
och  stärker oss fortfarande så här långt efter hans bortgång.

Karl Svante Lundkvist, född 20 juli 1919 i Eskils tuna, 
död 9 juli 1991 i Eskilstuna, var en svensk politiker (s) 
och förtroendevald. 

Han var ordförande i den lokala avdelningen av post-
mannaförbundet 1942–1952, hade förtroendemanna-
uppdrag i Eskilstuna stad 1943–1965, bland annat 
 Eskilstuna stadsfullmäktiges ordförande 1957–1965. 

Han var konsultativt statsråd 1965–1967 med  ansvar 
för civilförsvaret, kommuner och landsting, kommu-
nikationsminister  1967–1969,  civilminister  1969–
1973 samt jordbruksminister 1973–1976 och 1982–
1986. Han var ledamot av riksdagen  1959–1986 
(tillhörde Andra kammaren 1959–1970).

Svante Lundkvists 
bok  Noteringar: 

 dikter om liv och 
 politik  utkom 
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För Svante var det grundläggande att vi som lever och verkar i 
Sverige har en gemensam uppgift att lämna efter oss en värld 
där kommande generationer kan leva ett bra liv.

Nu går vi mot val. Då är det extra viktigt att beslutsfattare 
och förtroendevalda lyssnar på sina medborgare och tror på 
framtiden. För framtiden är vi människor och det vi uträttar 
tillsammans. 

Svante Lundkvist drevs av dessa ideal under hela sin livs-
gärning. Han skrev flera böcker där han gav uttryck för sin 
livsfilosofi och sina tankar om demokrati. Låt oss till sist ge 
ordet till Svante där han hyllar de ”vanliga” människornas roll 
i det demokratiska samhällsbygget: 

När du skriver en dikt
skriv om den om honom och henne
som aldrig stod i rampljuset
som aldrig gav skalden inspiration
till lovsånger om storartade hjältedåd

Men som utförde dom i vardagens grå och
hårda slit för ungar och brödföda
för pengar till hyran och kanske någon gång en biobiljett

För det var trots allt dessa kvinnor och män
som bar samhället på sina axlar
Det var i deras svettiga möda
de stora och lysande
kunde spegla sin förträfflighet

Skriv därför om alla de många
Aldrig nämnda
Alltid glömda

Svante Lundkvist.  
Noteringar: dikter  
om liv och politik.  
Tidens förlag 1987. 
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Barnkonventionen 
FN:s konvention om barns rättigheter innehåller 54 olika 
 artiklar. Den beskriver bland annat hur länge en person räknas 
som barn. I Sverige är det till och med 18 år. I Barnkonven-
tionen står att inga barn får diskrimineras och att alla barn 
har rätt att säga vad de tycker samt att tänka och tro vad de 
vill. De har rätt att uttrycka sina åsikter genom tal, skrift eller 
konstnärliga uttrycksformer. Alla barn har också rätt att gå i 
skola och att få möjlighet att leka och koppla av på fritiden. 
De har även rätt att få hjälp när de är sjuka. 

Nuvarande barnkonvention färdigställdes 1989 och antogs 
i Sverige 1990. I dag har alla länder utom USA skrivit under 
Barnkonventionen. I Sverige föreslås nu att Barnkonventionen 
ska bli lag 2020. 

Svenskt barnbildarkivs samlingar innehåller barns tankar 
och åsikter som främst uttrycks genom bild. Specifikt finns 
också flera samlingar i arkivet, där barnen beskrivit just Barn-
konventionen och de olika artiklarna däri.

Eskilstuna  
arbetarebibliotek

”Jag och pappa har ramlat och slagit oss i huvudet min  
mamma ska hjälpa oss och blåsa, så det inte gör ont, och  
fästa plåster på ansiktet.” Teckning gjord av femårige Teo  

ur samlingen ”Förskolebarn möter barnkonventionen”. 

En förteckning över böckerna i arbetarebiblioteket  
gavs ut med jämna mellanrum.
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1895 inrättade Eskilstuna arbetarekommun ett bibliotek 
för att ombesörja medlemmarnas upplysning och bildning. 
Trots att de saknade pengar att köpa litteratur för växte 
bokbeståndet snabbt tack vare att böcker skänktes från 
olika håll. Från att ha bestått av 189 band vid starten växte 
biblioteket till omkring 5000 band när det 1919 över-
lämnades som gåva till ABF:s nybildade lokalavdelning. 
Senare gavs biblioteket vidare till Eskilstuna folkbibliotek 
som 1930 blev Eskilstuna stadsbibliotek.

Är du nyfiken på vilka böcker som var med och la 
 grunden för dagens Eskilstuna stadsbibliotek? På stads-
biblioteket kan du läsa förteckningar över böckerna i 
arbetare bibliotekets kataloger.
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AV  O S K A R  N I L S S O N

Selander och kampen  
mot nazismen

J.A. Selander, chefredaktör för EskilstunaKuriren, var en av de ledande  
svenska pressrösterna i kampen mot nazismen. Här berättar Oskar Nilsson  

om Selanders kamp för demokrati och yttrandefrihet under kriget.

Den 1 maj 1945 lockade första majtåget i Eskilstuna fler 
 demonstranter än på många år. Gunnar Myrdal, professor och 
blivande socialdemokratisk handelsminister, talade om fred, 
trygghet och den återuppbyggnad av Europa som väntade efter 
krigsslutet. Samma dag kom beskedet om Hitlers död. 

Några dagar senare, den 7 maj, kapitulerade Tyskland. J.A. 
Selander, Eskilstuna-Kurirens chefredaktör, konstaterade  dagen 
därpå under rubriken Undret att mänskligheten befriats från 
nazismens obeskrivliga förbannelse. ”Även den, som aldrig 
tvivlat, har sett undret ske inför sina ögon”, skrev Selander. 

För Selander innebar krigsslutet en personlig triumf.  Under 
krigsåren, när många tidningar valde att hålla tyst, talade 
 Selander klarspråk. 

Redan 1938 skrev han om judeförföljelserna på ledarplats. 
Tillsammans med Torgny Segerstedt på Göteborgs Handels- och 
sjöfartstidning var han den ledarskribent som tydligast tog ställ-
ning mot nazismen, en hållning som fick konsekvenser under 
kriget då regeringen manade pressen till försiktighet. 

Den 30 november 1939 gick Selander i en ledarartikel till 
angrepp mot Hitler och Stalin. Justitiekanslern fattade beslut 
om åtal med hänvisning till att tidningen i strid med en para-
graf i tryckfrihetsförordningen lämnat ”smädliga, förgripliga 
eller till osämja med främmande makter syftande omdömen 
och yttranden”. Beslutet väckte starka känslor, många tidningar 
reagerade mot åtalet. Juryn valde att fria Selander men kampen 
mot myndigheterna hade bara börjat. 

Under 1941 inrättades en pressnämnd. Syftet var att pres-
sens representanter och myndigheterna skulle samarbeta till 

Löpsedel från den 11 mars 1942. Selanders ledare ”Ett folks 
kamp för rättfärdighet” ledde till att tidningen beslagtogs.
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J.A. Selander 1949.
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stöd för regeringens utrikespolitik. Pressnämnden fattade vid 
tre tillfällen beslut om beslag av Eskilstuna-Kuriren. 

Det första beslaget kom 1941 och gällde en artikel om jude-
förföljelserna. Det andra beslaget, i mars 1942, gällde vittnes-
mål om tortyr i norska fängelser. Det tredje beslaget kom i 
september samma år då tidningen efterlyste någon tysk som 
kunde ta avstånd från det blodsvälde som nazisterna utövade. 

Det blev det sista beslaget, inte för att Selander blev mildare 
i sin retorik utan för att den tyska krigslyckan hade vänt och 
reaktionerna mot beslagen vuxit sig starka. Uppenbart är att 

Selanders anseende och ställning stärktes till följd av beslagen. 
Under de sista krigsåren behövde han inte längre kämpa på 
samma sätt mot myndigheterna, hans linje hade segrat. 
J.A. Selanders insatser var av avgörande betydelse för att hävda 
demokrati, yttrande- och pressfrihet under krigsåren. Om han 
idag ses som en ikon, en portalfigur i kampen mot nazismen, 
så var han under krigsåren starkt ifrågasatt och fanns med på 
Gestapos lista över svenskar som skulle avrättas vid en tysk 
ockupation. Selander tog ställning för demokratin och mot de 
totalitära rörelserna långt innan utgången i kriget var given.
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AV  L A I L A  N I K L A S S O N

Rösträttsföreningens första protokoll från 10 maj 1891 med herr Wester som ordförande.

Rösträttsföreningen i Torshälla

Som en del i den nationella rösträttsrörelsen, grundades en lokal rösträttsförening  
i Torshälla 1891. Vilka frågor diskuterades vid starten? Det utforskar Laila Niklasson  

i den här artikeln som speglar den tidiga kampen för allmän rösträtt i Torshälla.

När det första protokollet skrevs för Torshälla rösträttsförening 
i maj 1891 ansluter sig föreningen till Södermanlands rösträtts-
förbunds stadgar. I denna artikel studeras föreningens protokoll 
från det första mötet i maj 1891 till och med mötet i februari 
1895. Genom att studera dem får vi veta vilka frågor som var 
mest angelägna vid föreningens start. 

1891 fanns det krav på viss inkomst eller visst ägande liksom 
att personen hade betalat skatt och hade viss ålder för att få 
rösta. Den bakomliggande tanken var att den som betalar skatt 
skall ha inflytande över hur skattemedlen används. Samtidigt 
fördes diskussion om allmän värnplikt kunde genomföras utan 
att också allmän rösträtt infördes. 

En första fråga som kom upp i föreningen handlade om 
inkomstgränsen för rösträtt. En åsikt var att en sänkning  kunde 

göra att kamrater som då skulle få rösträtt kunde överge röst-
rättskampen. En motsatt uppfattning var att om inkomst-
gränsen sänktes kunde fler arbetare rösta och det i sin tur leda 
till fler rösträttsvänliga som skulle rösta för utökad rösträtt. 
Deltagarna enades om att en sänkning skulle komma att stödja 
rösträttsrörelsen i längden. 

En fråga som återkom flera gånger under åren var vilka skäl 
som fanns för att arbetare skulle få rösträtt och hur de skulle 
kunna få denna rätt. Deltagarna enades om att människor har 
vissa rättigheter och eftersom arbetare är människor borde de 
också ha rätt att rösta. 

Efter flera diskussioner enades deltagarna om att varje 
myndig, välfrejdad1, svensk medborgare skulle ha rösträtt. 
Frågan fortsatte dock att diskuteras. Kvinnor har inte samma 

skyldig heter, då skall de heller inte ha samma 
rättigheter ansåg några. Den motsatta upp-
fattningen framfördes också, att rösträtt för 
kvinnor är enda sättet att få kvinnor intres-
serade av allmänna angelägenheter. Frågan 
om kvinnan kan gå ifrån sin plats som husets 
vårdarinna besvarades med att om mannen 
kan gå från verkstaden till valet kan kvinnan 
gå ur köket för samma sak. Frågan återkom 
igen och nu förtydligades att allmän rösträtt 
innebär rösträtt för alla som betalar direkt 
skatt till stat och kommun. Denna formule-
ring saknades det dock enighet om och vid 
ett senare möte enades deltagarna om att 
det inte är full rättvisa i samhället förrän alla 
streck tas bort och alla myndiga välfrejdade 
medborgare har rösträtt. 

1 Välfrejdad innebär att personen har gott rykte.
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Årsrapporterna till länsförbundet visar att det under 1890-talet  
fanns flera lokala rösträttsföreningar i dagens Eskilstuna.

Rösträttskraven kring sekelskiftet 1900 gjorde att majoriteten av arbetarna helt saknade rösträtt.  
Här syns några av Torshällas  arbetare i färd med att stenlägga Rådhustorget ca 1890-1910. 

Vid ett möte ställdes frågan om hur många av deltagarna vid 
mötet som hade politisk rösträtt. Svaret blev att av 25 när-
varande medlemmar hade endast fem politisk rösträtt2. 

Deltagarna var eniga om att allmän rösträtt skulle uppnås. 
Men vilka medel skall användas för att nå den? En stark orga-
nisation inom arbetarnas led behövdes för att kunna kämpa. 
Den demonstration för allmän rösträtt som genomfördes i 
Nyköping 1894, var ett kampmedel som föreningen stödde. 
Deltagarna enades om att om inte allmän rösträtt är uppnådd 
efter Folkriksdagen 1896 blir allmän strejk nödvändig. 

Det var inte bara frågor som initierades lokalt som diskutera-
des. Förbundsstyrelsen hade också skickat ut ett cirkulär med en 
fråga för diskussion. Frågan gällde om bonde- och  arbetarklassen 
fått lindringar i skatter, större arbetsförtjänst och bättre ut sikter 
till en tryggad ålderdom sedan det protektionistiska partiet (före-
gångare till högerpartiet/moderaterna) kommit till makten 1888. 
Svaret från föreningen blev att underklassen inte fått några lind-
ringar, varken på det ena eller andra sättet. Frågan var vem som 
egentligen förde arbetarens talan i landet. Deltagarna enades om 
att ingen förde arbetarens talan. De  menade att detta tydligt syns 
i regeringens senaste drag, nämligen spannmålstullarnas höjning, 
vilket främst drabbar arbetaren. 
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Var då föreningen nära målet i rösträttsfrågan? Alltfler blev 
engagerade i att utöka rösträtten. Det dröjde dock flera år-
tionden, med demonstrationer och strejker, innan det blev 
allmän rösträtt. 1921 kunde både män och kvinnor rösta vid 
valet till andra kammaren. Då fanns fortfarande restriktioner, 
men det får bli temat för en annan tillbakablick.

2 Med politisk rösträtt menas rösträtt till nationella val. Övriga val var kommun och landstingsval.
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Ibland bjuder vardagsarbetet i Eskils-
källan på överraskningar. Nyligen har 
forskare vid välkända London School 
of Eco nomics gjort spännande analyser 
av arkivmaterial från Eskils tuna stads-
arkiv. Genom ingående granskningar 
av röstlängder från Västermo lands-
kommun, kompletterat med andra 
första handskällor i flera lokala arkiv, 
har forskar na Mona Morgan-Collins 
och Grace Natusch upptäckt nya rön 
kring tiden för införandet av lika röst-
rätt för män och kvinnor.

– Vårt projekt använder data på in-
dividnivå från flera kommuner i Sverige. Det låter oss under-
söka vilka de första  kvinnliga väljarna var, bättre än någon tidi-
gare studie kunnat göra, säger professor Mona Morgan-Collins.  

Västermo valnämnd valdes ut som belysande exempel från 
en mindre landskommun i en mellansvensk miljö. Genom 
röstlängderna kartlade forskarna bland annat vilka kvinnor 
som hade rösträtt, hur många som utnyttjade möjligheten att 
rösta liksom deras status som ogifta, makar eller änkor. Sedan 
analyserades alla dessa fakta tillsammans med andra uppgifter 
kopplade till personer och lokalsamhälle. 

– En av de saker vi kan utforska med dessa unika data är 
vad som fick de tidiga kvinnliga väljarna att gå och rösta. Vi 
kan visa att de platser där kvinnor röstade lika mycket som 
män var platser med homogena befolkning, det vill säga där 
människor hade en liknande bakgrund och levde under lik-
artade förhållanden, menar professor Mona Morgan-Collins 
och förklarar vidare:

– Kvinnorna blev politiskt aktiva – 
mer än män – genom sina lokala sam-
hällen. Att leva i ett enhetligt samhälle 
är så lunda vad som fick kvinnor att gå 
till valurnorna, i högre grad än vad vi 
annars hade väntat oss utifrån tidigare 
historieskrivning.

Förutom kyrkoböcker och kommu-
nala handlingar från  Eskilstunatrakten 
har forskarna tittat på flera andra 
svenska arkiv. Den undersökta tids-
perioden är 1915-1935. Arbetet 
med detta forskningsprojekt pågår 
ännu och vad som redovisats här är 

huvuddragen av de resultat som kommer att publiceras av 
 universitetet.

Med andra ord har ny forskning visat att kvinnor hade en 
delvis annan roll vid det demokratiska genombrottet än vad 
som tidigare varit känt. En av de viktigaste upptäckterna var 
kvinnornas starka koppling till lokalsamhället. 

Tidigare forskning har vanligtvis visat att engagemang i 
arbets livet har ökat röstdeltagandet. Det har då ofta tagits för 
 givet att de kvinnor som stannade kvar i hemmet däremot 
 röstade i liten utsträckning. De här nya rönen är därför av 
 intresse för vidare forskning kring aktiviteten vid politiska val. 
Att  kvinnor utanför yrkesarbete faktiskt röstade i stor utsträck-
ning är en  oväntad och  spännande ” nyhet”.

– Det var kopp lingen till lokalsamhället som mobilisera de, 
snarare än fördröjde, det kvin nliga röstdeltagandet, avrundar 
professor Morgan-Collins.

AV  T O M A S  C A R L B E R G

Professor Mona Morgan-Collins. 
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Ny brittisk forskning  
om kvinnlig rösträtt

Resultaten från avancerad grundforskning i ekonomisk historia visar att lokal 
historiskt källmaterial kan användas på oväntat vis. Tomas Carlberg berättar här  
om ett lite ovanligt uppdrag som plötsligt dök upp vid ett vanligt forskarservicepass.
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Den lokala hbtq-
historien i Eskils-
tuna står i fokus i 
en av artiklarna i 

den nya boken.

Finska föreningens 
midsommarfirande 

1963 på Torsharg IP, 
Torshälla.

Bokbussen

Ny bok om  
Eskilstunas historia 

I december 2018, lagom till jul, kommer en ny bok om Eskils-
tunas historia! De elva författarna gör nedslag i historien 
och fokuserar på olika perspektiv som saknas i den tidigare 
historie skrivningen om Eskilstuna. I antologin finns exempelvis 
artiklar som berättar om den lokala hbtq-historien och om 
funkisrörelsen (människor med funktionsvariationer). Andra 
artiklar berör bland annat prostitution vid förra sekelskiftet, 
sverigefinländarnas historia och barns livsvillkor under järn-
åldern. En artikel som anknyter till demokratitemat handlar 
om den socialdemokratiska kvinnoklubben i Eskilstuna vid 
1900-talets början. 

Genom det senaste årets arkivforskning, intervjuer och 
littera turstudier kommer författarna att lyfta fram och tillgäng-
liggöra ny historia om Eskilstuna. Texterna bygger på studier 
av arkivhandlingar som förvaras i arkivdepåer både i Eskils-
tuna och på annat håll liksom kompletteras i vissa fall med 
intervjuer med personer som har inblick i de olika frågorna. 
Historieprofessor Kekke Stadin från Södertörns högskola ger 
vetenskapligt stöd i forskningen och projektet finansieras till 
största delen av Lagersbergsstiftelsen.

Om du är intresserad av ny, spännande historia om Eskils-
tuna – håll utkik efter boken! Titeln är ännu inte klar.
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Bokbuss är ett sätt för biblioteken att nå ut och ge bättre 
service till sina låntagare. I Eskilstuna har bokbussar rul lat 
sedan slutet av 1950-talet, men redan tio år tidigare började 
dåvarande Eskilstuna centralbibliotek med bok busservice till 
andra bibliotek i länet. Hade det inte varit för en försening 
på grund av personalbrist hade central biblioteket varit först i 
landet med bokbussverksamhet. Hos Eskilstuna stadsbibliotek 
kan du läsa mer om bokbussens långa  historia, till exempel 
om att den stals en vinternatt på 1990-talet och om att den 
 fungerade som rullande vallokal 2006 när kommunerna tog 
över förtidsröstningen från Posten. Och visste du att bokhyl-
lorna bör luta ungefär sju grader på en bokbuss i stadstrafik 
för att böckerna inte ska ramla ner?

Mer läsning om bokbussen finns till exempel i Bokbuss i länet 
och Bibliotek på hjul av Gunborg Nyman och i stadsbiblio tekets 
verksamhetsberättelser.En av de bokbussar som rullat i Eskilstuna.
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AV  G I S E L L E  E M M O T H

Det var en gång en Gertrud…

De svenska kvinnorna fick rösta första gången 1921. Vägen dit hade varit lång och 
många gånger svår. I den här artikeln berättar Giselle Emmoth om en av de kvinnliga 

demokratikämparna – lärarinnan Gertrud Blomqvist från Rakåsen.

Gertrud Blomqvist föddes i januari 1874 i Katarina  församling, 
Stockholm. Hon var fjärde barnet till pappa Per Johan  Blomqvist 
och mamma Anna Sophia, född Forsberg. 1800- talet öppnade 
sina portar för flickors studier och även för järnarbetardottern 
Gertrud, som med slit och flit och extraarbete och stipendier 
tog sig till examen som folkskollärarinna våren 1895.

I december 1895 fick hon anställning vid Rakåsens skola i 
kurorten Hällbybrunn. Tillsammans med övriga lärare bodde 
Gertrud i lärarbostaden bredvid skolan. Förutom lön fick 
 lärarna logi och bränsle till spisen.

Gertrud gjorde sig raskt känd som en engagerad lärarinna, 
som gärna stöttade sina elever i deras intag av kunskap.

Hon var även aktiv i Hällby kyrkas församling och tog sig 
an söndagsskolan, körerna och syföreningen.

På fritiden blev det långa promenader i trakten. Genom åren 
hade Gertrud många hundar som alltid var med på utflykterna.

Landsföreningen för kvinnlig och politisk rösträtt (LKPR) 
startades av en väl ansedd kvinnlig pedagog vid namn Anna 
Whitlock. LKPR:s nätverk av engagerade kvinnor var  damer 
medvetna om vikten av att kvinnan syntes i samhället för 
att respekteras och få sin rättmätiga demokratiska plats. 
 Föreningen hade som mest 117 lokalföreningar runt om i 
landet. 1909 bildades lokalavdelningen i Torshälla, Torshälla 
FKPR (Föreningen för kvinnans politiska rösträtt).

Lärarinnorna i trakten umgicks regelbundet och träffades 
ofta i Torshälla. Kanske var det lärarinnan Maria Carell på 
Roxnäs skola, som övertalade Gertrud att komma på ett av 
FKPR:s möten? 

Gertrud Blomkvist började sin 
 anställning som lärarinna på Rakåsens 
skola i Hällbybrunn 1895. På vykortet 

syns skolan under tidigt 1900-tal. Fo
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1 Ett formellt förslag antaget av medlemmarna i en organisation. 2 Benämning på kvinnliga rösträttskämpar i Storbritannien och USA.

Gertrud Blomkvist (i mitten) i gröngräset vid Rakåsen tillsammans med fostersystern Lisa,  
som var småskolelärarinna på samma skola som Gertrud, och mamman Anna Sophia 1916.

Förutom glöden och engagemanget, så var det många ena-
stående kvinnor som var med: postfröknar, telegrafister, lärarin-
nor till exempel. Kvinnor med yviga kontaktnät. Kvinnor som 
vågade synas. 

Gertrud gick med i föreningen 1911. I kretsen av  Alfrida 
Grönberg, ordförande, Maria Carell ledamot och Erika 
 Färnlund, sekreterare och pressombud tvekade Gertrud inte 
alls att ta en drivande plats som suppleant. Hon, fru Grönberg 
och kollegan Maria Carell tog sig snart in i den kommunala 
politiken. 

Deras aktiviteter i barnavårdsnämnd, fattigvårdsstyrelse och 
pensionsnämnd dokumenterades av Erika Färnlund, liksom 
det arbete de utförde i föreningen: namninsamlingar för kvinn-
lig politisk rösträtt och en resolution1 till statsminister Arvid 

Lindman apropå hans förhalningspolitik när det gällde den 
kvinnliga rösträtten med mera. 

1919 togs slutligen beslutet i riksdagen att allmän och lika 
rösträtt för kvinnor och män skulle införas. Vid LKPR:s års-
möte i juni 1919 firades att kvinnorna äntligen fått sin demo-
kratiska rätt. 1921 kunde Gertrud Blomqvist till sist, vid 47 
års ålder, rösta för första gången i sitt liv. 

Kan vi kalla Torshällas FKPR för modiga suffragetter2? 
 Javisst var de det!

Att välja att arbeta och sträva för rösträtt för kvinnor var 
ett modigt val. Gertrud var en modig kvinna, som valde att 
utbilda sig och ta sig ur sin barndoms enkla förhållanden. Hon 
valde att lära ut kunskap och valde att stötta sina elever. Hon 
vågade ta plats och hon vågade förändra världen! 
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AV  C H R I S T I N A  A N D E R S S O N

Studiecirkelverksamheten var 
livlig bland centerkvinnorna.  

Här är det kurs i halmslöjd 
som står på programmet.

Centerkvinnorna – en röst för 
 demokrati och jämställdhet

De politiska partierna spelar en stor roll i en demokrati.  
I denna artikel berättar Christina Andersson, tidigare gruppledare  

för Centerpartiet i Eskilstuna, om centerkvinnornas historia.

För 86 år sedan, 1932, bildades Svenska Landsbygdens 
Kvinno förbund (SLKF) med författarinnan Märta Leijon som 
 drivande kraft. Ett samhälle där både kvinnor och män hade 
samma möjligheter att förverkliga sitt liv och sina drömmar, 
var målet för deras arbete. 

Liksom många andra kvinnoföreningar växte SLKF  under 
andra världskriget, då kvinnornas insatser fick stor  betydelse i 
beredskapsarbetet. Under 1940-talet bildades ett antal  lokala 
SLKF-föreningar runt om i Eskilstuna. Först ut var  Västermo 
1941. Den var inte bara först i Eskilstuna utan också i 

 Sörmland. Västermoavdelningen följdes snart av bland annat 
Gillberga-Lista SLKF-förening 1943 och avdelningar i Tumbo 
och Barva 1945.

En av avdelningens första uppgifter blev att driva frågan 
om en ”hemsyster” i Västermo. Det var gårdagens hemtjänst, 
en kvinna som hjälpte till i hemmen, när husmor av någon 
anledning inte kunde sköta arbetet själv. 

Studiecirklar har förekommit inom de mest skiftande om-
råden. Utöver rent politiska cirklar kan nämnas Hemmet 
och pengarna, Gården-familjeföretaget, Samhället och vi,  
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Boken ”Från Bonderörelse till Centerrörelse” (1985) berättar bland 
mycket annat om centerkvinnornas historia i Eskilstuna kommun. 

Protokoll från 
 konstituerandet 

av Assas företags-
nämnd 1948  
med det  riks - 

täckande avtalet 
från 1946. 

Möte med Fil-Öbergs företagsnämnd 28 maj 1952.  
Ordförande är direktör Magnusson, sekreterare Berta Bergman  

och i talarstolen Arne Olsson.

Företagsnämnder 
Efter andra världskriget växte kraven på ökad företagsdemo-
krati. Ett resultat blev att arbetsmarknadens parter beslutade att 
inrätta företagsnämnder 1946. Målet var att öka personalens 
inflytande på arbetsplatsen. Företagsnämnden skulle fungera 
som ett samrådsorgan mellan arbetsgivare och anställda. 

Vår  kommun under förstoringsglas och Från bonderörelse till 
centerrörelse. 

En viktig del i verksamheten har också varit att ha roligt 
tillsammans. Många amatörteatergrupper och sångkörer har 
roat människor runt om i vår bygd. 

Några personliga reflektioner från Gillbergaavdelningens 
första ordförande Margit Johansson, lärare på Gillberga skola: 

Vad var det som inspirerade oss? Säkert fanns det en kvinno-
sakskvinna inom en del av oss. Vi trodde på att kloka, praktiska 
landsbygdskvinnor hade något att ge, inte bara där hemma utan 
också i den egna bygden och i ännu vidare sammanhang. Jag tror 
att alla som var med kom från små familjejordbruk d.v.s. från 
den miljö, ur vilken hela bonderörelsen växt fram. Vi ville lära 
oss mer, ta del av allt det nya som kom för att underlätta livet på 
landsbygden. Vad har nu vår organisation givit oss? Framför allt 
trivseln, kamratskapet och samarbetet. Den har givit landsbygds-
kvinnorna en egen profil, ett ansikte ut mot samhället och en insikt 
i vad det demokratiska sam hället betyder. 

Centerkvinnorna (SLKF bytte namn under 1960-talet) är 
idag ett av Sveriges största kvinnoförbund. Det är en femi-
nistisk organisation som aktivt verkar för jämställdhet i sam-
hället. Den liksom andra kvinnoorganisationer stärker kvinnor 
att ta plats och ge uttryck för sina åsikter och erfarenheter.
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AB AssaStenman. 
 Företagsnämndernas 
 arkiv, Arkiv Sörmland.

I Eskilskällan går det att studera flera företagsnämnders  arkiv. 
Ett av företagen är Assa, vars företagsnämnd inrättades 1948. 
Till första ordförande utsågs disponent Nore Nilsson med 
 arbetarnas representant Blickert Gustafsson som vice ord-
förande. Nämnden träffades regelbundet för att prata om 
 viktiga frågor för företaget. Många gånger tycks det emellertid 
snarare ha varit frågan om information än om diskussion. Det 
visar också svagheten med nämnderna. Trots flera förändringar 
i det nationella avtalet blev det allt tydligare att nämnderna 
inte levde upp till sitt syfte, att öka de anställdas inflytande. 
När medbestämmandelagen kom 1976 innebar det slutet för 
företagsnämnderna. 
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AV  O S K A R  N I L S S O N

Så bygger vi demokratin  
tillsammans 

– demokratiarbetet i Eskilstuna på 2000-talet

Under 2000talet har stora ansträngningar g jorts för att stärka demokratin  
i Eskilstuna, särskilt i de stadsdelar där valdeltagandet historiskt varit lågt.  

Här berättar Oskar Nilsson om det arbete som sker idag för att stärka  
demokratin genom samverkan mellan olika aktörer.

I Sverige har vi sedan många decennier ett demokratiskt stats-
skick med allmänna val och yttrandefrihet. Samtidigt handlar 
demokrati också om att människor ska känna sig som en del 
av samhället och kunna påverka sin vardag.

Eskilstuna kommun tillsatte i slutet av 1970-talet Demo-
kratikommittén. Den utredde frågan om kommundelsnämn-
der. Tanken var att nämnderna skulle göra att beslutsfattande 
och beslutsfattare kom närmare kommuninvånarna. De första 
nämnderna inrättades 1982, ett försök som blev permanent. 
Femton år senare upphörde alla kommundelsnämnder utom 
Torshälla stads nämnd. 

I mitten av 1990-talet påbörjade den nyinrättade Demokrati-
beredningen sitt arbete med att öka delaktigheten. Det resul-
terade i flera samverkansråd för att stärka närdemokratin. Åren 
2005-2006 fokuserade beredningen på att öka valdeltagandet.

I valet till Eskilstuna kommunfullmäktige 2002 deltog 74 
procent av de röstberättigade, väsentligt färre än 1994 då 82 
procent deltog. I vissa stadsdelar, som Årby och Råbergstorp, 
valde endast ungefär hälften av de röstberättigade att gå och 
rösta. Ett lågt valdeltagande innebär att många människor ställs 
utanför beslutsprocessen, vilket kan leda till att de beslut som 
fattas sämre speglar folkviljan. 

Mokhtar Chergui är 
ett välkänt ansikte i 

Årby, där han  
bland annat arbetar 

med festivalen och 
 mötesplatsen.Fo
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Demokratiberedningen presenterade 2006 ett antal förslag för 
att få fler eskilstunabor engagerade i den lokala politiken och 
öka valdeltagandet. Fokus låg på de stadsdelar där valdelta-
gandet var lågt. 

I Årby, Lagersberg/Råbergstorp, Skiftinge och Nyfors inrät-
tades demokratiforum med representanter från de politiska 
partierna och de boende för att utveckla den lokala demo-
kratin. Här uppstod former för samtal och samarbete mellan 
olika aktörer i stadsdelarna. 

Att demokratiarbetet i kommunen har gett resultat visar det 
ökade valdeltagandet: vid det senaste valet 2014 låg deltagandet 
över 80 procent i kommunen och i Årby hade siffran passerat 
60 procent.  

Idag bedrivs demokratiarbetet i stadsdelarna genom lokala 
nätverk där kommunen, föreningslivet, fastighetsägare och 
andra aktörer utbyter erfarenheter och gemensamt genomför 
idéer och projekt. Det kan handla om att arrangera områdes-
dagar och festivaler, ge ut områdestidningar och sprida infor-
mation via sociala medier. Aktiviteter som ger förutsättningar 
för ökad delaktighet i stadsdelarna. 

En av dem som sedan länge är aktiv i det lokala demokrati-
arbetet i Årby är Mokhtar Chergui, som kom till Sverige från 
Marocko 1973. Han fick fackliga uppdrag för Metall på sin 
arbets plats Volvo BM och engagerade sig politiskt. Han har 
dessutom länge varit engagerad i Årbyföreningen och på 

I Lagersberg 
pågår ett projekt 

med ungdoms-
ambassadörer  
för att stärka 

 ungdomars 
 delaktighet och 

inflytande.

Årby bibliotek är en viktig arena för  
det demokratiska arbetet i området.

Foto: H. Karlsson.
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 senare år arbetat med den årliga Årbyfestivalen. Tanken bakom 
festi valen är att skapa kulturella möten och kon takter mel-
lan människor från hela världen. Många barn arbetar ideellt 
med festivalen varje år. På programmet har det genom åren 
bland annat bjudits livemusik, streetdance, draktillverkning 
och karne valståg. Årbyfestivalen har fokus på barnen och 
 familjerna. Den delaktighet som skapas genom arbetet med 
festivalen stärker engagemanget och demokratin i Årby, inte 
minst bland ungdomar, menar Mokhtar Chergui.

Ung Fritid driver flera projekt för att stärka ungdomars del-
aktighet och inflytande. I samarbete med Kommunfastighet 
drivs just nu ett projekt med ungdomsambassadörer i Frös lunda 
och Lagersberg. En grupp ungdomar i åldern 13-17 år utför 
uppdrag och arbetsuppgifter i sitt bostadsområde. Deras huvud-
uppdrag är att värna om bostadsområdet och i sam verkan med 
föreningar och företag genomföra aktiviteter.  Rekar  Rebuwar 
Mahmoud, fritidsledare på Ung Fritid som arbetar med pro-
jektet, säger att ungdomarna växer som män niskor då de får 
mandat i området och att deras självsäkerhet stärks. 

Demokratiarbetet i kommunen idag på samarbete och nät-
verksbyggande mellan olika aktörer för att skapa trygghet och 
delaktighet. Årbyfestivalen och arbetet med ungdomsambassa-
dörer i Fröslunda och Lagersberg är två exempel på aktiviteter 
som stärker den lokala demokratin och visar vad vi kan skapa 
tillsammans.
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