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1 Inledning 

Under senare delen av 1800-talet och de första decennierna in på 1900-talet 

genomfördes lagändringar som berörde kvinnors myndighet och 

självbestämmanderätt. 1864 förlorade mannen sin lagliga rätt att aga sin hustru. Den 

s k giftorätten avskaffades 1872. En myndig kvinna, vid 25 års ålder, fick då rätten att 

bestämma om sitt giftermål. 

Att kvinnor ges ett ökat inflytande i föreningslivet på 1990-talet är en självklar och 

viktig fråga, inte minst därför att det ökar möjligheten till kommunikation mellan 

könen och är en förutsättning för demokrati i samhället. Under hela 1900-talet har det 

förekommit en kamp med att förbättra kvinnans villkor i samhället. Villkoren för 

kvinnan har under tiden förändrats och idag handlar kampen mer om jämställdhet. 

 

I början av 1900-talet fanns en allmän samhällssyn att kvinnans uppgift fanns inom 

hemmet. När kvinnan först började engagera sig i föreningar så var det ett första steg 

ut ur hemmet och in i samhället. Man var övertygad om att det goda samhället skulle 

skapas genom att kunskap, utbildning och fostran blev tillgänglig för alla. Det var de 

byggstenar som skulle utgöra grunden för hemmen i framtidslandet Kiruna. (Hägg 

1993:66) 

 

Jag har valt att göra en studie av föreningen Morgonrodnaden som är Kirunas första 

kvinnliga förening. Föreningen Morgonrodnaden är också en socialdemokratisk 

arbetarförening för kvinnor. Jag har följt föreningen utifrån deras protokoll och beslut 

från 1904-1919 för att få reda på hur kvinnorna arbetade i föreningen, vilka ämnen 

som diskuterades och behandlades beroende på vilka samhällsdebatter som fördes i 

Kiruna. Detta anser jag vara intressant eftersom det inte har skrivits så mycket om 

kvinnans situation i Kiruna och kampen för hennes rösträtt under den sk 

bebyggelsetiden, mellan 1900-1920. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om vilka åsikter, värderingar och vilket 

engagemang som fanns bland kvinnorna i föreningen Morgonrodnaden. Detta beroende på 

hur samhället i Kiruna såg ut under den s k bebyggelsetiden mellan 1900-1920. För att nå mitt 

syfte med uppsatsen så kommer jag att ha följande frågeställningar; 

• Hur såg kvinnans situation ut i Kiruna under början av 1900-talet med avseende på 

samhällets struktur? 

• Vilka frågor diskuterades och vilka ställningstaganden gjorde kvinnorna i 

föreningen? 

• Vad gjorde kvinnorna i föreningen Morgonrodnaden för att förbättra sin ställning i 

samhället? 

 

1.2 Avgränsningar 

Jag kommer att avgränsa mig genom att endast studera föreningen Morgonrodnaden även om 

det uppkom flera andra kvinnliga föreningar i Kiruna. Jag har följt föreningen under de första 

tjugo åren. Klubben fortsatte att existera men följde då med Kiruna Socialdemokraterna 

arbetarekommuns övergång till vänstersocialismen. Den nuvarande socialdemokratiska 

kvinnoklubben bildades 1933.  

 

1.3 Metod och material 

I min uppsats har jag använt mig av litteratur för att få en helhetsbild av kvinnans samhälls-

utveckling och synen på kvinnan i samhället Kiruna. Kerstin Hägg har 1993 gjort en studie av 

kvinnor och män i Kiruna 1900-1990. Ann-Sofi Hermansson har skrivit om arbetarrörelsen 

och Feminismen. Till min teorianknytning har jag använt mig av Christina Ericsson, Genus i 

historisk forskning, som studerat Heidi Hartmann som är en amerikansk kvinnoforskare. I 

Sverige är hon mest känd för sina analyser av kvinnans ställning med hjälp av en marxistisk 

och feministisk teori. Kerstin Hägg har skrivit om kön, gender. I sin bok om kvinnor och män 

i Kiruna under 1900-talet skriver hon om Yvonne Hirdmans åsikter. Yvonne Hirdman är 

adjungerad professor i kvinnohistoria och har genomfört flera studier av arbetarrörelsens 

ideologiska historia. 
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Jag har studerat föreningens protokoll, dessa finns på folkrörelsearkivet i Luleå. Utifrån 

protokollen från föreningens möten har jag fått en inblick i både hur samhällsdebatten i 

Kiruna i allmänhet såg ut och i synnerhet hur debatten i föreningen fördes. Protokollen finns 

bevarade från maj 1904 till mars 1919 med några luckor under dessa år. Eftersom jag inte 

kunnat finna de senare år som föreningen fört protokoll har jag använt mig av Kerstin Häggs 

studier om Kiruna.  

För att ytterligare få kunskap om människors olika syn på vad som hände i Kiruna och för att 

få en bakgrund och orsak till föreningens diskussioner och beslut under denna tid så har jag 

använt mig av Astrid Odstedts intervjuer med pionjärer i Kiruna. Dessa intervjuer har gjorts 

under 1939-43 och finns i kopior på Kiruna Amatörforskarförening.  

 

1.4 Källkritik 

Föreningen hade som mest mellan 50 och 60 medlemmar och omkring 20 av dessa 

medlemmar arbetade aktivt. Under vissa perioder är det endast ett begränsat antal personer 

som var aktiva, oftast föreningens styrelse. Detta kan ha påverkat diskussionerna på mötena 

och som kan tendera att bli ensidiga i de olika frågorna. Alla diskussionsinlägg har troligtvis 

inte återgivits. Protokollen kan avspegla huvudargumenten som framförts men inte 

uppkomsten till de olika frågorna. Alla diskussioner som förts i föreningen har säkerligen inte 

heller protokollförts. I uppsatsen återkommer liknande uppgifter där källmaterialet är 

intervjuer. Detta är medvetet för att visa samhällssynen delades av flera personer. 

Astrid Odstedt har intervjuat ca 100 personer. Intervjuerna har gjorts med personer som var 

unga under 1900-talets början. Många händelser kan ha utspelats annorlunda än vad 

personerna kommer ihåg och händelser tolkas utifrån individens erfarenheter. Jag har tagit ut 

delar från hela intervjuer för att få mer kunskap som har anknytning till föreningen och därför 

finns en risk att jag i min uppsats har plockat in och tolkat delar av intervjun annorlunda än 

om hela intervjun skulle finnas med.  
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1.5 Teorianknytningar 

Jag har en teorianknytning till kön, manligt och kvinnligt och en teorianknytning till 

samhällsklasser.  

Vilken innebörd har begreppet kön? I det svenska språket finns det inte några särskiljande 

begrepp för olika dimensioner av kön utan svenskarna använder samma ord för att beteckna 

det biologiska könet. I engelskan används oftast ordet ”gender” för att beteckna den 

psykologiska, sociala och kulturella dimensionen av kön. Ordet ”sex” används för den 

biologiska dimensionen. Kombinationen sex och gender används för att markera skillnaden 

eller kopplingen mellan biologiska och andra dimensioner av kön. 

 

Den svenska motsvarigheten till det engelska ordet har Yvonne Hirdman förespråkat och 

använt begreppet genus. Hon anser att en av fördelarna med begreppet genus är att det i 

jämförelse med socialt och kulturellt kön är språkligt lätthanterligt. 

Begreppet kvinnligt används i det svenska språket i samband med biologisk betydelse och 

som samlingsnamn för kulturellt definierade karaktäristiska kvinnliga egenskaper. (Hägg 

1993:17) 

 

Heidi Hartmann har studerat könen och representerar ett dual-system. Hartmann menar att 

hon inte förkastar marxismen men hävdar att teorin om kapitalismen måste kompletteras med 

en teori om patriarkatet. Både tidigare som senare marxister kritiseras för att räkna in 

kvinnorna i kategorin arbetarklass. De ser kvinnoförtrycket som en aspekt av klassförtrycket. 

Medan marxisterna framhåller att kvinnornas arbete är i hemmet och att mannens arbete 

ytterst är ett arbete som tjänar kapitalet, så hävdar Hartmann att kvinnoarbetet i familjen 

verkligen är för männen även om det helt klart reproducerar kapitalismen. (Carlsson 1986:24) 

Begreppet patriarkatet har i den feministiska teoribildningen huvudsakligen betecknat en 

psykisk och ideologisk struktur. Hartmann framhåller att patriarkatet är en materiellt grundad 

maktstruktur, en social struktur som är likvärdig med klasstrukturen. För att förstå grunden till 

kvinnornas underordnade ställning i det kapitalistiska samhället måste man se till de 

patriarkala sociala relationerna, hävdar Hartmann. Dessa relationer hade etablerats innan 

kapitalismen och gav männen kontroll över kvinnornas arbete och sexualitet. (Carlsson 

1986:24f) 
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Patriarkatet påverkades av kapitalismen och kontrollen över kvinnorna hotades. Det fanns 

motsättningar mellan männens och kapitalets intresse av att kontrollera kvinnornas 

arbetskraft. Denna konflikt löses genom systemet med den manliga familjeförsörjarlönen. 

Patriarkat och kapitalism skiljs åt i Hartmanns framställning. Hon menar att det är 

könssegregationen som bevarar männens överhöghet över kvinnorna i det kapitalistiska 

samhället. Yrkessegregation är resultatet av ett växelspel mellan patriarkat och kapitalism. 

 

Tvärtemot vad Hartmann anser så betonas en stor del av dagens familje- och socialhistoriska 

forskning familjens betydelse som en sammanhållande institution för arbetarklassen under 

den tidiga kapitalismen. Framväxten av ett hemmafrusystem, med familjekonsumtions-

ekonomi, inom arbetarklassen ser de som ett svar på erfarenheter och materiella villkor för 

arbetarfamiljen. Genomgående betonas att kvinnorna får makt och status i kraft av sin centrala 

ställning i hushållet, något som blev mer markerat i familjekonsumtionsekonomin. (Carlsson 

1986:26) 

Hartmann reagerar mot att man ensidigt relaterat arbetarfamiljens fortlevnad till kapitalet. 

Detta är ett obalanserat synsätt eftersom det förutsätter att kapitalets makt är total och inte ser 

förmågan att omvandla existerande sociala institutioner som familjen. (Carlsson 1986:27)  
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2. Kvinnoföreningen Morgonrodnaden  

I Sverige genomförde historiska lagändringar för kvinnan från och med slutet på 1800-talet. 

1884 blev en ogift kvinna myndig på samma villkor som mannen. En gift kvinna fick rätt att 

själv deklarera sin inkomst 1908. År 1920 fick en gift kvinna rätt att ta anställning utan 

hennes makes medgivande. 

Den första kvinnoföreningen i Kiruna var en socialdemokratisk arbetarförening som bildades i 

maj 1904 och upplöstes i början av tjugotalet. 

 

Det konstituerade sammanträdet öppnades av Wilhelm Lindkvist som också var 

mötesordförande. Han redogjorde för kvinnoföreningens syfte och ändamål. Tjugoåtta 

kvinnor blev medlemmar och vid det första mötet valdes en styrelse där Elvira Östlund blev 

ordförande. (Protokoll 25/5 1904)) Redan efter fyra månader avsäger sig Östlund sitt 

ordförandeskap då hon ej har tid eftersom hon måste sköta sin affärsverksamhet. (Protokoll 

15/9 1904)   

De kvinnor som var med och bildade föreningen var arbeterskor, döttrar eller hustrur till 

arbetare. Kvinnor som var aktivt deltagande i arbetarrörelsen hade oftast män eller fäder som 

själva var politiskt aktiva. Medlemskapen var förknippade med kontingenter dvs 

medlemsavgifter och kostnader i samband med möten och utflykter.(Hägg 1993:75) 

 

Inom föreningen anordnade man en sångförening med en manlig sångkörsledare. Man 

träffades för att sjunga en gång i veckan. (Protokoll 16/6 1904) Föreningen beslutade senare 

att även utomstående skulle få ingå i sångföreningen eftersom det fanns för få deltagare i 

kören. (Protokoll 20/11 1904) 

 

2.1 Samarbete med andra föreningar 

Vid föreningens första möte beslutades att föreningen skulle ansluta sig till 

biblioteksföreningen. (Protokoll 25/5 1904) För att få vara medlem i biblioteksföreningen var 

man tvungen att betala en medlemsavgift varje år. Föreningen fick därigenom fri tillgång till 

en lokal på Folkets Hus för att hålla sina sammanträden två gånger i månaden. (Protokoll 1/9 

1904) 
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I augusti samma år fick föreningen en skrivelse från Kiruna Socialdemokratiska 

Arbetarkommun om att de önskade se en sammanslutning med kvinnoföreningen (Protokoll 

4/8 1904) 

Vid medlemsmötet i september 1904 beslöts att föreningen Morgonrodnaden skulle sluta sig 

till Kiruna Socialdemokratiska Arbetarkommun. Den hade bildats ett år tidigare som ett 

samlande organ för vänsterpolitiska och fackliga sammanslutningar. Kvinnoföreningen blev 

därigenom en del av den organisation som representerade arbetarna. (Hägg 1993:73) 

Det föreslogs också att föreningen skulle ingå i kvinnoföreningen i Stockholm men efter att 

flera medlemmar inte förstod syftet med denna sammanslagning så bordlades frågan tills 

vidare. (Protokoll 4/1 1905) 

2.2 Föreningens inre arbete 

Det inre arbetet i föreningen var i stor utsträckning inriktat på att upplysa och bilda 

medlemmarna. Återkommande inslag på mötena var högläsningar av skönlitterära verk. 

Under de perioder då föreningen hade svårt att locka de egna medlemmarna till möten så 

diskuterade man behovet av mer lättsamma inslag. Det mest vanliga besluten resulterade i 

kaffeserveringar och att större utrymme skulle ges för någon form av underhållning på 

mötena. Föreningen ordnade med resor till Malmberget och Narvik. I samband med större 

helger på våren ordnades utflykter och familjefester. (Hägg 1993:80)  

 

När uppslutningen vid möten var dålig formulerades skarp kritik vid nästkommande 

medlemsmöte. Kvinnorna diskuterade om att de ville ha en egen fana som tillhör 

kvinnoföreningen. (Protokoll 30/5 1904) Diskussioner om föreningens fana fördes flitigt, om 

hur den skulle se ut, vilka färger och i vilket material som den skulle vara gjord av. Under 

månader av diskussioner hann fanans form och utseende ständigt ändras. I augusti beslutade 

medlemmarna enhälligt det slutgiltiga förslaget om fanans utseende. (Protokoll 18/8 1904) 

 

I oktober 1907 fanns en diskussion om kvinnoföreningen var en allmän kvinnoklubb eller 

avsedd bara för ett fåtal. Detta kunde man inte ta ställning till, frågan bordlades och togs inte 

upp vid fler möten. (Protokoll 1/10 1907) 
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Vid några tillfällen var föreningen tvungen att ta ställning till konflikter som rörde det inre 

arbetet bland medlemmarna i föreningen. 

På ett möte väcktes frågan om man skulle utesluta en medlem som klubben ej godkände. 

Beslutet blev att en kommitté valdes för att besöka berörd person. (Protokoll 4/6 1905) Vid 

nästa möte lämnades en rapport att kommitté hade besökt personen ifråga och föreningen 

beslutade att utesluta henne. ( Protokoll 18/6 1905)  

Medlemmar i föreningen uteslöts också när de inte betalat medlemsavgiften och detta togs 

varje gång upp vid föreningens möte för gemensamt beslut. (Protokoll 3/6 1907) 

 

I februari 1905 framställdes frågan om hur ”skvaller och förtal” skulle kunna utrotas bland 

medlemmar. Beslutet blev att den som bröt mot föreningens regler genom att berätta för 

någon utomstående om vad som diskuterades på mötena eller på annat sätt motarbetade 

föreningen och dess syfte skulle uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan. (Protokoll 

19/2 1905) Den konkreta orsaken till denna fråga togs inte upp i protokollet och ärendet 

bordlades efter diskussion. 

 

Vid ett möte i maj 1910 diskuterades frågan om hur ett verkligt kamratskap skulle kunna till 

stånd. Detta skapade en diskussion där medlemmarna uppmanades dels att inte framhålla sig 

själva på bekostnad av andra utan att värdera varandra lika, dels att inte prata bakom ryggen 

på någon utan att istället framföra det direkt till den berörda personen. Inget beslut togs i 

föreningen, frågan bordlades och togs upp igen vid nästa möte. Samtliga instämde i de 

tankegångar och diskussionen fick bli svar på frågan. Det framgår tydligt av några 

protokollsanteckningar från sommaren 1911 att det var viktigt att värna om kamratskapet i 

klubben. Ett yttrande inom klubben hade medfört att en medlem känt sig förolämpad. Detta 

diskuterades och man beslöt att särskilt inbjuda den medlem det gällde till nästa möte. Vid det 

mötet upplästes ett brev som innehöll en ursäkt för ”ett uttryck som blivit fällt”. Som 

avslutning fattades beslutet att det här skulle vara det sista skvallret i föreningen eftersom 

klubben annars skulle kunna komma i vanrykte. (Hägg 1993:80) 

 

Kvinnorna i klubben krävde av sig själva och varandra att de skulle leva upp till sina ideal i 

alla avseenden. Målsättningen för de socialdemokratiska kvinnorna formulerades vid ett möte 
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på våren 1908. Kvinnorna i klubben skulle vara förebilder för de unga och detta kunde bäst 

ske genom att var och en först försökte att fostra sig själv och sedan vara ett föredöme för sina 

barn. 

 

Vid ett par tillfällen ifrågasattes samarbetet med de manliga kamraternas organisationer. 

Under strejken 1909 fick kvinnoföreningens medlemmar inte delta i strejkmöten. Föreningen 

ansåg detta vara felaktigt och strejkstyrelsen informerades med ett protokollsutdrag. 

Sommaren 1910 diskuterades medlemskapet i Kirunas Socialdemokratiska Arbetarkommun 

eftersom det innebar stora kostnader. Kvinnoföreningen föreslog att kontingenten, 

medlemskapet skulle sänkas och gick inte detta igenom så skulle man begära utträde ur 

föreningen. Förslaget accepterades inte men frågan om utträde föll och man fortsatte att vara 

medlemmar. (Hägg 1993:81) 

2.3 Socialt skyddsnät 

Ett medlemskap i kvinnoföreningen innebar att man var innesluten i ett socialt skyddsnät. 

Detta var inte särskilt omfångsrikt men kunde komma till nytta i svåra situationer. Den 

vanligaste åtgärden vid krissituationer var att medlemmar som hade ekonomiska problem, 

befriades från medlemsavgifter. 

I samband med en diskussion om sjukkassa för medlemmarna beslöt man att föreningen 

skulle stå för begravningskostnader om någon medlem avled. (Protokoll 1/5 1905)  

Vid begravning visade föreningen sitt deltagande och sin tillhörighet med en krans till de 

avlidna medlemmarna och närvarade som representanter från föreningen. (Protokoll 13/8 

1905) 

Man gjorde insamlingar till förmån för medlemmar som var långvarigt sjuka eller som av 

andra skäl fick ekonomiska svårigheter. När någon medlem vårdades på sjukhus eller 

sanatorium på annan ort så kunde föreningen ge stöd och hjälp till den sjukas familj. 

Föreningen samlade in pengar, gåvor och hälsningar till den som var sjuk och man bad 

kvinnoklubbister på orten att göra sjukbesök. Föreningen fungerade i dessa sammanhang som 

en utvidgad familj. (Hägg 1993:79) 
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3. Hemmet 

Under bebyggelsetiden i Kiruna, mellan 1900-1920, var mannen i ett äktenskap formellt sin 

hustrus målsman. En gift kvinna kunde inte vara förmyndare för sina barn. Abort och 

preventivmedel var i lag förbjudna och det fanns inget straffrättsligt skydd mot våldtäkt i 

äktenskapet. Den unga kvinnan var underordnad sin far eller förmyndare till 21 års ålder och 

den gifta kvinnan var underordnad sin man. I äktenskapet hade mannen den juridiska och 

ekonomiska makten. Den vuxna, ogifta kvinnan levde i en frizon. Hon var inte i juridisk 

mening direkt underställd någon enskild man i sitt privata liv. (Hägg 1993:73) 

 

Det fanns uttalanden i den socialdemokratiska föreningen att man gjorde skillnad mellan gifta 

och ogifta kvinnor. Så länge kvinnan var fri, d v s då hon inte var gift, kunde hon deltaga med 

stort engagemang. När hon var gift så fanns hennes viktiga uppgifter inom hemmet och med 

sin familj. (Carlsson 1986:106) 

Det fanns en motsättning mellan männens och kapitalets intresse av att kontrollera kvinnornas 

arbetskraft. Denna motsättning löstes genom systemet med den manliga familjeförsörjarlönen. 

Patriarkatet och kapitalismen förenades i detta uppgörelse som gick ut på att betala familjelön 

åt mannen och hålla kvinnorna i hemmet. Patriarkatets materiella bas är mannens kontroll 

över kvinnans arbetskraft. Männen har ett materiellt intresse av kvinnornas förtryck på 

arbetsmarknaden. Männen drar nytta av kvinnornas arbete i hemmen och som makar och 

fäder får de då personlig betjäning i hemmet. (Carlsson 1986:24) 

Kvinnor som levde tillsammans med män som inte tyckte att det var lämpligt att hustrur eller 

döttrar deltog i politiskt arbete hade sannolikt små möjligheter att sätta sig emot 

familjefaderns åsikter. Det fanns även många kvinnor som ansåg att politik inte var något som 

de borde eller kunde ägna sig åt. 

 

Kvinnorna var hemma och uppfostrade barnen. De var inte ut på några nöjen utan de gick 

endast ut för att handla mat. Det var när barnen blev större som man engagerade sig med 

politiken. (Odstedts intervju, Lina Andersson) 

Det var många gånger tungt för kvinnorna att sköta om både hem och hus och förvärvsarbete 

men det fanns många barnlösa kvinnor som hade tid att ägna sig åt det politiska livet.  

(Odstedts intervju, Blenda Badlund ) 



 12

Redan kring åren 1909-10 började kvinnorna engagera sig. I Kiruna började det ordnas möten 

av kvinnor. Det var svårt för kvinnorna, de som bröt sig ut ur det traditionella kvinnomönstret 

fick stå på sig. (Odstedts intervju, Harry Holmlund) 

 

3.1 Hem- och hushållsarbete 

Man värnade om familjen i första hand. Det ansågs mest lämpligt att kvinnorna borde laga 

maten inom hemmet och inte kollektivt. Arbetarklassens husmödrar var tvungna att ha 

tidsplanering. Den hemarbetande kvinnan skulle ordna så att minsta möjliga tid går till varje 

saks utförande. Hon skulle vara rationell och använda den insparade tiden till att söka 

upplysning. (Hägg 1993:79) 

 

Det var endast bolaget, LKAB, som hade bostäder och det var mycket ont om dem. Ingen 

hade större bostad än ett rum och kök de första åren in på 1900-talet. Enklare möbler kunde 

köpas men man tillverkade mycket själv av lådor och brädstumpar. Efter några år var det 

många som köpte tomt och började bygga sina hus. Man uträttade mycket arbete själv och i 

regel var det bara små hus som byggdes. (Odstedts intervju, Hulda Bäckman) Kvinnans arbete 

var mycket tungt och slitsamt. Det var dåliga bostäder och mycket trångbott. Många familjer 

bodde i ett järnspisrum. Detta var även hustruns arbetsplats, här skulle hon uppfostra sina 

barn. Fuktiga kläder hängdes upp över järnspisen för att torka i värmen samtidigt som maten 

skulle lagas. På kvällarna skulle hustrun laga mannens och barnens trasiga kläder. Det fanns 

ingen elektricitet i hemmen. Det fanns inga tvättstugor, sommartid så tvättade man vid 

stranden av sjön Luossajärvi. De små barnen kunde inte lämnas ensamma hemma utan måste 

följa med. Tragiska drunkningsolyckor är minnen från bebyggelsetiden. Vintertid sköljdes 

tvätten vid en öppen vak. Det var mest kvinnogöra att transportera hem dricks- och tvättvatten 

från pumpar och brunnar. (Hägg 1993:72)  

Pastorns fru Karin Juliebö berättar att när de kom till Kiruna så var deras bostad fullt färdigt 

vid inflyttning i den s k gamla prästgården. Huset hade tre rum och kök. (Odstedts intervju, 

Karin Juliebö) 
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4. Arbetet 

Under sommaren 1908 började LKAB ge småpojkar mellan 10-14 år anställning med lättare 

utomhusarbete i sk småpojkslag. Syftet var att ungdomen redan under skoltiden skall vänjas 

vid nyttig verksamhet. Småpojkslagen är ett exempel på hur Bolaget bidrog till samhället i 

syfte att fostra blivande arbetare och utöva social kontroll samtidigt som pojkarna och deras 

familjer fick ett ekonomiskt tillskott. I och med kapitalismens framväxt hotades männens 

kontroll. Männens problem kom att gälla hur de skulle behålla sin kontroll över kvinnornas 

arbetskraft. De mekanismer som männen kunde använda sig av var bla den traditionella 

arbetsindelningen mellan könen. Hartmann ser könssegregationen på arbetsmarknaden som 

den mekanism som bevarar männens överhöghet över kvinnorna.(Carlsson 1986:25) Det 

medförde att pojkarna var mer lönsamma än flickorna som inte hade samma möjlighet till 

feriearbete.(Hägg 1993:72f) Männen agerade för att upprätthålla yrkessegregationen på 

arbetsmarknaden genom att bla förstärka arbetsdelningen i hemmet. (Carlsson 1986:25) Med 

småpojkslagen anordnade LKAB en verksamhet som slog igenom i Sverige på 1970-talet då 

kommunalt sommararbete för ungdomar blev vanligt över hela landet. (Hägg 1993:72 f) 

 

4.1 Yrkeslivet 

I en av Odstedts intervjuer berättar Elin Andersson att hon arbetade i en familj som s k 

ensamjungfru. Några av hennes kamrater utbildade sig till telefonister, det fanns inte annat att 

välja på än telefonister och hembiträden för flickor, tjänstehjon, som det då hette. Unga 

kvinnor fick inte städa vid gruvan. Det var änkorna som fick tvätta och städa i gruvstugorna. 

Gruvarbetaränkor var de kvinnor som även kunde få städning vid Bolagets hus i stan. Många 

fick lämna barnen ensamma hemma när dom gick på arbetena. (Odstedts intervju, Elin 

Andersson) 

LKAB, bolaget var männens. Kvinnorna var hemma och skötte om den stora familjen. 

Möjligen städade arbetarkvinnorna åt de stora bolagsfruarna. I växeln fanns redan 1911 

kvinnor och änkorna som försörjde sig som ”skurkärringar” i gruvstugorna. Det togs ingen 

speciell hänsyn till deras kvinnlighet. Det fanns en kvinna som märktes, Fröken Jonsson. Hon 

var en omtalad och amper, barsk dam som hade hand om bostadsförmedlingen. Den styrde 

hon med järnhand. (Odstedts intervju, Carl Nyberg) 
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4.2 Det partipolitiska arbetet i föreningen 

Föreningen tog initiativ och försökte starta en facklig organisering bland kvinnorna. Vid olika 

tillfällen och särskilt under strejken 1909 försökte föreningen samla ”självförsörjande kvinnor 

i samhället till diskussion om deras gemensamma intressen”. När man efter upprepade försök 

inte riktigt lyckades så publicerades en skarp notis i tidningen Norrskensflamman med en 

fråga om varför de inte kommit till de annonserade mötena. Fanns inga intressen att bevaka 

eller vad berodde det uteblivna engagemanget på? (Hägg 1993:78) 

 

I föreningen så beslutades att affischera till mötena för att försöka få fler kvinnor att delta i 

mötena. (Protokoll 5/6 1906)  

Det var en angelägen uppgift för föreningen att försöka engagera kvinnorna i det partipolitiska 

arbetet. Man ordnade offentliga möten med eller utan inbjudna talare. Försäljningen av 

tidningen Morgonbris, som var socialdemokraternas egen tidning, var ett viktigt och ständigt 

återkommande inslag i den utåtriktade upplysningsverksamheten. De unga kvinnornas 

bristande engagemang i arbetarrörelsen ägnades livliga diskussioner. Kvinnorna i föreningen 

ansåg att männen stod i skuld till att kvinnorna inte deltog i det politiska arbetet. De menade 

att männen inte insåg att om kvinnorna också fick kunskap om den rådande 

samhällsordningen och fick bli delaktiga i kampen så skulle man snabbare nå målet, 

arbetarklassens frigörelse. Kvinnorna fick också ta sitt ansvar. Föreningen ansåg att de visade 

liknöjdhet och ägnade sig hellre åt nöjen än åt de föreläsningar och möten som föreningen 

anordnade. Som hinder för mobiliseringen av kvinnor såväl fackligt som politiskt framhölls 

ofta nöjeslystnad, som tolkades som ytlighet och brist på mognad. 

Politiskt medvetna kvinnor uppmanades att kräva av deras män att de skulle engagera sig i det 

fackliga arbetet. De ansåg att det var de okunniga kvinnorna som inte accepterade att deras 

män gick på möten. En viktig uppgift för föreningen blev då att få fler kvinnor att förstå att de 

måste stödja männen i deras kamp. Därigenom skulle de uppfylla sina plikter som kvinnor 

och indirekt tillgodose sina egna politiska intressen. (Hägg 1993:79) 

4.3 Kampen för rösträtt 

Den absolut viktigaste förutsättningen för en förändring mot en ökad jämställdhet inom 

arbetarrörelsen handlar om ökad medvetenhet. Kunskap om att det parallellt med 

klassförtrycket existerar ett könsförtryck. Klassförtrycket har sin över- och underklass. 

Könsförtrycket har sin i männens överordning bland kvinnorna som grupp. Både män och 
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kvinnor måste kunna se könsförtrycket som något självständigt vilket inte på något sätt 

behöver förringa klassförtrycket. (Hermansson 1993:45) 

 

Hjalmar Branting skriver en artikel i den socialdemokratiska facktidningen Morgonbris 1910. 

Han menar att även om kvinnorna skulle göra mindre bruk av sin rösträtt så var detta inte 

något skäl för att inte få tilldelat sig rösträtten och han bemötte då omogenhetsargumentet 

som varit vanlig i debatten om kvinnlig rösträtt året innan. Han menade att erfarenheten skulle 

göra kvinnan klokare. Kvinnorna skulle få politisk uppfostran sedan de fått rösträtt och fortare 

komma i jämnhöjd med männens uppfostran. Det bästa sättet att lära sig att bruka valrätten är 

att få använda den menade Branting. ( Carlsson 1986:103) 

I den utåtriktade socialdemokratiska propagandan talades ofta i allmänna ordalag om behovet 

av allas medborgarrätt. Den som mest konsekvent förde kvinnornas talan var August Palm 

(Carlsson 1986:105) 

 

Kvinnorna i Kiruna arbetade en hel del för kvinnlig rösträtt. De höll många tal och 

propagerade för den kvinnliga rösträtten. Männen var inte så glada och menade att kvinnorna 

inte förstod sig på detta. Det var inte ett allmänt motstånd mot kvinnlig rösträtt i Kiruna men 

det fanns en del som motarbetade kvinnorna. Gruvarbetarna, speciellt de äldre, ansåg att 

käringarna skulle vara hemma och sköta om grytorna och allt det där och inte vara ute och 

rösta. Det var viktigt för kvinnorna att få rösta och på så sätt få komma in vid 

fackföreningarna. (Odstedts intervju, Elin Andersson) 

 

Frågan om kvinnans politiska rösträtt fanns med på föreningens dagordningen första gången i 

januari 1905. Då fanns frågan om svenska kvinnor var mogna till en politisk rösträtt. 

(Protokoll 4/1 1905) När frågan senare återkom bordlades den igen till Kata Dahlströms 

Kiruna-besök senare på våren 1905. (Protokoll 5/2 1905) Rapporteringen från det besöket 

innehåller ingenting om rösträttsfrågan utan fru Dahlströms tal handlade främst om 

alkoholmissbruket. 

 

Föreningen beslöt att anordna ett allmänt möte kring frågeställningar om varför kvinnorna 

kräver allmän rösträtt och om kvinnorna bör få denna rösträtt. (Protokoll 4/11 1907) 
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I föreningen diskuterades vilken ställning arbetarklassen bör ta i rösträttsfrågan. Detta vållade 

en livlig diskussion men inget beslutades utan bordlades för vidare diskussion. (Protokoll 

10/12 1907) I september 1909 tog man ställning till hur arbetarkvinnorna skulle förhålla sig 

till de borgerliga rösträttsföreningarna. Man beslutade att den som ville gå med som enskild 

medlem kunde göra det men att man då borde framföra de idéer som fanns inom de 

socialdemokratiska kvinnoföreningar och tala för arbetarkvinnorna. Medlemmarna borde helst 

hålla sig till den egna föreningen för att undvika splittring. Vid ett möte senare samma månad 

diskuterades hur kvinnorna skulle kunna använda rösträtten på bästa sätt. Man ville få kvinnor 

medvetna om deras plats och inte låter sig värvas av vem som helst.  

I februari 1910 uppmanades alla arbetarhustrur såväl inom som utanför kommunen att 

självdeklarera sig för att därigenom få kommunal rösträtt. Samma uppmaning återkom vid det 

första medlemsmötet 1911. 

 

I frågan om rösträtten återkom många diskussioner om att man var orolig för att 

medlemmarna i föreningen var för slöa för att ”rätt arbeta för saken” och arbetarkvinnorna för 

oupplysta för att kunna rösta så som de borde. Detta var i maj 1913. 

Senare under året, i november, diskuterade man om det var bättre att inte införa politisk 

rösträtt för kvinnan, så länge kvinnan var slö och liknöjd inom sin organisation och förening. 

Rösträtten diskuterades under våren 1914 angående kvinnans politiska omognad. Om 

kvinnorna, som ännu var så politiskt omogna, fick medborgarrätt så var risken stor att 

kvinnorna skulle sälja sina rättigheter för lite gunst och lite kaffe.  

Andra argument mot rösträtten var att många kvinnor i Kiruna inte ville ha rösträtt eftersom 

det skulle medföra att de blev förlöjligade av männen i samhället. ”Di äro rädda för att mista 

männen genast, ty om en kvinna vågar uppträda lite självständigt blir hon oftast utskrattad av 

mannen och man har då naturligtvis kastat bort sin kvinnlighet.” (Hägg 1993:84) 

 

Föreningsmedlemmarna kritiserades vid många tillfällen för lättja. De ansågs inte vara aktiva 

med agitation. De uppmanades att utnyttja den kommunala rösträtten och delta i 

kommunstämmor, rösta eller lämna fullmakt. Den första uppmaningen skedde den 22 oktober 

1906. (Protokoll 22/10 1906) Med någon enstaka reservation tog föreningen i april 1914 

ställning till att den svenska kvinnan var mogen för medborgarrätt. 
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Diskussionen fortsatte och farhågor för negativa konsekvenser av kvinnans rösträtt uttalades 

vid ett föreningsmöte i mars 1916. Man var orolig för att kvinnorna kanske skulle sälja sin 

röst till högern och familjer skulle komma att splittras. Kvinnornas låga kunskapsnivå i 

politiska frågor skulle kunna få negativa konsekvenser. Mot detta framfördes att kvinnorna 

hade skyldigheter men inga rättigheter. Det hade visat sig att i Norge hade man inte haft några 

negativa effekter på familjen för att kvinnan fått medborgarrätt. Kvinnoföreningen tog 

slutligen ställning för allmän rösträtt. Allmän rösträtt sågs vara av godo om kvinnorna skulle 

stödja målet som var arbetarklassens befrielse, av ondo om de valde att rösta på något 

borgerligt parti. (Hägg 1993:85) 

 

4.4 Det samhällspolitiska arbetet 

Kvinnornas första lokalpolitiska fråga gällde hyran för bolagets lägenheter. Föreningen beslöt 

i ett av deras första möten att skriva till LKAB för att begära hyressänkning. (Protokoll 18/8 

1904) Detta gick inte igenom av fackföreningen, avdelning 12. De ansåg att det inte var 

lämpligt av kvinnoföreningen att komma med krav på hyressänkning under pågående 

förhandlingar om förhöjning av en del arbetspriser, löneförhandling. (Protokoll 16/10 1904)  

 

Frågor som rörde kvinnorna och det politiska arbetet togs ofta upp till behandling. Föreningen 

engagerade sig vid några tillfällen i de förhållanden som rådde för olika yrkesgrupper. I 

september 1913 togs frågan upp om ”tjänarinnorna”, kvinnor som arbetade i familjer som 

hembiträden och hushållerskor. Frågan var om och i så fall hur föreningen skulle agera för att 

de skulle få någon ledighet under varje vecka. De menade att om en tjänsteflicka skulle vara 

som hon borde i ett hem så kunde hon väl få lite ledighet under förutsättning att hon inte blev 

en plåga i hemmet, som så ofta var fallet, enligt ett av inläggen i debatten. 

Det var inte självklart att kvinnoklubben skulle konsolidera sig med den här gruppen kvinnor. 

Man beslöt att efter diskussion skriva ut ett formulär i tjänarinnefrågan och börja verka för att 

alla tjänarinnor skulle få viss rätt till egen tid. (Hägg 1993:78) 

 

Vid ett möte i januari 1914 diskuterade man villkoren för de unga flickorna som utbildade sig 

till sömmerskor. De arbetade helt utan ersättning. Frågan bordlades men de flesta som yttrade 
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sig var ense om att yrkesutbildning kostar både tid och pengar och att sömmerskorna inte kan 

vara något undantag. 

Föreningen beslutade sig också för att vara med och demonstrera vid första maj år 1906. 

(Protokoll 14/4 1906) 

 

4.5 Ekonomiska frågor 

 
Priserna på matvaror var höga i Kiruna. 1902 försökte Hjalmar Lundbohm förhandla med 

landshövdingen om att få sänka mjölkpriserna i Kiruna. Produktionsvillkoren för bönderna i 

Norrbotten var ogynnsamma och bristen på kontanta medel bland befolkningen var stor. 

Landshövdingen avslog hans begäran men föreslog att man skulle bilda en kooperativförening 

för att sänka försäljningskostnaderna. En mjölkförening bildades fem år senare, 1907, på 

initiativ av kvinnor och som också var i majoritet bland andelsägarna. (Hägg 1993:51) 

 

Föreningens ekonomiska frågor gällde oftast sådant som direkt berörde hushållsekonomin. 

Eftersom priserna på svagdricka och mjölk var höga så rekommenderade föreningen att 

kvinnorna skulle handla kooperativt för att på så sätt pressa ner matpriserna. (Hägg 1993:76) 

Föreningen beslutade också att lämna en skrivelse till gruvarbetarförbundet om att de skulle 

sluta att leverera svagdricka från Bryggare Nyberg när det finns andra bryggare som har 

billigare priser på samma vara. (Protokoll 4/1 1905) 

 

4.6 Det sociala arbetet 

Frågan om ekonomisk hjälp upptogs vid ett möte. En fattig familj i Kiruna behövde hjälp och 

föreningen var villig att hjälpa till ekonomiskt. (Protokoll 18/12 1904) Denna fråga återkom 

till debatt en kort tid efteråt. Det handlade om att medlemmar i föreningen ansåg att man inte 

hade rätt att ta från föreningens kassa för att ge åt denna familj. De skulle troligen supa och 

leva ett oordentligt liv. Man fortsatte diskussionen i syfte att försöka få med kvinnan i 

föreningen för att lära och förmana henne att ändra sitt leverne. Detta motsatte sig 

föreningsmedlemmar och menade att i föreningen skulle enbart anständigt folk få vara 

medlemmar. Detta var sedan slutdiskuterat. (Protokoll 5/2 1905)  
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Föreningen var med och hjälpte till en del välgörande ändamål. Man anordnade basarer för 

Folkets Hus. (Protokoll 4/8 1904) Det beslutades bland annat att skicka bidrag till de 

strejkande i Sörvik.( protokoll 4/12 1904) Hela behållningen från balen, 22/4 1905, skulle 

enhälligt gå till de strejkande i Stockholm.(Protokoll 6/8 1905) Föreningen beslöt att skänka 

pengar till Herr Lundkvist då han var oförmögen att arbeta i och med en olycka. (Protokoll 

5/6 1906) Föreningen beslöt även vid mötet den 18/2 1907 att skänka intäkten från årsbalen 

till storstrejksfonden. (Protokoll 18/2 1907)   

 

Första gången frågan om den s k moderna välgörenheten blev inlämnad vållad en livlig och 

lång debatt. Man diskuterade om styrelsens medlemmar bör befatta sig med den moderna 

välgörenheten. Medlemmarna enades inte om något beslut och bordlade därför denna fråga. 

(Protokoll 16/9 1907) 

Några möte senare noterades att föreningen tog avstånd från den moderna välgörenheten. De 

ansåg att det var endast kvinnor i de högre samhällsskikten som ägnade sig åt välgörenhet. 

(Protokoll 7/10 1907)  

Föreningen protesterade mot majblommeförsäljningen som lärarna ville införa i skolan. 

Föreningen ansåg att detta var ett uttryck för den moderna välgörenheten. (Hägg 1993:76)  

 

Den 7 januari 1907 ställdes frågan om hur föreningen skulle ställa sig till den sociala rörelsen. 

Vid några tillfällen formulerades upprörda protester mot samhällets åkare, som lånade ut sina 

hästar för luståkning nattetid till berusade personer och på så sätt plågade hästarna som hade 

använts till körningar hela dagen. Kvinnorna ansåg att hästarna behövde få vila mellan de 

långa arbetsdagarna. (Hägg 1993:76) 

4.7 Barn och skola frågor 

Förhållanden som berörde barnen i samhället behandlades av föreningen i olika sammanhang 

och ur olika perspektiv. Man protesterade mot den borgerliga indoktrineringen som barnen 

utsattes för. Barnen tvingades att delta i Gustaf Adolfsfesten som anordnades i skolan. 

Föreningen beslöt vid några tillfällen att genom annons i Norrskensflamman uppmana 

föräldrar att inte tillåta barnen att delta. Särskilt markerades detta avståndstagande 1914 med 

argumentet att det inte fanns någon anledning att fira minnet av en krigisk konung när 

arbetarklassens söner slaktades på slagfälten i borgarklassens krig. (Hägg 1993:76) 
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Skolans ansvar för barnens fostran diskuterades och föreningen tog initiativ till möten mellan 

lärare och föräldrar vid flera olika tillfällen trots att rektorn för skolan till en början var 

negativt inställd till deras inblandning i verksamheten. (Hägg 1993:76) 

 

Vid ett föreningsmöte avslutades en diskussion om fostran av de unga till goda 

samhällsmedborgare med en uppmaning till alla mödrar att se till att barnen inte vistades ute 

för sent på kvällarna. En annan gång när fostran av de unga stod på dagordningen framförde 

en medlem i föreningen att barnen måste få lära sig att tala sanning och att ”gossen” skall 

utföra samma arbete i hemmet som ”flickan.” 

 

Av protokoll från november 1914 framgår att nyttan med skolköksundervisningen var ett 

diskussionsämne i samhället. Föreningen behandlade frågan och kom fram till att klubbens 

medlemmar var eniga om skolkökens nytta. Argumenten i diskussionen var bland annat att 

den kunskap som barnen fick i skolan var det enda arv arbetarna kunde ge sina barn, att 

kunskap är makt och att barnen i skolköken fick lära sig ordningssinne och mycket annat som 

var till nytta för deras framtid. (Hägg 1993:77) 

De ”oäkta barnen” borde enligt en protokollsanteckning få bättre tillsyn och samhället borde 

ingripa om fadern försummade att göra sin plikt. Vid ett möte diskuterades om vad som bör 

göras för de ogifta mödrarna så att de skall kunna fostra sina barn till nyttiga 

samhällsmedborgare Frågan hänsköts till vidare diskussion. (Protokoll 10/12 1907)  

 

Under våren och hösten 1917 engagerade sig kvinnoföreningen i missförhållanden som 

påstods råda vid Barnhemmet. Man tillsatte en kommitté som fick uppdraget att som första 

åtgärd tala med de föräldrar som hade barn på Barnhemmet. Kommittén rapporterade att det 

förekom att barnen fick gå halvnakna, med trasiga kläder och hungriga. Föreståndaren påstods 

också utdela ”olämplig kroppsaga” och att han bedrev frukt- och grönsakshandel vid sidan av 

sitt arbete som barnhemsföreståndare. Man beslöt att kontakta Barnhemmet och göra ett besök 

där. Vid nästa möte avfärdades klagomålen som ryktesspridning eftersom kommittén inte sett 

några tecken på vanskötsel. Detta var en början till lokal samverkan mellan en samhällelig 

institution och företrädare för arbetarrörelsen. (Hägg 1993:82) 
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5. Fritiden 

Fritiden ägnade många åt jakt och fiske. Skogen var full av villebråd och alla sjöar fiskrika. 

Järnvägen ordnade med böcker åt dem som ville läsa men det var svårt att se vid 

fotogenlamporna och att få någon arbetsro. Kortspel var den vanligaste tidsförströelsen och 

man spelade oftast med höga insatser. (Odstedts intervju, J.J. Frid) 

Det äldsta kaféet tillkom i oktober 1899, då bagar Landström höll på att bygga sitt hus. 

Kaférörelsen var igång långt innan huset var färdigt. (Odstedts intervju, J.J. Frid) 

De offentliga lokalerna var naturliga mötesplatser och viktiga för informationsförmedling 

under en tid då det ännu inte fanns telefon, radio eller då tidningsutbudet var starkt begränsat. 

 

Lina Andersson berättar i en intervju att hon aldrig var ute på dagarna och aldrig på några 

nöjen heller. Husmödrarna gick inte ut på vintrarna. De var bara inne med barnen. Den enda 

utfärden många hade var att handla mat. När barnen blev större började hon att vara med på 

politiska möten där man fick diskutera och utbyta våra tankar. (Odstedts intervju, Lina 

Andersson) 

 

5.1 Föreningslivet 

Det fanns ett fyrtiotal olika föreningar i Kiruna redan 1903. Det var ekonomiska, fackliga, 

religiösa och kulturella klubbar, även nykterhetsföreningar. (Frank 1950:113) Intresset för det 

kommunala var alltid stort och kommunalstämmorna var livligt besökta. Dispyter fortsatte 

ofta med slagsmål efter stämman, men man var i regel ganska behärskad. (Odstedts intervju, 

kommunalnämndens ordf. Oskar Henriksson)  

 

Kvinnorna fanns med i olika sammanslutningar i synnerhet inom nykterhetsrörelsen, i de 

frireligiösa församlingarna och i arbetarrörelsen. Inom godtemplarrörelsen var det många 

kvinnor som aktivt trädde fram och deltog i striden mot dryckenskap. (Falk 1971:59) De 

deltog aktivt i de sång- och teatergrupper som bildades inom de olika föreningarna. Genom 

lotterier och basarer, genom att ordna serveringar och arrangera olika fester hade kvinnornas 

medverkan stor betydelse för föreningarnas ekonomi. Kvinnorna arrangerade även politiska 

möten och religiösa sammankomster. 
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I föreningslivet och i olika kulturella sammanhang deltog både kvinnor och män. Kvinnornas 

insatser var omfattande. De deltog på många sätt genom direkt aktivitet och genom att göra 

det möjligt för männen att ägna sig åt politiskt, fackligt och annat utåtriktat arbete. Kvinnorna 

hade stor delaktighet i det ideella och politiska arbetet. (Hägg 1993:65) 

 

Under kommunalstämmorna var man alltid överens om att folkbildningen skulle befrämjas. 

Statens Järnvägar hade under järnvägsbygget haft ett bibliotek i Kiruna. Detta skänktes senare 

till Kiruna folkbibliotek. (Odstedts intervju, Oskar Henriksson)  

Man var övertygad om att grunden för hemmen skulle skapas genom att kunskap, utbildning 

och fostran blev tillgänglig för alla. (Hägg 1993:66) 

 

5.2 Nöjen 

Varje lördags- och söndagskväll var det dans. Männen fick betala inträde medan kvinnorna 

fick komma in gratis. Kvinnorna fick inte tacka nej när de blev uppbjudna även om kavaljeren 

som ville dansa var berusad. De fick absolut inte dansa med en annan kavaljer om de redan 

nekat någon en dans. Det var männen som var normgivande. De kvinnor som besökte 

dansbanan blev uppvaktade av männen och de måste underkasta sig deras ordning. (Hägg 

1993:62f) 

 

Nöjesutbudet var stort i Kiruna. Det fanns teater, dans, musik och föreläsningar. Hjalmar 

Lundbohm var angelägen om att arbetarna skulle få goda nöjen. Han ordnade själv utflykter 

till Narvik och varje jul bjöd han alla barn med föräldrar på julkalas. (Odstedts intervju, Hulda 

Bäckman) 

 

I umgängeslivet och nöjeslivet markeras gränserna mellan olika sociala grupper. 

Sällskapslivet var en del av den privata sfären på gruppnivå. Det var en mötesplats för 

kvinnor och män, ett socialt fält där deltagarna kunde förväntas strategi mot social 

deklassering. Ju högre social status desto mer privata tillställningar. 
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Utifrån föreningens protokoll kan man utläsa att det ordnades många tillställningar. Det var 

fester av olika slag såsom fest i det gröna, årsfester, baler, maskeradbaler. Ibland var 

allmänheten inbjudna och ibland var det slutna fester där endast medlemmarna och sina 

respektive deltog. (Protokoll 18/8 1904, 30/10 1904, 1/3 1905, 2/6 1905, 6/8 1905, 16/12 

1905) Vid dessa fester beslutades enhälligt att bära små rosetter i de svenska färgerna, ett 

märke som symboliserar att man tillhörde föreningen. (Protokoll 18/12 1904) 

 

5.3 Nykterhetsfrågan 

Det var svårt att få tag på mjölk och mycket lätt att köpa öl in på 1900-talet i Kiruna.  

Öltapparna växte snabbt i antal. 1905 togs ölbryggeriet i bruk och några år längre fram 

började vin säljas i affärer. (Hägg 1993:51) 

Alkohol och fylleri var områden som berörde situationen i samhället och som återkommer i 

föreningens protokoll. Nykterhetsfrågan behandlades efter två linjer där den ena var praktisk 

orienterad och den andra hade en mer moralisk karaktär. Den kan sammanfattas i två frågor, 

vad kunde göras för att främja nykterheten i samhället? och vem eller vad bar ansvaret för 

superiet? Detta benämnde också som den sociala fråga eller det onda i samhället. (Hägg 

1993:77) 

Hos familjen Moseberg gick det friskt till ibland. Fast familjen bodde i ett kök samlades man 

där och sedan söps det i flera dagar. För att bli av med ”gästerna” brukade fru Moseberg elda 

upp spisen så den blev alldeles glödhett i rummet, som i en bastu. Då gick gubbarna. 

(Odstedts intervju, Johan Dahlroth) 

På ett möte i slutet av 1904 tog föreningen upp nykterhetsfrågan men efter flera talare så 

bordlade man frågan till Kata Dahlströms Kiruna-besök. (Protokoll 18/12 1904) 

Dahlströms föreläsning i Kiruna behandlade främst nykterhetsfrågan och mindre om 

rösträttsfrågan. Hon menade att rusdryckerna hade farligt inflytande på mänskligheten och att 

man skulle försöka utrota detta gift. (Protokoll 30/5 1905)  

 

Föreningen diskuterade på ett par möten att det kunde vara nyttigt om medlemmarna tillhörde 

nykterhetsföreningen. Inget beslut fattades men alla var eniga om att det skulle vara bra. 

(Protokoll 2/9 1907) Föreningen valde några medlemmar som aktivt skulle verka för att 
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försöka stänga den olagliga försäljningen av såväl malt och spritdrycker. (Protokoll 19/2 

1905) 

 

Föreningen ville begränsa ölförsäljningen. Vid ett möte antogs förslaget att man skulle 

uppmana kvinnorna i samhället att inte tillåta att deras män samlades i hemmen för att spela 

kort och dricka öl.  På ett föreningsmöte beslutades att man skulle göra en insats för att 

”bekämpa det onda i samhället” genom att inte delta i eller anordna offentliga baler. Detta 

skulle vara ett sätt för klubbmedlemmarna att vara föredömlig, att föregå med gott exempel. 

Vid samma möte gjordes ett uttalande mot kortspel. Kortspelen skulle aldrig och fick inte 

heller komma ifråga bland kvinnorna i föreningen. (Protokoll 2/3 1908) 

 

Den 7 september samma år rev man upp beslutet angående baler. Föreningen hade stora 

skulder och man ansåg sig vara tvungen att ordna upp ekonomin genom att anordna baler för 

allmänheten. (Protokoll 7/9 1908) Vid en diskussion, åtta år senare, 1916, diskuterade 

föreningen åter om kortspel och framhöll att kortspel kunde accepteras som sällskapsspel men 

att det var direkt skadligt om man spelade om pengar. Kortspel kopplades inte längre direkt 

samman med fylleri, vilket möjligen avspeglar att kombinationen kortspel och fylleri inte 

längre var ett lika stort problem som under de första åren. (Hägg 1993:77) 

 

1909 konstaterar provinsialläkaren att det allvarliga alkoholmissbruket minskat men att det 

förekommer s k ”droppmissbruk”, missbruk av Hoffmans droppar och andra hostmediciner. 

(Hägg 1993:51)  

I protokoll från föreningen noterades att föreningen tog avstånd från det ”otyglade 

droppkrögeriet som florerar på härvarande apotek”. Det som man syftar på är just missbruket 

av Hoffmans droppar. 

 

När föreningen diskuterat om orsakerna till och ansvaret för spritmissbruket framkom det att 

medlemmarna ansåg den nuvarande samhällsordningen som ytterst ansvarig. Sprit- och 

öltillverkare som tjänade stora pengar på missbruket var också skyldiga. Det konstaterades 

också återkommande i protokollen att kvinnorna själva hade stor del i att det inte gick att få 

bukt med superiet, eftersom det fanns kvinnor som inte var nykterister. Vägen till nykterhet 
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bland männen var att först och främst få kvinnorna att sluta med rusdrycker eftersom man 

ansåg att det inte var rimligt att begära att män skulle avstå från att dricka så länge det fanns 

kvinnor som drack. Kvinnorna var ansvariga för moralen i högre grad än männen.  

Frågan om nykterheten kopplades till ideologiska diskussioner i frågan om vad som krävdes 

av en sann socialdemokrat. Eftersom det ”fordras en klar hjärna och ett ädelt uppträdande” om 

man skall kunna vinna någon för sina idéer menade många att nykterhet var en förutsättning 

för den som ville vara demokrat. Det politiska och det privata livet var i det avseendet helt 

och odelbart. (Hägg 1993:77ff) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

6. Sammanfattande diskussion 

Sverige genomförde lagändringar från 1800-talet och framåt. Detta berörde kvinnors 

myndighet och självbestämmanderätt. 1864 förlorade mannen sin lagliga rätt att aga sin 

hustru. Den s k giftorätten avskaffades 1872. En myndig kvinna, vid 25 års ålder, fick då 

rätten att bestämma om sitt giftermål. En gift kvinna fick rätt att självdeklarera sin inkomst 

1908. År 1920 blev en gift kvinna myndig och samma år fick hon rätt att ta anställning utan 

makes medgivande. 

 

I Sverige och under bebyggelsetiden i Kiruna, mellan 1900-1920, var mannen i ett äktenskap 

formellt sin hustrus och sina barns målsman. I den socialdemokratiska föreningen gjorde man 

skillnad mellan gifta och ogifta kvinnor. Kvinnans arbete var mycket tungt och slitsamt. Det 

var dåliga bostäder och mycket trångbott. Många familjer bodde i ett järnspisrum. Det fanns 

ingen elektricitet i hemmen. Det fanns heller inga tvättstugor, sommartid så tvättade man vid 

stranden och vintertid sköljdes tvätten vid en öppen vak. Hemmet var kvinnans arbetsplats 

och hennes uppgift var att uppfostra barn. Den hemarbetande kvinnan skulle vara rationell för 

att kunna använda övrig tid till att söka upplysning. Det fanns inte många valmöjligheter för 

arbetarkvinnorna. De flesta var telefonister, hembiträden eller städerskor. Det var tungt för 

kvinnorna att sköta om både hem och hus och ibland förvärvsarbeta men det fanns många 

barnlösa kvinnor som hade tid att ägna sig åt det politiska livet. 

 

Hartmann framhåller patriarkatet som en materiellt grundad maktstruktur. Patriarkatet är som 

en uppsättning relationer mellan män som har en materiell bas och som i sin hierarkiska 

karaktär skapar en solidaritet mellan männen som gör det möjligt för dem att behärska 

kvinnorna. Hartmanns framställning av patriarkatet syns tydligt i Kiruna under 1900-talets 

början. Klasstrukturen har en egen social dynamik där patriarkatet skapar ett ömsesidigt 

beroende mellan män och kvinnor. Kvinnoarbetet i familjen är främst till för männen där de 

får personlig betjäning i hemmen. Patriarkatets materiella bas är mannens kontroll över 

kvinnans arbetskraft. De patriarkala sociala relationerna etablerades långt före kapitalismen 

och gav männen kontroll över kvinnors arbete och sexualitet. I och med kapitalismens 

framväxt hotades männens kontroll. Männens problem kom att gälla hur de skulle behålla sin 

kontroll över kvinnornas arbetskraft. De mekanismer som männen kunde använda sig av var 

bl a den traditionella arbetsindelningen mellan könen. 
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Det var en viktig uppgift för föreningen att försöka engagera kvinnorna i det politiska arbetet 

och man ordnade offentliga möten. Kvinnorna i föreningen ansåg att det var männens fel att 

kvinnorna inte deltog i det politiska arbetet. Man menade att männen inte insåg att om 

kvinnorna fick kunskap och fick bli delaktiga i kampen så skulle man snabbare nå målet som 

var arbetarklassens frigörelse. Det var inte bara männens fel och kvinnorna fritogs inte helt 

från sitt ansvar. Kvinnorna ansågs visa liknöjdhet som hellre ägnade sig åt nöjen än åt 

föreläsningar och möten som föreningen anordnade. Istället för fackligt och politiskt 

engagemang så framhölls ofta nöjeslystnad. Detta tolkades som ytligt och brist på mognad. 

De första protokollen från 1904 visar att männen hjälpte till för att komma igång med 

föreningen. Dessa deltog även ibland i kvinnoföreningens möten. Det var männens 

mötesformer som blev mönsterbildande för kvinnorna. Efter hand utvecklades föreningen till 

medlemsmöten med endast föreningens medlemmar, enbart kvinnor. Det uppkom ganska 

snart flera kvinnoföreningar i Kiruna. 

Protokollen från kvinnoföreningen Morgonrodnaden visar att föreningen som mest haft 

mellan 50 och 60 medlemmar och att styrelsen haft ett stort utrymme. Protokollen innehåller 

information om det sociala livet i Kiruna och reaktioner på aktuella händelser som engagerade 

dessa kvinnor.   

Det är tydligt att man utgår från att kvinnans naturliga samhällsposition var i familjen som 

maka och mor. De självförsörjande kvinnorna fanns men deras situation belystes inte när man 

talade om kvinnan i samhället. Kvinnorna i föreningen betraktade det som en övergångsfas av 

att vara ensamstående och självförsörjande.  

 

Politiskt medvetna kvinnor uppmanades att försöka få deras män att engagera sig i det 

fackliga arbetet. De ansåg att det var de okunniga kvinnorna som inte accepterade att deras 

män gick på möten. En viktig uppgift för föreningen blev att få fler kvinnor att förstå vikten 

av att de stödja männen i deras kamp. Först då hade kvinnan uppfyllt sina plikter. 

  

Kvinnoföreningen fick lokalpolitiska och socialpolitiska uppdrag. Genom sitt samarbete med 

fattigvårdstyrelsen och andra kommunala instanser var kvinnoföreningen med och skapade 

grunden för samarbetet mellan arbetarrörelsen och kommunen.  

De lokalpolitiska frågorna som togs upp inkräktade inte på männens intressen utan föreningen 

behandlade frågor på andra områden. Kvinnoföreningen fick inflytande på områden som 
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ansågs passa kvinnor. Det var oftast frågor som var praktiska eller som berörde barn, hem och 

skola. Det fanns en vilja att skapa bättre villkor för barnen i Kiruna.  

 

Föreningen hade även konflikter som rörde det inre arbete, bland medlemmarna i föreningen. 

Kvinnorna ställde höga krav på sig själva och de hade en moraliserande inställning till andra 

arbetarklasskvinnor som inte deltog i det politiska arbetet. Kvinnorna ville föregå  med gott 

exempel.  

Protokollen från föreningen Morgonrodnaden har skrivits av en begränsad grupp kvinnor som 

betraktar sig själva som pionjärer och som förebilder för arbetarklassens kvinnor. Kvinnorna i 

klubben skulle vara förebilder för unga genom att var och en först försökte att fostra sig själv 

och sedan vara ett föredöme för sina barn. 

Diskussioner om spritmissbruket visar att kvinnorna själva ansåg att de bar på ett större 

ansvar för moralfrågor än männen. Kvinnornas moraliska ansvar granskades eller ifrågasattes 

aldrig, kvinnligheten ansågs självklar. Det moraliska ansvaret var grunden för 

kvinnoföreningens högt ställda krav på kvinnor. De hade stark självkritik och de fördömde 

dem som inte levde på det rätta moraliska sättet. 

 

Kvinnorna i Kiruna arbetade för kvinnlig rösträtt. De höll tal och propagerade för den 

kvinnliga rösträtten. Många män menade att kvinnorna inte förstod sig på politiken, kvinnorna 

skulle sköta hemmen och inte vara ute och rösta. Det var inte ett allmänt motstånd mot 

kvinnlig rösträtt i Kiruna men det fanns en del som motarbetade kvinnorna. Det var viktigt för 

kvinnorna att få rösta och på så sätt få komma in vid fackföreningarna. Rösträttsdebatten visar 

att rädslan för ett negativt utfall periodvis var större än att kvinnan borde få rösträtt. 

Föreningens kvinnor var osäkra på hur arbetarkvinnorna skulle komma att använda sin röst 

men enades efter flera års diskussioner om att kvinnan skall bli tilldelad sin rösträtt. 

 

Under de första åren fanns inga lokala politiska traditioner i Kiruna utan det fanns mer ett 

behov av att få det sociala livet i Kiruna att fungera. Eftersom det inte fanns etablerade former 

för det politiska och sociala livet så var det lättare för kvinnoföreningen att få uppdrag i det 

offentliga livet. Kvinnorna i föreningen deltog i att försöka utforma samhället trots att deras 

formella politiska rättigheter var starkt begränsade. 

I Kiruna var föreningslivet aktivt redan tidigt på 1900-talet i Kiruna och intresset för det 

kommunala var stort. Det fanns ekonomiska, fackliga, religiösa och kulturella klubbar.  
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Ett medlemskap i kvinnoföreningen Morgonrodnaden innebar att man var hade ett socialt 

skyddsnät som inte alltid till fullo fungerade men där man kunde få hjälp i svåra situationer.  

Kvinnorna i föreningen diskuterade flitigt om föreningen skulle ha en fana. Denna diskussion 

om fanan återkom på varje möte i flera månader. Det var viktigt hur fanan skulle se ut, vilka 

färger och material som skulle användas. Detta var en fråga som upptog stor del av 

föreningens möten. Enligt protokoll beslutade föreningen för ett par resor och utflykter 

varannan månad. Föreningen arrangerade ofta tillställningar och fester. Under föreningens 

tillställningar och arrangemang bar medlemmarna alltid små rosetter, en slags brosch. Detta 

kan ha varit ett sätt att visa sin tillhörighet och ett försök i att uppnå en social status.  

 

Klassfrågan var överordnad andra frågor och kvinnorna såg sig själva som underlägsna 

männen och accepterade oftast detta men det fanns ansatser till protester mot denna ordning. 

Det var en del av den naturliga ordningen att kvinnor skulle vara underlägsna männen på 

många områden. Pojkar värderades högre än flickor. Könssegregationen på arbetsmarknaden 

bevarar männens överhöghet över kvinnorna. Det kunde visa sig i form av att pojkarna i tidiga 

år fick börja arbeta, främst under ferierna, och kunde bidra till hushållskassan. 

Arbetsdelningen i samhället visar att det fanns en tydlig arbetsdelning mellan kvinnor och 

män. 

Kvinnornas insatser var omfattande i föreningsliv och i andra sammanhang. Genom att hjälpa 

sina män så dessa kunde ägna sig åt politiskt, fackligt och annat utåtriktat arbete kunde 

kvinnorna indirekt påverka och aktivt deltaga. Arbetarrörelsens kvinnopolitik speglade 

huvudsakligen ett gemensamt klassintresse för arbetarklassens män och kvinnor men 

Hartmann tolkar arbetarrörelsens kvinnopolitik som ett uttryck för manligt egenintresse. 

Arbetarrörelsen kom att verka för en familjekonsolidering och könssegregering. 
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6.1 Sammanfattning 
I början av 1900-talets Sverige så var mannen i ett äktenskap formellt sin hustrus och sina 

barns målsman. Åtskillnad gjordes mellan gifta och ogifta kvinnor. Kvinnans uppgift fanns i 

hemmet och att uppfostra barn. Det fanns inte många valmöjligheter för kvinnor på 

arbetsmarknaden. Det var tungt för kvinnorna att sköta om både hem och hus och ibland 

förvärvsarbeta med det fanns också barnlösa kvinnor som hade tid att ägna sig åt det politiska 

livet. 

Jag har studerat föreningen Morgonrodnaden som är Kirunas första kvinnliga förening. 

Morgonrodnaden är också en socialdemokratisk arbetarförening för kvinnor. Jag har följt 

föreningens protokoll för att dels beskriva kvinnans situation i Kiruna  och dels ta reda på hur 

kvinnorna i föreningen arbetade, vilka ämnen som diskuterats och behandlats i föreningen 

beroende på vilka samhällsdebatter om förts i Kiruna under aktuell tid. 

  

Det var en viktig uppgift för föreningen att försöka engagera kvinnorna i det politiska arbetet. 

Kvinnorna ansåg att det var männens fel att kvinnorna inte deltog i det politiska arbetet. Man 

menade att männen inte insåg att om kvinnorna fick kunskap och bli delaktiga i kampen så 

skulle man snabbare nå målet, arbetarklassens frigörelse. Kvinnorna fritogs inte helt från 

ansvaret för detta utan istället för fackligt och politiskt engagemang så framhölls ofta 

nöjeslystnad. 

Kvinnoföreningen fick lokalpolitiska och socialpolitiska uppdrag. Genom sitt samarbete med 

fattigvårdsstyrelsen och andra kommunala instanser var kvinnoföreningen med och skapade 

grunden för samarbetet mellan arbetarrörelsen och kommunen. 

Kvinnorna i föreningen ställde höga krav på sig själva och de hade en moraliserande 

inställning till andra arbetarklasskvinnor som inte deltog i det politiska arbetet. 

Kvinnorna i Kiruna arbetade för kvinnlig rösträtt. De  höll tal och propagerade för den 

kvinnliga rösträtten. Det fanns inget allmänt uttalat motstånd för den kvinnliga rösträtten i 

Kiruna men många män och även kvinnor menade att kvinnorna inte förstod sig på politiken. 

Kvinnorna skulle sköta hemmen och inte vara ute och rösta. Ett medlemskap i 

kvinnoföreningen innebar att man hade ett socialt skyddsnät som inte alltid fungerade till fullo 

men där man kunde få hjälp i svåra situationer. Framförallt var föreningen Morgonrodnaden 

ett sätt för kvinnorna att en tillhörighet och ett försök i att uppnå en social status.    

1089721266 
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Bilaga 1  

Kvinnliga föreningar i Kiruna 

 
Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Kiruna 

Det äldsta belägget finns från 1906. Verksamheten lades ner 1921 då föreningens syfte hade 

uppnåtts. 

 

Kiruna Kooperativa konsumentgille 

Det första gillet, Kiruna kooperativa kvinnogillet ”Enigheten” bildades 1907. Den drivande 

kraften var Augusta Granberg. Gillet hade till en början ca 90 medlemmar. Föreningens 

intresse minskade under 20-talets första hälft då A. Granberg drog sig tillbaka. Det nuvarande 

gillet bildades 1933 med ett 60-tal medlemmar. 1972 omorganiserades föreningen och bytte 

samtidigt namn till Kirunas kooperativa konsumentgille. 

 

Kirunas Syndikalistiska kvinnoklubb 

En kvinnlig sektion inom Kiruna LS bildades 27/11 1912 med den blev ej långlivad, troligen 

lades den ner året därpå. 

 

Kiruna (kvinnliga) Röda Korskår 

Röda Korsets kvinnoförening, lokalavdelning i Kiruna, existerade mellan 1914-16. En ny 

kvinnlig förening bildades 1940 och kom igång på allvar 1943. Det var i ”sjukvårdstjänst 

utbildade personer” som bildade föreningen. 1957 lades verksamheten ner och vid denna 

tidpunkt fanns både män och kvinnor med i föreningen. 

 

Kiruna kommuns kvinnoklubb 

Det första belägget om denna klubb är från 1921. Från 1926 benämndes klubben för 

”kvinnocell”. Det sista belägg som hittats är från 1929. 
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Kiruna Husmodersförening Hem & Samhälle 

Föreningen bildades 1923 efter ett fördrag av riksförbundets ordförande Agnes Palmstierna- 

Ingelman. Ordförande blev Augusta Granberg, som även var den drivand kraften 1907 i 

Kiruna Kooperativa konsumentgillet. 

1923-24 hade föreningen ca 70 medlemmar. 1925 utökades föreningen med att en förening 

bildades i Malmberget med hjälp av föreningen i Kiruna. 1927 tillkom länsförbundet på 

initiativ av Kirunaföreningen. I november 1980 hade föreningen 98 medlemmar. 

 

Gruvarbetarhustrurnas pensionsförening Kiruna 

Hanna Dahllöf kallade till ett möte i september 1940 på Folkets Hus. Gruvarbetarhustrurna 

hade ett dåligt ekonomiskt skydd när de blev änkor. 

122 kvinnor antecknade sig som medlemmar i starten. Av allt att döma tog LKAB över efter 

ett par års verksamhet. 

 

Den syndikalistiska kvinnoklubben 

Bildades 1941 och ombildades sju år senare, 1948, till Kiruna syndikalistiska klubb med både 

män och kvinnor. Klubben lades ner 1951-52. 

 

Moderata samlingspartiets kvinnoförening Kiruna 

En första kvinnoförening bildades i mars 1944 i Godtemplarhuset med 25 medlemmar. Från 

länskvinnorådet deltog Anne Wennman och från riksplanet friherrinnan Gunni Hermelin. 

Verksamheten kom aldrig riktigt igång p g a svårigheter att hitta en lämplig ordförande. 

Nuvarande förening bildades 1948 med 30-tal medlemmar. Lades ner 1972 men återupptogs 

efter en tid. Medlemmarna kom från hela kommunen. 

 

Folkpartiets kvinnoklubb i Kiruna 

En kvinnogrupp inom Kiruna folkpartiavdelning fanns under 50-talet. 1968 bildades 

Folkpartiets kvinnoklubb i Kiruna vilken numer är nedlagd. 




