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Abstract 

How can an individual's social capital influence his or her community involvement? 

Based on issues related to various individual aspects of social capital, the purpose of this study is to try 

to find the reason why the women voting rights activist Gerda Hellberg f. Lundberg (1870-1937) came 

to engage so actively in society. Previous research has a lot to say about other women voting rights 

fighters who were members of the National Association for Women's Political Voting Rights - LKPR, 

but in the case of Gerda Hellberg's early years, there is a gap in research. Thanks to access to unlisted 

archival material by Gerda Hellberg, I hope to give a slightly clearer picture of her. A woman who, 

through her involvement in the voting rights movement, in the education of women and in various 

political and social contexts, came to be a significant part of the democratization process that Sweden 

experienced during the turn of the century. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Hur kan en individs sociala kapital påverka dennes samhällsengagemang? 

Utifrån frågeställningar kopplade till olika individuella aspekter av socialt kapital, är syftet i denna 

studie att försöka hitta orsaken till varför rösträttsaktivisten Gerda Hellberg f. Lundberg (1870-1937) 

kom att engagera sig så aktivt i samhället. Tidigare forskning har mycket att berätta om andra kvinnliga 

rösträttskämpar som var medlemmar i Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt - LKPR, men 

när det gäller främst Gerda Hellbergs tidiga år finns det en lucka i forskningsläget. Tack vare tillgång till 

oförtecknat arkivmaterial efter Gerda Hellberg, hoppas jag nu kunna ge en något tydligare bild av henne. 

En kvinna som genom sitt engagemang i rösträttsrörelsen, i folkbildningen för kvinnor och i olika 

politiska och sociala sammanhang, komma att bli en betydande del i den demokratiseringsprocess som 

Sverige genomgick under förra sekelskiftet. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Under julhelgen 2013 hade serien Fröken Frimans krig premiär på SVT. Serien handlar om 

Dagmar Friman som 1905 startar kooperativet Svenska Hem. Ett livsmedelskooperativ 

bestående enbart av kvinnor då hon är less på både matfusket i Stockholm, men också på 

samhällets mansdominans. Så småningom dyker också rösträttsfrågan upp i serien inramad av 

den svenska kvinnorörelsens framväxt.  

Men vem var Dagmar Friman, fanns hon på riktigt eller var hon en fiktiv figur? Nej, nån 

Dagmar Friman verkar det inte ha funnits men väl en Anna Whitlock som var född i 

Stockholm 1852. När hennes far gick i konkurs, fick modern istället ansvara för familjens 

försörjning. Hon kom bl.a. att arbeta som fastighetsmäklare där hon hjälpte självförsörjande 

kvinnor att få billiga smålägenheter.1 1869 går Anna den s.k. Rossanderska kursen, en 

aftonskola för vuxna kvinnor som var mycket populär i dåtidens Stockholm, där hon också 

träffar Ellen Key2 och de två blir genast mycket goda vänner. Anna utbildar sig till lärarinna 

och arbetar sedan på flera platser runtom i Norden. 1876 reser hon på en bildningsresa till 

Paris och blir strax därefter Aftonbladets korrespondent i staden. I de för offentligheten 

anonyma korrespondenserna, berättar Anna Whitlock om den politiska och sociala 

verkligheten i Frankrike.3 Hon återvänder till Sverige ett par år senare och med hjälp av Ellen 

Key grundar hon den Whitlockska skolan i Stockholm. Samtidigt som Anna Whitlock arbetar 

i skolan, är hon också styrelsemedlem i Centralförbundet för Socialt Arbete. Därigenom får 

hon god inblick i den dåliga livsmedelshantering som rådde vid tiden, vilket gjorde många 

stockholmsbor sjuka. För att sätta stopp för detta startade Anna Whitlock 

konsumentföreningen Svenska Hem. En förening som skulle sälja bra och oförstörda 

livsmedel, samtidigt som de skulle bedriva konsumentupplysning och undervisning.4 Och där 

hittar vi tillbaka till Dagmar Friman.  

                                                           
1 Hedström Huveröd Susanne, Kvinnor som murbräckor, Stockholm: Carlssons Bokförlag, 

1989, s. 92. 
2 Ellen Key kom att bli en världsberömd kvinnosakskämpe, författare och pedagog. En 

visionär som ofta ansågs vara långt före sin tid, inte minst i barn- och andra familjefrågor. 
3 Hedström Huveröd, 1989, s. 96. 
4 Feldman Marianne, ”Lucka 13: Anna Whitlock”, Svensk Näringslivshistoria 2016-12-07 

http://naringslivshistoria.se/bizstories-nyheter/naringslivshistoria/lucka-13-anna-whitlock/ 

2017-11-13. 

 

http://naringslivshistoria.se/bizstories-nyheter/naringslivshistoria/lucka-13-anna-whitlock/
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Men Svenska Hem var inte den enda föreningen som Anna Whitlock var drivande i. Hennes 

sociala engagemang märktes i en rad andra föreningar och sammanslutningar. Inte minst i 

LKPR – Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, i vilken Anna Whitlock var 

ordförande under åren 1903-1909 samt 1912-1914.5  

 

I januari 2017 sändes en dokumentär i två delar med namnet Kvinnorna på Fröken Frimans 

tid, i vilken man belyste flera av de svenska rösträttskvinnorna som figurerade under det 

tidiga 1900-talet. I dokumentären berättade man om Anna Whitlocks väninnor och 

medkämpar som tex. Frigga Carlberg och Ann Margret Holmgren.6 Jag följde dokumentärens 

två delar med lika stort intresse som för dramaserien. Vikten av LKPR som organisation, och 

den faktiska kampen som dessa kvinnor genomförde med det slutgiltiga målet att de skulle få 

rösta på samma villkor som männen, stod plötsligt klart för mig. Men vilka var de och varför 

kände jag inte till mer om dem? Hade Karlstad en egen Dagmar Friman? Av mer eller mindre 

en slump kommer jag något år senare få stifta bekantskap med Gerda Hellberg, som visade 

sig vara något av just Karlstads alldeles egna Dagmar Friman. En av de främsta kämparna i 

den kvinnliga rösträttsrörelsen och en av de första kvinnorna i Karlstads stadsfullmäktige. 

God vän med både Anna Whitlock och Ellen Key och hennes hem var Villa Skogsbrynet, en 

gigantisk nationalromantisk trävilla någon kilometer från där jag själv bor. 

Men återigen, varför visste jag inte redan vem Gerda Hellberg var? I sin bok Kvinnor får röst 

- Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse, skriver författaren och 

professor emeritus i kvinnohistoria vid Stockholms Universitet, Christina Florin:  

”Det är tyvärr inte lätt att finna källor för en djupare studie av Gerda Hellbergs liv och hennes 

personlighet – i synnerhet inte om hennes ungdom och skoltid. Det är istället hennes berömda 

make Mauritz Hellberg som förärats biografier…Till stor del beror vår brist på kunskap om 

Gerda Hellberg på att alla hennes familjebrev brändes efter hennes död vilket förstås är 

olyckligt ur en sentida historikers synpunkt.” 

I citatet ovan finns en förklaring till varför jag inte visste mer om henne, men också ett 

angivet forskningsproblem i form av den kunskapslucka som råder när det gäller Gerda 

Hellberg. 

 

                                                           
5 Levin Hjördis, ”Kvinnornas rösträttsrörelse”, Vi mänskor nr. 3 1991.  

http://www.vimänskor.se/wp-content/uploads/2009/09/Vi_Manskor_nr_3_1991.pdf  hämtad 

2017-11-13 
6 Englund Karin, ”Fröken Frimans källkrig”, Arkiv – En tidskrift om arkivets alla aspekter, nr. 

3 2017. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt var en del av den organiseringsvåg som 

sköljde över Sverige vid tiden kring förra sekelskiftet. LKPR bestod av ett nätverk av kvinnor 

från olika bakgrunder och olika samhällsklasser som gemensamt kämpade för kvinnans 

rösträtt. Men vad var det som gjorde att dessa kvinnor engagerade sig i frågan? Var kom 

engagemanget ifrån, kunde kvinnornas sociala kapital vara en förklaring till engagemanget i 

samhället? 

 

Syftet med denna studie är att fylla en del av det tomrum som finns i den tidigare forskningen 

om rösträttsaktivisten Gerda Hellberg. Dels i frågan om hur hennes bakgrund såg ut, dels i 

frågan om vad som formade henne till en av Sveriges mest framstående kvinnliga 

rösträttsaktivister. Genom att analysera hennes bakgrund och samhällsengagemang från det att 

hon bildar den första kvinnliga studentföreningen i Uppsala 1892, via kampen för den 

kvinnliga rösträttens införande 1921, till hennes lokala engagemang i både politiska och 

sociala frågor, vill jag försöka se hur socialt kapital kan påverka en individs 

samhällsengagemang.  

 

Gerda Hellbergs sociala kapital kommer att belysas utifrån följande frågeställningar: 

1) På vilket sätt kan Gerda Hellbergs sociala ursprung påverkat henne? 

2) Vilken roll spelade studietiden i Uppsala och Gerda Hellbergs intellektuella och 

akademiska kapital för formandet av henne till rösträttsaktivist? 

 

1.3 Forskningsläge 

Susel Hedström Huveröds Kvinnor som murbräckor från 1989, lyfter med Ellen Key som 

utgångspunkt fram de kvinnliga pionjärerna till vilka Gerda Hellberg hörde. Hon belyser 

deras betydelse för utvecklingen av nya idéer främst inom skolväsendet. Själv beskriver 

Hedström Huveröd sin bok som ett strövtåg inom idé-, kvinno- och kulturhistoria.  I boken På 

väg mot lika villkor? belyser författaren Anna Furevik den svenska genushistorien under 150 

år med fokus på 1900-talet. De fyra huvudkapitlen behandlar ämnena politik, familj, 

sexualitet och arbetsmarknad. Boken är skriven med syftet att användas som ett komplement 

till de ordinarie läromedlen i historia, samhällskunskap och sociologi. En intressant och 

nytänkande bok från 2015, som lägger ett genusperspektiv på den svenska 1900-talshistorien. 

I Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier av Yvonne Hirdman som utkom 

1992, diskuterar författaren underordning och hur begreppet drabbat kvinnor under olika 
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tidsepoker. Ett par av bokens kapitel handlar även om hur vissa kvinnor förhållit sig till sin 

tids underordning. I både Gunnela Björks Att förhandla sitt medborgarskap: kvinnor som 

kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950 från 1999, och i Politikens genusgränser. Den 

kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902–1921 av 

Josefin Rönnbäck från 2004, är medborgarbegreppet och LKPR:s organisation och 

verksamhet centralt. Bland de färskaste bidragen till forskningsläget finns boken En annan 

historia med undertiteln Om Barumskvinnan, Mama Masika och 49 andra personer alla bör 

känna till, som utkom 2017. I förordet av redaktören Lina Thomsgård står att läsa att när 

arbetet med boken började hade en granskning utförd av Dagens Nyheter precis konstaterat att 

i fyra av de vanligaste läroböckerna i historia för grundskolan, utgör män 87 % av alla de 

människor som nämns. Vidare bestod samlingen Historiens viktigaste svenskar av 16 kvinnor 

och 84 män. Därigenom föddes också namnet på antologin, det behövdes berättas en annan 

historia. Rösträttskvinnorna kommer boken mycket nära i avsnitten om Anna Sterky, Kerstin 

Hesselgren och inte minst i avsnittet om Augusta Tonning, som gav sin häst det i mina öron 

oslagbara namnet Rösträttskampen. Kerstin Hesselgren, en av de första kvinnorna i 

Riksdagen, dyker även upp som en av de porträtterade kvinnorna i Starka kvinnor som fört 

Sverige framåt av Gunilla Lindberg från 2005. Boken berättar om olika svenska kvinnor i den 

svenska historien, men fokuserar inte på kvinnorna inom rösträttsrörelsen. C-uppsatsen från 

Karlstads universitet Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Karlstad 1903-1920 av Brita 

Lönner från 1990 har mer av en lokalhistorisk prägel i vilken Gerda Hellbergs engagemang i 

Karlstads FKPR tydligt synliggörs. Uppsatsen bygger till stor del på utdrag ur protokollen 

från Karlstads FKPR och visar även på föreningens bildande engagemang. I böckerna En 

gästbok minns ur Villa Skogsbrynets historia från 2005 samt Brev till Gerda och andra från 

Mauritz Hellberg från 1993 skrivna av Bertil Örnklint (gift med paret Hellbergs barnbarn 

Monika), porträtteras både paret Hellbergs gäster på Villa Skogsbrynet samt Gerda och 

Mauritz själva då Örnklint valt att återge stora delar av parets korrespondens. De båda 

böckerna ger en personlig prägel av paret och deras liv, antagligen mycket pga. författarens 

släktskap med paret Hellberg. I Christina Florins bok Kvinnor får röst – kön, känslor och 

politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse från 2006, ges läsaren dels en bred översikt över 

det svenska samhället mellan ca 1880 då de första rösterna för allmän och lika rösträtt för 

kvinnor hördes, till 1921 då kvinnorna för första gången fick rösta på samma villkor som 

männen. Samtidigt som gör författaren intressanta nedslag i historien om personerna som 

kämpade för detta. Florin skriver bl.a. om aktivisternas vardag med allt vad det innebar och 
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systerskapet dem emellan. I dessa avsnitt går Florin även i djupare på varifrån flera av de 

främsta kvinnliga rösträttskämparnas engagemang kom ifrån.  

 

I studien har en del artiklar från både från dagspressen och populärhistoriska tidskrifter 

använts som litteratur. Dessa har främst använts för att hitta kompletterande information till 

källmaterialet, oftast detaljer som årtal eller någons födelseort. Exempelvis gav artikeln ”Det 

började på Fogelstad” som publicerats i Populär Historia 2007, en bra inramning av 

verksamheten gällande årtal och deltagare, som kompletterade de protokoll från den s.k. 

Urkursen på Fogelstad som finns i arkivmaterialet efter Gerda Hellberg. Den forskning som 

jag själv gjorde inför artikeln ”Gerda Hellberg – Karlstads första rösträttskämpe” som 

publicerades i 2017 års höstnummer av Gillet, gav mig en bra grund att stå på inför arbetet 

med denna uppsats samt en god förförståelse av ämnet. Via KvinnSam vid 

Göteborgsuniversitetsbibliotek, ett nationellt bibliotek för genusforskning, har jag fått tillgång 

till många av de tidningar som rösträttskvinnorna skrev i som Rösträtt för Kvinnor, IDUN 

m.fl. På Kvinnsam finns också en hel del artiklar om rösträttskvinnorna och deras verksamhet, 

bl.a. om Anna Whitlock och Fogelstadkurserna. 

 

I uppsatserna Socialt kapital genom Föreningsengagemang? Föreningsmedlemskapets 

betydelse för det sociala kapitalet från 2012 av Ella Lundqvist och Socialt kapital Teori, 

begrepp och mätning – en kunskapsöversikt med fokus på folkhälsa från 2003 av Malin 

Eriksson har det sociala kapitalets betydelse för individers samhällsengagemang belysts. 

Bengt Starrins bok Socialt kapital : i ett välfärdsperspektiv från 2011 visar på bredden i 

begreppet socialt kapital och hur det på senare år lyfts allt mer i diskussioner om välfärd. 

  

För att sammanfatta forskningsläget gällande rösträttskvinnorna från början av förra seklet, 

ligger fokus främst på LKPR som förening, hur den var organiserad och vad den åstadkom.  

Om kvinnorna som bedrev organisationens verksamhet, är forskningen i nuläget mer 

begränsad. Jag upplever att det egentligen bara är i Florins Kvinnor får röst som 

rösträttskvinnorna lyfts fram ur historien som individer. Och som ju framgår av tidigare 

angivna citat av Christina Florin, så finns det än mindre forskning om Gerda Hellbergs liv och 

gärning än vad det gör om hennes medsystrar. En faktor som naturligtvis motiverar mitt val 

av undersökningsområde/val av individ. Florin är också den av författarna jag läst i 

sammanhanget, som arbetat betydligt mer med personligt källmaterial än övriga. Hennes 

forskningsmetod verkar även vara den samma som jag använt mig av i denna studie, nämligen 
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att arbeta nära källmaterialet och vara uppmärksam på detaljer. Den litteratur som berör 

rösträttskvinnorna och deras verksamhet inom LKPR är tämligen färsk. Hedström Huveröds, 

Hirdmans och Lönners böcker är från sent 80-tal/tidigt 90-tal, men övrig litteratur är betydligt 

nyare. Detta bör tyda på ett ökat intresse, inte bara för den här tiden i vår historia, utan också 

ett nytt och större intresse för de individer som inte tidigare fått ta plats i historieskrivningen.  

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Studiens teoretiska utgångspunkt är att försöka se hur en individs sociala kapital kan påverka 

dennes samhällsengagemang. För att möjliggöra detta utgör uppsatsens undersökningsdel en 

analys av rösträttsaktivisten Gerda Hellbergs liv och gärning. Hur såg hennes 

samhällsengagemang ut, och finns det kopplingar mellan hennes engagemang och hennes 

sociala kapital (som till stora delar utgjordes av den kulturella, radikala och liberala eliten i 

Sverige vid tiden kring förra sekelskiftet fram till slutet av 1930-talet)? 

Men vad handlar då socialt kapital om? Socialt kapital har blivit ett alltmer frekvent använt 

begrepp inom samhällsvetenskapen och används som ett samlat begrepp för social 

sammanhållning, socialt stöd, social integrering och sociala nätverk.7 Som 

samhällsvetenskaplig teori lanserades begreppet socialt kapital 1990 av den amerikanske 

samhällsvetaren James Coleman. I sin bok ”Foundations of Social Theory” benämner han det 

sociala kapitalet som det fjärde kapitalet. Tidigare hade frågan om individers och samhällens 

tillgångar diskuterats i form av materiella tillgångar – fysiskt kapital, kunskaper – 

humankapital och ekonomi - finansiellt kapital. De tre typerna av olika tillgångar var 

utgångspunkten för perspektivet inom den neoklassiska nationalekonomin som slog igenom 

på 1870-talet. En teori som pekar på att människor är tämligen fokuserade på sin egen 

vinning. Men det fjärde kapitalet som nu lanserades, det sociala kapitalet, punkterar till viss 

del teorin som pekar på människans egoism. Utgångspunkten i diskussionen om det sociala 

kapitalet är enligt Coleman att ”individer inte agerar oberoende av varandra och att deras 

olika målsättningar kan inte nås oberoende av andra aktörer.” Dock väckte det nya begreppet 

ingen större uppmärksamhet förrän tre år senare då en annan amerikan, professorn i 

statsvetenskap Robert Putnam, publicerar sin bok Making Democracy Work.8 Och än mer 

uppmärksammat blir teorin om det sociala kapitalet 1995, när tidningen Journal of Democracy 

                                                           
7 Starrin Bengt, Socialt kapital : i ett välfärdsperspektiv, Liber, 2011, s. 9. 
8 Rothstein Bo, ”Socialt kapital – ett genombrott for en ny samhällsvetenskaplig teori”, I 

Holmberg Sören & Weibull Lennart (eds.). Det våras för politiken. Göteborg. SOM- 

institutet, Göteborgs universitet, 2002, s. 309 
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publicerar Putnams artikel ”Bowling Alone: Americans Declining Social Capital” i vilken han 

hävdar att det sociala kapitalet i USA påtagligt minskat sedan femtiotalet.9 Putnams definition 

av begreppet socialt kapital är ”sociala nätverk och de normer för ömsesidighet och pålitlighet 

som uppstår ur dem” samt ”förtroende, normer och nätverk som kan förbättra 

samhällseffektiviteten genom att underlätta samordnade operationer”. Förtroende och tillit är 

viktiga ord i sammanhanget, då de underlättar samarbete och samarbetet i sig genererar 

förtroende/tillit.10 Men det finns ytterligare definitioner. Den franske sociologen Pierre 

Bourdieu definierar socialt kapital som ”summan av de resurser, aktuella eller potentiella, 

som finns tillgängliga för en individ eller grupp genom att ha tillgång till ett bestående nätverk 

av mer eller mindre institutionaliserade relationer av ömsesidigt erkännande eller 

igenkännande.” Svenske statsvetaren Bo Rothstein förenklar sin definition genom hävda att 

socialt kapital är ”antalet kontakter multiplicerat med graden av förtroende i dessa.”  

 

Gemensamt för alla återgivna definitioner är dock värdet av tillit och förtroende i ett socialt 

kapital. Ofta nämns också begreppen överbryggande (bridging) och sammanlänkande 

(bonding) i diskussioner om socialt kapital. Putnam använder begreppen genom att peka på att 

det sammanlänkande kapitalet stärker en grupps interna sammanhållning pga. att människorna 

i gruppen är lika och påminner om varandra. Samtidigt som det överbryggande kapitalet 

minskar risken för interna motsättningar eftersom det länkar samman människor från olika 

grupper i samhället.11 Forskning visar att höga nivåer av socialt kapital på kollektiv nivå kan 

kopplas till positiva effekter i samhället som tex. mer jämlikhet, mindre brottslighet och lägre 

korruption, samt bättre fungerande myndigheter. Putnam är en av de främsta anhängarna av 

tesen att desto mer socialt kapital en stat besitter, desto bättre fungerar statens demokrati.12 

Men det sociala kapitalet har enligt Putnam inte bara ett kollektivt och/eller ett offentligt 

ansikte, utan också en individuell aspekt. Den individuella aspekten av socialt kapital utgörs 

av individers kontaktnät och de fördelar som styrkan och storleken i ett sådant kontaktnät kan 

                                                           
9 Wikipedia Robert Putnam 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_Putnam 2017-12-10. 
10 Torége Jan, Definitioner - Socialt kapital 

http://www.socialtkapital.nu/definitioner/ 2017-12-10. 
11 Wikipedia Socialt kapital  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialt_kapital 2017-12-14. 
12 Robert D. Putnam, Den fungerande demokratin : medborgarandans rötter i Italien, SNS 

Förlag, 2011, s. 9. 
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utgöra.13 Robert Putnam hävdar också att det finns tre olika former av socialt kapital: Sociala 

normer, mellanmänskligt förtroende och deltagande i formella och/eller informella nätverk.14 

Liksom övriga kapital kan också det sociala kapitalet produceras från flera olika håll.15 I den 

här studien kommer det sociala kapitalets påverkan att studeras genom ett individperspektiv. 

Empirin analyseras utifrån Putnams olika aspekter av det individuella sociala kapitalet. Hur 

påverkade variabler som tex. familjens ursprung, umgänge under studietiden, deltagande i 

kvinnliga nätverk, gift eller ogift, medverkan i olika föreningar och/eller i politiska 

sammanhang eller relationer till samhällets beslutsfattare? Hur såg individens nätverk ut och 

hur påverkade det individen ifråga? Utifrån de angivna frågeställningarna kommer jag att 

undersöka exemplet Gerda Hellberg och hennes tre olika former av socialt kapital. 

 

1.5 Avgränsning och disposition 

Gerda Hellberg föds 1870, samma årtionde som den svenska verkstadsindustrin och 

textilindustrin på allvar tog fart. Med andra ord, precis i början av industrialiseringen av 

Sverige. När hon går bort 1937 är Sverige ett helt annat land än det hon föddes i och de 

svenska kvinnorna har haft rösträtt i 16 år. Gerda Hellbergs levnadstid (1870-1937) blir därför 

studiens naturliga tidsperiod att undersöka. För att ge en historisk kontext till den tid Gerda 

Hellberg föddes och växte upp i, ges i undersökningsdelens inledning en bild av hur det dåtida 

Sverige såg ut.  

Kontextens nyckelord är förändring, industrialisering, demokrati och folkrörelse. De kapitel 

som handlar om Gerda Hellberg är skrivna ur ett mer biografiskt perspektiv då stora delar av 

det källmaterialet består av Gerda Hellbergs egna korrespondens. Undersökningen har en 

inom avgränsningens ramar, en tematisk disposition som följer frågeställningarnas kronologi. 

Gerda Hellbergs familj, tidiga studieår och forskning kopplat till hennes tid i Uppsala återges 

kronologiskt. Hennes rösträttsengagemang, bildande engagemang och politiska engagemang 

anges i en tematisk ordning. 

 

 

                                                           
13 Lundqvist Ella, Socialt kapital genom Föreningsengagemang? Föreningsmedlemskapets 

betydelse för det sociala kapitalet, kandidatuppsats, Karlstads Universitet, 2012, s. 8. 
14 Eriksson Malin, Socialt kapital Teori, begrepp och mätning – en kunskapsöversikt med 

fokus på folkhälsa, Institutionen för epidemiologi och folkhälsa, Umeå universitet, 2003, s. 

13. 
15 Lundqvist, 2012, s. 9. 
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1.6 Metod 

Jag har valt att genom det mikrohistoriska perspektivet söka svaren på uppsatsens 

frågeställningar. Mikrohistoria är ett perspektiv i vilket utgångspunkten är en händelse, en 

plats eller som i det här fallet, en individ.16 Genom att arbeta empirinära och 

förutsättningslöst, hoppas jag få möjlighet att se och uppmärksamma sådant som annars lätt 

hamnar i skymundan.17 Ett exempel är den lilla födelsedagshälsningen från Maria 

Cederschiöld till Wilhelmina de la Rose (se sid. 25). Denna inkluderande metod kan ses som 

motsatsen till selekterande metoden som utvecklades inom den Weibullska skolan under det 

tidiga 1900-talet, som innebar att man strävade efter att få fram den ”bästa” källan till ett 

skeende i historien och avfärda övriga källor som obrukbara.18 Den italienske 

kulturhistorikern Carlo Ginzburg talar i sammanhanget om ”ledtrådsparadigmet”, i vilket han 

jämför forskningsmetoden med hur en detektiv letar efter ledtrådar för att lösa ett fall. Att den 

marginella, ouppmärksammade och till synes irrelevanta detaljen, kan vara den viktigaste 

pusselbiten i sökandet efter svaret på frågan.19 Jag anser att metoden varit fruktbar för mig 

som forskare då det även visar på en bredare historisk kontext i vilket källmaterialet skapats. 

 

1.7 Material 

Som nämndes i inledningen kom jag i kontakt med materialet efter Gerda och Mauritz 

Hellberg våren 2017, under en praktikperiod kopplad till studier i arkivkunskap. På 

Föreningsarkivet i Värmland (tidigare Folkrörelsernas arkiv) finns ”Mauritz Hellbergs 

privatarkiv”, ”Mauritz Hellbergs redaktörsarkiv” samt en hel del oförtecknat material som har 

inkommit till arkivet under 2000-talet via en släkting till paret Hellberg. Under praktiken kom 

jag att arbeta en hel del med det oförtecknade materialet, vilket visade sig innehålla material 

efter Gerda som tidigare inte varit känt. Dokument i form av betyg, lektionsanteckningar, 

utkast till tal och föredrag, minnesanteckningar, deklarationer och taxeringar etc. Men där 

fanns också en hel del foton och korrespondens. Flera av de brev som Florin med flera sedan 

länge trodde var brända, finns kvar. Antagligen bara en bråkdel av alla de brev Gerda skrev, 

men ändå tillräckligt många för att jag ska våga mig på att använda materialet som en grund 

att stå på när det gäller att hitta svaren på mina frågor om vari Gerda Hellbergs 

                                                           
16 Götlind Anna och Kåks Helena, Mikrohistoria: en introduktion för uppsatsskrivande 

studenter, Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 7. 
17 Götlind och Kåks, 2014, s. 22.  
18 Myrdal Janken, ”Källpluralismen och dess inkluderande metodpaket”, Historisk Tidskrift, 

127:3 2007, s. 495. 
19 Myrdal, 2007, s. 498. 
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samhällsengagemang grundade sig och vilken roll hennes sociala kapital spelade i 

sammanhanget. Gerda Hellberg var dock inte ensam om att sörja för att merdelen av hennes 

brev brändes, flera av rösträttskvinnorna i hennes sfär gjorde samma sak. En intressant 

företeelse att utreda som tyvärr inte kan ta plats i denna studie.  I de brev från Gerdas ungdom 

som jag tagit del av, nämns inte något om att de ska förstöras. Däremot i de brev jag läst från 

ca 1915 och framåt adresserade till väninnor, avslutar hon allt som oftast med fraser i stil med 

”Det här är ett brev att omsorgsfullt brännas.”20 När man läser de brev som avlutas på detta 

eller på liknade sätt, är det ganska enkelt att se vad det är i innehållet som Gerda anser privat 

och/eller intimt. Sådana detaljer har jag avsiktligt utelämnat. Även om det i år är 80 år sedan 

Gerda gick bort, har jag gjort en avvägning att inte ta med sådana detaljer i forskningen, då de 

inte är relevanta för att uppnå studiens syfte. Materialet som genererat information om Gerda 

Hellbergs liv och gärning anser jag vara korrekt och trovärdigt, främst då största delen består 

av brev som Gerda själv skrivit. Utöver det oförtecknade materialet, samt innehållet i Mauritz 

Hellbergs redaktörs- och privatarkiv, har jag arbetat med kameralt arkivmaterial som tex. 

mantalslängder, samt kyrkligt arkivmaterial i form av husförhörslängder, in- och 

utflyttningslängder etc. Olika webbsidor som presenterar material om det historiska 

Stockholm där Gerda växte upp, har bidragit till att ge mig en levande kontext av Stockholm 

kring förra seklet. Inte minst Stockholms stadsarkivs hemsida har varit viktig i 

sammanhanget.  

 

2. Undersökning 

2.1 Bakgrund 

När Gerda Hellberg föds 1870 har förändringens vindar börjat blåsa i samhället. Fortfarande 

bor majoriteten av Sveriges befolkning på landsbygden där de flesta är självförsörjande. Men 

Sverige är ett fattigt land och alltfler börjar snegla över Atlanten och bort mot Amerika i hopp 

om en bättre framtid. De hade ju hört av folk som redan emigrerat att jorden fick man gratis, 

och ägde man sin egen jord var man sin egen herre och därmed en fri människa. Många 

svenskar var trötta på att bo i ett land där de fick arbeta oändligt långa dagar och med uselt 

betalt. Inte fick de heller något att säga till om hur samhället och landet skulle styras, då 

endast några få procent av svenskarna levde upp till de krav som ställdes (på männen) för att 

få rösträtt. Som kvinna var det praktiskt taget omöjligt att få vara med och påverka saker och 

ting. Inte heller hade de rätt till högre utbildning eller sin egen myndighet. Samtidigt börjar 

                                                           
20 FA, Brev u.å., oförtecknat material efter Gerda Hellberg. 
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industrialiseringen så smått att börja sin frammarsch även i Sverige, vilket leder till att flera 

industristäder bildas. I städerna är merdelen av invånarna arbetare som snart kommer att ställa 

krav på bättre förhållanden på arbetsplatsen och medbestämmanderätt i samhället. De 

organiserar sig och snart sköljer en folkrörelsevåg över Sverige. En folkrörelsevåg bestående 

av människor som gemensamt kämpar för att förbättra samhället, och för den övergripande 

frågan, allmän och lika rösträtt. 

 

2.2 Ett Sverige i förändring 

Industrialiseringen - Textilindustrins mekaniserade vävmaskin och spinnmaskinen som var 

åtta gånger snabbare än spinnrocken, utgjorde grunden till den industriella revolutionen. 

Arbetet koncentrerades till fabriker och den samlade produktionen blev mer kostnadseffektiv 

än tidigare. En tydlig omfördelning av arbetskraft skedde från jordbruket till industrin, vilket 

innebar en urbanisering. Industristäder växte fram där arbetsklassen bodde, ofta under mycket 

svåra förhållanden.21 Observationer från Storbritanniens tidiga industristäder vittnar om hur 

arbetarna bodde i överfulla hyreskaserner, fuktiga källare och till och med i jordhålor. 

Statistik från de tidiga industristäderna bekräftar bilden, likaså handlingar från samtida 

fattigläkare och hälsovårdsmyndigheter.22  

Klass är ett begrepp som uppstår under industrialismen. Den kände tyske filosofen Karl Marx 

hävdade att ens klasstillhörighet bestäms av vilken roll den enskilde individen har i det 

ekonomiska systemet. Är du en arbetsköpare, en kapitalist, som äger produktionsmedlen 

tillhör du borgarklassen. Är du istället en arbetstagare, en arbetare som saknar 

produktionsmedel tillhör du arbetarklassen. Den kamp som kom att uppstå mellan de bägge 

klasserna ligger i att den dominerande klassen utnyttjar den underordnade klassen och gör 

ekonomisk vinst kopplad till produktionen.23 Arbetarklassens, även kallad proletariatet, 

kvinnor och barn var särskilt eftertraktade som arbetskraft då de ”betalades efter behov”. Det 

innebar att deras löner var max hälften av vad männens var, ofta bara en tredjedel.24 Många av 

de kvinnor som arbetade i industrierna var också mödrar. Vem skulle ta hand om deras barn? 

                                                           
21 Vries Robert, ”Den industriella revolutionen”, So-rummet, 2010-10-03. 

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/industriella-revolutionen# 

2017-11-16 
22 Hirdman Yvonne, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Stockholm: 

Carlsson Bokförlag, 1992, s. 17. 
23 Wikipedia Samhällsklass. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Samhällsklass 2017-11-16 
24 Hirdman, 1992, s. 17. 

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/industriella-revolutionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Samhällsklass
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Flera lösningar diskuterades av dåtidens intellektuella och styrande. Ett förslag som lades 

fram var att man i en närliggande byggnad kunde ha alla spädbarnen samlade och dit 

ammande mödrar kunde gå och ge barnen mat ett visst antal ggr per dag. Förslaget blev dock 

aldrig verklighet då många av industrialismens kritiker hävdade att man skulle skydda barnen 

från fabriksområdena så länge som möjligt. Istället började man diskutera om det det ändå 

inte var bättre att kvinnorna höll sig i hemmen istället för att lönearbeta. Och jo, både 

konservativa och socialister enades om att det var bättre. Det löste ju barnomsorgsfrågan 

samtidigt som kvinnorna inte var med och konkurrerade med männen på arbetsmarknaden 

med sina låga löner.25 

Demokratiseringen - Till Sverige kom industrialismen i samband med de stora 

sågverksetableringarna i Norrland i början på 1870-talet. Redan då höjdes varnande röster 

utifrån Europa om vad konsekvenserna av industrialiseringen kunde leda till. Men det fanns 

en stark ideologisk kraft bakom industrialiseringen (och moderniseringen) av Sverige, 

nämligen de liberala strömningarna i samhället. Liberalismen var en ideologi med anhängare i 

alla samhällsklasser. Särskilt starkt genomslag fick liberalismen inom det ekonomiska 

området. 1848 kom förordningen om aktiebolag, full näringsfrihet och fri banketablering var 

möjligt från 1864. Näringsfriheten och banketableringen var av avgörande betydelse för 

kapitalförsörjningen till skogsindustrins uppbyggnad.26 När järnvägens utbyggnad genom 

Sverige bredde ut sig hade det första steget mot globalisering, modernisering och 

industrialisering tagits. Landskapets traditionella agrara struktur ändrades såklart inte 

omedelbart, men skulle inte finnas någon väg tillbaka till det som varit. Liksom i övriga 

Europa innebar industrialiseringen även i Sverige en drastisk förändring av samhället.27 Och 

även här bildades en arbetarklass. Ett proletariat som kom att strida för sina rättigheter, både 

på sina arbetsplatser och i samhället.  Både varningarna om industrialismens negativa 

konsekvenser och den socialistiska ideologin, nådde Sverige genom en spridning av 

information som inte tidigare varit möjlig. Den nya tidens kommunikationsmedel som tidigare 

nämnda järnvägen, vilken kraftigt förbättrade postgången, och ångfartygen var viktiga 

faktorer.28  Även att resa ut i Europa var nu smidigare än förr, vilket ledde till att flera av 

landets intellektuella gav sig ut på bildningsresor utanför Sveriges gränser liknande den Anna 

                                                           
25 Hirdman, 1992, s. 46ff. 
26 Enander Karl-Göran, Skogsbruk på samhällets villkor, Umeå, 2007, s. 16. 
27 Kilander Svenbjörn, En nationalrikedom av hälsoskatter: om Jämtlands och 

industrisamhället 1882-1910, Hedemora: Gidlund, 2008, s. 25. 
28 Hedström Huveröd, 1989, s. 17. 
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Whitlock gjorde.  Den blivande statsministern Hjalmar Branting, Ellen Key och inte minst 

Fredrika Bremer var andra tongivande personer gav sig ut i världen och tog med sig nya 

intryck, idéer och infallsvinklar hem till Sverige. Gemensamma nämnare för dessa tidiga 

världsresenärer var att de inte lät sig nöjas med den information och de sanningar som 

uttalades i kyrkorummet eller inom akademin. När de återvände hem till Sverige kunde deras 

reseberättelser återges i tryckt form. 1880-talet beskrivs som ett decennium då den svenska 

dagspressen på allvar får spridning. Samtidigt startas flertalet nya dagstidningar upp som tex. 

Arbetet, Social-Demokraten, Svenska Dagbladet och Uppsala Nya Tidning.29 Under 

senhösten 1879 utkommer det första numret av Karlstads-Tidningen.30 Den liksom många av 

de övriga nya tidningarna hade stark koppling till 1800-talets radikala aktörer.31  

 

Sverige var vid den här tiden, liksom många andra europeiska länder, utan allmän och lika 

rösträtt. Klasskillnaderna var stora och utvandringen var mycket hög. Så småningom kom 

utvandringen bli så pass omfattande att staten tillsätter den s.k. Emigrationsutredningen ledd 

av statistikern Gustav Sundbärg.32 Emigrationsutredningen avslutas 1913 och samma år ges 

det sammanfattande resultatet ut i tryckt form i Sundbärgs bok Tankar i utvandringsfrågan. I 

slutordet skriver han:  

”Skulle vi söka att i få ord giva ett par idicier på vår egen uppfattning om orsakerna till den 

stora emigrationen, så skulle vi säga, att vi i Sverige dröjde tjugu år för länge med järnvägarna 

och trettio år för länge med den allmänna rösträtten. Och det viktigaste botemedlet mot 

emigrationen är alltså, att vi för framtiden icke bliva efter, varken i fråga om ekonomisk 

företagsamhet eller i fråga om samhälleliga reformer.”33  

Ett av resultaten som den statliga utredningen kom fram till var således att införandet av 

allmän och lika rösträtt och arbetet med sociala reformer var två mycket viktiga åtgärder att 

vidta för att minska utvandringen från Sverige.  

 

Men hur såg då rösträtten ut i Sverige under det tidiga 1900-talet? 1865 hade den gamla 

ståndsriksdagen ersatts av tvåkammarriksdagen. Den första kammaren valdes indirekt genom 

                                                           
29 Hedström Huveröd 1989, s. 15ff. 
30 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/karlstads-tidningen 2017-11-16. 
31 Hedström Huveröd, 1989, s. 15f. 
32 Lundgren Frans och Tjerneld Andreas, ”Axel Gustav Sundbärg”, Svenskt biografiskt 

lexikon, band 34, s. 241. 

 https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=34700 onlineversion hämtad 2017-12-10 
33 Sundbärg Gustaf, Tankar i utvandringsfrågan, Stockholm: P.A. Nordstedt & Söner, 1913, 

s. 286. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/karlstads-tidningen
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storstädernas kommunala församlingar och landstingen. Bara män som levde upp till 

specificerade ålders-, inkomst- och förmögenhetsvillkor var valbara. För att få rösta i valet till 

den andra kammaren krävdes att du var en man med fast egendom, eller att du betalade skatt 

på en årlig beskattningsbar inkomst. Enligt 1862 års kommunallagar hade kvinnor som var 

myndiga, ogifta och hade en egen inkomst eller förmögenhet som också var specificerad, rätt 

att rösta. För att få rösta krävdes alltså att du var av rätt kön, tjänade tillräckligt mycket pengar 

eller redan besatt en viss förmögenhet.34 Myndighetskravet var dessutom extra uteslutande då 

alla gifta kvinnor var omyndiga, de änkor och ogifta kvinnor över 25 år som var myndiga i de 

allra flesta fall inte nådde upp till det satta inkomstkravet.35 Således var både kvinnorna och 

den växande arbetarklassen två stora grupper i samhället som var utestängda från inflytandet i 

det svenska samhället. 1884 lade den liberala riksdagsmannen Fredrik Borg fram en motion i 

riksdagen i vilken han förordade kvinnlig rösträtt och valbarhet på samma villkor som för 

män. Motionen diskuterades men avslogs. Men debatten tystnade inte. 

 

Folkrörelserna - I takt med att främst industrialiseringen påverkat samhället ställdes nya krav. 

Arbetarklassen krävde ökat inflytande och bättre levnadsförhållanden. Den nya borgarklassen 

som ofta bestod av fabrikörer och köpmän, ställde krav på ett modernare samhälle som 

belönade dina prestationer och inte vilken titel eller börd du ärvt. De nya grupperna 

organiserade sig i olika rörelser för att driva sitt engagemang vidare.36 De nya folkrörelserna 

omfattade arbetarrörelsen inklusive de fackliga och politiska rörelserna, nykterhetsrörelsen, 

väckelserörelsen, idrottsrörelsen och den kooperativa rörelsen. Förutom att dessa 

organisationer lade grunden till dagens mångfacetterade föreningsliv i Sverige, så var de 

också en oerhört viktig del i demokratiseringsprocessen. Det som kännetecknar en folkrörelse 

är att de vill förändra och förbättra samhället, samtidigt som man ofta också sprider sin 

ideologi.37  

 

Redan på 1870-talet hade typograferna i Norrköping gått samman för att tillsammans driva 

igenom krav på förbättring på deras arbetsplatser. Snart spred sig organiseringsvågen över 

landet och allt fler fackföreningsrörelser bildades. 1898 gick de olika fackförbunden i Sverige 

                                                           
34 Riksdagen, ”Riksdagens historia”.  

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/riksdagens-historia/ 2017-11-17 
35 Furevik Anna, På väg mot lika villkor, Malmö: Gleerups, 2015, s. 11f. 
36 Furevik, 2015, s. 13. 
37 Olli Soili-Maria, ”Moderna folkrörelser”, Arkiv en tidskrift om arkivets alla aspekter. 

http://www.temaarkiv.se/moderna-folkrorelser/ 2017-11-17 
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samman och bildade LO – Landsorganisationen. En av första frågor som facket drev, ses även 

av många som den största, kravet på åtta timmars arbetsdag.38 12 till 16 timmars arbetsdag 

och 6 dagars arbetsvecka var det vanliga.39 Parollen löd: ”åtta timmars arbete – åtta timmars 

fritid – åtta timmars vila”.40 Men det kom att dröja innan arbetsförkortningen genomfördes, 

först 1919 fastslog en urtima riksdag att åtta timmars arbetsdag skulle gälla för svenska 

arbetare.41  Men det fanns även andra stora frågor vid sidan av kravet på åttatimmars 

arbetsdag som samlade många människor. Kravet på att faktiskt få rätt att bilda 

fackföreningar, vilket inte blev legalt förrän 1906, samt kampen för allmän och lika rösträtt. 

Ett engagemang som fackföreningsrörelsen delade med de radikala rösträttsrörelserna. 

 

2.3 Rösträttsaktivisten Gerda Hellberg f. Lundberg 

Familjen - Den 22 juni 1870 föder Ida Josefina Lundberg, född Kingren, sitt sjätte barn. 

Flickan döps till Gerda. Hennes halvsyskon heter Lorentz, Isidor, Elisabet, Alfred och Edvard 

vars pappa är den avlidne handlaren Alfred Lundgren. Fadern i familjen heter Olof Henrik 

Lundberg, i familjens korrespondens ofta kallad pappa Olle. Han föddes i Trosa den 16 

augusti 1835 där hans far var stadskassör. Olof växer upp tillsammans med syskonen Lotten 

och Ludvig. Genom sin fars yrke kom Olof tidigt i kontakt med handel och så småningom 

startade han en flera affärer varav en var en var specialiserad på spannmål. Senare flyttade 

Olof Lundberg till Stockholm där han först arbetade som prokurist (en slags 

bolagsföreträdare) hos firman Edvard Heckschers Industrikreditbolag. 1866 byter han jobb 

och startar tillsammans med generalkonsuln O.F. Öberg, gummi- och guttaperkaaffären 

aktiebolaget Kuntze & Co.42 Mamma Ida var född i Södertälje den 21 augusti 1831. Hennes 

föräldrar hette Wilhelmina de la Rose och Lars Adolf Kingren, bägge födda i Stockholm 1805 

resp. 1801. I en nedtecknad levnadsbeskrivning efter Wilhelmina de la Rose framgår, förutom 

en spännande berättelse om hur hon och hennes far sjökaptenen led skeppsbrott på väg hem 

från Hamburg, och hur han fick tag i Wilhelminas hår och på sätt kunde dra henne tillbaka 

över relingen, att hon levt ett ganska så hårt liv. Den 29 september 1829 gifter sig Wilhelmina 

                                                           
38 LO, ”Historia”. 

http://ung.lo.se/detta-ar-lo/historia/ 2017-11-20 
39 Stockholmskällan, ”Arbetstidens historia”. 

 https://stockholmskallan.stockholm.se/post/29329 2017-11-20 
40 LO, ”Historia”.  

http://ung.lo.se/detta-ar-lo/historia/ 2017-11-20 
41 Stockholmskällan, ”Arbetstidens historia”. 

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/29329 2017-11-20 
42 FA, Släkthistorik u.å., Mauritz Hellbergs privatarkiv, volym 8. 
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de la Rose med slaktaren Lars Adolf Kingren. De får döttrarna Hilda Wilhelmina Josefina, Ida 

Josefina (Gerdas mamma) och Betzy Amanda. Men så 1838 är ”huset ruinerat, genast börjar 

hon att arbeta, försörjande sig och tre små flickor, sitter många nätter då uret visar ett och 

två”.43  I Sveriges Stads-Tidning från den 13 maj 1839 står att läsa:  

”Alla de, som veta sig vara något skyldiga uti Slagtaren L.A. Kingrens gäldbundna Bo, anmanas 

härigenom att ofördröjligen, och, så vida lagsökning vill undvikas, sist inom denna månads 

utgång sina skulder betala till Gode Mannen i bemälte Kingrens konkurs, E.O. Kanslisten C.O. 

Burén, hvilkens adress är Stockholm och Kongl. Justitie-Revisionen. Stockholm den 6 Maj 

1839”.44  

Gerdas morfar gör ytterligare en konkurs sommaren 1849 och två år senare dör han.45 I 

samband med att familjen ruineras 1838 delar även makarna Kingren på sig. De lämnar den 

gemensamma bostaden på St.Paulsgatan 21, även kallat det van der Nootska palatset, på 

Södermalm.46 Lars Adolf Kingren återfinns sedan i 1845 års mantalslängd vid Järngraven 

Övra 24 vid Södermalmstorg utan resten av familjen.47 1840 börjar Wilhelmina arbeta som 

husmoder på Hillska skolan, en internatskola på Södermalm för pojkar från välbeställda 

borgarfamiljer. Sex år senare stängdes skolan pga. finansiella svårigheter och Wilhelmina får 

istället anställning som värdinna på Brunkebergs Hotell (som revs under under 

Norrmalmsregleringen 1969). Brunkebergs torg där hotellet låg, var vid den här tiden kärnan i 

det växande Stockholm. Det omgavs av tjusiga restauranger och hotell. Just Brunkebergs 

Hotell bestod av lyxiga våningar där flera av 1800-talets stora kändisar som Lars Johan 

Hierta, Jenny Nyström och Albert Bonnier bodde under längre perioder.48 Under 1800-talet 

drabbades Sverige i omgångar av koleraepidemier och 1854 bryter koleran återigen ut i 

Stockholm. Wilhelmina organiserar då med hjälp av bidrag från olika välgörare, en 

                                                           
43 FA, Mauritz Hellbergs privatarkiv, volym 8. 
44 Post- och inrikestidningar 1839-05-13. 

http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:321225&sequence_number 

=1&recordNumber=2477&totalRecordNumber=3146 2017-11-27 
45 Tidigmoderna konkurser – Arkiv och universitet i samarbete Stockholms magistrat och 

rådhusrätt 1687-1849. 

http://tidigmodernakonkurser.se/uploads/posts/files/C05A_PDF/SE_SSA_0138_C5a_14_342

_341.pdf 2017-11-28 
46 Stockholms digitala stadsarkiv, mantals- och skattskrivningslängd  i Stockholms stad 1835. 

http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-

0032/mantalsbok/M3517010687_150dpi.pdf 2017-11-28 
47 Stockholms digitala stadsarkiv, mantals- och skattskrivningslängd i Stockholms stad 1845. 

http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA 

0032/mantalsbok/M4515010040_150dpi.pdf 2017-11-28 
48 Fare Stella, ”Brunkeberg och torget som försvann”. 

http://stellafare.se/brunkeberg-och-torget-som-forsvann/ 2018-01-02 

http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA%200032/mantalsbok/M4515010040_150dpi.pdf
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA%200032/mantalsbok/M4515010040_150dpi.pdf
http://stellafare.se/brunkeberg-och-torget-som-forsvann/
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bespisning för föräldralösa barn. Ett av de föräldralösa barnen heter Waldemar Dahlgren och 

blir senare Wilhelminas fosterson. Ungefär samtidigt mister Wilhelmina sin plats på 

Brunkebergs Hotell när det återigen säljs, men hennes tidigare arbetsgivare hade värderat 

hennes arbete högt, och hon får därför en livränta utbetalad till och med 1864. Då har 

Wilhelmina redan köpt en egendom i Södertälje där hon kom att bo fram till sin död den 9 

februari 1886. Delar av hennes arv kom att gå till stiftelsen Wilhelmina Kingrens minne för 

föräldralösa barn.49  

Gerdas far Olof Lundberg sågs som en aktad handelsman i Stockholm och en omtyckt 

familjefar. Men han hamnar i ett periodiskt alkoholmissbruk från vilket han inte kan ta sig ur. 

I Olof Lundbergs korrespondens går att utläsa hur han allt oftare hamnar i svåra ekonomiska 

situationer. Bland annat visar det sig att han fått betala tillbaka de stora summor som hans frus 

fosterbror Valdemar Dahlgren visat sig förskingra från Kuntze & Co, samt hur kompanjonen 

Öberg inte är helt lätt att ha att göra med. Så småningom delar de upp verksamheten mellan 

sig. Öberg tar över butiken Kuntze & Co Detaljhandel AB på Drottninggatan och Olof 

Lundberg, som var den som startade företaget, behåller ansvaret för fabriken på Norra 

Tullportsgatan.50 När Gerda blir äldre framkommer det att hon lidit stor vånda av faderns 

alkoholism. Lika mycket som hon höll av honom under hans nyktra perioder, avskydde hon 

honom under perioderna då han drack.51 Den 26 mars 1886 undertecknar han sitt testamente, i 

vilket han är mycket noga med att inte göra skillnad på sina styvbarn och sitt biologiska barn 

Gerda. Olof Lundberg dör 1892 och då bor makarna Lundberg på Storgatan 8 på Östermalm i 

Stockholm. Sönerna är då redan engagerade i arbetet med fabriken, dottern Lisa arbetar som 

husfru och sekreterare åt C. F. Liljevalchs och Gerda studerar i Uppsala.52 Att Olof troligen 

var mycket stolt över att Gerda var student i Uppsala, kan man utläsa av deras korrespondens 

när han titulerar henne Studentskan Gerda Lundberg.53 På sista raden in dödsannonsen efter 

Olof Lundberg står det också ”...en dotter, student, vistas i Uppsala, studerande å 

doktorsgraden”.54  

                                                           
49 FA, Levnadsbeskrivning Wilhelmina de la Rose u.å., Mauritz Hellbergs privatarkiv, volym 

8. 
50 Millqvist Folke, ”Gummiindustrins framväxt i Sverige”, s. 120f. 

http://digitalamodeller.se/daedalus/kapitel/Gummiindustrins%20framvaxt%20i%20Sverige.pd

f 2017-11-28 
51 Bertil Örnklint, En gästbok minns ur Villa Skogsbrynets historia, Karlstad: Toms 

Bokförlag, 2005, s. 50. 
52 FA, Mauritz Hellbergs privatarkiv, volym 8. 
53 FA, Mauritz Hellbergs privatarkiv, volym 10. 
54 FA, Dödsannons efter Olof Lundberg u.å., Mauritz Hellbergs privatarkiv, volym 8. 
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De tidiga studieåren - Den 27 maj 1879, när Gerda är nio år gammal, får hon sitt första betyg 

från Ecole Francaise – Franska skolan. De ämnen som hon blivit betygsatt i är svenska och 

franska språket, historia, geografi, arimetik55, naturkunnighet, teckning, välskrivning och 

handarbeten. Betygen är fina likaså är omdömena i uppförande och ”uppmärksamhet å 

lärorummet”.56 Ecole Francaise i Stockholm startade sin verksamhet 1867. Förutom fokus på 

det franska språket, fanns ett tydligt uppdrag att låta humanismen genomsyra skolan. Man 

skulle tro på och respektera den enskilda människan.57 Under Gerdas studietid låg skolan på 

Drottninggatan 108, men sedan 1911 bedrivs verksamheten på Döbelnsgatan alldeles nära S:t 

Johannes kyrka i centrala Stockholm. Familjen Lundberg/Lundgren bor under 1880-talet på 

Bryggaregatan 2 b. I ett brev till sin faster Lotten daterat den 14 augusti 1884, skriver Gerda:  

”Älskade faster! Nu i dagarna har jag fått reda på någonting så rysligt trefligt, så jag måste tala 

om det. Det är en stege på vinden, som (genom ett fönster) bär rakt ut på taket, der man kan ta 

sig en promenad, fast det är lite kinkigt. Jag kommer alldeles nu därifrån. Man har utsigt öfver 

hela stan. Det bolmade rök så trefligt ur alla skorstenar…Igår var det 3 eller 4 flickor i hvar sitt 

fönster, som viftade åt mig, hyggligt nog…Ajö med dig! Många pussar till dig och Mia från 

Gerda”58 

I maj 1886 konfirmeras Gerda i St. Klara kyrka. Samma år har hon även läst tyska och 

naturalhistoria vid Stockholms Norra Latinläroverk utöver sina studier vid Ecole Francaise. 

Två år senare tar Gerda examen från Ecole Francaise. Betygen är höga och i september 1888 

skrivs hon in vid Uppsala universitet med målet att ta en filosofiekandidatexamen i språk.59 

 

2.4 Studentlivet i Uppsala 

Universitetsstudier för kvinnor - Huvuddelen av 1800-talet innebar inte bara att kvinnor i 

allmänhet inte hade rösträtt. De var i mångt och mycket också utestängda från statusfyllda 

yrken, kulturella institutioner och inte minst från teoretiska utbildningar.60 Under 1860-talet 

debatteras kvinnors högre utbildning i ståndsriksdagen. Men dessa nya liberala tankar 

förkastades av de ortodoxa motståndarna med motiveringen att om kvinnorna fick utbildning 

för uppgifter i det offentliga livet, skulle Guds skapelseordning brytas. Motståndet mot 

                                                           
55 Den del av matematiken som behandlar räknande. 
56 FA, Betyg från Franska Skolan daterat 1879, Mauritz Hellbergs privatarkiv, volym 9. 
57 Franska Skolans historia. 

http://www.franskaskolan.se/54-2/skolans-historia/ 2017-11-29 
58 FA, Bred daterat 1884-08-14, oförtecknat arkivmaterial efter Gerda Hellberg. 
59 FA, Mauritz Hellbergs privatarkiv, volym 9. 
60 Florin Christina, Kvarnström Lars, Kvinnor på gränsen till medborgarskap, Stockholm: 

Atlas, 2001, s. 17.  
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kvinnors rätt till högre utbildning var alltså utbrett, även bland de som inte hänvisade till 

religionen. Men till sist går reformen om kvinnans rätt till universitetsstudier igenom,61 och i 

början av 1870-talet skrivs den första kvinnliga studenten in vid Uppsala universitet. Hon 

hette Betty Pettersson och hade då genom ett kungligt beslut fått tillträde till universitetet där 

hon kom att utbilda sig till lärare. 1883 erhöll som första kvinnan i Sverige Ellen Fries 

doktorsgraden efter att ha disputerat på sin av handling i historia.62 Kvinnliga studenter vid 

universiteten var ingen vanlig syn vid den här tiden. På ca tusen manliga studenter per termin 

gick det tio kvinnliga.63 Under 1800-talet skrevs totalt 153 kvinnor in vid Uppsala 

universitet.64 

 

Villa Åsen - 1884 hade paret Ann Margret (född Tersmeden) och fysiologiprofessorn vid 

Uppsala universitet Frithiof Holmgren, flyttat in i den nybyggda Villa Åsen nära universitet. 

Makarna Holmgren var båda medlemmar i den liberala politiska studentföreningen 

Verdandi65 som grundats 1882 av bland andra Karl Staaf, Hjalmar Branting och Knut 

Wicksell.66 Ann Margret Holmgren hade i början av 1880-talet debuterat som författare, och 

började snart att producera s.k. småskrifter för Verdandi. Förutom familjen Holmgrens åtta 

barn, var deras hem allt som oftast fyllt av studenter och vänner. Villa Åsen har beskrivits 

som ”hemmet med de öppna dörrarna” och som ”radikalismens högborg i Uppsala”. På grund 

av försämrad ekonomi börjar Ann Margret Holmgren så småningom att hyra ut studentrum till 

kvinnliga studenter.67 En av dessa var Gerda, och som om nybliven uppsalabo blir hon snabbt 

god vän med sina nya grannar, Gulli Petrini och Lydia Wahlström som också ackorderar rum 

på Villa Åsen.68 En vänskap som skulle följa dem livet ut. 

 

                                                           
61 Florin, Kvarnström, 2001, s. 25. 
62 ”Kvinnor i Uppsala universitets historia”.   

https://www.uu.se/om-uu/historia/kvinnor-i-uppsala-universitets-historia/ 2017-11-30 
63 Örnklint, 2005, s. 42. 
64 ”Kvinnor i Uppsala universitets historia”. 

https://www.uu.se/om-uu/historia/kvinnor-i-uppsala-universitets-historia/ 2017-11-30 
65 Ullenhag Kersti, Ann Margret Holmgren - Den kvinnliga rösträttens agitator, Uppsala 

papers in Economic History, research report no 44, 1997, s. 5. 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:128657/FULLTEXT01.pdf 2017-11-30 
66 Studentföreningen Verdandi i Uppsala.  

http://www.foreningenverdandi.se/historik.htm 2017-11-30 
67 Florin Christina, Kvinnor får röst, Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2006, s. 68f. 
68 Florin, 2006, s. 70. 
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Kvinnliga Studentföreningen - Gulli Petrini föddes som Gulli Rossander i Stockholm 1867. 

Hon och hennes fem syskon växte upp i en välbärgad familj som inkluderade tjänstefolk och 

grosshandlarvilla i skärgården. Hennes far hette Carl Jacob Rossander och var bl.a. överkirurg 

vid Serfimerlasarettet i Stockholm. Faderns systrar var Jenny och Alida Rossander, vilka var 

de som drev de tidigare nämnda Rossanderska kurserna. Jenny Rossander hade ibland 

privatundervisning för släktens barn, där Gulli som liten flicka fick det inpräntat att kvinnor 

och män faktiskt hade olika ställning i samhället. Att skaffa sig en akademisk utbildning låg 

tack vare familjens bildningstradition, nära till hands. Hennes frisinnade far skall också 

kraftigt uppmuntrat Gulli till att läsa vidare efter att hon tagit studenten på Wallinska skolan i 

Stockholm.69 Gerdas andra bundsförvant på Villa Åsen, Lydia Wahlström, föddes i en 

prästfamilj i Västmanland 1869. Hon växte upp i tron om att fadern egentligen önskat sig en 

son istället för henne själv, och därför ansträngde hon sig i största möjliga mån för att 

uppfattas som en pojke. Lydia Wahlström hade även tidigt bestämt sig för att bli präst som sin 

far, och det tog henne hårt när hon fick veta att det inte var omöjligt på grund av att hon inte 

var man.70 Först 1958 blev det möjligt för svenska kvinnor att bli präster.71 Efter att tvingats 

ge upp tankarna på prästyrket, skriver hon istället in sig vid Uppsala universitet samtidigt som 

Gerda, hösten 1888. Lydia hade dock svårt att acceptera att hon tvingats ge upp sin dröm om 

att bli präst, och hon kom snart att bli en aktiv både debattör och skribent i olika kyrkliga 

frågor.72 Så möts då de tre unga nyblivna uppsalaborna i Villa Åsen hos makarna Holmgren. 

De hamnar mitt i diskussioner om religiöst fritänkande, preventivmedel, arbetarnas rättigheter 

och parlamentarism. Och eftersom de nu kan ta examen på samma villkor som männen, anser 

de att i rimlighetens namn borde de också få samma rättigheter i övrigt. De deltar i 

diskussionerna och influeras av de människor som kommer till Villa Åsen. Tillsammans 

bildar de 1892 den första kvinnliga studentföreningen i Sverige, nämligen Upsala Kvinliga 

Studäntförening. Lydia Wahlström utses till ordförande. Föreningen växte och medlemmarna 

i föreningen kom att bli de första kvinnliga studenterna som bar sin studentmössa offentligt. 

Ett beteende som av många av samtidens män ansågs oerhört opassande.73 Främst ville 

                                                           
69 Florin, 2006, s. 96f. 
70 Engström Englin Lena, ”Trotsig och försagd”, Kulturarv Västmanland. 

http://www.kulturarvvastmanland.se/content/utforska/trotsig-och-forsagd 2018-01-02 
71 Svenska kyrkan, ”Prästämbete för kvinnor”. 

https://www.svenskakyrkan.se/kvinnliga-praster 2017-11-30 
72 Ericson Wolke Lars, ”Svenska historiker 4: Expert på gustavianskt”, 2007-08-08. 

http://popularhistoria.se/artiklar/svenska-historiker-4-expert-pa-gustavianskt 2017-11-30 
73 Moström Jenny, ”Gerda Hellberg – Karlstads första rösträttskämpe”, Gillet 2017 Tidskrift 

för Carlstads-Gillet Nr 32/årgång 26.  
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föreningen förbättra de kvinnliga studenternas villkor, men den kom också att fungera som en 

feministisk plantskola för kvinnor som brann för ett mer jämlikt samhälle, ett samhälle med 

allmän och lika rösträtt.74 

 

Mauritz Hellberg, Verdandi (och den s.k. Sedlighetsdebatten) och trolovning - Samma år som 

Gerda är med och grundar studentföreningen träffar hon Mauritz Hellberg. En värmlänning 

född i Långserud utanför Säffle 1859, som också studerat i Uppsala. Dock hann han inte 

avsluta sina studier då han med buller och bång fick lämna universitetet bara ett par månader 

innan hans planerade examen våren 1887, i och med den s.k. Verdandiskandalen. 

Studentföreningen Verdandi var som tidigare nämnt, en radikalpolitisk förening i vilka bl.a. 

makarna Holmgren var medlemmar. Bland de övriga medlemmarna fanns flera som skulle 

komma att ta stor plats i Sveriges moderna historia. Hellberg hade 1886 valts till föreningens 

ordförande.75 Föreningen förespråkade tidigt religionsfrihet tillsammans med tanke- och 

yttrandefrihet, och anordnade föredrag och diskussioner om dåtidens kontroversiella ämnen.  

Den andra april 1887 hålls ett av de föredrag som kommer att bli det mest kända och 

omtalade. Det är även det som händer just denna kväll, som leder till att Gerda Lundberg 

några år senare blir Gerda Hellberg och flyttar till Karlstad. Under kvällens gång ställer sig 

Hinke Bergegren, som gjort sig känd som en frispråkig socialistisk agitator, upp och gör ett 

uttalande i prostitutionsfrågan där han skuldbelägger männen istället för de s.k. fallna 

kvinnorna. Uttalandet ses inte som särskilt kontroversiellt och kvällens debatt fortsätter. Dock 

blåses det hela upp i pressen som en skandal och det slutar med att Mauritz Hellberg får 

lämna både sina studier och Uppsala och istället bege sig till Karlstad där han blir redaktör på 

den radikala Karlstads-Tidningen. Han efterträder där sin gode vän och tidigare klasskamrat 

Gustaf Fröding vars nervproblem gjorde det för svårt för honom att fortsätta tidningsarbetet. 

Karlstads-Tidningen sågs vid den här tiden som ”uppstudsigt radikal” och starkt ogillad i 

konservativa kretsar.76 Allt efter hand kommer tidningen och växa sig större, och mycket tack 

vare att Mauritz Hellberg själv tidigt engagerat sig i kampen för allmän och lika rösträtt, blir 

så småningom Karlstads-Tidningen ett av de största organen för rösträttsorganisationerna att 

                                                                                                                                                                                     

http://www.carlstads-gillet.s.se/gillet2017h.pdf 2017-11-30 
74 Florin, 2006, s. 70. 
75 Ståhl Manne, ”K Mauritz B Hellberg”, Svenskt biografiskt lexikon, band 18 (1969-1971), s. 

563. 
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kommunicera ut sina budskap genom. Mauritz Hellberg kommer att fortsätta att arbeta på 

Karlstads-Tidningen i 49 år.77  

 

Året innan Gerda tar sin filosofie kandidatexamen i språk, 1892, har hon och Mauritz börjat 

att brevväxla. Trots att Mauritz lämnade Uppsala innan Gerda flyttade dit, kom de att träffas i 

kretsarna kring Verdandi och Villa Åsen. Mauritz hade inte tappat kontakten med sina gamla 

vänner och studiekamrater trots att han tvingats ifrån Uppsala. I breven kan man följa hur 

vänskapen växer och hur de ofta diskuterar deras gemensamma hjärtefråga om allmän och 

lika rösträtt för alla kvinnor och män.78 Så småningom utvecklas vänskapen till kärlek och i 

Mauritz Hellbergs almanacka från 1897, står det torsdagen den 22 juni noterat ”Gifte mig. 

Lidingöbro”.79 Lidingöbro var ett värdshus som låg vid fjärden Lilla Värtan mellan Norra 

Djurgården och Lidingö i Stockholm.80 Både Gerda och Mauritz var uttalade ateister och 

dessutom mycket måna om att Gerda inte skulle hamna under sin makes förmyndarskap, 

vilket automatiskt skulle ske vid en kyrklig vigsel. (Den allmänna möjligheten till borgerlig 

vigsel infördes först 1908.) Därför väljer istället Gerda Lundberg och Mauritz Hellberg att 

trolova sig.81 I trolovningsdokumentet står att läsa följande:  

”Att redaktören, filosofie kandidaten Karl Mauritz Bernhard Hellberg och filosofie kandidaten 

fröken Gerda Lundberg, hvilka vi personligen känna, denna dag vid sundt och fullt förstånd och 

af fri vilja förklarat sig ingå Trolofvning med hvarandra och i omedelbart samband därmed 

egenhändigt undertecknat förestående handling; det varder af oss på en gång närvarande och för 

Trolofvningen bevittnade särskildt tillkallade vänner intygar.”82  

De särskilt tillkallade vännerna är Ann Margret Holmgren f. Tersmeden, Gulli Rossander, 

Otto von Zweibergk och David Bergström. Ann Margret Holmgren f. Tersmeden och Gulli 

Rossander var ju som tidigare nämnt Gerdas vänner från studietiden. Otto von Zweibergk och 

David Bergström var båda gamla Verdandivänner till Mauritz. De var liksom honom liberaler 

som aktivt arbetade för allmän och lika rösträtt, och som kom att göra karriär inom 

                                                           
77 Fröman Jan, ”Hellberg Mauritz”, Ohlininstitutet, 2013-08-30. 
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http://ohlininstitutet.se/liberala-biblioteket/personer/hellberg-mauritz/
http://www.nationalstadsparken.se/default.aspx?id=3419


  23 

tidningsvärlden.83 Bergström blev dessutom krigsminister i regeringen Staaf II mellan åren 

1911- 1914.84  Karl Staaf som vid tiden för trolovningen var verksam som advokat, hade sett 

till att dokumentet var legalt. Även han var en av Mauritz goda vänner. Likaså var författaren, 

pedagogen och och kvinnosaksideologen Ellen Key var viktig i sammanhanget, hon var 

ytterligare en i kretsen av Verdandi och kom att bli något av en själasörjare för Gerda. Först 

när Ellen Key gett Gerda och Mauritz sin välsignelse offentliggjordes trolovningen.85 Strax 

därefter flyttar Gerda Hellberg till Karlstad. 

2.5 Rösträttsengagemanget    

Fredrika Bremer och de tidigaste kvinnoorganisationerna i Sverige - 1873 hade den första 

kvinnoorganisationen i Sverige bildats – Föreningen För gift qvinnas äganderätt.86 Elva år 

senare grundas Fredrika Bremerförbundet av Sophie Leijonhufvud-Adlersparre som bl.a. drev 

skolor för flickor från arbetarklassen, och var även den som startade upp Röda Korsets 

verksamhet i Sverige.87 

 

Fredrika Bremer själv föddes i Åbo 1801 men flyttade sedan med familjen till Stockholm där 

stora delar av hennes uppväxt spenderades på Årsta Slott. I tjugoårsåldern hamnar hon i en 

form av identitetskris och börjar då att engagera sig i socialt arbete. Hon vårdade gamla och 

sjuka, undervisade barn och var den första ordföranden i Stockholms fruntimmersförening för 

barnavård. De s.k. fruntimmersföreningarna verkade för att förbättra förhållandena för särskilt 

utsatta grupper i samhället. De arbetade även för att lindra många fångars lidanden.88 

Stockholms fruntimmersförening för barnavård grundades 1853 med syftet att ta hand om de 

många barn som blivit föräldralösa i samband med den rådande koleraepidemin.89 I styrelsen 
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för föreningen satt bland andra kvinnor Maria Cederschiöld, pionjär för diakonin90 i Sverige 

och första föreståndaren för Ersta Diakoni91 på Södermalm i Stockholm.92  

I materialet efter Gerda Hellbergs mormor Wilhelmina de la Rose finns ett gulnat papper med 

tre nedtecknade verser. Texten avslutas med ”till Wilhelmina Kingren från Maria 

Cederschiöld den 26 januari 1873.”93 Av innehållet och dateringen att döma, handlar det hela 

om en hälsning till Wilhelmina de la Rose från Maria Cederschiöld på hennes 68-årsdag, men 

är också ett bevis på att de bägge kvinnorna var goda vänner och rörde sig i kretsarna kring 

Fredrika Bremer. 

Desto mer fattigdom och lidande Fredrika Bremer såg, desto mer engagerade hon sig i sociala 

frågor. Hon framhärdade tidigt kvinnans rätt i samhället och kämpade för att kvinnor skulle få 

en bättre utbildning och därmed en annan mer jämlik ställning i samhället. 1856 kommer 

Fredrika Bremers bok Hertha ut. En socialrealistisk roman som tydligt pekar på den ogifta 

kvinnans underordnade ställning utan vare sig medborgerliga rättigheter eller möjligheter till 

utbildning. Hertha kom att få stor betydelse för debatten om kvinnofrågan.94 Fredrika Bremer 

själv ses som pionjär inom den svenska kvinnorättsrörelsen.  

Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt (LKPR) - 1902 dyker frågan om kvinnlig 

rösträtt åter upp i riksdagen. Det är den konservative riksdagsmannen Hjalmar Hammarskjöld 

(far till f.d. generalsekreteraren i FN, Dag Hammarskjöld) som föreslår att gifta män ska få 

två röster, både sin egen och sin hustrus. Förslaget fick inget större bifall, men visade tydligt 

att kvinnor fortfarande inte sågs som självständiga medborgare.95 Bland de kvinnliga 

rösträttskämparna emottogs naturligtvis förslaget som en provokation, samtidigt som de ansåg 

att den nationella rösträttsrörelsen brast i engagemanget för den kvinnliga rösträtten.96 De 

beslutade sig för att bilda en egen rösträttsförening, Landsföreningen för Kvinnans Politiska 

Rösträtt – LKPR. I Illustrerad tidning för kvinnan och hemmet - IDUN, nummer 17 1902 

finns en artikel med rubriken ”Några ord om kvinnornas rösträttsmöten i Stockholm” skriven 

                                                           
90 Diakoni är ett samlat ord för kyrkans sociala ansvarstagande inom olika områden. 
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Erstaklippan på Södermalm. Verksamheten är fortfarande aktiv.  
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  25 

av Ann Margret Holmgren f. Tersmeden. Det var den 15 april samma år som Fredrika 

Bremerförbundet kallade ”några hundra damer” till möte i KFUM:s97 lokaler för att diskutera 

hur man skulle kunna uppnå kvinnlig rösträtt. En kommitté tillsattes under mötet bestående av 

bl.a. fil dr Lydia Wahlström och fröknarna Sofia Gumaelius och Anna Lindhagen. De 

kommitterades uppdrag blev att 1. Bilda en rösträttsförening och 2. Stödja Lindhagens 

motion.98 Lindhagen var kommittémedlemmen Anna Lindhagens bror, som också var jurist 

och politiker. Liksom sin syster var han radikal och kämpade för kvinnors rättigheter.99 I 

motion nr 187 till Andra Kammaren i april 1902, bemöter Carl Lindhagen riksdagsman 

Hammarskjölds förslag om en s.k. dubbelröst åt männen: 

 ”Huru man än vänder på saken, förblir dock den politiska rösträttens yttersta uppgift att i 

samhället göra gällande personlighetens behof och intressen samt att taga till vara och utveckla 

den makt till det goda, som alltid gömmer sig inom densamma. Hvad qvinnan har att fordra och 

gifva i detta afseende kan icke företrädas af någon annan än henne sjelf.”100 

Ann Margret Holmgren f. Tersmeden avslutar artikeln med uppmaning till: 

”Stockholms alla kvinnor i alla samhällsklasser att uttala sig för kvinnans rösträtt genom att 

underteckna den adress till ledamöter af 1902 års riksdag som finns tillgänglig å Fred. Bremer 

Förb. Drottninggatan 54, Kvinnoklubben Drottninggatan 17 och Sofia Gumaelius annonsbyrå 

Drottninggatan 2, därifrån äfven listor kunna hämtas för namninsamling. Adressen har följande 

lydelse: Med anledning däraf att frågan nu står på dagordningen få vi undertecknade i 

Stockholm, bosatta kvinnor härmed uttala vår önskan att erhålla politisk rösträtt samt 

tillkännagifva vår anslutning till den af hr Lindhagen i sådant syfte väckta motionen.”101 

Kampanjen blir lyckad och över 5600 namn återfinns på det utlagda listorna till Carl 

Lindhagens stöd. Dock går inte Lindhagens motion igenom, men uppmärksamheten kring 

debatten blir stor. Sommaren samma år organiseras de första lokala Föreningarna för 
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Kvinnans politiska rösträtt som var mycket aktiva i arbetet med att organisera lokala 

sektioner. På nyåret 1903 samlas de lokala föreningarna under Landsföreningen för Kvinnans 

politiska rösträtt med kravet på att kvinnor skulle få rösta på samma villkor som män. 

Modellen för organiserandet hade kvinnorna sökt efter och funnit i folkrörelserna, där många 

av de ledande rösträttskvinnorna också var aktiva. Medlemskap och engagemang som 

genererade kontakter med den manliga rösträttsrörelsen, politiker och folkbildare.102 Den 

organiserade kampen för att de svenska kvinnorna skulle få rösträtt var nu ett faktum. 

Föreningen bildades med stöd från både socialdemokratiska och borgerliga kvinnor och dess 

första ordförande var ingen mindre än Anna Whitlock.103 Föregående år hade Ann Margret 

Holmgren f. Tersmeden blivit änka och lämnat Uppsala för Stockholm. I samband med detta 

började hon på allvar att engagera sig i kampen för kvinnlig rösträtt.104 Hon hade ett mycket 

stort nätverk och blir en oerhört viktig del i organiseringen av LKPR:s lokala organ FKPR. 

Men vid sina sidor hade Anna Whitlock och Ann Margret Holmgren f. Tersmeden ytterligare 

starka kvinnor. Gulli Petrini och Gerda Hellberg var två av dessa kvinnor, men här finns 

också Signe Bergman, Anna Bugge Wicksell och Frigga Carlberg.  

 

Just Ann Margret Holmgren f. Tersmeden, Gulli Petrini, Gerda Hellberg, Signe Bergman, 

Anna Bugge Wicksell och Frigga Carlberg var kvinnor som hade mycket gemensamt, men det 

mest utpekande gemensamma draget är deras radikalism. Den speglade sig naturligtvis i hur 

de valde att yttra sig i politiska frågor, men också genom hur de valde att leva sina liv.105 Att 

flera av dem valde att leva i s.k. trolovningsäktenskap för att behålla sin myndighet, är ett 

tydligt tecken på att de var moderna kvinnor som gick mot den konservativa strömmen. Signe 

Bergman ses som en av rörelsens centralgestalter under många år. Hon arbetade som 

bankkassörska på Sveriges Allmänna Hypoteksbank i Stockholm och beskrivs som begåvad, 

representativ och en internationellt orienterad kvinna. Signe Bergman var LKPR:s första 

sekreterare och tog så småningom över ordförandeskapet efter Lydia Wahlström. Hon 

verkade ofta som spindeln i nätet och var initiativtagaren till tidningen Rösträtt för kvinnor. 

En tidning som blev ett viktigt organ för den kvinnliga rösträtten när det gällde att 
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kommunicera ut sina budskap.106 Delar av sin skoltid spenderade Signe Bergman i England 

hos sin faster Martina Bergman-Österberg som drev ett gymnastikinstitut för blivande 

lärarinnor i London. Senare studerade hon även i Italien och Frankrike, men återvände 

därefter till London och England för att arbeta som forskningssekreterare på British 

Museum.107 Fastern kommer att spela en stor roll i LKPR:s folkbildningsarbete till vilket hon 

donerar en mycket stor summa pengar. Signe Bergman är också den svenska representanten i 

International Women´s Suffrage Alliance, den internationella kvinnorösträttsrörelsens 

feministiska del.108 Den av dessa kvinnor som var feminist redan från mycket unga år var 

Anna Bugge. Hon var norska och i mitten av 1880-talet bor hon tillsammans med sin familj i 

Kristiania. I Norge fördes vid denna tid samma typ av sedlighetsdebatt som i Sverige, men det 

var lite högre i tak i den norska debatten. Anna Bugge hamnar i flickskolor där radikala idéer 

strömmade. De övriga eleverna var döttrar till Kristianias kulturelit, och hade tidigt börjat 

revoltera mot det exkluderande manliga utbildningsväsendet. När Anna Bugge börjar läsa på 

universitetet bildar hon och några av hennes väninnor studentföreningen Skuld, en kvinnlig 

motsvarighet till Verdandi i Uppsala. 1888 reser Anna Bugge till en kvinnokongress i 

Köpenhamn. Där pågår samtidigt en kongress i nationalekonomi, vilken uppsalaprofessorn 

och Verdandimedlemmen Knut Wicksell är där för att delta i. Där träffas de två och genom ett 

trolovningsäktenskap likt Gerda och Mauritz Hellbergs, blir de senare man och hustru och 

Anna Bugge Wicksell flyttar till Sverige.109  Mest radikal av denna grupp kvinnor inom 

LKPR torde Frigga Carlberg ha varit. Hon bodde i Göteborg där hon var verksam som 

socialarbetare, författare och journalist.110 Genom sin mors arbete inom fattigvården i 

Falkenberg, fick Frigga Carlberg tidigt en insikt i den rådande fattigdomen och misären som 

var vida utbredd.111 Särskilt ömmande hon för de fattiga barnen, och på 1890-talet startade 

hon Sällskapet Myrornas barnhem i Göteborg. Sällskapet bestod av sju barnhem som ansågs 

tillhöra landets bästa, både gällande hygiens standard och humanitet och omsorg gentemot 

barnen. Signe Bergman beskriver verksamheten så här: ”Myrornas barnhem skilde sig helt 

från äldre tiders, avsedda som de voro att så mycket som möjligt ersätta föräldrahem och 
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utveckla barnens individuella anlag på ett annat sätt än i de stora kasernerna.”112 Frigga 

Carlberg var också den enda av rösträttskvinnorna förutom Elin Wägner,113 som identifierade 

sig med den engelska suffragetterna.114 Hon hade en hel del kontakt med just de engelska 

rösträttskvinnorna och bjöd själv in den kända suffragetten Sylvia Pankhurst115 till Göteborg 

hösten 1913. De svenska rösträttskvinnorna ville inte alls själva kalla sig suffragetter pga. 

deras militanta metoder, och ville därför heller inta sammanblandas med dessa.116  Men 

Pankhurst besök i Göteborg avlöpte utan några större bekymmer och i ett bred en tid efter 

mötet med Pankhurst skriver Frigga Carlberg till sin dotter: ”Tacka Gud för att jag tog hit 

Pankhurst – vi lever ju icke ännu under ryska förhållanden utan har yttrandefrihet i landet.”117 

I juni 1918 kom även Frigga Carlberg att anordna den enda gatudemonstrationen som LKPR 

stod bakom. Den genomfördes i Göteborg och tre plakat bars av demonstranterna för att 

exemplifiera vilka kategorier som exkluderades från rösträtt i Sverige. Plakaten visade bilder 

på en fånge, en patient på ett mentalsjukhus och Selma Lagerlöf.118 Som grundare till 

Göteborgs FKPR119 utvecklade Frigga Carlberg föreningen till en av de livligaste och mest 

idérika i landet. Bland annat fick en av riksdagens främsta motståndare Rudolf Kjellén en dag 

ta emot följande telegram från Frigga och hennes vänner i Göteborg: ”När vi snart uti riksdan 

sitta, Du får gå utanför och titta, Ty gubbar får där inga vara, De hindrar all utveckling 

bara.”120 

 

FKPR - Efter LKPR:s bildande spred sig de lokala FKPR-avdelningarna snudd på som en 

löpeld över Sverige. Det var en viktig strategi i rösträttsrörelsen att sprida rörelsen genom så 

många lokalföreningar som möjligt, eftersom det var en nationell fråga för alla landets 
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kvinnor.121 Som mest hade LKPR 17 000 medlemmar fördelade i de olika lokalföreningarna. 

Vid LKPR:s bildande hade diskussioner förts huruvida män skulle få inneha medlemskap i 

föreningen. Men man kom fram till att föreningen endast skulle ha kvinnliga medlemmar. 

Dock betonades det att rösträttsarbetet skulle ske i samarbete med likasinnade män. Detta var 

viktigt då männen hade de nödvändiga kopplingarna till riksdagen som kvinnorna inte hade. 

Det var ju trots allt i Riksdagen där beslut av sådan dignitet som rösträttsfrågan hade skulle 

tas.122 De lokala föreningarna bildades oftast efter att någon politiskt intresserad kvinna höll 

ett möte på sin ort där frågan om kvinnlig rösträtt diskuterades. Men det var också relativt 

vanligt att någon av kvinnorna inom LKPR reste runt och agiterade för den kvinnliga 

rösträtten.123 Av de tidigare nämnda av föreningens mest radikala kvinnor, återfinns förutom 

Ann Margret Holmgren f. Tersmeden och Signe Bergman i Stockholm och Frigga Carlberg i 

Göteborg; Anna Bugge Wicksell i Lund, Gulli Petrini i Växjö och Gerda Hellberg i 

Karlstad.124  

 

Karlstads FKPR - Den 16 mars 1903 bildas Karlstads FKPR vid ett välbesökt möte i Klara 

Ordenshus, och det inleddes av ett kort anförande av Gerda Hellberg. Protokollet berättar: 

 ”Sedan professorskan Ann Margret Holmgren den 12 december 1902 hållit ett föredrag om 

kvinnans politiska rösträtt och det på nyåret 1903 sports att intresse för bildandet av en 

lokalförening för kvinnans politiska rösträtt förefanns utfärdades inbjudning till ett möte för 

bildandet av en dylik förening”125  

Totalt ett sextiotal kvinnor blir medlemmar i föreningen efter mötet. Styrelsen utses i vilken 

Gerda Hellberg blir ordförande. Karlstads FKPR skulle följa samma program som 

Stockholms-föreningen och alla kvinnor som var 18 år fyllda var välkomna att bli 

medlemmar. Medlemsavgiften var 50 öre per år.126 Genom innehållet föreningens protokoll 

kan man utläsa att mycket av vad som diskuterades på mötena. Strategier för det fortsatta 

arbetet för kvinnlig rösträtt var naturligtvis ett givet ämne. Men ofta hölls möten utifrån en 

samhällsbildande aspekt. Inte sällan hölls föredrag av kvinnorna i LKPR:s topp. I mars 1909 

kom tex. kom Jenny Velander127 från Skara för att hålla föredrag om ”Kvinnans 
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kommunalpolitiska uppgifter”128 och i september 1912 berättade Gulli Petrini om 

Budapestkongressen som hållits Ungern tidigare samma år. Utifrån protokollen ser man också 

att folkbildningen går som en röd tråd genom föreningens verksamhet. Förutom föredragen 

skaffade föreningen vandringsbibliotek, höll kurser och studiecirklar samt arbetsaftnar där 

styrelsen hade högläsning ofta ur riksdagstryck och liknande. Vid mötena kunde 

medlemmarna också köpa de av Verdandis småskrifter som Ann Margret Holmgren f. 

Tersmeden författat.129 Tillsammans Göteborgs FKPR utgjorde Karlstads FKPR den mest 

dominerande lokalföreningen i Västsverige. Som tidigare nämnt hade föreningen också en 

stor fördel i att Gerda Hellbergs man Mauritz var redaktör för Karlstads-Tidningen. Gerda 

uttryckte sig lika väl muntligt som i skrift, och kontinuerligt skrev hon texter om 

rösträttskampen i tidningen som växte och nådde alltfler läsare.130  

 

2.6 Barnen och hemmet 

Helvin och Love - Inför flytten till Karlstad sommaren 1897 hade Mauritz Hellberg sina 

aningar att det skulle bli ensamt för Gerda i sin nya hemstad. ”Tror du att du står ut med så 

mycken isolering?” hade han frågat henne.131 Men nej, det hade inte Gerda i sitt svar uttryckt 

några större bekymmer inför. De bor i en liten lägenhet i Klara och de närmsta åren efter 

trolovningen följde Gerda ofta med Mauritz på dennes s.k. rekreations- och arbetsresor 

runtom i Europa.132 Men Gerdas sällskap på resorna upphör när sonen Helvin föds sommaren 

1899. Han får snart smeknamnet Dudde och var ett mycket välkommet barn.133 Samma höst 

som Gerda och Mauritz blivit föräldrar för första gången, reser Mauritz till Luzern i Schweiz. 

Han skrev många brev hem till familjen under resans gång och ett av breven avslutas med 

raderna:  

”Pappa har tänkt mycket på mamma och Dudde idag – tyckt det vara så konstigt att ha en liten 

son. Måtte han få någon åtrå äfter själens skönhet, mamma, inte bli en broder som finner lifvets 

högsta i namn, kläder, samhällets ställningar, relationer, comme il faut134 o.d.”135 
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Raderna ur brevet beskriver troligen Mauritz Hellberg ganska bra som person. Trots att han 

har en nyfödd son hemma känner han sig tvungen att resa iväg på en ny s.k. rekreations- och 

arbetsresa, men han har en påtaglig hemlängtan. Och sin ställning i samhället, som känd 

radikal publicist och blivande riksdagsman, hoppas han innerligt att sonen inte ska låta sig 

påverkas av status och liknade, utan växa upp till en man med bägge fötterna ståendes stadigt 

på jorden. I brev skrivna längre fram i tiden, framgår att Helvin sedan han var liten dras med 

hälsobekymmer. Gerda och Mauritz skriver om läkarbesök, olika mediciner, vistelser på 

sjukhus och uttrycker ofta en stor oro över Helvin.136  

 

I maj 1903 föds deras andre son, Love Strand Hellberg. Strand var namnet på gården i 

Långserud utanför Säffle där Mauritz och hans bröder växte upp.137 1903 är alltså ett 

händelserikt år, familjens andre son föds och Gerda är med och grundar Karlstads FKPR. 

Utöver det har nu makarna Hellbergs ekonomi möjliggjort byggandet av ett nytt hem. Villa 

Skogsbrynet alldeles nära Mariebergsskogen i Karlstad stod klar året därpå, och familjen 

lämnar Klara i centrala Karlstad för ett boende på vad som då sågs som landsbygden.138 I 

slutet av november 1904 blir Love Strand sjuk. Han får hög feber och andningssvårigheter 

och avlider den fjärde december, inte ens två år gammal.139 Sonens död blir ett mycket svårt 

slag för familjen. Gerda skriver i ett brev till en väninna hur det känns som livet helt runnit ur 

henne, och hon vet inte vad hon ska ta sig till. Love Strand Hellberg begravs i Långserud. 

Helvin fortsätter att vara sjuklig även när han börjar skolan och blir äldre. Under flera långa 

perioder vistas han på olika kurorter, sanatorium och liknande.140 Trots att Helvin växer upp i 

ett påtagligt icke-religiöst hem, blir han tidigt religiös. Att besöka högmässorna och sen dricka 

kyrkkaffe tillsammans med kyrkoherdarna var en företeelse Helvin var mycket förtjust i. 

Gerda och Mauritz gjorde inte någon sak av att deras son till skillnad från dem själva blev 

högreligiös. Men vid i alla fall två tillfällen verkar faktumet gått hårt åt Gerda. Det första 

tillfället är när en köksa på Villa Skogsbrynet, när Gerda är bortrest, tar med Helvin till 

kyrkan som liten och ”slog i honom sagor om Jesus”.141 Den andra gången är när Gerda 

bevittnar Helvins vuxendop. I ett brev till en väninna i juni 1929 berättar hon om händelsen:  

                                                                                                                                                                                     

http://www.carlstads-gillet.s.se/gillet2017h.pdf 2017-12-09 
136 FA, Brev u.å., oförtecknat material efter Gerda Hellberg. 
137 FA, Brev daterat 1903, oförtecknat material efter Mauritz Hellberg. 
138 Örnklint, 1993, s. 17. 
139 FA, Obduktionsprotokoll daterat 1904, Mauritz Hellbergs redaktörsarkiv, volym 1. 
140 FA, Brev u.å., oförtecknat material efter Gerda Hellberg. 
141 Örnklint, 2005, s. 51. 
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”Och i söndags var jag i Väse för att övervaka hans DOP o nattvardsgång i Väse kyrka på 

kvällen!!..Mina känslor skulle jag beskriva, men noga taget hade jag inga! Satt kall och stel och 

proppfull av opposition som måste tyglas…Skral andakt, tyckte jag. Ska man vara kristen etc. 

ska man vara det med kläm – annars kan det vara".142 

Helvin läser vidare på Karlstads Högre Allmänna Läroverk143 och tar sin examen som 

folkskollärare 1929 vid Karlstads Folkskoleseminarium. Han inleder sin yrkesbana med att få 

vikariera för andra lärare, bl.a. i Fiskebäckskil och i Lerum,144 vilket innebär att han mellan 

vikariaten vistas långa perioder i hemmet. Brev från Gerda både till Mauritz och sina väninnor 

vittnar om att förhållandet till den då vuxne sonen inte är helt friktionsfritt. Makarna Hellberg 

börjar vid samma tid uttrycka en oro för att Helvin inte kommer att bli gift, utan istället bli 

kvar i sitt hem på Villa Skogsbrynet. Men så småningom får Helvin en fast tjänst som 

folkskollärare i Järbo utanför Sandviken. Där träffar han den några år äldre Ebba Pierrou som 

han gifter sig med 1933. Gerda och Mauritz är lyckliga och lättade över giftermålet och 

Mauritz håller ett storstilat tal på parets bröllopsfest. De är även förtjusta i Ebba och det finns 

flera kärleksfulla brev till svärdottern från svärmor och svärfar. I juni 1936 föder Ebba hennes 

och Helvins första och enda barn, dottern Monica.  Flickan får snabbt smeknamnet Monki av 

sin farmor och farfar. Men lyckan över sondottern grusas bara några veckor efter hennes 

födsel, av Helvins död i juli samma sommar. Dödsorsaken framgår inte i varken 

arkivmaterialet efter familjen Hellberg eller i den litteratur som finns om familjen. Dock 

framgår det i brev att hans hälsa fortsatte att vara skör livet igenom. I ett brev till Ebba skriver 

Gerda våren 1937:  

”Det är gott att du har din lilla solstråle att bekymra dig om. Vi följa Er alltid med våra varmaste 

tankar. Dina små brev med detaljer om Monica är det roligaste jag vet…Och giv lillan en 

längtansfull kyss från farmor på den ena tassen.”145  

I ett annat brev senare samma år understryker Gerda för Ebba hur mycket hon betydde för 

Helvin och att hon gjorde honom ”så lugn och lycklig som det stod i hans förmåga att bliva”. 

Så småningom kommer Ebba och Monica att lämna Sandviken för att flytta till Karlstad och 

Villa Skogsbrynet.146 

 

                                                           
142 FA, Brev u.å., oförtecknat material efter Gerda Hellberg. 
143 Karlstad Högre Allmänna Läroverk bedrev sin verksamhet i nuvarande 

Tingvallagymnasiets lokaler i centrala Karlstad. 
144 FA, Brev u.å., oförtecknat material efter Helvin Hellberg. 
145 FA, Brev daterat 1937, oförtecknat material efter Ebba Hellberg. 
146 FA, oförtecknat material efter Ebba Hellberg f. Pierrou. 
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Villa Skogsbrynet och Näbbstämman - Villan på nuvarande Hellbergsvägen på Marieberg i 

Karlstad, började att byggas 1903 och stod klar 1904. Huset på tretton rum och kök ritades av 

arkitekten Svante Dyhlen, och byggdes i nationalromantisk stil uppe på en skogsklädd ås 

mellan skog och äng.147  Marken som tillhörde ”landeriet Jakobsberg å staden Karlstads 

donationsjord” såldes av familjen Collvin för en köpeskilling av 2000 kronor.148 Huset var en 

dröm som blev sann för paret Hellberg. I ett brev från Gerda till Mauritz mor Augusta från 

mars 1898 skriver hon: 

”Nu är jag äntligen återkommen till Maggan149 och får från vårt miniatyr-hem önska hans 

mamma allt godt nu och allt framgent. Tant måste lofva att lefva kry och rask i många år ännu, 

så att Tant får vara med om den dag, då vi blifva stormrika och bygga stort eget hus, med 

trefliga gästrum, så att Tant kan komma och vara hos oss länge…Än så länge har vi knappt rum 

för oss själfva.”150 

På Villa Skogsbrynet kom paret Hellberg att bo livet ut, och även om Gerda ibland tycker det 

drar lite väl kallt om golven i villan, så älskar de sitt hem högt. Men föga troligt är det att 

Gerda anar när hon 1898 skriver brevet till sin svärmor, att Villa Skogsbrynet ska komma att 

bli något av en motsvarighet till hennes gamla hem Villa Åsen i Uppsala. Med tiden blir 

dessutom platsen så känd att brev med endast adressen ”Villa Skogsbrynet, Karlstad” hamnar 

rätt. Mängder av besökare både från Sverige och från utlandet, kom till Villa Skogsbrynet. 

Bland de kända folkbildarna, författarna, konstnärerna, politikerna och musikerna, fanns bl.a. 

Gustaf af Geijerstam, Karl Staaf, Hjalmar Branting och hans hustru Anna, Ellen Key, Amelie 

Posse, Barbro Alving och konstnärerna ur Rackenkolonin.151 

 

Likt Villa Åsen blir även Villa Skogsbrynet en samlingsplats för kampen för den kvinnliga 

rösträtten. 1907 hålls den med Gerdas egna ord, Näbbstämman på Villa Skogsbrynet. Årligen 

höll de ledande inom LKPR sammankomster och 1907 var det alltså Gerda som stod värd för 

arrangemanget. Deltagarna var förutom Gerda själv, Augusta Tonning, Sigrid Kruse, Gulli 

Petrini, Emmy Welin, Ottilia Marin, Anna Wretman Lindström, Frigga Carlberg, Hilma 

Söderberg-Böving och Vienna Mesterton.152 Lydia Wahlström och Ann Margret Holmgren f. 

                                                           
147 Karlstad Kommun, ”Områdesbeskrivningar Marieberg”. 

 https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/Kulturhistoriska-

byggnader/Omradesbeskrivningar/Marieberg/ 2017-12-10. 
148 FA, Köpekontrakt daterat 1903, Mauritz Hellbergs privatarkiv, volym 1. 
149 Maggan var Mauritz Hellbergs smeknamn bland vänner och familj. 
150 FA, Brev daterat mars 1898, oförtecknat material efter Gerda Hellberg. 
151 Örnklint, 2005, s. 199ff. 
152 Örnklint, 2005, s. 46. 
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Tersmeden tillhörde också de som gärna besökte Villa Skogsbrynet. Gerda var den som oftast 

tog emot gästerna på Villa Skogsbrynet. Hon skötte det mesta som rörde huset, både 

ekonomiskt och praktiskt, samtidigt som hon förde intellektuella samtal med besökarna.153 Av 

utomstående beskrevs Gerda i brev som en sammanhållande kraft och om hur Mauritz 

reservationslöst älskade och beundrade henne.154 

 

2.7 Det bildande engagemanget 

De Bergman-Österbergska kurserna - Bildandet av kvinnor löper som en röd tråd genom 

LKPR:s verksamhet. Kunskap är makt och makt innebär rösträtt. I tidningen Rösträtt för 

kvinnor dyker Gerda Hellbergs namn upp frekvent. Ibland som artikelförfattare eller 

recensent, men oftast som föredragshållare på olika FKPR sammankomster och som medlem i 

diverse kommittéer. För Svealand väljs hon flera år på raken till kommitterad för 

centralstyrelsen för de Bergman-Österbergska kurserna.155 Som tidigare nämnts i texten om 

Signe Bergman, hade hennes faster Martina Bergman-Österberg donerat en stor summa 

pengar till LKPR 1911. 50 000 kr skulle utgå med 5000 kr per år under tio års tid. Donationen 

skulle användas till samhällskurser och då främst för landsbygdens kvinnor. Syftet med 

kurserna var att kvinnor skulle få kännedom om de lagar och förordningar som gällde kvinnor 

och barn samt övriga samhällsfrågor, så att de skulle ”vara beredda att kunna handhava den 

politiska medborgarrätten, när den dem blir tillerkänd”. Helt enkelt en medborgarkurs för 

kvinnor. Bestämmanderätten för kurserna skulle ligga hos en kommitté bestående av LKPR:s 

verkställande underskott samt tre regionala underkommittéer. 1913 består 

Svealandskommittén av förutom Gerda Hellberg, Fru Ellen Hagen i Uppsala och Fröken 

Valborg Olander i Falun. De lokala FKPR-avdelningarna som önskade ge en kurs på sin ort 

skulle vända sig till sin regionala underkommitté. Undervisningsämnena var kommunernas 

organisation, förvaltning och hälsovård, fattigvårdslagstiftningen, barnavårdslagstiftningen 

samt lagstiftning ang. oäkta barn, äktenskapslagstiftningen, den sociala försäkringen, 

skyddslagstiftningen, kvinnors ställning inom yrken och till sist statens organisation och de 

politiska partierna. Noga underströks i kursens riktlinjer att ”kursledare skola vara övertygade 

om det berättigade i kvinnors rösträttskrav.”156 Martina Bergman Österberg var redan från 

                                                           
153 Örnklint, 2005, s. 52f. 
154 FA, Brev u.å., oförtecknat material efter Gerda Hellberg. 
155 Rösträtt för kvinnor, N:r 2 1913-01-15, ”Våra nya kvinnliga stadsfullmäktige”. 

 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/457/1/rfkv1913_02_01_06.pdf onlineversion 2017-12-

10. 
156 Riktlinjer för de Bergman-Österbergska samhällskurserna. 
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unga år inriktad på att försöka förbättra kvinnors livsvillkor och strävar efter ett mer jämlikt 

samhälle. Utbildning var en oerhört viktig faktor i arbetet för en bättre livssituation för 

kvinnor, och för deras självförsörjande. Själv studerade Martina Bergman Österberg först i 

Schweiz och sedan Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm. Därefter började hon 

arbeta som gymnastikinspektris i London. Där införde hon metodisk gymnastikundervisning 

och införde också förbättringar för eleverna genom tex. mer ergonomiska och anpassade 

skolbänkar. Hon blev snart mycket känd i England där hon även imponerade på hovet under 

en uppvisning i Linggymnastik157. Martina Bergman Österbergs man hette Edvin Österberg 

och arbetade som rektor i Stockholm. Trots att de var gifta fortsatte de att leva för sig, ett för 

sin tid oerhört modernt arrangemang som de rekommenderade även andra par. Martina 

Bergman Österberg kom att få en mycket lång och lyckad undervisnings- och 

gymnastikkarriär i England, och hon slutade aldrig att kämpa för kvinnors medborgerliga 

rättigheter. Genom donationerna och instiftandet av samhällskurserna i hennes namn, kunde 

hon dessutom stödja kampen i Sverige.158 

 

Fogelstadkurserna - När den kvinnliga rösträtten till sist införs 1921, efter att beslut tagits i 

frågan 1918, fortsatte många av kvinnorna i LKPR sitt engagemang i andra rörelser och 

samhällsfrågor. Under vårvintern 1922 hade rektorn Honorine Hermelin, socialpolitikern 

Kerstin Hesselgren, journalisten och författaren Elin Wägner och läkaren Ada Nilsson haft ett 

möte tillsammans med Elisabeth Tamm på hennes gods Fogelstad i Södermanland. Martina 

Bergman-Österbergs donation som sträckte sig mellan åren 1912-1922 var nu slut, men 

behovet av en fortsatt medborgarskola för kvinnor var desto större. Både Kerstin Hesselgren 

och Elisabeth Tamm satt nu i riksdagen som två av de första kvinnorna någonsin i riksdagen 

och syftet med mötet var alltså att skapa en ny kvinnlig medborgarskola.159 Elisabeth Tamm 

stod både som initiativtagare och ekonomisk garant till projektet som invigdes på annandag 

påsk 1925. Förutom att lära sig ta tillvara sina medborgerliga rättigheter, skulle 

kombinationen av studier leda till inspiration, mod och självförtroende att fortsätta kämpa för 

                                                                                                                                                                                     

http://www.ub.gu.se/kvinndata/portaler/kunskap/folkbildning/riktlinjer.pdf onlineversion 

2017-12-10. 
157 Linggymnastik är en serie gymnastiska rörelser utvecklade på 1800-talet av Per Henrik 

Ling. 
158 Riktlinjer för de Bergman-Österbergska samhällskurserna.  

http://www.ub.gu.se/kvinndata/portaler/kunskap/folkbildning/riktlinjer.pdf 2017-12-10 
159 Löfdahl Erick, ”Folkbildningens liberala pionjärer DEL 1”, Tidningen NU det liberala 

nyhetsmagasinet, 2017-07-13.  

http://www.tidningen.nu/folkbildningens-liberala-pionjarer-del-i/ onlineversion 2017-12-10 
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kvinnors rättigheter i samhället.160 I och med införandet av den allmänna rösträtten 1921, 

kunde tilläts nu kvinnor vara med och bygga framtiden, skulle de också ges chansen att bli 

kunniga och aktiva inom områden som tidigare endast varit tillgängliga för männen. Ett annat 

syfte med kursen var att sammanföra kvinnor från olika samhällsklasser, de som ville gå 

kursen men inte hade råd med avgiften fick ekonomiskt bidrag i form av stipendier. I 

sambandet med att medborgarskolan inleder sin verksamhet startas också en ny tidning upp, 

den feministiska tidskriften Tidevarvet.161 Sommaren 1922, samma år som Elisabeth Tamm 

och hennes väninnor kom på idén med Fogelstadkurserna, hölls den s.k. Urkursen på 

Fogelstad. Det var en fristående kurs som blev det egentliga upphovet till den kvinnliga 

medborgarskolan. Urkursen omfattade endast medlemmar av Frisinnade Kvinnors 

Riksförbund. Upplägget var att två deltagare från varje länsförbund som hörde till 

organisationen var välkomna till Fogelstad på kurs den sommaren.162 Gerda deltog i Urkursen 

som en av representanterna från de Frisinnade Kvinnornas Riksförbuds länsförbund i 

Värmland. I materialet efter Gerda Hellberg finns kopior av protokollen som skrevs i 

samband med Urkursen. I protokollen återges sammandrag av de föredrag som hölls. Förutom 

de tidigare nämnda ämnena gavs också olika typexempel. Ada Nilsson berättar i sitt föredrag 

om ”fosterfördrivning och barnbegränsning”, om ett fall på sin praktik där en arbetarhustru 

som redan hade sju barn och genomgått ett missfall återigen var gravid. Hennes man var svårt 

reumatiskt sjuk och familjen fattig och trångbodd. Utifrån detta exempel diskuterades hur 

lösningen på dessa ofta förekommande fall kunde se ut. Både fosterfördrivning (abort) och 

barnbegränsning genom preventivmedel var förbjudet, samtidigt som ”folkökningen och 

bostadsförhållandena stå ej i rimliga proportioner”.163 Regelbundna kurser på Fogelstad kom 

att hållas fram till 1954.164 Ämnena kunde variera och anpassades efter det nya samhällets 

behov, men syftet och fokuset på kvinnan och hennes medborgerliga rättigheter kvarstod. 

Totalt genomgick 2000 kvinnor kursen, varav många kom att engagera sig politiskt.165 

                                                           
160 Göteborgs universitetsbibliotek, ”Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad”.  

http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/fogelstad/ 2017-12-10. 
161 Lagercrantz Caroline, ”Resan började på Fogelstad”, Populär Historia, 2007-01-27.  

http://popularhistoria.se/artiklar/resan-borjade-pa-fogelstad onlineversionen 2017-12-12 
162 Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1925-1935, 1935. 

http://www.ub.gu.se/kvinndata/portaler/kunskap/fogelstad/skolan1925-1935.pdf onlineversion 

2017-12-12. 
163 FA, Mauritz Hellbergs redaktörsarkiv, volym 3, Protokoll från Urkursen på Fogelstad 

1922. 
164 Kulturföreningen Fogelstad, ”Fogelstadsförbundet”.  

http://www.fogelstad.org/sida/19 2017-12-12 
165 Furevik, 2015, s. 33. 
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Upplösningen av LKPR och tillkomsten av Fredrika Bremerförbundets Karlstadskrets - Under 

LKPR:s aktiva år var debatten om den kvinnliga rösträtten het. Mellan åren 1906-1912 

arbetade en statlig utredning med frågan. När utredningen var avslutad lade den liberala 

regeringen fram ett förslag om kvinnlig rösträtt som går igenom i första kammaren, men 

röstas ned av de konservativa i andra kammaren.166 Under första världskriget (1914-1918) 

avstannar debatten något, men samma år som kriget tar slut tas beslut i riksdagen om att 

införa allmän och lika rösträtt. Orsaker som ofta anges till att den kvinnliga rösträtten till sist 

infördes, är att det var för att avvärja en revolution i det fattiga och hungriga Sverige 

(demonstrationer och hungerkravaller hade skett över i stort sett hela landet 1917) eller att 

motståndet (de konservativa) marginaliserades. Men det finns ytterligare två tunga 

förklaringar. Dels att införandet var en del av den demokratiseringsvåg som Sverige och 

övriga Europa befann sig, dels att det var resultatet av den hårda kamp som LKPR fört sedan 

starten 1903. De kvinnliga rösträttsaktivisterna hade tydligt visat att de inte tänkte ge upp 

frågan, och trots att de var utestängda från riksdagen ändå kunde påverka vad som skedde 

där.167 Men när då slaget var vunnet och den kvinnliga rösträtten införd, upplöstes 

föreningarna för kvinnans politiska rösträtt. Flertalet av de kvinnliga rösträttskämparna 

började i stället att engagera sig i Fredrika Bremerförbundet. 1923 bildas Fredrika 

Bremerförbundets Karlstadkrets168 och Gerda Hellberg blir kretsens första ordförande. 

Förbundet i vars verksamhet hennes mormor varit verksam i redan under 1850-talet. Arbetet 

och engagemanget i Fredrika Bremerförbundet innebar en fortsatt kamp för bl.a. kvinnors rätt 

till utbildning och jämställdhet. Ordförandeskapet kom Gerda att ha kvar fram till april 1935 

då hon istället utnämns till hedersordförande. I den gåva som hon får av kretsen i när hon 

utnämns finns följande text som beskriver Gerda: 

”Kvinnosakskvinna med moderligt hjärta och ödmjukt sinne, Framsynt och initiativkraftig, Rik 

på idéer och sant mänsklig medkänsla, Frikostig och uppoffrande, Kunnig och taktfull har Du 

med humor och vältalighet fört klubban i vår krets och stått som en ledstjärna och förebild för 

alla kvinnor i Värmland”169 

                                                           
166 Furevik, 2015, s. 23. 
167 Furevik, 2015, s. 25 
168 Fredrika Bremer Förbundet, ”Karlstad”. 

 http://www.fredrikabremer.se/lokala-kretsar/karlstad/ 2017-12-13 
169 FA, Minnesgåva daterad 1935-04-25, oförtecknat material efter Gerda Hellberg. 
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Om kampåren skriver Gerda själv i ett manus till en opublicerad biografi om Anna Bugge 

Wicksell, att ”ännu idag lyser en rösträttskvinna upp, när hon träffar en gammal stridskamrat, 

och rösträttstiden hör till alla våra gladaste minnen”170 

 

2.8 Det (lokal)politiska engagemanget 

De frisinnade - 1914 hade Föreningen frisinnade kvinnor bildats, vilket var en självständig 

organisation som samverkade med Frisinnade landsföreningen. 1921 ombildas föreningen till 

Frisinnade kvinnors riksförbund (vars medlemmar deltog i den s.k. urkursen på Fogelstad).171 

Frisinnade landsföreningen i sin tur var ett liberalt politiskt parti som fungerade som 

partiorganisation för riksdagspartiet Liberala samlingspartiet 1902-1923 och för det 

Frisinnade folkpartiet 1924-1934. 1923 splittras Frisinnade landsföreningen i frågan om ett 

spritförbud ska gälla i Sverige eller inte. De som är mot förbudet bryter sig ur partiet och 

bildar istället Sveriges liberala parti.172 Frisinnade kvinnors riksförbund var neutrala i frågan 

och splittrades därför inte. 1934 enas åter Frisinnade landsföreningen och Sveriges liberala 

parti i Folkpartiet, det parti som idag heter Liberalerna.173 Frisinnade landsföreningen var 

egentligen en omorganisation av Sveriges Allmänna Rösträttsförbund, som mellan åren 1890 

till upplösningen 1900 drev frågan för lika och allmän rösträtt.174 Både Mauritz Hellberg och 

hans gode vän David Bergström innehade under olika perioder ordförandeskapet i Sveriges 

Allmänna Rösträttsförbund. Som många andra liberala publicister vid den här tiden blev 

Mauritz Hellberg också partipolitiskt engagerad.175 Under åren 1900-1912 är han ledamot i 

Karlstads stadsfullmäktige, och 1911-1925 och 1928-1933 är han ledamot av Riksdagens 

andra kammare.176 I sitt allra första tal i riksdagen 1911väljer han att tala om kvinnans 

rösträtt.177 Mauritz sitter också länge som ledamot i konstitutionsutskottet, och som ledamot i 

                                                           
170 FA, Opublicerat manus till biografi om Anna Bugge Wicksell, Föreningen för Kvinnans 

Politiska Rösträtt, Värmlands länsförbund, volym 2. 
171 Liberala kvinnor, ”Frisinnade kvinnors riksförbund”. 

http://liberalakvinnor.se/om-liberala-kvinnor/liberalakvinnors-historia/ 2017-12-13 
172 Nationalencyklopedin Frisinnade landsföreningen. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frisinnade-landsföreningen onlineversion 

2018-01-02 
173 Liberala kvinnor, ”Frisinnade kvinnors riksförbund”. 

 http://liberalakvinnor.se/om-liberala-kvinnor/liberalakvinnors-historia/ 2017-12-13 
174 Riksarkivet, ”Kvinnans rösträtt”.   

https://riksarkivet.se/kvinnans-rostratt 2018-01-02 
175 Fröman Jan, ”Hellberg Mauritz”, Ohlininstitutet, 2013-08-30. 

http://ohlininstitutet.se/liberala-biblioteket/personer/hellberg-mauritz/ 2017-12-13 
176 FA, Mauritz Hellbergs privatarkiv, volym 1. 
177 Fröman Jan, ”Hellberg Mauritz”, Ohlininstitutet, 2013-08-30. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frisinnade-landsföreningen
https://riksarkivet.se/kvinnans-rostratt
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flera av de statliga utredningarna som gjordes innan beslut om kvinnlig rösträtt togs. Hans 

hjärtefrågor inom politiken var alltså allmän och lika rösträtt men han kämpade också hårt för 

ökad religionsfrihet och folkupplysning. Mauritz Hellberg ansåg att bildning och demokrati 

var lösningen på många av dåtidens sociala och politiska problem.178 Även lokalt och 

regionalt var Mauritz Hellberg politiskt engagerad. 1910 blir han ledamot i Värmlands läns 

landsting där han även innehar ordförandeskapet mellan åren 1919-1931. 

 

Karlstads stadsfullmäktige – Ett reformarbete under åren 1907-1909, resulterade i ett 

riksdagsbeslut som innebar att kvinnor blev valbara till stads- och kommunfullmäktige. 

I Rösträtt för kvinnors decembernummer 1912, finns en artikel om kvinnornas tillträde till 

stadsfullmäktigevalen i vilken uppmaningen är tydlig:  

”Här gäller det därför först och främst att utse sådana representanter, som verkligen vilja främja 

kvinnornas gemensamma sak, och att sedan med kraft och uthållighet själva kämpa för dem, 

endast då bli kvinnor respekterade.”  

På nästa sida i tidningen under rubriken ”Kvinnliga stadsfullmäktigekandidater” står att läsa 

om hur Karlstads FKPR vid sitt möte den 15 november, lyfter fram Gerda Hellberg som 

kandidat till Karlstads stadsfullmäktige.179 I numret av Rösträtt för kvinnor från januari året 

därpå, står att läsa under rubriken ”Våra nya kvinnliga stadsfullmäktige”:  

”Gerda Hellberg, Karlstad, f. 1870 fil.kand., gift med ledamoten av riksdagens Första kammare, 

redaktör Mauritz Hellberg, ordf. och centralstyrelsemedlem i F.K.P.R., ordf. i Värmlands 

länsförbund, ledamot av skolstyrelsen, suppleant i i styrelsen för Karlstads frisinnades 

valmansförening. Vald på de frisinnades lista.”180 

Vid Gerdas inträde i stadsfullmäktige är ytterligare två st. ledamöter kvinnor, Anna 

Ljungkvist och Alma Andersson. Övriga 33 ledamöter är män och med den fördelningen ser 

Karlstads stadsfullmäktige ut ungefär lika som i landets övriga kommuner. I mars 1919 hölls 

det första demokratiska valet till stadsfullmäktige och Gerda Hellberg blir omvald. I sin roll 

som ledamot kom Gerda att vara särskilt drivande i frågor om rusdrycksförbud och åtgärder 

                                                                                                                                                                                     

http://ohlininstitutet.se/liberala-biblioteket/personer/hellberg-mauritz/ 2017-12-13 
178 Ståhl Manne, ”K Mauritz B Hellberg”, Svenskt biografiskt lexikon, band 18 (1969-1971), 
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https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=12813 2018-01-02 
179 Rösträtt för kvinnor, N:r 19 1912-12-01, ”Kvinnliga stadsfullmäktigekandidater” 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/492/1/rfkv1912_19_01_08.pdf onlineversion 2017-12-

13 
180 Rösträtt för kvinnor, N:r 2 1913-01-15, ”Våra nya kvinnliga stadsfullmäktige” 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/457/1/rfkv1913_02_01_06.pdf onlineversion 2017-12-

13 
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för att avhjälpa arbetslöshet. Fram till 1923 sitter Gerda Hellberg som en av ledamöterna i 

Karlstads stadsfullmäktige.181  

 

2.9 Litet minnesord 

Samtidigt som Gerda sitter med i kommunfullmäktige, LKPR och sedan Fredrika 

Bremerförbundet är hon även aktiv i lasarettsdirektionen, styrelsen för Värmlands hemslöjd, 

barnavårdsnämnden, eldbegängelseföreningens182 Karlstadsavdelning och föreningen 

Mjölkdroppen som var en tidig motsvarighet till barnavårdscentralerna. I mitten på 30-talet 

drar sig Gerda allt mer tillbaka från sina offentliga uppdrag, men fortsätter att vara engagerad 

i Fredrika Bremerförbundets Karlstadskrets. Vid månadsskiftet juli/augusti 1937 läggs Gerda 

in på lasarettet i Karlstad. En vecka senare, den 6 augusti, går hon bort 67 år gammal. 

Begravningen sker i Stockholm och urnan med stoftet efter Gerda Hellberg gravsätts på 

Långseruds kyrkogård utanför Säffle. Alldeles intill sönerna Love och Helvin. I minnesordet 

efter Gerda står att läsa: ”Ty hon hörde till dem, som ha sin största betydelse icke genom vad 

de uträttat utan genom vad de äro.”183 

 

3. Avslutande analys och diskussion  

Hur kan då en individs sociala kapital påverka dennes samhällsengagemang? Och hur 

påverkade studiens exempel, rösträttsaktivisten Gerda Hellbergs sociala kapital hennes 

samhällsengagemang? En grundläggande faktor för att ett engagemang ska väckas hos en 

individ är att det finns något att engagera sig i. En orättvisa att bekämpa, ett liv att förbättra 

eller kanske en hel samhällsstruktur att modernisera. I Gerda Hellbergs fall visade det sig att 

alla alternativen ovan var aktuella. Genom att utgå ifrån Putnams olika aspekter av det 

individuella sociala kapitalet, med fokus på hans tredje form av socialt kapital, informella och 

formella nätverk, har Gerda Hellbergs liv och samhällsengagemang analyserats. Variabler 

som familjens ursprung, umgänge under studietiden, deltagande i kvinnliga nätverk, gift eller 

ogift, medverkan i olika föreningar och/eller i politiska sammanhang och relationer till 

samhällets beslutsfattare har lyfts fram i studiens undersökningsdel. 

  

 

                                                           
181 Räftegård Jon, Pionjärer, kravaller och fattiga bönder, Bild, Text & Form AB, 2012, s. 

182f. 
182 Eldbegängelse är ett annat ord för kremering. 
183 Minnesord, Karlstads-Tidningen 1937-08-13. 
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1. På vilket sätt kan Gerda Hellbergs sociala bakgrund påverkat henne?  

Gerda Hellberg växte upp i en borgarfamilj i Stockholm. Hennes far var grosshandlare och 

industriidkare. I flera av de brev som Gerda skriver bl.a. under sina tonår, målar hon upp en 

tidstypisk bild av en svensk borgarfamilj under andra halvan av 1800-talet. Flera faktorer i 

källmaterialet efter Gerda Hellberg pekar på ett visst ekonomiskt välstånd. Exempelvis de 

adresser som familjen bodde på i centrala Stockholm och det herrgårdsliv som familjen lever 

på sommaren hos Gerdas faster Lotten Lundberg (ägare av herrgården Sjövik i sörmländska 

Sorunda). Även de skolor där Gerda Hellberg studerade, Franska skolan och Norra Latins 

läroverk, visar på att familjen var välbeställd. Men hennes släkthistoria främst på hennes mors 

sida, visar att god ekonomi inte var en självklarhet. Gerdas morfar gick i konkurs och lämnade 

Gerdas mormor ensamstående med tre små döttrar att sörja för 1838. Mormodern Wilhelmina 

de la Rose arbetar på flera olika platser, bl.a. som husmoder på en internatskola och som 

värdinna på ett hotell. 1854 tar hon hand om barn som blivit föräldralösa till följd av koleran 

som samtidigt härjade i Stockholm. Ett av de föräldralösa barnen adopterar hon, och han 

kommer senare att börja arbeta för Gerdas far Olof Lundberg. Korrespondens visar också på 

tydlig koppling mellan Wilhelmina de la Rose och Maria Cederschiöld, som var en av de 

första att idka organiserad välgörenhet i Sverige och som stod Fredrika Bremer nära 

personligen. Utifrån Gerdas sociala ursprung är det också rimligt att anta att hon genom bl.a. 

den nya dagspressen, läste och tog del av dåtidens nya radikala och liberala strömningar i 

samhället, men också om de problem som orättvisor och den utbredda fattigdomen ledde till.  

Hösten 1888 skriver Gerda Hellberg in sig vid Uppsala universitet, hon är då en kvinnlig 

student på ca 1000 manliga studenter per termin. Både i korrespondens från hennes far och i 

dennes valda ord i sin dödsannons, kan man utläsa att Olof Lundberg både var glad och stolt 

över att hans dotter studerade vid Uppsala universitet. Ser man till tidigare forskning om de 

andra kvinnorna inom LKPR:s topp, ser man att deras fäder ofta spelat en stor roll just ifråga 

om döttrarna skulle tillåtas en högre utbildning eller inte. Skulle döttrarna få chansen att nå 

den makt i samhället som en högre utbildning kunde leda till eller giftas bort? Förutom Gerda 

hade tex. Gulli Petrini och Anna Bugge Wicksell fäder och övrig familj som uppmuntrade till 

universitetsstudier. Frigga Carlberg fick däremot kämpa mycket hårt mot sin far för att få 

chansen att läsa vidare, likaså Lydia Wahlström som helst av allt hade velat studera till präst. I 

denna parallell kan man se hur flera av rösträttskvinnornas allra närmsta sociala kapital, 

familjen, endera ledde dem mot högre studier eller nekade dem detta. I Frigga Carlberg och 

Lydia Wahlströms fall, kan man istället se hur deras mer konservativa fäder, gjorde att 
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döttrarna istället mer eller mindre revolterade mot sitt sociala kapital genom att ändå studera 

på universitet. 

 

2. Vilken roll spelade studietiden i Uppsala och de intellektuella i hennes närhet, för 

formandet av Gerda Hellberg till rösträttsaktivist?  

I Uppsala träffar Gerda Hellberg i slutet av 1880-talet Gulli Petrini och Lydia Wahlström i 

Ann Margret f. Tersmeden och Fritiof Holmgrens hem Villa Åsen. De få kvinnliga 

studenterna på universitetet bildar tillsammans en kvinnlig studentförening. I den liberala och 

radikala miljön som Villa Åsen utgör förs diskussioner om samhällets orättvisor, både 

klasskillnader och kvinnans underordnande, och om hur saker och ting kan bli bättre. Hos 

Gerda Hellberg och hennes kvinnliga studiekamrater väcks frågan om varför kvinnorna inte 

ska få tillgång till övriga samhället när de nu får studera på universitet? Den viktigaste frågan 

som Uppsala Kvinnliga Studentförening kom att driva var den om kvinnlig rösträtt. Förutom 

studenter av bägge könen, samlades också på Villa Åsen stora delar av den dåtida liberala, 

kulturella och politiska eliten. En intellektuell elit som också bestod av flera av grundarna till 

en annan studentförening, Verdandi. Föreningen var tidigt ute med att förespråka religions-, 

tanke- och yttrandefrihet. De anordnade också föredrag och diskussioner om dåtidens 

kontroversiella ämnen. Året innan Gerda Hellberg börjar att studera i Uppsala leds Verdandi 

av värmlänningen Mauritz Hellberg. En uppsalastudent som är god vän med Gustaf Fröding, 

Hjalmar Branting, Karl Staaf, Knut Wicksell och många andra som skulle komma att ta stor 

plats i den svenska historien. Våren 1887 hålls ett föredrag anordnat av Verdandi om 

sedlighet, ett ämne som var hett debatterat i hela Norden vid den här tiden. Ett uttalande om 

mäns skuld i prostitutionsfrågan av den socialistiske agitatorn Hinke Bergegren, leder till den 

s.k. Verdandiskandalen. Mauritz Hellberg i egenskap av ordförande för Verdandi, hängs ut 

som en syndabock i pressen och tvingas ifrån Uppsala. Han beger sig istället till hem till 

Värmland och Karlstad där han blir redaktör på den radikala Karlstads-Tidningen. Genom 

umgänget på Villa Åsen lär Gerda känna Mauritz Hellberg som under 1890-talet även blivit 

ordförande i Sveriges allmänna rösträttsförbund. 1897 trolovar de sig och Gerda som då sedan 

några år tillbaka har en fil.kand. examen i moderna språk flyttar till Mauritz i Karlstad. Att 

paret trolovade sig istället för att viga sig, var ett oerhört viktigt ställningstagande av paret. 

Dels var både Gerda och Mauritz Hellberg ateister men också måna om att Gerda skulle få 

behålla sin myndighet, vilket vore omöjligt vid en kyrklig vigsel.  

Rösträtten blir en allt hetare fråga i Sverige. Emellanåt läggs motioner i riksdagen om allmän 

och lika rösträtt, men de röstas ned. Trots att de flesta av medlemmarna i Uppsala Kvinnliga 
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Studentförening lämnat Uppsala och spridits över landet håller de kontakten. 1902 lägger Carl 

Lindhagen, bror till Gerdas väninna Anna, en ny motion om kvinnlig rösträtt och i samband 

med detta mobiliserar Gerda och hennes uppsalaväninnor. Under ledning av Ann Margret 

Holmgren f. Tersmeden, bildas en förening för att visa sitt stöd inför Lindhagens motion som 

ska debatteras i riksdagen. Föreningen får namnet Landsföreningen för Kvinnans Politiska 

Rösträtt. En förening som med sina lokala FKPR-föreningar snart ska bestå av 17 000 

medlemmar (alla kvinnor). Återigen samlades de kvinnor som en gång möts och kämpat 

tillsammans i Uppsala för kvinnans rätt, och den här gången når de efter en lång hård kamp 

äntligen målet 1921, när alla kvinnor och män för första gången på lika villkor kan rösta i ett 

riksdagsval. LKPR var mycket måna om att värva kvinnor från alla samhällsklasser, 

bakgrunder och ideologier till sin förening. Kanske var det en del av deras stora framgång? 

Föreningens syfte och uppbyggnad passar bra i Putnams begreppsvärld om sammanlänkande 

sociala kapital och överbryggande sociala kapital, vilket kan appliceras på LKPR. Alla 

medlemmarna var kvinnor från olika samhällsklasser och bakgrunder, men med det 

gemensamma målet allmän och lika rösträtt. Detta stärker också Putnams tes om att desto mer 

socialt kapital en stat besitter, desto bättre fungerar statens demokrati. Den kvinnliga 

rösträttskampens aktörer bidrog ju både till att Sveriges demokrati ökade i och med 

rösträttsreformen, men också till en i sammanhanget ökad jämlikhet mellan könen. 

 

Troligen var Gerda Hellbergs studietid i Uppsala mycket avgörande för hennes 

samhällsengagemang. Hennes sociala kapital utgörs här både av jämlikar, kvinnor i samma 

ålder som henne själv och från liknade bakgrund, men också av andra som redan försökte 

driva det svenska samhället åt ett annat håll. En riktning som skulle innebära ett bättre och 

mer jämlikt samhälle, både för kvinnor och arbetarklassen. I umgänget fanns även män som 

kom att bli makthavare, vilket var en viktig förutsättning för LKPR:s verksamhet. Att ha män 

med makt på sin sida krävdes för att kunna göra sina argument hörda i riksdagen. På Villa 

Åsen där Gerda bor större delen av sin tid i Uppsala, har hon dessutom en plats där 

diskussioner kan föras fritt och man inte behöver anpassa sina åsikter eller framtida drömmar 

till dåtidens konventioner. Liksom flera av sina väninnor från den här tiden väljer Gerda att 

trolova sig med en ickereligiös man som har samma åsikter om kvinnans rättigheter som hon 

själv har. Valet av partner och val av partnerskap var troligen avgörande för att Gerda 

Hellberg kunde fortsätta att engagera sig i politik och i andra samhällsfrågor. 

Genom att ha studerat källmaterialet efter Gerda Hellberg, har jag sammanfattningsvis 

kommit fram till resultatet att de individuella aspekterna av socialt kapital, som omgav Gerda 
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Hellberg under olika perioder i hennes liv, påverkade hennes samhällsengagemang. I 1880-

talets Sverige såg Gerda Hellberg orättvisor som hon kände sig manad att kämpa mot. Hon 

föds in i en tid och i ett samhälle där skillnaderna var mycket stora, både mellan klass och 

kön. Samtidigt börjar liberala och radikala tankeströmningar röra sig framåt och röster höjs 

mot orättvisorna och fattigdomen. Hennes familj, hennes närmsta (och första) sociala kapital, 

ger henne ekonomisk möjlighet men också uppmuntran att studera vid Uppsala universitet. 

Troligt är också att Gerda Hellberg trots sin borgerliga uppväxt, har med sig en stor 

ödmjukhet inför de som har det sämre än henne själv, med tanke på sin mor och mormors 

tidigare situation. Väl i Uppsala träffar hon personligen flera av de i Sveriges kulturella, 

radikala och liberala elit vars röster redan hörs i samhället och ses som kontroversiella. En av 

dessa är Ellen Key som skulle komma att bli något av en själasörjare för Gerda, och en annan 

är den radikale publicisten och rösträttsförespråkaren Mauritz Hellberg som hon sedan gifter 

sig med. Samtidigt som hon träffar sina medsystrar, med vilka hon några år senare skulle stå 

på tillsammans med på barrikaderna och kämpa för den kvinnliga rösträtten. 
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