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kvinnorna förde länge en undanskymd tillvaro i kommunal-

politiken. Fram till 1889 var de över huvud taget inte valbara 

till kommunala uppdrag, och därefter endast till fattigvårdssty-

relsen. Först med rösträttsreformen 1909 kunde kvinnor väljas till kom-

munens övriga organ, så även till stadsfullmäktige. De nya röstreglerna 

började tillämpas 1910 och året därpå kunde 35 kvinnor träda in i landets 

stadsfullmäktigeförsamlingar, vilket motsvarade ca 3 % av det samman-

lagda antalet ledamöter. Andelen kvinnliga stadsfullmäktigeledamöter 

höll sig sedan däromkring till det demokratiska genombrottet 1919. Detta 

år innebar nämligen ett genombrott också för kvinnorna i kommunalpo-

litiken – även om resultatet inte blev varaktigt. 

Vid de första kommunala valen med allmän och lika rösträtt för både 

män och kvinnor valdes 289 kvinnliga stadsfullmäktigeledamöter (9 % 

av det totala antalet). Ökningen var markant, men följdes av en lika mar-

kant nedgång under 1920-talet. Redan vid valet 1926 var man tillbaka på 

samma nivå som före 1919. 

Karlstad följer i stort utvecklingen på nationell nivå, men markerar en 

jon räftegård

K

Pionjären Anna Ljungkvist
Första kvinnan i Karlstads stadsfullmäktige
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kraftigare kurva än den genomsnittliga svenska staden. Första kvinnliga 

stadsfullmäktigeledamoten, folkskollärarinnan Anna Maria Ljungkvist, 

valdes in för gruppen Sparsamhets-, Nykterhets- och Reformvänner 1910 

för mandatperioden 1911–1914. Som andra kvinna valdes den betydligt 

mer bekanta fru Gerda Hellberg in 1912, och som tredje åkeriägare Alma 

Andersson 1914. Antalet ledamöter i Karlstads stadsfullmäktige var vid 

denna tid 36, vilket innebär att Karlstad redan 1915 nådde upp till ungefär 

samma kvinnorepresentation som den genomsnittliga staden gjorde först 

efter det första demokratiska valet 1919. När så den fjärde kvinnan, skol-

föreståndarinnan Anna Danielsson, valdes in 1916 bestod församlingen 

under en kortare tid till 11 % av kvinnor. Anna Ljungkvist avsade sig emel-

lertid sitt ledamotskap den 18 oktober 1917, varefter man fram till den 1 

januari 1919, då Alma Anderssons mandatperiod gick ut, åter var tre, och 

därefter alltså blott två kvinnor.

I mars 1919 hölls så det första demokratiska valet till stadsfullmäktige. 

Utöver de två sittande kvinnorna, Gerda Hellberg och Anna Danielsson, 

som blev omvalda, kunde nu fyra nya kvinnor ta plats i stadens högsta 

beslutande organ: sömmerskan Sofia Elofsson, fru Hulda Andersson-

Flood, fru Gertrud Wikström samt fru Alma Norsell. Stadsfullmäktiges 

36 platser upptogs nu till hela 17 % av kvinnor, vilket vill säga en nästan 

dubbelt så hög representation som riksgenomsnittet. Om man till riks-

genomsnittet inte bara räknar landets städer, utan även de köpingar och 

landskommuner som hade inrättat fullmäktigeförsamlingar, hamnar den 

genomsnittliga kvinnorepresentationen på endast 4 %, vilket ytterligare 

stärker bilden av Karlstad som en förhållandevis jämställd kommun i det-

ta avseende och vid denna tidpunkt. 

Kvinnornas storhetstid var emellertid kort – i Karlstad som i resten 
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av landet. Huruvida nedgången i huvudsak berodde på ett minskat in-

tresse från partierna av att locka kvinnliga väljare genom att sätta kvinn-

liga kandidater på valbar plats på vallistorna, eller på att väljarna faktiskt 

satte ideologi och klasstillhörighet före kön, må vara osagt, men redan vid 

ingången av 1923 hade samtliga ovannämnda kvinnor lämnat fullmäk-

tige, antingen på eget initiativ, eller genom att inte bli omvalda, utan 

att ersättas av andra kvinnor. För mandatperioden 1923–26 valdes endast 

en kvinna in, kassörskan Hanna Petersson, och 1927 tillkom friherrinnan 

Sigrid Leijonhufvud, som avgick året därpå och ersattes av fru Ruth Lilius. 

1920-talet ut höll sig sedan fullmäktige med endast två kvinnor. 

    ***

Karlstads första kvinnliga stadsfullmäktigeledamot, vars politiska gärning 

den här artikeln ska behandla, var alltså fröken Anna Maria Ljungkvist. 

Hon föddes i Husaby församling i Skaraborgs län den 4 februari 1872, 

som tredje barnet till skräddaren Peter Ljungqvist och Emma Kristina 

Broberg. Efter studier på folkskoleseminariet i Skara och en kortare tjänst-

göring i Visby, kom hon 1897 till Karlstad där hon sedan var verksam som 

folkskollärarinna till uppnådd pensionsålder. Vid sidan av sitt läraryrke, 

som hon lär ha skött med den äran, och sitt 7-åriga kommunala förtroen-

demannauppdrag, var fröken Ljungkvist tämligen föreningsaktiv. Utöver 

sitt politiska engagemang var hon bl.a. aktiv i sin kårorganisation, för-

samlingslivet, rösträttsrörelsen och olika kvinno- och nykterhetsrörelser, 

bl.a. KFUK och Vita Bandet. I den sistnämnda föreningen var hon även 

ordförande under många år. Denna förening, i vilken Anna upptogs som 

medlem redan vid dess bildande den 6 februari 1907, antog kuriöst nog 
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som ett av sina verksamhetsmål att få nykterhetsvänner invalda i fullmäk-

tige. Anna dog midsommardagen 1950, 78 år gammal, närmast sörjd av 

sina brors- och fosterdöttrar. 

Som ledamot av stadsfullmäktige var fröken Ljungkvist alls inte för-

sagd. Tvärtom tillhörde hon vissa år de mer flitiga motionärerna.1 Under 

sina sju verksamhetsår levererade hon sammanlagt tolv motioner. Hennes 

sista år i fullmäktige bör emellertid räknas bort från en sådan samman-

ställning, eftersom hon då inte längre var aktiv i sitt ledamotskap. Med 

hänvisning till en ”svårartad hudsjukdom”2 och allmän kraftnedsättning 

begärde hon nämligen i februari 1917 tjänstledigt terminen ut hos skolsty-

relsens undervisningsnämnd. Genom en ny begäran i augusti samma år, 

undertecknad på Hintzegården i nuvarande Karlsborgs kommun, förläng-

des tjänstledigheten t.o.m. oktober månad, och sedan ytterligare en gång 

till att gälla hela höstterminen – då genom en ansökan skriven från Sophi-

ahemmet i Stockholm, där hon troligtvis vårdades för sin sjukdom. Detta 

förklarar Annas nästan fullständiga frånvaro från fullmäktiges samman-

träden detta år (enda närvaron noteras den 18 januari), liksom förmodli-

gen hennes avsägelse av ledamotskapet i oktober samma år. Dessförinnan 

var hon dock desto mer aktiv, och sitt inflytande i kommunalpolitiken 

utnyttjade hon i första hand till att driva kvinno- och nykterhetsfrågor 

samt en del andra frågor inom det sociala området. 

Som sin första motion upptog fröken Ljungkvist en framställning från 

Vita Bandets styrelse, i vilken föreningen anhöll om anslag av stadens 

medel för nykterhetens främjande. Motionen behandlades den 20 juni 

1. Det finns naturligtvis fler sätt att undersöka den politiska aktiviteten på än att bara 
titta på motionerna. De politiska partiernas arkiv har t.ex. en hel del att tillföra, liksom 
de olika fackföreningarnas arkiv. En fylligare bild kan också ges om man läser stads-
fullmäktiges protokoll i dess helhet, med alla de yrkanden och särskilda yttranden som 
ibland noteras där. Anna Ljungkvist lyckades t.ex., genom ett yrkande i samband med 
att folkskolestyrelsens förslag till reglemente behandlades den 17 oktober 1912, ändra 
punkten ”Småskollärarinna, som inträder i äktenskap, anses därmed själf hafva uppsagt sig 
från sin befattning”, till ”Träder ordinarie småskollärarinna i äktenskap, må det bero på 
Folkskolestyrelsens pröfning, om hon i tjänsten bör bibehållas”, vilket stämde bättre överens 
med bestämmelserna för ordinarie folkskollärarinnor. 
2.  Lupus erythematosus, eg. en reumatisk sjukdom.
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1912 i samband med att ”Nämnden för uppgörande af förslag rörande an-

vändningen af anslaget till nykterhetens främjande” lämnade sitt förslag 

till fullmäktige. Nämnden, som hade inhämtat uppgifter om Vita Bandets 

verksamhet, var 

lifligt öfvertygad om den stora betydelse för nykterhetens främ-

jande det har, att arbetarehustrurna bibringas undervisning i 

matlagning och sättet att äfven i öfrigt bereda trefnad i hemmet3

och ville därför lämna bifall till Ljungkvists motion, vilket också blev full-

mäktiges beslut. 

Annas andra motion rörde rätten till betald semester för arbetare an-

ställda vid stadens ”verk och arbeten”. Ljungkvist argumenterar här för 

vilans och rekreationens goda inverkan på arbetsförmågan och arbets-

glädjen, och menar att en veckas betald semester för stadens arbetare i 

realiteten skulle ge en ekonomisk vinst för staden. Det är värt att notera 

det tidstypiskt liberala argumentet om samhällsnyttan, som gång på gång 

återkommer i Anna Ljungkvists socialpolitiska motioner. Sociala reformer 

som uteslutande syftar till att förbättra villkoren för stadens fattiga, var 

helt enkelt inte politiskt gångbara hos det samhällsbärande skiktet vid 

förra seklets början. En politik som skänker ovillkorliga rättigheter åt be-

folkningen gör den enligt tidens synsätt slapp och oansvarig, vilket vore 

direkt samhällsfarligt. Det är därför följdriktigt att Anna ville begränsa 

rätten till betald semester till de arbetare som under minst tre år till be-

låtenhet fullgjort sitt arbete för staden, och som därtill hade erlagt sina 

kommunalutskylder. Motionen lades fram i mars 1912 (fem år före den 

första riksdagsmotionen i ämnet, och 26 år före vår första semesterlag), 

3. Karlstads kommunarkiv (KKA), Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar, 1912, 
Serie A nr. 7, s. 30 f. 
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men behandlades först i december 1917 – alltså först efter Annas frånträde 

– tillsammans med en rad andra motioner om löneregleringar, dyrtids- 

och kristidstillägg. Under den djupa kris som världskriget hade skapat var 

fullmäktige föga hågad att gå in på några kostsamma projekt av den typ 

Anna föreslog, den utlovade vinsten till trots. 

I maj 1912 inkom fröken Ljungkvist med en motion av ett helt annat 

slag, som syftade till att effektivisera fullmäktiges interna arbete. När-

mare bestämt var det relationen mellan fullmäktige och dess olika kom-

mittéer saken gällde. I regel hade fullmäktige ingen vidare kontakt med 

sina kommittéer från det att de inrättades till dess att de avlämnade sina 

förslag. Ofta nog tog detta flera år, vilket, påpekar Ljungkvist, försvårade 

för fullmäktiges ledamöter att sätta sig in i förslagets alla detaljer och 

skapa sig en fast ståndpunkt i frågan. För att avhjälpa detta, och för att 

således underlätta fullmäktiges arbete, föreslår hon att fullmäktige måste 

beredas tillfälle att kontinuerligt följa kommittéernas arbete genom en 

årlig redogörelse för föregående års kommittéarbete. Motionen gillades av 

fullmäktige och bifölls den 19 september 1912. 

Med sin nästa motion rör sig Ljungkvist åter inom det sociala områ-

det. Syftet med motionen var att inrätta en ”husmoderskola med barna-

vård”, och återigen är det den stora nyttan på en högre samhällelig nivå 

som för argumentationen framåt. Utgångspunkten tas i industrialisering-

ens demoraliserande inverkan på landets arbetarhem: 

Brutalt har storindustrien ryckt gångna tiders hemarbeten från 

hemmens kvinnor, och därmed nödgat kvinnor i mängd att söka 

arbete och utkomst i industriens och näringarnas tjänst utanför 

hemmen. 
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Och hon fortsätter: 
Häri ligger en stor fara, ty känslan för hemmets värde och vård 

håller på att försvagas och lusten och förmågan att sköta ett hem 

är på väg att förloras hos en stor del av vårt lands kvinnor, som 

härigenom äro på väg att förlora förutsättningarna för att bilda 

egna för land och samhälle betryggande hem; ty att goda och 

ekonomiskt tryggade arbetarehem äro att räkna bland ett samhäl-

les säkraste grundpelare, är en sanning av ingen motsagd, och att 

arbetarehemmens ekonomiska trygghet till stor del beror på ett 

ansvarsfullt, kunnigt, beräknande och idogt arbete inom hem-

men, därom råder ej heller mer än en mening.4

Det är för att bättre rusta arbetarkvinnorna för det ansvarsfulla arbetet 

med att bygga upp och sköta dessa ”goda och ekonomiskt tryggade ar-

betarehem”, som fröken Ljungkvist vill inrätta en kostnadsfri husmoder-

skola med barnavård för unga flickor. Förslaget föll i god jord, och full-

mäktige tillsatte den 20 mars 1913 en kommitté, i vilken Anna själv ingick, 

med uppdrag att utarbeta förslag på hur en sådan skola lämpligast skulle 

inrättas. Världskriget kom dock emellan, och Anna fick nu själv erfara hur 

trögt kommittéarbetet kunde vara. Kommittén gav inte mycket väsen av 

sig, men fanns med i stadsfullmäktiges organisation ända fram till årsskif-

tet 1926 / 27. Därefter försvinner den spårlöst ur fullmäktiges handlingar. 

Något förslag i frågan tycks aldrig ha nått fullmäktige. 

Den 30 december 1913 behandlades Anna Ljungkvists femte motion, 

som liksom hennes tredje rörde fullmäktiges interna arbete. Anna ville 

flytta det konstituerande sammanträdet från årets första helgfria dag, 

d.v.s. den 2 eller 3 januari, till den 8 eller 9 januari. Därigenom skulle 

man kunna resa bort över jul och nyår, menade hon, utan att behöva 

skynda tillbaka redan under nyårsdagen. Motionen ogillades skarpt av 

4. Ibid., 1913, Serie A nr. 3, s. 32.
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beredningsutskottet, eftersom det ogärna ville konstitueras så tätt inpå 

årets första ordinarie fullmäktigesammanträde, som kunde äga rum redan 

den 15 januari. Med så lite tid skulle man knappast kunna ge fullmäktiges 

ärenden en nöjaktig beredning. Dessutom, menade man, föredrog flera 

ledamöter att resa bort efter nyåret, vilket i motsvarande mån borde tala 

mot ett framflyttande. Motionen avslogs således. 

Med sin motion av den 22 maj 1914 utsträckte Anna Ljungkvist sin 

politiska spännvidd till att även omfatta stadens natur och djurliv. Anna 

anser här att staden som sådan visserligen var mycket vacker, men att dess 

omgivningar var tämligen fula. Ett potentiellt mycket vackert område ser 

hon dock i Lambergsskogen, som dessvärre var utsatt för en omfattande 

skövling och förstörelse. För att staden skulle kunna erbjuda tillfredsstäl-

lelse åt den ”kärlek till naturen, som är ett så utmärkande drag hos vårt 

svenska folk” 5 – vilket hon menar att också skövlingen var ett missriktat 

uttryck för –, vill hon med sin motion få Lambergsskogen fridlyst och 

satt under stadens vård och tillsyn. I samband därmed vill hon också få 

all sjöfågel inom Karlstads områden fridlyst, för att skydda den mot den 

utrotningsjakt som bedrevs även utanför jakttiden. Med motiveringen att 

all jakt på stadens marker redan var förbjuden, och att staden genom an-

slag på lämpliga ställen tillkännagivit att skadegörelse på Lambergsskogen 

kommer att beivras enligt lag, föranledde motionen ingen annan åtgärd 

än att drätselkammaren fick i uppdrag att om möjligt vidtala en lämplig 

person som utan större kostnad för staden kunde freda Lambergsskogen 

från vidare åverkan. Fröken Ljungkvist nådde därmed åtminstone viss 

framgång. Sedan kan man ju så klart fråga sig om drätselkammaren verk-

ligen fann en sålunda lämpad person. 

I november 1914 motionerade fröken Ljungkvist tillsammans med 

5.  Ibid., 1914, Serie A nr. 13, s. 19.
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herr apotekare S. Gullström angående möjligheten att disponera gamla 

flickskolebyggnadens lokaler ”på ett för vårt samhälle både nyttigt och vär-

digt sätt.”6 Med inlevelse och emfas beskriver motionärerna de hårda vill-

kor som arbetarklassens självförsörjande kvinnor levde under. Eftersom 

arbetarkvinnornas löner inte hade stigit i takt med levnadskostnaderna 

fanns det nu en mängd kvinnliga inkomsttagare i staden, som svårligen 

eller inte alls kunde livnära sig på sin ordinarie yrkesutövning. 

För den arbeterska, som från tidigt på morgonen ända till kväl-

len vistas i fabriken eller i dagsverke hos enskilda, innebär det 

förmodligen ej så synnerligen stor lockelse att under den kall-

lare årstiden sedan komma hem till den oeldade bostaden. Trött 

efter dagens arbete har hon där att först elda för att få rummet 

någorlunda beboeligt. Nästa åtgärd blir att tillreda den mer eller 

mindre anspråkslösa måltiden, hvilken på grund af vederböran-

des oförstånd i de flesta fall blir vida dyrare än som motsvaras af 

dess kvalitet.7

Flera av dessa kvinnor föredrog därför att i det längsta uppskjuta hem-

komsten, för att i stället, till både kroppsligt och själsligt fördärv, i glatt 

sällskap stanna på gatan. Det vore därför en god sak, menar motionä-

rerna, att inrätta ett centralhem för uthyrning till ensamstående kropps-

arbeterskor, där dessa till självkostnadspris kunde komma i åtnjutande av 

uppvärmda rum samt få tillgång till en samlingslokal för intellektuella 

förströelser, ägnade att konkurrera med gatans lockelser. En sådan lös-

ning, menar Ljungkvist och Gullström, ger visserligen ingen ekonomisk 

vinst för staden, men väl en stor moralisk vinst; och den gamla flickskole-

byggnaden (vid hörnet av Norra Strandgatan och Norra Kyrkogatan), vars 

lokaler snart skulle stå tomma, skulle för detta ändamål lämpa sig synner-

6.  Ibid., 1915, Serie A nr. 3, s. 21.
7.  Ibid., s. 22.
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ligen väl. Fullmäktige, som i och för sig ansåg motionen vara tillkommen i 

bästa syfte, beslöt dock, med hänvisning till de stora praktiska och ekono-

miska svårigheter som vidlådde förslaget, att inte vidta några åtgärder för 

dess förverkligande. I stället upplät man lokalerna till tekniska afton- och 

söndagsskolan, vars styrelse också hade gjort anspråk på dem. 

Även Annas åttonde motion, som lades fram den 19 november 1914, 

rör sig inom det sociala området, och även den inlämnades tillsammans 

med andra av fullmäktiges ledamöter – närmare bestämt tillsammans med 

20 andra. Med anledning av ”världskrisens” verkningar på arbetsmarkna-

den och livsmedelsförsörjningen, och alla de insatser samhället gjort för 

att motverka arbetslöshet och svält, ville motionärerna minska risken att 

befolkningens knappa tillgångar lades på rusdrycker i stället för på livets 

nödtorft. Eller som de själva formulerar det:

Ingenting kan väl vara mer orimligt, än att samhället genom att 

pålägga sig tunga extra utgifter till nödhjälp åt behövande fa-

miljer, sedan med likgiltighet skall åse, hurusom existensmedlen 

användas till rusdrycker.8 

Motionärernas recept var att förmå fullmäktige att hos Kungl. Maj:t hem-

ställa om 

åtgärder för effektiva inskränkningar i rusdrycksförsäljningen i 

vårt land till dess normala förhållanden åter inträda.9 

Att frågan engagerade märks inte bara av det faktum att majoriteten av 

fullmäktiges medlemmar redan från början stod bakom motionen, utan 

också av alla de yrkanden och motpropositioner som ärendet skapade. 

Detta är heller inte särskilt märkligt med tanke på att nykterhetsfrågan 

milt uttryckt låg i tiden. På riksnivå hade Nykterhetskommittén, med 

8.  Ibid., 1914, Serie A nr. 15, s. 55.
9.  Ibid., s. 56. 
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Ivan Bratt i spetsen, nyligen lämnat sitt betänkande som skulle komma 

att reformera hela den svenska alkoholpolitiken (Brattsystemet infördes 

successivt under första världskriget), och bara några år senare, 1922, hölls 

folkomröstning (Sveriges första) om rusdrycksförbud. Naturligtvis bifölls 

motionen, dock först efter omröstning med röstsiffrorna 26 mot 2.10 Åt-

gärder vidtogs som sagt också på statlig nivå, men det var knappast Karl-

stads förtjänst, och än mindre Anna Ljungkvists. I fråga om åtgärdernas 

varaktighet blev det dock inte som motionärerna hade tänkt sig; motbo-

ken avskaffades först 1955. 

Annas nionde motion syftade också till att få fullmäktige att försöka 

påverka statsmakterna, den här gången till att vidta lagstiftningsåtgärder 

mot det utbredda tobaksmissbruket bland minderåriga. Även den här 

gången motionerade hon gemensamt med flera andra ledamöter, och 

liksom i rusdrycksfrågan låg staten steget före. I det här fallet var dock 

motionärerna helt medvetna om att riksdagen redan hade begärt en ut-

redning i ämnet, men man ville ändå stöta på lite för att framhålla det 

angelägna i frågan. 

Argumentationen känns delvis igen från föregående motion:

Detta missbruk medför ett betänkligt slöseri med pengar, som 

oftast behöfde användas för andra och nyttiga ändamål, det ver-

kar enligt läkares samstämmiga vittnesbörd skadligt på de ungas 

hälsa, det skapar vana vid retmedel och slappar behärskningen. 

/…/ Och det kan väl sägas att under innevarande allvarliga tider, 

som mana alla till sparsamhet och omtanke, det kan anses vara 

särskilt väl motiverat att avgiva en sådan meningsyttring.11

De lagstiftningsåtgärder som nämns i motionen är förbud mot försäljning 

av tobaksvaror till minderåriga, samt förbud för andra än renodlade to-

10.  Motpropositionen var dock ingalunda alkoholliberal. Tvärtom ville man där gå 
ännu längre och hos Kungl. Maj:t begära åtgärder för totalförbud. 
11.  KKA, Stadsfullmäktiges i Karlstad handlingar, 1915, Serie A nr. 1, s. 9 f.
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bakshandlare att saluföra dessa varor. Fullmäktige biföll motionen  – dock 

med den inte oviktiga ändringen av ”tobaksmissbruket bland minder-

åriga” till ”bruket av tobak bland minderåriga” –, men utan att det fick 

någon synbar effekt på vårt samhälle. Förbud mot tobaksförsäljning till 

minderåriga infördes ju först i helt modern tid (1994), och det står fortfa-

rande varje handelsman fritt att saluföra varorna. 

Den 21 januari 1915 gjorde Anna Ljungkvist gemensam sak med full-

mäktiges övriga kvinnor, d.v.s. Gerda Hellberg och Alma Andersson, när 

de som motion upptog föreningens ”Kvinnornas uppbåd” framställning 

om anslag till sin verksamhet. I sin skrivelse påpekar föreningen att stat 

och kommun med anledning av rådande världskris hade vidtagit åtgärder 

främst riktade mot män, och syftar då på den halvkommunala arbets-

löshets- och hjälpkommittén som inrättades 1914. Kvinnornas uppbåd 

bildades därför med syftet att bereda arbete åt nödställda arbetssökande 

kvinnor. Verksamheten hade man dittills finansierat med gåvor, men i en 

tid då allt fler vädjade till samhällets mer välsituerade om hjälp, fruktade 

man att hjälpen därifrån snart skulle sina. Därför vågade man nu vända 

sig till fullmäktige med begäran om ett understöd på 1000 kronor. Både 

drätselkammaren och beredningsutskottet yrkade dock på avslag, dels ef-

tersom förhållandena på den kvinnliga arbetsmarknaden inte tycktes vara 

så särdeles svåra (vilket också märkligt nog antyds i föreningens fram-

ställning), och dels då man såg en fara i att understödja varje nybildad 

välgörenhetsförening. När ärendet slutbehandlades av fullmäktige den 18 

mars 1915 ställdes emellertid ett yrkande från en herr Håkansson som 

motproposition till beredningsutskottets förslag om avslag. Enligt herr 

Håkanssons yrkande skulle staden ställa ett belopp av 1000 kronor till 

arbetslöshets- och hjälpkommitténs förfogande, att användas till anskaf-
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fande av arbete och till direkt understöd i sådana fall där kommittén an-

nars på grund av sin instruktion var förhindrad att ingripa – vilket bl.a. 

vill säga till hjälp åt just arbetssökande kvinnor. Syftet med det begärda 

anslaget tillgodosågs således genom kommunens egen försorg, och man 

kunde därigenom behålla kontrollen över anslagets användning. 

I november 1915 upptog fröken Ljungkvist, tillsammans med elva an-

dra fullmäktigeledamöter, som sin motion en framställning från Karlstads 

nykterhetsföreningars centralkommitté och Karlstads kristliga nykter-

hetslokalkommitté, angående inrättande av en nykterhetsnämnd i staden. 

Framställningen föranleddes av att en ny lag om behandling av alkoholis-

ter, som skulle ställa större krav på kommunernas nykterhetsvård, beräk-

nades träda ikraft den 1 januari 1916. Nykterhetskommittéerna, och med 

dem motionärerna, menade att nykterhetsläget i staden var av en sådan 

art att en särskild nämnd måste inrättas, alldeles oavsett om lagen trädde 

ikraft eller ej. När ärendet behandlades den 17 februari 1916 tillsatte stads-

fullmäktige en kommitté för utarbetande av förslag till instruktion för 

en nykterhetsnämnd. Den sålunda utsedda kommittén arbetade med en 

förbluffande intensitet och kunde redan den 15 juni samma år presentera 

ett färdigt förslag till instruktion, som utan vidare omsvep antogs av full-

mäktige. Karlstads nykterhetsnämnd sammanträdde första gången den 16 

augusti 1916. 

Anna Ljungkvists sista motion lades fram den 16 mars 1916. Det var 

i samband med att fullmäktige diskuterade löneförhöjning åt stadssjuk-

sköterskorna, som fröken Ljungkvist yrkade på att sjuksköterskorna Ester 

Klarström och Stina Mide skulle erhålla telefon på stadens bekostnad. 

Yrkandet remitterades som särskild motion till hälsovårdsnämnden och 
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återkom till fullmäktiges behandling under junisammanträdet. Hälso-

vårdsnämnden hade hört sig för hos berörda sjuksystrar, 

hvarvid Ester Klarström förklarat sig icke önska telefon i sin bo-

stad, under det att Stina Mide ansett, att egen telefon åtmins-

tone skulle medföra den fördelen, att hjelpsamma grannar, som 

hade telefon, icke blefve, som nu ofta händer, besvärade med 

telefonbud till henne.12

Stadsfullmäktige beslutade, med hänvisning till att allmänheten uppen-

barligen kunde få viss glädje av dessa anordningar, att införskaffa tvenne 

apparater.

    ***

Om man summerar Anna Ljungkvists politiska gärning får den en kraf-

tig socialpolitisk slagsida. I synnerhet riktade hon sina åtgärdsförslag mot 

arbetarkvinnorna. Inte sällan syftade dessa förslag till att skapa tryggare 

och mer ordnade förhållanden för arbetarklassen som helhet, och i för-

längningen till att öka välståndet och trygga stabiliteten i samhället; för 

en sådan vikt tillmättes familjen och hemmet, vars uppbyggnad och vård 

arbetarkvinnan skulle rustas för. 

Annas politiska framgångar var dock tämligen blygsamma. Visserli-

gen beviljades Vita Bandet ett mindre anslag på 200 kronor, efter det 

att Anna upptog föreningens framställning som motion. Hennes insats 

i samband med inrättandet av en nykterhetsnämnd i Karlstad är dock 

avgjort helt försumbar; hon var en av tolv ledamöter som undertecknade 

motionen, och bakom sig hade de mycket mäktiga påtryckargrupper i 

12.  Ibid., 1916, Serie A nr. 8, s. 101 f.
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stadens samlade nykterhetsorganisationer, vilka i sin tur lutade sig mot 

ny lagstiftning på området. Detsamma gäller Ljungkvists, och Karlstads 

stads, insatser för att minska drinkandet och tobaksbruket. Hennes strä-

van att få Lambergsskogen och stadens sjöfåglar fridlysta blev (förmod-

ligen helt) fruktlösa, liksom hennes försök att flytta fram fullmäktiges 

konstituerande sammanträde. Vad värre är blev också de flesta av de frågor 

som tycks ha legat henne varmast om hjärtat resultatlösa: stadens arbetare 

fick vänta på sin semester, frågan om husmoderskola rann ut i sanden, 

stadens kroppsarbeterskor fick klara sig utan centralhem och föreningen 

Kvinnornas uppbåd hänvisades till den privata välgörenheten. Några av 

dessa motgångar kan dock åtminstone delvis skyllas på att världskriget 

kom emellan. 

Anna Ljungkvists insats i fullmäktige får trots detta betraktas som be-

tydelsefull, och några saker lyckades hon som vi sett också driva igenom. 

Värdet av rapporteringsskyldigheten för fullmäktiges kommittéer ska inte 

underskattas, även om efterlevnaden inte alltid var fullständig. Den ökade 

tillgängligheten till stadens sjuksköterskor var naturligtvis också viktig. 

Den av hennes motioner som fick störst betydelse för stadens invånare var 

kanske ändå, ironiskt nog, en av dem som fullmäktige avslog. Något an-

slag till Kvinnornas uppbåd blev det ju som sagt inte, men då det begärda 

beloppet ställdes till arbetslöshets- och hjälpkommitténs förfogande att 

användas i ungefär samma syfte, lyckades hon ändå indirekt lindra varda-

gen för ett antal fattiga arbetarkvinnor – låt vara att hon får dela äran med 

herr Håkansson. 

Det största värdet av Anna Ljungkvists politiska gärning ligger dock 

på ett annat plan. Hon var pionjär, och hon visade sig vara mogen den 

rollen. Hennes motioner är välskrivna och utförligt argumenterande, och 
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ofta uppskattades de av den politiska apparaten även när de inte fick av-

sedd verkan. Genom sitt motionerande beredde sig Anna plats i en manlig 

maktsfär, och hon visade därigenom att kommunalpolitiken också var en 

arena för kvinnligt engagemang. Tillsammans med de andra kvinnliga 

pionjärerna i Karlstads stadsfullmäktige, vilkas historia ännu till stora de-

lar är oskriven, banade hon väg för kommande generationers kvinnliga 

politiker. 
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