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Förord
En försommardag för tio år sedan satt jag på en kall sten ute vid havet, 
på gården till före detta Semesterhemmet för arbetarkvinnor - Vadtorp, 
utanför Söderhamn. Här fick flera tusen utsläpade (idag skulle vi säga 
utarbetade) husmödrar sin semestervila, det började redan på trettio-
talet. Vad tänkte de, vad kände de, de där veckorna då de lämnat man 
och barn för att vila sig från alla plikter? Tänkte de att stunden var 
inne att ställa sig frågan, vad vill jag göra av min tid? Där på stenen 
finns upprinnelsen till denna avhandling. 

Av kolleger och vänner som på olika sätt bistått med uppmuntran 
och visdomsord under vägen ska några nämnas (i kronologisk ordning): 
Siv Fahlgren vid Mittuniversitetet i Sundsvall för stimulerande samtal 
i ett mycket tidigt skede; Olle Findahl för att han tog emot mig som 
forskarstuderande i Umeå och  Karin Nordberg för att hon lotsade mig 
vidare; Ulla Zetterqvist-Eriksson vid Handelshögskolan i Göteborg 
för  tak över huvud under en vagabonderande studieperiod; Gunnel 
och Ragge Hellstadius för att de alltid öppnat dörrarna till sitt hem 
för att ge värme och stöd; Joakim Stenshäll, tidigare dramaturg vid 
Folkteatern i Gävle, som sedermera skrev en pjäs om kvinnorna på 
Vadtorp.

För handledare Inga-Britt Lindblad känner jag tacksamhet för 
noggrann granskning  och stärkande uppmuntran, i synnerhet i 
slutskedet av avhandlingsarbetet. Till Kristina Vallander och Billy 
Ehn riktar jag ett tack för goda synpunkter och till Ann-Katrin Hatje 
för närläsning av manus och värdefulla kommentarer under slutsemi-
nariet. Jag tackar också Per Vesterlund, kunnig och lokal handledare, 
för ett osjälviskt engagemang i arbetet med att få färdig avhand-
lingen samt Bengt Bengtsson för omsorgsfull korrekturläsning och 
Tore Nilsson som gjort de engelska översättningarna. Kollegerna på 
Humanistiska Samhällsvetenskapliga institutionen och avdelningen 
för Medier, kommunikation och film vid Högskolan i Gävle, har varit 
dagliga samtalspartners.
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Tack till S-kvinnorna för bidrag till tryckningen och till personalen 
på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arkiv Gävleborg, Högsko-
lebiblioteket i Gävle och Uppsala universitetsbibliotek för hjälp med 
källmaterial och bilder. 

Robert Månsson har stått för den grafiska utformningen. Tack 
Robert! Ett särskilt tack riktar jag till Silvia Hagberg som bistått med 
minnen och material ur Kaj Anderssons privata arkiv.  

Tack till Högskolan i Gävle som har finansierat arbetet.
Till Lasse Ekstrand riktar jag slutligen min tacksamhet, för hans 

kärleksfulla omsorger om vardagsbestyren, särskilt i slutskedet, och för 
hans kritiska blick och kloka synpunkter under hela arbetets gång.

Gävle i april 2007

Eva Ekstrand
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1  
Den fria tiden

Inledning
En av de publika arenorna för kvinnopolitiska frågor är det socialde-
mokratiska kvinnoförbundets (SSKF) tidskrift Morgonbris (1904-).� På 
trettiotalet genomgick tidskriften genomgripande förändringar under 
ledning av redaktör Kaj Andersson (1897-1991). Det var då kvinnorna 
på allvar började släppas in i de politiska etablissemangen och det 
offentliga samtalet, dit pressen och radion, som var de stora medierna 
på den tiden, räknas. Kaj Andersson hade en förmåga att fånga upp 
ämnen som låg i tiden. Hon redigerade Morgonbris efter egna, helt nya 
principer och förstod vikten av att innehåll och form tillsammans ger 
ett samlat intryck av en tidning och dess idé. Med rätta kallas hon 
tidningsmakare av Britt Hultén� och det är som sådan jag närmat mig 
henne i denna undersökning.� 

Ute i Europa och övriga världen inträffade händelser som 
påverkade vilken riktning det politiska livet skulle komma att ta och 

� Morgonbris utkommer idag med sex nummer per år och heter Morgonbris: S-kvinnors 
tidning.  
� Britt Hultén. ”Kaj Andersson – reporter och tidningsmakare”, i Tidningskvinnor �690-�960, 
�000, s.�6�-�64, Lundgren, Kristina & Birgitta Ney (red); tidningsmakare är ett positivt 
epitet.
� Kaj Anderssons liv och verk, före och efter Morgonbris-perioden är ett intressant stycke 
tidnings- och journalistikhistoria tillika kvinnohistoria, men de delarna av hennes biografi 
kommer inte att skrivas här.
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hur vardagen skulle komma att gestalta sig för familjer och kvinnor i 
Sverige. Västerut, i USA, pågick ett reformarbete för att få bukt med 
depressionen och för att stärka den inhemska ekonomin. Better Homes 
in Amerika var namnet på en omfattande kampanj som skulle göra 
de amerikanska hemmen till effektiva konsumtionsenheter och den 
amerikanska hemmafrun var härföraren i en mobilisering som under-
stöddes på den högsta administrativa nivån. Presidenter och president-
kandidater vände sig till Mrs Consumer med patriotiska budskap om 
att öppna hushållens plånböcker.4 På andra sidan Atlanten förenade 
sig kvinnorna med männen i propagandan för att industrialisera ett 
fortfarande agrart Sovjetunionen. Och söderut tornade hoten från 
totalitära rörelser upp sig. Sverige framstår som en idyll i jämförelse 
med det som skulle komma att leda till dramatiska internationella 
konflikter och krig.

Vid Djurgårdbrunnsvikens strand hade Stockholmsutställningen 
öppnat 1930 och den nya internationella stilen präglades av funktio-
nalism, ljus och luft. De sociala frågorna och familjen stod i centrum. 
Till utställningen hade byggts interiörer som skulle passa de moderna 
familjerna och deras behov av rationellt hushållsarbete. Kvinnorna 
skulle ut i produktionen och arbeta. Med den nya semesterlagen –rätt 
till två veckors semester- som skulle komma 1938, blev sportstugorna 
ett alternativ till den växande turismen, det vill säga för somliga, inte 
alla. Framför allt inte för landsbygdens befolkning som levde under 
relativt små omständigheter och med en växande arbetslöshet som ett 
överhängande hot. De gifta kvinnornas förvärvsarbetande användes 
som ett argument för att modernisera hemmen, för med modernise-
ringen frigjordes kvinnokraft och tid. Hur skulle den tiden användas? 
Till nytta eller nöje? Aktivitet eller kontemplation?� 

� Karen Elisabeth Altman, Modernity, gender and consumptions: public discourses on woman 
and the home, �987; Janet Anne Hutchington, American housing, gender, and the better 
homes movement �9��-�9�5, �989.
5 För en granskning av tidsanvändningen i hushållen på trettiotalet se Anita Nybergs ”Med 
symaskiner syr man mer”, i Dagsverken, �994.  Se också hennes avhandling Tekniken – kvin-
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Moderniseringen av folkhemmet och möjligheterna också för husmöd-
rarna att få semester kom att ingå i den omfattande sociala reform-
verksamhet som inleddes vid trettiotalets mitt. Synen på tiden som en 
mänsklig tillgång, som den egendomslöse, manlige, arbetaren sålt för 
sin lön, hade kommit till uttryck i arbetarrörelsens historia på olika sätt 
i den fackliga kampen om tiden, i kampen om 8-timmarsdagen och 
som politisk fråga för rätten till lagstadgad semester.6 När kvinnorna 
inom den socialdemokratiska rörelsen på tjugotalet börjar efterfråga 
fri tid från hushållsarbetet och ”kvinnogörat”, som makarna Myrdal 
skulle komma att kalla det, det vill säga omsorgen om familjen, barnen 
och hushållet, så tar det sig andra uttryck. Tiden kunde inte betraktas 
som en tillgång som kvinnorna sålt till familjen och kunde varken 
formellt förhandlas om, eller göras till en politisk rättighetsfråga. 

Syfte, metod och kunskapsmål
Syftet med avhandlingen är att undersöka moderniseringen av 
Morgonbris som en arena för de kvinnopolitiska frågorna under trettio-
talet, med särskilt fokus på Kaj Anderssons redaktörskap 1931-1936. 
Undersökningen omfattar såväl de påtagliga och synliga förändringar 
hon genomförde genom förnyelsen av tidningens layout och bildan-
vändning, som av dess innehåll och val av medarbetare. Förhållandet 
mellan redaktören och SSKFs styrelse hade betydelse för händelseut-
vecklingen. De bägge kampanjerna Fabrikernas bästa för hemmens 

nornas befriare? �989 och Britta Lövgrens Hemarbete som politik, �99�. I den förra (�989) 
konstateras att den samlade arbetstiden för kvinnan inte minskade med teknikutvecklingen, 
tvärt om ledde den till ökande standardkrav med andra typer av hushållsarbete som följd, 
och i den senare (1994) poängteras scientifieringen av hushållsarbetet och inrättandet av 
Hemmens forskningsinstitut.
6 Redan år �9�� skriver Ellen Key en artikel i Julfacklan (�894-�96�): ”När den nu döde 
Lafargue för många år sedan talade om ́ rätten till lättja´  vann han inget förstående. Behovet 
av ´en årlig vilotid, under vilken de [arbetande kvinnor och män] helt kunna räta ut sig både 
andligt och lekamligt´”, skulle i längden även gynna arbetsgivare. Hon avvisade även en peti-
tion som yrkade på att valdagen skulle infalla på en söndag. Börjar man bruka vilodagar till 
”lagbestämda, medborgerliga ändamål, då  har man minskat sin styrka i striden”. Artikeln i 
övrigt handlar om Strand, Ellen Keys hem vid Vätterns strand. 
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behov och kampanjen om Husmodersemester är exempel på hur 
moderniseringen tog sig uttryck och hur läsekretsen tilltalades.

Metodologiskt lutar jag mig mot det Hannah Arendt kallat 
”fragmented historiography”, eller ”storytelling” (se Metodologiska 
utgångspunkter nedan). Den underliggande politiska frågan i under-
sökningen gäller den fria tiden, medan den medieteoretiska frågan 
gäller organisationstidskriften Morgonbris som medial arena för 
politisk handling. Bägge frågornas ömsesidiga påverkan sammanfaller 
i det som jag tentativt kallar subjektgörandets problematik och som 
har att göra med konflikten mellan hur läsarna använde tidskriften 
och tidskriftens emancipatoriska och modernistiska program.

Subjektgörandets idé i denna avhandling sträcker sig bortom 
den politiska och ekonomiska emancipation som alltid varit ett mål 
för kvinnorörelsen: rösträtten och rätten till förvärvsarbete. Formell 
emancipation i termer av röstkort och avlöningskuvert medför inte 
automatiskt det jag vill framhäva: individens självkänsla och upple-
velse av sig själv som ett självständigt, och med andra jämlikt, subjekt. 
Det kan ske på oändligt många, olika sätt. Publicitet och spegling i 
media/pressen är ett. Subjektets tillblivelse och frigörelse är en grund-
läggande och komplex fråga inom såväl humaniora som modern 
samhällsvetenskap. I det här sammanhanget är det en infallsvinkel och 
inte en huvudfråga. Begreppet, så som jag använder det7, är genom sin 
öppenhet produktivt och betydelseskapande, vilket ligger i linje med 
avhandlingens metodologiska ansats. 

� Peter Dahlgren, Television and the public sphere. Citizenship, democracy and the media, 
�99�, s. ��,  använder  det engelska subjectivity i en diskussion om hur medierna bidrar 
till formandet av bland annat identiteter. Begreppen subjektgörande och subjectivity liknar 
varandra eftersom de bägge pekar mot individuell frigörelse, emancipation. Han hänvisar, 
liksom jag, till det erfarenhetsbegrepp som Negt & Kluge använder och som innefattar såväl 
individuellt som socialt meningsskapande.  Jag har medvetet undvikit begreppet empower-
ment som ofta används i sammanhang som har med emancipation att göra, eftersom jag 
uppfattar det som begränsande och som en uppifrån kommande maning, ett nådigt bemyn-
digande.  Jfr också den feministiska kritik av empowermentbegreppet som har utvecklats av 
Yuval-Davis i artikeln ”Women, Ethnicity and Empowermant”, �997. Hon förknippar det med 
den ideologi som ser samhället som en organisk helhet; inneboende konflikter mellan indi-
vider eller grupper av individer ryms inte inom en sådan konception. 
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Kunskapsmålet med avhandlingen är att stimulera till ett teoretiserande 
om offentligheten, medierna och det offentliga samtalets betydelse för 
politiska handlingar och frigörande av tankar; inte att tillhandahålla 
metoder eller anvisningar som kan användas i en publicistisk praktik. 
Avhandlingen ska ses som ett försök att fånga andemeningen i Hannah 
Arendts metod, storytelling. Handlingar och skeenden, som förefaller 
oviktiga eller undflyende, lyfts fram och ges en mening som sedan kan 
vara början till ännu en berättelse.8 

Den underliggande frågan – svårigheten att politisera 
”kvinnofrågor”
Med fri tid avses här inte blott arbetsfri tid, utan även tid för egna 
tankar, för existentiella och andra filosofiska reflektioner, för kontemp-
lation. Husmödrarnas önskemål om fri tid tolkades av SSKF som ett 
praktiskt och konkret behov av fritid.�De definierade behovet som ett 
socialt problem som kunde lösas genom administration och statliga 
bidrag. Det kom aldrig till uttryck, eller formulerades aldrig, som den 
i grunden djupt politiska fråga som den fortfarande är.9 Varken inom 
kvinnoförbunden, i riksdagsdebatterna eller i Morgonbris. 

Den metodologiska svårigheten i undersökningen, enligt det 
rådande empiriska vetenskapsidealet som kräver en bestämd, synlig, 

� Jfr diskussionen Lisa Jane Disch för i Hannah Arendt and the limits of philosophy, �996. 
Hon beskriver hur Arendt ser på historieberättandet, som aldrig kan vara objektivt i en natur-
vetenskaplig mening, men ändå  sakligt och byggande på fakta. Historieberättaren skapar 
möjlighet till kritik från en paria-position som inte är opartisk. ”Storytellers initiate political 
reconciliation. Their work is to tell stories that accord permanence to fleeting actions, crafting 
them into events whose meaning can be opened to public disputation” skriver Disch, s.7�. De 
oviktiga och undflyende handlingar som åsyftas här är de i arbetarrörelsens historia tystlåtna 
arbetarkvinnornas. De som dels protesterade mot konsumentkampanjen för dyra vardags-
varor, dels skapade sig den fria tid, som de var i så stort behov av. Det sistnämnda genom att 
organisera husmodersemester åt sig själva och sina medkvinnor. Paria-positionen är att ställa 
sig på deras sida genom att uppmärksamma deras handlingar. Historieberättarens bidrag är 
således att göra medvetna val av vilka historier som ska berättas.
9 Tid och rum är två ständigt närvarande dimensioner i artikeln ”Kvinnors anpassningsstra-
tegier – om den kvinnovetenskapliga forskningsprocessen”, Kvinnovetenskaplig tidskrift,  nr 
3-4, 1989, s 85-100, av Tora Friberg och Ann Schlyter. Tora Friberg är influerad av ett tidsgeo-
grafiskt synsätt i en naturvetenskaplig studie av hur kvinnors valmöjligheter på arbetsmark-
naden begränsats. 
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form för empirisk evidens, ligger i att det inte fanns någon explicit 
formulerad fråga om kvinnors fria tid i den filosofiska meningen. 
Jag skriver fram den ur den komplicerade mångfald av politiska och 
strategiska frågor om kvinnors liv och levnadsvillkor som dels kom 
till uttryck i Morgonbris´ spalter, dels har tecknats av 30-talsforskare 
i tidigare undersökningar och andra sammanhang. Tydligast 
framkommer tidsfrågan som�möjlighet� i Husmodersemesterkampanjen 
och Fabrikernas bästa för hemmens behov-kampanjen. 

Kampanjerna initierades från två skilda håll: den ”uppifrån” 
organiserade Fabrikernas bästa till hemmens behov, respektive den 
”underifrån” kommande husmodersemesterkampanjen. De har redan 
en etablerad plats i tidskriftens egen ”självförståelse”, det vill säga den 
berättelse om tidskriften som framträder i olika källor och inte bara i 
forskningssammanhang utan i journalistiska reportage och intervjuer 
med framför allt hos redaktören Kaj Andersson själv.

I bägge kampanjerna är kvinnornas tid en underliggande, för att 
inte säga undanträngd, fråga. Den lyfts aldrig upp till disputation som 
politisk huvudfråga, öppen för olika sätt att uppfattas på.�0 Den latenta 
frågan blir aldrig manifest. I undersökningen följer den med som en 
undertext och som ett samlande uttryck för de då aktuella kvinnopoli-
tiska strömningarna. 

Metodologiska utgångspunkter
Vissa händelser utesluts från den massmediala diskursen medan andra 
uppmärksammas och ges utrymme. Man kan tala om den processen 
som en ”filtrering”, som pekar ut vilka händelser som ligger/skulle 
kunna ligga inom ramen för massmediernas intresse. Filtreringsme-
taforiken bygger på ett antagande om händelser som empiriska fakta 
som kan speglas, rapporteras och/eller konstrueras. När dessa presen-
teras som en serie av händelser som förefaller höra ihop och som leder 
till diskussion och analys, så finns det skäl att tala om en mediediskurs. 

�0 Jfr Lövgren �99�, som visar hur hemarbetet gjordes till en politisk fråga, s 7 ff.
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I vilken mån mediediskursen representerar (återger) verkliga händelser 
och förlopp i praktiken är emellertid en fråga som bör lämnas öppen 
och det är med det förbehållet jag använder begreppet. Varje publi-
cering är också en händelse, en mediediskurshändelse, som föregås av 
överväganden och beslut, men som inte behöver stå i paritet till vad 
som skrivs/publiceras rent innehållsmässigt vad gäller relevans eller 
angelägenhetsgrad. 

En händelse sedd som en effekt av något (maktutövning), kan i min 
tolkning av Foucaults mångbottnade text Diskursens� ordning, utgöras 
av en text i vid mening (skrift, bild, tal, musik etc - något som kan 
avläsas).�� En artikel i en tidning är således inte bara en text och en 
byggsten i skapandet av en viss mediediskurs, den är ett uttryck för 
intressen och maktrelationer. Skillnaden mellan begreppen diskurs-
händelse och mediediskurshändelse är att det senare innebär att 
händelsen fått någon form av publicitet i ett massmedium, den har 
medialiserats.

Det empiriska materialets vetenskapliga status är att vara exempel 
på hur tidsfrågan medialiserades på trettiotalet. Det betyder att de 
händelser som här får status av att vara belysande exempel i ett annat 
sammanhang måhända bedöms som oväsentliga och obetydliga eller, 
omvänt, avgörande för ett skeende. 

En beskrivning av sammanhanget, eller trettiotalskontexten, är 
en konstruktion som bygger på tidigare forskning och den är inte 
mindre betydelsefull för resultatet än vad de valda exemplen är. Valet 
av referenser till tidigare forskning är också viktigt i det här samman-
hanget, eftersom det i dagsläget inte finns någon stark tradition av att 

�� Michel Foucault diskuterar i Diskursens ordning, �99�, vilken status begreppet ”händelse” 
har: ”Om diskurserna ska behandlas som mängder av diskurshändelser, vilken status måste 
då ges åt begreppet händelse, ett begrepp som filosofer så sällan tagit någon hänsyn till? En 
händelse är naturligtvis varken en substans eller en accidens, varken kvalitet eller process: 
händelsen hör inte till kropparnas ordning. Och likväl är den inte immateriell: det är alltid på 
materialitetens nivå som den får, som den är effekt. /.../ En händelse är varken en handling 
eller en egenskap av en kropp. Den inträffar som effekt av och i en materiell spridning.” 
Foucault �99�, s. 40.
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undersöka politiska kvinnotidskrifter i den svenska medieforskningen. 
Däremot har kvinno- och genusforskningen idag egna starka tradi-
tioner liksom arbetarrörelsens forskningstraditioner och bägge dessa är 
oundgängliga för denna undersökning.��

Tidigare rön inom kvinnoforskningen, arbetarrörelsens historie-
skrivning och medieforskningen har formulerats diskursivt vilket 
betyder att de är genomsyrade av intressen, värderingar, människosyn 
och andra grundläggande uppfattningar som råder i samhället och som 
varierar över tid, även vetenskapliga diskurser således. Sedan 1880-
talet har kvinnokampen förts genom argumentation för lika rätt och 
jämställdhet. Det har skett parallellt med att det moderna samhället 
har byggts. 

När ”den stora berättelsen”�� om det moderna samhället tar form, 
samtidigt med att ”kvinnofrågorna” och kvinnorörelsen växer fram, så 
vävs ett brokigt mönster av små och lokala berättelser som teoretiskt 
pekar mot att en relativ självständighet är möjlig.

Storytelling
Hannah Arendts metod storytelling, som även kan kallas ”fragmented 
historiography”, innebär att hon inte försöker överbrygga de brutna 
traditionerna och återskapa historien som en hel berättelse, utan hon 
lyfter upp sådana historiska händelser till ytan, som kan återskapa en 
mening, till exempel berättelser om motstånd mot förtryck. Ett starkt 
motiv till att använda det arendtska historieberättandet som metod 
är för att det är en del av identitetsskapandet. Att inte känna till sin 
historia är att förlora sig själv och sin identitet. Det är när vi berättar 

�� Genom att använda bägge beteckningarna kvinnoforskning och genusforskning så 
markeras en skillnad mellan den förra, ofta essentialistiska ståndpunkten och den senare 
anti-essentialistiska. Jfr Madeleine Kleberg, Kvinnor och nyheter - förenklad teori i praktiken, 
�988.
�� Jfr till exempel Lyotards postmoderna kritik av de stora berättelsernas död i The Postmo-
dern Condition: A Report on Knowledge, �987. Det socialdemokratiska välfärdsbygget är en 
av måltavlorna för kritiken.
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om oss själva och vår syn på världen, som vi avslöjar vilka vi är (min 
översättning): 

[Men] att inte ha en känsla för det som varit, är att förlora sig själv, 
sin identitet, för vilka vi är avslöjas i berättelserna om oss själva och 
den värld vi delar med andra. Berättande är identitetsskapande.�4 

Inom Hannah Arendt-forskningen har det diskuterats om det är 
fruktbart att söka efter vilken metod hon använder.�� Frågan skulle 
kanske av henne själv uppfattas som ett försök att instrumentalisera 
snarare än ett sökande efter de mest relevanta och angelägna frågorna. 
I slutet av The�Life�of�the�Mind förklarar hon (min översättning): 

Låt mig nu, mot slutet av dessa långa reflektioner, fästa uppmärksam-
heten vid, inte min ´metod´ eller ´kriterier ,́ eller ännu värre ´mina 
värderingar´ /…/ utan vid det som enligt min åsikt är de grundläg-
gande antagandena i denna undersökning.�6 

Den undersökning hon refererar till handlar om människans 
tänkande, som hon beskriver som en position mellan dåtid och 
framtid. Det grundläggande antagandet är att det som har varit inte 
kan återupplivas. Historien traderas inte genom någon tradition, 
varken av religionen eller av någon annan auktoritet. Det som återstår 
är fragment av det förflutna och dessa sammanfogas i (nya) berättelser 
om historien. En intressant anmärkning gör en av hennes efterföljare 
inom politisk filosofi, Seyla Benhabib, som diskuterar Arendts ”odd 

�� Seyla Benhabib , The reluctant modernism of Hannah Arendt, �996, ”But to be without 
a sense of the past is to loose one´s self, one´s identity, for who we are is revealed in the 
narratives we tell of ourselves and of our world shared with others. Narrativity is constitutive of 
identity.” s. 9�.; se även Michel G. Gottsegen The Political Thought of Hannah Arendt, �994, 
s. �00 ff .
�5 Seyla Benhabib, “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition”, and 
Jürgen Habermas, �999; Disch �996; Young-Bruehl, Hannah Arendt. For Love of the World, 
1982, Gottsegen 1994 m fl
�6  ”Let me now at the end of these long reflections draw attention not to my ´method´, nor 
to my ´criteria´ or, worse, my ´values´/…/ but to what in my opinion is the basic assumption 
of this investigation.”  Hannah Arendt, The Life of the Mind, �98�, första delen s. ��� ff.
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methodology /…/ as storytelling”.�7 I Arendts storytelling gömmer 
sig trots allt en föreställning om en ursprunglig berättelse, men den 
(traditionen) har för alltid gått förlorad. Hon hämtar sin liknelse från 
Shakespeares pjäs, Stormen, där fadern gått till botten. Hennes metafor 
är pärlfiskarens som med kännarens blick väljer ut vilka pärlor som ska 
bärgas.�8 

Källor, material, avgränsning
Datainsamlingarna och bearbetningarna har skiftat beroende av 
materialet. Beskrivningen av konsumentkampanjen bygger i stort sett 
på det tjugotal artiklar som publicerades 1935 i Morgonbris. Diskus-
sionen om kampanjen och konflikterna i dess efterföljd har återfunnits 
i SSKFs egenproducerade material, i protokollen från verkställande 
utskottet (VU) och i kongressprotokoll. Uppgifterna om Morgonbris 
ekonomi är hämtade från verksamhetsberättelserna. 

En enkät har skickats ut till landets samtliga lands- och folkrörel-
searkiv, och enligt svaren finns omkring trettio olika semesterhems-
arkiv bevarade runt om i landet.�9 Räknar man in också andra typer 
av semesterhemsföreningar, fackföreningsägda till exempel, rör det sig 
om ett fyrtiotal. I en minnesskrift över semesterhemmen har dryga 
tjugotalet artiklar skrivits av aktiva kvinnor inom husmodersemester-
rörelsen, Drömmen�som�blev�verklighet.�0

På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm finns en 
nittio minuter lång intervju med Kaj Anderssson som redaktören 
för tidskriften Arbetarhistoria, Klaus Misgeld, gjorde 1987, där hon 
särskilt lyfter fram konsumentkampanjen.�� I en intervju med Kaj 

�� Benhabib, �999, s. 76
�� Benhabib, �996, s. 9� ff.  Se citat s. 9� ur The Tempest. Shakespeare. ”Din far bor djupt, 
väl famnar sju/Hans ben, de ä’ koraller/Hans ögon äro perlor nu/ I hafvet intet faller/Som ej 
förvandlas i dess flod/ Till någon kostelig klenod.” Ur Stormen. Akt �, scen �. Sv. översättning. 
Carl August Hagberg. Tillgänglig [online]: <http://runeberg.org/hagberg/k/0��7.html>
�9 Redovisas i Eva Ekstrand , ”Vadtorp – en storartad liten historia”, �999. 
�0 Drömmen som blev verklighet, �949, red. Ebon Andersson.
�� Samtidigt som denna text går i tryck, våren �007, har det inträffat att Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek inlett en omstrukturering av SSKFs arkiv. Det betyder att källhänvisning-
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Andersson, som den amerikanska tidskriften The�Woman�Today gjorde 
1937, ”Swedish Wives Show Us a Thing or Two” är det också semester- 
och konsumentkampanjerna som reportern Thyra Edwards skriver 
om.��

I avsnittet om Tidningsmakerskan Kaj Andersson förekommer 
hänvisningar till systerdottern Silvia Hagberg, som i personliga 
intervjuer bidragit med material och informationer också om Kaj 
Anderssons privata liv, men här publiceras endast material som är 
relevant för undersökningen om Morgonbris. 

Elin Gardeström bygger artikeln ”Brantings lidelsefulla agitator. 
Kaj Anderssons journalistik i Morgonbris” på bland annat flera års 
samtal med Kaj Andersson. Hon diskuterar där såväl hennes journa-
listiska ideal som det ”djärva projektet”, konsumentkampanjen Fabri-
kernas bästa för hemmens behov.��

Slutligen ska nämnas skriften Hon� gjorde� tidningar� med� själ , en 
biografi över Kaj Andersson av Per Schwanbom.�4 I den skildras 
hennes liv med betoning på tidningsmakandet, såväl i Morgonbris, 
Hertha�� som Sociala�meddelanden�6�och, inte minst, hennes yrkesverk-
samhet efter att hon formellt gått i pension. I hans litterturförteckning 
saknas såvitt jag kan bedöma inga väsentliga referenser. Schwanbom 
arbetade tillsammans med Kaj Andersson under många år och vittnar 
om hennes kärlek till sitt yrke. Hennes engagemang i sociala frågor var 
inte det enda som drev henne att ständigt bryta ny mark. Även intres-
seområden utanför dem som traditionellt hört till kvinnorörelsens 

arna i avhandlingen i framtiden möjligen kommer att ha en annan beteckning. Ett visst förbe-
håll för de befintliga källhänvisningarna måste därför göras. Med den nya ordningen kommer 
emellertid sökmöjligheterna att underlättas.
�� Thyra Edwards, ”Swedish Wives Show us a Thing or Two”, The Woman Today. Februari 
�9�7, s �0-��
�� Elin Gardeström, �004, s. 99-��6
�� Per Schwanbom Hon gjorde tidningar med själ, �00�.
�5 KA redaktör mellan �948 och �9�7
�6 KA redaktör mellan�9�9 och våren �966.
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intressen tog hon tag i, till exempel ekonomiska frågor och frånvaron 
av kvinnorna på Börsen.�7

Morgonbris i tidigare forskning
Det är inte bara de ganska slitna läggen på Arbetarrörelsens arkiv 
och bibliotek (ARAB) och Kungliga biblioteket som vittnar om att 
tidskriften Morgonbris använts och används i forskningen. Återkom-
mande finner man Morgonbris som referens i forskningen om 
mellankrigstiden och svensk socialpolitik, men även i biografier som 
Margareta Lindholms jämförande studie av Alva Myrdal och Elin 
Wägner, hos Jan Olof Nilsson i hans biografi om Alva Myrdal, Ulla 
Isakssons och Erik Hjalmar Linders bok om Elin Wägner. Listan kan 
göras lång.

I Sverige har kvinnotidskriftsforskningen i många fall varit 
inriktade på andra frågor än själva tidskriften. Historikern Renée 
Frangeur undersöker i en avhandling kvinnornas ställning på arbets-
marknaden under trettiotalet, vilka Morgonbris kvinnliga skribenter är, 
samt i vilken annan press de publicerar sig. För att inte tala om Yvonne 
Hirdmans omfattande produktion av kvinnohistoria där hon genom-
gående använder Morgonbris som en referens och källa. Även i Gunnel 
Karlssons historiska avhandling Från�broderskap�till� systerskap om det 
socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i 
SAP, är Morgonbris en del av undersökningen. 

I alla nämnda fall är tidskrifterna oupplösligt förenade med 
de politiska förbundens historia och de kvinnopolitiska frågornas 
utveckling. Få, om ens någon, problematiserar explicit förhållandet 
mellan den organisatoriska kontexten, dvs förbunden, och tidskrif-
terna avseende den journalistiska självständigheten samt läsekretsen. 
En sådan helhetssyn vill den här avhandlingen bidra med, inte minst 
med framhållandet av redaktör Kaj Anderssons tidningsmakande. 

�� Ingrid Segerstedt-Viberg, ”Jag gick till Börsen på darrande ben”. �984.
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Teoretisk ram

Det publika rummet
En övergripande fråga inom medie- och kommunikationsveten-
skapen är om det publika samtalet i medierna kan utgöra den plats 
där politiska samtal kan föras på ett öppet och i god mening kommu-
nicerande sätt; där idéer presenteras och försvaras mot kritik, och 
överenskommelser utvecklas genom argumentation utan ideologiskt 
tvång eller repression.�8 Enligt mediernas/branschens/journalisternas 
självförståelse och självpåtagna uppdrag är det en utgångspunkt som 
inte brukar ifrågasättas. Men kan det självpåtagna uppdraget utföras 
också när arenan upprättats och bevakas av ideologiska intressen som 
fallet är med den typ av politisk organisationstidskrift som Morgonbris 
utgör? Kunde den det på trettiotalet? Kan den det idag? När tidningen 
började ges ut 1904 fanns inte några sådana anspråk. Den var avsedd 
som förbundets propaganda- och kampanjorgan. Morgonbris skulle vara 
den socialistiska kvinnorörelsens megafon i kampen för rösträtten vid 
förra sekelskiftet och under trettiotalet gällde det de sociala frågorna. 

En propagandatidskrift fungerar efter några givna om än outtalade 
förutsättningar, till exempel får kritiska röster mot det egna budskapet 
utrymme i de egna spalterna, endast då kritiken kan användas retoriskt 
och till egen fördel. Men den filosofiska utgångspunkten är här att 
oavsett vilka ideologiska eller andra intressen som kontrollerar mediet 
ifråga, så är varje publicering en aktualisering av ett möjligt samtal, 
en möjlig kommunikation mellan läsare och läsare, mellan skribent 
och skribent, mellan läsare och skribent. I samma ögonblick som en 
tanke (artikel, bild, notis, annons) publiceras och görs tillgänglig för 
en publik, så sker två saker, dels att ensamrätten till tanken upphävs 
eftersom den kan delas av andra, dels att kontrollen över dess avsedda 
innebörd går förlorad. Makten över tanken har blott den som själv 

�� Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet. Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det 
moderna samhället, �984.
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tänker, inte den som förmedlar den. Det betyder att kampanjorganet 
inte kan styra uppfattningen hos läsarna, däremot vilka frågor som ska 
aktualiseras. 

Kristina Lundgren fäster sig kritiskt vid att forskningen om offent-
lighetsbegreppet varit inriktad på att undersöka vad som utspelat sig 
på den politiska offentlighetens arena och bortsett från andra möjliga 
arenor eller platser.�9 Till dessa räknar hon trettiotalets kvinnosidor i 
dagspressen och veckopressen. Även Karin Nordberg, vars avhandling 
behandlar radion som den nya publika arenan, är inne på ett liknande 
resonemang, om en framväxande kvinnlig offentlighet. ”En kvinnoof-
fentlighet etablerades, som radion delade med andra medier”�0, skriver 
hon och frågar sig om inte trettiotalet är det historiska ögonblick 
då åtskillnaden mellan könen utmanas på allvar. Hon visar hur en 
kvinnooffentlighet etableras samtidigt som det för första gången 
skapas ett gemensamt rum för det som tidigare varit åtskilt i en privat 
och offentlig sfär. Hon avslutar sin diskussion om kvinnooffentligheten 
och de husmorsprogram som började sändas i radion under trettiotalet 
med att peka ut klassfrågan: ”Husmorsdiskussionen stängde ute den 
kvinnliga arbetarklass, som var i stadig tillväxt på grund av en tillta-
gande urbanisering och proletarisering av framför allt jordbruksbe-
folkningens unga kvinnor.”��

Jürgen Haberman understryker i förordet till Borgerlig� offentlighet 
att han uteslutit den plebeijiska, läs folkliga, varianten av offentlighet 
i sin undersökning av den liberala borgerliga offentligheten och dess 
strukturomvandling.�� I diskussionerna om privatsfärens krympande 
autonomi beskriver han vidare familjen som patriarkalisk, utan att 
problematisera förhållandet mellan könen. I bägge dessa avseenden 

�9 Kristina Lundgren, Solister i mångfalden. Signaturerna Bang, Maud och Attis och andra 
dagspressjournalister med utgångspunkt i �9�0-talet, �00�, s.�07.  
�0 Karin Nordberg, Folkhemmets röst. Radion som folkbildare �9�5-�950, �998, s. ���.
�� Ibid, s. ���.
�� Habermas, �984, s. 7-9.
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har han kritiserats.�� Den borgerliga offentligheten är ett determi-
nistiskt begrepp i betydelsen ödesbestämt och därmed oåterkalleligt. 
Den som yttrar sig på den offentliga arenan gör det på villkor som 
redan upprättats av det moderna borgerliga samhället och yttrandet 
blir därmed en del av en borgerlig ideologi, som tillhandahåller såväl 
tolkningsverktyg i termer av förhärskande normer och värderingar, 
som tolkningsföreträde i kraft av sin makt och styrka. Styrkan ligger 
hos de intressen som redan investerats i upprättandet -och vidmakthål-
landet- av den offentliga arenan. Hans offentlighetsbegrepp förefaller 
mig något snävare än Arendts, även om vissa hävdar att de har mycket 
gemensamt.�4 I våra dagar då ”massmedierna” står i begrepp att lösas 
upp, både som begrepp och som empiriskt faktum,�� känns det relevant 
och angeläget att vända sig till Hannah Arendt.

Hennes konkreta metafor för offentligheten är bordet, som både 
samlar de kringsittande runt det gemensamma (sam-) talet och håller 
isär var och en, som individer. I Människans� villkor� skriver Hannah 
Arendt om människans aktiva liv, vita activa. �6 ”Genom att tala och 
handla åtskiljer sig människor aktivt från varandra i stället för att 
enbart vara olika; dessa verksamheter är de modi i vilka det att vara 
människa uppenbarar sig.”�7 Det gemensamma, som i Arendts termi-
nologi också betecknar världen, är det som skapats av människor (i 
motsats till den av Gud skapade naturen) och på samma sätt som vi 
-metaforiskt- befinner oss på olika platser runt bordet, har vi olika 
tankar. De referenser som här används om offentlighet och de publika 
rummen är alla hämtade ur den tyska och samhällskritiska tradi-
tionen. Offentligheten, som nedan kommer att benämnas offentligt 

�� Craig Calhoun, ed, Habermas and the public sphere, �99�.
�� Richard Bernstein, Objektivism och relativism. Vetenskap, hermeneutik och praxis,  �987, 
s. 74.
�5 ”post-mass-media”, jfr till exempel David Crowley and David Mitchell (eds.) Communica-
tion Theory Today, �994. 
�6 Hannah Arendt, Människans villkor, �988.
�� Ibid, s. ���.
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eller publikt rum, publikt område eller framträdelserummet utgörs av 
människors handlingar och tal inför andra människor.

Klassaspekten 
Habermas och Arendt förhåller sig något olika till marxistisk teori. 
Hannah Arendt var kritisk till Karl Marx:s deterministiska och 
utopiska samhällsutopi om än med stor respekt för hans tänkande. Den 
vikt han lägger vid klasskampen, fäster hon inte lika stort avseende 
vid. Den kritik�8 som riktats mot Habermas för att han avgränsat sig 
från en plebejisk offentlighet, kompenserar Oscar Negt och Alexander 
Kluge i ett resonemang om förhållandet mellan en borgerlig och 
proletär offentlighet. 

Finns det något som kan kallas motoffentlighet? frågar sig Negt & 
Kluge i Der�Unterschätzte�Mensch (oktober 2001), vars tema är dialek-
tiken mellan en borgerlig och proletär offentlighet. Den dominerande 
betydelsen av offentlighet är att den söker sammanfatta en mångfald 
av företeelser, av vilka de två viktigaste områdena är den samlade 
industriapparaten och socialisationen i familjen. Det är mellan dessa 
områden som offentligheten får sin substans och funktion.�9 Men det 
är en svag position, eftersom varaktiga och mer substantiella grund-
betingelser saknas för en sådan mellantillvaro och det har inneburit 
att den borgerliga offentligheten sökt förbund med de mer handfast 
kapitalistiska produktionsintressena. 

Det finns en fara med att använda begreppen proletär offentlighet 
och proletär erfarenhet eftersom det lätt kan leda till en idealiserande 
schablon,40 varnar författarna. Inom ramen för den borgerliga offent-
ligheten leder schablonen tankarna till en (föråldrad) syn på ett prole-
tariat som föddes med industrialiseringen, men som idag förintas i takt 

�� Jfr Craig Calhoun, �99�.
�9 Mellan systemvärld och livsvärld, skulle kanske Habermas säga.
�0 Redogörelsen för innebörden av proletär offentlighet och citaten är hämtade från inled-
ningen till kapitlet Öffentlichkeit und Erfahrung, i Negt & Kluge, Der Unterschätzte mensch. 
�00�, s. ���-�40. 
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med att industrisamhället avvecklas. Författarna avser något annat: 
proletär betecknar sådana egenskaper som varken är historiska eller 
avslutade företeelser.

De proletära erfarenheterna har inget att göra med en ytlig 
solidaritet, skriver de, utan med människor, som producerar sina 
egna levnadsvillkor, sina liv. Och de är hänvisade till/beroende av 
(angewiesen) andra i den processen, det är deras gemensamma öde. Ur 
det gemensamma arbetet får de sin kraft och identitet. Krig, kriser, 
kapitulation, revolution och kontrarevolution är brottytor i historien 
som betecknar konkreta konstellationer mellan samhälleliga krafter 
och som utvecklar proletära offentligheter. 

Det är dessa brott som måste studeras för att vi ska få upp ögonen, 
hävdar de.4� Skälet till att dessa proletära erfarenheter aldrig tagit sig 
bestående uttryck är att den borgerliga offentligheten utgjort normen 
och en självklar samlingspunkt för både borgerliga och proletära 
intressen.4� Organisationer som vilar på proletära erfarenheter har i 
den borgerliga offentligheten beskrivits som alternativa eller på något 
annat sätt avvikande från normen. 

Inom medvetandeindustrin (reklamen, koncernernas och förvalt-
ningsapparatens informationsarbeten etc.) produceras det som Negt & 
Kluge kallar produktionsoffentlighet. Den är inte offentligt förankrad 
i parlamenten, genom opinionsbildning osv, utan den söker sig direkta 
kanaler till den enskildes privatsfär, där den representerar de kapitalis-
tiska produktionsintressena. Förespeglingen att offentligheten uttrycker 
den samlade erfarenheten i samhället, utan att representera några 

�� Händelser under den moderna tiden i Europa (läs Tyskland), passerar deras analytiska 
blickar. Från Marats död och franska revolutionen, över Benno Ohnesorgs död och studentre-
volterna �967-68 till World Trade Center den �� september �00�.
�� ”Medan det anses självklart att den borgerliga offentligheten är referenspunkt (Bezu-
gungspunkt)  inte bara för den borgerliga klassen och dess intressen, så anses inte självklart 
det omvända förhållandet att den proletära erfarenheten och dess organisationer utgör en 
samlingspunkt (Kristallisationspunkt), för det som  återstår av merparten av de förtryckta 
klassernas intressen och erfarenheter - i den mån dessa erfarenheter och intressen verkligen 
finns”, min övers.  Negt & Kluge 2001, s. 337.
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särskilda levnadsbetingelser eller levnadsvillkor är försåtlig eftersom 
den leder till föreställningen att vi lever i ett klasslöst samhälle. 

Den i traditionell mening gemensamma offentligheten är varken 
gemensam eller enhetlig, utan ”den” består av en sammanläggning 
(kumulativt) av olika offentligheter som TV, pressen, partier, parla-
mentet, krigsmakten, skolorna, universiteten, domstolarna, kyrkan, 
koncernerna och så vidare, och där varje ”deloffentlighet” befolkas av 
människor från olika klasser och intressegemenskaper. 

Om människor kämpar mot den härskande klassens maktmedel – 
den så kallade borgerliga offentligheten - så förblir kampen utsiktslös; 
de kämpar alltid/samtidigt emot sig själva eftersom� det� är� genom� dem�
själva�som�offentligheten�skapas4��(min kursivering). Motoffentligheter är 
således ett komplicerat begrepp som i grunden bygger på ett erkän-
nande av den borgerliga offentligheten. En proletär offentlighet som 
låter sig framställas som ett alternativ till den borgerliga offentligheten 
borde följaktligen vara en anomali44. Kristina Lundgrens kritiska 
ståndpunkt bygger på samma sorts resonemang, ”´motoffentligheter´ 
[klingar] fel genom att konnotera ŕiktig´ offentlighet som en annan 
´motoffentlighet´ försöker slå emot, från en underordnad position.”4� 
Hon menar att den borgerliga offfentligheten från början varit ”felde-
finierad” (mina citat.) eftersom den inte tagit hänsyn till alla som 
deltagit i den offentliga debatten. Kvinnorna i pressen på trettiotalet 
ger hon som exempel.

Den tes som drivs i denna text om Morgonbris� är att proletära 
erfarenheter ges, eller tar sig, sådana mediala uttryck - inom ramar 
för den borgerliga offentligheten - som pekar mot andra möjligheter, 
på att den rådande samhällsordningen inte en gång för alla är given. 
Förändring är möjlig. 

�� ”Kämpfen Menschen gegen um die Machtmitel der Öffentlichkeit verstärkte herrschende 
Klasse, so bleibt ihr Kampf aussichtslos; sie kämpen dann immer gleichzeitig auch gegen sich 
selbst, da die Öffentlichkeit ja durch sie gebildet wird.” Negt & Kluge �00�, s. ��9.
�� Lundgren �00�, sid. �07.
�5 Ibid.
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Genusperspektiv
Klassperspektivet sammanfaller med genusperspektivet i två avseenden, 
dels att klass och kön är två kategorier som är sammanflätade, dels att 
relationerna inom och mellan kategorierna kan förändras. Teoretiskt 
lutar jag mig både mot Yvonne Hirdmans genusbegrepp46 och mot 
den brittiska historikern och genusteoretikern Joan Wallach Scott. 
Begreppet ”klass” har konstruerats som en manlig identitet, skriver 
Scott i en kritik av klassikern The�making�of�the�English�Working�Class,�
av E.P. Thompson (1966).47 

Kvinnornas lott har antingen varit att bekräfta männens klassiden-
titet eller beskrivas som offer för en repressiv stat; en stat som med våld 
beskurit mäns frihet, vilket gått ut över kvinnor och barn eftersom 
männen varit familjeförsörjaren. Problemet för de tidiga feminis-
terna var att de utgick från en klassdefinition som byggde på en given 
över- och underordning mellan könen, skriver Scott. Men ”gender” är 
den sociala ordning som framställer betydelser av eller ger mening åt 
kroppsliga och sexuella skillnader mellan människor. Det är ett sätt att 
ordna världen, skriver hon, med hänvisning till Foucault.48 

Joan Scotts definition av gender har översatts till genus på svenska. 
Det är en översättning som på ett olyckligt sätt associerar till genus i 
grammatikalisk betydelse. Genus betyder inom svenska språket något 
fast och odisputerbart. Dess fyra genus (femininum, maskulinum, 
reale och neutrum) är fasta kategorier i motsats till Scotts genderbe-
grepp och forskningsansats, som syftar till att dekonstruera och lösa 
upp begreppen, med det politiska syftet att blottlägga förtryck.49 

De fyra byggstenarna i hennes teori om könsskillnaderna är för det 
första symbolerna�som representerar gender (ord, myter, beteckningar); 

�6 Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta. Studier i svensk folkhemspolitik, �989
�� Joan. W Scott, Gender and the politics of history, �988, s. 7� ff.
�� Ibid, s. �
�9 Det syftet sammanfaller med den teoretiska riktning inom genusforskningen som går 
under beteckningen intersektionell forskning och som utgår från att de olika kategorierna 
klass, ras, kön, ålder etc är sammanflätade och under ständig förvandling/omförhandling. Jfr 
Nina Lykke, ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, �00�
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för det andra de normativa, binära begrepp, som används för att tolka 
symbolerna diskursivt; för det tredje de�sociala�organisationer och insti-
tutioner, bortom släkt- och familjesystem (kinship relations, eng.), där 
maktrelationerna kan studeras; samt slutligen individens subjektiva�
identitet. Gender skapas och återskapas inom och mellan dessa element 
och är genomsyrade av maktrelationer.

 En konsekvens av hennes teori är att man inte kan bryta ut ett 
element och se det som fristående från de andra. Rimligheten i att 
utesluta de två första elementen, som i fallet med denna undersökning 
som varken problematiserar/dekonstruerar språket eller de diskursiva 
och tolkande praktikerna, kan diskuteras. 

I stora drag ansluter jag mig till Scotts Foucaultinspirerade 
perspektiv, men från min medie- och kommunikationsvetenskapliga 
position är kommunikationen det överordnade begreppet enligt följande 
resonemang: Skillnader skapas i den symboliserande processen, i 
kommunikationen mellan människor. Skillnadsskapandet skär rakt 
genom kön, klass, etnicitet och andra inhägnande begrepp och gör sig 
gällande såväl i de privata som i de publika rummen. Det är således 
varken ett biologiskt eller kulturellt (läs etiskt) tvång att skillna-
derna mellan könen måste manifesteras i en över- och underordning 
utan ordningen skapas och återskapas i kommunikationen (eller icke-
kommunikationen för all del) mellan människor. 

Från den ståndpunkt som jag hävdar är kvinnoförtryck� ett� uttryck�
för��negativ�makt, där�kvinnorna�systematiskt�kommer�till�korta. Förleden 
”kvinno-” kan bytas ut mot ”mans-”, ”arbetar-”, ”invandrar-”, eller ”ras-” 
dito. Kommunikation är således primärt och överordnat både kön och 
genus när man vill förstå förtryck. På den punkten skiljer jag mig från 
Scott. Genom att jag utgår från kommunikationen som skillnadsska-
pande låser jag inte på förhand in mig i förgivettagna klasskillnader eller 
andra socialt eller kulturellt skapade (läs gender) skillnader.�0  

50 Den ståndpunkten ifrågasätter följaktligen grundantagandena i den pragmatiska forsk-
ningsinriktning som utgår från att maktförhållanden borde kunna förskjutas om man ändrar 
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Mitt synsätt ansluter även till Yvonne Hirdmans teoretiserande om 
genussystemet. Framför allt hennes resonemang om svårigheterna att 
bryta upp de tankefigurer som oupphörligt reproducerar en hierarkisk 
samhällsordning och underordning av kvinnor.�� Genom att jag disku-
terar kvinnors subjektgörande ligger det nära till hands att se avhand-
lingen som ett bidrag till en ”her-story” �� som vill ”korrigera” den 
traditionella historien. Men det vore olyckligt. Ett sådant företag 
förutsätter att det finns en ”korrekt” historia, en ståndpunkt som min 
metodologiska ansats kraftfullt tar avstånd från. 

Tidigare forskning

Press- och mediehistorisk forskning 
Den mediehistoriska forskningen har främst följt de moderna 
mediernas framväxt, medan den presshistoriska forskningen rör sig 
med helt andra tidsperspektiv och det är på sin plats att markera en 
skillnad mellan det förra och det senare forskningsfältet. Pressforsk-
ningen har pågått i Sverige sedan slutet av förra seklet och behandlar 
även de tidigaste trycken från för-modern tid.�� Pressforskningen bär 
drag av vad som kritiskt kan kallas empiricism. Kritiken är att empiri 
utan teoretiska frågeställningar inte leder till annat än ett idogt ansam-
lande av fakta. Mindre kritiskt uttryckt kan det sägas att den pågående 
presshistoriska forskningen ofta är tematisk och deskriptiv, ofta görs 
kartläggningar och jämförelser och det skrivs kronologiska översikter. 

proportionerna mellan antalet män och kvinnor på arbetsplatser till exempel. Jfr Ulla Abra-
hamsson och Henrika Zilliacus Tikkanen, m fl medieforskare med uttalat kvinno- eller genus-
perspektiv. 
5� Yvonne Hirdman,  Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning, 
�988a.
5� Scott s. �8 ff; en ansats inom historieforskningen som med utgångspunkt i kvinnors liv och 
erfarenheter vill bereda en plats åt kvinnorna
5� Sedan �880-talet;  Gunilla Lundström, ”Otto Sylwan”, �998
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Pressforskningen i Sverige tog rejäla kliv under 1990-talet i och med 
satsningen på projektet Den�svenska�pressens�historia som utkommit i fyra 
band (2000-2003)�4, samt skriftserien Sylwan (1998-), som utkommit 
med ett antal förstudier i anslutning till projektet.�� En motsvarande 
stor satsning på den mediehistoriska forskningen är Etermediernas�
historia och Utbildningsradions�programverksamhet.�6 

Till dessa forskningsprojekt ska fogas Presshistorisk� årsbok  
(1984-) som kontinuerligt publicerar presshistoriska artiklar men även 
mediehistoriska dito, om än i rätt blygsam utsträckning. Årsboken ges 
ut av svensk Presshistorisk Förening.�7 Det presshistoriska respektive 
mediehistoriska forskningsfältet överlappar varandra inom de olika 
nämnda projekten eller publikationerna. Denna avhandling hör 
hemma inom bägge fälten, dels för att Morgonbris onekligen är en del 
av presshistorien, dels för att teoretiserandet om offentlighet och det 
publika samtalet är centralt inom medieforskningen. Avhandlingen 
gränsar också till flera, visserligen snarlika, men ändå avgränsade 
forskningsfält som politisk historia, kvinnohistoria och inte minst 
svensk mediehistoria.

Organisationspress: Fackförbundspress och partipress
Kungliga biblioteket har utvecklat ett användbart genre- och katego-
riseringssystem för tidskrifter och annan periodica. Genreindelningen 
bygger framför allt på formen, men även målgrupp och utgivare kan 
förekomma som genrebestämmande. De genrer som är relevanta är 
organisationspress med underkategorierna fackförbundspress och 
partipress.

Organisationspress betecknar ”tidningar eller tidskrifter som 
utges av eller huvudsakligen är medlemsorgan för organisationer 
eller sammanslutningar”, till exempel den med trettitalets Morgonbris 

5� Den svenska pressens historia, huvudredaktörer: Karl-Erik Gustafsson och Per Rydén  
55 Utgivna av NORDICOM-Sverige
56 Jfr Jarl Torbackes översikt, ”Det mediehistoriska genombrottet.” �00� 
5� Presshistorisk årsbok, �999-.
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samtida Vår� Bostad� (1937- ).�8 Också i Morgonbris spelade bostads-
frågan en stor roll. ”Då var bostadsfrågan nästan religion”�9, var Kaj 
Anderssons beskrivning av situationen i en intervju många år senare. 
Funktionalism, ljus och harmoni i kontrast till trångboddheten var 
budskapen i Vår�Bostad och det var kvinnorna som var experterna. De 
”nya” experterna, kvinnorna, gavs plats i utredningar och pionjären 
inom det nya yrket i Stockholm, bosättningskonsulenten, var ingen 
mindre än Kaj Anderssons egen syster Margit Hagberg.60

När Morgonbris började ges ut 1904 var det de yrkesarbetande 
och fackligt engagerade kvinnorna med Anna Sterky i spetsen, som 
tog initiativet, men tidskriften kan inte räknas till kategorin fackför-
bundspress, varken då eller senare. Fackförbundspressen dominerades 
från början starkt av män. Att kvinnorna i så hög grad hölls utanför 
den opinionsbildande verksamheten var förmodligen en av orsakerna 
till att kvinnorna startade Morgonbris� 1904, skriver pressforskaren 
Kristina Wallander och konstaterar att det inte är någon idé att leta 
efter kvinnliga skribenter i fackförbundspressens ledarspalter. De lyser 
med sin frånvaro.6�

Från 1937 och femton år framåt moderniserades fackförenings-
pressen både till form och innehåll och fick ett mer traditionellt vecko-
tidningsutseende med omslagsbild och illustationer och fotografier, 
samt en utvidgning av ämnena från de fackliga frågorna till familje-
sidor. Genom den förändringen ville man vara ett alternativ till den 
kolorerade veckopressen. Som förebilder nämns Folket�i�Bild och Vi6�.

Andra tidskrifter som gavs ut på trettiotalet med politiska förtecken 
och som fortfarande utkommer var Tiden (1908-), månadsskrift för 

5� Kungliga Bibliotekets genrebeteckningar för svenska periodika. Vår bostad har givits ut av 
Hyresgästföreningen och HSB �9�4-�006; som nätpublikation sedan �999
59 FORM. �979, nr 6. ”Då var bostadsfrågan nästan religion”. Kaj Andersson intervjuad av 
Kerstin Wickman
60 Intervju med Margit Hagbergs dotter Silvia Hagberg.
6� Kristina Wallander, Med arbetarna som läsekrets. Fackförbundspressens kulturstoff från 
���� till våra dagar, �99�; s. �9� ff
6� Ibid.
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socialistisk kritik, grundad av Hjalmar Branting, Frihet (1920-), social-
demokratiska ungdomsförbundet och Medborgaren�(1920-) nuvarande 
Moderaternas tidskrift. Ett drygt hundratal politiska tidskrifter gavs 
ut under trettiotalet, men med något eller några undantag lades de ned 
inom mycket kort tid, högst ett par år.6� 

Morgonbris av och för kvinnor
En poäng med att noggrant avgränsa sina definitioner är att det under-
lättar jämförelser mellan kategorierna. Å andra sidan kan det innebära 
en nackdel att vara alltför snäv i sin definition eftersom antalet jämfö-
relseobjekt minskar i takt med att precisionen ökar. 

För att få en hum om förekomsten av antalet svenska tidskrifter 
som i något avseende passar in i de tidskriftskategorier som handlar 
om ”kvinnofrågor” respektive ”könsrollsfrågor”, kan man vända sig till 
databasen Libris.64 Trots alla förbehåll som måste göras beträffande 
databassökningar eftersom de förändras kontinuerligt, kan man skönja 
en dramatisk utveckling från 1859, då den första kvinnotidskriften 
Tidskrift� för� hemmet� (1859-1885) började ges ut, till idag.� Nästan 
hälften av de nästan trehundra titlarna har startat efter 1980. 

När Morgonbris startade 1904 fanns endast en annan motsvarande 
tidskrift, Dagny�(1986-1913), som tagit över efter Tidskrift�för�hemmet. 
De andra två titlarna som föregick Morgonbris� var Fredrika-Bremer-
förbundets� berättelse� för� verksamheten (1885-) och Framåt� (Göteborg) 
(1886-1889). Bägge var organ för Fredrika Bremer-förbundet, den 
senare för Göteborgskretsen.6� 

6� Källa: www.libris.kb.se , �007-0�-��.
6� Sammanlagt �88 träffar på titlar som börjat utgivning mellan �880 och �999 ger en 
grov uppskattning. Specialdatabasen KVINNSAM ger färre  träffar,  90 stycken, men med 
hög relevans för kvinnoforskningen; även branschtidskrifter som exempelvis Jordemodern  
(�888-) som är en facktidskrift för barnmorskor.
65 Den andra titeln som jämte Morgonbris började ges ut under det förra seklets första 
tioårsperiod, var ett enda nummer av Vårlöfte (�908-�908), Göteborgs kvinnoklubb. Källa: 
LIBRIS.
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Det närmaste man kommer en svensk bibliografi över tidskrifter 
med inriktning mot kvinnor på svensk botten är Lisbeth Larssons 
förteckning över svensk veckopress med en livslängd på över 5 år, 
mellan 1879 och 1985. De drygt 70 titlarna är inte avgränsade till 
typiskt kvinnlig veckopress, än mindre till feministiska tidskrifter, men 
förteckningen ger en överblick över hur olika tidningar varit tongi-
vande och traditionsbildande.66 Varje tradition utgår från en stilbil-
dande tidning och i kvinnotidningstraditionen är det Idun�(1888-1963). 
Under mellankrigstiden genomgår veckopressen en stark förändring 
på grund av den nya trycktekniken med färg, som förvandlade vecko-
pressen till den kolorerade pressen. 

Husmodern (1917-1988 ) hör till Idun-traditionen och är den 
tidning i Larssons material om veckopressen som möjligen har en del 
gemensamt med Morgonbris�på trettiotalet. Den effektiva och moderna 
husmodern står i fokus, hennes intressen för hemmet och hushållet, 
barnen och samlivet. Skillnaden mellan Idun och Husmodern har 
Margareta Berger beskrivit som att där Husmodern talar med sina läsare 
så upprättar Idun (1888-1963) en viss distans genom att tala�till�och om 
kvinnorna.67 

Mellankrigsperiodens veckotidningsmarknad präglas av en brant 
stigande upplageutveckling. Publiken expanderar och tidningarna 
blir fler.68 Ännu en bit in på 40-talet skedde en viss nyetablering av 
veckopress.69 Antalet nya titlar översteg antal nedlagda, samtidigt som 

66 Lisbeth Larsson, En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress, �989. 
Larsson skiljer mellan fyra huvudtraditioner i svensk veckopress: maskulin tidning , maskulin 
skämt- och familjetidning, hem- och familjetidning och kvinnotidning.
6� Margareta Berger, Fruar & damer, �974.
6� Lisbeth Larsson �989, s. ���.
69 Den senaste avhandlingen om veckopress för kvinnor och familjer är i skrivande stund 
Gullan Skölds Från moder till samhällsvarelse, �998. Liksom Margareta Berger i Fruar och 
damer urskiljer Sköld ett antal kvinnoroller i tidningens innehåll. I den första årgångsgransk-
ningen för �9��, som ligger närmast i tiden för vårt ämne, var kvinnans primära plats i 
hemmet. Yrkeskvinnan är nedtonad och husmodern är, om inte utarbetad, så åtminstone 
en rätt sliten figur, eller för att använda en typisk trettiotalsterm: utsläpad. Sköld beskriver 
ändå hennes tillvaro tillsammans med barnen som idyllisk, även om hon inte använder just 
det begreppet.
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upplagorna fortsatte öka. Först mot mitten av femtiotalet stagnerar 
även den utvecklingen. Under den så kallade veckopressens guldrusch-
dagar (mellan 1917 och 1943) står det i stort sett stilla på tidskriftsut-
givningssidan. 70

Kvinnopolitisk organisationstidskrift
En mer preciserad benämning på Morgonbris är kvinnopolitisk organi-
sationstidskrift.7� En sådan kan också avse tidskrifter som Tidevarvet 
(1923-1936) och Hertha�(1914-1999). Båda ligger nära tillhands för en 
jämförelse med Morgonbris eftersom de också hade etablerade politisk-
ideologiska organisationer bakom sig, nämligen Frisinnade kvinnors 
riksförbund och Fredrika Bremer-förbundet.7� Enligt Kungliga bibli-
otekets klassificering är de emellertid placerade under Kultur- och 
allmänpolitiska tidskrifter. 

Renée Frangeur jämför de fem tidskrifterna Morgonbris, Hertha, 
Tidevarvet, Medlemsbladet (Husmodersförbundet) och Yrkeskvinnan 
(Yrkeskvinnornas organisation) och deras syn på gifta kvinnors rätt 
till yrkesarbete och arbetsmarknaden. I förhållande till Fredrikorna 
och till de frisinnade kvinnorna runt Tidevarvet, feministerna, förhöll 
sig SSKF och Morgonbris� avvaktande. Klassmotsättningarna spelade 
minst lika stor roll som könsmotsättningarna, skriver Frangeur.7� 
Även Hjördis Levins undersökning om kvinnorna runt tidskriften 
Tidevarvet74 ger ett värdefullt bidrag till tidskriftsforskningen under 

�0 Larsson har delat in tiden i perioderna etableringstiden (�879-�9�6) då hon registrerat �� 
titlar, guldruschen (�9�7-�94�) med �8 titlar och stagnations- och nedgångsperioden (�944-
�988) med drygt �0 titlar då utvecklingen mattas.
�� Morgonbris är en del i arbetarrörelsen, men ska inte förblandas med det som Claes-Göran 
Holmberg  benämner ”rörelsetidskrift” i Upprorets tradition. Den unglitterära tidskriften i 
Sverige, �987. Hans beteckning gäller inom det konstnärliga och litterära fältet.
�� Jfr Ulla Manns. Den sanna frigörelsen. Fredrika-Bremer-Förbundet ����-�9��, �997 och 
Hjördis Levin. Kvinnorna på barrikaden. Socialpolitik och sociala frågor �9��-�6, �997.
�� Renée Frangeur, Yrkeskvinna eller maktens tjänarinna? Striden om yrkesrätten för gifta 
kvinnor i mellankrigstidens Sverige, �998, s. ��0.
�� Levin �997.
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den aktuella perioden, men liksom Frangeur är hennes fråga inte 
tidskriften utan de starka kvinnor som skapade den. 

En skillnad mellan historikern Frangeurs utgångspunkter och 
denna är att hon inte problematiserar offentlighetsbegreppet som 
sådant eller pressen som en arena för politisk debatt. I hennes forskning 
utgörs offentligheten av samhällets institutioner. Hon täcker, som 
hon skriver, ett stort område: manlig och kvinnlig offentlighet, stat 
och arbetsmarknad på central nivå, medan hon utelämnat andra, t ex 
veckopressen och privata företag, politiska dagstidningar, kyrkan med 
flera fora vilka också ingår i skapandet av en allmän opinion.7�

Medie- och kommunikationsvetenskap
Inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga (MKV) forsk-
ningen i Sverige har intresset för organisationstidskrifter inte varit 
särskilt omfattande. Den avhandling som ligger närmast till hands är 
Patrik Åkers undersökning av journalistikens förändring under nitton-

�5 Frangeur �998, s. �9

Bild 1: De första kvinnopolitiska tidskrifterna.  

Foto: SSKF, Stillfilmer Ö6. ARAB
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hundratalet i Vår� bostad� i� folkhemmet.76 En annan MKV-avhandling, 
som gränsar till denna, och som också har ett uttalat genusperspektiv, 
är Leonor Camaüers Feminism,�citizenship�and�the�media.77 Den är en 
etnologisk studie av kvinnoorganisationers förhållande till medierna 
idag (läs sent 1990-tal då undersökningen gjordes). 

Av den historiskt inriktade forskningen är främst Karin Nordbergs 
avhandling Folkhemmets�röst.�Radion�som�folkbildare�1925-195078�till stöd 
för denna avhandling genom den diskussion hon för om en framväxande 
kvinnooffentlighet på trettiotalet. Inom journalistik-forskningen är 
Kristina Lundgrens avhandling Solister� i� mångfalden79 en väsentlig 
referens till den aktuella kontexten. Hon gör en närläsning av journalis-
terna Barbro Alving, Maud Adlercreutz och Astrid Ljungströms texter 
under trettiotalet; hur de formade yrkesrollen som reporter på en svensk 
dagstidning. En av hennes teoretiska utgångspunkter, Bourdieus fältbe-
grepp, används i viss utsträckning också i denna studie för att teoretisera 
om Kaj Andessons position på det journalistiska fältet. 

Även medieforskaren Henrika Zilliacus Tikkanens anlägger ett 
historiskt perspektiv på kvinnor och journalistik i avhandlingen 
Journalistikens�essens�i�ett�könsperspektiv.80

Internationellt
Periodiska skrifter med kvinnliga eller feministiska förtecken har givits 
ut sedan 1700-talet i Sverige om än i begränsad omfattning. Margareta 
Berger gör i ”Äntligen ord från qwinnohopen!” 8� en jämförelse med 
England, Tyskland och Frankrike och konstaterar att kvinnorna började 
skriva ungefär samtidigt i Europa, men att utvecklingen i Sverige gick 
något långsammare. Internationellt sett är ”womenś s magazines” ett 

�6 Patrik Åker, Vår bostad i folkhemmet, �998.
�� Leonor Camauër,  Feminism, citizenship and the media : an ethnographic study of identity 
processes within four women’s associations, �000.
�� Nordberg, �998
�9 Lundgren, �00�.
�0 Henrika Zilliacus Tikkanen, Journalistikens essens i ett könsperspektiv, �997.
�� Margareta Berger, Äntligen ord från qwinnohopen! �984.
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stort forskningsområde.8� Medieforskaren James Curran har riktat 
kritik mot att forskningsområdet ”media history” ofta misslyckas med 
att dra upp förbindelserna mellan medieutvecklingen och samhällsut-
vecklingen i stort, på grund av att forskningen (läs women ś magazines) 
tenderar att gräva ner sig i detaljerade innehållsstudier eller i medieor-
ganisationerna8�. Maria DiCenzo å sin sida pekar på behovet av att 
granska reduktionistiska historieskrivningar för att undvika förenk-
lingar och istället bejaka komplexiteten.84

Forskningsområdet befinner sig fortfarande i sin linda men ett 
exempel hon tar upp är en bibliografi över brittiska, irländska och 
internationella feministiska tidskrifter, inklusive från det brittiska 
samväldet, Commonwelth. I den har David Doughan och Denise 
Sanchez samlat 920 titlar under perioden 1855-1984.8� Författarna 
redovisar avsevärda svårigheter att få en samlad bild av utgivningarna 
på grund av definitions- och avgränsningsproblem. Någon motsva-
rande forskningsansats när det gäller tidskrifter som Morgonbris finns 
inte i Sverige. Behovet har förmodligen inte upplevts som stort, vilket 
kan ha sin förklaring i att det är ett ganska ringa antal tidskrifter som 
än så länge kommit ifråga.

�� Se temanummer om kvinnors tidskrifter i Media History, �/�000
�� Enligt Maria CiCenzo efterlyser James Currran en syntetisering av olika ansatser, eller 
”narratives” om brittisk mediehistoria, mellan liberala, feministiska, populistiska, antropo-
logiska och radikala ansatser. Maria DiCenzo, ”Feminist media and history: a response to 
James Curran”, Media History, �004, Vol �0, No �, pp 4�-49
�� Ibid.
�5 David Doughan & Denise Sanchez, Feminist Periodicals ��55-�9��. An annotated Critical 
Bibliography of British, Irish, Commonwelth and International Titles, �987. 
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2  
Tidningsmakerskan

Trettiotalets kvinnopolitiska frågor 
De konkreta frågorna som kvinnoorganisationerna diskuterade på 
trettiotalet var både kvinnornas rätt till arbetsmarknaden på lika villkor 
som männen och de sociala frågorna; barn-, mödra- och hälsovård 
samt bostadsfrågor. De gamla kvinnofrågorna som låg till grund för 
(såväl) kvinnokampen (som den feministiska och kvinnovetenskapliga 
diskursen)86 handlade enligt sociologen Ann-Marie Morhed om den 
sociala ojämlikheten, kvinnornas svagare ställning på arbetsmark-
naden och därmed svagare ekonomiska ställning, vilket sammantaget 
fjättrade kvinnorna i ett beroende av mannen och så småningom också 

�6 Feminismens utvecklingsstadier har beskrivits i faser och vågor. Den första är den tidiga 
rösträttsrörelsen och kampen för lika rättigheter, vilken har kommit att kallas liberalfeminism 
eller rättighetsfeminism, den andra är den radikalfeministiska fasen som kritiserar manlig-
heten som norm. Den växte fram under slutet av �960-talet och var djupt inspirerad av inte 
bara de Beauvoir utan av psykoanalytiska teorier och – inte minst relevant i det här samman-
hanget – kritik av den lineära tidsuppfattningen som grundläggande utgångspunkt för iden-
titetsskapandet.  Slutligen den poststrukturalistiska fasen – slutet av �900-talet – som ifrå-
gasätter dikotomin man/kvinna. Se Madeleine Kleberg ”Feministisk teoribildning och medie-
forskning”, �99� och Ann E.Kaplan, ”Televisionsforskning och feministisk kritik”, �988. Judith 
Evans, Feminist theory today : an introduction to second-wave feminism (�99�) diskuterar 
endast två perioder, den första vågen med ursprung i rösträttsrörelsen och den andra vågen 
som inleddes med Simone de Beauvoirs bok Det andra könet, �949. Andra typer av periodise-
ringar har föreslagits, se Julia Kristeva Womens time, �986.  I texten ovan refereras Ann-Marie 
Morheds avhandling Mellan kvinnofråga och kvinnovetenskap. Om kvinnodiskursens utveck-
ling och disciplinering, �99�, som sträcker sig fram till slutet av �970-talet. 
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av staten. 87 Till de gamla kvinnofrågorna hörde visionen, eller utopin, 
om ett annorlunda samhälle som inte blott skulle vara en modifierad 
form av kapitalism och patriarkat, utan bygga på grundföreställningen 
om könens olikhet. 88 

Sedan sekelskiftet hade tre olika reformer genomförts som var 
betydelsefulla för kvinnorna, för det första rösträtten, för det andra att 
gift kvinna blev myndig, det vill säga fristående från mannen och för 
det tredje att kvinnorna bereddes tillträde till statliga tjänster. Dessa 
tre reformer ändrade radikalt förutsättningarna för att kvinnorna 
skulle medverka till att lösa de sociala frågorna som följde i industri-
aliseringens spår av arbetslöshet. Med Kris� i� befolkningsfrågan� (1934) 
framhölls också det stora befolkningsunderskottet som ett hot mot 
framtiden. Befolkningsfrågan debatterades livligt. Dels handlade det 
om att stärka befolkningen kvantitativt: hur öka befolkningsantalet? 
Dels kvalitativt: vilken sorts medborgare skulle vi ha i Sverige? Att 
samhället bar det yttersta ansvaret rådde det enighet om, men i frågan 
hur problemen skulle avhjälpas gick meningarna isär. Konservativa 
debattörer och politiker betonade den mer kvantitativa sidan, dvs 
antalet produktiva människor, ”medan socialdemokrater var mer intres-
serade av den kvalitativa sidan, dvs friska och dugliga människor”.89 

För SSKF handlade trettiotalets övergripande kvinnofråga om 
klasskampen och dess stridande parter, det vill säga kapitalet å ena 
sidan och arbetarklassens kvinnor å andra sidan. Om den sociala 
kvinnofrågan byggde på klasskillnader, så byggde den utopiska på 
könsskillnader. Skulle man se det som en fördel att könen är olika och 
att grunden för ett radikalt annorlunda samhälle kunde bygga på de 
särskilda kvinnliga dygderna och en matriarkalisk moral, eller var det 
biologiska könets oföränderlighet en deterministisk återvändsgränd? 

�� Morhed, �99�.
�� Jfr Elin Wägner och Ellen Key i Ulla Isaksson och Erik Hjalmar Linder, Elin Wägner. Amason 
med två bröst.�977, s. ��8 ff.
�9 Ann-Katrin Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden. Debatten om familjepolitik och nativi-
tetsökning under �9�0- och �9�0-talen, �974, s. ��8.
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När trettiotalet gått till ända hade man ännu inte kommit till någon 
avgörande ståndpunkt i den frågan.90 

Både arbetslöshetsfrågan och befolkningsfrågan skulle lösas med 
skapandet av välfärdssamhället. I Per-Albin Hanssons tal i riksdagen 
1928 om Folkhemmet gavs den konkreta förebilden.9� Portalbegreppen 
i välfärdssamhället är produktion och arbete, de utgör samtidigt 
både mål och medel. På trettiotalet betydde det ökande tillväxt inom 
industrin med hjälp av modern produktionsteknik. Det arbete som 
krävdes utgjorde den sammanhållande kraften mellan människorna i 
det samhälle som kände sig hotat av strukturella förändringar såväl 
inom landet (industrialismen och bondesamhällets försvinnande, 
”flykten från landsbygden”) som utanför (internationell depression och 
gryende fascism). Grunden för den sociala ordningen var, liksom idag, 
möjligheten till försörjning. Idag utgör individen den minsta enheten i 
samhället, under trettiotalet var det fortfarande familjen.

I familjen var det kvinnan och modern som framställdes som den 
samlande gestalten vilket också uttrycktes i de statliga utredningarna9�. 
Kvinnornas möjligheter till egen försörjning var ett emancipatoriskt 
krav som restes av kvinnorna, men som systematiskt motarbetades av 
män, inte minst i riksdagens debatter. Historikern Renée Frangeur 
talar om en hegemonisk manlighet: ”De gifta kvinnornas rätt till 
yrkesarbete var nu starkt ifrågasatt av riksdagens majoritet. Försörjar-
manligheten hade blivit hegemonisk som politiskt och delvis kulturellt 
uttryck för förvärvsarbetets genus 1934.”9� 

90 Jfr Yvonne Hirdman, GENUS – om det stabilas föränderliga former, �00�, där Hirdman 
beskriver folkhemmets genuskontrakt under den aktuella perioden som innebar en delvis 
integrering av kvinnorna på arbetsmarknaden. 
9� Från fram till folkhemmet. Per Albin Hansson som tidningsman och talare.  Metodica 
Press, Stockholm, �98�.
9� Familjen var även en symbol för nationen och därigenom en angelägenhet också i ett 
vidare politiskt sammanhang, inte minst vad gäller försvaret. De genusbaserade förhållan-
dena inom familjen uttrycktes inte explicit i sådana politiska sammanhang utan togs för 
givna såsom familjära, inte offentliga, angelägenheter. Ida Blom har diskuterat genusfrågans 
betydelse i ”nationsbyggande processer och nationell identitet”. Ida Blom, ”Nation, klass och 
kön”, �00�, s. �0� ff. 
9� Frangeur �998, s. ��0.
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En offentlig kvinnovärld
Trettiotalet var alltså en omvälvande tid på många sätt, inte minst vad 
gäller mediestrukturen. Det som för alltid kom att förändra den var 
radion och dess etablering på det offentliga samtalets scen. Det sker, 
skriver Karin Nordberg i sin avhandling om radion som Folkhemmets 
röst “i ett luftrum mellan tidningen och Folkets Hus, mellan husan-
dakten och kyrkan, mellan gnolandet och operascenen, mellan 
köksbordet och föreläsningssalen.” Det är en målande beskrivning av 
ett folkhem i vardande, ett folkhem som våndas med de nya tiderna, 
med moderniteter som elektriska spisar, föräldrafostran och betald 
semester för lönearbetarna.

Stora förhoppningar ställdes på det nya mediet, vars teknik gjorde 
att de mest skiftande ämnen kunde förmedlas och höja svenska 
folkets bildningsnivå. Medborgarfostran var ledstjärnan i den omfat-
tande föreläsningsverksamhet som kom att äga rum i människornas 
vardagsrum, vid köksborden eller på kammaren. “Radion hade en 
särskild betydelse för kvinnorna, som inte hade samma tillgång till 

Bild 2: Gift eller ogift. Foto: SSKF, Stillfilmer Ö6. ARAB.
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övrig offentlighet som männen” skriver Nordberg94. Det offentliga 
språket fick också en personligare ton när ämnena som avhandlades i 
programmen rörde familjelivet, barnuppfostran och hygieniska frågor. 

Mycket konkret skedde en sammansmältning av de manliga 
politiska rösterna i radion och de kvinnliga, såtillvida att rösterna 
kom från samma håll, från samma “sändare”. De yrkesarbetande och 
emanciperade kvinnorna delar etern - och den nya tiden - med männen, 
medan husmödrarna, hemmafruarna och arbetarklassens kvinnor 
etablerar sina roller som lyssnare. De kvinnor som gick i spetsen för det 
“husmodernistiska projektet”, i etern såväl som i spalterna, var de ofta 
välutbildade yrkesarbetande kvinnorna som hade allt att vinna på att 
hushållsarbetet effektiviserades och därmed gjorde det möjligt för dem 
att utöva sina yrken och skapa en oberoende ställning. Dem de vände 
sig till, arbetarklassens kvinnor, befann sig i en helt annan livssitu-
ation. Avståndet mellan radiopratarna och lyssnarna, mellan skriben-
terna och läsarna, var inte bara geografiskt utan även klassrelaterat.9�

“En offentlig kvinnovärld etablerades i bland annat Iduns och 
Husmoderns spalter”, skriver Nordberg och radion “utgjorde med 
sina kvinnoprogram en del av denna kvinnooffentlighet”96. Till den 
offentliga kvinnovärlden lägger vi här Morgonbris, som gav sig ut för 
att ha ett helt annat innehåll än de nämnda veckotidningarna som 
inte bara innehöll material om typiska kvinnofrågor utan också gav 
underhållning och förströelse. I en kritik av de kommersiella vecko-
tidningarna, eller den kolorerade veckopressen, avslöjade dåvarande 
redaktören Signe Vessman i jubileumsnumret 1929 vilken uppfattning 
hon hade om dem. Ju mer andligt torftigt en publikation redigeras, ju 
större spridning får den bland arbetarklassens kvinnor, skriver hon i 
sin kritik.97 Morgonbris ansåg sig stå för motsatsen till simpel under-
hållning. Tidningen hade då givits ut i 25 år utan att ha genomgått 

9� Nordberg �998, s. ��9.
95 Ibid, s. ��� ff.  
96 Ibid, s. ���.
9� Morgonbris �� år, december �9�9.
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alltför stora förändringar och till skillnad mot kommersiella skrifter 
ville Morgonbris upplysa och fostra. Under den kommande tioårspe-
rioden genomgår emellertid läsekretsen stora förändringar, i första 
hand kvantitativt genom att SSKF utökas från 5 900 till 15 000 
medlemmar mellan åren 1928 och 1934.98 

Förhållandet till Kvinnoförbundet
Morgonbris historia99 sammanfaller med det Socialdemokratiska 
kvinnoförbundets historia. Den tidigaste historiken över kvinnoför-
bundets verksamhet Den� socialdemokratiska� kvinnorörelsen� i� Sverige�00 
skrev Hulda Flood lagom till Morgonbris trettiofemårsjubileum 1939. 
Historiken är uppbyggd kring pionjärerna och den andra utgåvan 
är också tillägnad banbrytarna “med tack för oegennyttigt hängivet 
arbete”. Hulda Flood hörde själv till skaran av kvinnor som kan 
räknas till banbrytare och pionjärer. Hon anställdes 1925 av SSKF 
som avlönad agitator. Jämte den sysslan var hon så kallad expeditions-
förare vilket innebar att hon öppnade posten, skötte expeditionen och 
räkenskaperna för såväl förbundet som Morgonbris. När hon anställdes 
av partiet som kvinnosekreterare 1928 fick hon lämna ifrån sig den 
sysslan.�0� 

Historien som hon skrev om förbundet och Morgonbris känns igen 
även i andra källor, till exempel Gunnel Karlssons avhandling Från�
broderskap� till� systerskap.� Det� socialdemokratiska� kvinnoförbundets� kamp�

9� Jfr Bengt Schüllerkvists resonemang i avhandlingen Från kosackval till kohandel �99�. 
Från mitten av �0-talet skedde en stark tillväxt  med nya medlemmar inom folkrörelsen. Vilken 
betydelse det haft för den framgång som socialdemokratin fick i och med regeringstillträdet 
�9�� –efter nederlaget vid �9�8 års val- har förklarats med olika teorier. Schüllerkvists tes 
är att det skedde på grund av en omorganisering av partiets struktur. Från att ha varit en löst 
sammanhållen organsiation med splittrad ledning och oklara förhållanden till omvärlden i 
de olika förgreningarna utvecklades SAP till en så kallad hård och stark organisation med en 
tydlig ledning genom Per Albin Hansson och med en fastare knytning till LO. Schüllerkvist  ser 
arbetarrörelsen i stort som den yttre faktorn för SAP-organisationens utveckling.
99 Beteckningarna har skiftat: Morgonbris �904 – �99�, S-kvinnor, Morgonbris �99� – 
�998, Morgonbris �998-.  Källa: Nya Lundstedt. Kungliga biblioteket. Stockholm.
�00 Hulda Flood, Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige, �9�9; ny upplaga utgavs 
�960. 
�0� Marianne Swedmark, Hulda Flood: socialist, agitator, kvinnopionjär, �99�, s. ��.
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för� inflytande�och�makt� i�SAP�0� och i jubileumsnumren, som alltjämt 
kommer ut i samband med jämna jubelår. Åsa Linderborg proble-
matiserar den socialdemokratiska historieskrivningen i avhandlingen 
Socialdemokraterna� skriver� historia�0� och konstaterar att kvinnför-
bundet för en anonym tillvaro i partihistoriken, ett förhållande som 
understryker partiets patriarkala struktur. Hulda Floods historik 
bekräftar det förhållandet. Med dagens ögon är hennes bok påtagligt 
beskedlig och lojal visavi partiet. Inställningen från partiets sida var att 
deras politiska program även inkluderade kvinnorna, så när kvinnoför-
bundet bildades 1920 uppfattades det av många inom partiet som en 
separatistisk handling. 

Partiets inflytande över SSKFs verksamhet var inte ringa. I viktiga 
frågor inväntade både Hulda Flood och Kaj Andersson partistyrelsens 
godkännande innan de själva tog ställning och drev frågor inom 
kvinnoförbundet.�04 Det innebar inte att SSKFs styrelse okritiskt 
fogade sig. Det fanns frågor där man tog direkt ställning mot partiet, 
till exempel när det kom på tal att låta Morgonbris uppgå i partiet som 
dess kulturtidskrift. Även om relationen mellan SSKF och det social-
demokratiska partiet var komplicerad fanns förbindelser mellan de 
bägge organisationerna redan från start, också på det personliga planet. 
Initiativtagare till Morgonbris 1904 var danskan Anna Sterky. 

Vid den första socialdemokratiska kvinnokongressen i Stockholm 
1908 beslutade man att tidningen skulle övergå, från att ha varit 
Kvinnornas�Fackförbunds�tidning, till att bli�Tidning�för�den�Socialdemo-
kratiska�Kvinnorörelsen. Ruth Gustafsson valdes till redaktör�0� och som 

�0� Gunnel Karlsson, Från broderskap till systerskap, �996.
�0� Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk 
maktresurs ��9�-�000, �00�, s. �70 ff.
�0� Marianne Swedmark, �99�, s. �9.
�05 Morgonbris redaktörer från starten �904 till undersökningsperiodens slut: Anna Sterky 
�904 – �908, Ruth Gustafsson �909 – �9�0, Anna Lindhagen �9�� – �9�6, Julia Ström-
Olsson �9�6 – �9�9, Ruth Gustafsson �9�9 – �9��, Signe Vessman �9�� – �9��, Kaj 
Andersson �9�� – �9�6 och Disa Västberg �9�6 – �9��. Se specialdatabasen Nya Lund-
stedt - tidskrifter, LIBRIS.
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ett kuriosum kan nämnas att det var nämnda person som stod modell 
för fröken Morgonvind i Elin Wägners rösträttsroman Pennskaftet.�06 

Stockholmsmiljön
Under etableringsåren låg redaktionen på Tunnelgatan på Brunke-
bergsåsens norra sida, men den flyttades snart till Västmannagatan 
2B. Morgonbris�redaktion befann sig således i Stockholm, medan stora 
delar av läsekretsen befann sig utanför huvudsstaden. Vid trettiotalets 
början hade redaktionen installerat sig i LO-borgen, Upplandsgatan 
1.�07 Närheten till Klara och tidningskvarteren, där den tidens yrkes-
verksamma journalister, författare och konstnärer rörde sig, skapade 
en intressant relation mellan Morgonbris redaktion och den kring-
liggande miljön. Å ena sidan var tidningen en del av tidningsgatans 
kultur med springpojkar och telegrambud, av liv och rörelse och kamp 
mot klockan runt de dagliga nyhetstidningarna och deras pulserande 
dagsrytm. En puls som Kaj Andersson hade växt in i genom sitt arbete 
på Social�Demokraten. 

Å andra sidan avvek Morgonbris på alla upptänkliga sätt mot den. 
Den gjordes av kvinnor och för kvinnor men samtidigt inte mot män; 
tvärtom var önskan att bli en del av den manliga offentliga världen. 
Den gavs ut en gång i månaden vilket gjorde att nödvändigheten att ha 
fasta dagliga rutiner inte var lika stor som i nyhetstidningarna. Tempot 
kunde anpassas därefter, på gott och på ont som vi ska se nedan. Dess 
medarbetare utgjordes i början och slutet av undersökningsperioden 
av mestadels politiskt aktiva kvinnor inom det socialdemokratiska 
kvinnoförbundet.

Trettiotalet var en period då många kvinnor sökte sig till journalist-
yrket. Kristina Lundgren förklarar tre bidragande orsaker.�08 För det 

�06  Signaturen MIX tecknar hennes porträtt i Morgonbris jubileumsnummer, november 
�9�9.
�0� Det vill säga expeditionens, tillika förbundets adress. Till och med majnumret �9�� 
uppges redaktörens adress vara Upplandsgatan 85.
�0� Lundgren �00�, s. 99 ff.
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första hade man på tidningarna börjat ge större plats åt material som 
var särskilt riktat till de kvinnliga läsarna. Den kvinnliga rösträtten 
knappt tio år tidigare hade dragit in kvinnorna i såväl politiken som 
i övriga delar av det offentliga samhällslivet. Kvinnornas engagemang 
i fredsfrågor och sociala frågor rapporterades i tidningarna och en 
begynnande konsumentjournalistik började göra sig gällande där 
särskilt kvinnorna sågs som en viktig målgrupp. De hade ju hand om 
hushållskassorna. Att det var de kvinnliga journalisterna som skulle 
forma den journalistiken kan kanske ses som självklart men man vet 
faktiskt inte säkert vilka personer som doldes bakom de förekom-
mande signaturerna. Kvinnliga skribenter var hur som helst inte längre 
ovanliga i spalterna skriver Lundgren. 

Den andra orsaken skulle vara att de kvinnliga journalisterna hade 
språkkunskaper som efterfrågades i intervjuer, som blev alltmer vanliga, 
men också för översättningar av utrikesmaterial. Även annonsutveck-
lingen krävde att det redaktionella materialet i ökande utsträckning 
riktade sig till kvinnorna och deras roll som konsumenter. Slutligen 
kan den tredje orsaken varit att den kortklippta, självständiga och 
självförsörjande Nya Kvinnan,�09 som blev en så central gestalt i det 
stora moderniseringsprojektet, både drog till sig och skapades av de 
kvinnliga journalisterna. Elin Wägners roman Norrtullsligan om unga 
kvinnliga, självförsörjande kontorister brukar lyftas fram i de här 
sammanhangen. Det är ingen tillfällighet att romanens huvudpersoner 
trängs i en liten lya just i den stadsdelen. De professionella journalis-
terna var emellertid inte dem som man i första hand förknippar med 
Morgonbris, åtminstone inte före Kaj Anderssons tid.��0

�09 Se not ��� ang. Den Nya Kvinnan i jämförelse med Den Moderna Kvinnan som används 
här.
��0 Medlemskap i Journalistförbundet brukar användas som en definition av vad en profes-
sionell journalist är. För de kvinnor som åsyftas här är det inte ett relevant kriterium. Birgit 
Peterson diskuterar fenomenet ”gender closure” som ett av flera olika skäl till att de kvinnliga 
journalisterna inte var medlemmar i Journalistförbundet. Birgit Peterson, Från journalist till 
murvel, �006. s. ��� ff. 
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Även om Kristina Lundgren (med Margareta Berger) talar om tretti-
otalet som en genombrottstid för kvinnliga journalister så rörde det 
sig om blott ett femtiotal kvinnor inom dagpressen. De var inte fler 
än att de går att räkna upp, skriver hon,��� men med förbehållet att 
det endast gäller Stockholmstidningarna. Vad som sker utanför 
huvudstaden finns inte med i hennes avhandling. De allra flesta 
kom från “medel- eller överklass, och inte sällan med en intellektuell 
bakgrund”.��� Med Bourdieuska termer ringar hon in det kulturella 
delfält som dessa kvinnor utgjorde. De var unga kvinnor av oftast god 
familj, de hade utbildning, många hade vistats utomlands och ingick 
i nätverk av vänskaps- och familjeband, utanför de rent yrkesmässiga, 
som förstärkte dem både som individer och grupp. 

Undantaget var Kaj Andersson. Lundgrens undersökningsperiod 
tar sin början 1930, det år då Kaj Andersson slutar sin anställning på 
Social-Demokraten� så hon ingår följaktligen inte i undersökningen. 
Men hon skulle kunna räknas in i ett annat delfält, föreslår Lundgren, 
den politiskt-ekonomiska maktens fält, där andra politiska intellek-
tuella samlades runt makarna Myrdal.

Kaj Anderssons Morgonbris
Kaj Anderssons riktiga namn var Karin men som journalist kom hon 
att kalla sig det praktiskt korta Kaj.��� De ideologiska rötterna hade 
utvecklats hemma i Tegeltraven på Kungsholmen, där hon växte upp 

��� Lundgren �00�, s. ��.
��� Ibid, s. �0�.
��� Det kom sig av att hon en kort tid hade arbetat som bokhandelsbiträde och en medar-
betare där hade lagt sig till med att öva franska om dagarna för att förkovra sig. Karin kunde 
bli Kajsa, så han lade till ett la och så blev det la Kaj (Kerstin Sedvallsson DN �0 november 
�988).  Innan Kaj Andersson började arbeta med Morgonbris hade hon varit med och startat 
kulturtidskriften Fönstret (�9�0-�9�6) tillsammans med några medarbetare från Social 
Demokraten (�88�-�94�). I det följande kallas hon Kaj Andersson, men Kaj var den signatur  
hon oftast använde i Morgonbris. Ibland skrev hon -j. (fem ggr), K.A. och Kaj förekommer två 
respektive �9 gånger i Morgonbris mellan �9�0 och �9�9.  
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med mor och far. ��4 Modern var politiskt aktiv, medlem i SSKF och 
såväl Social-Demokraten som Morgonbris� låg på köksbordet. I Kungs-
holmens folkskola hade hon en klassföreståndare som var sondotter till 
Vendela Hebbe, vilket var ett utslag av att underliga krafter samverkat, 
ansåg Kaj. Vendela Hebbe ”var den första kvinnliga journalisten. 
Men jag var den första i A-pressen”, markerade hon i en intervju.��� 
Pappan var snickare och byggde kulisser åt teatrar som Nya drama-

��� I Tegeltraven bodde Kaj Andersson med sina föräldrar �897-�906. Systern föddes senare 
på annan adress �907. Källa: privat brev från systerdottern Silvia Hagberg.
��5 Klaus Misgelds intervju med Kaj Andersson, ARAB. Faktum är att det fanns en annan 
kvinna inom A-pressen som titulerades redaktör redan på �9�0-talet, nämligen Maria Qvist, 
sedermera hustru till Fabian Månsson. Bägge makarna arbetade på Arbetarbladet i Gävle, 
fast under olika villkor. Fabian var anställd på redaktionen, medan Maria Qvists anställnings-
förhållande var mer lösligt. Dåvarande chefredaktör Fredrik Ström skrev rekommendations-
brev till ”redaktör Maria Qvist” inför reportageresor utomlands som hon gjorde å tidningens 
vägnar. Eva Ekstrand, �006.

Bild 3: Kaj Andersson.  

Foto: Silvia Hagbergs privata samling.
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tiska Teatern och Intima Teatern.��6 Intresset för kulturella och konst-
närliga gestaltningar hade hon med sig hemifrån med andra ord. 
Journalistyrket lärde hon sig på Social�Demokraten, dit hon hade sökt 
sig blott arton år gammal. Chefredaktören Hjalmar Branting hade 
tagit henne under sina vingar och sedermera också hans efterträdare 
Per Albin Hansson.��7

Under de år som hade gått från starten 1904��8 till Kaj Anderssons 
entré på redaktionen hade visserligen smärre omgörningar gjorts. 
Bland annat hade vinjetten bytts ut några gånger, men i det stora hela 
hade tidningen sett likadan ut. Förstasidorna, i fortsättningen kallade 
ettorna, var inramade med fina linjer och under vinjetten kunde den 
första artikeln vara monterad med en illustration i form av en teckning 
eller ett svartvitt fotografi. 

Från att ha varit en relativt enkel trycksak, med drag av medlems-
bulletin, förvandlas Morgonbris under trettiotalet till en modern 
tidning med en egen, självständig profil. Kaj Andersson rekryteras som 
ny redaktör från aprilnumret 1932, men redan med majnumret 1931 
sätter hon som medarbetare sin prägel på den med sitt tidningsma-
kande och sin aktiva journalistik, som hon själv kallade det.��9 På 
kongressen 1932 väljs hon till redaktör och ansvarig utgivare.��0 Hon 
driver flera kampanjer som Ät frukt och grönt!, Tandvård åt alla!, 

��6 Enligt privat brev från Sivia Hagberg till Eva Ekstrand.
��� Per Schwanbom, Hon gjorde tidningar med själ. �00�.
��� Tidningen började ges ut �904 under Anna Sterkys ledning, som ett medlemsorgan för 
yrkesarbetande och fackföreningsanslutna kvinnor i Stockholm. 
��9  Britt Hultén efterlyser forskning som tar ett bredare tag om forskningen än, underför-
stått, skildringar av olika journalister och deras texter. Kaj Anderssons verksamhet, som Hultén 
hänvisar till, är ett gott exempel på ett tidningsmakande som omfattar såväl ord som bild, 
hantverk och teknik. Hultén kallar Kaj Andersson för tidningsmakare med innebörden: “hur 
tidningens form och innehåll ställs samman och kombineras”. Britt Hultén, ”Kaj Andersson 
– reporter och tidningsmakare”, �000.
��0 Uppgifterna om Kaj Anderssons period på Morgonbris ser ut att skifta. I officiella källor, 
exempelvis LIBRIS, står hon som medverkande från april �9�� till oktober �9�6. Av Verkstäl-
lande utskottets (VU) protokoll framgår emellertid att hon alltsedan majnumret 1931 arbe-
tade aktivt på redaktionen. Till exempel var det hon som redogjorde för Morgonbris ekono-
miska ställning på decembermötet 1931. Källa: VU protokoll, 23 februari 1932. Arkiv nr 2702, 
serie A�.
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Varje barn sin egen säng! och Husmodersemester. Hon hyllar gediget 
arbete, renlighet och bildning. Hon uppmanar annonsörerna att skriva 
sakligt och upplysande. Den kampanj som hon lanserade halvannat år 
innan sin avgång gällde Fabrikernas bästa till hemmens behov! Sett 
med dagens ögon hade hon framsynta idéer om konsumentmakt men 
det var idéer som inte vann gehör i förbundsledningen, som hösten 
1936 avlöste henne med en tillfällig redaktionskommitté bestående av 
ordföranden Disa Wästberg���, Alva Myrdal, Sonja Branting-Wester-
ståhl och Eva Wigforss.

Husmödrarna representerade en egen linje i förbundet, husmoders-
linjen, och sannolikt utgjorde de majoriteten av Morgonbris kvinnliga 
läsare. Den Moderna Kvinnans linje representerades av de politiskt 
aktiva, bland andra Hulda Flood��� och Kaj Andersson, för att inte 
tala om Alva Myrdal. Den senare deltog inte aktivt i det som kom att 
bli en intern strid mellan de bägge linjerna i SSKF i samband med 
kongressen 1936. Striden gällde i första hand Morgonbris och hur den 
redigerades av Kaj Andersson. 

Under sina år som redaktör gjorde Kaj Andersson Morgonbris till 
en modern arena för politisk agitation och handling. Socialismen 
skulle befria människorna från fattigdom samt andlig och estetisk 
ofrihet - dålig smak - och kampen skulle vinnas genom upplysning 
och aktiv journalistik. Hon sjösatte den ena kampanjen efter den andra 
i spalterna. Kampanjen, som skulle bidra till att driva bort henne från 
Morgonbris, lanserades 1935 – 1936 under slagorden Fabrikernas bästa 
till hemmens behov! Genom att informera husmödrarna om skillnaden 
mellan god och dålig kvalitet på husgeråd och andra varor skulle de 
fostras till att bli goda konsumenter i bemärkelsen sakkunniga och 
uppfordrande���. Produktionen skulle på det sättet styras av husmöd-

��� Disa Wästbergs namn förekommer i olika stavningsvarianter. Se not �8� i avsnittet 
Signaturerna.
��� Den första kvinnan i SAP:s styrelse efter Kata Dahlström. 
��� Yvonne Hirdman kallade kampanjen ”det ideologiska försöket”. Hirdman �989, Karlsson 
�996, Frangeur �998, Lövgren �99�.



2�Tidningsmakerskan

52

rarnas efterfrågan på kvalitetsvaror och i förlängningen menade hon 
att det kunde bli ett led i kampen att ta makten över produktionen 
eller åtminstone styra inriktningen på produktionen. 

Det var inga blygsamma anspråk hon förde fram. Hennes 
ambitioner blir rimliga att förhålla sig till först då de sätts in i den 
aktuella kontexten, i det trettiotal då industrialismen och modernise-
ringen av de svenska hemmen förändrade levnadsvillkoren i Sverige 
men också det trettiotal då det traditionellt patriarkaliska samtalet i 
medierna och offentligheten utmanades av den Moderna Kvinnan.

Den enda av de gamla redaktörerna som anslår en personlig ton 
i sina minnen i ett av jubileumsnumren av Morgonbris, november 
1939, är Kaj Andersson: “Uppriktigt sagt var det en för mig ganska 
prövosam uppgift Morgonbris inbjudit till. /... / en rekapitulering av dess 
verksamhetsår, såsom jag erfarit dem, /.../ framkallar ett visst allvar.”��4 
Uppvuxen under små förhållanden upplevde hon Morgonbris´ vinjett 
- Gulli Bergmans teckning av en kvinna vid en strand, blickande ut 
över havet och horisonten i morgonljuset - som löftesrik. Som en väg 
från fallfärdiga baracker och överbefolkade hyreshus till en “god värld” 
inom citationstecken. 

Med barnets ögon drömde hon om en “Morgonbris-idealism”. Men 
förmågan till solidaritet mellan människorna 

var inte så allmän som skolflickan tänkte sig, adressen ´en god värld´ 
var alltför otillräcklig för att leda in på en bestämd väg och till ett 
bestämt handlande. Alltid blev man bet [sic] på frågan: Vad menas 
med en god värld? Kunskapens träd växte sig allt större och oöver-
skådligare. Man visste snart inte om det var det riktigaste sättet att 
handla precis som ens förvissning bjöd en.��� 

När hon började som redaktionssekreterare på Morgonbris,� våren 
1931, hade hon höga förväntningar på vad som skulle åstadkommas.

��� Morgonbris jubileumsnummer, �� år, november �9�9.
��5 Ibid.
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Aktiv journalistik
På verkställande utskottets (VU) sammanträde i april 1931��6 meddelar 
ordföranden Signe Vessman att det hade öppnats möjligheter att göra 
förstamajnumret till något särskilt storstilat, “Fröken Karin Andersson, 
förre medarbetaren i Sosialdemokraten [sic] hade lovat medarbeta 
både redaktionellt och ifråga om annonsanskaffning” och utskottet 
beslutade 

godkänna redaktionens och expeditionens åtgöranden [sic] och förslag 
om utgivandet av ett större majnummer, som kan ge ett exempel på 
vad som kan åstadkommmas av stil och teknik inom tidningens ram 
och vilka möjligheter Morgonbris är i besittning av för en eventuell 
utvidgning.��7 

Bakom beslutet låg en ekonomisk situation som hade börjat bli 
bekymmersam. 

Till SSKFs tredje kongress 12-16 mars 1932 hade Signe Vessman 
skickat ut ett cirkulär till avdelningarna för att uppmana alla att ta 
ställning till förslaget att göra tidningen till ett eget ekonomiskt 
företag genom att avdelningarna skulle få teckna andelar, en andels-
förening. Ekonomin diskuterades livligt, men man beslöt att hänskjuta 
frågan om andelsförening till den nya förbundsstyrelsen och istället 
fortsatte man att prata om hur tidningen skulle redigeras och av 
vem. Kaj Andersson valdes till redaktör och ansvarig utgivare för 
Morgonbris.��8�Innan beslutet hade Kaj i debatten vädjat om att man 
inte skulle avfärda frågan om prishöjning. “Vi måste alla gå in för, att 
det ej längre ska vara en plikt att köpa Morgonbris utan ett behov.” Hon 

��6 Protokollen som används i avhandlingen i ARABs samlingar är dels inbundna referensex-
emplar av verksamhetsberättelserna och kongressprotokoll, dels SSKFs styrelseprotokoll. 
��� April 1931, SSKF arkiv nr 2702., VU protokoll, Serie: A3, vol. 1. 
��� Signe Vessman kvarstod som förbundets ordförande och till övriga styrelsemedlemmar 
valdes Sigrid Gillner-Ringenson (sedermera endast Gillner), Disa Västberg, Martha Larsson, 
Agnes Söderqvist, Märtha Öberg och Anna Vallin. Till VU, vars uppgift det var att ansvara 
för Morgonbris utsågs Greta Agerby, Annie Wallentheim, Hulda Flood och Agda Östlund. 
Kongressprotokollet �9��.
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såg Morgonbris som en “motvikt till den kolorerade tidskriftspressens 
kolossala utveckling.”��9 Nu hade hon fått en plattform för sin aktiva 
journalistik. 

Det politiska trettiotalet betecknar rörelse, aktivitet och uppbrott 
från ”tjugotalets förfallsperiod”, skriver historikern Åsa Linderborg,��0 
som tecknar socialdemokratins historia utifrån partiets och rörelsens 
egna källor. Även journalistiken gjordes aktiv om än med lite olika 
förtecken.

Under ett föredrag på Stockholms Rotaryklubb 1930 förklarar den 
tidigare andreredaktören på SvD, Ewald Stomberg, vad innebörden 
av begreppet aktiv�journalistik är för något, nämligen när pressen själv 
skapar sina nyheter���. En avart av den aktiva journalistiken i utlandet 
var skicket att öka läsekretsen genom att ge den förmåner. Även 
veckotidningen Vårt�Hem�hade gjort liknande försök. Insamlingar till 
nödlidande och andra välgörenhetsliknande var annars aktiviteter som 
främst förknippades med den aktiva journalistiken, även om “välgö-
renhetsjournalistiken /…/ inte varit så lätt att driva på den senaste 
tiden”.��� 

 I Tidningskvinnor härleder författarna Birgitta Ney och Kristina 
Lundgren begreppet aktiv journalistik till Vendela Hebbe som 
redan 1846 skriver ett reportage om en fattig familj och slutar med 
en uppmaning till läsarna att lämna bidrag.��� Veckotidningarna tog 

��9 Ibid. 
��0 Linderborg �00�, s. ���. Liberalismen hade visat sin impotens bland annat genom att  
underlåta att genomföra sociala reformer. 
��� Ett exempel var Veckojournalen som sände sin reporter herr Stubbendorff till Tromsö 
för att bevaka upptäckten av resterna av Andrées ballongfärd. Stomberg hänvisade till den 
utländska pressen som sedan länge ägnat sig åt aktiv journalistik. Händelsen har också 
behandlats i artikeln ”Från notis för småstaden till scoop för hela världen” av Per Rydén. 
Ständigt dessa landsortstidningar �998. För en utförlig beskrivning av bevakningen och doku-
mentationen av ballongfärden, se artikeln ”Handen saknade vante”, av Lotta Lotass, Press-
historisk årsbok �004, s. 7�-98. Se också Lundgren �00�, s. �8 ff. Stomberg själv utvecklar 
innebörden av sin aktiva journalistik i specialnumret om pressen, oktobernumret av Morgon-
bris �9��, i en intervju av Elsa Svartengren. 
��� Gunilla Lundström, ”Ewald Stomberg, tidningsmakare”, �996.
��� Ney och Lundgren �000, s. �6
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efter, skriver Ney och Lundgren. Deras tolkning av begreppet aktiv 
journalistik är att den journalistiska skildringen av de sociala frågorna 
skulle vädja till empati och förståelse hos läsarna. Genom insamlingar 
och välgörenhet kunde de hjälpa behövande. 

Utgår man från vad medieforskaren Michael Schudson urskiljer 
som å ena sidan ”new journalism” där journalisterna skriver historier 
för läsarna och därmed ger dem ett sammanhang som de kan identi-
fiera sig med eller ta avstånd ifrån, å andra sidan informationsjour-
nalistik, som strikt strävar efter att återge fakta och överlämnar åt 
läsarna att skapa sin egen förståelse om det som omtalas,��4 var hör 
då Kaj Anderssons journalistik hemma? I Schudsons tes ingår att 
new journalism riktar sig till arbetarklass och medelklass, medan 
den senare typen, informationsjournalistik, främst riktar sig till den 
bildade medelklassen. Kaj Anderssons journalistik passar i bägge 
kategorierna. Själv kallade Kaj Andersson sin journalistik ömsom för 
aktiv, Brantingjournalistik���, konsumentjournalistik eller praktisk 
journalistik.��6 För henne handlade aktiv journalistik inte om välgö-
renhet, utan den syftade till att skapa motivation för politisk handling. 
Betoningen låg på ordet aktiv.��7 

��� Michael Schudson, “The New Journalism”, �999.
��5 ”Enligt Branting skulle en tidning vara ´den lidelsefulla agitatorn, ej fegt och passivt 
registrerande, utan aktivt ingripande för att verka på tankar och viljor och så förändra händel-
sernas lopp´.” Elin Gardeström �004. s.99 ff.
��6 I SSKFs verksamhetsberättelse för �9�� redovisas vad man åstadkommit genom 
”Förbundets och Morgonbris aktiva journalistik”. De exempel som tas upp är Fabrikernas 
bästa till hemmens behov, semesterresor som anordnats i Morgonbris regi samt en utgåva av 
en ”tillfällighetstidning på åtta sidor, innehållande aktuella befolkningsspörsmål och särskilda 
för den kvinnliga delen av läsekretsen avsedda artiklar.” Tidningen rubricerades Den nya 
familjen – det nya samhället. Den utgick i ��� 000 exemplar och var ett led i propagandan 
inför valet �9�6.
��� Jfr också tillskapandet av skriftserien Aktiv Hushållning (�940-�9�4) ; upplysningsor-
ganet  som av Statens informationsstyrelse startade för att ge råd om ransonering, inköp, 
förvaring av mat osv i kristiderna.  Kaj Andersson var engagerad fram till �94�;  orsaken till 
att hon lämnade Aktiv hushållning är oklar, skriver Schwanbom, �00�, s. 70, som håller för 
sannolikt att man var ute efter akademiskt skolade personer. 
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Kaj Anderssons antifascistiska hållning
Kaj Anderssons ovilja mot att sätta ut signaturer innebär ett huvudbry 
för den som söker efter hennes ideologiska hållning och skrivande 
gärning. Men oaktat att de sammanlagt trettioen texter mellan 1930 
och 1939, som bär Kaj Anderssons signatur��8 (Kaj Andersson, KAJ, 
K.A., -j. eller Kaj), sannolikt endast utgör en liten del av allt hon skrev, 
så pekar de mot tre politiska ämnen: Antifascism, samling från vänster 
mot klassamhället och samling mellan könen mot klassamhället. Det 
sistnämnda betydde att hon i princip var motståndare till särorgani-
seringen, trots att hon arbetade och skrev för SSKF som de facto var 
ett förbund för kvinnor och endast kvinnor. Slutligen var modernise-
ringen av hemmet och hennes estetiska ideal den punkt på den egna 
dagordningen som följde henne även efter Morgonbris-tiden. 

Med något enstaka undantag gör hon i artiklarna kopplingar till 
internationella förhållanden, vare sig det gäller hushållets frågor eller 
storpolitik. Sex av artiklarna har ett uttalat antifascistiskt budskap. 
Den första: ”Skapa enhetsfront”, (oktober 1932), var en agitatorisk 
artikel med uppmaningen att skapa en internationell enad vänsterfront 
mot nazisterna.

I mitten av januari 1933 reste hon tillsammans med några kamrater 
till Berlin, för att ge stöd åt de socialdemokratiska kvinnorna. I 
artikeln ”Kvinnlig tapperhet i en inbördes stridande nation”, (mars 
1933) skildrade hon interiörer och exteriörer från en stad som bävade 
inför vad som skulle komma. 

Främlingen som dimper ner i Berlins centralare delar, märker först 
ingen förändring i miljonstadens ansikte. Här är en samma häxkittel 
som förr: slammer, trängsel och kvav luft såväl i de underjordiska 
spårvagnarna som på de stora lyxkaféerna och teatrarna. Grosse 
Schauspielhaus - f.d. cirkus med 5000 platser - spelar lyxoperetten 

��� Av de �� signaturerna utgörs �8 av artiklar eller längre notiser. Se appendix A med 
förteckning över Kaj Anderssons signerade artiklar med rubriker och kort innehållsbeskriv-
ning.
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Ball in Savoy för fullsatta hus kväll efter kväll. Jättevaruhusen sälja 
vilt till de förestående maskeradevenemangen. Och utanför nazis-
ternas högborg ligger gatan tom och stilla.��9 

Med några rader fångar hon det spända läget på redaktionerna. 

I Berlins yttre delar påträffas utanför tidningarnas lokalredaktioner 
grupper av arbetare, som avhandla senaste nattens mord. Just i den 
gatan blev vid fyratiden på morgonen en arbetare av okänd anledning 
nedskjuten av en nazist. /…/ Det är i Reinickendorff, Berlins fattigaste 
distrikt. /…/ Vorwärts – partiorganets suggererande namn lyser rött 
på en svart fönsterruta. Vi lystra och stiga in i det lilla kala tidnings-
kontoret, där Marx välbekanta bild hälsar oss på väggen…/.�40

Hela artikeln är ett vittnesmål om terror och skräck, med nära skild-
ringar av hur enskilda människor hade drabbats av arbetslöshet och 
rädsla för brunskjortornas repressalier mot varje form för avvikelse från 
den nazistiska vägen. Men också om solidaritet och sammanhållning.

Här möter man ett allvar, en värdighet, en trosvisshet, en förtröstan 
på att frihetens och rättfärdighetens sak ändå till sist skall segra, 
som imponerar på oss …/. Och när Morgonbris´ redaktör i några ord 
framfört de svenska systrarnas varma hälsning och deras beundran 
inför de tyska kamraternas lugna värdighet i olyckans tid, utbrister 
någon i skaran, Låt oss sjunga! /…/ FRIHET, det är det sista ord vi 
höra från våra tyska kamraters läppar…från de fria människor som 
inte låter böja sig under en diktators ok.�4�

I en dramatisk passage utnyttjar hon en replikväxling för att stegra 
intresset: 

Hälsa kamraterna i Sverige att vi inte låter kuva oss. –Men finns det 
pengar i kassorna så att ni skulle våga riskera en generalstrejk? Nej 
inte strejk. /…/ Men det finns ju en annan utväg. – Några sekunders 

��9 Kvinnlig tapperhet i en inbördes stridande nation, Morgonbris, mars �9��.
��0 Ibid.
��� Ibid.
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vältalig tystnad, blickar växlas. – Men - vapen? – Tja, sådant får man 
ju inte tala om , men de kunna väl uppdrivas – och med ett bittert 
leende – kanske dem som nazi hålla gömda…�4�

Marsartikeln illustrerades med ett fotomontage på ”Det tredje 
rikets rätta ansikte”, bild 4. Varifrån bilden är hämtad framgår inte, 
men den är värd en kommentar. Under hösten 1932 blev nationalsocia-
listiska arbetarpartiet (NSDAP) det största partiet i de tyska riksdags-
valen och efter årsskiftet, den 30 januari 1933, utsågs Adolf Hitler till 
rikskansler i Tyskland. Det föranledde redaktören för Göteborgs�Handels�
och�Sjöfarts�Tidning, Torgny Segerstedt, att skriva artikeln ”Herr Hitler 
är en förolämpning”, den 3 februari 1933, endast några dagar efter 
utnämningen. Fem dagar senare skickade Hermann Göring en hotfull 
protest till tidningen. 

Vid det laget satt Kaj Andersson redan och skrev på artikeln 
”Kvinnlig tapperhet i en inbördes stridande nation” (se ovan) som 
således publicerades efter Görings protest. Uppföljningsartikeln med 
det provocerande fotomontaget publicerades några månader senare 
i Morgonbris, det vill säga i det svenska statsbärande partiets egen 
kvinnotidning. Här får man utgå ifrån att Kaj Anderson var i fullt 
medvetande om vilka krafter som kunde utmanas. 

I vilken mån det ledde till reaktioner från regeringshåll är okänt. 
I ett av VUs protokoll  från den 3 november 1933, ett halvår senare, 
finns en passus som kan ha haft med saken att göra. Kaj Andersson 
förslog att Annie Wallentheim skulle göra en broschyr om krigsindu-
strin, för spridning genom Informationsbyrån. Wallentheim tvivlade 
på värdet av ett sådant arbete och läget ansåg hon för övrigt vara sådant 
att största försiktighet borde iakttas. Men Kaj insisterade. ”Red. håller 
inte med den rent pacifistiska linjen. Informationsbyrån är ju dock 
en institution med statligt anslag och bör utnyttjas. Anser att vi just 
genom Annie Wallentheims medarbete skulle ha viss garanti för att 

��� Ibid.
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icke komma i motsättning till regeringspolitiken.”�4�  Man kan fråga 
sig varför hon inte gjorde det själv.

Hon hade vidsträckta internationella utblickar. Berlinresan i 
januari 1933 följdes av fler resor till Tyskland, Schweiz, Tjeckoslo-
vakien. Hon blandade personskildringarna och ögonblicksbilder med 
sakliga upplysningar. I augustinumret 1933 återknyts till Berlinbe-
söket i en artikel, ”Systerkedjan”, som inte bär Kaj Andersons signatur, 
men där författaren till texten refererar till hennes besök. ”I brev 
förklarar Frauenwelts [Tysklands Morgonbris] redaktion att besöket 
av Morgonbriś  redaktör veckan före valet var den sista glada tilldra-
gelsen där.”�44 Artikeln ger en överblick över Morgonbris motsvarighet 
i andra länder, 

Toveritar i Finland, Frauenrecht i Schweiz, The Labour Woman 
i England, La Femme Socialiste i Frankrike, Die Frau i Österrike 
och Arbeider-Kvinnen i Norge. Die Genossin är /…/ de tyska kamra-
ternas informationsblad. Den liksom Frauenwelt /…/ har den tyska 
nazistregimen krossat..�4�

��� VU protokoll november 1933.
��� Systerkedjan, Morgonbris, augusti �9��.
��5 Ibid.

Bild 5: Morgonbris motsvarighet i andra länder. 

Foto: ”Systerkedjan”, Morgonbris augusti 1933.

Bild 4: Det tredje rikets 

sanna ansikte. Foto: 

Morgonbris, mars 1933.
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Hösten 1934 reste hon till Österrike, kort tid efter att det hotande 
inbördeskriget avvärjts. 

Hennes förmåga att skapa dramatik och närvaro i reportagen, kom 
inte bara till uttryck i Berlinreportaget i mars 1933. Ett par år innan 
hade hon intervjuat anhöriga till dem som drabbades av skotten i Lunde 
utanför Kramfors 1931, De som slaget träffar hårdast, (juni 1931) och 
i ett liknande reportage från Sandarne ett år senare, ”Kvinnor i främsta 
ledet mot polisen”, (augusti 1932). Den senare rubriken var ett citat 
från utländsk press. I artikeln framhöll hon hur kvinnor i andra länder 
ställt sig bakom sina män i kampen, vilket var något hon saknade hos 
de svenska kvinnorna. Reportageresan till Hälsingekusten gjorde hon 
tillsammans med Hulda Flood, som delade hennes omdöme om de 
svenska kvinnorna som tillbakahållna av okunnighet och mindervärde, 
enligt artikeln.

Kulturradikal med konservativa ideal
Barndomens upplevelse av relativ fattigdom spelar en stor roll i Kaj 
Anderssons livsberättelse.�46 Drömmen om att förmedla kvalitets-
medvetande till husmödrarna bottnade i en rent personlig, estetisk 
drivkraft. Det sköna är det goda. Men också tidsandan och inte minst 
det socialdemokratiska partiets program och visioner bör ha spelat en 
stor roll för hennes estetiska hållning. 

Hennes varmt beundrade ledstjärna, Hjalmar Branting, som var den 
mest framträdande gestalten i förra sekelskiftets politiska offentlighet 
representerade en modernistisk och nyttoinriktad kulturradikalism i 
motsättning till den kulturkonservativa hållning som dominerade 
socialdemokratin då Kaj Andersson var barn. De dubbla riktningarna 
skulle för hennes egen del komma att göra sig gällande under hela 
hennes verksamhet, också efter Morgonbris-tiden. När utformandet av 
trettiotalspolitiken skedde inom partiet, var det den moderna industri-
arbetaren som vann terräng över det äldre idealet om arbetet som något 

��6 Klaus Misgelds intervju med Kaj Anderson; ljudband och i skrift. ARAB.
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i grunden negativt och som något som borde göras undan så snabbt 
som möjligt för att frigöra tid till odlande av själen och högre intressen 
än de rent materiella. Det gamla, antika bildningsidealet fick ge vika 
för nyttotänkandet. 

I idébiografin om Ernst Wigforss gör författaren Arne Helldén 
skarp åtskillnad mellan det klassiska, det “aristokratiska” och kultur-
konservativa bildningsidealet inom socialdemokratin, och det moderna, 
borgerliga och kulturradikala när det gäller synen på arbete. �47 Det 
förra såg arbete som ett nödvändigt ont utan egenvärde, medan det 
senare såg arbetet som ett mål i sig. För socialisterna, skriver Helldén, 
har arbetet förknippats med det förhatliga, kapitalistiska samhällssys-
temet, vilket betyder att de intagit samma hållning visavi arbetet som 
de kulturkonservativa. Motionen om 8-timmarsdagen var ett yttersta 
uttryck för den pessimistiska uppfattningen om arbetets nedbrytande 

��� Arne Helldén, Ernst Wigforss. En idébiografi, �990.

Bild 6: Kaj Andersson. Foto: Silvia 

Hagströms privata samling.
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följder. Motionären Värner Rydén hyllar till och med den från flydda 
tider patriarkala omsorgen om arbetaren, framför industrialismens 
exploaterande av arbetarens kropp och själ�48. Kaj Anderssons hållning 
visavi arbete kom till uttryck i hennes kritik av arbetets innehåll och av 
produktionen, eller rättare sagt massproduktionen. 

Läsarna skulle fostras estetiskt
Kaj Anderssons beundran för gediget och estetiskt handarbete var 
stor och omutlig. Hemmen och kvinnornas värld skulle förskönas. 
Exemplen på sköna ting i varukatalogen, som infördes i Morgonbris 
med kampanjen Fabrikernas bästa till hemmens behov, är hämtade 
från till exempel Almedahls, Skultuna, Gustavsberg och Orrefors. Det 
utbudet stod i skarp kontrast till de massproducerade lågprisproduk-
terna som bjöds ut i den kolorerade veckopressen. 

”Först då intet fult finnes att få köpa; då det vackra är lika billigt 
som det fula nu är, kan skönhet för alla bli en full verklighet”,�49 skrev 
Ellen Key i uppsatsen Skönhet� i�hemmen, år 1899. Orden kunde vara 
skrivna av Kaj Andersson drygt trettio år senare i Morgonbris. Med 
såväl konsumentkampanjen som den senare utkomna boken Handar-
betet� till� heders 1939,� ger hon uttryck för samma estetiska ideal och 
funktionalistiska skönhetsdyrkan som Ellen Key. I det privata livet 
levde hon som hon lärde, i en sparsmakat inredd lägenhet med ett fåtal 
möbler av gediget hantverk med enkla, vita bomullsvoilegardiner för 
fönstren.

I antologin Den� vackra� nyttan, diskuterar Louise Waldén olika 
förhållningssätt till handarbetet, positioner som kan knytas till olika 
kvinnorörelser under förra seklet.��0 Hon skiljer mellan den emancipa-
toriska kvinnorörelsens position med rösträtten, utbildning och yrkes-
arbetet som mål, den traditionella kvinnovärldens och husmodersför-

��� Helldén �990
��9 Ellen Key. Hemmets århundrade, �976, s. 8�
�50 Louise Waldén, ”Handarbetet – hatat och hyllat”, �999.



2�Tidningsmakerskan

63

eningarnas position och slutligen de sociala ingenjörernas position, 
som strävade efter att frigöra kvinnorna med hjälp av den moderna 
tidens nya teknikbaserade industri. Kaj Andersson hörde till dem som 
lyckades inta alla tre positionerna, skriver Waldén. 

I samband med Kaj Anderssons hundraårsdag, som uppmärk-
sammades av föreningen Wendelas Vänner, skrev journalisten Per 
Schwanbom om hennes journalistiska karriär under rubriken “Besatt 
av journalistik”.��� Journalistiken var inte bara hennes passion och 
livsluft, utan utgjorde svaret på hur det moderna samhället skulle göras 
ljust och människovärdigt. 

Femtioåtta år tidigare skrev Margit Palmær, själv medarbetare 
i Morgonbris under Kaj Anderssons redaktörskap, om “Vår nutids 
kvinnor”.��� Journalistens yrke kunde avgränsas och beskrivas utifrån 
kvinnors erfarenheter och här lät hon Kaj Andersson komma till tals. 
Hon drevs av experimentlusta och nyfikenhet, som en katalysator för 
idéer som var i omlopp i tiden.

 När Kaj Andersson lämnar Morgonbris 1936 gör hon det för redak-
törskapet i Våra�Damer som hade givits ut av Åhlén och söners förlag 
sedan 1935. “Vi kvinnor behöver en ŕiktig´ tidning, utan partipolitik, 
vacker och vettig”,��� heter det i Våra�Damers novembernummer. Att 
hon var hjärtligt trött på diskussionerna i kvinnoförbundet var tydligt. 
I Våra�Damer får hon ge fullt utlopp åt sina visioner om kvinnorna, 
framför allt husmödrarnas betydelse för produktionen. Med Kaj 
Anderssons första nummer utvidgades tidningen med fler sidor och 
medarbetarna förstärktes med en rad namnkunniga bland journalister 
och författare, läkare, pedagoger, konstnärer med flera.

Det skönlitterära materialet är ymnigt i förhållande till Morgonbris. 
Elin Wägners novell ”Han som kom den 1:e” är inte den enda utan 
Astrid Forsbergs ”De blå tulpanerna” är tryckt i samma nummer, 

�5� WendelAvisan �-4/97
�5� Margit Palmær, Vi nutidskvinnor, �9�9.
�5� Våra Damer � nov �9�6, nr 44, �:a årgången. Se även ”Ett havererat damtidningspro-
jekt”, Schwanbom �006.



2�Tidningsmakerskan

64

liksom en berättelse ”En besynnerlig bröllopskväll” av Sarah Elisabeth 
Rodger samt två följetonger: det första avsnittet av ”Esther och 
Albert” av Waldemar Hammenhög och fortsättningen från föregående 
nummer, ”Vi två”, berättelse av Netta Muskett. 

Annonserna är mestadels hushållsartiklar eller -utrustning samt 
skönhetsvårdande produkter. De är samlade i slutet av tidningen, vilket 
gör det lätt att skilja dem från det redaktionella materialet. Förutom 
ett korsord finns även den ritade serien Pelle och Trix, Ödemarkens 
riddare av Zane Grey, Brumle, Lilla Ninni och Sniff. Från och med 
det kommande numret även serien Lille Kungen. Materialet är i övrigt 
varierat, från fotoreportage om Gripsholms Amerikakryssning till råd 
och anvisningar om matlagning. Reseberättelser, bland annat om de 
spanska kvinnliga soldaterna vid fronten, porträtt av Elise Ottesen-
Jensen och tävlingar som Vem diskar fortast och bäst? I det första 
numret av Våra�Damer�som hon redigerade förefaller Kaj Andersson 
ha lämnat proletärkvinnans vardag.��4 Tidningen lades ner efter ett 
trettiotal nummer. 

�5� Se också Per Schwanbom, �006, s. 9�-98.
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3  
Morgonbris 
ansiktslyftning

Ekonomiska villkor
De flesta feministiska tidskrifter, som produceras av och är riktade till 
kvinnor (veckopressen undantagen), har tampats med stora ekonomiska 
problem, hävdar de brittiska forskarna David Doughan & Denise 
Sanchez.��� I princip kan man säga att de tillkommit och underhållits 
tack vare kvinnors frivilliga och obetalda arbete. De flesta tidskrif-
terna är rätt tunna och har kommit ut i mycket små upplagor. Utgiv-
ningsfrekvenserna varierar bland annat som en följd av de bräckliga 
ekonomiska villkoren. De flesta feministiska tidskrifter har varit och 
är beroende av sina läsares lojalitet, dels genom prenumerationer, 
dels genom direkta bidrag och insamlingar i tider av ekonomisk nöd. 
Iakttagelserna gäller i allt väsentligt också Morgonbris. I alla fall till 
dess Kaj Andersson tog över redaktionen, vilket framkommer nedan. 

Priset för tidskrifterna har varierat, hävdar de vidare. Ofta har de 
varit billiga om inte helt gratis. Men i vissa fall har man vågat sätta 
priset högt, till exempel då läsarna antagits vara�högt utbildade akade-
miker med möjlighet att betala mycket för att få tidskriften. I vissa fall 

�55 David Doughan & Denise Sanchez, Feminist periodicals ��55-�9��, �987.



3�Morgonbris�ansiktslyftning

66

har det även framgått av klädesannonserna att man riktat sig till en 
välbeställd läsekrets, antar författarna, vilket kan tyckas något oväntat, 
eftersom sambandet mellan pris och kvalitet på annonsernas varor och 
läsarnas köpkraft, inte kan tas för givet. Just den aspekten hade en viss 
betydelse för Morgonbris ska det visa sig.��6 

Till ovanligheterna hör tidskrifter som har varit öppna för en 
offentlig debatt och fri opinionsbildning skriver författarna slutligen. 
Sådana tidskrifter har varit relativt få men inflytelserika och riktat sig 
till såväl män som kvinnnor samt har inte automatiskt utgått från att 
det feministiska budskapet delas av läsarna��7. Morgonbris hör otvivel-
aktigt till denna sista, ovanliga, kategori. 

Morgonbris ekonomiska ställning
Tidskriftens ekonomiska ställning utvecklades positivt under perioden 
1920 till 1939. Året då Signe Vessman kontaktade Kaj Andersson hade 
ekonomin varit skral. Såväl annonsintäkterna som lösnummerförsälj-
ningen hade minskat kraftigt. Det enda som var stabilt var kommis-
sionärernas försäljning, som ökade konstant. Av det bör man kunna 
dra slutsatsen att även upplagan ökade. 

Morgonbris´ ekonomiska ställning redovisas i förbundets verksam-
hetsberättelse för första gången 1911. Inkomsterna uppgick den gången 
till knappt två tusen kronor, men den ekonomiska ställningen låg på 
minus. Upplagan varierade mellan 4000 och 6000.��8 

Dessvärre finns inte några pålitliga uppgifter om upplagestorlekens 
utveckling, endast sporadisk information i verksamhetsberättelserna. I 
verksamhetsberättelsen från 1937 påstås att genomsnittsupplagan låg 
på ca 25 000 exemplar, men i en jämförelse mellan 1937 och 1938 i 
nästa års berättelse (1938) låg den på ca 20.000 exemplar respektive 
23.000 exemplar (se appendix C).

�56 I kampanjen Fabrikernas bästa till hemmens behov; se nedan.
�5� Doughan & Sanchez, �987, Introduction s. xi-xvi.
�5� Morgonbris ekonomi redovisas i tabellform i appendix B.
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När Morgonbris går in i trettitalet har inkomsterna ökat, men inte i 
jämn takt. Från knappt femtiotusen 1929 till nästan en halvering 
följande år. Den siffran justeras emellertid kraftigt påföljande år, 1931, 
till nästan 54 000. Det var i den här vevan som redaktör Vessman 
kontaktade Kaj Andersson. Kommissionärernas försäljning hade mer 
än fördubblats, samtidigt som annonserna hade tredubblats. 

Här såg Kaj Andersson utvecklingsmöjligheter. När hon slutade på 
Morgonbris�hade hon näst intill tiodubblat annonsintäkterna (se figur 
1).

Figur 1: Morgonbris ekonomi 1920-1939. Källa: SSKFs verksamhetsberättelser.
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Kommissionärerna 
Kommissonärernas försäljning utgör lejonparten av intäktsidan. Såväl 
lösnummerförsäljningen som prenumerationerna, vilka börjar bokföras 
först 1932, förstärker ekonomin marginellt i förhållande till det arbete 
som läggs ner ute i landet bland de kvinnor som säljer per kommission, 
som beställer exemplar från tidningen och säljer den i det egna bostads-
området mot en liten ersättning (kommission).��9

�59 Distributionssystemet pågick fram till kongressen �960 då man beslutade att kostnaden 
för tidningen skulle ingå i medlemsavgiften. 

Bild 7: Kommissionär säljer Morgonbris.  

Foto: Morgonbris bildarkiv, vol 3. 
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Den formen för distribution utgjorde en kontaktyta mellan redak-
tionen, förbundsledningen och medlemmarna ute i landet å ena sidan, 
å andra sidan var det en källa till irritation hos kassören när kommissi-
onärernas redovisningar var försenade. Tidningen var i konstant behov 
av likvida medel. Under perioden ser vi emellertid att det sker en jämn 
och obruten ökning av kommissionärernas redovisning, nästan fyra 
gånger så mycket 1939 som vid periodens början 1930 och åtta gånger 
så mycket som 1920. 

Lösnummerförsäljningen
Av lösnummerförsäljningen kan man dra slutsatsen att den hänger 
intimt samman med redaktören Kaj Andersson själv. Innan hon 
kom till redaktionen, vilket hon således gjorde redan1931, även om 
hon formellt anställdes först året därpå, var lösnummerförsäljningen 
försumbar. Och det är uppenbart att med hennes frånträde så avstannar 
den. Under hennes tid lockar Morgonbris till sig läsare också utanför de 
egna kretsarna och blir ett nytt inslag i den massmediala och politiska 
offentligheten. Den dittillsvarande dominerande distributionsformen 
hade gått via kommissionärerna, men med den nya utstyrseln och det 
nya, moderna anslaget får fler upp ögonen för Morgonbris.�Det är också 
nu man börjar bokföra prenumeranterna. I vilken mån de utgörs av nya 
läsare, eller om de tidigare hört till kommissionärernas trogna skara av 
köpare, är inte möjligt att säga.

Trots att tidningens ekonomi stärks, först långsamt under tjugo-
talet, sedan dramatiskt under trettiotalet, är kritiken mot den ekono-
miska sidan, och hur den sköts, återkommande i de källor som SSKF 
själv producerat: i verksamhetsberättelser, i protokoll från kongresser, 
styrelser och i verkställande utskottet (se kap. 8: Den inomorganisato-
riska debatten). 
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Annonserna
Annonserna i det första nya majnumret 1931 är det som tydligast pekar 
på en nyordning inne i tidningen, men också ettan, som är ett foto 
på sex kvinnor och ett barn, ansiktena står nära varandra i halvprofil, 
barnet vilar i famnen på en av dem. En annan har huckle, två har dukar 
runt huvudet. I bakgrunden ett flackt landskap, möjligen havsranden. 
Bilden faller ut på hela sidan, borta är den annars obligatoriska ramen. 
Papperet är tjockare och skrovligare, tidningen har ökat från 20 till 50 
sidor. 

I majnumret 1931 finns 81 annonser, varav 8 helsidor. Vad hade 
det för betydelse, förutom det uppenbara att tidningen skaffade sig 
annonsintäkter? För läsningen borde det ha spelat en rätt stor roll. 
Tidigare hade artiklarna varierat storleksmässigt; mellan uppskatt-
ningsvis en halv spalt till sammanlagt högst två helsidor per nummer. 
Med den nya layouten tar artiklarna större plats, även om de inte 
textmässigt är längre, främst pga bilderna och vita ytor. Tidningen 
får en helt annan karaktär, ett annat tilltal. Inte bara för att läsaren 
närmas som konsument utan även för att typografin är densamma 
i brödtext och annons. Det krävs av läsaren att denne förmår skilja 
mellan brödtext och annonstext. Av kongressprotokollet 1936 framgår 
att det inte var en oproblematisk förutsättning vilket också poäng-
terades av partisekreterare Anders Nilsson, ”dessa båda saker måste 
hållas strikt isär”.�60

�60 SSKF Kongressprotokoll �9�6, s.86.

Tabell 1: Annonsutvecklingen 1929-1939 I Morgonbris.. Tabellen visar annonsernas del 

av det totala spaltutrymmet i varje april- respektive oktobernummer.  Procent. Skuggat 

parti Kaj Anderssons redaktörsperiod. Källa: Morgonbris 1930-1939.

% 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

April �� �0 �� �4 �� �0 �� �9 �0 �4 �7
Okt 8 8 �� �9 �0 �� �7 �� �4 �4 �6
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Kaj Andersson förklarade ”annonssystemet” och försäkrade att det inte 
förekom någon gratisreklam i Morgonbris. Det nummer av tidningen 
som Nilsson förmodligen avsåg, mars 1936, hade vänt sig till ”fackför-
eningarnas kvinnor, sömmerskor och andra konfektionsarbetare”. 
Syftet var att ge en bild av det svenska produktionslivet och konfek-
tionens utveckling. 

Bägge nedgångsperioderna i annonsutvecklingen hänger samman 
med Kaj Andersson, men på olika sätt. Den första perioden runt 1930 
utgjorde ett incitament för att rekrytera henne och den andra 1935-
1937 sammanfaller med hennes avgång, då annonsintäkterna sjönk. 
Däremellan ägde en formidabel utveckling rum.

I tabell 1 ligger annonserna fortfarande på en beskedlig nivå, runt 
tio procent av utrymmet, ett par år innan Kaj Andersson blir redaktör 
för Morgonbris. Men redan i mars 1931, alltså ett par månader innan 
Kaj Andersson engageras så har det börjat hända saker. Annonserna 
ökade avsevärt redan under Signe Vessmans regim, men det var 
förknippat med mycket arbete. Morgonbris inte var lika attraktivt för 
annonsörerna som andra typer av tidskrifter. Av siffrorna framgår det 
emellertid att det var hon som var den som först öppnade dörren för 
den nya eran av marknadsanpassning.

 Majnumret 1931 blev en succé och verkställande utskottet (VU) 
godkände att även juninumret skulle få samma utstyrsel. Kaj Andersson 
hade lovat medarbeta även i juninumret som sedan utförligt kommen-
terades på julimötet. Även juninumret hade gjort succé, till och med 
Dagens Nyheter hade kommenterat det i två artiklar och en ledare. 
Idrottsrörelsen hade uttryckt uppskattning och partipressen hade 
infört goda recensioner. Kommissionärerna beställde större upplagor, 
annonserna rullade in och agitationen riktade in sig på Morgonbris.
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Den nya utstyrseln
Stockholmsutställningen brukar nämnas när man ska beskriva trettio-
talsandan. Det nya modernistiska samhället signalerade optimism och 
framstegstro med funktionalismen som ledstjärna för byggarna av 
folkhemmet. På utställningen 1930 manifesterades uppgörelsen med 
det gamla samhället i den moderna Bauhausstilen. För Morgonbris 
del kom den stora stilmässiga förändringen - på ytan - först något år 
senare med en ny typ av layout. Kaj Andersson lade ut sidorna enligt 
ett nytt modernt snitt med större sidformat, ny papperstyp som var 
bättre lämpad för foto och rena ytor. 

Det väckte uppmärksamhet inom tidningsvärlden, också utanför 
landets gränser enligt redaktören själv, som citerar den danske förfat-
taren och politikern Arne Sørensen:

[Morgonbris] har utan att pruta av på det idéella innehållet utnyttjat 
en publikationsteknik som gör den lättläst – effektiv typografi, ameri-
kanska rubriker av sensationellt snitt, ett över måttan fint fotografiskt 
illustrationsmaterial, som förenar det moderna fotografiets finaste 
estetiska teknik med den idéella propagandans klaraste former.�6�

Fotografiet
Det kanske mest iögonfallande med tidningens nya utstyrsel är 
att fotografiet får en så framträdande plats. “Vid omläggningen av 
Morgonbris� stimulerades jag dels av några avantgardefilmer i sträng 
svart och vit kontrastverkan och dels av nordisk Rotogravyrs första 
utgåvor av Carl Fries samling ´I svenska marker”�6�, skriver Kaj 
Andersson. 

�6� Kaj Anderssons ansökan till Åhlén & Åkerlunds tidskriftstipendium �96�. 
�6� Opublicerade minnesanteckningar, ”illustrationer”, av Kaj Andersson.
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Inspirerad av bildverkan i nämnda filmer /…/ slog jag fram bilden 
i Morgonbris.� Det var förresten den ryskinspirerade vinjetten på Vi 
kvinnor i fabriken som animerade Morgonbris dåvarande ledning att 
engagera mig för att göra något nytt av denna tidning. På så sätt blev 
det jag som i svensk press lanserade det moderna fotot.�6� 

Under trettiotalet diskuterades ”Marginalfrågan” som en följd av 
att man inom typografin tagit till sig de modernistiska idéerna att 
låta både text och bild inkräkta på boksidornas marginaler. I vilken 
utsträckning Morgonbris� fotoanvändning påverkade samtiden -eller 
om det var tvärt om- går inte att avgöra�64, men att redaktören var 
vaken för stora och internationella strömningar råder det ingen tvekan 
om. Kaj Andersson läste regelbundet internationell press, bland andra 
New�York�Times, vars söndagsbilaga hon till och med försökte efter-
likna i Social-Demokratens söndagsnummer på tjugotalet, enligt egen 
utsaga.�6� 

Fotografiets exakthet och tekniska skärpa låg i linje med de tyska 
Bauhausinfluenserna och den� nya� sakligheten, som Patrik Åker lyfter 
fram i sin avhandling om bildanvändningen i Vår�Bostad.�66 Fotogra-
fiets användning i reklam och i propagandasyfte var inte okontrover-
siellt. På utställningen FRITIDEN�67 hade Svenska Slöjdföreningen 

�6� Kaj Anderssons ansökan till Åhlén & Åkerlunds tidskriftstipendium �96�. Vi kvinnor i 
fabriken var ett specialnummer av tidskriften Tidevarvet (�9��-�9�6), �9��, nr �, som utgavs 
av den så kallade Fogelstadsgruppen. 
�6� Upprördheten i diskussionerna dämpades ”av en reformistisk anda och en socialdemo-
krati på frammarsch”, skriver Magdalena Gram i ”När typografin blev ´modern´”, 2006.
�65 Opublicerade minnesanteckningar, ”illustrationer”, av Kaj Andersson.
�66 Åker, �998, s ���.
�6� Utställningen som pågick i 65 dagar, mellan 19 juni och 23 augusti 1936, innehöll sju 
teman: Folkbildningen; Konst, teater, sång, musik, film, radio; Hobbies; Reselivet; Gymnastik, 
sport, idrott; Fritiden och hemmet; Fritidsbostäder. Att fritiden var en männens angelägenhet 
vittnar sammansättningen av medarbetare i organisationen om.  Av de sammanlagt �� leda-
möterna i styrelsen och arbetsutskottet samt av medarbetarna och funktionärerna var ingen 
enda kvinna. Bland de �4  specialmedarbetarna fanns emellertid tre kvinnor, både Céline 
Brunius och Alva Myrdal, vilka svarade för texterna från kvinnorörelsen, samt Bibi Lindström 
som bidrog med bilder om kvinnorörelsen och temat Fritiden och hemmet. Inom det sist-
nämnda temat samarbetade flera organisationer: Sveriges husmodersföreningars riksför-
bund, Sveriges socialdemokratiska riksförbund och Svenska landsbygdens riksförbund. De 
representerades av Eleonor Lilliehöök, Disa Västberg och Karin Collin i nämnd ordning. Även 
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utnyttjat fotografiet på ett för tiden uppseendeväckande sätt. I Ystads�
Allhanda presenteras utställningen på öppningsdagen den 19 juni 1936 
och det stora fotomontaget, som dominerar utställningen, är det som 
tilldrar sig störst intresse. 

Vissa

anser att Fritiden innebär fotomontagets underbetyg i stor stil som 
reklam- och propagandamedel /…/ alltför uppskruvade effekter 
[skorstenen på en atlantångare förstorad i naturlig storlek t ex] av agita-
torisk karaktär och därav följande tarvlighet och okonstnärlighet,

löd recensionen. Kaj Andersson ingick i kommittén för utställningen.
I en jämförelse med andra kvinnotidningar som ges ut i andra länder 

vid den här tiden och a propos att den tyska�Frauenwelt (Morgonbris´ 
motsvarighet) lagts ned av nazisterna, skriver Kaj Andersson själv att 
Morgonbris undergått en förändring “...sedan maj 31 /.../ som gjort 
den till den mest omfångsrika och tekniskt mest påkostade politiska 
kvinnotidningen i världen.”�68

Med fotomontaget “skriver man in sig i en internationell 
modernism”, hävdar Jan Olof Nilsson i sin biografi om Alva Myrdal 
(1994), men han syftar inte på Morgonbris utan på manifestet acceptera, 
som kom ut 1931 som en reaktion mot den kritik som hade riktats mot 
funkishuset i samband med Stockholmsutställningen. Den nya tidens 
stad och stadsbebyggelse var massornas eller kollektivens, inte indivi-
dernas, vilket manifesterades i den tidens estetik och “Fotomontage 
kom att bli något av en signaturmelodi för alla modernistiska kollektiv 
i Europa”, skriver Nilsson�69. Morgonbris var, med sina många fotore-

organisationernas respektive medlemstidskriftredaktörer ingick, nämligen Märta de Laval för 
Husmoderförbundets medlemsblad och Kaj Andersson för Morgonbris. Dessutom ingick Alva 
Myrdal  och arkitekt Ingeborg Wærn Bugge samt fil dr. Margit Wohlin, den sistnämnda som 
sekreterare. Se utställningskatalogen fritiden �9�6.
�6� Morgonbris, augusti �9��.
�69 Jan Olof Nilsson Alva Myrdal. En virvel i den moderna strömmen, �994, s. �9�
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portage och -montage, tveklöst en av de tydligaste representerna för 
trettiotalets modernistiska estetik. �70

��0 Jfr Ylva Habels avhandling Modern media, modern audiences. Mass media and social 
engineering in the �9�9s Swedish welfare state, �00�.

Bild 8: Experimenterande med rubriker. Fotomontage: Robert Månsson.
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Rubriker och vinjetter
Tidningen känns gammalmodig 1930 och kanske bidrar rubriksätt-
ningen till det. De är satta som så kallade spetsar, en rubriksättning 
som till exempel Dagens� Nyheter hade övergivit redan på 20-talet�7� 
men som fortfarande en bit in på 20-talet i övrig press blandades med 
så kallade saxar. Spetsar är en minst tvåradig, centrerad rubrik, där 
raderna eftersom blir kortare. Rubrikens spets pekar ner mot texten 
vilket ju är rubrikens egentliga syfte.�7�

Helt annorlunda ser saxen ut. “Den saxade rubriken (the stepped 
head) är tidningsgrafikens sonett” skriver Per Rydén. Det ansågs 
särskilt kvalificerat att behärska den konsten ända in på 50-talet. 
Saxen är en uppbruten rubrik som också sätts över flera rader, men 
det första ordet är vänsterställt i linje med den första spalten och de 
följande raderna är indragna så att sista bokstaven slutar i linje med den 
högra spalten. Exempel på de senare kan man hitta bland Morgonbris 
annonser på trettiotalet, men bara i enstaka fall. I och med majnumret 
1931 slutar man sätta rubriker som spetsar och övergår till vänster-
ställda rubriker, alt. rubriker som sätts över hela spalten/spalterna. De 
saxade rubrikerna slog aldrig igenom på Morgonbris.

När tidningen började ges ut 1904 låg en vinjett överst: ett oändligt 
led av kvinnor, unga som gamla, på väg mot en ljusare framtid längs 
en strand i morgonrodnaden.�7� I täten bär fanbäraren ett standar 
med texten ”Kvinnornas fackförbund 7/10 1902.” Under bilden står 
”MORGONBRIS” i versaler, följt av ”Arbeterskornas tidning - utgiven 
av Kvinnornas Fackförbund.” 

Sju år senare, i det första numret 1909, ändrar tidningen sin vinjett 
till en tecknad bild på havet och morgonrodnaden, som en ung kvinna 
blickar ut över, skuggandes ögonen med höger hand. Tidningen 
professionaliseras genom att redaktörens namn Ruth Gustafson sätts 

��� Per Rydén, Allmänningen : inledande studier i pressvetenskap, �99�, s. ���.
��� Ibid, s. ��� ff.
��� Yvonne Hirdman tolkar vinjetternas innebörder och kvinnosyn i Den socialistiska hemma-
frun, �99�, s. ��-6�.
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ut under vinjetten, liksom de skilda adresserna till redaktion och 
expedition: Hagagatan 18 IV ög, resp Tunnelgatan 1B I i Stockholm. 
Först ett par år senare, 1912, tydliggörs var tidningen hör hemma 
partipolitiskt. Vinjetten föreställer ett träd, vars synliga rötter tränger 
ner i marken. Trädkronan är omgärdad av en utsmyckad ram som 
skymmer ett knippe solstrålar och i botten på teckningen syns hav 
och land, MORGONBRIS TIDNING FÖR DEN SOCIALDEMO-
KRATISKA KVINNORÖRELSEN.

Ettorna
Vinjetterna har avvecklats när Morgonbris går in i trettiotalet, men de 
första numren bär fortfarande 20-talets prägel av strikt inramning. 
Vinjetten, som hade föreställt en kvinna på barrikaden hållandes ett 
standar med texten: Mot ljusare tid! samt Morgonbris i röd färg är 

Bild 9: Morgonbris, juli 1929
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borta, men den tunna svarta ramen av små prickar och ovaler, som följt 
med sedan starten förekommer fram till aprilnumret 1931.�74

Fram till dess hade bilder på landskap och andra motiv fört 
tankarna till kvinnan som moder i första hand men även som hustru - 
till en socialdemokrat förstås. Hjalmar Branting får exempelvis en hel 
framsida för sig själv i julinumret 1930. Med Kaj Andersson ändrades 
ettorna radikalt och sammanfattande kan man säga att de signalerade 
aktualitet och förändring. Fortfarande något år efter Kaj Anderssons 
avgång är bildvalet i linje med hennes stil, men det sista året, 1939, 
har tidningens ettor återgått till en stillsammare, för att inte säga 
oförarglig, framtoning. 

Ettornas utformning, eller förstasidornas som Sigurd Glans skriver 
i en artikel,�7� dess layout och motiv, återspeglar tidskriftens innehåll 
och möjligen också redaktionens intentioner. Glans skriver visser-
ligen om dagstidningar, men gemensamt är ändå att förstasidan är 
normskapande, ”ett rum för kriterier och rättesnören, ´Detta är sådant 
vi bör tala om´”. Från maj 1931 då Kaj Anderson tillträtt som redaktör, 
hade man övergått till att uteslutande använda fotografi och tagit en ny 
stilsort i bruk. Tidningen gick upp något i format och ett nytt oglättat, 
matt papper togs i bruk. Morgonbris trycktes hos Bröderna Lagerström 
och Hugo Lagerström kommenterade omgörningen ”ur utstyrselsyn-
punkt” och fastslog att Morgonbris varit banbrytande ”när det gäller 
modern ombrytning av text och illustrationer, rubrikers anordning 
o.s.v.”�76

Från och med januarinumret 1932 skrevs Morgonbris�med gemena 
typer, vilket var ett radikalt brott mot allt gammalt och invant, det 
konnoterade nya tider och modernitet. Symboliskt kan man se det 
som att redaktören ville gå utanför ramarna och öppna sig mot nya 
tider, mot världen, för att inte säga männens och lönearbetets värld. 

��� Se ettorna på samtliga ��9 nummer, från januari �9�0 till december �9�9, i appendix 
G.
��5 Sigurd Glans, ”Förstasidornas föränderliga värld”, �00�
��6 Morgonbris, november �9�4.
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Motiven har övergått från ganska beskedliga naturbilder till närbilder 
på arbetande kvinnor och män. Arbete och internationella frågor 
förkommer oftare på ettorna, om än inte oftare i tidskriftens skrivna 
innehåll som haft dessa frågor på framträdande plats sedan starten. 

Septembernumret 1933 är ett collage, där omslagsbilden från den 
franska bildtidningen Vu den 3 maj 1933�77 utgjort grunden. Kvinnan 
med barnen till vänster i bild är monterad över orginalet (?). Den 
ursprungliga franska texten överst i den vänstra bilden är dold bakom 
ett tyskt slagord ”Unser Glaube sind Gewehre” (ung. ”Vi sätter vår tro 
till gevären”, fri översättning). De tyska influenserna pekar mot den 
under trettiotalet utgivna Arbeiter-Illustrierte-Zeitung�(1924-1936), en 
socialistisk bildtidning där den tidens politiskt radikala och antifas-
cistiska fotografer medverkade, exempelvis arbetarfotografen John 

��� Rune Hassner, Bilder för miljoner, �977, s. ��8.

Bild 10: Bildtidningen Vu. ”Den första första 

 -maj-dagen under Hitler, 3 maj 1933”,  

Källa: Bilder för miljoner, s. 318.

Bild 11: Morgonbris september 1933.
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Heartfield, vars collageteknik förefaller ha varit starkt inspirerande för 
Morgonbris redaktör.�78

Sammantaget pekar förändringen på att redaktören på ett mycket 
tydligare sätt än tidigare vill visa att tidskriften är ett kamporgan för 
kvinnorna och de socialistiska idéerna. Skillnaderna mellan hennes sätt 
att redigera tidningen och såväl föregångarens som den efterkommande 
redaktionskommitténs framträder i tabell 2, där motiven kategoriserats 
för att kunna jämföras. Kategorierna är vida och tilltagna med syftet 
att alla motiv som förekommer skall kunna placeras någonstans. De är 
alltså inga finslipade instrument, men tjänar ändå sitt syfte, nämligen 
att skapa en överblick över motivens spridning. Kategoriseringen har 
skett utifrån ett könsteoretiskt�79 perspektiv i första hand och har 
följande innebörder:

Landskap�(la), vy över såväl stads- som landskap; även nämnda bild 
av Hjalmar Branting i helfigur ingår.
Familj (f), bilder på familj eller delar av familj, dvs mor, far och barn; 
bilder med endast barn eller män eller man och kvinna.

��� Det skulle föra för långt att söka härleda samt bildanalysera ettorna. De utgör ett rikt 
studiematerial, men utforskas inte i denna avhandling. 
��9 Andra perspektiv skulle kunna vara klassperspektiv eller moderniserings- och urbanise-
ringsperspektiv.

Tabell 2: Kategorisering av ettorna, 119 nummer av Morgonbris 1930-1939. Kaj 

Anderssons period skuggad.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

�9�0 la kk f la i la f a kk la la f
�9�� la la kk la kk kk a f kb kb la f
�9�� kk kk f i a kb kk a f i f -
�9�� kb kb kk kb f i kb kb i i la f
�9�4 kb f la f f f kk a f kb a kk
�9�� kb kb kk kb kb f f f i kk f f
�9�6 f kb kb kk f kk i a f kb f
�9�7 kk kb i kb kk kb la i f i kb -
�9�8 la i kk i f f kb la kk i i i
�9�9 f la i f f f f f a la kb kb
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Kvinnokamp�(kk), gruppbilder på kvinnor som ägnar sig åt offentliga 
– i betydelsen ej privata - frågor; även studiecirkel; ofta collage med 
bild på kvinna/kvinnor i arbetsmiljö.
Lönearbete (a), huvudsaklig anknytning till lönearbete.
Internationellt (i), temat krig och fred; ofta collage med krigsbilder, 
agitation, trupper på marsch.
Kvinnobilder (kb), en kvinna i helbild; kvinnoansikte i närbild; 
kvinnobild utan direkt anknytning till de politiska kvinnofrågorna.

I flera fall kan bilderna placeras i fler än en kategori, till exempel 
januarinumret 1932 som kan placeras både i kategorin arbete och 
kvinnokamp. Bilden föreställer två fotografier, ett större med en 
sittande, gammal kvinna med ett litet barn bakom kjolarna, det andra 
ett gäng arbetarkarlar som i en paus lutar sig över ett räcke. Bildtexten 
lyder: “Med våra ansikten upplyfta mot morgondagen spejar vi efter 
ljusa horisonter, där det nu är mörker.” Miljön är arbetets, men bilden 
har kategoriserats som kvinnokamp eftersom kvinnans plats mellan 
de arbetande männen och det lilla barnet pekar på hennes roll som 
oavlönad mor och maka, en roll som skall förändras genom kamp.

Också marsnumret 1933 har kategoriserats som kvinnokamp 
och inte arbete, trots att det föreställer en kvinna med en binge 
dragkedjor över axeln, på väg till ett arbete. Men där är också en till 

Tabell 3: Ettornas layout/teknik och motiv, 119 nummer.

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
Layout/ teknik

målning 4 � �
teckning 4 � � �
foto sv/v 4 9 �� �� �0 �� �� �� �� 8
ram �0 �

Motiv
endast text �� ��
landskap � 4 � � � � �
familj � � � � � 4 4 � � 6
kvinnokamp � � 4 � � � � � �
lönearbete � � � � � � �
Krig, fred � � � � � � � �
kvinnobild � 4 � 4 � � � �
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bild på en kvinnas huvud och axlar och med en knuten näve och med 
bildtexten: “Vad hejdar henne? Den friska maningen som nu går ut 
över världen: KVINNOR, för fred och frihet samlas vi alla på Kvinno-
dagen!” Arbetet som tema är underordnat den kollektiva maningen till 
kvinnokamp. 

Augustibilden 1934 konnoterar armod. Foto på två tomma händer 
och en text om att miljoner människor står med tomma händer, 
därför krav på samförstånd och samarbete mellan svenska bönder och 
arbetare, det leder inte tankarna till kvinnokamp, fred eller familj. 
Bilden har istället kategoriserats som arbete, eftersom bildtexten 
handlar om samarbete mellan bönder och arbetare, det vill säga en 
fråga som förknippas med arbetets - och därmed socialdemokratins 
- historia i Sverige. Så småningom sluts ju också Saltsjöbadsavtalet 
(1938) mellan arbetsmarknadens parter i den samförståndsandan. 

Även novemberbilden 1934 har kategoriserats som arbete (foto på 
antik grekisk staty och text om att människans utveckling har kunnat 
ske i hägnet av socialdemokratin). Inget i bilden hänvisar emellertid 
explicit till arbete, men eftersom det uttryckligen är partiet som lyfts 
fram och dess främsta politiska honnörsord är arbete, arbete, arbete så 
likställs partiet med det. Tabell 3 ger en överblick över hur kategorierna 
fördelar sig över åren. I tabellen framgår också hur stilen - layout och 
teknik - förändrades samt hur användningen av foto slog igenom och 
för alltid sopade undan tjugotalets influenser.

Med antagandet att ettorna vittnar om utgivarens intentioner med 
tidningen ser man att den under Kaj Anderssons redaktörskap hade 
andra avsikter än såväl föregångarna som efterträdarna. Ordningen 
mellan de oftast förkommande motiven skiljer sig mellan perioderna. 
Bilder med kvinnomotiv av något slag (familj, kvinnokamp, kvinno-
bilder) förekommer på 75 procent av ettorna under Anderssons period, 
medan motsvarande siffra för den första perioden (1930-1931 då Signe 
Vessman var redaktör) är 38 procent och den sista perioden (1936-1939 
då redaktionskommittén tagit över) 54 procent. Bilder med krigsmotiv 
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(kategoriserade som internationella) förekommer oftare under den sista 
perioden. Det skulle kanske förklaras av att kriget bryter ut då, men å 
andra sidan är antalet krigsbilder färre krigsåret 1939 än året innan då 
kriget ännu inte hade blivit ett faktum. Hotet om ofred var för övrigt 
närvarande under hela trettiotalet. Landskapsmotiven förekom på 
hälften av alla ettor innan Kaj Andersson tog över, därefter på endast 
fem procent av de sammanlagt 65 nummer som hon redigerade�80. 
Efter hennes avgång dyker de upp på nytt. 

Med majnumret 1931 hade tidningen fått sin nya och moderna 
framtoning. Istället för en tecknad bild av Käte Kollwitz, som var 
Signe Vessmans förslag, satte Kaj Andersson in fotografier under 
devisen HÄN MOT EN NY TID. Hon ansåg att Vessmans förslag 
var alltför proletärt. Nu skulle istället den nya kvinnan “med näsor 
som pekade uppåt” visas fram.�8� Hon började också använda ettorna 
som löpsedlar och exponeringsyta för att skapa intresse för innehållet. 
Det var ett nytt sätt att arbeta på men det klingade av mot slutet av 
trettiotalet. Ett gott exempel på Kaj Anderssons förtrogenhet med 
nyhetspressens förmåga att skapa förväntningar är julinumret 1932 där 
ettan informerar om ett pågående renoveringsarbete av tidningskon-
toret på Norra Bantorget i Stockholm, ”som lovar att bli något alldeles 
nytt i sitt slag, [där] skapar Morgonbris, kvinnornas egen tidning, en 
central för hela den socialdemokratiska pressen”.�8� Citatet belyser 
Kaj Anderssons långtgående ambitioner som även sträckte sig utanför 
Morgonbris. 

Sammanfattningsvis genomgår Morgonbris till sitt yttre en radikal 
förändring, främst tack vare Kaj Anderssons användning av fotografiet 
och tomma ytor; en medveten, estetisk layout. Morgonbris i sin nya 

��0 Uppgifterna om Kaj Anderssons period som redaktör går isär. I LIBRIS finns uppgiften 
april 1932 till oktober 1936 medan jag utgått från uppgifterna i VU:s protokoll där det framgår 
vilka nummer hon redigerat. Skillnaderna i uppgifterna kan härröras ur det faktum att hennes 
anställningsförhållanden inte reglerades i avtal från början.
��� Sigvard Classon, ”Kaj Andersson, rebell och folkbildare”, �994; Brita Åkerman, Vi kan, vi 
behövs! �98�, s. 67.
��� Morgonbris juli �9��.
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skepnad drog blickarna till sig. Den signalerade nya tider och realism, 
som stod i samklang med den internationella Bauhausrörelsen. Det 
bidrog till att förstärka den ena av de dominerande diskurserna i och 
runt SSKF, den modernistiska, som således kom till uttryck konkret 
och visuellt i Morgonbris�och dess nya utstyrsel. Tidpunkten för omgör-
ningen sammanfaller i fig.1. också med den ekonomiska uppgången, 
framför allt med annonsökningen. 

Den andra, husmoderliga diskursen, tog sig andra och mer tradi-
tionella uttryck i diskussionerna i förbundets verkställande utskott och 
på kongresserna, men även i Morgonbris� kampanjer. De omvälvande 
förändringarna som skedde beträffande utseendet och de ekonomiska 
förutsättningarna sträckte sig ännu längre. Kretsen av medarbetare 
genomgick också förändringar, vilket framkommer nedan i en under-
sökning av alla förekommande signaturer. Som framgår var även de 
innehållsliga förändringarna påtagliga i vissa avseenden, om än inte 
lika iögonfallande. 
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4  
Medarbetarna i 
spalterna 

Signaturerna 
Vilka var det som skrev i Morgonbris under trettiotalet, förutom Kaj 
Andersson och de redan nämnda redaktörerna Signe Vessman och Disa 
Västberg? De två sistnämnda avlöste varandra som förbundsordförande 
under trettiotalet, Signe Vessman fram till kongressen (1920-1936) 
och därefter tog Disa Västberg över ordförandeskapet (1936-1952). 
Vardera sexton år satt de ordförande och i den egenskapen skrev de 
bägge flitigt i Morgonbris. Andra som medverkade var förbundsaktiva, 
fria skribenter, professionella journalister och författare. De allra flesta 
skrev under sina texter med sin signatur, andra förblev anonyma för 
läsarna. 

I tabellen nedan redovisas förekomsten av de mest frekventa signa-
turerna, som publicerades minst tio gånger och därefter följer korta 
presentationer, som bygger på uppsnappade uppgifter i Morgonbris, på 
Hulda Floods bok om förbundets historia samt i förekommande fall 
vem-är-vem-böcker. 

Sammanlagt 1864 observationer har gjorts, men det sammanlagda 
antalet signaturer (inklusive bokstavsförkortningar) uppgår bara till 
omkring 840. Det betyder att ett antal signaturer förekommit flera 
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gånger. Ett generellt förbehåll måste göras för att någon signatur kan 
ha förbisetts och att artiklar och annat material kan ha publicerats 
utan att signaturen satts ut.�8� De personer som finns med i tabellen 
nedan har i någon mening, kvantitativt om inte annat, bidragit till att 
sätta sin prägel på innehållet. Sociometriska undersökningar går ut på 
att beskriva och analysera sociala system med hjälp av observationer 
av beteende.�84 Om man på motsvarande sätt betraktar skrivandet i 
Morgonbris som “ett beteende” så kan man av tabellen urskilja flera 
“sociala system” eller kluster, grupper av signaturer i Morgonbris som 
förekommit fler än tio gånger.�8�

��� Exempel på mätmetodens relativa osäkerhet: i decembernumret �9�9 har det signerade 
innehållet för det gångna året redovisats av redaktören. Av de �40 signaturerna har �� ej 
registrerats i min mätning, vilket betyder att felmarginalen ligger på ca �� % det året. Mina 
observationer uppgår å andra sidan till många fler, till 224 st,  och inkluderar även förkort-
ningar av namn och insändare, samt notiser om verksamhetsinternt material. Felmarginalen 
hamnar då på 9,8%.  
��� Harald Swedner. Socologisk metod. En bok om kunskapsproduktion och förändringsar-
bete �978, s. �08 ff.
��5 Signaturen AMRU, som förekommer 11 gånger, har inte tagits med i tabellen. I Pressarki-
vets signatur- och pseudonymregister återfinns signaturerna AMRU och Amru. Enligt registret 

Tabell 4: Sociometrisk fördelning av signaturer som förekommer minst 10 gånger. 

Morgonbris 1930-1939. Skuggat område ”ständiga medarbetare”.

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

Hallberg Bengt 4 � � 4 13
Birgit. M. B-r., B.M. �0 7 � 18
Vessman, Signe, S.V. �0 �� � 4 � � � � 60
Kaj. Kaj Andersson, K.A, j. � � 7 7 � � � 31
Gillner Sigrid, S.G. �0 � �0 �� � � � 38
Hulda Flood, H. F-d, H.F. 4 � � 4 �� 6 �� �� �� � 77
Västberg Disa � � � � � � �� �� 7 4 52
Wigforss Eva, E.W., W. � � � � � �� �6 �� 64
Nordgren Olivia � � � � � � 12
Höjer Signe � � � � � � � 11
Forsberg Astrid � � 4 � � � 15
Palmær Margit � � � � � � 16
Wilkinson Ellen �� 7 18
Myrdal Alva, A.M. � � � �� 6 24
Tegen Gunhild � 4 6 �� 23
Branting Westerståhl Sonja � � 8 � � 20
Maj, Majan 6 �0 9 � 28
Ericsson Nancy � � � � 10
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De första åren utgjordes den lilla kärntruppen av flitiga skribenter av 
Bengt Hallberg, Birgit Hedström-Magnusdotter, Signe Vessman och 
Sigrid Gillner. Gruppen av ”ständiga medarbetare” skrev i tidningen 
under hela trettiotalet, mer eller mindre frekvent och utgjordes av 
Hulda Flood, Disa Västberg, Eva Wigforss, Olivia Nordgren och 
Signe Höjer. Slutligen gruppen som bidrog mest efter Kaj Anderssons 
tid (efter 1936), Maj och/eller Majan, Alva Myrdal, Gunhild Tegen 
och Sonja Branting-Westerståhl. Hulda Flood och Eva Wigforss var de 
som skrev i särklass mest i Morgonbris spalter under hela trettiotalet.

De följande korta presentationerna av medarbetarna sker i krono-
logisk ordning, det vill säga utifrån de tre perioderna: före Kaj 
Andersson, de som förekom under hela trettiotalet och slutligen efter 
Kaj Andersson. 

Bengt Hallberg skrev artiklar om medicin och hygien, ungefär 
som “doktorns spalt” och han framstod som en auktoritet i två viktiga 
avseenden. För det första var han läkare och för det andra specialist 
på kvinnors hälsa. Läkarspalter förekom men inte regelbundet och 
inte under egen vinjett. De flesta av Hallbergs artiklar handlade om 
betydelsen av att modernisera hemmen vad gäller hygien och sunda 
vanor eftersom det skulle främja folkhälsan. 

Birgit Magnusdotter-Hedström använde även sin förkortade 
signatur B. M-r. och troligen var det också hon som dolde sig bakom 
det anonyma B.M. Hon medverkade relativt flitigt men intar för övrigt 
en anonym plats i Morgonbris�historia. 

Signaturerna S. och S.V. har identifierats som Signe Vessman och ett 
enkelt V. som Disa Västberg.�86 Bägge var partifunktionärer och bägge 

hette hon Anna Rudling (f. �9�0) och kom senare att ingå i styrelsen.
��6 Identifieringen har gjorts utifrån följande resonemang: alla deras texter är likartade, 
de utgörs av artiklar på ledarplats, internationella frågor, verksamhetsinformation, minnes-
notiser från högtider och så vidare och de har ingen påtagligt utmärkande stil utan är rätt 
anonyma och signifikativa för den som är ordförande. Bland dem som förekommer oftast i 
tidningen är Signe Vessman (ibland skrivs Vessman med W) och Disa Västberg (Wästberg 
förekommer också) men bägges efternamn börjar på V eller W, så om Signe Vessman använt 
förkortningen V. hade hon kunnat förväxlas med Disa Västberg, således är det rimligt att anta 
att S. användes av Signe Vessman, som ju var redaktör fram till april 1932. Det finns ingen 
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använde tidningen som plattform och informationskanal för kvinno-
förbundets frågor. När Disa Västberg tog över ordförandeklubban 
1936 så använde hon också den organisatoriskt formella signaturen 
Förbundsordförande. De signaturer som förekom i stor utsträckning 
såväl före, under som efter Kaj Anderssons tid, och som räknas in 
bland de ständiga medarbetarna var de bägge sistnämnda samt Hulda 
Flood, Eva Wigforss, Sigrid Gillner och Olivia Nordgren. 

Hulda Flood var socialdemokratiska förbundets mångåriga sekre-
terare (1929-48). Hon blev också den första kvinnan i Radiotjänsts 
styrelse 1938.�87 Hennes bok Den� socialdemokratiska� kvinnorörelsen� i�
Sverige har kommit ut i två upplagor, 1939 och 1960 och utgör en av 
källorna i denna avhandling. Hon var även kvinnoförbundets studie-
ledare. Hennes signatur förekommer oftare än någon annans. 

Sigrid Gillner�88 valdes in i riksdagen i början av undersökningspe-
rioden och förekom flitigt under framför allt början av trettiotalet och 
fram till och med augustinumret 1935. Men i och med att hon samma 
år publicerade en liten skrift Kvinnorna� vantrivas råkade hon i rejäl 
motsättning till redaktionen det vill säga Kaj Andersson. Skriften var 
ett svar på en artikel som Elin Wägner skrivit om att kvinnorna borde 
strejka (som Lysistrate) i protest mot sin vantrivsel i samhällsförhål-
landena, mot en krigisk och mansstyrd värld och mot kvinnofrågorna 
som lyfts fram i befolkningsfrågan. 

Gillners ställning visavi Wägner är en smula svårfångad, desto 
tydligare var hennes oro över kvinnornas jämlikhetsiver som hon 
menade hade gått för långt. Kärleken är både tillfällig och nyckfull, 
skrev hon och det var just det som lett till krisen i befolkningsfrågan, 

annan signatur vars efternamn börjar på S och som återkommer så ofta. Signaturen V. bör 
tillhöra Disa Västberg, som övertar ordförandeskapet våren �9�6. Signe Vessman fortsätter 
att skriva under hela trettiotalet, men först från �9�� sätter hon ut hela namnet. 
��� Flood �960, s. ��4.
��� Trots att Sigrid Gillner förekom oftare än någon annan signatur under flera år förefaller 
hon ha sjunkit in i glömskan. Hennes namn förekommer inte i mina övriga referenser, vilket 
motiverar en utförligare presentation av henne här, särskilt som den pekar på att de könsteo-
retiska uppfattningarna bland medarbetarna inte var enstämmiga. 
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kvinnorna föder för få barn. Det politiska budskapet hon ville sprida 
var att kvinnorna skulle låta bli att försöka göra karriär inom männens 
maktsfär och istället ägna sig åt att skapa bättre hem. De borde lämna 
partipolitikens strategier och verka för hemmets och barnens hälsa och 
lycka. 

Hon kommenterade även kvinnornas ställning i Tyskland. Istället 
för att fördöma nazismens tillbakaträngande av kvinnorna till hemmen, 
borde man försöka förstå varför de tyska kvinnorna hade bejakat den 
rörelsen, ansåg hon. De hade helt enkelt reagerat sunt mot den materia-
listiska hetsen, mot modeslaveriet och njutningslystnaden, mot jag-
livet och den utåt riktade, sterila kvinnokarriären, enligt henne. Kaj 
Anderssons kommentarer till skriften öppnade för Gillner att retirera 
från den tämligen provokativa positionen, men den chansen tog hon 
aldrig. Från 1935 lyser hon med sin frånvaro i Morgonbris´ spalter.�89

Olivia Nordgren var en socialt engagerad typograf, som valdes in 
i riksdagens andra kammare 1925. Den näst flitigaste av skribenterna 
var Eva Wigforss,�90 vars signatur började dyka upp mer frekvent efter 
novembernumret 1936, det första numret utan Kaj Andersson. Signa-
turerna E.W. och ibland också W. tillhör Eva Wigforss.�9� Drygt en 
tredjedel av hennes bidrag utgjordes av bokrecensioner, 24 av 64. När 
Kaj Andersson avgått ökade andelen recensioner och litteraturanmäl-
ningar markant i tidningen och det var Eva Wigforss som stod för 
närmare 40% av dem mellan 1936 och 1939. En ny vinjett Litteratur, 
infördes också 1938. Även signaturerna Maj och Majan förekom för 
första gången i novembernumret 1936 och bakom dem stod Maj Jarke, 
som anställdes som redaktionssekreterare samma år.�9� Längre fram 
skulle hon komma att bli tidningens redaktör, 1940-1949.

��9 Gillners signatur förekommer vid ett tillfälle �9�8 under en kortare minnestext. Hon över-
gick till Sveriges Nationella Förbund �9�6. Historiskt tidskrift, �00�, nr 4, s. ��4 ff.
�90 Hustru till Ernst Wigforss, socialdemokratisk finansminister under trettiotalet. 
�9� Jämför not ovan angående Signe Vessmans och Disa Västbergs signaturer. W. Har note-
rats som Ewa Wigforss då det gällt bokrecensioner.
�9� En reservation skall göras beträffande signaturen ”-j.”  som skulle kunna vara Maj Jöns-
sons eller Maj Jarkes signatur. Emellertid dyker de namnen upp först efter �9�6 i det övriga 
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Författaren Gunhild Tegen förekom ofta tack vare att hennes roman 
Tre systrar publicerades som följetong. Övriga författare var Astrid 
Forsberg, Margit Palmaer och Ellen Wilkinsson. De två sistnämnda 
bidrog under i stort sett hela perioden, fast mest i början, med dikter, 
noveller, en roman och även artiklar om socialismen. 

Det var Disa Västberg som övertog ordförandeklubban och 
redaktörskapet i Morgonbris av Signe Vessman, när det skedde som 
man skulle kunna kalla rättning i leden på kongressen 1936. Sonja 
Branting-Westerståhl valdes in i partistyrelsen vid samma kongress. 
Redaktionskommittén kom att bestå av idel partifunktionärer. Mellan 
november 1936 och oktober 1938 satt även Alva Myrdal i tidningens 
redaktionskommitté och lämnade minst 24 bidrag till tidningen. Vilket 
inflytande hon hade över Morgonbris är svårt att säga något om, men 
tveklöst var hon en av dem som satte dagordningen för det politiska 
samtalet i landet�9�, inte minst efter debattboken Kris� i� befolknings-
frågan, som hon skrev med maken Gunnar 1934. De bägge artiklarna 
som publicerades i Morgonbris innan debattboken kom ut handlade om 
behovet av föräldrautbildning och hon lyfte där fram exemplet med 
familjerådgivningsbyråer i New York�94.

 Nancy Ericsson hörde till de yngre signaturerna vid undersök-
ningsperiodens början men skulle komma att få förtroendeuppdrag 
och styrelseposter inom partiet och kvinnoförbundet under 40-, 
50- och 60-talet, samt delta i statliga utredningar, bland annat om 
socialförsäkringar. 

Förutom dessa flitiga Morgonbris-skribenter deltog en hel del andra 
mer eller mindre regelbundet, om än i något mindre utsträckning. De 
som stod för merparten av det kulturella inslaget var ofta författare och 

materialet, till exempel i VUs protokoll; Maj Jönsson, dotter till Disa Västberg,  sista gången 
��-�7 april �9�7 och Maj Jarke första gången maj �9�7. I själva verket torde det vara samma 
person. Första gången signaturen ”-j.” observeras är så tidigt som i juni �9��. 
�9� Se Jan Olof Nilsson �994 och Margareta Lindholm, �99�.
�9� I appendix F med förteckning över signaturerna framkommer det i vilka nummer signa-
turerna medverkat.
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andra journalister. Vilka de var framkommer nedan, där jag redovisar 
hur signaturerna ordnats i olika innehållskategorier. 

Tabell 5: Sammanställning över innehållet i Morgonbris 1934 enl. Kaj Andersson . Källa: 

SSKF:s verksamhetsberättelse för 1934.

Ämne jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec tot

Kv. i samhället, hemmet och 
partiet � 7 4 � � � 4 � 4 � � � 4�
Kvinnorna och fascismen � � � - � � - - � � - -   9
Kvinorna på 
arbetsmarknaden � �� - � � - � � - - - - �4
Kvinnorna och religionen 4 �� � � � - - - - - - - ��
Bostadsfrågan � � 4 � � � � � � 4 - - ��
Barn- och ungdomsproblem 4 � 4 6 � � � - � - � � ��
Abort, sexualuppl, 
moderskaps-försäkring, 
ålderspension, hälsovård o 
sociala spörsmål � - - � � � � � � � � � ��
Allmänna polit. och ek. frågor - - - � � � � � 4 - � - ��
Arbetsmarkn. och 
fackföreningsrör � - - - � - - - - � - -   �
Fredsproblemet - - � - - - - � - - - -   �
Kvinnorna, pressen och 
litteraturen � - � � � 4 - � 4� 4 � ��
Diskussion om Morgonbris � � � � � � � � - - � � ��
Människor, förhållanden i 
utlandet � � � � � 7 � � � 4 4 - �8
Dikter � 4 � � � � - � - � � � ��
Noveller � - � � � - � - - - � �   9
Biografier � � - � - � � - - - � �   9
Film och teater - � � � � � � � - - � � �8
Semesterresor och 
semesterhem � � � � � 4 � 4 � - � � ��
Studiearbetet � � � � � � � � � - - - �6
Utställningar, diverse - - � - � � � - - � � - �0
I Morgonbris hyllade 
medlemmar inom 
kvinnoförbundet � � � � � � � - - � � � �4
Dödsrunor � � 6 � � � � - - � - �6
Klubbreferat från � � - � � � � � � 4 - � ��
Summa: 40 32 38 39 29 37 32 26 22 27 28 24 374
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Innehållet 
Morgonbris var inte blott ett kampanjorgan, innehållet var mer diver-
sifierat än så. Artiklar om politiska frågor som SSKF tog ställning i, 
reportage om den svenska kvinnans vardag, reportage från utlandet, 
dikter, film och kultur samt en stor portion av SSKFs interna infor-
mation återkom i de flesta nummer. Kaj Andersson gjorde en egen 
sammanställning�9��av 1934 års innehåll i den händelse någon skulle 
vilja studera tidningen mer ingående, vilket tyder på att hon själv ansåg 
att dess innehåll både var upplysande och av mer varaktig karaktär, se 
tabell 5. Det skiljer sig inte på något avgörande sätt från övriga år, utan 
kan sägas vara typiskt för hennes sätt att redigera Morgonbris. Tabell 

�95 Verksamhetsberättelsen �9�4.

Tabell 6: Frekvenstabell. Artiklar sorterade ämnesvis i Morgonbris 1934 enligt Kaj 

Andersson. Källa Verksamhetsberättelsen 1934

Ämnen Antal
artiklar

Förekomst i antal 
nummer i årgång 
1934

� Kvinnornas ställning i samhället, hemmet och partiet 4� �� 
� Människor, förhållanden och händelser i utlandet �8 ��
� I Morgonbris hyllade medlemmar inom kvinnoförbundet �4 �0
4 Bostadsfrågan �� �0
� Barn- och ungdomsproblem �� �0
6 Dikter �� �0
7 Kvinnorna, pressen och litteraturen �� 9
8 Semesterresor och semesterhem �� ��
9 Film och teater �8 9
�0 Studiearbetet �6 9
�� Dödsrunor �6 8
�� Abort, sexualupplysning, moderskapsförsäkring, 

ålderdomspensionering, hälsovård o a sociala spörsmål
�� �0

�� Klubbreferat �� �0
�4 Kvinorna på arbetsmarknaden �4 6
�� Allmänna politiska och ekonomiska frågor �� 7
�6 Kvinnorna och religionen �� �
�7 Diskussion om Morgonbris �� �0
�8 Utställningar, diverse �0 6
�9 Kvinnorna och fascismen   9 7
�0 Noveller   9 7
�� Biografier   9 7
�� Arbetsmarknaden och fackföreningsrörelsen   � �
�� Fredsproblemet   � �

Summa 374
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5 säger inget om omfånget på texterna, endast vad det var för slags 
frågor som togs upp, vilken månad samt antal tillfällen.

De ämnen som det skrevs mest�om 1934 i termer av antal artiklar 
framgår av tabell 6. Kvinnornas ställning i samhället, hemmet och 
partiet förekom i 41 artiklar, medan fredsfrågan endast förekom i två 
artiklar. Av 1934 års ämnen förekom några oftare än andra, nämligen 
följande tre: Kvinnornas ställning i samhället, hemmet och partiet 
(alla nummer), Människor, förhållanden och händelser i utlandet samt 
Semesterresor och semesterhem (11 nummer).

Genom att sammanföra ämnena i färre kategorier, blir det möjligt 
att jämföra 1934 års innehåll, med alla övriga år under trettiotalet: 
Redaktionellt, Internt SSKF-material, Kultur, Internationellt samt 
Övrigt. Nedan förklaras kategorierna och hur de använts i undersök-
ningen av signaturena: 

Redaktionellt: Artiklar, notiser längre än ca 15 rader, reportage, 
debattartiklar, kåserier, signerade insändare. 
Internationellt: till denna kategori kan förmodligen fler observationer 
hänföras från ”Artiklar, längre notiser” om man gör en innehålls-
analys (content analysis); kriteriet har här varit att det antingen 
i rubrik, ingress eller i bildtexter ska ha framgått att innehållet 
behandlar något annat land. De nordiska grannländerna förekommer 
rätt ofta, liksom England och Tyskland, även Spanien förekommer av 
förklarliga skäl ofta i samband med att Spanska inbördeskriget bryter 
ut 1936.
SSKF internt material: förbundsinformation, information från 
klubbar och distrikt samt minnesord och bemärkelsedagar; en 
mängd observationer från klubbarna, ofta bokstavsförkortningar, har 
registrerats
Kultur: film och litteratur (underkategori) noveller, följetonger, film- 
och teater samt dito recensioner, bokrecensioner och -anmälningar; 
dikter (underkategori) med något ensataka undantag var dikterna 
signerade; 1934 redovisar Kaj Andersson 22 dikter i verksamhetsbe-
rättelsen, men endast 21 signerade dikter har observerats.
Övrigt: kortare notiser, kommentarer på några rader. 
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Fördelningen mellan kategorierna i 1934 års innehåll enligt Kaj 
Andersson sammanfaller till stora delar med kategoriseringen av det 
signerade innehållet under hela undersökningsperioden 1930-1939.  
Tabell 8 redovisar hur samtliga signaturer fördelar sig i de nämnda 
kategorierna för hela perioden, 1930-1939, i relativa tal. Observa-
tionerna omfattar 119 nummer av Morgonbris som utkom med tolv 
nummer per år, utom 1936 då endast elva nummer utkom eftersom 
januari- och februarinumret slogs ihop. Den mest påtagliga skillnaden 
mellan perioderna före och efter Kaj Anderson är att antalet publi-
cerade dikter steg avsevärt under hennes regim.

Det första året 1930, var Signe Vessman fortfarande redaktör och 
när hon var ensam om att redigera tidningen var det en mer utpräglad 
medlemstidning med tanke på mängden signerat material från 
förbundets klubbar och distrikt, 23 procent. Hon gav större utrymme 
än vad Kaj Andersson (april 1932 - nov 1936) kom att göra. De bägge 
åren 1934 och 1939 kom jubileumsnummer ut och i samband med det 
publicerades mer internt material än de övriga åren. Drygt 20 procent 
av signaturerna utgjordes de åren av SSKFs interna information. Under 
Kaj Anderssons tid utgjorde den interna informationen i genomsnitt ca 
14 procent vilket är något mindre än genomsnittet för hela perioden, 
15 procent.

Oktobernumret 1933 är ett specialnummer om pressen, där en 
mängd namnkunniga personer kommenterar den samtida pressen 

Tabell 7: Fördelning av innehållskategorier i Morgonbris 1934. Avrundade procenttal. 

Källa: tabell 5 och 6, samt appendix D.

Antal artiklar   procent

Redaktionellt �64 44%
SSKF internt material 9� �4%
Kultur (inklusive dikter) �8 �6%
Internationellt �9 �0%
Övrigt �� 6%
Summa 374 100%
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i korta notiser (övrigt). Under rubriken ”Kvinnan på redaktionen” i 
nämnda nummer, presenteras på ett par sidor kvinnliga journalister 
inom socialdemokratin. Anna Lindhagen, Anna Lenah Elgström, Vera 
v. Kræmer, Julia Ström-Olsson och Disa Västberg förutom redaktör 
Andersson som hade redigerat specialnumret. Inte fler än cirka tio 
kvinnor i landet var anställda som journalister enligt detta nummer av 
Morgonbris, bland dem Hannah Leikel (Lei) på Arbetet, Alida Ruuth, 
Boden, Rosa Östberg, Ny�Tid, Birgit Hedström, Elsa Stuge, GWEN 
i StD (Stockholms�Dagblad) och Vita Bandets redaktör Emilie Ratheau 
och slutligen Margareta von Konow som på några rader hoppas att även 
Publicistklubben snart ska räkna in några kvinnor i sin styrelse�96.

Kategorin Övrigt är betydligt större än genomsnittet vissa år. Det 
betyder att ett större antal signerade notiser, som inte kan kategoriseras 
som redaktionellt material (artikel eller längre notis), har observerats. 
Det gäller första året under Signe Vessman, även 1933 då pressnumret 
gavs ut samt 1935 då Kaj Anderson lanserade kampanjen Fabrikernas 
bästa för hemmens behov. 

Under Kaj Anderssons tid är fler dikter införda än under perioden 
före och efter. Hon förklarar själv i några opublicerade minnesanteck-

�96 Jfr uppgiften hos Lundgren �00�, om att endast ett femtiotal kvinnliga journalister var 
verksamma under trettitalet, alla hade inte en anställning utan arbetade utan kontrakt.

Tabell 8: Signaturer i 119 nummer av Morgonbris. Procent. N=1864. 

År Artiklar,
redaktionellt

SSKF 
internt 

mtrl

Film och
 litteratur

Dikter Internat Övrigt Totalt

�9�0 �6 �� �4 � 8 �4 �00
�9�� 6� 7 �� 8 8 � �00
�9�� �6 �0 �6 �� � 6 �00
�9�� �4 � 9 �0 8 �4 �00
�9�4 49 �4 4 �� 8 � �00
�9�� �� �4 4 �0 �0 �� �00
�9�6 �4 �7 � 7 �� � �00
�9�7 �0 �7 �� � �� � �00
�9�8 �8 �� �� � �0 7 �00
�9�9 �8 �� �7 � �� 9 �00
Genomsnitt �0 �� �� 7 9 8 �00
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ningar att det var tack vare att den nya utstyrseln lockade, “Det dröjde 
inte länge förrän de nya ledande diktarna fann vägen till Morgonbris 
redaktion.”�97 Det övriga kulturmaterialet minskar däremot. Hon 
gjorde med andra ord andra prioriteringar än både tidigare och efter-
kommande redaktörer. 

Förhållandet mellan kategorierna har långsamt förskjutits sett i ett 
längre perspektiv. Kulturmaterialet var mindre 1934 än vad det var 
tjugo år tidigare. I kongressprotokollet 1914 gör Anna Lindhagen, 
dåvarande redaktören, en sammanställning över innehållet i Morgonbris 
de föregående tre åren, dvs under den gångna kongressperioden 1911-
1914. Med ovanstående kategoriindelning fördelar det sig så här: 
redaktionellt 44 procent, kultur 27 procent, förbundsinternt material 
12 procent, internationellt 8 procent och övrigt 5 procent. Det kultu-
rella innehållet 1934 hade således minskat betydligt, från 27 procent 
1914 till 16 procent tjugo år senare, medan artiklar och övrigt redak-
tionellet material ökat från 44 till mellan 44 och 49 procent (variation 
i olika mätningar). Här kan man hålla i minnet att mellan de bägge 
åren hade kvinnorna fått rösträtt (1921). Det kan ha haft betydelse för 
förskjutningen av tyngdpunkten från kultur till ett mer allmänpoli-
tiskt material.

De övriga kategorierna pekar åt samma håll vid en jämförelse 
mellan åren. Det redaktionella materialet dominerar och utgör omkring 
hälften av innehållet, SSKFs interna informationsangelägenheter och 
det kulturella materialet får något större utrymme än internationella 
frågor som i sin tur får något mer utrymme än övrigt material. I tabell 
9 ges en översikt av resultaten från de olika mätningarna: a) Anna 
Lindhagens sammanställning av innehållet i kongressprotokollet från 
1914; b) Kaj Anderssons redovisning av innehållet 1934 tjugo år senare 
i Verksamhetsberättelsen; c) det signerade innehållet för samma år, 
1934, enligt mina observationer, samt d) det signerade materialet för 
hela undersökningsperioden, enligt mina observationer.

�9� Kaj Anderssons opublicerade anteckningar, ”illustrationer” i Silvia Hagbergs ägo.



4�Medarbetarna�i�spalterna

97

Trots att mätningarna gjorts av olika personer vid olika tidpunkter och 
trots att man kan spåra smärre avvikelser i jämförelsen mellan de olika 
sätten att mäta på, så pekar siffrorna åt samma håll.

Siffrorna för hela trettiotalet pekar mot att tidningen var ett forum 
för debatt och upplysning i första hand, en kulturförmedlare i andra 
hand, en anslagstavla för medlemmarna i tredje hand och slutligen ett 
fönster mot världen i fjärde hand. 

Kulturmaterialet under debatt
Alltsedan de första interna diskussionerna om Morgonbris hade det 
framförts kritik mot att tidningen innehöll för mycket kulturellt 
material som inte intresserade det stora flertalet bland läsarna.�98 
Kongressen 1924 fattade beslutet att den skulle innehålla mer lättläst 
material efter en diskussion om arbetarkvinnornas och landsbygdskvin-

�9� Verksamhetsberättelsen �9�7, Kongressprotokoll �9�4 och �9��.

Tabell 9: Jämförelse av innehållet vid olika mätningar. Procent. Avrundade tal.  

Källor: a) SSKFs Verksamhetsberättelse 1914; b) SSKFs Verksamhetsberättelse 1934;  

c) och d) Tabell 8.
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a) Anna Lindhagens sammanställning �9�4 44 �7 �� 8 � 

b) Kaj Anderssons innehållsförteckning �9�4 44 �6 �� �0 � 

c) Signerat material  �9�4 
Film och litteratur samt Dikter här sammanslagna i Kultur 49 �� �4 8 � 

d) Signerat material hela undersöknignsperioden �9�0 -�9�9; 
Film och litteratur samt Dikter här sammanslagna i Kultur �0 �8 �� 9 8 
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nornas klena [sic] intelligens.�99 I en motion yrkas på att tidningen ska 
innehålla sådant som arbetarkvinnorna känner igen sig i och dessutom 
ville de ha anvisningar om hur man kan förbättra sin tillvaro, gärna i 
form av berättelser. En delegat instämde ”för att tidningen ska nå dem 
som kanske ej stå lika högt som vi”�00. En annan önskade sig att ”det 
funnes samma intelligens i bygderna som här”�0�. 

En tredje prisade tidningen men undrade kritiskt om inte ”vi 
arbetarkvinnor” stå på en alltför låg kulturell nivå?”, varpå en fjärde 
dundrade: ”Att kvinnorna ute i bygderna stå på en lägre nivå är ett 
faktum, och detta tack vare det dravel som de privata jobbarna 
kolportera ut i arbetarhemmen”�0�. 

Fortfarande vid 30-årsjubiléet är det en aktuell fråga. Hulda Flood 
ger uttryck för sin frustration i Morgonbris under rubriken Har utveck-
lingen stannat av? 

…staben av vakna, intelligenta kvinnor inom vår rörelse växer 
glädjande nog dag för dag, men bara det faktum att det fortfarande 
finns en kategori, som anser sig ha monopol på att ingenting behöva 
begripa är fullständigt absurt.�0�

Hon ville väcka kvinnorna, vilket understundom ledde till polemik 
med läsekretsen i spalterna.

Fiktion och dikt
Uppenbarligen var inte Kaj Andersson någon vän av fiktion i 
Morgonbris, i alla fall inte av följetonger, se nedan. Inte heller efter 
hennes avgång införs följetonger regelbundet. I vilken mån det var en 
följd av debatten om dålig förströelselitteratur, som drevs av social-
demokratiska ungdomsförbundet, vilka manade till kamp mot “den 

�99 SSKFs Kongressprotokoll �9�4.
�00 Ibid.
�0� Ibid.
�0� Ibid. Notera att innebörden av ordet ”jobbare” är negativt och hänsyftar till en som 
arbetar utan att vara ansluten till facket, jfr ”guling” som betyder strejbrytare.
�0� Morgonbris november �9�4.
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bildnings- och kulturfientliga veckopressen” bland annat i en artikel 
i Framåt 1934, låter jag vara osagt. “Angreppen på veckopressen 
kommer genomgående från vänster” �04, skriver Lisbeth Larsson i sin 
avhandling om kvinnors läsning av veckopress och det är inte orimligt 
att tänka sig att samma tankegods delades av Morgonbris ledning som, 
trots att deras tidning inte hörde till veckopressen, ändå jämförde 
sig med annan kvinnopress. Endast sex följetonger publiceras under 
perioden. 

Sigrid Gillners följetong En� sångerska och Einar Marks Genom-
brottet är bägge publicerade 1930. Inga Fjälls En� upptäckt inleder 
nästa år och pågår fram till maj 1931. Först ett halvår senare, i januari 
1932, kommer Ellen Wilkinsons roman Klyftan, översatt av Rickard 
Lindström. Den handlar om storstrejken i England 1926 och “de 
stridande massornas läge och bekymmer under dessa spännande 
veckor”. Det är en riktig långkörare som inte tar slut förrän i septem-
bernumret 1933. Läsekretsen har då fått följa den i 20 avsnitt, varje 
månad utom december 1932.

Under resten av 1933 och hela 1934 finns ingen följetong. Inte 
förrän i januarinumret 1935 presenteras Systrarna� Wicksell till och 
med oktober samma år, då den helt sonika lyfts ut trots att det sista 
avsnittet inte publicerats. Familjen Wicksell bodde i arbetarkvarteren i 
Stockholm och vid den tid “då nya idéer och ideal bröt sig fram inom 
arbetarklassen, hände det ofta att fru Wicksells lilla prydliga kök blev 

�0� Larsson �989, s. ���.

Tabell 10: Följetonger i Morgonbris 1930-1939. Källa: Morgonbris 1930-1939

Följetong/roman författare period

En sångerska Sigrid Gillner jan �0— jun �0
Genombrottet Einar Mark okt �0— nov �0
En upptäckt Inga Fjäll jan ��— maj ��
Klyftan Ellen Wilkinson jan ��— sep ��
Systrarna Wicksell (Gösta Larsson?) jan ��— okt ��
Tre systrar Gunhild Tegen mar �9—nov �9



4�Medarbetarna�i�spalterna

100

en samlingspunkt för några av rörelsens hängivna anhängare och på 
så sätt kom Signe att insupa det som sedan skulle bli grundtonen i 
hennes liv.”�0� Det var ingen mindre är Hulda Floods barndomsbe-
rättelse som låg till grund för följetongen�06. Kaj Andersson har själv 
beskrivit sin uppväxt i den så kallade Tegeltraven vid Fridhemsplan i 
Stockholm där kvinnorna ”utan skrivna program bildade … arbets-
block. De bykte sina tvättar tillsammans, piskade varandras sängkläder, 
byttes om att vara barnvakter, vårdade varandra vid barnsbörder och 
sjukdomstillfällen.”�07 

 Inte förrän marsnumret 1939 kommer nästa följetong. Det är 
Gunhild Tegens Tre� systrar, vars avsnitt fortsätter att publiceras efter 
undersökningsperioden. Julia Ström-Olssons artiklar (den första i 
januari) om rörelsen och Morgonbris går som en följetong under (35-
års-) jubileumsåret 1939 (novembernumret), men den finns inte med i 
ovanstående tabell eftersom den inte kan räknas som fiktion i gängse 
mening. 

Lisbeth Larsson inleder sin avhandling med att påminna om 
synen på den borgerliga romanen som främst lästs av kvinnor. Det 
har ansetts fördummande att sjunka in i verklighetsfrämmande 
historier om kärlek och relationer, det vill säga att hänge sig åt så kallat 
tantsnusk. Forskarnas åsikter om romanläsandets eventuella emanci-
perande kraft går isär. Larsson driver tesen att läsande, i vilken form 
det än tar sig, alltid är gott - i någon mening. Till och med tantsnusk 
kan vara emanciperande. Om vi för ett ögonblick antar att Larssons 
tes verkligen stämmer så kan man inte hävda att Morgonbris haft den 
typen av emanciperande ambitioner för sina läsarinnor. Det är det 
politiska, icke-fiktiva och dokumentära materialet som dominerar 

�05 Morgonbris januari �9��.
�06 Kaj Andersson skriver om Hulda Floods avresa till Amerika och nämner i artikeln att 
bakom Systrana Wiksell dolde sig Hulda Floods barndomsberättelse. Morgonbris december 
�9��.
�0� Segerstedt-Wiberg, Intervju med Kaj Andersson, �984.
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starkt. Det publiceras inte heller särskilt många noveller, som också 
räknas till fiktionsmaterialet. Realism skulle det vara, ingen romantik.

I en artikel i julnumret av Morgonbris 1933 kommenterar Kaj 
Andersson läsarnas önskemål om mer kärlek i spalterna, det vill säga 
fler romaner och noveller på temat. Hennes argument för att inte 
motsvara förväntningarna från läsekretsen är, trots djup förståelse för 
kvinnornas längtan, att kamratskap och arbete för en gemensam sak 
skänker livet mening. Prinsdrömmarna trollbinder och skapar falsk 
romantik, skriver hon i artikeln och numret ägnas istället ”den heliga 
familjen”.�08

I genomsnitt innehåller varje årgång 4 noveller. Sammanlagt blir det 
40 noveller under hela 10-årsperioden, skrivna av 33 olika författare. 
De som återkommer som novellförfattare är Astrid Forsberg, Ingeborg 
Björklund, Margit Palmær och Gunhild Tegen. Om man sammanför 
uppgifterna om följetonger, noveller, dikter och recensioner/littera-
turanmälningar får man en översikt, se tabell 11, som sammanfattar 
förekomsten av skönlitterärt material.

Under Kaj Anderson tid publicerades alltså endast två följetonger, 
Klyftan och Systrarna Wiksell. Bägge med samma politiska tendens 
som förbundet och partiet. När det gäller novellerna kan man inte 
utläsa att det skedde någon större förändring beroende på vem som 

�0� Morgonbris, december �9��.

Tabell 11:  Översikt över kulturmaterialet i Morgonbris 1930-39; romaner och följetonger, 

noveller, dikter samt recensioner och litteraturanmälningar.  Se författarnamnen i appendix. 

Skuggat område Kaj Anderssons period, 1931 från majnumret, 1936 till och med november-

numret. Källa: Morgonbris 1930-1939.

Årgångar/
antal

1930,
12 nr

1931,
12 nr

1932
12 nr

1933
12 nr

1934
10 nr

1935,
12 nr

1936
11 nr

1937
12 nr

1938
12 nr

1939
12 nr

Följe-
tonger

Jan-jun, 
Okt-nov

Jan-maj Jan- -sep Jan-okt Mar-

Noveller   �   6   4   6   �   �   �   9   4   �
Dikter   9  �� �6 �9 �8 �� ��   7   �   6
Rec/anm. �8 �0   6   �   �   4   � �� �7 �8
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var redaktör. Däremot är skillnaderna större när det gäller dikter och 
recensioner/litteraturanmälningar. Av de sammanlagt 120 dikterna 
publicerades 80, det vill säga två tredjedelar, under Kaj Anderssons 
regim. Hon publicerade hellre dikter än litteraturanmälningar och 
recensioner, se ovan. Nedgången av de senare är markant, men de 
tilltog kraftigt så fort hon hade avgått. En av de flitigaste recensen-
terna var Eva Wigforss. 

Kan man skönja en Morgonbris-krets?
I sin undersökning av debatten om de gifta kvinnornas rätt till yrkes-
arbete under trettiotalet har Renée Frangeur jämfört skribenterna i 
Morgonbris�med Hertha,�Tidevarvet,�Medlemsbladet och Yrkeskvinnan.�
Hon skiljer mellan dem hon kallar rörelseintellektuella, vilka har sin 
huvudsakliga aktivitet inom ramen för någon kvinnorörelse eller 
organisation, och samhällsintellektuella vilka verkar utanför dessa 
ramar. Till de förra räknar hon Signe Vessman, Agda Östlund , Ruth 
Gustafsson, Ulla Alm, Disa Västberg och Sonja Branting-Westerståhl. 
Till de senare Kerstin Hesselgren (första riksdagskvinnan, liberal), 
Hilma Borelius (docent i litteraturvetenskap), Alva Myrdal, Andrea 
Andreen, Signe Höijer och Karin Kock. Hon konstaterar att de flesta 
som skrev i fler än en av de nämnda skrifterna hörde till bägge katego-
rierna. Det urvalskriterium Frangeur utgått ifrån är avgränsat till 
debatten om kvinnornas yrkesarbete.

En liknande jämförelse mellan Morgonbris och Tidevarvet visar att 
det rör sig om två åtskilda grupperingar av medarbetare.� Personför-
teckningen i Hjördis Levins bok Kvinnorna�på�barrikaden.�Sexualpolitik�
och�sociala�frågor�1923-1936, överensstämmer inte alls med Morgonbris�
skribenter.� Kvinnorna som Levin skriver om fanns runt tidskriften 
Tidevarvet, de så kallade frisinnade alt. radikala , alt. vänsterliberala 
kvinnor�09 som tidigt engagerade sig i sexualfrågorna bland annat. De 
utgjordes av välutbildade kvinnor, många var läkare, ur företrädesvis 

�09 Levin �997, s. ��.
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borgerliga miljöer med stort kulturellt kapital för att anknyta till Pierre 
Bourdieu. Många av dem fanns också i Fogelstadsgruppen.��0

Andra frekventa skribenter i Morgonbris, som även förekommer 
i Levins bok (men som inte finns med bland de yrkesverksamma 
journalisterna ovan) är Signe Vessman och Disa Västberg, dvs de 
bägge redaktörerna under perioden. Det visar sig att det är förbluf-
fande få namn som förekommer på bägge ställena med andra ord. Den 
kvinnliga offentligheten visar sig här på ett mycket påtagligt sätt vara 
delad i minst två skilda kretsar. I alla fall vad gäller förbundstidskrif-
terna. Något annat är inte heller att vänta eftersom organisationerna av 
uppenbara skäl måste ha tydliga ståndpunkter som skiljer ut sig från 
andras. 

De frekventa signaturerna utgjordes av parti- och förbundsfunk-
tionärer å ena sidan och journalister och författare å andra sidan. De 
förra dominerar mer eller mindre under hela undersökningsperioden, 
men med Kaj Anderssons entré på redaktionen ökar de senare. Efter 

��0 En grupp av frisinnade och borgerliga kvinnor; gav ut Tidevarvet. Se också Lena Eskilsson 
Drömmen om kamratsamhället. Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad �9��-��, �99�.

Tabell 12:  Socmetrisk fördelning över tid; observation av yrkesverksamma författares 

och journalisters signaturer. Procenttalet anger hur stor del av det totala antalet obser-

verade signaturer under respektive år, som utgörs av nämnda personer. Skuggat parti Kaj 

Anderssons period. Källa: Morgonbris 1930-1939.

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

Kaj, Kaj Andersson, K.A., -j. � � 7 7 � �   � ��
Tegen Gunhild � 4 6 �� ��
Palmær Margit � � � � � � �6
Forsberg Astrid � � 4 � � � ��
Linder Barbro � � �   8
Björkman Maja, M.B. � � � �   8
Larsson Martha � � � � � 8
Rydelius Ellen � 4 �   8
BoyeKarin � � � �   8
Björklund Ingeborg � � � 4 7
Wägner Elin � 4 � � 7
Summa: 3 16 17 26 12 11 14 8 12 20
Andel professionella (%): 2 9 12 14 7 7 8 3 6 9
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Kaj Anderssons avgång minskar andelen professionella. Siffrorna 
skulle bli ännu tydligare om hon hade signerat sitt eget material i större 
utsträckning än vad hon gjorde. Flera av Morgonbris medarbetare i den 
förra kategorin av funktionärer fick statliga uppdrag i nämnder och 
utskott mot slutet av perioden. 

Ovan har tillfogats signaturer som Barbro Linder, Maja Björkman, 
Martha Larsson, Ellen Rydelius, Ingeborg Björklund, Karin Boye 
och Elin Wägner, som förekommit färre än tio gånger, men som ändå 
bör nämnas bland de yrkesverksamma skribenterna. Sammantaget 
förekom de betydligt oftare mellan 1931 och 1936 än före och efter 
Kaj Anderssons period. Att vända sig till professionella skribenter i 
så stor utsträckning var något nytt för Morgonbris. Deras medverkan 
minskar emellertid relativt sett under andra hälften av perioden trots 
att ungefär lika många observerats varje år (ca 10). Andelen förbunds-
funktionärer ökar däremot. 

Mot slutet av trettiotalet, när den nya socialpolitiken börjar ta 
form, har flera av Morgonbris medarbetare kommit att ingå i styrelser, 
utredningar och nämnder, i det politiska så kallade etablissemanget. 
Exempelvis Hulda Flood i Radiotjänsts styrelse från 1938; Disa 
Västberg i befolkningskommissionen 1936-38, tjänstepliktskom-
missionen 1939 och arbetsmarknadskommissionen 1940-47; Olivia 
Nordgren bland annat i 1935 års särskilda utskott för folkpensions-
frågor, socialvårdkommissionen 1939-52, hembiträdesutredning, 
livsmedelskommission mm; Agda Östlund i riksdagens AK (arbets-
löshetskommission) 1921-40; Sigrid Gillner i riksdagens AK 1933-35; 
Signe Höijer bland annat i Stockholms stadsfullmäktiges barnavårds-
nämnd och hemhjälpsnämnd 1938-46, för att nämna några.

Om de yrkesverksamma journalisterna och skribenterna dominerade 
under Kaj Anderssons tid och den första hälften av trettiotalet, så var 
det partifunktionärerna som dominerade under den andra. Samman-
fattningsvis kan man säga att tidningen under trettiotalet både utgjorde 
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en plattform för en aktiv� journalistik som Kaj Andersson tillämpade 
och var ett språkrör för SSKP:s politik, i nämnd ordning.

Modernitet på ytan
Förändringarna gjorde tidskriften till ett tecken i tiden. Morgonbris 
genomsyrades av modernitet både i utstyrsel och till innehåll. Antalet 
sidor ökar under Kaj Anderssons redaktörskap, annonserna ökar i 
omfång och antal; ett nytt modernt typografiskt snitt och layout väcker 
uppmärksamhet; fotografier blir legio på ettan och ramarna försvinner; 
målningar och landskapsbilder försvinner från ettan, liksom vinjet-
terna; fokus på kvinnan/kvinnorna i val av bildmotiv. I kvantitativa 
termer förändrats innehållet så att antalet signerade artiklar minskar 
under Kaj Andersson men ökar efter hennes avgång; fler dikter men 
färre litteraturanmälningar publiceras under hennes redaktörskap; 
intensiva kampanjer drivs om hushållets frågor, om hygien och hälsa.

Antalet signaturer som ökade mot slutet av trettiotalet var inte de 
yrkesverksamma journalisterna eller författarna utan det var parti-
funktionärerna som i ökande grad stod för skrivandet. Tidskriftens 
funktion som språkrör åt förbundet och dess politiska frågor blev 
därmed starkare, men å andra sidan gick kanske något annat väsentligt 
förlorat. Plattformen för den fria journalistiken, oberoende av SSKFs 
politiska budskap, krympte och därmed också möjligheten för de 
ämnen, som ännu�inte gjorts till politiska frågor av förbund och parti, 
att komma till uttryck. 

Kampanjerna
Under hela trettiotalet drev Morgonbris kampanjer��� av olika slag. 
Tidningen ville gå i spetsen för omdaningen till ett modernt samhälle 
och det var de sociala frågorna det handlade om, sådana som inte 

��� ”Kampanj ” är en stridsterm, men används icke-problematiserande som en beteck-
ning på ”övertalningsjournalistik” eller ”propagandajournalistik” och ska inte förväxlas med 
Planerad kommunikation. Jfr. Peter Erikson, Planerad kommunikation: om information som 
konkurrensmedel, �998.
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självklart fördes upp på den politiska dagordningen av de folkvalda 
politikerna men som berörde läsarinnornas vardag. De kvinnor som 
redaktionen i första hand vände sig till i de olika kampanjerna var 
“arbetarkvinnorna”, men även “hemmafruar” och “husmödrar”���. De 
allra flesta kvinnorna i landet arbetade vid den här tiden med hushålls-
göromålen hemma, antingen på heltid, eller samtidigt som de skötte 
ett arbete utanför hemmet. 

I majnumret 1931 startade kampanjen Matordningen i hemmen 
och redaktionen utlyste en tävling i tidstypisk “funktionalistisk 
mathållning” (även juli 1931 och oktober 1931). Ät frukt och grönt! 
- kampanjen (maj 1931) blev en del av handelspolitiken längre fram, 
1933, då förslag restes om att tullarna borde avskaffas���. I januari-
numret 1932 lanseras kravet på Varje barn sin egen säng, av Sigrid 
Gillner. Hygienfrågorna var ständigt aktuella och i de omoderna 
hemmen som var alltför trånga fick familjemedlemmarna dela säng 
(vilket måste varit ett effektivt sätt att dela på värmen). Men kravet 
mottogs inte entydigt positivt. Även i arbetarhemmen ville man ha 
skönhet och bekvämlighet, till exempel ett skrivbord, “men om alla ska 
ha egen säng i 2 rum och kök så går det inte, på vilket sätt har någon 
setts ta skada av gemensamhetsbäddar”, frågar sig en insändare? I 
Morgonbris ändrar man kravet till att alla ska ha egen bädd (madrass). 

Tre år senare, i augustinumret 1935, förklarar redaktionen att en 
aktion som de hade satt igång hade stoppats av bäddmadrasstillver-
karen. Genom enkäten som sänts ut med varukatalogen (se nedan) hade 
Morgonbris förstått att behovet av ordentliga��4 madrasser var enormt 
stort och följdriktigt beställde man 500 stycken av den tillverkare man 
ansåg föra den bästa varan. Priset blev fördelaktigt eftersom ordern var 
stor. Emellertid fick underleverantörerna nys om detta och hotade sluta 

���  Begreppet husmoder diskuteras i nästa kapitel. 
��� Morgonbris hade skickat ut en enkät som användes för att motverka frukttullarna, som 
så småningom avvärjdes i riksdagen. 
��� I en artikel beskrivs hur ohederliga madrasstillverkare använde gammal lump som stopp-
ning, med risk för att få löss med i köpet; Morgonbris augusti �9��.
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sälja madrasserna överhuvudtaget om inte Morgonbrisordern drogs in. 
Köpet gick om intet.

Januarinumret 1933 innehåller ett reportage om Morgonbris kampanj 
och utställning Tandvård åt alla, som arrangerades i samarbete med 
Sveriges Tandläkarförbund, Svenska Röda Korset och Tandvården 
vid Stockholms folkskolor. En kedja av liknande sociala utställningar 
i tidningens skyltfönster utlovades. Förutom de nämnda kampanjerna 
drevs Husmodersemester-kampanjen och Fabrikernas bästa till hemmens 
behov-kampanjen. Kampanjerna som ska beskrivas i det följande ger 
både utryck för att redaktören åtnjöt en relativt stor frihet och för att 
spalterna var öppna för flera politiska linjer samtidigt. Husmodersemes-
terkampanjen stod i bjärt kontrast till de andra politiska frågorna som 
diskuterades och som hörde till de moderna, yrkesarbetande kvinnornas 
angelägenheter.
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5  
Moderniseringen av 
husmödrarna

Moderna kvinnor 
Den så kallade flykten från landsbygden, då unga kvinnor sökte sig till 
städerna, till lönearbete och ett självständigt liv, var ett av de problem 
som behandlades i statliga utredningar tillsammans med en mängd 
andra utredningar av de sociala frågorna.

Moderniseringen innebar att kvinnornas tid i hemmen effektivise-
rades och den hushållstid som ”blev över” skulle kunna användas till 
något, men frågan var till vad? För Kaj Andersson och de politiskt 
aktiva kvinnorna i förbundet knöts förhoppningarna ihop med den 
politiska kampen, det öppnade för kvinnorna möjligheten att få tid 
till att skola sig, att gå studiecirklar och bli politiskt aktiva. Den 
Nya Kvinnan, skrev man i tidskriften, hade helst en egen yrkesut-
bildning som hon utövade på arbetsmarknaden, men hon var samtidigt 
sakkunnig i hem- och barnavård.��� Hon var socialt och samhälleligt 
ansvarstagande och stod med ena benet i den privata sfären och det 
andra i den offentliga. 

��5 Jfr Yvonne Hirdman �99�, kapitlet Det glada tjugotalet och den svåra kärleken, s. �66 
ff.
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Som begrepp dök Den Nya Kvinnan upp redan när kraven på kvinnlig 
rösträtt började resas i mitten av 1800-talet i USA och mot slutet av 
1800-talet i Sverige. Som kvinnotyp har hon intresserat forskare i 
olika sammanhang.��6 Flappern, den mondäna ungkarlsflickan som 
gjorde entré i USA på 1920-talet, var en yngre arvtagare till Den Nya 
Kvinnan. Som ekonomiskt oberoende och frigjort storstadsfenomen 
var hon inte alls främmande för den svenska publiken, inte heller 
Morgonbris läsare, men hon förknippas knappast med den husmo-
derstyp som denna avhandling satt i fokus. 

I det följande kallas den politiskt aktiva och yrkesarbetande 
husmodern/kvinnan-typen för den Moderna Kvinnan för att undgå 
sammanblandning av begreppen, trots att uttrycket den Nya Kvinnan 
också användes i Morgonbris på trettiotalet. Husmödrarna är den andra 
stora kategorin som tidningen vände sig till och som alla kvinnor 
kunde identifiera sig med mer eller mindre, beroende på om de yrkes-
arbetade i eller utanför hemmet. 

Beteckningen hemmafru, som betyder att kvinnan ifråga inte hade 
något lönearbete, är emellertid ett borgerligt begrepp och passar inte 
särskilt bra på de icke lönearbetande arbetarkvinnorna och –hustrurna, 
som kom från landsbygden och brukssamhällena. Inte heller husmors-
begreppet är riktigt adekvat för de icke lönearbetande arbetarkvin-
norna eftersom det för tankarna till Husmodersförbundet som tillika 

��6 Kristina Fjelkestam beskriver denna kvinnotyp så som den representerades i fiktionslit-
teraturen från �870-talet till mellankrigstiden då uttrycket den Nya Kvinnan hade lanserats, 
först i USA och så småningom också i Sverige, i sin avhandling Ungkarlsflickor, kamrathus-
trur och manhaftiga lesbianer. Den så kallade Flappern i USA eller Garçonne i Frankrike var 
den självständiga, yrkesarbetande och oberoende unga kvinnan med krav på ekonomisk och 
sexuell jämlikhet. Hon kunde ses både som en framgång för kvinnoemancipationen och som 
ett hot mot ett kvinnoideal som lyfte fram den socialt och samhälleligt ansvarstagande kvinn-
liga medborgaren. Inom litteraturvetenskapen är temat rikt utvecklat. Jfr också Magnus Nils-
sons artikel ”Statarkval” i I ordets smedja. Festskrift till Per Rydén �00�. I trettiotalets litte-
ratur fick den nya kvinnan stor uppmärksamhet både inom den så kallade primitivismen och 
emancipationsromanen. Nilsson lyfter fram Ivar Lo-Johansson och hans problematisering av 
den borgerliga emancipationsideologin, vilken bortsåg från sociala realiteter och klassfrågor. 
Ebba Witt Brattströms kritik av Lo-Johansson såsom kvinnofientlig, bemöter han med att peka 
på att Lo-Johansson lyfte fram nödvändigheten av att inkludera kvinnan i moderniseringssträ-
vandena - inte minst i de egna romanerna. 
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är en borgerlig organisation.��7 Emellertid tilltalades alla tre katego-
rierna i Morgonbris spalter. Om inte alltid i den redaktionella texten så 
i annonserna om hushållsartiklar till exempel.

SSKF gjorde inte någon definitionsmässig skillnad på arbetar-
kvinnor och husmödrar i andra sammanhang heller, vilket till exempel 
framgår av en skrivelse till Riksdagens särskilda utskott den 13 maj 
1933 angående arbetslösheten, som 

omfattar minst 200 000 svenska medborgare /…/ [den] drabbar också 
/…/ kvinnor och barn /…/ Det finns en grupp medborgare, som i 
detta läge står på särskilt utsatta poster. Det är arbetarkvinnorna. De 
ansvara för hemmens hushållning. /…/ Husmödrarna ha i det längsta 
kämpat mot den oförvållade arbetslöshetens fröjder. De ha /…/ sökt 
hålla hemmen samman /…/.��8 

Här är det underförstått att begreppen arbetarkvinnor, svenska 
medborgare, kvinnor och husmödrarna betecknar landets alla kvinnor, 
inte bara dem som hör till SSKFs läsarskara.

Husmoderbegreppet har diskuterats av ett flertal kvinnoforskare 
och det hänger kvar som en först respekterad, men sedan nedsättande, 
beteckning ända fram till sextiotalet. I en artikel om 1960-talets 
särbeskattningsdebatt gör historikern Christina Florin ingen skillnad 
mellan hemmafrun och husmodern.��9 Tidsmässigt faller artikeln 
utanför ramarna för trettiotalet som är i fokus här, men det intres-
santa är att hon lyfter fram Nancy Erikssons bok Bara� en�hemmafru�
från 1964, som tar hemmafruarna i försvar mot dem som drev på 

��� Lisa Öberg, ”Ett socialdemokratiskt dilemma”, �999. Husmoderföreningarna gjorde sig 
till tolk för arbetsgivarintressena i remissvaret till den hembiträdesutredning med lagförslag 
som skulle reglera arbetstiderna �94�. Ett problem var att de yrkesarbetande kvinnornas 
behov av hjälp i hemmen –att likställa med arbetsgivare i det här fallet- kolliderade med 
hembiträdenas behov av reglerade arbetstider. Socialdemokratiska kvinnoförbundet och 
andra politiska kvinnoorganisationer tillstyrkte förslaget att reglera arbetstiderna.
��� SSKFs styrelseprotokoll, 6 maj �9��.
��9 Christina Florin, ”Skatter som befriar. Hemmafruar mot yrkeskvinnor i �960-talets särbe-
skattningsdebatt”, �999, s. �06-���
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och ville att kvinnorna skulle söka sig ut på arbetsmarknaden och bli 
självförsörjande. 

Ända sedan 1919 hade Husmodersförbundet krävt att husmo-
dersrollen också skulle betraktas som ett yrke, jämbördigt med andra 
yrken, fast med familjen, hemmet och barnuppfostran som sitt arbets-
område. I den könsrollsdebatt som följde med Nancy Ericssons inlägg 
förpassades begreppet husmoder definitivt till en förgången tid. Men 
i olika enkäter som Morgonbris genomförde beskriver sig kvinnorna 
själva som arbetarhustrur, hemmafruar och husmödrar på ett till synes 
oproblematiskt sätt och det är på det sättet beteckningarna används 
här. 

Husmodersemesterkampanjen
Parallellt med den intensivt modernistiska perioden för Morgonbris�
vad gäller såväl tidningens yttre som Kaj Anderssons sätt att redigera 
och driva sin aktiva journalistik, så förstärks den betydligt äldre, för 
att inte säga för-moderna, husmoderliga diskursen genom kampanjen 
för husmodersemester.��0 De svenska husmödrarna krävde att få fri tid 
för vila och rekreation och det var ett krav som hade rests redan när 
förbundet bildades 1920, alltså långt innan Kaj Andersson formellt 
blev redaktör 1932 och långt innan moderniseringen av hemmen hade 
tagit fart.

��0 Uppgifterna om husmodersemesterfrågan har delvis hämtats från publicerade artiklar i 
Morgonbris, delvis i statliga utredningar om sociala frågor som producerades av Befolknings-
kommissionen �9�8 och Befolkningsutredningen �94�. Inom forskningen har Lena Eskilsson 
dels skrivit artikeln ”Fritid som idé, struktur och praktik. Rätten till lättja eller friluftsliv i folk-
hemmet”, Historisk tidskrift �000, dels ”Drömmen som blev verklighet: om den svenska 
husmoderssemestern”, �00�. Jfr även antologin Efter arbetet, studier av svensk fritid, Peder 
Alex & Johhny Hjelm, red. �000. Husmodersemestrarna är fortfarande ett tämligen outforskat 
fält, vilket inneburit en del grävande i arkiv efter primärdata, bland annat för att få en över-
blick över omfattningen av det som här kallas husmodersemesterrörelsen. Jfr Eva Ekstrand 
�999. I allt väsentligt liknar husmodersemesterverksamheten en folkrörelse – om än ”blott” 
för kvinnor. Bengt Lindroth, Bingo! En kritisk granskning av folkrörelserna i Sverige ��50-
�9�5, �97�, s. ��, �07 ff,  skiljer mellan horisontell och vertikal organisering; den horisontella 
utmärks av vänskap och klassolidaritet, den vertikala av ”organisationslojalitet”. Husmoder-
semesterrörelsen var en horisontell organisering.
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Husmodersemesterfrågan kulminerade för förbundets del 1947 då 
socialstyrelsen inrättade så kallade husmodersemesternämnder över 
hela landet, sedan frågan utretts upprepade gånger på uppdrag av 
dåvarande socialminister Gustav Möller. Husmödrarnas egna krav 
på fri tid syftade inte enbart till att skapa nytt utrymme för politiska 
aktiviteter eller andra ”nyttigheter”. Tvärt om byggde deras retorik på 
önskan om att slippa allt vad krav och plikter hette, om så bara för ett 
par sommarveckor.��� 

Kampanjen pågick under många år och när ett nytt så kallat 
husmodersemesterhem öppnades - det blev minst 150 så småningom 
- skildrades evenemanget i tidskriften med bilder på glada husmödrar 
och idylliska miljöer kring blomsterängar, sommarhus och dukade 
kaffebord, dignande under läckra bakverk.��� 

Ett gammalt krav
Husmodersemesterfrågan var således inte ny, dess historia kan delas in 
i tre faser.��� Den första (1920 ~1935) som sträcker sig från 1920-talet 
då Husmorsförbundet och det socialdemokratiska Kvinnoförbundet 
bildas och frågan om husmoderyrket aktualiseras - och därmed också 
krav på semester - fram till mitten av trettiotalet, då SSKF aktivt 
medverkar till att föra upp den på den politiska dagordningen och 
presenterar frågan för socialminister Gustav Möller. Den perioden kan 
kallas initieringsfasen. Den andra perioden (1935~1945) är förverkli-
gandet; drömmen som går i uppfyllelse. Flera semesterhem invigs och 
frågan blir föremål för statliga utredningar. 

Den tredje fasen (1945~1985) betyder institutionalisering och 
så småningom upphör verksamheten på bred front. Från 1948 fanns 

��� Jfr “fritid som en arena för individens autonomi”, Lena Eskilsson �000, s. ��.
��� Sommaren �006 såldes semesterhemmet Björkhaga på Gotland. ”Sveriges sista semes-
terhem ägt och drivet av S-kvinnor har sålts och en era i S- kvinnors historia går därmed i 
graven.” Morgonbris nr �, �006.
��� Eva Ekstrand. ”Las vacaciones de las amas de casa en Suecia, �9�0-�98�: algunas 
observaciones”, �00�, s. 8�-9�. Artikeln är en teoretisk fördjupning av Ekstrand �999, se 
nedan. 
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husmodersemesternämnder inom varje landsting. Vid mitten av 60-
talet, eller närmare bestämt 1966, tar socialstyrelsen bort husmoders-
prefixet och föreslår att husmodersemesterhem ändras till semesterhem. 
Vid mitten av åttiotalet hade de flesta semesterhemmen upphört med 
sin verksamhet. Vid det laget hade semesterhemmen tagit emot flera 
hundra tusen gäster. Hur många individer det rör sig om går inte att 
beräkna.��4 

Morgonbris spelar en aktiv roll i husmodersemesterns historia. 
Morgonbris utgjorde för det första den publika arenan för offentlig-
görande av a) behovet av vila för kvinnorna så som de själva uttryckte 
det, b) behovet sett som ett problem, som skulle lösas med husmo-
dersemester och c) etableringarna av semesterhemmen, under framför 
allt trettio- och fyrtiotalet. Reportagen, eller snarare notiserna, om de 
nya semesterhemmen var ett slags nyhetsförmedling (mediediskurshän-
delser). För det andra var det Morgonbris och verkställande utskottet 
som tog fram det underlag som lades fram för socialminister Gustav 
Möller och som ledde till att en utredning tillsattes och husmoderse-
mesternämnder över hela landet inrättades (diskurshändelse). 

Husmodersemesterfrågan läggs fram som ett praktiskt förslag i 
Morgonbris i en artikel av Agnes Söderqvist, juni 1921, ”Sommarvila åt 
arbetarhustrur”. ��� Med tillämpning av principen inbördes�hjälp skulle 
man nå praktiska resultat och ett par veckors välbehövlig rekreation 
för medlemmarna, skriver hon. Det skulle bara behöva undersökas 
vem som var i störst behov i kamratkretsen och sedan kunde man ge 
sig iväg några stycken åt gången. 

Alla skulle givetvis bidra med en mindre summa och för dessa 
skulle man gemensamt hyra en liten stuga. För en sådan undersökning 

��� Eva Ekstrand,” Vadtorp - en storartad liten berättelse”,  (stencil) �999. En empirisk 
undersökning av semesterhemsrörelsen i Sverige med särskilt fokus på Semesterhemmet för 
arbetarkvinnor, Vadtorp i Söderhamn. 
��5 Morgonbris juni �9��. Frågan var äldre än så. År �9�� skriver en Ingeborg Wikander i Vår 
Lösen (�909-�000) om vilans betydelse, med en hänvisning till en artikel i septembernumret 
(samma år får man förmoda) av Morgonbris.   
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behövs varken ”prästbetyg eller husundersökning eller någonting av allt 
det obehag som den allmänna välgörenheten för i släptåg.”��6 Men vem 
skulle ta hand om de hemmavarande, frågar hon sig sedan. I den stora 
familjen bör man väl kunna reda sig utan husmor ett par veckor, men i 
den lilla familjen med två personer var det kinkigare. I de fallen skulle 
den kunna inackorderas hos någon av de andra familjerna så länge. På 
det viset skulle man gå runt i kretsen tills alla fått sin välbehövliga vila. 
Poängen med arrangemanget var just att man inte skulle behöva lita 
till någon eller några andra än den egna välkända gruppen, som hölls 
samman av solidaritet.

Redan vid det socialdemokratiska kvinnoförbundets tillkomst 
1920 hade tanken på husmodersemester tagit form i en motion och 
på kongressen 1924 uppmanades kvinnoklubbarna att undersöka hur 
det skulle kunna förverkligas.��7 Västmanlands läns socialdemokra-
tiska kvinnodistrikt blev det första att 1931 inviga sitt semesterhem 
Almö-Lindö ”för trötta husmödrar inom främst arbetarklassen”.��8 
Husmodersemesterfrågan återkom på olika sätt i Morgonbris under 
hela undersökningsperioden. Ömsom som notiser om semesterhem 
som hade börjat byggas, ömsom i reportage om kvinnor som skrivit 
om sina behov av semester. Bilder på semestrande husmödrar publi-
ceras såväl på omslagssidor som i form av fotoreportage eller som illus-
trationer till artiklar och notiser.��9  

��6 Morgonbris juni �9��.
��� Andersson, Drömmen som blev verklighet �949, s. 7-�0.
��� Men dessförinnan hade flera andra hem öppnats. Anna Johansson Visborg, Stockholm, 
var en ”legendarisk fackföreningsledare /som/ såg till att kvinnorna inom den fackliga samor-
ganisationen i Stockholm 1928 fick ett semesterhem.” Ännu tidigare, 1914, hade man på 
Vilohemmet Marholmen börjat ta emot gäster, fast det drevs i privat regi.  Det första året 
var där flest yrkesarbetande kvinnor och några arbetarhustrur, så småningom tog man även 
emot männen, ja hela familjer. Marholmen tillhörde från början makarna Berg, som året innan 
det öppnades donerade det till LO och idag är det ett fritids- och konferenscenter. Karl Ola 
Nilsson, Selma Blombergs resa till Marholmen,  �994. 
��9 Att det här var en angelägen fråga framkommer inte minst av att Hulda Flood ger den ett 
särskilt kapitel/tillägg i sin bok om förbundets historia �960. Husmodersemesterfrågan stack 
ut och sammanliknades inte med de andra kvinno-/politiska frågorna.
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Behoven var stora
I början av maj 1932 skickade Morgonbris en enkät till läsarna: 1) När 
hade ni semester senast? 2) Har Ni utsikt att få någon sommarvila i 
år? 3) Om inte --- varför? 4) Hur skulle Ni vilja utnyttja Er ledighet? - 
resa och i så fall vart? - vila och i så fall var? - utbilda Er i något ämne? 
- i så fall var och i vilket ämne?

Svaren presenterades i juninumret under rubriken “Spegla er själva i 
medsystrarnas berättelser”.

 I tidigare nummer hade man inlett med “Morgonbris inleder propa-
gandan för andlig och fysisk rekreation.” Kvinnor hörde av sig till 
redaktionen med utförliga beskrivningar om hur den efterlängtade 
semestern skulle gestalta sig - om bara tid och pengar gavs.

Exempel från Morgonbris-artikeln:

Bild 12: Spegla er själva. Morgonbris juni 

1932.
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–Under de 39 år jag har levat har jag ej haft någon ledighet. –För sju 
år sedan tog jag mig ledigt i tre dagar och reste till mina svärför-
äldrar i Matfors. Det var tre härliga dagar och den enda semester jag 
haft under de tjugo år jag varit gift. Jag har heller inte i år utsikt till 
ledighet. –Nu när min tös är 24 år och pojken 21 år, den senare tyvärr 
arbetslös sedan några månader, har jag tagit mig semester och helt 
solo rest hem till mor (82 år gammal). –Jag tror inte det är någon 
överdrift om jag säger att jag inte haft fem dagars semester under mitt 
snart tjugoåriga äktenskap. –När hela världen står öppen för drömmar 
och önskningar, då är det svårt att välja, men att jag verkligen skulle 
resa någonstans det är klart.

De känslosamma beskrivningarna från kuvade men längtande 
kvinnors dröm om att få tid för sig själva blandades med ambitioner 
utöver själva vilan: 

–Om jag vore ung /…/ skulle jag använda min ledighet till att skola 
mig till skådespelerska, till sjuksköterska, till gymnastikledare. –Jag 
har aldrig kunnat tänkt på att få någon ledighet, mycket mindre hur 
jag skulle utnyttja den fast Brunnsvik många gånger hägrat för min 
inre syn. –Till någon folkhögskola har man ej ens kunnat tänka sig. 
Det sätter familjens s.k. överhuvud sig emot. Så är det säkerligen för 
många andra hustrur, varför vi inte utveckla oss som tiden fordrar av 
oss. –Sedan jag 1908 för första gången hörde namnet Brunnsvik har 
jag alltid föreställt mig att den bästa ledighet vore att få komma dit, 
en önskan som nu med mina femtio år på nacken nog aldrig blir annat 
än en vacker dröm.

Bland de kvinnor som trots allt svarade att de haft semester någon 
gång hade det oftast varit i samband med en folkhögskolekurs. I 
förbundsstyrelsen diskuterades frågan. ”1700 formulär med frågor 
i allmänna ordalag om semester hade visat att intresset var stort”, ��0 
skriver sekreteraren i protokollet. 

��0 VU 19 maj 1932.
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I nästa nummer, julinumret 1932, kommenteras hur enkäten uppfattats 
av andra tidningar och bland annat citeras signaturen Lei i Arbetet, 
Malmö, att svaren ”avslöja i sin enkelhet och knapphet en av de mörka 
skuggsidor i vårt samhällsliv, som det tjugonde århundradets kultur-
länder måste blygas för.” Västmanlands�folkblad skriver att det är en idé 
som förtjänar att uppmuntras.

 I januarinumret av Morgonbris 1937 tog man ånyo upp enkäten från 
1932 men med andra siffror: ”denna rundfråga [har] gått ut till 2000 
kvinnor, att 500 arbetarehustrur svarat och av dem 2/3 inte någon 
gång sedan barndomen åtnjutit ens ett par dagars sammanhängande 
frihet eller vila.” Det har ingen betydelse för frågan vilka siffror som är 
de korrekta. Poängen med denna enkät var att dess innehåll, levnads-
berättelser som arbetarkvinnor skickade in till redaktionen, skulle 
komma att användas politiskt fem år senare.

I januari 1937, överlämnade kvinnoförbundet bunten med brev 
från läsarna tillsammans med ett brev till kungen och regeringen 
och begärde en utredning mot bakgrund av vad enkäten visat.���  
Innebörden av ordet vila skiftade, somliga kopplade det till ”begär 
efter omväxling”, andra till ”vila, likgiltigt var”, ”vila och lugn”, ”endast 
vila”, ”vila bland likasinnade” eller ” vila i naturskön trakt”.��� 

 Vad som behövde utredas var inte bara anordningar av semesterhem 
och liknande, utan även frågan om reskostnader till och från semes-
terhemmet och frågan om hjälp i hemmen under bortovaron. Även 
barnens ferieverksamheter behövde utredas. Någon socialdemokratisk 
motion väcktes inte den gången under pågående riksdag, däremot 
gjorde några bondeförbundare det till Disa Västbergs förtrytelse: 

”Det blev emellertid deras motion som rent formellt kom att ligga 
till grund för den av riksdagen begärda utredningen. Men hur man 

��� Styrelseprotokoll �8 jan �9�7; Verksamhetsberättelsen �9�7; Drömmen som blev verk-
lighet, �949.
��� Verksamhetsberättelsen �9�7.
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på den kanten orkar tillskriva sig äran för initiativet i husmödrarnas 
semesterfråga är ofattbart.”���

Det socialdemokratiska kvinnoförbundet och kvinnoklubbarna 
ville med andra ord se sig själva som de egentliga upphovskvinnorna. 
Att semesterhemsvistelser för husmödrarna inte skulle låta sig göras 
utan att staten aktivt gick in med stöd stod klart sedan Gustav Möller 
tillsatt en fritidsutredning 1937 med direktiv om husmodersemestern. 

Parallellt med att man oförtrutet arbetade med semesterfrågans 
lösning ute i klubbarna, togs det andra typer av initiativ från Morgonbris 
redaktion. Efter det första starka gensvaret på enkäten föreslog Kaj 
Andersson anordnandet av en arbetarkvinnornas semesterresa. Frågan 
skulle utredas närmare om det skulle vara möjligt att anordna en 
kanalresa, Stockholm – Göteborg. Tre dagar med båt och två dagars 
uppehåll i Göteborg. Svenska turistföreningen hade kontaktats. 

Semesterresor
Sommaren 1933 inbjuds läsarna till en Jämtlandsresa för 59 kronor, 
“Lockande semestertillfälle för husmödrar”. I semesterpropagandan 
fanns också målet att upplysa sina läsarinnor, till exempel skriver man 
i en artikel om att husmödrarna som åker till Jämtland också kommer 
att få lära sig hur skogsproletärerna har det. 

Under flera år arrangerade Morgonbris�resor till olika ställen i landet. 
Även utrikes resor arrangerades, men de kan knappast ses som ett svar 
på de vädjande kvinnornas bön om ledighet. De syftade i första hand 
till att kvinnorna skulle ges möjlighet till förkovran och en utblick 
över världen och internationella förhållanden. Den första utrikes resan 
gick till England och blev en succé. Per-Albin Hanssons hustru hade 
varit med bland andra. En omtalad resa till Ryssland under våren 
1934, som arrangerats med Alexandra Kollontays hjälp, hade kostat 
mellan två och tre hundra kronor och i den deltog knappast någon 

��� Drömmen som blev verklighet.
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av landets husmödrar och klubbister.��4 Utrikesresorna som hade ett 
klart uttalat syfte att vara studieresor kan ses som Kaj Anderssons 
”motdrag” till husmodersemesterarna som ju drevs med helt andra 
förtecken, nämligen lugn och ro och avkoppling. Hon citerar till och 
med Augusts Bebel i en artikel från en resa till Wien, som hon företog 
senare samma år, ”Människan ska kunna fullkomligt utbilda sig, 
det bör vara ändamålet för det mänskliga samhället, således får hon 
icke heller vara bunden vid den torva, på vilken slumpen låtit henne 
födas.”���

Semesterbyar för trötta husmödrar
I april 1933 skriver man i Morgonbris om de så kallade Morgonbris-
hyddorna. I kölvattnet på den stundom ganska intensiva propagandan 
för semester och rekreation hade någon arkitekt skapat en hydda som 
till en rimligt låg kostnad kunde införskaffas och med lätthet sättas 
upp av någorlunda praktiskt lagda personer.��6 Ännu ett byggnads-
projekt med anknytning till husmoderssemestrarna växte fram. Redan 
i september 1932 skriver Kaj Andersson under rubriken “Semes-
terby för arbetarhemmens husmödrar” /…/ “Ny skola för socialistisk 
produktion” om hur en hel by planerades i Odinsala på västkusten. 
Semesterstugorna i Odinsala byggdes på initiativ av HSB och förre 
byggnadssnickaren Ture Blomqvist.��7 Projektet var tvåfaldigt, dels 
skulle anläggningen tjäna som Mors semesterby, dels som en studie-
koloni med ändamålet att organisera praktisk studieverksamhet. 

��� Styrelseprotokoll augusti 1934. Resan hade föregåtts av ilsken debatt i VU, där Annie 
Wallentheim ansåg det politiskt oklokt att resa till Sovjetunionen eftersom det kunde användas 
av kommunisterna i propagandasyfte. Kaj Andersson noterade i en senare intervju att de 
medföljande borgerliga kvinnornas ”hänförelse steg med varje dag, under det att våra repre-
sentanter svalnade allt mer och mer”. Hon hade försäkrat sig om att rapporteringen skulle bli 
vederhäftig genom att inrätta en presskommitté inom gruppen. Se också Lars Gogman, �00�, 
”Tårarna kommo ofrivilligt i ögonen”.
��5 Morgonbris november �9�4.
��6 De fanns i två storlekar, den mindre hyddan utan spis kostade 7�0 kronor och med spis 
kostade den 8�0 kronor. Morgonbris, april �9��. 
��� Sten O. Karlsson, Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet, �99�, s. ���.
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Syftet var inte mindre än “att utarbeta riktlinjer och metoder för ett 
samhälleligt produktionssystem på den gemensamma äganderättens 
grund”. Folkhälsans problem i samband med bostadsproduktionen 
skulle behandlas i första hand. Bostäder skulle uppföras av eleverna 
under studietiden och dessa skulle sedan användas till semesterhem 
för husmödrar. I Odinsala studiekolonis styrelse satt förutom husbyg-
garen Blomqvist själv redaktören för Ny�Tid�Sven Backlund, kapten C. 
J. Brunskog, fröken Karin Lamm och redaktör Kaj Andersson.��8

I januarinumret 1933 skriver en Bernhard Hegardt engagerat om 
hur Odinsala skulle kunna utvecklas till studiekloster - där den som 
ville studera skulle få göra det i enskildhet och mot några timmars 
kroppsarbete i trädgården som betalning.��9 Eftersom Bohuslän har 
sådan vacker natur och dessutom har “den kärvhet och kraft som bör 
ligga över en dylik inrättning” lämpar sig landskapet för ett studie-
kloster som skulle förverkliga den Grundtvigska drömmen om en 
skandinavisk folkhögskola, skriver Hegardt.

Efter kvinnokongressen i Stockholm 1933 blev den holländska 
delegaten entusiastisk över husmoderssemestrarna och lovade ta med 
sig idén till andra länder.�40 Även i en engelsk liberal kvinnotidning, 
The�Vote, omtalades den svenska kampanjen som något att ta efter. 

Tio år efter kvinnoförbundets brev till regeringen inrättade man 
husmodersemesternämnder över hela landet, 1947.�4� Från början 

��� Morgonbris september �9��.
��9 Tanken kom i själva verket från Fabian Månsson, skriver Hegardt och hänvisar till den 
debatt som Månsson hade väckt �0-�� år tidigare i Andra Kammaren, när han motionerade 
om att Vadstena kloster skulle göras om till studiekloster för arbetare och med ett stort bibli-
otek.
��0 Morgonbris augusti �9��.
��� I varje landstingsområde resp. stad utanför landsting skulle det finnas en nämnd. De 
skulle pröva ansökningarna som översändes från barnavårdsnämnderna och se till att det 
fanns tillräckligt med semesterhemsplatser och att de var i fullgott skick. De skulle också 
årligen göra en uppskattning av antalet husmödrar som var i behov av hjälp till semester. 
Husmodersemesternämndernas uppdrag var att behandla ansökningar om medel för  Resor 
för barn och vårdare till privat ordnad ferievistelse, Organiserad feriebarnsverksamhet, 
Barnkolonier, Resor för husmödrar till privat ordnad ferievistelse, Resor för husmödrar till 
semesterhem, Stipendier för underlättande av husmoderssemester och Semesterhem för 
husmödrar. De totala kostnaderna för bidragsverksamheten uppgick �964 i hela landet till 
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var det bara kvinnor med två hemmavarande barn under 14 år som 
kunde få ekonomisk hjälp men den administrativa hanteringen blev 
snart otymplig och 1966 föreslog Socialdepartementet ändrat bidrags-
system och beteckningen husmoderssemesterhem ändrades till semes-
terhem, vilket ansågs mer tidsenligt. Statsbidragen skulle bibehållas i 
något mindre utsträckning. Morgonbris och Kaj Andersson hade spelat 
en aktiv roll i hela den politiska processen och tagit initiativ som gick 
långt utanför det rent publicistiska uppdraget att redigera tidningen.

Olika infallsvinklar
Husmodersepoken och husmoderarbetet är ett brett forsknings-
område.�4� Arbetet och reproduktionen är centrala utgångspunkter 
som ställts mot den nya tidens teknik och moderniseringsprocesserna. 
Av det skälet är husmorssemestrarna intressanta eftersom de visar upp 
en annan sida av moderniseringen, den som är vänd från arbetet och det 
aktiva livet eller med filosofens ord vita activa. Arbete i alla former var 
”förbjudna” för gästerna. I ett väl bevarat arkiv från ett nedlagt Semes-
terhem för arbetarkvinnor, som låg i Vadtorp utanför Söderhamn, 
framhåller föreståndarinnan Inez Wickström betydelsen av vila.�4� De 
trötta husmödrarna fick sätta sig till dukade bord efter lata dagar med 
sol och bad och på kvällarna ägnade man sig åt radiounderhållning 
och andra förströelser.

Var då skapandet av husmodersemesterhemmen ett uttyck för 
politisk vilja? Hur såg förhållandet ut mellan gästerna på semester-
hemmen, de som arbetade frivilligt på hemmen och de skribenter som 
lyfte fram husmodersemesterfrågan i Morgonbris? Husmoderssemester 

�.6 miljoner och de fördelade sig ungefär 60% - 40% mellan barnferieverksamheten och 
husmodersferierna. Källa: Dep.promemoria. Socialdep. stencil �966:�. 
��� Se till exempel Mia Björks avhandling Hemarbetets modernitet, �997, och hennes 
genomgång av tidigare forskning. 
��� Vadtorpsarkivet. Arkiv Gävleborg.
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kan diskuteras som a) politisk fråga i arbetarrörelsen; b) som ett uttryck 
för genusordningen, c) som emancipatorisk fråga och slutligen d) som 
ett projekt i den feministiska diskursen.�44

a) Husmoderssemestern�som�politisk�fråga�i�arbetarrörelsen. De svenska 
socialdemokratiska ideologer och visionärer som Yvonne Hirdman 
tar upp, det vill säga Hjalmar Branting, Axel Danielsson och Hinke 
Bergegren, såg familjen som den fundamentala institutionen i 
samhället. Utanför de socialdemokratiska kretsarna hade Ellen Key 
uttryckt sin utopi om att den viktigaste platsen för uppfostran av de 
nya samhällsmedborgarna (barnen) var det rena och smakfullt inredda 
hemmet, där kvinnan skulle odla sina särskilt kvinnliga egenskaper.�4� 
I en intervju med förbundsordförandens make, Adolf Vessman, som 
varmt hyllar Ellen Key och hennes ideal om ädlare livsformer åt alla, 
understryker Kaj Andersson Keys betydelse i skapandet av värdiga 
hem.�46 Här är det intressant att notera hur Kaj Anderssons estetiska 
fostran av husmödrarna och hennes uppskattning av sköna hem rimmar 
med ”den Keyska smittan”, som Yvonne Hirdman kallar den. Hirdman 
hävdar att den bidrog till att de socialistiska idéerna om kvinnans plats 
i det framtida samhället avfördes från dagordningen. 

b) Husmoderssemestern� som� uttryck� för� genussystemet.� När kvinno-
förbundet bildades skrevs det in i grundsatserna att de särskilt skulle 
arbeta för sådana sociala och politiska frågors lösning, som särskilt 
berörde kvinnornas, mödrarnas och barnens intressen. Alla möjliga 
krav restes, moderskapsersättning, barnavård, barnkolonier, gratis 

��� Här lutar jag mig mot Yvonne Hirdmans texter från 80-talet, främst böckerna Den socia-
listiska hemmafrun och andra berättelser, �98�, och Att lägga livet tillrätta, �989, men även 
några andra relevanta artiklar.  Christina Carlsson Wetterbergs  avhandling Kvinnosyn och 
kvinnopolitik. En studie av svensk socialdemokrati ���0-�9�0, �986,  behandlar en tidigare 
period och jag använder den inte i någon nämnvärd utsträckning, men jag anser ändå att den 
bör nämnas. En förutsättning för att förstå husmodersemesterfrågan i arbetarrörelsen kan 
ju vara att spåra frågans upprinnelse i de allra tidigaste ideologiska debatterna. Eftersom 
det handlar om trettiotalet och de sociala frågorna som aktualiserades av Alva (och Gunnar) 
Myrdal, har jag använt Margareta Lindholms bok Elin Wägner och Alva Myrdal. En dialog om 
kvinnorna och samhället, �99�. 
��5 Ellen Key, Hemmets århundrade, �988.
��6 Morgonbris november �9��.
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tandvård, en madrass åt alla barn och husmodersemester. Dessa 
vardagsfrågor blev ett slags socialdemokratisk välgörenhetspolitik, 
skriver Hirdman kritiskt.

Trots att man var medveten om att gamla tiders arbetsdelning i 
hemmen och naturahushållningen för alltid var förbi, insåg man att 
husmodern än så länge behövdes i hemmen: 

Den av hårt dagligt arbete tyngda och stundom genom täta 
barnsängar till hälsan nedsatta husmodern i ett fattigt hem är i själva 
verket i ännu högre grad än yrkesarbetaren i behov av en tids samman-
hängande vila; endast härigenom kan man räkna med att hon förmår 
ägna barnen den omsorg, som ur hygieniska synpunkter krävas.�47 

I en uppmärksammad artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift 
utvecklar Hirdman sin teori om genussystemet.�48 Den bygger i korthet 
på två principer: isärhållandet mellan könen respektive hierarkin 
mellan könen, där mannen utgör normen och är den överordnade. 
Genussystemet reproducerar sig själv på alla nivåer i samhället, den 
symboliska, institutionella och på individens nivå. Hennes teori har 
inte stått oemotsagd, den har kritiserats av bland andra Christina 
Carlsson Wetterberg för att vara fastlåsande och sluten:

 /.../När Yvonne Hirdman analyserar hur genussystemet lever vidare 
på trettiotalet, trots starka könsintegrerande tendenser i framför allt 
det politiska systemet, menar hon att grunden till detta ska sökas på 
arbetsmarknaden. /.../ Jag skulle för min del vilja hävda att vi inte 
på den konkreta nivån, lika lite som på en högre abstraktionsnivå, 
kan urskilja enfaktorförklaringar, utan att det här är fråga om ett 
komplext samspel av dominerande värderingar och normsystem, av 
faktiska livsvillkor och handlingsmönster - ett samspel som riskerar 
att döljas om verkligheten pressas in i slutna kategorier och system.�49 

��� Citat ur Befolkningskommissionen, Hirdman �989, s. ��� ff.
��� Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, 
�988a.
��9 Christina Carlsson Wetterberg, ”Från patriarkat till genussystem - och vad kommer 
sedan?” 1992.
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Trots att det ligger något i Carlsson Wetterbergs kritik - det förefaller 
mig mycket sympatiskt att acceptera komplexiteten i historiska 
skeenden - så ger Hirdmans begrepp stöd för att förstå skeendet. När 
husmodersemestrarna inrättas av kvinnorna sker det i konsekvens med 
synen på kvinnors och mäns plats i familjen respektive arbetslivet och 
deras skilda världar. Kvinnorna agerade i enlighet med genussystemets 
egen logik. 

c) Husmoderssemester� som� emancipatorisk� fråga.� Kvinnans primära 
roll var således husmoderns, vilken hade kommit att jämföras och även 
jämställas med andra yrkesarbetande. När Yvonne Hirdman tecknar 
den socialistiska hemmafruns historia 1890 - 1939, fokuserar hon de 
tre väsentligaste frågorna i kvinnoförbundet: arbetet, sexualiteten och 
hemmet.��0

Frågan om kvinnorna skulle lönearbeta jämte männen på arbets-
marknaden, var den största frågan som hade genomsyrat kvinnoför-
bundet alltsedan starten. Men det var hårda tider och ont om jobb, 
så kvinnorna var inte särskilt välkomna på arbetsmarknaden eftersom 
de dels ”tog jobben” från männen, dels arbetade de för betydligt lägre 
löner. Kvinnorna skulle bäst gagna den socialistiska kampen genom att 
stå bakom och stötta sina män.��� Inom det socialdemokratiska partiet 
skulle kvinnoarbetsfrågan lösas på olika sätt genom särskilda avtal 
och skyddslagstiftning (mot nattarbete till exempel). Men Kvinnoför-
bundets ställning var att oavsett var arbetet var förlagt, i eller utanför 
hemmet, så skulle kvinnorna deltaga i samhällslivet och demokratin 
på lika villkor som männen.���

De andra två områdena som inte var lika starkt partiideologiskt 
präglade, var sexualitetens och hemmets område. Vad beträffar sexual-

�50 Hirdman �99�, s �6 ff.
�5� Det var inte bara en uppfattning hos männen i partiet utan även i kvinnoklubbarna ute i 
landet instämde många kvinnor. Ända sedan rösträttsfrågan hade det varit en strategi. Även 
namnkunniga personer som Kata Dahlström  och Anna Sterky såg det som den bästa stra-
tegin. Flood �9�4, s. �0 ff.
�5� Se Renée Frangeurs avhandling om striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigs-
tidens Sverige: Yrkeskvinna eller maktens tjänarinna. �998.
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frågan så rörde den såväl barnbegränsning som hälsa och hygien, prosti-
tution, sedlighet och s.k. fri kärlek. När kvinnorna reste på semester 
var det också för att vila från rollen som maka och mor, en tillfällig 
abdikation från familjeförpliktelserna och ett par, korta veckors fri tid 
för egna tankar.

Yvonne Hirdman diskuterar socialismens två traditioner ifråga 
om kvinnans emancipation: en i teorin och en i praktiken.��� Med 
rötter hos August Bebel, Friedrich Engels och Clara Zetkin föddes i 
teorin en kamratideologi, ”det vill säga att män och kvinnor i princip 
var likvärdiga proletärer som tillsammans skulle uppnå socialismen”. 
Men i praktiken utvecklades en kontraktsideologi som går ut på att 
mannens syssla var samhället/politiken/lönearbetet och kvinnans 
var hemmet. Det var för att kvinnorna skulle kunna fylla sin viktiga 
funktion i familjen som husmorsemesternämnderna i kommunerna 
och landstingen bildades. Både i utredningar och i andra sammanhang 
lyftes argumentet fram. Här fanns inga argument för att kvinnornas 
behov av egen fri tid var ett mål i sig. 

d) Husmoderssemestern� som� ett� projekt� i� den� feministiska� diskursen.�
Parallellt med klubbarnas arbete pågick det politiska arbetet centralt i 
kvinnoförbunden, i de politiska institutionerna och i medierna.��4 Med 
Jürgen Habermas kan vi säga att frågan tog form som en feministisk 
diskurs inom den borgerliga�offentligheten. Inte bara Kvinnoförbundet 
med Morgonbris,� utan också andra kvinnoorganisationer (se ovan) 
som drev frågan, leddes av välutbildade kvinnor, många av dem från 
borgerliga, intellektuella miljöer som knappast delade livserfarenheter 
med kvinnorna som svarade på Morgonbris enkät. Det var inte heller 
deras behov av vila som skulle tillgodoses. Ändå var det de ”moderna 
kvinnorna” som drev fram kraven om husmodersemester. Kritiskt kan 

�5� Yvonne Hirdman, Husbondens röst-SAP och kvinnorna, �984, s. 4-�.
�5� Inte blott Morgonbris,  jfr till exempel Folket i Bild, som även bidrog med stipendier. Flood, 
�960, s. ��8.
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man tillfoga att arbetarkvinnorna, trots de goda intentionerna, gjordes 
till objekt i den feministiska diskursen. 

Krisen i befolkningsfrågan - en klassfråga
Både i Befolkningskommissionen 1938 och Befolkningsutredningen 
1941 behandlas frågorna om vila och rekreation till husmödrarna (och 
barnens kolonivistelser) som ett par av de många frågor som rörde de 
sociala problemen. ��� Förutom den relativa fattigdomen och överar-
betade husmödrar pågick en flykt från landsbygden, som man ville 
stävja. Genom att bereda husmödrarna vila kunde man kanske hoppas 
på att de skulle återvända till hushållsgörat på landsbygden och stå ut 
ett tag till. 

Det rådde Kris�i�befolkningsfrågan, som makarna Gunnar och Alva 
Myrdal skrev i sin debattbok 1934. Ett av huvudproblemen som de 
lyfte fram, förutom att den gifta hemmagående kvinnan ”berövad sina 
funktioner i produktionslivet, stänges in i sin miniatyrlägenhet och 
då ofta fetmar och blir slö och egoistisk”��6, var att det föddes för få 
barn i Sverige. Sveriges slumrande befolkning skulle väckas. Industrin 
behövde utvecklas och arbetskraften tas tillvara. 

Befolkningskommissionen skulle stimulera födelsetalen genom 
en ny socialpolitik. Sammantaget minskade alltså befolkningen, men 
inte hos de mindre bemedlade och i norrlandslänen.��7 Det var där 
de stora barnkullarna fanns och det var hos dem som husmödrarna 
arbetade och slet under odrägliga förhållanden mätt med dagens ögon. 
Följden blev att man startade ett reformprogram, det byggdes moderna 

�55 ”Barnkrubbor och sommarkolonier” och ”Landsbygdens avfolkning”. Delrapporter 
i Befolkningskommissionen �9�8; ” Vila och rekreation åt mödrar och barn”. Delrapport i 
Befolkningsutredningen 1941; Fritidsutredningen, SOU 1940:12. ”Betänkande med utred-
ning och förslag angående inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda”; 
SOU 1942:19. ”Betänkande med utredning och förslag angående semester för husmödrar. 
Avgivet av Fritidsutredningen”; samt SOU 1945:55 ”Betänkande om Åtgärder för beredande 
av vila och rekreation åt mödrar och barn. Avgivet av �94� års Befolkningsutredning.”
�56 Alva och Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, �997, s �64.
�5� Ibid, s. �6�.
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bostäder till de barnrika familjerna. Hemmen skulle moderniseras och 
allt skedde i framstegstänkandets namn.��8 

Det fanns också en annan idé bakom den nya socialpolitiken och 
det var att möjliggöra ”frivilligt föräldraskap”. Preventivmedelslagen, 
som instiftades 1910, förbjöd försäljning och information om preven-
tivmedel. Befolkningskommissionen propagerade för ett upphävande 
av lagen och den var inte den enda. Elise Ottesen Jensen reste runt i 
landet och bedrev upplysningsverksamhet.��9 Redan 1925 gav hon ut 
tidskriften Vi�kvinnor�som hon använde för agitation mot lagen och för 
dess upphävande.�60 Först 1938 upphävdes lagen och sannolikt bidrog 
det till att antalet barn bland semesterhemskvinnorna minskade med 
åren.�6� 

Det har riktats en hel del kritik mot trettiotalets socialpolitik. Inte 
minst mot sexualpolitiken och steriliseringarna och det har gjorts 
jämförelser med Tyskland vid den här tiden. �6� I Vi�kvinnor ansåg det 
nyMalthusianska sällskapet i Stockholm att det inte borde få födas 
barn hur som helst ur rashygienisk synpunkt. Från de semestrande 
Vadtorpskvinnornas horisont kan man inte annat än se krisen i befolk-
ningsfrågan som ett klasspolitiskt ställningstagande. Fler barn skulle 
födas, bara inte fattiga arbetarbarn.

Den tidigare nämnda tidningen Den� nya� familjen� -� det� nya�
samhället, som gavs ut 1935 av Morgonbris-redaktionen, innehöll även 
ett upprop från Disa Västberg. Hon ingick i befolkningskommissionen 
med uppdraget att lösa problemet med befolkningsunderskottet och i 

�5� Sten O. Karlsson, �99�.
�59 Kaj Andersson planerade en reportageserie om hennes resor i landet men hindrades av 
sekreteraren i VU, Annie Wallentheim. Källa: VU protokoll, januari 1934.
�60 Vi kvinnor finns i en enda årgång på Kungliga biblioteket. Redaktionen låg i Nockeby/
Ålsten 51 (hennes hem?) och merparten av materialet var signerat av henne själv. En huvud-
artikel på temat sexualitet och preventivmedelsfrågan förekom i varje nummer.
�6� Se Vadtorpsarkivet som innehåller förteckningar över antal barn husmödrarna hade. 
Arkiv Gävleborg. Se också Departementspromemoria om förenklade statsbidrag till ferie-
vistelse för barn och till semesterhem. Socialdepartementet. Stockholm den �� juli. Stencil 
�966:�.
�6� Se till exempel Maija Runcis, ”När gamla nyheter blev heta - om den svenska sterilise-
ringspolitiken”, �998. 
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uppropet lyfter hon upp motsägelsefullheten i det dubbla budskapet. 
Hon pekar på SSKFs gamla krav på ”förlossningsvård, moderskaps-
hjälp, änkepensionering, bättre bostäder, billigare undervisning, 
rationell barnavård etc.” Och hon uppmanar till att delta i en radiosänd 
studiecirkel om befolkningsfrågor, som skulle ledas av professor 
Gunnar Myrdal.�6�

Så långt skulle man kunna hävda att syftet med husmoderssemes-
trarna blott var att säkra samhällets ekonomiska struktur. Arbetar-
kvinnan fyllde primärt funktionen av att reproducera arbetskraften 
och de sociala förhållandena. Därför var vilan och återhämtandet 
nödvändigt om hon skulle orka med att garantera klassamhällets och 
kärnfamiljens fortbestånd.�64 

Hur kan semesterhemsrörelsen förstås?
 I det efterlämnade materialet om Vadtorp finns inga andra spår av 
ideologisk diskussion, eller målsättning med verksamheten, än det som 
Inez Wickström yttrade vid ett enstaka tillfälle, i en intervju där hon 
blickar tillbaka på verksamheten: ”det här är socialism i praktiken”.�6� 

Skapandet av semesterhemmen byggde på gemensamt, jämlikt 
arbete, vilket även utmärker det som Negt & Kluge kallar proletära 
erfarenheter. Kvinnorna skapade det handlingsutrymme de själva 

�6� SSKFs Verksamhetsberättelse �9��.
�6� En aspekt på husmoderssemestern var att det, istället för att subventionera semester-
hemmen, lika gärna kunde ha utbetalats en summa pengar som kunde användas till dem 
som  hade uttryckliga behov. I viss mån skedde det när kvinnorna fick stipendier för vistelse 
på, eller resa till, ett semesterhem men med Nancy Eriksson kan vi misstänka att det var för 
att pengarna inte skulle läggas i familjens eller hushållets gemensamma kassa med risk för 
att de inte skulle komma husmodern själv till godo. Så här skriver hon om barnbidraget: ”När 
mödrahjälpen kom till �9�7, var husmödrarnas förhållanden så knappa att man inte kunde 
tänka sig att hjälpen skulle utgå kontant, då resultatet kunde bli att husmodern lät pengarna 
gå till hemmet och familjen istället för sig själv. Om man verkligen ville tillgodose mödrarnas 
och barnens behov, måste hjälpen lämnas in natura.”  Eriksson, Bara en hemmafru. �964. 
En annan sida av saken var att en sådan riktad insats skulle ha varit direkt utpekande för 
att inte säga stigmatiserande för de kvinnor som ansökte om bidrag. Den princip man följde 
var att stödet skulle vara generellt. Jfr Yvonne Hirdman, Det tänkande hjärtat: boken om Alva 
Myrdal �006, s. �86 ff.
�65 Vadtorpsarkivet. Arkiv Gävleborg. 
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behövde utan att invänta sanktionering ”uppifrån”, varken från de egna 
organisationerna eller från de etablerade politiska och patriarkala insti-
tutionerna. I den processen spelade även Morgonbris en positiv roll. 
Varje reportage och artikel om nyöppnade semesterhem blev en bekräf-
telse och spegling av självständighet och handlingskraft. De agerade 
tillsammans som oberoende subjekt, de subjektgjorde sig själva. 

I Morgonbris enkät uttryckte kvinnorna både längtan efter vila 
och att få dra sig tillbaka, efter att få slippa ansvar för hem och familj 
för en kort period; med Hannah Arendts ord dra sig från världen (se 
nedan). Men så snart denna önskan samlades mellan pärmarna på de 
offentliga utredningarna, eller för den delen i den propå som SSKF 
uppvaktade socialminister Gustaf Möller med, så uttrycktes den som 
sociala problem. De behövande kvinnorna skulle få sina behov tillgo-
dosedda på ett för samhället och staten lämpligt sätt, för deras eget 
bästa.

Fri tid för kontemplation
Den tid som blev över när hemmen moderniserades, var enligt kvinno-
organisationerna och feministerna under trettiotalet ”frigjord tid”, som 
skulle användas till politik, studier och andra utvecklande aktiviteter 
inom ramen för uppbyggnaden av det moderna folkhemmet. Motsatsen 
till begreppet fri tid är inte bara den tid som kanske omedelbart kommer 
för ens inre syn, arbetstiden - vi lever i ett arbetssamhälle där arbetet 
och således arbetstiden är den norm och normalläge som vi mäter allt 
annat mot – utan även den tid som upptas av sociala och kulturella 
traditioner och vanor, omvårdnadstiden. Filosofiskt sett räknas arbets-
tiden och omvårdnadstiden till det aktiva livet,�vita�activa,�medan den 
fria tiden, också lektiden, den ännu inte annekterade eller ockuperade 
delen av livstiden�66 räknas till vita�kontemplativa, den kontemplativa 

�66 Tora Friberg diskuterar olika livsformer i avhandlingen Kvinnors vardag. Om kvinnors 
arbete och liv. Anpassningsstrategier i tid och rum, �990. Hennes utgångspunkt är arbets-
marknaden och hur människors livförlopp formar sig runt arbetsliv, fritid och umgängesformer. 
Fritiden är den tid som inte  är lönearbetstid och som mer eller mindre aktivt konkurrerar med 
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sidan av livet som med Hannah Arendts ord utgörs av människans 
tänkande, vilja och omdömesförmåga.�67 

Genusforskaren och arkitekten Mia Björk lägger till en dimension 
som inte på ett omedelbart sätt kan inlemmas i det nyttotänkande 
som så starkt präglade trettiotalets funktionalism och modernisering-
strävanden och hon har uttryckt sig lite annorlunda, ”rätten att tänka 
på sig själv, att ha egna projekt som varken är knutna till hemarbetet 
[omvårdnadstiden i vid mening] eller yrkesarbetet [arbetstiden i vid 
mening]”.�68 Hennes tidsbegrepp närmar sig det som man anar i de 
semesterlängtande kvinnornas önskningar.�69 

Med hjälp av Julia Kristevas text Womens� time�70� och Hannah 
Arendts antologi Mellan�det� förflutna�och� framtiden�7��kan man ytter-
ligare ringa in begreppet. Tiden som sådan är en språklig och social 
konstruktion, relevant att reflektera över när vi är bland människor 
i en språklig kontext, skriver Arendt i förordet.�7� Hon hänvisar till 
den liknelse som Kafka använder när han beskriver människans kamp 
mot tiden. Det förflutna och framtiden utgör två krafter som pressar 
sig mot varandra, och mellan dem står människan och försöker hålla 
emot. Människans plats i historien - det förflutna och framtiden - kan 
utifrån liknelsen förstås som det tidlösa gapet eller glipan i den lineära 
tiden där vårt tänkande äger rum.�7�

arbete som utförs i hemmet. Kap � och 8. Hennes undersökning rör åren �970-�990.
�6� Jfr också hennes hänvisning till vår kulturs ursprung och det aristoteliska idealet; fri tid 
från såväl arbete som politik och statliga angelägenheter. Arendt, Mellan det förflutna och 
framtiden, �004, s. �6.
�6� Mia Björk, �997. 
�69 Eskilsson pekar mot en begynnande uppluckring av distinktionen arbete-fritid idag, 
Eskilsson �000, s. ��. Jfr även Lasse Ekstrands Den befriade tiden, �99� och Arbetets död 
och medborgarlön �996; i bägge böckerna diskuteras ett liv befriat från arbetssamhällets 
tvång som en mental revolution.
��0 Julia Kristeva, �986 [�979].
��� Hannah Arendt, �004.  Den svenska översättningen utkom efter att detta arbete påbör-
jats, varför några referenser hänför sig till den engelska utgåvan �99� (�9�4) Between Past 
and Future. US: Penguin Books.
��� Arendt �004, s. �� ff.
��� ”Jag misstänker att glipan inte är ett modernt fenomen, kanske är den inte heller histo-
riskt daterbar utan lika gammal som människans existens på jorden. Den kan mycket väl 
vara den andliga sfären /…/ detta smala spår av icke-tid /…/ Till skillnad från världen och 
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Julia Kristeva pekar på att ”kvinnors tid” inte är ett statiskt begrepp 
och inte alltid antingen lineärt eller�cirkulärt och cykliskt. En kritisk 
utgångspunkt hos henne är att den lineära tiden uppfattas som manlig. 
Det är också visavi den manliga tiden som kvinnorörelsen förhållit 
sig.�74 Dess skilda innebörder varierar i historien. I antiken användes 
ordet fri för att beteckna den frihet det innebar att besegra en 
motståndare, att genom storslagna dåd och tankar bereda sig en plats 
bland de odödliga och därmed upphäva den tarvliga och utmätta tiden 
på jorden, som reducerar människan [läs mannen] till en biologisk 
varelse, cykliskt återskapande sig själv i oändlighet. Senare tankar har 
gått ut på att människan endast är fri när hon är materiellt oberoende, 
fri från intressen och bland jämlikar. Endast då kan hon förverkliga 
sig själv som en i grunden politisk varelse.

Tankarna rimmar med de ideal som trettiotalets kvinnokamp gav 
uttryck för. Kvinnan skulle inte blott vara en biologiskt fungerande 
barnaföderska och uppfostrare, hon skulle även sträva mot andlig 
och politisk frihet. Ytterst handlade det om att som fri och politiskt 
medveten varelse utöva makt tillsammans med andra. En förutsättning 
var att där fanns en plats som hon kunde framträda på och tala inför 
andra. En offentlig arena och en publik:

Utan en politiskt garanterad offentlig sfär [publikt område, min anm] 
saknar friheten ett rum i världen där den kan framträda. Visserligen 
kan den fortfarande vila i människors hjärtan som begär eller hopp 
eller längtan, men som vi alla vet är människohjärtat en mycket mörk 
plats, och vad som försiggår i hjärtats dunkel kan knappast sägas 

den kultur vi föds in i kan detta icke-tidrum bara pekas ut, men inte ärvas och överlämnas 
från det förflutna. Varje ny generation, varje ny människa som infogar sig mellan ett oändligt 
förgånget och en oändlig framtid, måste upptäcka och mödosamt finkamma det på nytt.”  
Arendt �004, s. �9.
��� Dess utveckling har gått i tre vågor: rösträttsrörelsen, då kvinnorna krävde en egen plats 
i den lineära tiden utifrån argument om kvinnors likhet med männen; efter �968-rörelsen 
då kvinnorna krävde att få förbli utanför den lineära tiden på grund av kvinnors olikhet med 
männen; och idag (läs �979, då hon skrev texten) då kvinnorna måste kräva rätten till indi-
viduella skillnader och fritt spelrum mellan lineär och cyklisk tid (moderskapets tid). Julia 
Kristeva, �986 (�979),  s �9� ff.
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vara påvisbara fakta. Frihet som påvisbart faktum sammanfaller med 
politik, och friheten och politiken förhåller sig till varandra som två 
sidor av samma sak.�7� 

Arendt hävdar att friheten också måste innebära rätten�att�inte�vara�
politisk, det vill säga ställa sig utanför det publika området. Att dra 
sig tillbaka från offentligheten, att vara privat, stänga dörren om sig, 
att få utrymme för kontemplation. Rätten till fri tid att tänka i egna 
banor, till ett subjektgörande också i ordets filosofiska och existentiella 
mening.

Till min tolkning lägger jag även rätten att vända sig från politikens 
förgivettagna former och villkor.

I början på en proletär offentlighet
Det är inte givet att nytänkande och politisk handling pågår inom 
ramen för mediernas diskursiva ordning, men semesterhemmen kan 
initialt förstås som en sådan handling. En tillfällig öppning, en glipa 
i förlåten, en kortvarig påminnelse om kvinnors proletära erfarenheter 
som - ännu - inte formerats i egen kamp eller medialiserats som medie-
diskurshändelse. Den öppningen initierades av kvinnorna själva ute i 
klubbarna, oberoende av Morgonbris; det skedde varken genom pressen, 
radion eller de etablerade politiska institutionerna. God draghjälp fick 
de sedan av redaktören som gav publicitet åt rörelsen och förstärkte 
den; genom enkäten och reportage om semesterresorna, Morgonbris-
hyddorna med mera. 

När den arbetande inte används i samhället eller i förvärvslivet, 
är ledig eller arbetslös, så befinner han/hon sig i den förbjudna fanta-
siens zon, nedanför tabu, där han/hon inte är förtryckt utan fri, skriver 
Negt & Kluge.�76 Genom att inte utgöra ett objekt för utnyttjande och 
exploatering, så är man inte assimilerbar. Detta fria tillstånd betecknar 

��5 Arendt �004, s. �6�. 
��6 Negt & Kluge �00�, s 406 ff.
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början på en proletär offentlighet och så har det varit i varje fas i den 
historiska utvecklingen, hävdar författarna. 

I sin rena form förekommer den inte och det beror på att när 
arbetarrörelserna organiserat sig så har det skett i den borgerliga offent-
lighetens former. Alla försök att ändra på dessa är att låta sig luras. För 
lika lite som man kan upphäva lönearbetet utan att samtidigt avskaffa 
kapitalismen, lika lite kan man upphäva/uppvärdera de proletära 
levnadsförhållandena utan att avskaffa/nedvärdera de borgerliga.�77 

Emellertid, under vissa perioder har de proletära erfarenheterna 
och levnadsomständigheterna tagit sig uttryck inom ramen för den 
borgerliga offentligheten. Det har då handlat om att väldigt konkret 
tillskansa sig ett handlingsutrymme, inte att deltaga i - med syfte att 
reproducera - de borgerliga organisationsnormerna. Det har skett när 
fackföreningar och arbetarföreningar bildats och när arbetarbostäder 
byggts, skriver Negt & Kluge. Husmodersemesterrörelsen i trettio-
talets Sverige kan tillfogas som ännu ett exempel. Semesterhemskvin-
norna skapade sig ett handlingsutrymme.

Men dessa tillfällen till handling upplöser så småningom sig själva 
i takt med en oundviklig normförskjutning, fortsätter författarna. 
Integrationen mellan de proletära och borgerliga normerna börjar när 
den borgerliga familjen framställts som ett ideal som arbetarna tar efter, 
när de börjar använda borgerlighetens språk och kulturella utryck, när 
de tvingas delta i möten med institutioner och organisationer.�78 Det 
var precis vad som skedde när Fabrikernas bästa till hemmens behov 
lanserades 1935. 

��� Analogt med resonemanget kan kvinnorörelsen idag, i sin feministiska form, förefalla 
dömd att misslyckas i sitt förhållande till patriarkatet. Det vill säga, om målet är att upphäva 
förtryck av kvinnor. Tidskrifter som  Bang och Kvinnovetenskaplig tidskrift, liksom nätverk 
av framstående vetenskapskvinnor och debattörer ingår alla, enligt hävd, i en av manliga 
normer och värderingar styrd offentlighet. För att inte tala om alla politiska partier som med 
något undantag kallar sig feministiska. De proletära erfarenheterna eller de undertryckta 
kvinnornas erfarenheter, utgör varken incitament eller grundförutsättning för skapandet av 
en egen offentlighet.
��� Negt & Kluge �00�, s 409.
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Konsumentkampanjen var inledningen till en integration av borgerliga 
normer i arbetarhemmen, vare sig initiativtagaren Kaj Andersson 
ville det eller ej. �79 Den var ett försök från tidskriften att möta det 
nya moderna industrisystemet på ett aktivt och - i redaktörens ögon 
- progressivt sätt medan husmodersemesterkampanjen var ett uttryck 
för kvinnornas erfarenheter av arbetet, både i och utanför hemmen. 
Även i andra forskningssammanhang har dessa frågor givits särskild 
betydelse. I till exempel Ernst�Wigforss�En�idébiografi�(Carlssons 1990), 
beskriver författaren Arne Helldén socialdemokratins två avgörande 
frågor under de första årtiondena på 1900-talet: förhållandet till 
industrisystemet och förhållandet till arbetet. Bägge kampanjerna 
kan förstås mot den bakgrunden såtillvida att de inte var isolerade 
kvinnofrågor, utan låg i linje med andra politiska strömningar under 
perioden. 

��9 Dessutom till en gryende amerikanisering. Integrationen hade föregåtts av det filmfors-
karen Mats Björkin uttrycker så här: ”Amerikas ingripande i Europa ägde rum på två fronter: 
rationaliseringen av arbetet och produktionen, och rationaliseringen eller industrialiseringen 
av fritiden. Eller kortare uttryckt: fordismen och  masskulturen.” Mats Björkin, Amerikanism, 
bolsjevism och korta kjolar. Filmen och dess publik i Sverige under �0-talet, �998, s. ��.
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6  
Konsumentkampanjen

Fabrikernas bästa till hemmens behov
”Det ideologiska försöket” kallar Yvonne Hirdman den period i 
Morgonbris�historia då Kaj Andersson drev igenom kampanjen Fabri-
kernas bästa för hemmens behov. Genom att göra kvinnorna i hemmen 
till betydelsefulla aktörer i den stora samhällsekonomin, så skulle 
man höja de hemarbetande och oavlönade kvinnornas status i det 
pågående gemensamma, moderna, samhällsprojeketet där var och en 
hade en funktion att fylla. Kunde inte kvinnorna ges lika rättigheter 
och samma värde på arbetsmarknaden som männen (förslaget om 
förbud mot kvinnligt förvärvsarbete talade sitt eget tydliga språk)�80 
så kunde man försöka höja statusen på hemarbetet. Ett sätt var att göra 
kvinnorna till ledare av konsumtionen och på sätt och vis även ledare 
av produktionen, citerar Hirdman Kaj Andersson.�8�

I det framväxande konsumtionssamhället, där moderniseringen av 
hemmen utgjorde målet för stora satsningar, placerade sig Morgonbris�
mellan husmoderns domäner i hemmet och reklamens stigande 
intresse för kvinnornas konsumtionspotential. Men kampanjen hade 
föregåtts av ett förberedande arbete utan att redaktören explicit 
utvecklat sina politiska avsikter i förbundets verkställande utskott. 

��0 Se framför allt Renée Frangeurs avhandling, �998. 
��� Yvonne Hirdman �99�, s. 9�.
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Präglad av Brantingjournalistiken från Social� Demokraten, antog Kaj 
Andersson att det fanns en oomtvistad gemensam politisk grund och 
att tidningen var som myntets baksida. Hon kunde inte tänka sig det 
ena utan det andra.

I 30-års-jubileumsnumret i november 1934 skrev redaktören i 
tydliga ordalag vad som väntade det kommande året: 

Morgonbris sällar sig till dem som i fostran av konsumtionen ser en av 
vägarna till förverkligandet av ett nytt människoideal. /…/ Samtidigt 
försättes en ypperlig möjlighet till kontakt mellan producenter 
och konsumenter. Morgonbris ämnar ta landets husmödrar i deras 
egenskap av konsumtionens ledare till hjälp.

Redaktören önskade att de eviga striderna om annonserna 
skulle upphöra och en värdigare form av samverkan skulle skapas. 
Den hunsade gruppen annonsackvisitörer skulle få upprättelse och 
”de provisionsivriga agenterna som ha föga ansvar för vad de föra i 
marknaden” skulle snart stöta på patrull av de kunniga husmödrarna: 
”De socialdemokratiska husmödrarna skola försöka få fabrikanterna 
att respektera denna väldiga grupp av konsumenter.” 

Till verket således. ”Husmödrarna inbjudas att genom tidningen säga 
fabrikerna vad de anse vara bra eller dåligt av redan förefintliga varor, 
de skola säga fabrikerna att d e t och d e t behöva vi, men inte d e t 
och d e t.”�8� Läsaren gavs intrycket att förbundet stod bakom en rejäl 
satsning på konsumentfrågorna. VU skulle senare komma att allvarligt 
kritisera Kaj Andersson för hur hon arbetade med hela idén och hur den 
genomfördes. 

Kampanjen Fabrikernas bästa till hemmens behov lanserades i 
januari 1935. I varje nummer medföljde en varukatalog fram till 
november 1936 (då Kaj Andersson avgått). Med varukatalogen får 
Morgonbris ytterligare en annorlunda framtoning. En ny pappers-
kvalitet började användas och formatet blev något större. Varorna i 

��� Morgonbris november �9�4.
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katalogen kom från leverantörer som Rörstrands, Almedahls, Wetter-
grens mode, Kooperativa skofabriker, Rostfritt från Olofström, Gefle 
Porslinsfabrik, Tre Torn, Alingsås lakansväfveri AB, AGA Radio med 
flera.

Det syfte som Kaj Andersson hade med kampanjen uttrycks kanske 
bäst genom omslagsbilden på julinumret samma år. Bilden föreställer 
ett långt led av kvinnor, kvinnor, kvinnor, som möter läsarens blick. 
Längst ner till vänster håller en kvinna ett litet barn och texten lyder: 

En miljon husmödrar finns i Sverige. Vad ha de att säga? – Jo, om 
hemmens alla otillfredsställda behov fylldes skulle produktionen 
sättas igång, maskinerna utnyttjas och alla arbetsvilliga händer få 
sysselsättning. Den ökade köpkraften får vi endast genom höjda löner 
och tryggat arbete.�8� 

Morgonbris�placerar här sig själv som en förmedlande länk mellan 
kvinnorna och marknaden. 

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av kampanjen och 
hur den tog sig uttryck. Därefter följer en likaledes sammanfat-
tande beskrivning av den amerikanska kampanjen Better Homes in 
Amerika�84 som lanserades i kvinnotidskriften The� Delineator. Syftet 
är att göra en jämförelse. Asymmetrin mellan dem är uppenbar; 
storleksmässigt, tidsmässigt, omsättningsmässigt mm. Ändå kan de 
jämföras; bägge kampanjerna ville vara en del av lösningen på samma 
problem –mellankrigstidens ekonomiska stagnation- genom att rikta 
sig till husmödrarna och göra dem delaktiga i samhällsekonomin. 
Bägge kampanjerna initierades av respektive redaktör på de bägge 
tidskrifterna.

��� Varukatalog. Morgonbris januari �9�6.
��� Beskrivningen av den amerikanska kampanjen bygger uteslutande på de bägge avhand-
lingarna Modernity, gender and consumptions: public discourses on woman and the home, 
av Karen Elisabeth Altman, �987,  och American housing, gender, and the better homes 
movement �9��-�9�5, av Janet Anne Hutchinson, �989.
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Varukatalog
Beskrivningen av Fabrikernas bästa till hemmens behov bygger på 
nitton artiklar, annonser och bilder som publicerades mellan januari 
1935 och november 1936. Varje artikel behandlar explicit kampanjen. 

1935: Vad bjuda oss fabrikerna? Morgonbris varukatalog (januari); 
Har ni något nytt? (januari);”Fabrikernas bästa” till de nordligaste 
länen (April); Fabrikerna öppnar portarna till husmödrarna (April); 
Morgonbrispropagandan går vidare över landet (Maj); ”Husmöd-
rarna männens arbetgivare” Morgonbris samlar kvinnorna kring 
deras uppgift som produktionsledare (Maj); Den farliga madrassen 
(Maj); Säljande bilder (juli); Husmodern önskar rostfritt, men känner 
hon till materialets fördelar och nackdelar? (juli); Om husmödrarna 
bara kunde köpa. Morgonbris och belgiska socialvetenskapliga byrån 
gör samma upptäckter vid undersökningar om arbetarhushållen 
(augusti); Morgonbrispropagandan vinner terräng (augusti); Varorna i 
Morgonbriskatalogen diskuteras (September); Detaljisternas misstag 
(oktober).

Bild 13: Varukatalogen, 

Morgonbris  nr 1, 1935.
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1936: Industrikvällar – ett nytt uppslag för amatörteatern (April); 
Nya Morgonbris fem år (April, signatur Kaj); Modeparaden blev en 
löftesrik framgång för Morgonbrisprogrammet. Fabrikernas bästa till 
hemmens behov (April); Pristagarinna får Rörstrandsnyhet (April); 
Morgonbrislinjen vinner mark (juli); Uppbrott till nytt arbetsfält och 
nya uppgifter (November, signatur Kaj).

I första numret, januari 1935, då Morgonbriskampanjen lanseras 
ställs frågan: ”Vad bjuda oss fabrikerna?� Morgonbris varukatalog ger 
svaret. Inga okunniga konsumenter, inga rådvilla husmödrar längre! 
Fabrikernas bästa till hemmens behov! Varudemonstrationer på 
vandringsutställningar och diskussionsmöten. Billighetståg till fabriker 
och verkstäder.” Varukatalogen, som utgjordes av 4-6 helsidor, var 
avrivningsbar och bestod av annonser från följande branscher: bostads-
byggnad, byggnadsmaterial och fast inredning, bohagsföremål, toalett 
och hälsovård, närings- och njutningsmedel, kläder och konfektion 
samt skolor, studier och rekreation. I samband med katalogen skickades 
också ut en enkät till läsarinnorna med frågor om vad de önskade till 
sina hem.

Genomförandet av kampanjen sköttes av Morgonbris-redaktionen 
vad gällde kontakterna med industrin, och ute i distrikten anordnades 

Bild 13: Varukatalogen, 

Morgonbris  nr 1, 1935.
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demonstrationer och utställningar, föredrag och diskussioner. Utställ-
ningarna gjordes i samarbete med Svenska Slöjdföreningen i Västerås 
och i Bollnäs bland andra. I Göteborg samarbetade klubbisterna med 
ABF men de tog också direkta kontakter med företag och olika firmor 
som således fick ett bra tillfälle att ställa ut sina varor.

Studiebesök ordnades på industrier, till exempel ASEA i Västerås, 
men viktigast var kanske den stora enkät som Morgonbris skickade 
ut med förfrågningar om vad husmödrarna hade för behov och 
önskemål. Hur många av de 15 000 enkätsvaren som sammanställdes 
i något resultat framgår inte i tidskriftsartiklarna, men redan efter ett 
par månader framkom att husmödrarnas främsta krav var en bättre 
bäddkultur, rostfritt husgeråd och diskbänkar samt bättre bostäder. 
Marknadsundersökningar av det slaget var inte vanligt i Sverige 
på trettiotalet, skriver redaktionen i februarinumret 1935, men de 
kunde utgöra den saknade länken i kontakterna mellan producent och 
konsument. 

I introduktionsartikeln lyftes det fram att producenterna inte 
kände till vad konsumenterna, det vill säga husmödrarna, ville ha för 
varor och det var detaljisterna som utgjorde ett av hindren. I artikeln 
”Detaljisternas misstag” (okt 1935) ironiseras friskt över den jovialiske 
och fryntlige, men komplett oförstående handelsmannen, som inte 
förstått att reklam kan väcka en latent efterfrågan som skulle gynna 
dem. Och i fallet med efterfrågan på madrasser av god kvalitet, där 
detaljisterna hindrat ett fördelaktigt uppköp som Morgonbris initierat, 
var det inget annat än ”det privatmonopolistiska dubbelspelet inom 
svenskt näringsliv”, som legat bakom. Det politiska budskapet var 
tydligt socialistiskt.

Kaj Andersson hade storslagna planer med sin idé, hon ville lyfta 
fram husmödrarna som en maktfaktor eller som rubriken lyder i ett 
reportage (maj 1935) ”Husmödrarna männens arbetsgivare”. De 
var produktionsledare menade hon, men de ”äro i stor utsträckning 
alltjämt omedvetna om den oerhörda makt de förfoga över”. Hon 
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var ingalunda ensam eller ens först i spalterna att driva på husmöd-
rarna som maktfaktor i produktionen. I marsnumret året innan 
(1934) skriver signaturen Ulla Alm (sedermera Lindström) följande: 
”kvinnorna måste lära sig att bruka sin nationalekonomiska makt” 
och hon uppmanar läsarna att delta i en pristävlan om bästa annonser. 
I de följande numren skulle annonserna vara riktade till den nya 
tidens kvinna, de skulle ”vädja till förnuft och känsla det vill säga ge 
saklig, vederhäftig upplysning, väsentliga och intresseväckande fakta 
i smakfull och konstnärlig form”. I samma artikel varnar hon för den 
fara som annonsörernas underlägsna kvinnotyp lanserar: ”en ytlig, 
trång och dum varelse”.

Kaj Andersson ansåg att husmödrarna i gemen hade dålig hum 
om vilka varor som var av god kvalitet. Kampanjen var dels en form 
av upplysningsverksamhet för kvinnor som ännu inte utvecklat sin 
goda smak, dels ett korståg mot fabrikerna för att förmå dem att börja 
tillverka ändamålsenliga, praktiska och sköna ting. Hennes exempel 
är den just förlidna julen då ett företag lyckats sälja 50 tusen exemplar 
av en sockersats med bricka, tre delar av billigt nysilver för 2 kronor. 
”Man har all anledning fälla tårar när man betänker att femtiotusen 
hem försetts med dessa både fula, ohygieniska och ohållbara ting.”�8�

När Morgonbris skickade sin enkät till läsarna, via klubbarna, 
under parollen Fabrikernas bästa för hemmens behov, var strävan att 
”sammanföra fabrikanterna och husmödrarna från de små hemmen 
till en för bägge parter gagnelig samverkan.”�86. Husmödrarna skulle 
medverka i den nya uppgiften att se till att fabrikanterna anpassade sin 
produktion till husmödrarnas behov. Med utgångspunkt från varuka-
talogen skulle de besvara frågorna om vilka önskemål de hade. Både 
vänliga och uppmuntrande kommentarer till Morgonbris redaktion 
förekom. Men vissa formulär har kompletterats med handskrivna brev 

��5 Kaj Andersson. Handarbetet till heders, �9�9.
��6 Morgonbris januari �9��.
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med beska kommentarer om att enkäten knappast angår arbetarhustrur 
och andra som lever under små förhållanden. 

Ett brev från Anna Hansson och Maja Österlind från Jämjöslätt får 
representera de kritiska rösterna: 

Medlemmarna anse det meningslöst att ifylla ifrågavarande formulär 
då deras ekonomiska förhållanden icke tillåta dem att vid inköp av 
sina förnödenheter göra några vidare urval utan måste de alltid välja 
den vara som är billigast. /.../ Vi ville också begagna tillfället att säga 
några ord om de i Morgonbris omannonserade sakerna. De äro i det 
stora hela oåtkomliga för oss. 300-krs. soffor och 90-krs. fåtöljer höra 
här på vår ort endast hemma i de högsta kretsarna. Här får vanligen 
en arbetarfamilj sätta bo för en summa av högst 600 kr.�87

Ylleschalen ett klassmärke
Ett omtalat evenemang ägde rum på våren 1936. Det var Morgonbris´ 
kläddemonstration av konfektionssydda kläder i Blå hallen i 
Stockholm, den 8 mars och veckan efter, den 15 mars, på Högre 
allmänna läroverket i Göteborg. 

��� Kvinnoförbundet, handlingar, serie F4. ARAB.

Bild 14: Klubbister. Foto: Morgonbris bildarkiv, vol 3. ARAB.
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Det blev en succé skriver redaktören i marsnumret,�88 men hon efter-
lyste större engagamang från detaljisterna, eftersom de inte verkade 
vara med på noterna. Äntligen hade kvinnorna kunnat lämna 
ylleschalen, klassmärket, för konfektionen. ”Filmen, tidningarna 
och de stora affärernas skyltfönster har berett arbetarna tillfälle att 
iakttaga dagens fordringar och att kultivera sin smak.” Men blev då 
inte en mängd sömmerskor arbetslösa, frågade sig kanske någon, men 
nej då, den skickliga sömmerskan blir aldrig arbetslös ”om hon till 
fullo behärskar sin konst”. Och de små ”dussinsömmerskorna? Ja, de 
absorberas i tusental på konfektionsfabrikerna, där de få en tryggare 
bärgning och en självständigare tillvaro än när de självlärda drogo sig 
fram på det enklare lapparbete som lämnades dem”.�89

Till och med skolbarnen hade vunnit något på att de numera kunde 
gå i uniformerade kläder och därmed sudda ut klassbakgrunden i 
skolan. ”[E]n demokratisering av skolans värld” de standardiserade 
förnuftiga barnkläderna hade ”utplånat klasstämpeln på barnen”.�90 
Kaj Anderson hade använt sin kreativa förmåga att tänka på tvärs 
och engagerat en amatörteater och talkör, Länkarna [sic], som bar 
gammeldags schalar som en kontrast till det eleganta, franska konfek-
tionsmodet, som visades upp. Ellen Rydelius skrev i samma nummer 
att den sceniska illustrationen av yrkeslivet blev en ”välbehövlig länk 
mellan industri och publik.�9�”

Såväl i Blå hallen som i Göteborg hade skissen på arbetspro-
cessen ”Löpande bandet” (som illustrerade hur en jacka blev till steg 
för steg) dragits upp till väggaffischer och Singer-maskiner med 
ihärdigt trampande sömmerskor var utplacerade på en trappa. Sceno-
grafiskt hade det kunnat vara en operett eller motsvarande regisserad 
föreställning. 

��� Morgonbris mars �9�6.
��9 Ibid.
�90 Ibid.
�9� Ibid; se också ettan i samma nummer: ”Från ylleschalen till kvalitetskonfektions klass-
löshet”.
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Morgonbris mellan medlemmarna och marknaden
Trots att Kaj Andersson utan tvivel hade ryckt upp tidskriften och 
drivit fram den till en framträdande plats med gott anseende i publi-
cistiska kretsar ville somliga inom kvinnoförbundet inte att hon skulle 
fortsätta. Det djupt politiska budskapet i kampanjen var inte förankrat i 
förbundsstyrelsen. Kampanjen hade diskuterats i VU i april 1935, men 
man var ense om att utgivningstiden var en viktigare fråga. Istället 
togs kampanjen upp på nästa förbundsstyrelsemöte ett par dagar 
senare. Tidningen skulle inte bara vara ett föreningsorgan utan även 
nå utomstående, såväl intellektuellt arbetande som dem man i dagligt 
tal rubricerar arbetarhustrur, hävdade Kaj Andersson, som inte gjorde 
skillnad på tidningsmakandet och det politiska arbetet som sträckte 
sig utanför redaktionen. 

Annie Wallentheim, ledamot i VU, nappade på Kaj Anderssons 
önskan om att diskutera tidningens riktlinjer och efterlyste ett innehåll 
som tydligare än nu pekade ut förbundets politiska åskådningar som 
kunde öka förståelsen för partiets linje. Men Kaj Andersson repli-
kerade: ”Vi ha att här avgöra om tidningen ska taga ställning som 
politisk revy eller mera med hänsyn till publiken.” Hon menade 
att genom de reportage och kampanjer som bedrevs gavs alla de 
nödvändiga argumenten gentemot den då aktuella politiska frågan, 
som handlade om arbetarnas höga löner. 

Den interna kritiken till trots lyftes kampanjen fram i verksamhets-
berättelsen 1935. På den internationella kvinnokonferensen i Bryssel 
på sensommaren, där Hulda Flood och Signe Vessman representarade 
SSKF, diskuterades medlemsvärvningen ingående och det svenska 
exemplet togs upp; i kampen för en annan produktionsordning skulle 
konsumtionsundersökningar kunna göras också i andra länder.
Fabrikernas bästa-kampanjen föregicks av den amerikanska motsvarig-
heten, Better Homes in America, en konsumentkampanj (1921-1936) 
som lanserades av redaktören Marie M. Meloney i kvinnotidningen The�
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Delineator i USA�9�. Kaj Andersson höll sig a jour med utvecklingen 
på tidningsmarknaden, mycket talar för att hon var väl bekant med det 
amerikanska initiativet. Gemensamt för kampanjerna var bägge redak-
törernas intresse för samhällsutvecklingen och deras orubbliga tro på 
att de kunde påverka utvecklingen, politiskt och ekonomiskt, genom 
att använda tidskriften som arena för upplysning, estetisk fostran och 
opinionsbildning.

Better Homes in America
Kampanjen Better Homes in America (BHA) lanserades redan i början 
av 1920-talet. Den bidrog till att forma den kommersiella konsument-
kulturen med fokus på det amerikanska hemmet. Kvinnornas arbeten 
i hemmen ändrades från att vara produktionsinriktade och produk-
tionsstödjande, som under krigsåren, till att bli en serviceinrättning 
för familjemedlemmarna. Kampanjen var ett samarbete mellan ”the 
state, the media, and the academy” och i vilket respektive part hade 
egna intressen.�9� 

Där staten hade politiska intressen av stabilitet och ordning, hade 
pressen ekonomiska intressen och det nya universitetsämnet Home 
Economics hade allt att vinna på kampanjen, som skulle lyfta fram 
behovet av expertis. Kampanjen började drivas i samarbete med 
dåvarande Secretary of Commerce Herbert Hoover, sedermera 
president i USA, andra federala offentliga tjänstemän, ordföranden 
för General Federation of Women ś Clubs och experter från Home 
Economics. Den riktade sig till den vita medelklasshusmodern 
(housewife), kallad Mrs Consumer.

�9� Se Karen E Altman, �987 och Janet A Hutchinson, �989.
�9� Altman �987, Kap. 4, Consuming ideology: The Better Homes in America Campaign, s. 
�4� ff.
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Den amerikanska synen på kvinnotidningar går inte att jämföra med 
den svenska vid den tiden. I Sverige betraktades de som en kvinnornas 
angelägenhet, medan de i det amerikanska exemplet framstår som ett 
sesam öppna dig, ett rakt spår in i det allra heligaste, till familjen. 
Under kriget hade en annan tidskrift The�Ladies�Home�Journal�94�ställt 
sina resurser till förfogande för regeringen, som ansåg att kvinnotid-
ningen var en ”extremt effektiv arm på landets försvar”. Regeringsfö-
reträdare kunde skriva artiklar som publicerades i tidskriften. Initia-
tivtagaren till kampanjen Better Homes, tidskriften The� Delineator, 
redaktören Marie M. Meloney�9�, delade de patriotiska värderingarna 
och i sitt första nummer skrev hon en artikel om ”vad det innebär att 
vara amerikan” och hyllade såväl Theodore Roosevelt som George 
Washington, två av de mer välkända presidenterna. Även dåvarande 
vicepresidenten Calvin Cooledge skrev sedermera artiklar i The�
Delineator�som fullt medvetet representerade statsintressena. 

The� Delineator organiserade och ledde demonstrations-veckor 
som bestod av icke-kommersiella och ideella (non-profit) utställ-
ningar, informationsmöten om hur man kunde bygga eget eller köpa 
och skapa ett hem (home building, home buying och homemaking). 
Könsdelningen var klar och odiskutabel från början. Männen var 
husägarna, Mr Houseowner, och kvinnorna dess hushållerskor�96, Mrs 
Housemaker. 

�9� The Ladies Home Journal hade fått en rankad fjärdeplats av Gallup Polls bland 
”womens´s service magazines” �9�� efter Good Housekeeping, Woman´s Home Compa-
nion och McCall´s, vilka alla hade etablerats under sent �800-tal. Vilken rankingplats The 
Delineator hade framgår inte av nämnda källor. Den började ges ut �87� som ett modema-
gasin som skulle komplettera försäljningen av (sy-)mönster, som var företaget The Butterick 
Company:s ursprungliga verksamhet.  Tjugo år senare började en ny redaktör publicera korta 
berättelser (short fiction pieces) och 1907 infogades annat material som var aktuellt och låg 
i tiden. Redaktören var intresserad av sociala reformer och det engagemanget delades av 
redaktören Marie Meloney som tillträdde �9��. Nancy  A Walker, ”The Ladies´ Home Journal, 
How America Lives´and the Limits of Cultural Diversity”, �000.
�95  Liksom Kaj Andersson kom Marie Mattingly Meloney från ett politiskt medvetet hem. 
Modern var aktiv i röstsrättsrörelsen. Meloney var också den första kvinnan som anställdes 
av Washington Post �900-�90�. Janet Anne Hutchinson �989, s. �8 ff.
�96 Min, i brist på bättre,  översättning av Housemaker.
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I kommande nummer av tidskriften publicerades artiklar och bilder 
från demonstrationsveckan med Cooledge, dåvarande handelssekrete-
raren Hoover och president Warren G. Harding med flera. Ett knappt 
år senare, 1923, hade kampanjen vuxit sig så stor att den inlemmades 
som en privat organisation i statsapparaten, Better Homes in America 
Incorporated, som finansierades av privata fonder. 

Syftet med kampanjen sammanfattades i fyra punkter: 1. Att 
främja och stimulera byggande och underhåll av bättre hem i Amerika; 
2. Att genomföra upplysningskampanjer, forskning och [handlings-] 
program (inredning, möblering, arbetsuppgifter); 3. Att främja den 
fördelaktigaste användningen av kapital på hushållsprodukter; 4. Att 
hjälpa till med kommunal byggnads- och stadsplanering�97.

Genom att tillämpa ”scientific ingeneering and management” 
inom statsbyråkratin skulle man åstadkomma utveckling och reformer 
utan att behöva lagstifta. Det visade sig så småningom att det endast 
ledde till ökad byråkrati, men tanken var att en expertelit skulle 
lösa nationens problem. Experterna utgjordes av ingenjörer, veten-
skapsmän, affärsmän och ekonomer och deras problemlösningar skulle 
göras offentliga genom massmedierna. Tillsammans med staten skulle 
medierna bygga broar mellan experten och medborgaren. Publicitet 
och reklam ansåg Hoover vara överlägset bättre än den traditionella 
administrationen. Den publik man riktade sig till var de 20 miljoner 
amerikanska husmödrarna och man gjorde man vad man kunde för att 
dölja klassintressen och klasskillnader.

Mobilisering av husmödrarna
BHA byggde på traditionella värden som patriotism, medborgarskap 
och privat egendom i förening med den nya tidens högt hållna värden 
som vetenskap, standardisering och expertis. Och hemmafruarna ”the 
good soldiers” kallades in för att ta striden för ett Amerika i tiden. Det 
betraktades i själva verket som en god gärning i god patriotisk anda att 

�9� Karen Altman �987, s. �6�.
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skaffa sig ett hus och inreda det med varor och utrustning i enlighet 
med senaste expertis på området.

Även det fiktiva materialet i tidskriften stöttade det grundläg-
gande budskapet om det glorifierade hemarbetet och andra kampanjer 
pekade åt samma håll, till exempel ”the Save the Race Campaign” som 
propagerade för ett vetenskapligt sätt att uppfostra barnen i syfte att 
förbättra barnens hälsa i enlighet med kampanjmålen. Men trots att 
man uppenbarligen gjorde åtskillnader bland hushållen i publiken, 
både vad gäller klass och etnicitet, så tilltalades den på ett sätt som 
ignorerade skillnader. Om det förekom att klasskillnader erkändes 
så skedde det i omskrivna termer som ”hushåll med begränsade 
inkomster” eller ”kostbara hem”.

På flera punkter är Morgonbris-kampanjen och Better Homes-
kampanjen nästan identiska. För det första var initiativtagaren i bägge 
fallen en kvinnlig redaktör på en tidskrift för kvinnor och tidskrif-
ternas engagemang i respektive kampanj varade i två år. För det andra 
delade man syftet med att upplysa och informera kvinnorna om god 
kvalitet i hemmen, om inredning och den nya tekniken som skulle 
underlätta kvinnornas hemarbete och skapa tidsutrymme för annat. 
Förtecknen var desamma: modernitet, hygien, effektivitet, standardi-
sering. För det tredje tog sig kampanjerna liknande uttryck, inte bara 
för att det skrevs artiklar i respektive tidskrift, utan för att det arrang-
erades utställningar och tävlingar i tidskriftenas regi och man samar-
betade med lokala organisationer och kommuner. 

Men skillnaderna är stora och avgörande. Den svenska kampanjen 
pågick blott under knappt två år, mot Better Homes-kampanjens 
sammanlagt femton, och var av förklarliga skäl betydligt mindre 
omfattande. Kaj Andersson vände sig till arbetarklassens kvinnor med 
ett socialistiskt budskap. Meloneys ambitioner var däremot att samtliga 
kvinnor i patriotisk anda skulle bli delaktiga i skapandet av det nya 
moderna Amerika. Mrs Homemaker och Mr Houseowner blev en del 
av den moderna konsumtionskulturen. 
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Organisationen av Better Homes-kampanjen förgrenade sig upp 
i statsapparaten och de samarbetande organisationerna befann sig 
på högsta nivå inom administrationen, vilket skapade legitimitet åt 
kampanjen, medan den svenska kampanjen ägde rum på en annan 
nivå, i olika kommuner och med intressorganisationers och politiska 
föreningars bistånd. Även förhållandet till reklamen var olika i de 
bägge kampanjerna.

Det måste betecknas som en skamfläck för tidningsvärlden att 
samverkan mellan pressen och produktionen och handeln fortfarande 
sker efter så ovärdiga linjer: ett roffarkrig av annonser, som skapar 
olust hos bägge parter och dessutom en yrkesgrupp, vilken som 
knappast någon annan blir hunsad och föraktad�98, 

skrev Kaj Andersson inför lanseringen av Fabrikernas bästa-
kampanjen. Hon ville i god samförståndsanda ”reglera” (mina cit.) 
relationerna mellan annonsörer och pressen.

Amerikansk reklamindustri och pressen
Reklamen är ”part of the message of the magazine”, fastställer Nancy 
A Walker i en artikel i tidskriften Media� History�99.� I själva verket 
är de som två sidor av samma mynt, ömsesidigt beroende. I samma 
tidskrift finns en artikel av Maria DiCenzo om Votes�for�Women, den 
prestigefyllda brittiska tidskrift som var suffragetternas organ. Det 
första numret som gavs ut 1907 innehöll inga annonser alls, men det 
gjorde alla påföljande nummer. Utgivarna Emmeline och Frederick 
Pethick-Lawrence lärde sig att tygla de kommersiella krafterna, eller 
som DiCenzo skriver ”Votes for Women demonstrated that capitali-
zation of the press and the reliance on advertising was not always at 
odds with political activism”. Förhållandet mellan reklamindustrin och 

�9�  Morgonbris november �9�4.
�99  Nancy A Walker, �000.
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kvinnopressen har således en ganska lång historia, som kan betecknas 
som ett förhållande med ömsesidiga intressen. 

Idel män i reklambranschen
Det faktum att reklambyråerna befolkades av relativt välutbildade, 
vita medelklassmän fäster Karen Elisabeth Altman stor vikt vid.�00 De 
utformade reklamen efter sig själva såtillvida att de riktade sig till sin 
egen motsats, en kvinnlig masspublik. Den kvinnliga konsumenten 
framställdes som dum, vulgär och med dålig smak, hennes drömmar 
handlade om social rörlighet, att passa upp på man och barn var hennes 
livsmål. Tricket var att med hjälp av psykologi och psykoanalys bygga 
upp fantasier och drömmar och presentera dem som åtråvärda ideal. 

En annan aspekt på reklamen som Altman tar upp är klassaspekten. 
Till exempel en dammsugarannons där rubriken löd ”More d.p.m.” där 
det förklarades att d.p.m betydde ”dust per minute”. Språkbruket var 
hämtat från scientific management och dammsugaren ifråga utlovade 
den snabbaste, renaste och enklaste rengöringen. Med uppman-
ingen ”The one thing to look for in an electric cleaner is POSITIVE 
AGITATION” övertog man arbetarrörelsens konfrontationsretorik. 

Exemplet ovan använder Altman för att illustrera hur den kommer-
siella diskursen, reklamen, opererade ideologiskt. Teknik (dammsu-
garen) kontrollerade naturen (smutsen) och människan (kvinnan) 
kontrollerade tekniken (dammsugaren). Ideologin naturliggör, den gör 
anspråk på universalism och den exnominerar, det vill säga den under-
låter att vara explicit.  Det betyder att kvinnans plats i hemmet och 
hennes drömmar om förortslivet framställdes som en naturlig önskan. 
Sammantaget verkade den kommersiella diskursen och public service-
diskursen (med upplysningsambitioner) till att framställa Better 
Homes-kampanjen som ett exempel på sunt förnuft och ”naturliga” 
relationer mellan könen, mellan hemmet och samhällslivet utanför. 

�00  Karen Altman �987.
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Exemplet konkretiserar vad Negt & Kluges begrepp produktionsof-
fentlighet innebär.

I den svenska kampanjen godkände� Morgonbris� redaktion alla 
annonser som ingick i varukatalogen, men det publicerades även 
annonser som inte ingick i kampanjen och som bland annat bär drag 
av ovanstående amerikanska anspelningar på en avlägsen medel-
klasstillvaro. Ett exempel är Huskvarnas annons med rubriken ”Vår 
sömmerska…?” Den tecknade bilden föreställer en flicka med rosett i 
håret och en docka i armarna som hon sträcker fram mot en pojke i vit 
skjorta, slips och välstrukna snickarbyxor. Det ser ut som en mamma-
pappa-barn-lek där könsrollsmönstret redan är etablerat. Flickan ställer 
frågan till pojken, som leende ser ner på dockan. Den lilla familjen är 
medveten om att den inte kan ha en egen sömmerska men den skulle 
gärna vilja. Lyckligtvis kan de köpa en symaskin som mamma kan 
använda, hon kan vara familjens egen sömmerska, en ”låtsasyrkes-
kvinna”. �0�

Annonserna i varukatalogen hade en något annan karaktär. De 
gjorde anspråk på att ge saklig upplysning om de varor som expone-
rades. Varornas beskaffenhet deklarerades, men en annons väckte 
anstöt. Det var Special-Konsum som hade en serie av uppslag med 
rubriken ”Vi arbeta oavbrutet för smakförbättring”. På vänster sida av 
uppslaget är porslin, lampor och glas i enkel design fotograferade med 
bildtexten ”Vackra praktiska dryckesvaror” och på höger sida ett lika 
stort foto på ornamenterade glasskålar och fransprydda lampskärmar 
med bildtexten ”Stillösa, oäkta”. 

I Morgonbris är man i motsats till den amerikanska kampanjen 
explicit både vad gäller köns- och klassfrågan. I aprilnumret 1935 
lyfter man fram att husmodern kan få tid till egen utveckling tack vare 
ökad yrkesskicklighet i hemarbetet och planmässigare organisering; 
hon behövdes så väl i det politiska arbetet. Och att hemmens utseende 
var en klassfråga var en oemotsäglig sanning. 

�0� Annonsen förekommer här och var som radannons.
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Kampanjerna är dock av samma andas barn. Moderniteten, expertifie-
ringen av husmödrarnas vardagliga arbeten, den ökande konsumtionen 
av massproducerade varor. Altman skiljer i sin avhandling mellan den 
kommersiella diskursen (varuannonseringen) och public servicedis-
kursen (upplysningsverksamheten) och hur de samverkade i skapandet 
av konsumentkulturen. I fallet med Fabrikernas bästa-kampanjen 
bör även den politiska diskursen läggas till vars syfte var att frigöra 
husmödrarna och deras tid för politiskt arbete samt medvetandegöra 
dem om deras inflytande över produktionen.

Modernitetens skämda smak
Varför tog Morgonbris� på att sig att uppträda som ”buffert” mellan 
konsumenterna och producenterna? Exemplen på sköna ting i varuka-
talogen är många och representerar gott hantverk och god smak och 
förmodligen återfinns de idag liksom på trettiotalet i borgerliga hem. 
Det utbudet stod i skarp kontrast till de massproducerade lågprispro-
dukterna som bjöds ut i den kolorerade veckopressen. Reaktionerna 
från läsarna lät inte vänta på sig heller. ”Visst var det bra att Morgonbris�
arbetade för smakförbättring” rapporterades från ett medlemsmöte, 
”men vi hade dock viktigare frågor som vi borde arbeta med.”�0� En 
”Enkel arbetarhustru” ansåg att tidningen förlorat intresse i och med 
denna varukatalog:

 /.../ dessa saker ha vi så liten behållning av, de passa bättre i hem 
för överklassare med många rum… Låt arbetarkvinnorna ha sin 
tidning. Jag tror att varukatalogen kommer att förstöra något i den, 
jag har hört flera uttrycka det...Morgonbris är ej så intressant sedan 
varukatalogen kom till, den tar bort så mycket plats för intressantare 
saker.�0�

�0� Kvinnoförbundet, handlingar. 
�0� Ibid.
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I broschyren Handarbete� till� heders gör Kaj Andersson upp med den 
”förkastliga handarbetskonfektionen.”�04 Masshandarbetet, färdigritade 
motiv på enkelt material till exempel, som bjuds ut till billiga priser är 
inget annat än en kulturfara. Men väggbonaderna sålde bra och hon 
förklarade det med läsarnas okunskap: 

[A]tt den köpande allmänheten så reservationslöst tar emot de 
mindervärdiga massprodukterna från tapisserifabrikerna är först och 
främst just bristande� varukännedom� och� handaskicklighet.. /.../ I 
tidningen Hemslöjden påvisas likaså att det är bristande kunskap som 
i hög grad bidrar till den förskämda smaken.�0� 

Paradoxalt nog representerade det goda handarbetet det gamla 
samhällets kvinnoideal, medan det massproducerade och standardi-
serade representerade den nya tiden, som Kaj Andersson själv var en 
del av, vilket inte minst framgår av hennes moderna sätt att redigera 
Morgonbris.

Amerikanska influenser
Tjugo- och trettiotalets socialpolitiska strömningar ekar mellan 
kampanjerna. Ibland med samma förtecken, trots i grunden skilda 
avsikter. Better Homes-kampanjens slagord hade kunnat användas 
av Fabrikernas Bästa-kampanjen om man bytt ut Better Homes in 
America mot de moderna hemmen i Sverige: Better Homes in America 
betyder bättre samhällen – en bättre nation, bättre babys, att pojkar 
och flickor stannar hemma, friskare och sundare familjer, ett lyckligare 
folk. Better Homes in America betyder bättre tider.�06

Frågor som de unga kvinnornas behov av utbildning i hemkunskap, 
kollektiva och/eller individuella lösningar på boendet och hemarbetet, 
vetenskaplig barnuppfostran och motsatsförhållandet mellan yrkes-

�0� Kaj Andersson, Handarbetet till heders. Kvinnorna söka efter skapande arbetsuppgifter, 
�9�9.
�05 Ibid.
�06 Karen Altman  �987.
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kvinnor och oavlönade hemarbetande kvinnors arbete med flera frågor 
ligger inbäddade i respektive kampanj, men de tog sig olika uttryck i 
de två länderna.

Tjugoen av de panamerikanska staterna har bett om hjälp med 
att introducera rörelsen i sina länder, skrev Meloney i ett nummer av 
The�Delineator 1923, och hushållsekonomen van Rensealler hade rest 
till Belgien för att hjälpa till med planeringen. I vilken utsträckning 
samarbetet mellan staterna ledde till någon motsvarande kampanj i 
Belgien - eller andra stater - framkommer inte i Altmans avhandling 
men i SSKFs verksamhetsberättelse från 1935 rapporteras från det årets 
Internationella Socialistiska Kvinnokommitténs konferens i Bryssel. 

Kvinnokommittén skulle 

ta initiativ till en planmässig organisering av hemkvinnorna för 
att få deras praktiska erfarenheter och insikter direkt engagerade i 
/…/ strävan för en socialistisk organisation av världens ekonomiska 
förhållanden. 

Konsumentundersökningar av hemmens behov ”i likhet med vad 
som skett i Belgien och Sverige”�07, lyftes fram. I augustinumret samma 
år publicerades artikeln ”Om mödrarna kunde köpa! Morgonbris och 
belgiska socialvetenskapliga byrån göra samma skakande upptäckter 
vid undersökningar om arbetarhushållen”.�08 En människovärdig 
bostad och en egen bädd stod på den belgiske arbetarens önskelista 
skrev signaturen Marianne Pollak. 

I december 1935 reser Hulda Flood till Amerika för att lära av de 
amerikanska kvinnorna. Kampanjens budskap hade nått fram. ”The 
Federation har upprättat ett American Home Department ,́ som 
arbetar för hemmens förnyelse”, skriver KAJ i en artikel om Hulda 
Floods avfärd. �09 

�0� Verksamhetsberättelsen �9��.
�0� Morgonbris augusti �9��.
�09 Morgonbris december �9��.
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I vilken utsträckning Better homes-kampanjen även influerade 
makarna Myrdal är en öppen fråga. I en artikel av Alva Myrdal finns 
bilder på en amerikansk familj ”före och efter” moderniseringen av 
hemmet, men ingenstans hänvisar hon till den landsomfattande och 
mångåriga kampanjen, som var genomorganiserad och etablerad på 
alla nivåer i det amerikanska etablissemanget och som just därför 
borde ha varit henne välbekant. 

Kampanjen Fabrikernas bästa för hemmens behov, bör ses i ljuset 
av rationaliserings- och scientifieringsströmningarna som genom-
syrade trettiotalets hemarbetsdiskurs i Sverige. Det var inte en unik 
svensk idé, utan en del av en ekonomisk-politisk strategi som redan 
hade tagit sig motsvarande uttryck i USA. Med ny teknik och ratio-
nella arbetsmetoder fick kvinnorna ändrade uppgifter i hemmen, 
vilket frigjorde tid från de vardagliga sysslorna.��0 I USA skulle den 
användas till att höja statusen för Mrs Housemaker och göra henne 
till en ännu bättre konsument. I Sverige ville kampanjen underlätta 
för kvinnorna att både höja kvaliteten på hemarbetet och�genom ratio-
nellt tänkande möjliggöra kvinnornas utträde på arbetsmarknaden. 
Men framför allt var det politiska budskapet en socialistisk idé om att 
göra hemkvinnornas ”latenta ekonomiska makt verksam”.��� Genom 
kampanjen gjorde Kaj Andersson Morgonbris�till en del av den politiska 
diskurs som låg utanför SSKFs egen dagordning. Hon förutsåg inte 
att den skulle komma på kollisionskurs med såväl medlemmar som 
förbundsledningen. 

När Kaj Andersson sjösätter Fabrikernas bästa-kampanjen är hon 
övertygad om att hon går sin egen väg, att hon inte tjänar andras 
intressen än dem hon själv avsåg och ansåg legitima.��� Hon blir själv 

��0 Lövgren �99�, s. 9;  Lövgren pekar också på den tayloristiska rationaliseringsrörelsen 
inom industrin.
��� VB �9��; som punkt nr � i memorandum för Propagandametoder och medlemsvärv-
ning.
��� Habermas skriver om dagstidningsföretagen på �800-talet, men tanken är giltig även i 
det här sammanhanget: när de privatekonomiska intressena ökar i betydelse på tidningarna, 
förvandlas de själva snart till kapitalistiska företag, ”pressen själv blir manipulerbar i takt med 
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vägröjare för den tendens som Negt & Kluge kallar produktionsoffent-
lighet (se ovan), men som Kaj Andersson skulle kalla något helt annat. 
Den konsumentjournalistik hon så gärna ville gå i bräschen för hade 
hon förankrat i en socialistisk vision om att konsumenterna skulle ta 
makten över produktionsinriktningen. 

I VU tog man också ställning till vilka annonser som skulle få 
plats, endast sådana med produkter som var till gagn för läsarin-
norna. Morgonbris ekonomi utvecklades stadigt till det bättre i takt 
med att annonsdelen utökades och faktum är att det var också upprin-
nelsen till att kampanjen iscensattes. I eftermälena har den kommit 
att kallas för ett ideologiskt försök, men i själva verket var det ett 
sätt att göra en dygd av nödvändigheten. Annonserna måste öka om 
tidningens ekonomi skulle räddas. Föreställningen om ett gemensamt 
och förnuftigt offentligt samtal var så stark att Kaj Andersson trodde 
det om att kunna härbärgera flera intressen. Både intressenternas, det 
vill säga varuproducenternas, och hennes egen socialistiska vision om 
konsumentmakt.���

Den radikalitet som Kaj Anderssons kampanjarbete uttryckte, 
kan inte jämföras med de proletära kvinnornas erfarenheter. Läsarna 
gjorde ingen djupare analys av Kaj Anderssons budskap som förmed-
lades när kampanjen satte igång. På lång sikt skulle det gynna dem och 
deras ekonomiska läge att kunna skilja mellan god och dålig kvalitet, 
men kvinnorna reagerade reflexmässigt. Det fick vara hur det ville 
med kvalitetsaspekterna, så länge pengarna inte räckte mer än till det 
allra nödvändigaste uppfattade de uppfostrarambitionerna som något 
dem främmande. Ja, rent av som en provokation. Protesterna kan även 
tolkas som ett hot mot arbetarkvinnornas integritet. Som att de gjorde 
motstånd mot att lockas in i en ofri, borgerlig konsumtionsordning.

att den kommersialiseras”. Habermas �984, s ��8.
��� Hennes tidigare arbetskamrat på Social Demokraten Per Albin Hansson, tillika gode vän, 
efterlyste i sitt folkhemstal några år tidigare: en ”allmänanda”, som skulle underlätta den 
industriella demokratins genomförande. Ett mål för den industriella demokratin var stegrad 
produktion. Per Albin Hansson, Folkhemmet, medborgarhemmet, �98�, s. ��0.
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Det paradoxala i situationen är att redaktören Kaj Andersson varken 
kan anses hörande till producentledet eller till de arbetarkvinnor 
som reagerade så starkt. Möjligen kan man hävda att hon gjorde en 
missbedömning. Hon trodde hon kunde balansera på eggen mellan 
två ojämlika maktstrukturer, mellan system och livsvärld, för att låna 
Habermas uttryck.
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7  
Läsekretsen

Läsartilltalet
Hur tilltalades läsekretsen? Vems eller vilkas erfarenheter var det som 
kom till uttryck i Morgonbris? Gavs utrymme för med-handlande, för 
ett i vidaste mening öppet samtal, som inte är beräknande eller ett 
uttryck för maktutövning? Skillnaden är stor mellan att handla med 
någon och att handla för eller mot någon. Ett med-handlande förut-
sätter att de handlande ser sig som jämlika, men den som handlar för 
någon gör det inte från en jämlik eller jämbördig position i förhål-
lande till den som berörs. Det är särskilt tydligt i välgörenhetssam-
manhang��4 när filantropen ersätter kamraten. 

När det gäller Fabrikernas-bästa-kampanjen var avsikten förstås 
klart och tydligt uttalad. De proletära kvinnornas skulle fostras till 
att ta för sig av de goda sidorna av de borgerliga hemmen: skönhet 
och kvalitet. Morgonbris, med Kaj Andersson i spetsen, handlade för 
kvinnornas bästa. 

��� På det existentiella planet är gåvan ett uttryck för olika behov mellan givaren och motta-
garen, en grundläggande ojämlikhet således. ”Mottagarens notoriska otacksamhet”, skriver 
Arendt, �988, s. �67, står i skarp kontrast till givarens kärlek till sina välgärningar; givaren 
älskar att ge på samma sätt som diktaren älskar sina sånger. Och på en mer pragmatisk nivå 
riskerar den anonyme givaren ingenting genom sin gåva, inte ens sitt goda namn. Samma 
ojämlika förhållande råder mellan den som handlar mot andra människor, till exempel förbry-
taren. Summariskt kan vi säga att med-handlandet är ett handlande utan dolda avsikter eller 
löften om belöning och bekräftelse. 
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Ambitionen att upplysa och fostra kvinnorna, går igen i trettiotalets 
Morgonbris. Den inställningen är så genomgripande att man måste 
ställa sig frågan hur det överhuvud taget var möjligt att framställa vissa 
av sina läsare på det sättet: som obildade, okunniga och med dålig 
smak. 

 Å ena sidan talade man till läsarna enligt ovan, å andra sidan talade 
man om dem som en politisk väljargrupp som man förväntade sig 
samhällsförändringar av, främst genom att de skulle rösta på rätt parti 
när de gick till valurnorna. För det tredje är det nog inte heller oviktigt 
att flera av redaktörerna själva kom från proletära förhållanden och i 
och med det kunde identifiera sig med läsarna och således tala med 
läsarna utifrån gemensamma referenser. Men samtidigt som läsarna 
gjordes till objekt i ansträngningarna att upplysa och fostra, rapporte-
rades från klubbarna om läsarna som självständigt handlande subjekt, 
om aktiviteter ute i landet där kvinnorna handlade som politiskt 
medvetna medborgare. 

Ett gott exempel är kvinnoklubben i Söderhamn och ordföranden 
Inez Wickström. Hon var en av de aktiva kvinnorna i förbundet, 
tillika initiativtagare till och föreståndare för semesterhemmet 
Vadtorp utanför Söderhamn. Hennes praktiska socialism hör hemma 
i den tradition och handlingslinje inom arbetarrörelsen som bygger på 
arbetarnas kamp och självorganisering.��� 

Den andra handlingslinjen utgår från ett mer teoretiskt synsätt 
där begreppet “socialistiskt produktionssätt” är målet. Dessa bägge 
handlingslinjer kan vi skönja i våra exempel. Den förra hos kvinnorna 
som skapade semesterhemmen. De byggde sin verksamhet på solida-
ritet människorna emellan och de organiserade arbetet på ett i deras 
ögon framgångsrikt sätt. Den senare hos Kaj Andersson under 
hennes tid på Morgonbris. Fabrikernas bästa-kampanjen syftade 
till att kvinnorna som konsumenter skulle använda sin makt till att 
kontrollera produktionen. 

��5 Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel, �99�, s. 6�.
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Komplicerat tilltal
Samtidigt som man ville åstadkomma ett ”bemyndigande” hos husmöd-
rarna, så objektgjordes de i upplysningssträvandena och i skolningen 
till samhällsmedborgare. Marianne Swedmark skriver om Hulda 
Flood att hon, liksom makarna Myrdal, intog en ”ovanifrån position” 
och implicit odugligförklarade de kvinnor som skulle förändras. Hulda 
Floods frustration i artikeln Har utvecklingen stannat av? där hon 
kritiserar de inaktiva kvinnorna,��6 ledde till att flera läsarinnor hörde 
av sig. En av dem förebrådde Hulda Flood för att inte tänka på dem 
som varken hade ”tid, ro, ensamhet för att kunna lära”.��7

Att läsartilltalet var komplicerat kan ha berott på en otydlighet i 
relationen sändare-mottagare. Det fanns en tyst överenskommelse��8 
mellan medlemmarna och förbundsstyrelsen i Stockholm om att de 
senare stod över de oskolade landsortskvinnorna när det gällde att föra 
deras talan. Det framkom inte minst under kongresserna. Relationen 
kan beskrivas som ett (politiskt) beskyddarsystem��9 som bygger på 
organisationslojalitet, inte solidaritet.��0 

Åter kan Hirdmans tankefigur belysa svårigheterna med att få 
syn på och lämna, protestera mot, den av traditionen underordnade 
positionen. När deltagarna från landet yttrade sig på SSKF-kongres-

��6 Morgonbris november �9�4.
��� Morgonbris december �9�4.
��� Den stora berättelsen om Upplysningen, till vilken det modernistiska projektet Morgon-
bris på trettiotalet otvivelaktigt vill räkna sig, bygger på antagandet om att det redan finns ett 
etablerat samtycke mellan (förnuftiga) sändare och mottagare; Jean Francoise Lyotard, The 
Postmodern Condition: A Report on Knowledge, �987,  s.xxiii.
��9 Ska inte förväxlas med det ”beskyddarsystem” som förknippas med maffiafasoner, hot 
och utpressning. 
��0 Historikern Temma Kaplan  använder uttrycket ”patronage relation” om de chilenska kvin-
nornas politiska mobilisering på sjuttiotalet. Kvinnorna i gemen var väl organiserade, både i 
storstäderna och på landet, i så kallade Mothers Centers. Medelklasskvinnorna i städerna 
undervisade landsortskvinnorna i barn- och hemarbete och knöt dem till sig på ett sätt som 
gjorde att när det skulle mobiliseras för att ta politisk ställning, så följde kvinnorna lojalt sina 
”lärare” (mina citat.) och inte den socialistiska politik som kom ur de egna leden. Jämförelsen 
kan tyckas halta både tidsmässigt och vad den politiska frågan anbelangar, men syftet är att 
finna ett begrepp som kan belysa den speciella relation som utvecklades mellan de olika kret-
sarna inom SSKF och Morgonbris.  Temma Kaplan, Taking back the streets. Women, youth 
and direct democracy, �00�.
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serna ömsade de skinn, de talade om ”vi som är här” och ”de andra”, 
medlemmarna hemmavid. ���Den genusteoretiska utgångspunkten för 
Hirdman är primärt skillnaden mellan könen medan vi här har att göra 
med en betydligt mer komplex relation som innefattar klassaspekten 
och centrum-periferirelationen på samma gång.��� 

Den komplicerade relationen mellan förbundsstyrelsen och 
medlemmarna kan åskådliggöras med ännu en enkät som skickades 
ut till klubbarna.��� Det skedde först 1941 och ligger utanför den 
avgränsade undersökningsperionden, men med tanke på att det var 
samma funktionärer i förbundsstyrelsen då, som under åtminstonde 
andra hälften av trettiotalen, är den ändå av visst intresse. Medlem-
marna uppmanades att diskutera vilka frågor som de upplevde var 
viktigast att arbeta för politiskt. Resultatet presenterades i aprilnumret 
1942.

De femton frågorna rörde familjebildning, boende, kollektiva 
daghem, lösning av abortproblemet, folkupplysning om sexuallivets 
olika problem med flera frågor, däribland frågan om husmodersse-
mester. Frågorna ställdes som önskemål med ja- och nej-alterntiv och 
enligt svaren på de inlämnade enkäterna från 277 klubbar rangord-
nades önskemålen så här:

�. Familjebostäder med lämpliga hyror (79%)
�. Bättre hälsokontroller för mödrar och barn upp till skolålderns slut (7�,7)
�. Effektiva åtgärder för skydd av barnens hälsa (66,4)
4. Förbättring av hemhjälpsverksamhet (6�,6)

��� Ett liknande resonemang för Karin Nordberg om radion. I Stockholm hade man liten 
förståelse för de lokala radiostationernas ”förkärlek för dragspel och bygdehumor.” Nordberg, 
s. ��4. Hon lyfter också fram att centrum-periferirelationen mellan lokalradiostationerna och 
Stockholm bar på en klassaspekt. 
��� Leslie McCall redovisar i en artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift hur hon tillämpat ett 
intersektionellt synsätt och jämfört flera kategorier (kön, klass, ort, utbildning mm)  i en under-
sökning av strukturella ojämlikheter mellan kvinnor.  Inga enskilda kategorier eller dimensioner 
kunde förklara ojämlikhetsförhållandena. Möjligheten att finna generella indikatorer som kan 
förklara multipla dimensioner av ojämlikhet är begränsade och i de fall de förekommer bygger 
de på stora kvantitativa data och positivistisk epistemologi. Hon bejakar komplexiteter och 
förespråkar tvärvetenskaplighet. Leslie McCall,  ”Intersektionalitetens komplexitet”, �00�.  
���  Morgonbris april �94�.
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�. Husmodersemester (60,�)
6. Lösande av bostadsproblemet för ensamstående kvinnor (�8)
7. Yrkesutbildning för ungdomen (�0,4)
8. Sexualupplysning (�0)
9. Underlättande av husmödrarnas arbetsbörda och daghem för barn (48,4)
�0. Lösning av abortproblemet (46,�)
11. Underlättande av bosättningssvårigheter, ökade möjligheter till familje-
bildning (44,�)
��. Bättre utbildning, upplysning och rådgivning till kvinnor som arbetar hemma (��,�)
��. Bättre ekonomiskt stöd genom skattelindring och kontantbidrag (�7,�)
�4. Inrättande av institution för förbättrade arbetsmetoder i husligt arbete, samt 
material- och redskapsprovning (��,6)
��. Ny livsinställning som kommer människorna att bortse från egen standard 
och fylla sin plikt mot samhället (4,9)��4

Även om underlaget är osäkert och resultatet inte kan generaliseras så 
ger det ändå en indikation på diskrepansen mellan medlemmarna och 
förbundsstyrelsen i Stockholm. Bostadsfrågan var, som man kunde 
vänta sig, det mest angelägna och därefter hälsofrågor och barnen. 
Den fjärde mest angelägna frågan var att avlasta husmödrarna deras 
arbete, vilket ju också är förståeligt. Det var inte bara hem och barn 
som skulle ses efter, även gamlingarna och de sjuka behövde omsorg 
och det föll på kvinnornas, eller husmödrarnas lott.

Mindre väntat var kanske att husmorssemestern kom på femte 
plats, rätt så långt före daghemsfrågan på nionde plats. Allra minst, på 
15:e plats, önskade de “en ny livsinställning som kommer människorna 
att bortse från egen standard och fylla sin plikt mot samhället”���. Om 
man antar att den sista frågan låg varmt om de kvinnliga skribenternas 
hjärtan på Morgonbris - upplysta, välutbildade och med kännedom om 
den politiska makten i Stockholm som de var - kan man ana glappet 
mellan dem och deras läsarinnor. 

��� Sammanställningen bygger dels på uppgifter/enkätsvar hämtade från Kvinnoförbundet, 
Handlingar, serie F4, dels från Morgonbris, april �94�.
��5 Ibid.
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Lyhördhet saknas
Kanske var det så att de aktiva i förbundstoppen saknade en förut-
sättning för att kunna driva politiken�framåt och att föra kvinnornas 
talan, nämligen att lyhört�lyssna till dem det berörde och aktivt försöka 
förstå deras drömmar och tankar om hur det goda livet skulle kunna 
gestaltas. Bortom schablonbilderna av ”den stora slöa hopen, som låter 
andra arbeta åt sig och bara står och ser på”��6, som Hulda Flood 
uttryckte sin frustration över att inte möta gensvar från de kvinnor som 
antagligen kände tacksamhet över att de kvinnopolitiskt aktiva tog sig 
an deras sak, men som inte själva kunde bidra. ”Så kommer då Hulda 
Flood och försöker tvinga in dem i en bildnings- och disciplinerings-
process. De skulle ruskas om, skolas och förflyttas ut i samhällslivet, 
oavsett deras eget intresse, rädsla och förmåga. Hon ville lära dem 
förstå socialismens innehåll och betydelse, något de knappast tidigare 
ägnat en tanke, och ville lära dem att tala och tänka på ett nytt sätt. 
Till yttermera visso fick de inte längre anpassa sig till sina män som de 
var vana. De skulle bli nya människor och tänka självständigt. Detta 
måste vara en av de svåraste uppgifter de någonsin ställts inför” ��7 
skriver Swedmark. 

Men samtidigt som husmödrarna tilltalades på ett förklenande sätt 
av de aktiva elitkvinnorna, förekom diametralt motsatta representa-
tioner av dem i Morgonbris.�Till exempel i notiser om nya semesterhem 
som öppnats och i meddelanden från klubbarna och distrikten som 
förekommer i varje nummer.

Spegla er själva 
I inledningen till antologin Kvinnor�mot�kvinnor skriver författarna om 
att kvinnor uppfattats som en enhetlig grupp: ”systerskap och intres-

��6 Morgonbris november �9�4.
��� Swedmark �99�, s. ��7.
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segemenskap var en utopi för kvinnorörelsen, men i verkligheten var 
enigheten i långa stycken en fasad, en önskedröm”��8. Under trettio-
talet var hotet om att kvinnorna skulle utestängas från arbetsmark-
naden så stark att de organiserade kvinnorna i fackförbunden, i de 
politiska organisationerna och husmodersförbundet, slöt sig samman. 
Men de icke organiserade husmödrarna nämns inte i det här samman-
hanget, och återigen: forskningen har inte intresserat sig nämnvärt för 
frågor utanför det som rör produktionen, reproduktionen och arbets-
marknaden. Vi vet därför ganska lite om hur husmödrarna, som forsk-
ningsobjekt, ställde sig i olika frågor, än mindre om hur de handlade. I 
det konkreta exemplet om husmodersemestrarna har emellertid en ny 
bild tonat fram. 

Handlingskraftiga kvinnor, organiserade eller ej, skapade sig de 
utrymmen som krävdes för att genomföra en förbättring för husmöd-
rarna själva. Det var en i alla stycken subjektgörande handling 
som också fick en publik bekräftelse i och med publiceringarna i 
Morgonbris��9. Rubriken på det andra reportaget om önskemålen om 
semester var också mycket riktigt ”Spegla Er själva i Edra medsystrars 
självbiografier!”��0

Kvinnorepresentationer 
Speglingsteorierna har åtföljt den feministiska medieforskningen 
men från lite olika synvinklar; från mediernas återspeglande av de 
patriarkala maktförhållandena i samhället till mediernas skapande 
av förlegade könsroller eller förtryckande skönhetsideal.��� Även hur 
publiken (läs kvinnorna) utmålats som osjälvständiga offer för dessa 

��� Christina Florin, Lena Sommestad och Ulla Wikander, Kvinnor mot kvinnor, �999, Inled-
ningen, s. 7.
��9 Också i sina sociala reportage om kvinnorna i till exempel Bohusläns skärgård bekräftar 
Kaj Andersson en sådan syn på kvinnorna, som i det sammanhanget undantagslöst är 
husmödrar. Uppdelningen mellan husmödrar och yrkeskvinnor kom knappast från kvinnorna 
på landsbygden, där det gällde att hugga i varhelst ett handtag behövdes, fisket eller åkern 
kvittade lika.
��0 Morgonbris juni �9��.
��� Kleberg, ”Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap,” �006.
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(hot-) bilder.��� I allt väsentligt har det emellertid handlat om populär-
kultur och/eller journalistik, företrädesvis i veckotidningar, till skillnad 
från denna studie som gäller en organisationstidskrift. 

Synen på husmödrarna har ofta gått ut på att de varit offer för ett 
förtryckande patriarkat, eller så har de själva utgjort en reaktionär 
samling kvinnor som inskränkta och ointresserade av samhällslivet 
i övrigt, ägnat sig åt det lilla och privata livet. Makarna Myrdals 
oförblommerade förakt för hemmagående kvinnor utan yrkesut-
bildning i Kris�i�befolkningsfrågan har säkert haft inflytande också på 
kvinnoforskningen idag. Även i Brita Åkermans, med fleras, antologier 
Vi kan, vi behövs!��� och Den okända vardagen,��4 framskymtar 
rätt nedslående bilder av kvinnor på landsbygden, som relikter från 
det gamla bondesamhället, i behov av att upplysas av sina moderna 
systrar.

De har också gestaltats som offer för ett förtryckande samhälle 
i litteraturen. Ester Blenda Nordströms skildring av kvinnorna på 
gården i Piga� bland� pigor, som kom 1914, är från en något tidigare 
period, men det oaktat så är hennes levande beskrivning av kvinnorna 
en ganska dyster historia. Tolkningsföreträdet har inte legat hos dessa 
husmödrar. Det har varit de Moderna kvinnorna, med sina goda inten-
tioner, som tagit plats på den offentliga arenan. 

Proletära erfarenheter i en borgerlig dräkt
Ylva Waldemarsson jämför bilden av LO-aktiva kvinnor på två 
fotografier från 1940-talet respektive 1960-talet i Kvinnor�mot�kvinnor. 
Det är slående hur tydligt anpassningen till de manliga normerna inom 
facket slagit igenom – inte minst på ytan. På den tidigare bilden är 
kvinnorna uppsluppna, glada och klädda i luftiga sommarklänningar. 

��� Anna Edin och Kristina Widestedt, Den manliga medielogiken, �00�.
��� Åkerman, Vi Kan , vi behövs! , �98�.
��� Åkerman, Den okända vardagen, �98�.
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I den senare sitter de allvarsamma vid ett sammanträdesbord, iklädda 
den då obligatoriska kostymen för kvinnor, dräkten. 

Ännu tidigare skriver Kaj Andersson att det var ett stort steg när 
kvinnorna äntligen kunde slänga av sig ylleschalen och sätta på sig 
den skräddarsydda dräkten och visa upp sig som en kvinna i tiden. 
En modern och ansvarsmedveten, politiskt aktiv kvinna, mitt i den 
dynamiska moderniseringens tid. Det skedde officiellt vid mannekäng-
uppvisningen i Blå Hallen, Stockholms stadshus, 1936.���  Då handlade 
det inte om husmödrarna, utan om det nya moderna kvinnoidealet; 
elitkvinnorna, som Karin Nordberg kallar dem i sin avhandling.��6

”Hur ska man förklara valet att agera på det av tradition kvinnliga 
området med vad man skulle kunna kalla typisk manlig rekvisita?” 
frågar sig Britta Lövgren i avhandlingen Hemarbete�som�politik. Olika 
kvinnoorganisationer gjorde hemarbetet till en politisk fråga och 
skänkte den en viss status i och med att den lades fram i riksdagen. 
Hemmets forskningsinstitut blev resultatet så småningom. Men det 
var tack vare ett fåtal kvinnors engagemang, inte som ett resultat av 
politiska ställningstaganden och beslut, skriver Lövgren.��7 Normen 
för såväl fackföreningskvinnorna på 40-talet som de politiskt aktiva 
kvinnorna årtiondet innan, var en manlig värld, genomsyrad av 
borgerliga värderingar när det gällde att uppträda offentligt. Bort med 
ostyriga och blommande mönster såväl i klädedräkt som i tal. ”Som 
man är klädd blir man hädd” och här gällde det att bli lyssnad till, inte 
blott tittad på. 

För att anknyta till det retoriska personabegreppet: för att skapa 
trovärdighet och förtroende hos publiken gällde det att skapa en 
persona med ett klanderfritt etos, vilket kan tolkas som att det gällde 
att uppträda som en hel karl om man ville få dem att lyssna.��8 Och 

��5 Jfr VU 17 mars 1936.
��6 Nordberg, s. �48 ff.
��� Lövgren  s. �70 ff.
��� Jfr Kjell Östberg, Efter rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet, 
�997 och Brigitte Mral, Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key. �999.
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”dem” var i det här fallet männen inom produktionen och de politiska 
etablissemangen. Svårigheten, eller komplikationen, låg i att också 
husmödrarna och arbetarkvinnorna var en del av den publiken. 
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8  
Den 
inomorganisatoriska 
debatten 

Kritik mot Morgonbris vardagsrealism
I aprilnumret 1936 skriver Kaj Andersson om “Nya Morgonbris fem 
år”. Dels förklarar hon varför tidningen har det innehåll den har, dels 
försvarar hon sin egen linje. Hon inleder med: 

Personligen är jag ingen vän av signaturer. Mig synes idealet för en 
tidning vara den, som publiken avnjuter på samma sätt som körsången, 
i vilken man kan urskilja och följa de olika stämmorna med intresse 
enbart för prestationen och bortseende från stämmornas ägare.��9 

Intern kritik hade under de fem åren framkommit om att tidningen 
inte följde med i alla nyheter. Det försvarade Kaj Andersson med att 
medlemmarna inte kunde låta sig nöjas med att endast läsa Morgonbris, 
utan också måste följa med i dagspressen, de ca trettio socialdemokra-
tiska dagstidningarna i landet. Och om det är så att medlemmarna 
inte inser detta så är det tidningens uppgift att sprida det budskapet, 

��9 Morgonbris april �9�6.
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skrev hon i aprilnumret 1936�40. Hon hade redan skapat ett special-
nummer om tidningsläsande (1933) och tidningen bidrog aktivt till 
studiecirklar i ämnet. 

I själva verket hade det varit en mycket medveten linje att driva de 
väsentligaste frågorna - husmödrarna och deras intressen och lämna 
annat till annan press. I årets första nummer 1936 hade man berett 
plats åt de många kommissionärerna och mängder av berättelser och 
skildringar av det arbetande folkets vardagsslit hade skickats till redak-
tionen, som också publicerade ett urval. Men tydligen väckte också det 
anstöt. 

Man har förfasat sig över de autentiska heminteriörerna och karak-
teriserat dem som anstötliga, och den lärare, som säger sig ha använt 
detta Morgonbris-nummer som undervisningsmaterial i samhälls-
kunskap, har man bett de goda makterna bevara sig från. Sådant ville 
man inte att ens barn skulle få ta del av�4�, 

skriver hon polemiskt i ett bemötande av kritiken i Morgonbris.
Kritiken visade att även kommissionärerna hade oklara föreställ-

ningar om vad man egentligen ville med sin tidning, skriver Kaj 
Andersson, och den vet inte vad det vill säga att vara socialist, som 
inte förstår att hemkultur är ett uttryck för en ny livsföring och att 
enkelhet, ändamålsenlighet och skönhet “utgör den enda riktiga ramen 
för en frigjord mänsklighet.” Social estetik kan ge massorna en ”ljus 
känsla av solidaritet”�4�, citerar hon en anonym röst.

Eftersom kritikerna inte har några sakliga argument uppmanar 
hon kongressen (1936) att diskutera hur kvinnorörelsen ska kunna 
medverka till 

��0 Ibid.
��� Ibid.
��� Ibid.
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en friskare mentalitet, medverka till framkallandet av entusiasm 
och generositet först och främst i våra egna led. Morgonbris kan här 
vara ett ypperligt instrument. Den ska kunna göra så att den tinar 
upp frusenheten hos de vardagsgråa och öppnar blicken för de stora 
sammanhangen.�4� 

Två tredjedelar av motionerna på kongressen (30 mars till 2 april 
1936) handlade om tidningen och ett skånedistrikt ansåg att de 
senaste fem åren varit bortkastade. “Utstyrseln”, skriver Kaj Andersson 
i samma artikel, “irriterar på flera håll. Man talar om ´bildgalleri´ och 
´pampigá  illustrationer.” Men den kritiken spär bara på hennes överty-
gelse om att kommissionärerna egentligen inte förstått vad Morgonbris 
har för syfte.�44 

Kontakterna mellan medlemmarna och förbundet skedde, förutom 
via Morgonbris och kommissionärerna, genom besök i klubbarna och 
distrikten, samt genom information till klubbarna genom cirkulär. 
Cirkulären skickades ut vid behov, uppskattningsvis en gång i månaden, 
ibland oftare ibland mer sällan. I början av undersökningsperioden 
gavs det ut en liten värvningsskrift, Lilla tidningen i A5-format.�4� 

Idéhistorikern Marianne Swedmark har granskat partistyrelsens 
interna informationsmaterial och funnit skillnader i de cirkulär 
som partiet skickade ut till arbetarkommunerna å ena sidan och å 
andra sidan de som skickades ut till arbetarkommuner, kvinno- och 
ungdomsklubbar. När cirkulären innehöll uppgifter som krävde 
praktiskt arbete och konkreta arbetsuppgifter adresserades de till de 
senare, medan material av ”rent” politisk och ideologisk natur endast 
skickades till arbetarkommunerna. Kvinnorna skulle hjälpa till med 
att verkställa de beslut som partiet hade fattat. Swedmark har tolkat 
det som en medveten och tydlig signal. Kvinnorna skulle vara med 

��� Ibid.
��� Ibid.
��5 Enligt protokollet i VU 5 november 1930 hade Lilla tidningen gått ut i en upplaga av 
145.000 exemplar; i oktober 1931 finns  fortfarande uppgifter om att Lilla tidningen kan 
beställas på expeditionen.
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och utföra det praktiska och enkla rutinjobbet, men när det gällde de 
politiska frågorna skulle de hållas utanför debatten och därmed också 
bortom inflytande på politikens innehåll och utformning. Kvinnorna 
skulle hålla sig till de konventionella kvinnofrågorna som handlade 
om barnen, hemmen och andra sociala frågor.�46

Avståndet mellan medlemmarna och förbundet
Det fanns ett annat slags avstånd mellan förbundsledningen i 
Stockholm och medlemmarna i klubbarna ute i landet, än det rent 
geografiska. De aktiva i Stockholm hade kunnat kalla det ett lantligt 
komplex för storstaden hos sina kamrater på landsbygden, medan de 
landsortsaktiva hade kunnat hävda en viss snorkighet hos stockhol-
marna. Det kom bland annat till uttryck i en liten diskussion på fjärde 
förbundskongressen 1936. 

En motionär i Kungsör hade förargligt nog föreslagit att de av 
förbundet utsända cirkulären skulle begränsas till antalet och att de 
skulle avfattas så kort och koncist som möjligt, men andra landsorts-
aktiva ryckte ut till stockholmarnas försvar. Det berodde bara på att 
klubbstyrelsen i Kungsör inte rätt fattat sin uppgift som de kunnat 
komma med ett så befängt förslag. Stockholmarna höll naturligtvis 
med och motionen avslogs. I inläggen kan man emellertid spåra känslor 
som styrelsen kunde ha varit mer lyhörd för. Kungsör förklarade sig 
med att “Cirkulären om Morgonbris-resorna ha väckt mera bitterhet än 
glädje. De som kunna deltaga i dessa äro sådana som ändå ha råd att 
resa.” �47

Det framkom också att många klubbar ägnade större delen av 
mötena till att läsa upp cirkulären från förbundsstyrelsen, men även 
det avfärdades som “bristen på kunniga och tränade ledare”, som 
Disa Västberg uttryckte sig. Stockholmsledningen framställdes med 
andra ord av ordföranden som bättre skickad och kunnigare än sina 

��6 Swedmark �99�, s.4�.
��� Kongressprotokoll �9�6.
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kamrater ute i landet. Man kan tolka det ordagranna uppläsandet som 
en klubbens ängslighet för att inte vara tillräckligt följsam gentemot 
förbundet. Å andra sidan fordras endast en smula fantasi för att 
föreställa sig att cirkulären också kunde väcka en viss munterhet ute i 
de lokala klubbarna.

Avståndet manifesterades också i en hierarkisk ordning mellan 
kvinnorna i förbundet. Det blev särskilt tydligt i diskussionerna om 
det kulturella innehållet, som alltsedan tidningens barndom hade 
varit ett ämne som irriterat. Inte minst på kongressen 1924 som redan 
nämnts.�48 

De välutbildade elitkvinnorna i toppen på förbundet, som så 
småningom inkallades som experter i olika utredningssammanhang 
eller var riksdagsledamöter, exempelvis Hulda Flood, Agda östlund, 
Olivia Nordgren, med flera, riktade sig också utanför förbundet för att 
väcka intresse för de politiska ståndpunkterna och kraven på sociala 
reformer. De blandade sig inte i onödan i debatterna under kongres-
serna, där var det delegaterna från distrikten ute i landet som deltog 
flitigast. De senare värnade om den egna plattformen Morgonbris�på 
ett tydligare sätt och hade också detaljerade synpunkter på hur den 
skulle redigeras.

Bakom kulisserna
Enstämmighet var något som eftersträvades inom de aktivas led, men 
den stördes ideligen av återkommande dispyter inom VU som fungerade 
som redaktionskommitté för Morgonbris. Skälen var många men oftast 
gällde de Kaj Andersons sätt att styra och ställa. Hon agerade ofta 
självsvåldligt och utan att be VU om lov. Relationen mellan SSKF och 
redaktören Kaj Andersson studeras bäst i de protokoll som fördes vid 
VUs relativt frekventa möten, minst ett i månaden, ofta fler, under i 
stort sett hela trettiotalet. 

��� Jfr avsnittet Innehållskategorierna.
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Från 1 april 1938 beslutar man att göra om diskussionsprotokollen 
till beslutsprotokoll, men dessförinnan vittnar de om möten där 
Morgonbris är ett återkommande problem. Nedan följer i kronologisk 
ordning korta årsvisa sammanfattningar av relevant innehåll i proto-
kollen, det vill säga hur VUs inflytande –eller brist på inflytande- över 
Morgonbris tog sig uttryck. I huvudsak kan man säga att det handlade 
om planeringen av utgivningen, de ekonomiska frågorna och till viss 
del innehållet i tidningen. Vissa meningar är fullständigt återgivna, 
dels för att de ger en känsla av tidsandan och den formella skrivstil 
som var bruklig i dessa protokollsammanhang, dels för att återge den 
stundtals affektiva tonen visavi redaktören. 

Metodologiskt ska ett par förbehåll göras. Det första gäller proto-
kollen och dess osäkra status som historisk källa. Det antal protokoll 
som granskats (ca 150) utgör sannolikt inte det fullständiga proto-
kollsunderlaget.�49 Några kan ha kommit bort eller plockats undan. 
Innehållet och tonen i protokollen har styrts av den som fört pennan 
för tillfället. Vissa av dem är justerade, andra inte. En hel del av 
dokumenten saknar uppgift om vem som skrivit och det förekommer 
att hela dokument som det hänvisas till i protokollen saknas i kapslarna 
där protokollen förvaras. 

Det kan alltså vara så att större eller mindre fragment inte finns 
bevarade och dessutom kan protokollen vara ett uttryck för protokoll-
förarens subjektiva tolkning av händelserna och diskussionerna - trots 
att de justerats. Det andra förbehållet är att urvalet av citat, samt att 
mina tolkningar av innehållet, bygger på mina bedömningar av vad 
som är relevant och ej. Risken finns att jag förbisett diskussioner och 
beslut som kan ha haft betydelse för Morgonbris-frågan i alla dess 
schatteringar. 

För att göra framställningen lättillgänglig har jag på flera ställen 
sammanfattat långa citat, men gjort noggranna hänvisningar till vilka 

��9 De förvaras i Arbetarrörelsens arkiv. I början av avhandlingsarbetet var de inte tillgäng-
liga för allmänheten utan SSKFs tillstånd. Successivt öppnas nu arkivet för äldre handlingar.
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protokoll som avses. Slutligen har jag rubricerat styckena utfrån de 
väsentliga förändringar som ägt rum under de aktuella perioderna. Inte 
heller rubriker är oskyldiga, lika lite som en kronologisk framställning. 
Bägge utgör byggstenar i berättelsen, som startar i optimism och 
förtjusning över de nya framgångarna, men snart övergår i frustration 
över svårigheterna att kontrollera redaktören och slutar med att en ny 
ordning upprättats.

När Kaj Andersson slutar 1936 föregås det av ekonomiska oegent-
ligheter som kom att läggas henne till last. Trots att hon var oskyldig 
och rentvåddes fick hon inte någon riktig upprättelse förrän långt 
senare i ett brev från dåvarande partistyrelsen 1973. Signe Vessman 
gläntade på dörren till den allmänna publiken utanför SSKFs värld när 
hon rekryterade Kaj Andersson, som omedelbart satte dit foten och 
sedan gjorde allt vad hon kunde för att hålla den öppen. Det varade 
fram till oktobernumret 1936 som blev hennes sista, då dörren slöts för 
hennes storslagna visioner för Morgonbris.

Förnyelsen stundar 1930 – 1931 
Bekymren med nyrekryteringen hade diskuterats länge i VU och 
någon föreslog att förbundet skulle utarbeta ett program liknande 
husmodersförbundets och där ta upp frågor ”om husligt arbete 
samt övriga frågor som kvinnor och husmödrar äro kompetenta att 
diskutera och bedöma.” Sådana frågor hade inte ansetts lämpliga för 
en politisk förenings program, men man uppdrog åt Signe Vessman att 
utreda frågan vidare. Kanske kunde man införa intressanta artiklar i 
Morgonbris.

Signe Vessman hade tagit kontakt med Kaj Andersson som satte 
händerna i majnumret 1931. Även juninumret skulle få samma 
utstyrsel. Nu skulle man fortsätta på den inslagna vägen. I september 
begärde�Morgonbris stöd hos förbundet eftersom man var i behov av 
rörelsekapital. Före omläggningen hade den tryckts i 8.500 ex men nu 
var den uppe i 14.000. Sigrid Gillner varnade för en amerikanisering, 
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andra saknade den gamla�Morgonbris och trots att kommissionärerna 
uppskattade den nya utstyrseln på tidningen och trots att upplagan 
ökat starkt redovisades en viss skepsis inom styrelsen. VU hade handlat 
överilat när man fortsatte utgivningen i den nya stilen och förbunds-
styrelsen kände sig inte ha haft full kontroll över utvecklingen. 

De ekonomiska turerna runt� Morgonbris under större delen av 
trettiotalet är en äventyrlig berg-och-dal-bana. Av årsredovisningarna 
att döma förefaller tidningens ekonomi långsamt men säkert peka 
uppåt och varje år var mer framgångsrikt än det föregående, med något 
undantag (1936). I alla fall mätt i omsättningen, försålda annonser 
och lösnummerförsäljningen som sköttes av kommissionärerna ute i 
landet. Vad som inte framgår är hur mycket pengar som sköts till från 
förbundsstyrelsen och partistyrelsen. Här och var finns uppgifter om 
bidrag som lämnats, men någon samlad bild låter sig inte framkallas. I 
vilken utsträckning tidningens ekonomi stod på helt egna ben är därför 
svårt att avgöra. Kritiken mot redaktionens sätt att hantera ekonomin 
inleds i början av 1932. 

Ökade kostnader 1932-1933
På våren 1932 beslutades att Kaj Andersson skulle kallas till mötena 
när�Morgonbris skulle diskuteras.��0 Det hade med andra ord inte varit 
självklart innan. På septembermötet��� framförs mycket kraftig kritik 
mot Kaj Andersson för att hon handlat självsvåldigt. Greta Agerby, 
som anställts på expeditionen i juni,��� redogjorde för besvären med att 
få in betalning för upptryckningen av de istick om en kurs som införts 
i�Morgonbris.��� Hela historien är svår att få grepp om genom proto-
kollet. Till exempel framgår det inte klart om Kaj verkligen erbjöd sig 
att själv stå för kostnaderna, för att få hela saken ur världen kan man 
anta, eller om det var ett förslag från någon annan i VU. 

�50 VU 26 mars 1932
�5� VU 29 september 1932.
�5� VU 20 mars 1932.
�5� Kineta-kursen, en typ av gymnastik per korrespondens.
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Alla i VU var kritiska. Greta Agerby ”ville klart säga ifrån att Kaj 
Andersson farit med oriktiga uppgifter”. Agda Östlund:

 jag vill inte under några förhållanden sitta i ansvarsställning, om man 
inte vet vad som företages i tidningens och förbundets verksamhet 
/…/ allmän tillfredsställelse att ha knutit Kajs sakkunskap och stora 
förmåga till tidningen men detta får icke av Rd. [redaktören] tagas 
till intäckt för att hon hade fria händer på sätt som skett.��4

Hulda Flood:

underströk Agdas synpunkter /…/ samförståndet ska förefinnas ifrån 
början /…/ vill inte vara med om Kajs förslag att hon själv ska betala, 
vi komma i obehaglig ställning och framstår för den icke initierade 
så som en styrelse som ytterst illa och osolidariskt behandar en 
funktionär.���

 Annie Wallentheim: 

vill inte vara med om Kajs experiment /…/ Önskar hon som privat-
person utge skrift eller ära annan verksamhet, ska detta strängt 
avskiljas från hennes uppgift som red. Kongressen innebär för Kaj 
liksom för oss övriga ett hot.��6

Ordförande Vessman höll en något mer dämpad ton, men under-
strök att inga experiment fick igångsättas utan VUs medgivande 
eller beslut. Annie Wallentheim, som skrev de flesta protokollen och 
därmed också i viss mån hade formuleringsprivilegiet, underströk:

�5� VU 29 september 1932.
�55 Ibid.
�56 Ibid.
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att alla frågor rörande förb. och tidningen skulle meddelas v.u:s 
medlemmar å v.u. sammanträde före ett stadium då frågorna redan 
vore i stort bestämda och avgöranden träffats. Synnerligen otrevligt 
att utanför denna krets bli underkunnig om vad som från v.u. och exp. 
förehaves. ��7

Fördyrade omkostnader
Problemen med� Morgonbris var dels att utgivningen ofta försenades, 
dels att kostnaderna var för höga. Själva framställningen var dyrbar för 
att inte nämna lönekostnaderna. Omgörningen med fotografier och 
professionella skribenter fördyrade framställningen. Revisorerna hade 
föreslagit att man skulle öka effektiviteten och sänka framställnings-
kostnaderna samt låta förbundet stå för en del av lönekostnaderna, 
dock inte redaktörens, vars lön uteslutande betalades av�Morgonbris.

Läget ändrades snart och man kunde till och med redovisa en liten 
vinst på några tior redan med marsnumret 1932.��8 Även majnumret 
hade gjort ett överskott men med sommaren återvänder problemen. 
Augustinumret försenades på grund av svårigheter att skaffa 
annonser.��9

VU efterlyser direktiv från styrelsen
Under våren 1933 hade redaktören fått kritik för att tidningen inte 
kommit ut i tid och att det saknades framförhållning. I debatten 
hotade Agda Östlund och Annie Wallentheim med att, ”därest icke en 
fullgod bas för ett fortsatt arbete kan vinnas, ställa sina mandat inom 
VU till förfogande. Mötet beslöt att vända sig till förbundsstyrelsen 
och begära direktiv.”�60 

Men redaktör Andersson stod pall för det mesta och var full av 
idéer. I augusti redogjorde hon för planeringen för resten av året. Det 

�5� Ibid.
�5� VU 15 april 1932.
�59 VU 10 augusti 1932.
�60 VU 11 april 1933.
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just utkomna numret hade behandlat Hollywoods falska kvinnobilder. 
Septembernumret skulle ägnas nazismen: ”Vad döljer sig bakom nazis-
fanan? Terror, koncentrationsläger, krigshets, nöd, skolans förvandling 
till tukthus. Vad har tredje riket medfört för kvinnan? Världens 
arbetarkvinnor ge svar!” löd rubrikerna på ettan. Oktobernumret skulle 
bli ett pressnummer, novembernumret skulle skildra socialismen och 
den moderna industrin och decembernumret skulle behandla den nya 
familjetypen.

Landets mest framstående skribenter och publicister uttalade sig 
om vikten av en fri och obunden press. Redaktören hade lagt ner stort 
arbete på pressnumret, vilket ordföranden Signe Vessman särskilt ville 
framhålla och Kaj Andersson betonade att klagomålen på utgivnings-
tider och svajig ekonomi under vissa perioder ändå var underordande 
det större syftet med tidningen.�6�

Större kontroll efterlyses
Riksdagsledamoten Annie Wallentheim ville åter ha större kontroll över 
tidningen. Hon menade att det löje som ibland väcks ”från mänskligt 
håll på tal om kvinnorörelsen” har visst fog för sig. I tidningen borde 
fler artiklar in om aktuella politiska frågor. ”En självständig åsikts-
bildning är nödvändig och önskvärd /…/ icke snävt framhäva de rent 
feministiska synpunkterna”.�6� Partifärgen var för henne viktigare än 
kvinnoperspektivet.

Ett axplock bland de politiska frågor som diskuterades på VU och 
i förbundsstyrelsen var: agitationen, fosterfördrivning, arbetslöshet, 
demokrati och frukttullar, rätten för förbundet att lägga ner klubb 
som arbetade i strid med förbundet, studiearbetet, agans borttagande 
ur folkskolan, sexualhygieniska frågor, nattarbetsfrågan, inerna-
tionell representation, problemen med nazistiskt klotter av svastikan, 
hemortsrätt, höjd straffrättsålder, barn- och änkepensioner, försvars-

�6� VU 16 oktober 1933.
�6� VU 13 december 1933.
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frågan, förlossningshemmen, hembiträdesfrågan, avbetalningssys-
temet, platsförmedling, resor i landet, utställningar,� Morgonbris-
hyddan med mera. Det ständigt återkommande ämnet i VU enligt 
protokollen var emellertid�Morgonbris.

Osämjan mellan Annie Wallentheim och Kaj Andersson var ett 
störningsmoment. Wallentheim kunde inte dölja sitt missnöje ens 
när hon skulle skriva mötesprotokollen. Ordförande Signe Vessman 
påpekade till och med att protokollet från 2 okt/16 okt 33 inte var 
objektivt fört, vilket andra instämde i och sekreteraren skulle införa 
ändringar.�6�

Ekonomisk plan
Runt sommaren 1933 börjar det gnissla mellan Greta Agerby och Kaj 
Andersson. På ett möte i slutet av juni har Kaj Andersson förklarat sig 
icke vilja närvara och det kan man kanske förstå, för nu kommer en 
attack mot�Morgonbris för den dåliga ekonomins skull. VU hade varit i 
kontakt med tidningsekonomen Dir. Walles,�64 som tillsammans med 
Greta Agerby gått igenom räkenskaperna: 

V.u. anser, efter att ha tagit del av de undersökningar som från expedi-
tionens [Greta Agerby] och red. Walles sida ha företagits, /…/ , att 
förbundsstyrelsen ger v.u. full handlingsfrihet att vidtaga nödvändiga 
åtgärder, varom icke, anse vi oss samtliga icke längre kunna taga 
ansvaret för tidningen.�6�

Dagen därpå togs frågan upp på styrelsemötet.�66 Kaj Andersson 
framhöll att kostnaderna för tryckningen skurits ned genom att nya 
fördelaktigare avtal träffats med tryckeriet och jämförde med Arbetets�
kvinnor som hade högre framställningskostnader. Hon föreslog att 

�6� VU 3 november  1933.
�6� Tillika ordföranden i den socialdemokratiska pressens samorganisation (1930-35); VU 
�0 juni �9��.
�65 VU 30 juni 1933.
�66 Styrelseprotokoll �-� juli �9��.
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man skulle tillsätta en prövningsnämnd som skulle granska räkenska-
perna och avgöra om några kostnader varit obehövliga.

Så småningom enades man om att den ekonomiska plan, som gjorts 
av direktör Walles, skulle följas.�67 Vad denne Walles plan gick ut på i 
detalj framkommer inte av protokollen, men tydligen räckte uttalandet 
för att lämna redaktionen en tids arbetsro. Två veckor senare redovisade 
redaktör Andersson hur julinumret gått med en liten vinst på ca 150 
kronor och begärde att få till protokollet att numret ”utarbetats efter 
tidigare tillämpade principer, således innan Dir. Walles ingripande, 
och visar att kalkylerna ligga i linje med Dir. Walles plan.”�68

Rättning i leden 1934-1936
Den 18 jan nästa år, 1934, sammanträder styrelsen i riksdagshuset 
och Kaj Andersson informerar bland annat om Rysslandsresan som 
annonserats i�Morgonbris. Annie Wallentheim protesterar. Frågan var 
stor och viktig och borde ha diskuterats i VU innan. I augusti kunde 
de konstatera att resan blivit en succé.�69 Rysslandsresan hade kostat 
mellan 2 och 3 hundra kronor men i den deltog knappast någon av 
landets husmödrar och klubbister. 

På förbundsstyrelsen den 13-14 april 35 framförde Kaj Andersson 
önskemål om att styrelsen skulle stanna upp ett ögonblick och tänka 
igenom�Morgonbris framtid och riktlinjer för den. Tidningen skulle inte 
bara vara ett föreningsorgan utan även nå utomstående, såväl intellek-
tuellt arbetande som dem man i dagligt tal rubricerar arbetarhustrur. 

Annie Wallentheim efterlyste ett innehåll som tydligare än nu 
pekade ut förbundets politiska åskådningar som kunde öka förståelse 
för partiets linje. Ideologiskt fanns inga stora och avgörande skill-
nader mellan dem, men däremot hur det politiska budskapet skulle 
förmedlas. Kaj Andersson: ”Vi ha att här avgöra om tidningen ska taga 

�6� Ibid.
�6� VU 13 juli 1933.
�69 Se kapitel �.
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ställning som politisk revy eller mera med hänsyn till publiken.”�70 
Hon hyste tillit till läsarnas förmåga att själva dra sina slutsatser. 
Genom reportage och kampanjer i tidningen gavs alla de nödvändiga 
argumenten utan att de politiska slagorden behövde skrivas läsarna på 
näsan. 

Förbundet ville däremot hålla idologiskt rent, vilket följande episod 
är ett exempel på. Vid VUs novembersammanträde 1934 avvisar man 
bestämt en inbjudan från Svenska Kvinnors Medborgarförbund och 
De Kvinnliga kårsammanslutningarnas centralråd till ett gemensamt 
möte: ”de opolitiska kvinnorna kunde bilda denna topporganisation 
om de så önskade, men erfarenheterna hade visat att under liknande 
betingelser de borgerliga kvinnorna städse sökt demonstrera sitt 
motstånd mot oss.” Kallelsen var föranledd av ”de ständiga angreppen 
i riksdag, press mm på [de gifta kvinnornas] rätt till arbete utom 
hemmet”.�7�

Men det var inte bara de borgerliga kvinnorna man fruktade utan 
även de kvinnor på landsbygden som engagerade sig i husmodersför-
eningar och gillen (Kooperativa Förbundet). På årsmötet i maj 1934 
diskuterades de svårigheter som klubbarbetet hade på grund av kvinno-, 
gilles- och husmodersrörelserna. Disa Västberg föreslog utsändande av 
ett cirkulär med uppmaning till förbundets medlemmar att inte splittra 
sig på flera verksamheter. Husmodersförbundet betraktades - på goda 
grunder - som en borgerlig organisation, som socialdemokrater inte 
borde beblanda sig med hur som helst.

Prishöjning
I september meddelades att�Morgonbris utgått i upplagor mellan 21.500 
och 32.000 ex och var på väg att bli en stor tidning �7�. Vid ett extrain-
kallat möte i VU på Luciadagen (1934) diskuterades höjningen av 

��0 Förbundsstyrelsen ��-�4 april �9��.
��� VU 27 november 1934.
��� VU 1 oktober 1934.
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priset på Morgonbris. Kaj Andersson hade redan meddelat läsekretsen 
att från den 1 januari skulle tidingen komma att kosta 10 öre mer, 
från 25 till 35 öre. Förfarandet var i strid med gängse beslutsordning 
men Kaj Andersson menade att det redan fanns en utbredd förståelse 
för att ekonomin måste stärkas om tidningen skulle kunna behålla sitt 
innehåll och sitt nya skick.

Stilen på tidningen finns ingen anledning att invända emot, hävdade 
Hulda Flood, som ansåg att den uppskattades allmänt, men däremot 
var tidpunkten för prishöjningen ett problem, trots att hon också hade 
insett nödvändigheten av att så måste ske. Det var ett procedurfel som 
hade begåtts och det satte återigen frågorna om makten över redige-
ringen av tidningen och dess innehåll på sin spets�7�.

Fabrikernas bästa-kampanjen lanseras
I det första numret på det nya året, 1935, lanserades Fabrikernas bästa 
till hemmens behov. Konsum hörde av sig och ville att förbundet skulle 
bilda en kommitté och ge en föreläsningskurs om sådana problem som 
hade med hemmens konsumtion att göra, men redaktören hävdade att 
de syftade längre än en kurs, varför inte en husmödrarnas akademi? 
Frågan bordlades.�74 

Hulda Flood försvarade redaktören men inte oreserverat.�7� Efter 
att kritiken riktats mot Kaj Andersson efter lanseringen av Fabrikernas 
bästa, gjorde Hulda Flood ett längre inlägg där hon hävdade fördelarna 
med att redaktören var rörlig, men att övrigt arbete måste organiseras 
på ett bättre sätt. Beträffande innehållet menade hon att redaktören 
förde ut ”praktisk politik, praktisk socialism, att jämföra med reger-
ingens s.k. välfärdspolitik, en politik som folket förstod.” 

��� VU 12 december 1934.
��� �8 januari �9��; Jfr Hemmens forskningsinstitut som etablerades så småningom och 
kampanjen Better Homes in America som ledde till etablerandet av det nya universitetsämnet 
Household Economy.
��5 Förbundsstyrelsens protokoll, ��-�4 april �9��.
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Vid det här laget hade Kaj Anderssons förtroendekapital ruskats om 
rejält i styrelsen och i VU, men hon arbetade oförtrutet vidare. Grälet 
om prishöjningen fortsatte efter jul och nyår. Annie Wallentheim 
efterlyste ordning och reda. Annonsintäkterna hade tagit ett språng 
under 1935 och ökat med ca 75% från föregående år. Men förutsätt-
ningarna för att fortsätta den offensiva linjen med att samarbeta med 
annonsmarknaden saknades. Dels behövde man anställa en annons-
ackvisitör på heltid, dels krävde debaclet om Kaj Anderssons sätt att 
arbeta och de interna grälen i VU alltför mycket energi. 

Som om det inte vore nog tillkommer den händelse som skulle 
komma att kasta en skugga över Kaj Andersson och som förföljde 
henne livet ut. Under den kommande sommaren, 1936, upptäcktes att 
det fattades närmare 10.000 kronor i kassan�76 och ingen, allra minst 
Kaj Andersson, kunde förklara varför. Först en bit in på ännu nästa år, 
1937, kommer förklaringen.

Kaj Andersson får silkesnöret
På VUs första möte efter årsskiftet 1936 riktar Annie Wallentheim 
stark kritik mot att redaktören gått sina egna vägar och - framför allt 
- inte sett till att tidningen kom ut på bestämda tider.�77 Eftersom inga 
förslag fanns för att rätta till de återkommande förseningarna föreslog 
hon att när innevarande kongressperiod lupit till ända skulle redak-
tören anställas av styrelsen direkt och inte väljas av kongressen.�78 Om 
styrelsen hade rätt att anställa samt leda och fördela arbetet och på 
det sättet kunna ta ansvaret för tidningen skulle det vara bättre. VU 
beslutade enhälligt enligt hennes förslag.

Kaj Andersson svarade så här: 

��6 VU 14 juli 1936.
��� VU 15 januari 1936.
��� VU 15 januari 1936; ”Tal. sade sig inte kunna framlägga för dagen några förslag som 
kunde tänkas innebära en verklig garanti för en bättre ordning. Däremot framlade tal. förslag, 
att VU måtte uttala sig för att Morgonbris Red. skulle efter kongressperiodens utgång anställas 
av förbundsstyrelsen.” 
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Förslaget kommer inte överraskande, och jag betraktar det som silke-
snöret. Min strävan har alltid varit att arbeta fram�Morgonbris till en 
verkligt god tidning. Jag betraktar mig som pionjär och som sådan vet 
jag, att det riktas angrepp och jag är beredd på dem. Jag kommer att 
lämna förklaring på kongressen över det program som jag följt och 
mina svårigheter, jag är förvissad om, att den kommer att förstå.�79  

På förbundsstyrelsen tio dagar senare, den 25-26 januari 1936, 
varslar Kaj Andersson om sin uppsägning [men kommer att stanna 
kvar till och med oktobernumret]: 

Då jag tydligen ej kan räkna på beaktande av mitt upprepade krav 
på en omorganisation av Morgonbris ekonomiavdelning efter fasta 
affärsmässiga principer och då jag alltjämt tämligen ensam får stå till 
svars för tidningens ekonomiska ställning, synes mig arbetsuppgiften 
under nuvarande förhållanden och villkor sådan att jag ej kan kvarstå. 
I detta sammanhang tar jag mig emellertid friheten att på grundval 
av mina erfarenheter beträffande tidningens möjligheter och brister, 
vilka intimt sammanhänga med förbundsexpeditionens verksamhet, 
föreslå att Förbundsstyrelsen här går in för att innan kongressen 
verkställa en grundlig utredning av såväl Morgonbris som Förbunds-
sekretariatets praktiska förutsättningar för den fortsatta verksam-
heten. Stockholm den 25 jan 1936. Kaj Anderson.�80

Mötet diskuterade kongressmotionerna och när man kom till 
de sju motioner som på olika sätt handlade om Morgonbris utbröt 
en diskussion som pågick från lördag eftermiddag och i stort sett 
hela söndagen. Kaj Andersson redovisade varför kravet om att få in 
politiska ledare var svårt att tillgodose. Det skulle nämligen innebära 
att de måste ”stå i intim samklang med förbundets ledning”.�8� Det var 
en idé som inte tilltalade henne. Hon var ju publicist! 

��9 Ibid. 
��0 Protokoll Förbundsstyrelsen ��-�� januari �9�6.
��� Ibid.



8�Den�inomorganisatoriska�debatten

188

Inte vilka annonser som helst 
Annonserna var ett hett ämne och Kaj Andersson redovisade hur det 
sett ut de senaste åren. Under 1933 hade annonsanskaffningen legat 
nere en tid. Under hösten och följande år, 1934 hade en konflikt inom 
byggnadsbranschen inverkat negativt på annonsanskaffningen, enligt 
redaktören. I slutet av det året avvek annonsackvisitören varför Kaj 
Andersson och dåvarande redaktionsekreteraren Agerby hade beslutat 
att själva ta tag i problemet. 

 De hade lagt upp en strategi inför det kommande året och den 
kom till uttryck i kampanjen Fabrikernas bästa till hemmens behov. 
”Vi gingo då ut ifrån den stora grupp av husmödrar som vårt förbund 
omsluter och beslöto att söka reda upp vår och deras ställning till 
produktionen.”�8� Här var hon noga med att understryka att det inte 
var vilka annonser som helst som kunde publiceras i Morgonbris. Det 
skulle vara användbara ting för husmödrarna. Inte vem som helst 
skulle få annonsera. Under augusti och september 1935 hade ackvisi-
tionen sjunkit under föregående års nivå och Kaj Andersson förklarade 
att den här typen av annonsstrategi tog mer tid i anspråk än tidigare. 

I juni månad hade de legat efter med räkningarna så till den grad 
att Agerby, Kaj Andersson och en personlig vän till henne, ”nödgades 
därför teckna en accept i bank.”�8� Det väckte än mer kritik att de tagit 
på sig det ansvaret, men till och med Disa Västberg ansåg att de skulle 
vara mer rättvisa mot Kaj eftersom hon lyft tidningen till ett högre 
plan, och om nu Kaj handlat lite vidlyftigt och självständigt, så har 
Agerby ”lite för släpphänt låtit sin arbetsuppgift glida över på andra. 
Hon ska organisera arbetet på expeditionen, Kaj på redaktionen.”�84

För att kunna fortsätta med industridagarna och utställningarna 
som de ordnat under 1936 behövde de antingen en annan typ av ekono-
miska garantier för tidningen i framtiden, eller en radikal omläggning 

��� Ibid.
��� Ibid.
��� Ibid.
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av tidningen som sådan. ”Kvinnoförbundet har för litet antal verkstäl-
lande krafter, för litet huvud till sin stora kropp”,�8� förklarade Kaj 
Andersson.

Disa Västberg hade invändningar. Hon ansåg inte att redaktören 
skulle syssla med annonser överhuvudtaget. Även andra blandade sig 
i debatten och grälade vidare på Kaj Andersson för att tidningen inte 
kom ut i tid. Kommissionärerna, tänkte hon inte på dem? ”Man måste 
taga hänsyn till dem. Vi äventyra [annars] hela vårt arbete”�86, sa Agnes 
Söderqvist. Ordföranden Signe Vessman yttrade sig: 

Kaj Andersson är en viljestark människa. Hon redigerar tidningen 
efter sina egna idéer utan att tänka på de beslut som fattas. Hon 
lägger upp tidningen i olika stilar och söker sig fram för att nå bättre 
resultat med tidningen. /…/ Vi ha inte kunnat ändra på den saken. 
Kaj Anderson är vald av kongressen.�87

Enligt Vessman var de mest kritiska rösterna de politiskt aktiva 
kvinnorna. I intellektuella kretsar var tidningen mer spridd och omtyckt 
än förut, men hon avslutar inlägget med att ”Kaj Andersson är så själv-
ständig, att det är ingen möjlighet att inverka på redigeringen.”�88

Problemet var att VU inte delade Kaj Anderssons uppfattning om 
vad redaktionens arbetsuppgifter bestod av, vilket framgår av följande 
händelse. På vårkanten 1936 hade Kaj anhållit om att få arrangera en 
turné till 16 städer och sammanlagt 24 demonstrationer under rubriken 
”Från ylleschalen till kvalitetskonfektionens klasslöshet” men styrelsen 
hade avslagit ansökan.�89 Hon fick en rejäl uppsträckning för sitt tilltag 
att arrangera visningarna privat. Kaj Andersson hade visserligen strukit�
Morgonbris namn i inbjudningarna men VU var obevekligt. ”Samtliga 
VU ledamöter fördömde det sätt på vilket frågan lagts upp.”�90 

��5 Ibid.
��6 Ibid.
��� Ibid.
��� Ibid.
��9 Protokoll, VU 17 mars 1936.
�90 Ibid.
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Som bilaga till protokollet ligger en skrivelse till ”Partivän!” från Signe 
Vessman och kassören Greta Agerby, daterat den 20 mars: 

Av ansvarsskäl har inte förbundet kunnat åtaga sig att ordna turnén,�
Morgonbris redaktör har då tagit denna sak för egen del, och få vi 
härmed bringa till Eder kännedom, att tidningen� Morgonbris och 
förbundet icke på något sätt stå ekonomiskt eller moraliskt i ansvar 
för detta arrangemang.�9� 

Tydligare än så kunde det inte sägas. VU tog öppet avstånd från sin 
redaktör. 

Kongressen röstar på Kaj Andersson
Till kongressen som ägde rum mellan 30 mars och 2 april 1936 hade 
Signe Vessman avsagt sig omval av hälsoskäl och Disa Västberg valdes 
till ny ordförande. Diskussionerna om Morgonbris upptog större 
delen av tiden på kongressen och stundtals upplevde Kaj Andersson 
stämningen som obehaglig när den ena efter den andra i styrelsen gick 
upp och vittnade om hur hon hade slösat. I en intervju på åttiotalet 
berättar hon: 

De hade organiserat sig. Signe Vessman /…/ hade ingen kraft att ge 
sig in i debatt. Jag är alldeles ensammen. Av de 200 ombuden från 
landsorten var det en som sa ´ni måste väl ändå tänka på att hon är en 
människa .́ De valde enhälligt mitt återval.�9� 

Kongressen och medlemmarna hade fortsatt förtroende för sin 
redaktör. Men samtidigt röstade man fram förslaget att tillsättandet 
av redaktör i framtiden skulle ske av styrelsen och inte av kongressen, 
förbundets högsta beslutande organ.

�9� Ibid.
�9� Citatet från Klaus Misgelds intervju med Kaj Andersson �987. Av kongressprotokollet 
framgår inte att hon återvaldes. Att hon uttalar sig som hon gör i intervjun tolkar jag som att 
det var så hon upplevde det. Om kongressen hade uttalat misstroende, så hade hon tvingats 
gå med omedelbar verkan, men så skedde inte. 
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Ekonomiska oegentligheter
Redan innan kongressen, på februarimötet i VU 1936, hade Kaj 
Andersson anhållit om att få företa en undersökning om bakgrunden 
till att det då fattades 5000:- i kassan. Hon var beredd att bekosta den 
själv till och med, för hon ville få klarhet. Att det skulle ha skapats ett 
så stort underskott utan att hon själv hade en aning om det hade gjort 
henne bekymrad. Styrelsen beslutade att en sådan detaljerad under-
sökning skulle genomföras för åren 1934-1935.�9�

En revisor Hedberg hade börjat granska böckerna och hade för 
avsikt att lägga fram sin slutliga rapport till partiets sekreterare Anders 
Nilsson, som också var tidningsman.�94 Läget var lika allvarligt som 
man befarat. Skulderna uppgick till knappt 39 tusen kronor och som 
jämförelse nämndes att förbundets sammanlagda skulder låg på drygt 
fem tusen kronor. 

Revisorns förslag som presenterades efter kongressen skulle 
inte ge tillräckligt stora besparingar ansåg Kaj Andersson på VUs 
sammanträde i april.�9� Det skulle förbilliga framställningen om ett 
lättare papper kunde användas och om det kunde köpas in direkt och 
tillsammans med övrig partipress. Ordföranden Disa hade med sig 
tryckprover från en tryckpress hemmavid, Nya Samhällets tryckeri. 
Hos dem skulle hon få ett bra pris. Men Hulda Flood avfärdade med 
att det viktigaste ändå var att klara ekonomin i stort. En förutsätt-
ningslös diskussion med partiet var hennes förslag, som dock inte togs 
till beslut.

Ny redaktionskommitté
Redaktionen övergick i oktober 1936 till kommittén bestående av 
Disa Västberg, som övertog uppdraget som ansvarig utgivare och 
Eva Wigforss, Sonja Branting Westerståhl och Alva Myrdal.�96 Kaj 

�9� VU 13 februari 1936.
�9� VU 13 mars 1936.
�95 VU 7 april 1936.
�96 VU  1 oktober 1936; befogenheten att utse redaktör tillika ansvarig utgivare och redak-
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Andersson hade sänt ett brev till ordföranden med sin avskedsansökan. 
Både den och det lilla missivet är återgivet in extenso i protokollet, 
men finns inte bevarade i original. De tre skäl hon anför är dels att hon 
inte har något skrivet kontrakt med förbundet, vilket gör att hon har 
rätt att lösas från uppdraget när som helst. 

Det andra skälet är mer intressant. Kaj Andersson hade sett att flera 
i förbundsstyrelsen ville vrida tillbaka klockan och göra tidningen till 
det oansenliga medlemsblad som den en gång var. Men ett sådant 
medlemsblad var enligt Kaj Anderssons uppfattning en ”allför snäv 
och ineffektiv propagandaform om man syftar till att nå utöver den 
egna organisationen. Den slags tidning är jag ej heller lämplig att vara 
redaktör för.”�97 Det tredje skälet var att hon hade alltför låg lön. På 
semestern hade hon jobbat extra för att få ekonomin att gå ihop och 
hon tyckte att den ordningen stred emot allt vad socialdemokratin stod 
för. 

Förhållandet till partiet framställer hon på det tydliga sättet att 
hon önskade sig en framtid då�Morgonbris blivit hela partiets vecko-
tidning. De försök som hade gjorts från hennes och Hulda Floods sida 
att låta tidningen uppgå i partiet hade misslyckats, men hon hoppades 
att ”Kvinnoförbundet trots allt snart ska gå in för att offra det lilla 
för något större, som här innebär att göra�Morgonbris till hela partiets 
oemotståndliga tidning.”�98

Oktobernumret 1936 blev Kaj Anderssons sista
Tidigare under sommaren 1936 hade Disa Västberg och Hulda Flood 
pratat med Kaj Andersson om novembernumret och enligt den förra 
hade Kaj Andersson försäkrat att hon skulle ansvara för det. Men i 
och med att hon nu börjat sin anställning på Våra� Damer på Åhlén 
och Söners förlag, ansåg hon sig inte ha några förpliktelser gentemot�

tionskommitté hade kongressen i april 1936 överlåtit till styrelsen och i praktiken dess VU.
�9� VU i oktober 1936.
�9� Ibid.



8�Den�inomorganisatoriska�debatten

193

Morgonbris. Man beslutade också att omedelbart informera klubbarna 
om läget.

Oktobernumret blev Kaj Anderssons sista. När hon övergått till 
Våra�Damer 1936 på hösten får hon kritik för att hon gått över till en 
konkurrent, men det avfärdar hon helt.�99 Det gick inte att jämföra 
en opolitisk med en politisk tidskrift. Disa Västberg begrep dock inte 
skillnaden utan sände till och med ut ett cirkulär för att göra medlem-
marna uppmärksamma på ”svikaren” Kaj Anderson (mina citat.): 

[M]ed oktobernumret har Kaj Andersson lämnat redaktörskapet av 
Morgonbris. Samtidigt har hon tagit fast anställning i en borgerlig 
veckotidning. Då vi förmoda att detta steg måste väcka förvåning och 
undran hos våra medlemmar, och vi då befara att även våra organi-
sationer och den personkännedom hon har inom vår rörelse, skola 
utnyttjas för den nya tidningen, nödgas vi i ett kort cirkulär under-
rätta våra klubbar om vad som skett i saken. 400

Brevet berättar något om den indignation som grep omkring sig 
när Kaj Andersson skulle kommenteras. Den pinsamma sanningen för 
Annie Wallentheim, Disa Västberg med flera, skulle snart uppdagas. 
Kaj Andersson var oskyldigt anklagad för förskingringen.

Under den nya ordföranden stramas mötena och protokollen upp. En 
dagordning presenteras första gången på VUs möte 4 aug 36. Besluten 
är tydligt utskrivna. Beda Jansson har övertagit Annie Wallentheims 
roll som protokollförare och det lämnas saklig information istället för 
de eviga disputationerna om utgivningens ordningsfrågor. 

Morgonbris blir ekonomisk förening 1936-1937
Den första oktober 1936 hade det redaktionella ansvaret övergått till 
den nya redaktionskommittén, men de ekonomiska trassligheterna 
kvarstod. I början av februari 1937 är kassan i oordning och man har 

�99  Schwanbom, �00�, s. �4.
�00 Cirkuläret ”Till klubbarna” är två sidor långt,  daterat 4 oktober �9�6 och undertecknat 
av Disa Västberg. 
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svårigheter att styra upp annonsanskaffningen. Efter ytterligare ett 
par veckor kommer den länge efterfrågade utredningen och under-
sökningen av�Morgonbris ekonomi, den 27 februari.40� Av utredningen 
framgår att slarv och försummelse förekommit. De flesta anmärk-
ningarna rörde förhållandena före kongressen 1936. Man beslutade att 
omedelbart ” avstänga den nuvarande ekonomichefen /…/ från tjänst-
göring och omedelbart förordna en ny bokförare och kassör.”40�

Förklaringen 
Så kom då äntligen förklaringen till den trassliga situationen som 
Kaj Andersson tampats med under sin tid som redaktör. I vilken mån 
”kassalånen” (mina cit.) skett med redaktörens goda minne är en gåta. 
Å ena sidan förefaller det osannolikt att Kaj Andersson, som var en 
upplyst person, skulle ha varit okunnig om det oriktiga i att handskas 
med pengarna som skett på redaktionen, å andra sidan finns skäl att 
anta att hon var just så godtrogen som det åtminstone på ytan kan 
förefalla. Hon var en typisk idealist med ett starkt brinnande patos för 
sin journalistiska gärning. 

Mer än fyrio år senare kommenterade hon saken. Orsaken var 
att kassörskan var lesbisk och betalat människor som hade hotat och 
pressat henne på pengar. ”Jag kände inte alls till det. Kvinnoförbundet 
gick på hennes historia och har aldrig bett om ursäkt. Men om det 
kommit ut att deras kasssör var lesbisk så hade elaka tungor säkert 
baktalat hela förbundet”.40�

Är saken nu ur världen?404 Den krassliga ekonomin och bristande 
rutiner åtgärdades successivt, men hela historien har legat kvar som en 

�0� VU 3 mars 1937. 
�0� Ibid.
�0� Kaj Anderson; citat från Klaus Misgelds intervju med Kaj Andersson, �987.
�0� Revisor Magnussons rapport 4 april �9�6 innehöll obesvarade frågor som man beslu-
tade att kassörskan skulle svara på skriftligt. Hon ”underströk på det bestämdaste att hon 
ej förbrukat medlen för egen räkning” och lämnade in sin avskedsansökan. Utredningens 
rapport 4 april var inte nådig:  ”samtliga räkenskaper befunno sig i en hopplös oordning 
och…[kassören var]  redovisningsskyldig för ett belopp av kr 6.�00:07… omedelbart entle-
diga”. 



8�Den�inomorganisatoriska�debatten

195

unkenhet i SSKFs och Morgonbris�historia. Även om kassörskan hade 
råkat i klammeri med rättvisan om hennes sexuella läggning kommit 
ut, vilket hade varit plågsamt för henne och pinsamt för förbundet, så 
hade åtminstone övriga inblandade sluppit schavottera. Kaj Andersson 
plågades i resten av sitt liv av att ha blivit misstänkliggjord. På sin 
ålders höst är hon livrädd att biografierna inte ska bli sanningsenliga 
och på goda grunder. Så småningom får hon en skriftlig ursäkt av 
S-kvinnorna.40� 

Maj Jarke ny redaktör
Till förbundsstyrelsen som nu fått uppdraget att anställa ny redaktör 
hade det inkommit tre ansökningar.406 Styrelsen valde först Alida 
Ruuth, som accepterade under förutsättning att hon skulle få tjänst-
ledigt från Norrländska� Social-Demokraten men en vecka senare 
meddelar Alida Ruuth att hon ej ”på förekommen anledning” kan 
åtaga sig anställningen som redaktör för�Morgonbris.

Vad skulle då redaktören ha för uppdrag och vilka kvalifikationer 
var önskvärda? Under sommaren diskuterades saken i VU.407  I övervä-
gandena tas upp argument som hur välkända de sökande var inom 
rörelsen, åldern på de sökande och tekniskt kunnande. Maj Jarke var en 
av de föreslagna. Om Kaj Andersson tvingades gå under kongressen, 
så skulle Jarke vara beredd att rycka in direkt. Det hade Disa Västberg 
ordnat som en praktisk lösning på�Morgonbris-problemet.408 

�05 Längst fram i protokollsanteckningarna från �9�6  ligger som lösa blad ett brev från 
Kaj Anderson till SSKF, daterat �0 november �97�. Brevet är paginerat högst upp till höger 
och består av 10 sid sannolikt, men endast sid 4 – 10 finns kvar och på sid 4 står rubriken 
”Händelseförloppet i Morgonbriskrisen �9�6 så långt redaktören upplevde och observerade 
det.” Här finns också ett utdrag fört vid VUs sammanträde den 13 april 1973.  Närvarande 
Lisa Mattsson (ordf), Annalisa Lewén-Eliasson, Anita Gradin, Lilly Bergander, Maj-Lis Lööw 
(§�-��) [ej närvarande under §4 när Kaj Anderssons brev behandlades]. Funktionärer var 
Annie Marie Sundbom, Ylva Ericsson, Eva Fagerström och Anna Rudling.
�06 Förbundsstyrelsens protokoll ��-�7 april �9�7.
�0� VU 4 juni 1937.
�0� Här är möjligen ett exempel på omvänd ”homosocial strategi”; jfr Hirdman, Det tänkade 
hjärtat �006, s. �4. På förbundsstyrelsemötet ��-�7 april �9�7 diskuterades vilken redaktör 
som skulle ersätta redaktionskommittén. Agnes Söderqvist föreslog Maj Jönsson, alias Maj 
Jarke, men Olga Andersson ansåg det vanskligt med tanke på att hennes mor var ordföranden 
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Partiet kopplar grepp om Morgonbris ekonomi
En vecka senare diskuterades framtiden för�Morgonbris mellan partiets 
sekreterare, kassör och revisorer samt SSKFs VU och revisorer på 
partiexpeditionen. Hulda Flood förde protokollet.409 Skulle man som 
partifunktionärerna ansåg bilda andelsförening, där kvinnoklubbarna 
och partistyrelsen vore andelsägare, eller skulle man, som partiets 
sekreterare Gustav Möller [han var ej själv närvarande på mötet] 
föreslagit, låta tidningen övertagas av partiet för att på det sättet ”få en 
bredare basis för tidningens utgivning”.4�0 

Omsättningen var nu uppe i 99.000 kronor per år, vilket var mer 
än minst fyra av partiets andra tidningar och betydligt mer än hela 
kvinnoförbundets omsättning som var blygsam i jämförelse, blott 
20.000 kronor. Partiet bedömde möjligheterna att Morgonbris skulle 
gå med vinst som goda och föreslog bildandet av en ekonomisk 
förening ”u p a med andelar på 10:- kr. pr styck, och andelskapitalets 
fixerande till 10 000:- till att börja med.”4�� I stadgarna kunde man 
skriva in att partiet skulle utse två ledamöter, kvinnoförbundet två och 
övriga utses av tidningsstämman. ”Dessutom bör partiet tillsätta en 
revisor”4��. Det sista var väl för att man kände sig bränd sedan tidigare 
av såväl bokföring, den dagliga skötseln av Morgonbris�ekonomi samt 
dess revisorer.

Disa Västberg ville ha garantier för att inte vem som helst skulle 
få köpa andelar och hon föreslog att de skulle fondera pengar, nu när 
tidningen gick så bra, istället för att skapa en andelsförening. Hon 
ville att förbundsstyrelsen skulle ha kontrollen över tidningen också i 
fortsättningen, men partiets samtliga närvarande representanter (män) 
var samstämmiga. Utan bildandet av en ekonomisk förening, eller 

Disa Västberg.  Eva Wigforss instämde i det olämpliga att två så närstående personer skulle 
ha ”förbundets två viktigaste platser”.  
�09 Möte med partiets sekreterare, kassör och revisorer samt SSKFs VU och revisorer, 
partiexp. 11 juni 1937.  Se VU protokoll 15 juni 1937.
��0 Ibid.
��� Ibid.
��� Ibid. 
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andelsförening kunde kvinnoförbundet inte påräkna vidare stöd till�
Morgonbris. 

De bidrag som partiet lämnade skulle användas för att täcka de 
insamlingsmedel som förskingrats. Sist förhörde sig en av kvinno-
förbundets revisorer hur man skulle göra med offentliggörandet av 
förbundets och Morgonbris revisionsberättelser. Hon ville uppenbar-
ligen ha moraliskt råd, men därav blev intet, ”fingo väl [SSKF-] reviso-
rerna handla efter bästa förstånd”4��. I praktiken betydde det att man 
mörkade hela historien. 

Partiets revisorer hade kopplat ett grepp om tidningen och kvinno-
förbundet hade bara att foga sig. Till partistyrelsen hade man skrivit 
att villkoren för ett stöd var att förbundets och tidningens räkenskaper 
skulle föras var för sig och att den i fortsättningen skulle ”vila på sunda 
ekonomiska principer, enär tidningen rätt skött bör kunna lämna 
kvinnoförbundet viss säker årlig inkomst.”4�4

På sensommaren diskuterades stadgeförslaget i VU.4�� Styrelsen 
skulle utses av SSKF, SAP och andelstecknarna, dvs klubbar och 
distrikt, förutom kvinnoförbundet och partiet. Med den nya föreningen 
skapades nya förutsättningar som var dubbla. Å ena sidan innebar det 
en möjlighet för redaktionen att arbeta mer fristående från förbundets 
dagliga göranden och låtanden, vilket borde ökat den journalistiska 
självständigheten, å andra sidan innebar stadgarna ett fastställande 
och tydliggörande av vem som egentligen ytterst var huvudman för 
tidningen och dess innehåll: 

Tidningens redaktör utses av styrelsen för Sveriges Socialdemo-
kratiska Kvinnoförbund, och redigeringen ska ske i samförstånd 
med förbundets verkställande utskott. Redaktören är berättigad att 
närvara vid och ska kallas till de föreningens styrelsesammanträden, 
där frågor rörande tidningen behandlas.4�6

��� Ibid.
��� Ibid.
��5 VU 22 september 1937.
��6 Ibid.
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Det stöd som det hade inneburit för Kaj Andersson att som redaktör, 
tillika ansvarig utgivare, ha valts av kongressen, gick därmed förlorad. 
De återstående åren inom undersökningsperioden präglas av en slags 
konsolidering. Inga fler konflikter eller interna tjuvnyp finns dokumen-
terade i protokollen. 

Balanserad ekonomi och kontroll 1938-39 
Gunda Beijer utsågs till ny sekreterare i VU4�7. Revisorernas rapport 
med efterarbetet från förskingringen drog ut på tiden. Allt var ännu 
inte utrett ”…skulle vi även vilja ha en ändring beträffande sekreterar-
befattningen” skälen var dels tekniska (?), dels för ”att få protokollen 
skrivna på ett så opartiskt sätt som möjligt”.4�8 För att stabilisera 
ekonomin prövade tidningsledningen det mesta, skar ner antalet sidor, 
slopade affischer, kontrollerade kommissionärerna hårdare, sänkte 
arvodet.4�9 Anställningsavtal upprättades och arbetsfördelningen 
mellan Morgonbris och förbundets kassör reglerades.

Kaj Anderssons journalistik hade lett till att läsarna provoce-
rades4�0 vilket förbundsledningen verkar ha haft svårt att handskas 
med. Lösningen blev att den nya redaktionskommittén, som bestod av 
rena partifunktionärer, tog ett fast grepp om utgivningen och avförde 
den politiskt kontroversiella frågan om kvinnornas inflytande över 
produktionen från tidskriftens politiska dagordning. Den publicistiska 
friheten underordnades det politiska intresset. Tyglarna stramades åt. 

Partiets tidning eller kvinnornas
Så långt den interna diskussionen. Medlemmarnas inflytande över 
tidskriften tog sig uttryck i motioner och debatter under kongresserna 

��� VU 14 mars 1938.
��� VU 5 maj 1938.
��9 VU 15 juni 1938.
��0 Jfr kongressen �9�6.
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vart fjärde år. Formellt sett representerades läsekretsen av medlem-
marnas ombud som deltog i kongresserna, men man kan fråga sig hur 
relationen mellan medlemmarna och ombuden såg ut. I alla fall om 
man utgår från vad som yttrades om Morgonbris den första kongressen 
1924 efter förbundsbildandet (1920). 

Två av de tre Morgonbris-motionerna på kongressen 1924 handlade 
om priset på tidningen och den tredje gick ut på att anpassa innehållet 
i Morgonbris till ”arbetarekvinnornas alldagliga intressen”. Delega-
terna talade om läsekretsen i landsbygden på ett oblygt nedlåtande 
sätt med tydlig markering av ”vi” kontra ”dem” (de icke närvarande 
medlemmarna).

Morgonbris kärt men övergående ämne på kongresserna
Redan vid en översiktlig jämförelse av protokollen 1932, 1936 och 1940 
framgår vilket engagemang Morgonbris skapade bland medlemmarna. 
När Kaj Andersson väljs till redaktör och ansvarig utgivare 1932 
behandlas blott en motion, och det görs 22 inlägg (varav 12 Stock-
holmare) i en principdebatt om att göra Morgonbris till en andelsför-
ening. Med framgångarna hade uppskattningen av Morgonbris vuxit 
och man diskuterade möjligheten att sprida Morgonbris till vidare 
kretsar och förbättra distributionen. Under kongressen 1936 hade 
debatten vuxit sig livligare än någonsin. Hela 14 motioner behand-
lades och 53 inlägg gjordes. I debatten efterlyses bättre ordning och 
hållande av utgivningstiderna. Priset diskuteras liksom utstyrseln och 
innehållet. Skulle man närma sig läsarnas vardag, öka eller minska det 
internationella materialet, skulle den politiska riktningen uttryckas 
tydligare och hur var det med det kulturella materialet, skulle man 
göra tidningen mer lättsam eller bibehålla den på hög nivå? Samman-
fattningsvis gällde debatten i vilken ordning man skulle bekräfta och 
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spegla läsekretsen, sträva efter att värva nya medlemmar/tillskyndare 
och vidga läsekretsen samt vara en politisk och ideologisk vägvisare. 

När trettiotalet är över har trätoämnet Morgonbris svalnat, endast 
två motioner och fem inlägg i debatten är protokollförda 1940. Den 
ena yrkade på enklare och lättlästa artiklar och den andra på att 
framsidan skulle tryckas i livliga färger, gärna landskapsbilder. Ett mer 
lättsamt material och fler notiser från klubbarna skulle spegla arbetet 
som pågick. Ambitionerna från de tidigare kongresserna var betydligt 
nedtonade.

Lönsamma nymodigheter
Med Kaj Andersson som redaktör fanns tankarna på att göra 
Morgonbris till hela partiets veckotidning. Främsta förespråkarna 
inom förbundet var Kaj Andersson och Hulda Flood, som emellertid 
kämpade förgäves. Efter ordförandebytet 1936 då Signe Vessman 
avgick av åldersskäl, blev kvinnoförbundet mer konservativt, skriver 
Swedmark i biografin över Hulda Flood.4�� Disa Västberg, som efter-
trädde henne, tog avstånd från tanken på att partiet skulle överta 
tidningen. Så småningom slutade det med att Flood 1944 lämnade 
kvinnoförbundet efter ett antal år av växande samarbetssvårigheter. 
Redan tio år innan, i en kommentar till riksdagsvalet 1934, framförde 
hon sina tvivel på särorganisering: ”isoleringen i särskilda kvinno-
klubbar har nog inte bidragit till att höja kvinnornas politiska aktivitet 
och duglighet.”4�� 

Att Hulda Flood och Kaj Andersson delade visionen om en framtida 
gemensam publikation för partiet och kvinnoförbundet framgår av ett 
brev Kaj Andersson skrev på senvintern, den 17 februari 1934: 

Kära Hulda! Jag går här och längtar efter att Du skall komma 
hem. Det är så mycket som tränger sig på en dessa underliga dagar. 
Händelserna i Wien ha ju lamslagit en för några dagar, men å andra 

��� Swedmark, s. �60.
��� Morgonbris december �9�4.
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sidan ge de en trots allt nytt mod…Kanske är det ändå som de säger 
att socialismens idé aldrig förr utstrålat så mycket kraft som nu. /.../ 
För oss gäller det - synes det mig än idag - att med alla medel nå in i 
medelklassen och skingra den där rådande okunnigheten och förhål-
landena i landet. Trots allt råder en oerhörd klyfta mellan denna 
folkgrupp och arbetarna - framför allt bland kvinnorna. Jag håller på 
och försöker samla marsnumret till ett slag för denna aktion. /…/ Ditt 
svar till Annie var utmärkt. Du är väldigt duktig i att skriva. Får vi 
Morgonbris till veckotidning skall jag gå in för att Du blir Morgonbris 
politiska redaktör. Jag tror att vi skola kunna göra Morgonbris till 
veckotidning. Vi kan ju börja varligt. Med en upplaga på 5.000 och 
sedan fortsätta med månadstidningen tills vidare. Lönekontor, hyra, 
telefon och liknande utgifter bli ju så väsentligt lägre utslagna på flera 
nummer, ty det behövs egentligen inte så mycket mer arbetskraft än 
en spring- och telefonflicka. Annars löper arbetet /.../4��

Brevet ger en glimt av Kaj Anderssons privata och kamratliga 
relationer som annars är ett relativt sällsynt inslag i det arkivmaterial 
som har varit tillgängligt i undersökningen. Det bekräftar också att 
tanken om att göra Morgonbris till hela partiets tidning hade funnits i 
hennes planer under hela tiden.

Från partiets sida hade man på sommaren 1937 gjort en förfrågan i 
samband med att�Morgonbris vänt sig till partiet för ekonomiskt stöd i 
efterdyningarna från debaclet med kassören. Om Morgonbris uppgick 
i partiet skulle inte bara tidningen få en bredare bas, partiet skulle 
också få en kanal till en viktig väljargrupp. Eftersom man dessutom 
förutskickade att tidningen kunde gå med vinst så småningom, var det 
ett både intressant och förutseende förslag. I synnerhet i beaktandet av 
den successiva nedgång för A-pressen i stort som väntade.

Orsaken till den övriga A-pressens nedgång, som börjat göra sig 
gällande efter de så kallade guldåren innan 1920 förklarar pressfors-

���  Kvinnoförbundet, handlingar, serie F4. Jfr Gunnel Karlssons avhandling s. ��0 brev till 
Hulda från Kaj.
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karen Lars-Åke Engblom med en rad olika faktorer. 4�4 För det första 
medförde den politiska uppdelningen i en socialdemokratisk och en 
vänstersocialistisk press ett minskat stöd till den förra. För det andra 
hade man svårt att tackla konkurrensen om annonsörerna från den 
borgerliga pressen, för det tredje tömdes redaktionerna på duktiga 
medarbetare i takt med de politiska framgångarna för partiet. Redaktö-
rerna och skribenterna behövdes på andra håll. För det fjärde hade den 
socialdemokratiska pressen en kluven inställning till nymodigheter, 
skriver Engblom. Massmediesituationen i stort påverkades av filmen, 
radion och den växande underhållsningsindustrin liksom den ökande 
fritiden och intresset för den växande idrottsrörelsen. När A-pressen 
så småningom anpassade sig hade de borgerliga medierna intagit en 
svårslagen tätposition i ett alltmer kommmersiellt medieklimat. 

På samtliga dessa punkter hade Kaj Andersson och övriga medar-
betare på Morgonbris lyckats. De behövde inte frukta strid med någon 
konkurrerande kvinnotidning eller med någon ideologisk utbrytar-
grupp från förbundet; deras exempellösa framgång med att skaffa 
annonsintäckter saknar förmodligen motstycke och det visade sig 
i en kraftig upplageutveckling; trots att en hel del av medarbetarna 
runt Morgonbris engagerades som experter och sakkunniga i politiska 
sammanhang så lämnade aldrig eldsjälen Kaj Andersson sin position 
som den stridbare redaktören; sist men inte minst byggde redaktörens 
tidningsmakande på förmågan att bejaka nymodigheter och slå ett slag 
för dem istället för tvärt om. Vad radion beträffar var Hulda Flood den 
första kvinnan i Radiotjänsts styrelse. Inte undra på att partiet ville 
göra Morgonbris till sin tidning.

��� Lars-åke Engblom, Nordiska A-pressens guldålder �900-�9�0, �996, s. 67-76.
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9  
Trettiotalets 
Morgonbris

Slutet på berättelsen
Syftet med undersökningen har varit att beskriva de förändringar som 
Morgonbris genomgick under trettiotalet med särskilt fokus på Kaj 
Anderssons modernisering av tidningen till form och innehåll. I det 
här avslutande kapitlet återger jag berättelsen om dessa förändringar 
i trettiotalets Morgonbris så som den utkristalliserats i de föregående 
avsnitten. Formgivningen av dess yttre, den så kallade ansiktslyft-
ningen; kampanjerna och förbundets relation till tidningen och 
dess redaktör, till medlemmarna och läsekretsen, utgör de fragment 
som fogats samman. Med berättelsen som förståelseram diskuterar 
jag sedan Morgonbris dubbla funktion av att vara både en arena för 
offentlig politisk debatt och en spegel, vänd inåt mot medlemmarna 
och läsekretsen. Avslutningsvis diskuterar jag den underliggande 
frågan om kvinnornas fria tid.

Med ingången till trettiotalet stod Morgonbris inför ekonomiska 
problem. Dåvarande redaktören Signe Vessman satsade på att förnya 
tidningen med hjälp av Kaj Andersson. Hennes tidningsmakande 
svepte som en frisk fläkt in över redaktionen och i spalterna. Med 
SSKFs kongressbeslut från 1932, då hon valdes av högsta beslutande 
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organ inom kvinnoförbundet till redaktör och ansvarig utgivare, hade 
hon ett mandat i ryggen som gjorde att hon kände sig trygg nog att 
utforma tidningen efter egna idéer. Bort med begränsande ramar, in 
med modernt foto, slösande vita ytor där förr bokstäverna hade trängts 
om utrymmet. 

Bilder av ömsom arbetande, ömsom semestrande och till synes 
frimodiga kvinnor på ettorna avlöste den annars allvarstyngda, 
socialdemokratiska makan och modern. För Kaj Andersson innebar 
tidningsmakandet, hennes sociala engagemang och de politiska 
frågorna samma sak: fattigdom, okunskap och smuts skulle fördrivas, 
jagas ut ur det gamla trångbodda Sverige. Arbetarkvinnorna skulle 
räta på ryggarna och bli lika upplysta medborgare som aktiva konsu-
menter. De skulle bli en maktfaktor att räkna med i byggandet av det 
socialdemokratiska, moderna Sverige. 

Hennes aktiva journalistik gick ut på att använda tidningen till att 
öppna dörrarna för funktionalismen, för den nya konsten och för sköna 
vardagsvaror. Det skedde såväl till form och innehåll i tidningen, som 
utanför själva redaktionen. Hon engagerade sig aktivt i bostadsfrå-
gorna, arrangerade utställningar och reste runt med sina idéer. Vad 
det kostade var inte avgörande. Det var nytänkandet och framåtsyf-
tandet som var det viktiga. Hon hade en orubblig tilltro till det skrivna 
ordet och läsekretsens förnuft. Man behövde inte skriva läsekretsen på 
näsan hur de skulle handla. De skulle nog själva förstå vad det var för 
politik som skulle kunna leda till en bättre tillvaro. Morgonbris och de 
andra socialdemokratiska tidningarna var plattformen för skildringar 
av arbetarklassens vardagsliv och strävanden mot en ljusare, upplyst 
framtid.

Hennes politiska idéer, som manifesterades i sakinnehåll och 
formmässighet i Morgonbris, föddes inte i ett vacuum. Trettiotalets 
portalfigurer i den svenska socialpolitiken var makarna Myrdal och 
i synnerhet Alva Myrdals idéer om moderniseringen av folkhemmet, 
av kvinnornas uppgift i samhället och barnens ”frigörelse från de 
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instängda och unkna små hemmen” blev tongivande i Morgonbris.4�� 
Om än inte framförda av Alva Myrdal själv. Småttiga hushållssysslor 
intresserade henne föga. Hon hade hämtat sina socialpsykologiska 
tankar om den nya moderna familjen och idéerna om modern barnupp-
fostran från resorna i USA under de första åren på trettiotalet. 

Var det en tillfällighet att den amerikanska kampanjen Better 
homes in America sammanföll med Alva Myrdals idéer? Eller att 
Kaj Andersson utformade sin aktiva journalistik på motsvarande sätt 
som Marie Meloney gjorde, fast i en helt annan (mindre) skala? Där 
den amerikanska kampanjen utformades som ett slags free enterprise 
med den högsta administrationens goda minne och aktiva deltagande 
i skapandet av en konsumtionskultur, utformade Kaj Andersson den 
svenska kampanjen Fabrikernas bästa till hemmens behov som den 
socialdemokratiska politikens svar på landets ekonomiska och sociala 
problem. På kuppen kunde hon fostra läsarna estetiskt. 

Den stora skiljelinjen mellan Alva Myrdal och Kaj Andersson var 
den förras dröm om ett liv befriat från ”kvinnogöra” och den senares 
upphöjande, och förädlande av, detsamma. Kaj Andersson ville både-
och, inte antingen-eller. Kaj Anderssons tankar bakom Fabrikernas 
bästa-kampanjen kan ses som en förelöpare till Alva Myrdals tankar 
på fyrtiotalet, om formandet av efterkrigstidens Sverige, som gick ut 
på att koppla ihop de bägge målsättningarna full sysselsättning och 
ökad konsumtion.4�6 

Vad husmödrarna ville var dock en annan sak och här fanns fröet, 
eller embryot, till en arbetskritisk politik som ytterst hade utmanat den 
socialdemokratiska endast-arbete-gör-dig-fri-ideologin. Tveklöst var 
det många av SSKFs medlemmar och Morgonbris läsekrets som hade 
egna idéer om vad de egentligen behövde. Drömmen om fri tid, borta 
från hushållandets och uppfostrandets plikter uttrycktes i Morgonbris 
och manifesterades i egna initiativ, i skapandet av det dryga hundra-

��5 Hirdman �006, s. �8�-��0.
��6 Ibid, s. �7� ff.
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talet husmodersemesterhem som inleddes i början av trettiotalet. 
Det man läser mellan raderna på de stundtals känslosamma beskriv-
ningarna av längtan efter att få vila ”om så bara för några dagar” är en 
längtan efter att få abdikera från såväl ”kvinnogörat” som från de nya 
moderna kraven på att delta i samhällsbyggandet. De ville helt enkelt 
ha tid för sig själva. Däri låg en potential, ett tidsutrymme bortom de 
proletära erfarenheterna, som kunde användas till ett subjektgörande 
på egna villkor.

Slutet på berättelsen kan metaforiskt beskrivas som att Kaj 
Anderssons svängdörrar in till redaktionen stängs. VU upplevde det 
som att de ständigt hade fått dem i ansiktet när de försökte titta in för 
att kontrollera vad som försiggick, medan fabrikörer och marknads-
förare hade varit välkomna. Vilket naturligtvis var retsamt för de 
allvarligt sinnade funktionärerna. 

Den interna kritiken mot hennes sätt att handskas med de ekono-
miska frågorna ledde till att kongressen 1936 beslutade att lägga 
ansvaret för anställningen av redaktör för tidningen på SSKFs styrelse 
och verkställande utskott. Den relativa frihet som Kaj Andersson hade 
haft gick om intet. Hädanefter var det de drivande förbundsfunktio-
närerna som hade greppet om utgivningen. Det hejdlösa experimen-
terande som förekommit under de år då tidningen nådde ryktbarhet 
för sitt moderna snitt, skulle stävjas. Frågan är vem som tjänade på 
det. Ordningen som skapades framstår som ett meningslöst värde i sig, 
men å andra sidan var den ekonomiska sidan av saken inte oviktig. Det 
var Kaj Anderson som på allvar fick siffrorna att vända uppåt, men 
sättet hon gjorde det på accepterades inte av VU. Istället krävde de att 
Kaj Andersson skulle ta på sig ansvaret även för sådant hon inte kände 
till eller rimligen kunde ta ansvar för. Möjligheten att göra Morgonbris 
till hela partiets kulturtidskrift gick samtidigt om intet. 

Hennes förmåga att balansera mellan de två kvinnliga positio-
nerna inom ramen för SSKF, yrkeskvinnans och husmoderns, hade 
varit förgäves. Trots att hon tillsammans med Hulda Flood och andra, 
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som här räknats till de moderna kvinnorna inom SSKF, stod på Alva 
Myrdals sida när det gällde att få ut kvinnorna ur hemmen och ge 
dem skolning och ett yrkesarbete, så skedde det inte på bekostnad av 
husmödrarna. Tvärt om, hon grälade på dem och deras enligt henne 
tarvliga smak, men syftet var att skänka dem bättre kunskaper och 
självkänsla. Efter Morgonbrisåren ägnar hon sig åt tidskrifter utan 
uttalade (parti-) politiska mål, som Hertha� och� Sociala� meddelanden. 
Hennes sociala patos kvarstår, liksom hennes vision om att konsument-
kunskap mycket väl skulle kunna förmedlas. Hon skriver Handarbetet�
till�heders och tar därmed ”kvinnogörat” i försvar.

När makarna Myrdal efterlyser uppfostran av föräldrarna, ”föräld-
rafostran”,4�7 och upplysning om modern hygien och bostadsstandard, 
står Kaj Andersson redo att upplåta spalterna. Och inte bara texterna 
och reportagen, utan hela den moderna stilen i bild och form. Men 
redan innan Kris� i� befolkningsfrågan kom ut hade hon och hennes 
föregångerska Signe Vessman publicerat artiklar om den nya famil-
jetypen, mödravården, barn- och änkepension, sexualhygieniska 
frågor mm. Det var frågor som länge diskuterats i SSKFs styrelse och 
verkställande utskott. Det var således inga nya frågor som Alva Myrdal 
lanserade. Men influenserna kom säkerligen från bägge håll. Myrdals 
läste Morgonbris och enligt uppgift från makarnas yngsta dotter 
Kaj Fölster (döpt efter redaktören efter egen utsaga) hyste Alva stor 
beundran för Morgonbris redaktör. Hon stod för det som Alva Myrdal 
önskade sig själv, ett oberoende liv utan ”kvinnogöra”. 4�8 

Olika kretsar
En del av syftet med undersökningen har varit att undersöka och 
berätta om förhållandet mellan tidskriften, förbundet och läsekretsen. 
Huvudpersonen i berättelsen är Kaj Andersson. Övriga aktörer kan 
beskrivas som olika kretsar. Den�inre�kretsen i förbundet närmast henne 

��� Hirdman, �006, s. �06.
��� Hirdman, �006.
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var de förbundsaktiva4�9 som personifierar dem som i inledningen 
kallas de Moderna kvinnorna. Även de professionella skribenterna, 
antingen journalister eller författare, ovan kallad Morgonbris-kretsen, 
kan räknas till den inre kretsen runt Kaj Andersson liksom de funktio-
närer som ingick i styrelsen och verkställande utskottet (VU). 

Den� yttre� kretsen utgjordes av de valda ombuden ute i landet och 
medlemmarna. Slutligen har vi läsekretsen i vid mening och de 
kommissionärer�som distribuerade tidskriften, mot en viss ersättning, 
till medlemmarna och andra intresserade läsare. Både sättet som 
tidskriften tilltalade sina läsare på och den interna debatten i SSKF, 
berättar något om relationerna mellan kretsarna.

Inre och yttre kretsen
Hur ska man förstå ringaktningen och objektgörandet som lands-
ortskvinnorna utsattes för från de aktiva i Stockholm? Den kom till 
uttryck i kongressdebatterna då kvinnorna från landsorten omtalades 
som mindre begåvade, medan de som talade i Stockholm framhöll 
sig själva som upplysta och moderna. Även Hulda Flood uttryckte 
bristande respekt och ringaktning i debatten om medlemmarnas ovilja 
att förkovra sig.4�0 Men en fri människa har också rätt att dra sig 
tillbaka från det politiska området, att stänga in sig i egna rum och 
vända världen ryggen. Det var precis vad medlemmarna som Hulda 
Flood beskärmade sig över, ”den stora slöa hopen”, hade gjort. De 
förbundsaktiva, elitkvinnorna, ville politik och engagemang på egna 
villkor och prioriteringar av vilka frågor som var viktiga. När deras 
engagemang bemöttes med likgiltighet upplevdes det antagligen som 
en provokation mot dem själva. Rangordningen av svaren på den lilla 
enkäten som gjordes 1941 borde enligt de förbundsaktiva ha vänts upp 

��9 Renée Frangeur skiljer mellan rörelseintellektuella och samhällsintellektuella; se 
avsnittet  Signaturerna i Morgonbris under trettiotalet.  Se också Åsa Linderborg �00�, s. 40 
avsnittet De intellektuella. Hon framhåller att de rörelseintellektuella inom socialdemokratin 
med få undantag varit män, vilket givit arbetarrörelsen dess patriarkala struktur. 
��0 Se under Läsartilltalet.
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och ner. En ”ny livinställning”, ”utbildning” och ”expertifiering” (inrät-
tande av institution för förbättrade arbetsmetoder) var starka inslag i 
Morgonbris och förbundets budskap, men i enkäten svarade husmöd-
rarna ”fel” (mina cit.). Dylika abstraktioner var de minst prioriterade 
områdena hos läsarna.

Relationen mellan förbundet, dess medlemmar och tidningen har 
visat sig vara en sammansatt historia. Morgonbris låter sig inte blott 
förstås som en del av den borgerliga offentligheten, dit den etablerade 
socialdemokratiska pressen måste räknas på trettiotalet. Negt & 
Kluges teorier om motoffentligheter och proletära erfarenheter ger en 
rimlig förklaring till att avståndet mellan medlemmarna ute i landet 
och elitkvinnorna inte gick att överbrygga i Morgonbris. De proletära 
erfarenheterna, som inte delas av alla, utgör ingen grund för mer 
varaktiga proletära offentligheter (vilket inte är detsamma som motof-
fentligheter). Endast under kortare perioder eller enstaka tillfällen ger 
de sig tillkänna– innan produktionsoffentlighetens logik tvingat in den 
proletära diskursen i den borgerliga offentligheten. 

Trots att det var elitkvinnorna i Stockholm som producerade 
Morgonbris, så kunde kvinnorna ute i landet uppleva tidningen som sin 
egen. Även deras vardag, bekymmer och glädjeämnen speglades, om 
än i alldeles för liten utsträckning enligt dem själva.4�� Kaj Andersson 
öppnade dammluckorna när hon frågade kvinnorna om deras semester-
planer. Med reportagen och redovisningen av enkätsvaren i Morgonbris 
samt de återkommande reportagen om nyöppnade semesterhem gavs 
kvinnorna en bekräftelse på att de tagit makten i egna händer och 
skapat ett handlingsutrymme som självständiga subjekt. De utgjorde 
början på en proletär offentlighet.

Objektgörandet skedde i nästa steg, när elitkvinnorna i Stockholm 
samlade ihop deras öppenhjärtliga vittnesmål om hur utsläpade de 
kände sig och hur innerligt de önskade sig vila. Det var inte inför 
ministerns ögon som de hade uttryckt sin längtan, men svaren på 

��� Jfr kongressdebatterna om kulturinnehållet.
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semesterenkäten buntades ihop med ett snöre och lades på socialmi-
nisterns bord. Förbundsordföranden som förde talan, gjorde det inte i 
de utsläpade kvinnornas namn, utan hon talade åt�dem.4�� De blev till 
objekt i elitkvinnornas kamp om makt och inflytande i politiken. 

Inre kretsen och läsekretsen 
Maktkampen i förbundet bottnade både i bristande stöd i VU och 
motstridiga uppfattningar om Morgonbris uppgift i förbundet, men i 
grunden fanns inga avgörande skillnader i de partipolitiska och ideolo-
giska ställningstagandena. Däremot när det gällde organiseringen. Kaj 
Anderssons strävanden att göra Morgonbris till hela partiets tidning 
kan tolkas som att hon var motståndare till särorganiseringen. Hennes 
genusståndpunkt var lika mycket en klasståndpunkt. På en direkt fråga 
skulle hon antagligen ha ansett det förra vara underordnat det senare. 
Därvidlag skilde hon sig inte från övriga i den innersta kretsen. En 
och annan röst bland dem manade till och med till försiktighet i den 
feministiska framtoningen. Husmödrarna skulle moderniseras, men 
inte för att de var kvinnor, utan för att de hörde till den uppåtstigande 
arbetarklassen.

Kaj Andersson var en utpräglad publicist och tidningsmakare i 
så motto att hon litade till ordet och i lika hög grad bilden, samt att 
det upplysta förnuftet slutligen skulle segra. Hennes uppgift var att 
informera och upplysa, resten var upp till läsekretsen. Styrelsen med 
sitt verkställande utskott klarade hon sig egentligen ganska bra utan. 
Inte undra på att den understundom skalv av indignation när det gick 
upp för en och annan att hon blankt struntade i pekpinnarna och 
ordningsvakterna. Hon hade en tidning att göra!  

Kaj Anderssons till synes lättsinniga attityd till ordningsfrå-
gorna kan bottna i att hon skolades in i yrket som ensam kvinna på 
Social-Demokratens redaktion. I en kommentar till hennes kollega på 
Norrländska� Socialdemokraten, Alida Ruuth, skriver pressforskaren 

��� Drömmen som blev verklighet.
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Birgit Peterson om den tidens uppfattning om kvinnliga journalister: 
”[Alida Ruuth har] álltid skött sina åligganden med den ordent-
lighet och punktlighet och det intresse, som gängse är utmärkande för 
kvinnliga journalister .́ Underförstått: detta är journalistdygder som 
inte alltid karaktäriserar de manliga kollegerna”.4�� Socialisationspro-
cesser bör inte underskattas. Måhända var det hellre de gamla kolle-
gerna på ledstjärnan Brantings tidning som Kaj Andersson identi-
fierade sig med, och inte de moderna kvinnorna eller ens de rörelsein-
tellektuella kollegerna.

Förhållandet mellan Kaj Andersson och den yttre kretsen av 
medlemmar och kommissionärer, samt läsekretsen, byggde på hennes 
sätt att se på läsarna, som en publik och mottagare av information. 
Ytterst sett utgjorde de en del av hela valmanskåren. Hon solidariserade 
sig med dem som hade det svårt, vilket kom till uttryck i bland annat 
reportagen om skottlossning mot arbetarna i Sandarne, augusti 1932 
och Bohusläns arbetarhustrur, november 1935. Hennes iver att införa 
konfektion istället för de gamla ylleschalarna kan ses som hennes, 
främst symboliska, bidrag till att riva ner ett förtryckande klassam-
hälle. Arbetarkvinnorna behövde inte gå illa klädda.

Morgonbris som publik arena
Morgonbris kan belysas både som en organisation och som en plats för 
tankeutbyte, som en arena för ett öppet politiskt samtal. I undersök-
ningen har jag inte bara studerat hur tidningen tog sig ut på ytan, hur 
den uttryckte modernitet, och vilka som skrev vad, utan också vad det 
var för maktkamp som utspelades bakom kulisserna i SSKF. Det har 
skett i enlighet med bl a Joan Scotts genderteori om att maktrelationer 
är inflätade i alla verksamheter. Den maktkampen har inte primärt 

��� Birgit Peterson, �006, s. ��7.
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handlat om kamp mellan könen utan kamp mellan kvinnorna. Det tog 
sig tydliga uttryck i debatterna på kongresserna, där landsortsrepre-
sentanterna fogade sig efter funktionärerna i Stockholm.

I protokollen från VU är det uppenbart att det utspelades en 
personlig maktkamp mellan Kaj Andersson och Annie Wallentheim. 
En maktkamp som handlade om att lägga under sig kontrollen över 
Morgonbris och hur den redigerades. De representerade olika stånd-
punkter i synen på läsekretsen. Kaj Andersson litade på sina läsare, 
medan Wallentheim ville styra innehållet på ett sätt som inte lämnade 
någon tvekan om vad förbundet hade för politisk hållning i de aktuella 
frågorna. Hennes ståndpunkter i VU hade kunnat lägga hämsko på val 
av ämnen och politiska frågor att skriva om i tidningen, men så länge 
som Kaj Andersson ignorerade VUs försök att kontrollera tidningen 
kunde hon tillämpa sin publicistiska ideologi och söka inspirera sina 
läsare till egna politiska ställningstaganden och handlingar. 

Såtillvida höll hon arenan öppen för fria tankar utom i ett avseende 
och det var i fallet med Fabrikernas bästa-kampanjen. De annonser 
som förekom var kontrollerade av redaktören. Reklamen skulle vara 
förnuftig, det vill säga saklig och vederhäftig, den skulle inte utlova 
några andra visioner än varornas goda kvalitet och funktionella 
skönhet. Den ideologiska ”inramningen” stod redaktören själv för: den 
socialistiska visionen. Ser man emellertid reklambilderna som tecken, 
i semiotisk mening, var varje annons också bärare av en kommersiell 
ideologi och ofri genusordning. Annonserna om hushållsvarorna, som 
var direkt riktade till kvinnorna, pekade ut husmödrarnas könsroller i 
familjen samtidigt som ett borgerligt skönhetesideal lyftes fram. 

Hade det då varit möjligt att göra den fria tiden i husmoderse-
mesterfrågan till en politisk fråga om det�fria�tänkandets�tid� i trettio-
talets Morgonbris? Hade det varit möjligt för SSKF att bryta igenom 
det ekonomiska beroendet av partiet och dess gamla könsrollstän-
kande i folkhemsbygget och utveckla en egen politisk linje? Med Kaj 
Andersson vid rodret hade det, åtminstone teoretiskt sett, varit möjligt. 
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Hennes oförvägna sätt att förhålla sig till sin tids frågor talar för det. 
Gällande konventioner satte hon sig gärna över eller ignorerade. Det 
gällde såväl den återkommande kritiken mot ekonomin och plane-
ringen av Morgonbris, de ständiga förseningarna och uppskjutandena 
av utgivningsdatum, som på det rent privata planet. Under många år 
levde hon i en kärleksrelation med en gift riksdagsman (s), Harald 
Åkerberg, tillika mångårig chefredaktör för Örebro� Kuriren (1913-
1950), och sågs ofta i riksdagshuset.4�4 

Problemet med Kaj Andersson i VU var att hon följde sin egen 
ideologi och lät sig varken styras av ekonomiska hänsyn eller påtryck-
ningar från förbundets verkställande utskott. För Kaj Anderssons del 
var konsumentkampanjen bara en del i en större strategi, Branting-
journalistiken, där det ingick att värna om utgivningsmöjligheter över 
huvud taget. Utan god ekonomi, ingen publikation och utan publi-
kation, ingen arena för den goda journalistiken. Det är i nästa logiska 
led, utan god journalistik ingen god ekonomi, som skiljelinjerna går 
isär mellan Kaj Andersson och dem hon många år senare kritiserade i 
ett brev till SSKF.4�� 

I brevet från 1972 förklarade hon hur hon såg på det som skedde 
under de där åren på trettiotalet. Tre tidningar hade hon fått på fötter 
under sin professionella gärning, Morgonbris, Hertha� och Sociala�
Meddelanden� (1949-1967)4�6. “Ett effektivt sätt att skapa goodwill 
och publicity [sic] för en liten tidning, som verkat i skymundan, är att 
den sätts i spetsen för praktisk journalistik. Sådan praktisk aktivitet 
innebar för Morgonbris att ordna enkäter, kampanjer, utställningar, 
gruppresor mm.”4�7 Tidningsmakande och politik var för henne oskilj-
aktiga begrepp. 

��� I Klaus Misgelds intervju med Kaj Andersson, ARAB, talar hon om sin relation. I ett brev 
till mig bekräftar Silvia Hagberg uppgiften om Åkerberg.
��5 SSKFs styrelseprotokoll �9�6. Längst fram i volymen ligger som lösa blad ett brev från 
Kaj Anderson till SSKF, daterat �0 november �97�. Jfr not �89.
��6 Utgavs av Kungl. Socialstyrelsen. 
��� Kaj Anderssons brev till SSKF, �0 november �97�.
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Med Pierre Bourdieu skulle vi kunna beskriva förhållandet mellan 
Kaj Andersson och SSKF som en kamp mellan två fält, det journa-
listiska och det politiska,4�8 men med den kraftiga reservationen att 
Kaj Andersson knappast låter sig reduceras till en anonym agent inom 
det journalistiska fältet. Tvärtom utgör hon det omisskännliga tecknet 
på att även den mest grundmurade teori, har sprickor. När Bourdieu 
hävdar att man inte ska se journalisterna inom fältet som enskilda 
personer, som kan förebrås för allehanda försummelser, är det för 
att understryka att maktstrukturerna inom fältet opererar oberoende 
av individerna, de är blott ”puppets on a string.”4�9 Det är nämligen 
endast platsen inom fältet, som den enskilde journalisten intagit, som 
avgör vilken betydelse journalistens arbete kommer att ha och i vilken 
utsträckning denne har möjlighet att arbeta någorlunda självständigt. 

Vid ingången till trettiotalet var de bägge fälten, som represen-
terades av SSKF respektive Morgonbris, fortfarande sammansmälta. 
Några givna journalistiska�positioner fanns inte, utan det Kaj Andersson 
gjorde var att hon med sin journalistik och sitt tidningsmakande slog 
in en kil, hon inledde åtskillnaden mellan fälten, hon var den som 
gjorde skillnad. Kaj Anderssons betydelse för Morgonbris utveckling på 
trettiotalet kan inte underskattas. Utan hennes initiativ hade knappast 
Morgonbris fått en sådan stark ställning som den fick. Varken inom 
förbundet eller inom journalistiken. Hennes personliga engagemang 
och lust att experimentera och pröva nya vägar, är en faktor som inte 

��� Pierre Bourdieu ”The political field, the social field and the journalistic field”, 2005,  s. 
�9-47.
��9 ”Why is it so important to talk about the journalistic field and not about journalists? 
Because so long as one talks about journalists, one is talking within a logic of personal 
responsibility: one is looking for people to blame and, on the other hand, one oscillates 
between the positive image that journalists continue to propagate (against all the evidence), 
with the theme of journalism as a countervailing force, a critical tool (no democracy without 
journalists), etc., and the opposing vision which sees journalism as a relay of the structure of 
oppression etc. Journalists are set up as resposible, and, because the problem is posed in 
terms of responsibility, the visible agents become scapegoats, whereas if one talks in terms 
of a field one substitutes for these visible agents – who, in Plato´s metaphor, are the puppets 
whose strings have to be found- the structure of the journalistic field and the mechanisms that 
operate within it.” Bourdieu �00�, s.4�-4�.
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enkelt låter sig förklaras av några institutionella eller ekonomiska 
strukturer. Medieteoretiskt utgör hon ”en ensam faktor”. Inom medie-
forskningen har enskilda personers inflytanden över utvecklingen 
tillåtits spela en viss roll och inom pressforskningen dominerar person-
skildringarna. Fortfarande, vill denna avhandling hävda, finns det fog 
för en sådan teoretisk ansats. Den kan leda till att bryta upp fastlå-
sande tankestrukturer och frigöra nya goda exempel på att striden�för�
ordet alltid är mödan värd. 

Flera journalistiska riktningar korsades under hennes verksamhet. 
Brantingjournalistiken representerade en syn på journalistiken som 
delades av den politiskt medvetna arbetarrörelsen. ”Arbetartidningarna 
är inte längre pionjärer utan etablerade röster i offentligheten./…/ De 
politiska motståndarna ska inte utrotas ´med eld och svärd´utan vinnas 
på övertygelsens väg, som Branting en gång skrev”, citerar pressfors-
karen Elin Gardeström journalisten Bernhard Greitz i Morgonbriś  
temanummer om pressen 1933.440 Proletariatet skulle upplysas om 
klassamhällets orättfärdiga ordning och styras mot en socialistisk 
politik genom skicklig agitation och propaganda. Den uppfattningen 
delades också av verkställande utskottets olika medlemmar som Annie 
Wallentheim och Agda Östlund med flera.

Den aktiva� journalistiken skulle skapa en bild av samhället som 
gynnade tidningens verksamhet om vi vänder oss till Stomberg; men 
Kaj Anderssons uppfattning om den aktiva journalistiken var annor-
lunda. Det var en sammanblandning av det vi idag kallar det sociala 
reportaget och feature. För henne var drivkraften bakom den aktiva 
journalistiken ett socialt engagemang och bör rätterligen kallas aktiv�
social�journalistik, vars yttersta syfte var att åstadkomma samhällsför-
ändring genom väl upplysta medborgare. 

Kaj Andersson försökte muta in ett eget fält mellan det journalis-
tiska, det politiska (staten) och det kommersiella fältet (marknaden); 

��0 Gardeström �004, s. 99.
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där produktion och konsumtion skulle styras av ett upplyst förnuft, det 
vill säga ett socialdemokratiskt sådant, enligt redaktören.

Frågan som aldrig ställdes
Den längtan efter fri tid som glimtar till i husmödrarnas drömmar om 
semester utvecklades aldrig till den fråga med politisk sprängkraft, 
som den kunde ha varit. Den politiska potentialen kom av sig. Slaget 
ägde aldrig rum. Tidsfrågan låg som en oartikulerad underström i 
Morgonbris spalter under Kaj Anderssons redaktörskap. Som en aldrig 
uttalad uppmaning till kvinnorna att fråga�sig�själva vad de ville. 

En dimension av fri tid är den tid som metaforiskt är fri från det 
övervakande ögat, för att tala med Foucault44�. Den tvingande tanke-
figuren om arbete som målet i människans tillvaro hade (har) samma 
funktion som övervakaren i den panopticonmodell som Foucalt 
använder för att beskriva effektiv fängelseövervakning. Väktarens 
blick internaliseras hos fången som beter sig som om han/hon är 
övervakad, vare sig fångvaktaren är närvarande eller ej. På motsva-
rande sätt har arbetssamhällets nyttomoral internaliserats. Fri, 
obunden och oplanerad tid för egna tankar och kontemplation fick inte 
plats i förbundets konception av kvinnornas drömmar. Arbetssam-
hällets första bud: arbeta och gör rätt för dig! ekade till och med när 
Kaj Andersson arrangerade resor som syftade till att kvinnorna skulle 
utveckla sina kunskaper och vidga sina vyer. 

Kraven på att vara produktiv, också när semesterveckorna bredde ut 
sig, fanns närvarande hos de moderna Morgonbriskvinnorna. Genom 
förkovran skulle man bli än dugligare i det moderna samhället. Som 
upplyst och fordrande konsument skulle man bidra inte bara till det 
egna hushållets upphöjande utan också, genom efterfrågan, till en 
stärkt inhemsk produktion av kvalitetsvaror. Varken Kaj Andersson 
eller de andra redaktörerna på Morgonbris kunde explicit utveckla 
frågan om den fria, onyttiga tiden av många skäl. Arbetssamhällets 

��� Michel Foucault, Övervakning och straff, �987.
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moralkodex och övervakande blick: arbeta och gör nytta! utgjorde det 
effektiva hindret.

Vad vill kvinnorna?
Kvinnornas ”längtan efter fri tid” omformulerades till ”behov av fritid”, 
ett behov som kunde administreras och expedieras av såväl politiker 
som funktionärer.44� Den fria tiden blev aldrig politisk i ordets mest 
genuina bemärkelse, som en ny tanke och gemensam angelägenhet att 
dryfta i en politisk debatt, med argument och motargument: Vad�vill�
kvinnorna?�På�vilket� sätt�vill� kvinnorna�använda�den�del�av� sin� livstid�
som�inte�redan�är�intecknad�av�reproduktionens�tvång�och�villkor? Andra 
diskurser tog över. 

Kvinnornas olika privata behov kanaliserades till ett allmänt nytto-
tänkande, till moderniseringen av hemmen, till hushållsteknik och 
bekämpandet av flykten från landsbygden i de statliga utredningarna. 
Den tid som blev över när hemmen rationaliserades lät sig uppslukas av 
det pågående moderniseringsprojektet. Den underliggande frågan om 
kvinnors fria tid som en potentiellt kontemplativ och existentiell fråga 
har uttryckts olika i de bägge kampanjerna om husmodersemester 
respektive konsumentkampanjen. I det förra fallet tog den ratio-
nella socialpolitiska diskursen över, i den andra kampanjen föresvä-
vades befrielse från omoderna hem och osköna vardagsvaror genom 
ökad konsumtion. Kampanjens grundtanke om estetisk fostran och i 
förlängningen själslig frigörelse skulle ledsaga målet: en socialistisk 

��� Den dimension jag vill komma åt beskrivs bra i SCBs tidsanvändningsundersökningar 
(�00�-0�-��) där män och kvinnor jämförs och där de senares fria tid är fragmenterad, det 
vill säga den har ”karaktär av pauser i andra verksamheter, särskilt hemarbete. En paus i 
hemarbete, kanske en stunds tidningsläsning i väntan på att potatisen kokat klart, kommer 
– vilket må vara rätt eller fel – att klassificeras som en fritidsaktivitet [i SCBs undersökningar]. 
En del av kvinnors fria tid skulle närmast kunna betraktas som en del av hemarbetet, analogt 
med att pauser i förvärvsarbete räknas in i arbetstiden.” Den som befinner sig på en arbets-
plats är upptagen i tankarna. När hemmet utgör arbetsplatsen är det särskilt svårt att frigöra 
sig från arbetsplikten, man stämplar ju aldrig ut!  Om kvinnors upplevelser av fri tid inte korre-
sponerar med den statistiskt uppmätta fria tiden kan man anta att vad det handlar om i det 
förra fallet är obruten tid för egna tankar och det senare arbetsfri tid. De bägge tidsbegreppen 
sammanfaller inte på något självklart sätt.
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produktionsordning och i förlängningen en slags arbetsbefrielse44� och 
därmed icke-arbetstid, som kunde användas både till förkovran och 
kontemplation. Det hade kanske varit möjligt att på ett mer förutsätt-
ningslöst sätt väcka frågan i Morgonbris – hade redaktören bara fått 
fortsätta sitt frimodiga tidningsmakande.

När jag sluter denna undersökning av Morgonbris� och förbundets 
politiska arbete så tonar det fram en bild av engagerade elitkvinnor 
som hur de än försökte aldrig stod på jämn fot med dem de represen-
terade ute i landet. Den gemensamma nämnaren i kampanjerna var 
kvinnornas (nya) fria tid. Problemet, som jag framlagt det, var att den 
aldrig gjordes till en politisk, gemensam fråga. Den ideala förutsätt-
ningen för kommunikation i ett politiskt samtal är att deltagarna är 
jämbördiga och öppna för att lyssna till den andre. Kanske kan man 
där söka svaret på varför den kontemplativa sidan av den fria tiden 
aldrig politiserades i Morgonbris, trots att förutsättningarna var goda 
under Kaj Anderssons redaktion. Olikheterna var för stora, både vad 
gäller klasstillhörighet och de skilda land-stad-erfarenheterna och 
livsvillkoren. Denna assymmetri var ett ofrivilligt men förmodligen 
effektivt sätt att täcka över frågan om den fria tiden som en gemensam 
angelägenhet. 

Sammanfattning
Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat 
av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med 
moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var 
hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara 
arbetsfri tid utan också fri tanketid. Som politisk fråga lät den sig 

��� Arbetsdelning enligt Marx utopi i Den Tyska ideologin: man arbetar några timmar om 
förmiddagen, fiskar om eftermiddagen och  kritiserar om kvällen.



9�Trettiotalets�Morgonbris

219

aldrig ställas, men som en underliggande fråga åtföljer den undersök-
ningen av Morgonbris, som kvinnopolitisk arena under trettiotalet. 

Syftet med avhandlingen är att undersöka de förändringar 
Morgonbris genomgår under trettiotalet, med särskilt fokus på 
redaktören Kaj Andersson. Tidningens form och innehåll undersöks 
liksom förhållandet mellan redaktören, SSKF och den yttre kretsen 
av medlemmar samt läsekretsen. Metodologiskt lutar sig avhandlingen 
mot Hannah Arendts ”fragmented historiography” eller ”storytelling”, 
vilket innebär att olika fragment fogas samman till en berättelse. Den 
teoretiska ramen utgörs av den tyska konceptionen av ”publika rum” 
eller ”den borgerliga offentligheten” (Arendt, Habermas) samt en 
diskussion om en (o-)möjlig proletär offentlighet byggd på proletära 
erfarenheter (Negt & Kluge). 

Joan W Scotts genderteoretiska maktperspektiv är en annan 
teoretisk utgångspunkt, liksom Yvonne Hirdmans teorier om fastlå-
sande tankefigurer. Tidigare forskning som ligger nära denna är 
Kristina Lundgrens studie av trettiotalets kvinnliga nyhetsjourna-
lister och Karin Nordbergs studie av radions etablering under tjugo-
talet. Det nya radiomediet var början på en kvinnlig offentlighet och 
dit räknas även Morgonbris. Även Renée Frangeurs avhandling om de 
gifta kvinnornas strid för rätten till yrkesutövning i mellankrigstiden 
ligger nära denna.

Undersökningen omfattar både de visuella förändringarna 
av tidningens yttre och dess innehåll. Signaturerna som skrev i 
Morgonbris under trettiotalet har observerats och sorterats i olika typer 
av innehållskategorier. I en jämförelse mellan tre olika mätningar av 
tidningens innehåll 1914, 1934 och hela perioden har konstaterats att 
tidningens funktioner var ett forum för debatt och upplysning i första 
hand, en kulturförmedlare i andra hand, en anslagstavla för medlem-
marna i tredje hand och slutligen ett fönster mot världen i fjärde hand. 

Vid ingången till trettiotalet var den ekonomiska situationen på 
Morgonbris besvärande och dåvarande ordföranden Signe Vessman 
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engagerade journalisten Kaj Andersson som hade nydanande idéer. 
Hennes första nummer, Morgonbris� majnummer 1931, visade upp 
något nytt för läsarna, kvinnor ”med näsor som pekade uppåt”.

Som ung kvinna hade Kaj Andersson lärt sig yrket på Social�
Demokraten, där redaktören Hjalmar Branting var hennes ledstjärna. 
Hon kallade sin journalistik ömsom för Brantingjournalistik, ömsom 
för aktiv journalistik. Bägge betecknade det som utgjorde hennes 
idealistiska, publicistiska ideologi: att med det skrivna och talade ordet 
fostra, uppmuntra och inspirera människorna till att förverkliga den 
socialistiska tanken. Hon gjorde flera resor i Europa under början av 
trettiotalet och rapporterade i artiklar intrycken från det växande hotet 
med Hitlers framgångar i Tyskland samt manade till motstånd och 
kamp mot fascismen.

Hennes estetiska ideal var dubbelbottnat. Det stod dels i samklang 
med Ellen Keys idéer om det sköna hemmet och dess betydelse 
för utvecklingen av människans inre kvaliteter, dels använde hon 
Morgonbris för att föra ut en modernistisk och nyttoinriktad kultur-
radikalism. Inom kvinnoförbundet samexisterade bägge hållningarna. 
I Morgonbris kom det till uttryck som två divergerande diskurser, 
husmodersdiskursen respektive den modernistiska diskursen.

Kaj Andersson, som valdes till redaktör tillika ansvarig utgivare av 
kongressen 1932, gjorde trettiotalets Morgonbris till en framgångs-
historia. Hon förändrade tidningens utseende radikalt i enlighet med 
de aktuella modernistiska strömningarna. Hon bytte typsnitt och 
layout; hon gjorde det svartvita fotografiet legio på ettorna som hon 
använde som anslagstavlor med information om innehållet. Motiven 
handlade oftare om kvinnor än vad de gjort innan, då landskapsbilder 
var vanligare. De yrkesverksamma journalisterna och skribenterna blev 
fler under Kaj Anderssons tid, men efter hennes avgång tunnades de ut 
till förmån för funktionärerna i förbundet. 

Även innehållsligt skedde förändringar, framför allt beträffande 
kulturmaterialet. Hon publicerade fler dikter men färre följetonger 
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än tidigare. Hon vände sig mot att skriva ledare eftersom det hade 
inneburit en anpassning till förbundets politiska hållning i olika 
sakfrågor, vilket hon motsatte sig. I flera artiklar utvecklar hon sin egen 
och förbundets antifascistiska och antinazistiska politiska hållning. 

Med förändringen kom annonsörerna och Morgonbris ekonomi fick 
ett kraftigt uppsving. Även konstnärer och kända skribener lockades till 
redaktionen som gjorde sig känd för sina nya idéer, trots att förbundets 
verkställande utskott gjorde vad det kunde för att dämpa redaktörens 
kreativa förmåga att bland annat nosa upp samarbetspartners utanför 
de givna socialdemokratiska kretsarna. 

Den förmågan kom till uttryck i konsumentkampanjen Fabri-
kernas bästa till hemmens behov, som pågick mellan 1935 och 1936. 
En motsvarande amerikansk kampanj, Better Homes in America 
hade startat redan på 20-talet, men med samma budskap: att moder-
nisera hemmen och få husmödrarna att bli kvalitetsmedvetna konsu-
menter. Där den amerikanska kampanjen ville göra kvinnorna till 
Mrs Consumer och Mrs Housemaker, ville Kaj Andersson göra de 
svenska husmödrarna till fordrande konsumenter som med sitt vunna 
kvalitetsmedvetande skulle få inflytande över en framtida socialistisk 
produktionsordning. Bägge kampanjerna såg kvinnotidningarna som 
en kanal in till familjerna, där husmödrarna stod i centrum.

I avhandlingen diskuteras kampanjen, som av Yvonne Hirdman 
kallats för det idelogiska försöket, som ett sätt för Kaj Andersson att 
både stärka Morgonbris ekonomi och vidga läsekretsen, samtidigt som 
hon trodde sig om att kunna balansera mellan å ena sidan den socialis-
tiska ståndpunkten och å andra sidan de kommersiella intressena hos 
annonsörerna. Enligt de tyska forskarna Oscar Negt och Alexander 
Kluge är en sådan hållning omöjlig på sikt, eftesom den så kallade 
produktionsoffentligheten är tvingande, den omöjliggör varje försök 
att avvika från den borgerliga offentlighetens beroende av ekonomiska 
intressen. 
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Innan konsumentkampanjen lanserades av Kaj Andersson, hade 
hon tagit fasta på husmödrarnas önskemål om att få vila från det 
betungande hushållsarbetet i de omoderna hemmen, framför allt på 
landsbygden. En enkät i Morgonbris visade att behovet var stort. Ute i 
klubbarna samlade klubbister och andra in pengar för att köpa sommar-
stugor som gjordes om till semeseterhem för husmödrar. Resultatet 
av enkäten publicerades i Morgonbris under rubriken ”Spegla er i era 
systrar”. Några år senare överlämnade förbundet enkätsvaren till social-
ministern som tillsatte en utredning. Under hela trettiotalet publice-
rades bilder och små reportage om de många semesterhemmen som 
öppnades runt om i landet. Morgonbris speglade kvinnornas initiativ 
och gav på så sätt en bekräftelse på deras handlingskraft och initiativ-
förmåga. Uppmärksamheten torde ha varit stimulerande för de annars 
anonyma husmödrarna, framför allt på landsbygden, och bidragit till 
en känsla av gemenskap och självständighet.

Den underliggande frågan om hur kvinnorna skulle använda den 
fria tid som lösgjordes från hushållets sysslor i och med modernise-
ringen av hemmen, är ett exempel på svårigheten att politisera kvinno-
frågor. Frågan har uttryckts olika i de bägge kampanjerna om husmo-
dersemester respektive konsumentkampanjen. I det förra fallet tog den 
rationella, socialpolitiska och modernistiska diskursen över och styrde 
om kvinnornas önskningar om vila till ett fritidsbehov rätt och slätt. 
I den andra kampanjen föresvävades befrielse från omoderna hem och 
osköna vardagsvaror genom ökad konsumtion. Kampanjens grund-
tanke om estetisk fostran och i förlängningen själslig frigörelse skulle 
ledsaga målet om en socialistisk produktionsordning och i förläng-
ningen, fastän inte uttalat som ett mål, en slags arbetsbefrielse och 
därmed icke-arbetstid, som kunde användas till förkovran men också 
kontemplation. 

Konceptionen av fri tid som fri tanketid enligt Hannah Arendt 
har ledsagat undersökningen. Med fri tid ryms även rätten att dra sig 
tillbaka från världen, något som kvinnornas önskningar om semester 
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och abdikation från hushålls- och familjeplikterna uttryckte. Det hade 
kanske varit möjligt att på ett mer förutsättningslöst sätt väcka frågan 
i Morgonbris – hade redaktören bara fått fortsätta sitt frimodiga 
tidningsmakande. Med Kaj Anderssons förmåga att lyssna av sin 
samtid är det inte en omöjlig tanke.  

Relationen mellan medlemmarna på landsbygden och de 
förbundsaktiva i Stockholm har visat sig komplex och svårfångad. De 
senare agerade för de förras bästa, men ibland på ett nedlåtande och 
objektgörande sätt. Å andra sidan fick landsbygdens aktiva semestser-
hemsaktiva bekräftelse på att det var möjligt att vidga sitt politiska 
handlingsutrymme.

Förslag till nya forskningsfrågor
Avhandlingen bär på uppslag till ett flertal nya forskningsfrågor 
inom olika områden. Här nämns tre exempel på frågor inom journa-
listikforskning/visuell kultur, genusforskning respektive strategisk 
kommunikation. 

 Kaj Andersson gjorde om Morgonbris till en modern kulturtid-
skrift och bildtidning. Influenserna från radikala tidskrifter från andra 
länder ute i Europa har flyktigt berörts i avhandlingen, men förtjänar 
ett större forskningsintresse. Det rika bildmaterialet skulle kunna ligga 
till grund för mer systematiska komparationer av mellankrigstidens 
politiskt radikala och anti-fascistiska bildjournalistik såväl inom som 
utanför landet. Kaj Anderssons egen kritiska hållning till den politiska 
utvecklingen i framför allt Tyskland och kritiken mot Hitler och Tredje 
riket kan jämföras med Torgny Segerstedt och Göteborgs Handels- 
och Sjöfarts Tidning, som kommit att symbolisera motståndet mot 
nationalsocialismen.

Den genusteoretiska medieforskningen har lett till ökad förståelse 
för hur kvinnor använder medierna. Det finns emancipatoriska stråk 
i den del av receptionsforskningen som hävdar att den kvinnliga 
publiken använder mediernas utbud som motmakt och för att bekräfta 
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och stärka sina egna identiteter som självständiga subjekt. Det 
omvända synsättet, att undersöka kvinnor som skapat sig handlingsut-
rymmen och tagit makten över ordet utifrån ett sändarperspektiv, ger 
emancipationstanken ytterligare en dimension. Med Kaj Anderssons 
tidningsmakande i åtanke kan andra handlingskraftiga kvinnors 
projekt lyftas fram i mediehistorien. 

Mitt tredje exempel på nya forskningsfrågor pekade Kaj Andersson 
själv ut som ett område att utforska. Inom Medie- och kommu-
nikationsvetenskapen går det idag under benämningen strategisk 
kommunikation:

I ett brev till dåvarande statsrådet Ingvar Carlsson444 1983 blickar 
Kaj Andersson tillbaka på sin gärning och hon är kritisk. Hon skriver 
86 år gammal, om ”samtal[et] mellan samhället och dess medlemmar”. 
Alltsedan trettiotalets sociala reformer hade människorna varit positivt 
stämda till samhället och uttryckt en önskan att få ”tala med det”. En 
”uttrycksdrift” skriver hon, människorna ville ”tala, skriva, dikta”.

På femtiotalet hakade massmedia på denna ”samtalsrörelse” och 
socialjournalistiken började odlas i samarbete med socialstyrelsen och 
socialarbetarna. Kaj Andersson kallade det den ”nya samhällsom-
sorgen”44� där hon själv varit tongivande i och med sitt redaktörskap 
i Sociala� meddelanden446. Reklam- och annonsbyråerna upptäckte 
”social information” som en ny marknad på sextiotalet, fortsätter hon. 
Tidningsutgivarna gnuggade händerna inför möjligheten att sälja 
annonsplats till den nya samhällsinformationen, som leddes av den 
på sjuttiotalet inrättade Nämnden för samhällsinformation (NSI) 447. 

��� Opublicerat brev från Kaj Andersson och Greta Liljefors till Ingvar Carlsson �98�.
��5 Ibid.
��6 Sociala meddelanden �9��-�967.  Socialstyrelsens publikation innehållande statistik, 
sociala förhållanden, reportage.
��� NSI lades ner �98� och ersattes av Informationsdelgationen. För en översikt över 
samhällsinformationens historia och publikationer om samhällsinformation, se Förfäras ej. 
50 år med det psykologiska försvaret – en biografi om en svensk myndighet. av Eino Tubin, 
Styrelsen för psykologiskt försvar �00�; se också Guide på 
Internet – ett stöd för medborgarens möte med det offentliga, SOU �00�:�0. En tillbaka-
blick s. �0� ff.
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Kontakten mellan medborgare och myndighet förflyttades i ett slag 
från det journalistiska fältet till staten och marknaden.

Inom förvaltningarna vände man sig till den öppna annonsmark-
naden för att nå ut till medborgarna. Där var man emellertid inte 
intresserad av det Kaj Andersson på sitt sedvanliga, idealistiska vis 
kallade samtalsrörelsen, en dubbelriktad kommunikation mellan staten 
och folket, utan ännu en förskjutning mot den kommersiella reklam-
marknaden, ägde rum. ”Massmedias ivrigt engagerade socialjourna-
lister fick ett meningsfullt gehör hos en allmänhet, positivt stämd till 
samhällsgemenskapen. Detta var vad de konkurshotade annonsby-
råerna upptäckte och fann sin räddning i.”448, skriver hon i brevet. Här 
pekar hon mot den kommersialiserade samhällsinformationen som ett 
forskningsområde, kringgärdat inte bara av information- och upplys-
ningsverksamhet, utan som en konkurrent till journalistiken. 

��� Opublicerat brev från Kaj Andersson och Greta Liljefors till Ingvar Carlsson �98�.
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Summary
During the 1930s the Swedish homes were modernized as a result 
of comprehensive social reforms. Through the modernization, time 
otherwise spent on domestic chores was released and the question was 
what to do with this time. In my thesis free time means not only work-
free time but also time free for thinking. The question was never raised 
outright as a political issue in the latter meaning, but in my investi-
gation of Morgonbris as a women’s political arena during the 30s it is 
there as an underlying question.

The purpose of my thesis is to investigate the changes that 
Morgonbris went through during the 1930s, with a special emphasis 
on the editor Kaj Andersson. The form and content of the magazine 
is investigated as is the relationship between the editor, SSKF and the 
outer circle of members as well as the readership. Methodologically 
my thesis draws on Hannah Arendt’s “fragmented historiography” 
or “storytelling”, which means that various fragments are brought 
together to form a narrative. The theoretical framework consists of 
the German conception of “Öffentlichkeit” or “the bourgeois public 
sphere” (Arendt, Habermas) and a discussion of an (im)possible prole-
tarian public sphere built on proletarian experiences (Negt & Kluge).

The gender-theoretical power perspective of Joan W Scott is 
another theoretical starting point as well as Yvonne Hirdman’s theories 
of “imprisoning figures of thought”. Previous research close to this is 
Kristina Lundgren’s study of women journalists in the 30s and Karin 
Nordberg’s investigation of the establishment of the radio in the 20s. 
The new radio medium formed the beginning of a female public sphere 
which also includes Morgonbris. Also Renée Frangeur’s dissertation 
on the battle of married women to have the right to be professionally 
active in the inter-war years is close to this.

My investigation covers the visual changes of the exterior aspects 
of the magazine as well as its content. The signatures writing in 
Morgonbris in the 30s have been analysed and categorised according 
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to subject content. A comparison of the subject content in 1914, 1934 
and during the whole period investigated shows that the magazine 
had the primary function of a forum for debate and information. As a 
secondary function it served as a mediator of culture. Thirdly it was a 
notice board for the members, and finally it also served as a window to 
the rest of the world.
At the beginning of the 30s the economic situation at Morgonbris was 
difficult and the chairwoman at that time, Signe Vessman, hired the 
journalist Kaj Andersson who had creative ideas. Her first issue, the 
May issue of Morgonbris in 1931, showed the readers something new, 
women “with noses pointing upwards”.

As a young woman Kaj Andersson had learnt the profession at 
Social�Demokraten, where the editor Hjalmar Branting was her mentor. 
She variably referred to her journalism as Branting journalism or active 
journalism. Both labels pointed to her idealistic, publicist ideology: 
to use the written and spoken word to educate, encourage and inspire 
people to realise the socialist thought. She made several journeys 
in Europe at the beginning of the 30s and in a series of articles she 
reported her impressions of the growing threats of Hitler’s advances in 
Germany and urged her readers to resist and fight Fascism.

She had a dual aesthetic ideal. Partly, it was consonant with Ellen 
Key’s ideas about the beautiful home and its relevance in developing 
the inner qualities of people, partly she used Morgonbris to advocate a 
modernistic and utilitarian radical culture. In the women’s branch of 
the social democratic party both ideas prevailed. In Morgonbris it was 
expressed as two diverging discourses, the housewife discourse and the 
modernistic discourse, respectively. 

Kaj Andersson, who was elected editor as well as publisher at the 
1932 congress, turned the Morgonbris of the 30s into a success story. 
She radically changed the image of the magazine in accordance with 
current modernistic trends. She changed the type font and layout; she 
made the black and white photograph the rule in the leads which she 
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frequently used as bulletin boards with information about the content. 
The images more frequently depicted women as opposed to the earlier 
landscape pictures. The number of professional journalists increased 
under Kaj Andersson’s editorship, but after her resignation they dimin-
ished again to be replaced by party functionaries. 
There were also changes in the content, above all in the cultural area. 
She published more poems but fewer sequenced stories than before. 
She did not want to write editorials since that would have meant an 
adjustment to the political views of the association in various issues, and 
she resisted this adjustment. In several articles she develops her own 
anti-Fascist and anti-Nazi position as well as that of the association. 

The change brought in advertisers and the economy of Morgonbris 
was boosted. Artists and well-known writers were brought in to the 
editorial office which became known for its new ideas, in spite of the 
fact that the executive committee of the association did its best to curb 
the creativeness of the editor. This was achieved, among other things, 
by tracking down co-operative partners outside the traditional social 
democratic circles. 

The creativeness of the editor was shown in the consumer campaign 
“The best of the industry to the needs of the homes”, run between 1935 
and 1936. A similar American campaign, “Better Homes in America” 
had started in the 1920s, but with the same message: to modernize 
the homes and to make the housewives quality conscious consumers. 
Where the American campaign wanted to turn the women into Mrs 
Consumer and Mrs Housemaker, Kaj Andersson wanted to make 
the Swedish housewives demanding consumers who, with their new 
awareness of quality, would gain influence over a future socialist 
production order. Both campaigns regarded the women’s magazines as 
a channel into the families where the housewives were at the centre.

In my dissertation, I discuss this campaign, which has been called 
the ideological experiment by Yvonne Hirdman, as a way for Kaj 
Andersson to strengthen the economy of Morgonbris as well as to 



Summary

229

widen the readership, at the same time as she believed that she could 
strike a balance between the socialist stance on the one hand, and 
the commercial interests of the advertisers on the other. According 
to Oscar Negt and Alexander Kluge, such a position is impossible in 
the long run, since the so-called public sphere of production is inevi-
table; it renders impossible any attempt to divert from dependency on 
economic interests of the bourgeois public.

Before the consumer campaign was launched by Kaj Andersson, 
she had made a note of the housewives’ desire to be able to rest from 
heavy domestic chores in the old-fashioned homes, above all in the 
countryside. A questionnaire in Morgonbris showed that the demand 
was great. In the local clubs active members and others raised money to 
buy summer cottages that were converted to holiday homes for house-
wives. The result of the questionnaire was published in Morgonbris 
under the heading “Mirror yourselves in your sisters”. A few years 
later the association handed the questionnaires over to the minister 
of health and social affairs who initiated an investigation. Throughout 
the 1930s photographs from and short reports about the many holiday 
homes opened in the country were published. Morgonbris related the 
women’s initiatives and thus confirmed their initiative and drive. The 
attention they received would have been stimulating for the house-
wives, who were otherwise anonymous, above all in the countryside, 
and contributed to a sense of fellowship and independence. 

The underlying issue of how the women would use the free time 
released from household chores as a result of the modernisation process 
of the homes is one example of how difficult it is to politicize women’s 
issues. The question was formulated in the campaign for house-
wives’ holidays as well as in the consumer campaign. In the former, 
the rational, social political and modernistic discourse took over and 
geared the women’s desire to rest to a simple need for holidays. In the 
latter, increased consumption was used as a vague way to be released 
from dated homes and less attractive everyday goods. The basic idea 
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of the campaign, of aesthetic education and in the long run mental 
liberation would accompany the goal of a socialist production order 
and also lead to liberation from labour. This released time would be 
used for intellectual improvement but also contemplation.
The conception of free time as free time for thought in accordance with 
Hannah Arendt has guided my investigation. Within the concept of 
free time is also the right to retire from the world, something that the 
women’s desire for holiday and abdication from household and family 
duties also expressed. It would perhaps have been possible to raise 
the issues in Morgonbris in a more unprejudiced way in Morgonbris 
– had the editor only been given the opportunity to continue with 
her liberating newspaper. Given Kaj Andersson’s ability to take in the 
contemporary it is not an impossible thought.

The relationship between the members in the countryside and 
the association functionaries in Stockholm has proven complex and 
difficult to pin down. The latter acted for the benefit of the former, 
but sometimes in a condescending and objectifying way. On the other 
hand, those in the countryside who were active in the holiday homes 
were given recognition that it was indeed possible to widen the scope 
of political action.
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Kaj Anderssons signerade artiklar 1930-1939. Inalles 30 artiklar. Två är osignerade, 
men sannolikt KAs.

År Månad Rubrik Innehåll
�9�� juni De som slaget träffar 

hårdast. 
Ådalen ��

november Kvinnan utanför kaféet.   Kvinnor tolererades fortfarande inte på kaféer med utskänkning.

Orden som följa oss i 
graven./

Reportage hos en kransbinderska. Klassperspektiv. Från östermalm kommer 
få bandbeställningar [med text] ,” där fäster man sitt visitkort på kransen.”

�9�� mars Ylleveckan, vad den 
borde lära, särskilt 
kvinnorna.

Klassperspektiv. Förutom kvalitetsaspekter på yllet, lyfts fram nyttan av att 
studera framställningsprocesser och få syn på arbetaren. Framhåller vikten 
av att stödja svensk textilindursti mot konkurrensen på världsmarknaden.

augusti ”Kvinnor i främsta ledet 
mot polisen”

Rubriken ett citat från utländsk press; så var inte fallet i Sandarne, kvinnorna 
var tillbakahållna av okunnighet och mindervärde. Slutar artikeln med 
uppfordran till kvinnorna att ställa sig sida vid sida med männen i kampen.

september Semesterby för 
arbetshemmenns 
husmödrar bygges av 
Ny skola för socialistisk 
produktion

Reportage om Ture Blomqvist och Odinsala Studiekoloni, i vilkens styrelse KA 
var ledamot. 

oktober Skapa enhetsfront/ Uppmaning och agitatorisk artikel om enad vänsterfront intenationellt mot 
nazisterna.

november En människa Hyllningsartikel till Amanda Horney, 7� år. Hänvsining till André Gide som 
beskriver en människas mångsidighet

�9�� januari Vägen fortsätter Agiatorisk och inspirationsväckande tal om att arbetarrörelsen skall segra.
februari I täten. Elin Lindley-

personifikationen av den 
svenska arbetarkvinnans 
utveckling/

Hyllning på 60-årsdagen.

mars Kvinnlig tapperhet i 
en inbördes stridande 
nation

Reportage från Berlin, möte  med andra socialistiska kvinnor och 
tidskriftesredaktioner, poltiskt antifascistisk.

Karl Marx och nutiden 
(utan signatur)

Notis om Marx i anslutning till ovan.

juni Var stå kvinnorna i 
dessa dagar?

Antifascistisk  kritik mot borgerskapets kvinnnor som aningslöst hurrat för 
Hermann Göhring [sic].  

augusti Systerkedjan (ingen 
signatur)

Antifascistisk agitation. Uppföljning av Kvinnlig tapperhet i en inbördes 
stridande nation, mars �9��.

Tobaksarbeterskan som 
for till Genéve.

Ett LO-stipendium föranledde rapporten från resa till Geneve och Rom.

november Där Ellen Key har sått Intervju med Adolf Vessman
december Lite´ mer om kärlek Argument mot att publicera falska drömbilder av romantisk kärlek.

�9�4 februari Var är kvinnan 
i riksteaterns 
publikorganisation?

Se rubriken.

september Hälsobostäder åt alla 
först i ett nytt samhälle.

Hemkonsulent för våra hem.

oktober ”Huvudet högt” säga de 
beskjutna och jagade.

Resa genom Europa, lång omfattande artikel, �.� helsida, flera länder, som 
vanligt beskedlig rubriksättning på hennes egna artiklar

Utställningarna heminredning, produktion
november Med Morgonbris till stora 

familjen i Geneve.
Arbetarkvinnorna tillhör världsfamiljen.

december Mannen, som ägde den 
nya livsstilen

Hyllande nekrolog över gammal medarbetare från Socialdemokraten, Johan 
Danielssom

�9�� november ”Ge den loja svenskan” 
omläxa på Bohuslän! 

Stort bildreportage från stenhuggarna i Bohuslän, närbilder.
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december Hulda Flood reser till 
Amerika för oss alla, 
Richard Lindströms 
ledare ett bittert inslag i 
avskedshälsningen.

Genom en insamlig till �0-årsdagen reste Huldas Flood till Amerika,

�9�6 januari Väj inte för avgrunderna Politik, hemmets kulturvärde.
april Nya Morgonbris fem år ”Personligen är jag ingen vän av signaturer”, försvar för att tidningen 

producerats tidsenligt och med framgång.
juli Morgonbrislinjen vinner 

mark
Internationellt utbyte, Morgonbris initiativ hyllas av redaktören själv.

De svenska 
husmödrarna på 
marsch? Utställnignen 
Fritiden gör en värdefull 
insats för en ny 
värdesättning av arbetet 
i hemmet

Se rubriken.

�9�9 december Vad jag minns 
– huvudrubrik för 6 
redaktörers minnen, 
utan underrubriker

jubileumsnummer
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Morgonbris ekonomi 1908 – 1939, kronor.

inkomster
utgifter

annons lösnummer 
(prenumeranter)

kommis upplaga nr

�907-�908 - 4-6
�908-�9�� �.769:�4 ���:�8 6�:60 �.0�9:�6 4-6000 ��

�9��-�9�4 - - - - - -
�9�4-�9�6 ��.�4�:8� �.8�9:40 ���:�0 9.���:4� -
�9�7-�9�9 ��.�7�:40 �.�4�:48 �.�89:9� �9.096:�� max ��000
�9�0� ��.�48:�0 �.0�6:9� ���.80 �0.80�:�� max 6000
�9�� ��.4��:�8 �.�0�:�8 �.��7:�0 ��.746:�6 7-8000
�9��� �0.487:�6 80�:- 97�:48 ��.04�.��8 �0-��000
�9�� �8.�4�:67 �00:- ���:�0 �4.�8�:- -
�9�4 �4.0�0:99 �8�:7� 844:�� �6.���:��
�9�� ��.77�:9� 97�:�9 408:�� ��.7�4:�� 7000
�9�6 �8.88�:69 �.099:80 �.��6:�� �6.64�:7�      -
�9�7 �9.�8�:09 �.7�0:8� 6��:�� ��.�0�:�0 -
�9�8� �6.08�:08 �.897:84 677:98 �7.8�0:- -
�9�94 49.�86:09 �.7��:79 �08:6� �7.��8:96 -
�9�0 �6.474:�0 �.��4:4� 8:�0 ��.899:99
�9��� ��.746:9� ��.0�0:�4 7��:0� �6.068:�9
�9�� 70.444:4� �7.�80:47 7�9:��

(�.49�:��)
�0.��0:66

�9�� 78.0�8:�� �9.���:6� ���:��
(�.�97:67)

4�.969:��

�9�4 7�.786:44 �0.6��:90 �4�:0�
(�.09�:97)

49.��9:79

�9��6 �0�.�86:96 ��.8��:47 �.7��:7�
(�.�4�:64)

�9.09�:�� +�000

�9�6 99.4�0:9� �8.968:-�0 �.407:60
(�.4�0:��)

6�.60�:84

�9�77 �0�.987:�� �6.48�:�� -
(�.847:�8)

69.6�7:�9 ��.000

�9�88 ���.�86:04 �0.496:�9 7�:74
(�.�4�:40)

77.��9:7�

�9�9 ��6.674:8� �7.74�:79 7�:9�
(7.06�:84)

8�.677:6�

Källa: Revisionsberättelserna i SSKFs verksamhetsberättelser, ARAB.

� Något stöd från partiet inte längre att räkna med, ca �000:- bortfall.

� För första gången skuldfri. Priset �� öre behölls men sidantalet utökades. Ettusen kronor överlämnades till förbundets studieverksamhet.

� �� öre fortfarande

� Annonserna minskade frän förra året.

5 Ny utstyrsel på tidningen från majnumret, upplagan sköt i höjden och ökade med nästan �0%; tyvärr framgår inte hur stor upplagan var

6 Prisökning från �� till �� öre; nytt format; Farbrikernas bästa-kampanjen omtalas som det nya programmet för annonsering. Kommissionärerna 

säljer ”ett långt större antal exemplar pr nummer än antalet förbundsmedlemmar å respektive orter”. Extranumret Den nya familjen – Det nya 

samhället utgick i en upplaga av ��� 000 ex, varav �00 000 åtföljde partitidningarna och resten såldes av kommissionärerna.

� Redovisning av antal försålda ex per distrikt. Ex: Blekinge hade �60 medlemmar och 4.�70 sålda ex, Gävleborg �.6�7 medlemmar och �9.77� sålda 

ex, Stockholms län �.8�� medlemmar och ��.700 sålda ex. Observera att matematiken går inte ihop, jmf hela upplagan som är ��.000. 

� omfattande statistik över antal SAP-medelmmar, SSKF-medlemmar, M:s upplaga åren �9�7 och �9�8.
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Annonserna i Morgonbris 1929 till 1939

An
ta

l s
id

or

Sp
al

tu
tr

ym
m

e,
 

ce
nt

im
et

er

An
no

ns
er

, 
sp

al
tc

en
tim

et
er

An
no

ns
er

 %

Anmärkning
�9�9 April �0 ��00 �60 �0.7

Oktober �0 ��00 ���   7.�
November �0 ��00 �00 ��.�
December �� �400 4�� �8

�9�0 Januari �0 ��00 �9� ��.8
April �0 ��00 ��6 �0.4 Motsvarar siffrorna från året innan
Oktober �0 ��00 ��7   7.8 Motsvarar siffrorna från året innan
November �0 ��00 ���   8.� Någon färre annonser än året innan
December �4 �800 �9� �6.4 Motsvarar någorlunda året innan

�9�� Januari �0 ��00 ��4   8.� Något färre annonser är året innan
Februari �0 ��00 ���   7.�
Mars �4 �800 �4� �9 Annonserna ökar avsevärt
April �0 ��00 �00 ��.� Något fler än året innan; upplaga 8.�00
Maj �� 4680 ��8� ��.8 Nytt papper, större format. KAs utstyrsel
Juni Samma utstyrsel som majnumret
Juli
Augusti
September Upplaga 14.000
Oktober �6 ��40 690 ��.� Annonserna ökat avsevärt jmf året innan
November 
December

�9�� April �6 ��40 770 ��.8
Oktober �6 ��40 6�0 �9

�9�� April �6 ��40 7�0 ��.9
Oktober �� 4680 940 �0

�9�4 April �6 ��40 6�0 �0
Oktober �6 ��40 �0�0 ��.�

�9�� April 4� �780 9�0 �� Sidantal inklusive varukatalogen
Oktober �� �880 �90 �7.� Som ovan

�9�6 April �6 ��40 9�0 �9 Som ovan
Oktober �6 ��40 7�0 ��.� Som ovan

�9�7 April �6 ��40 6�0 �0
Oktober �� �880 4�0 �4.�

�9�8 April �6 ��40 770 ��.8
Oktober �8 ���0 6�0 �4.�

�9�9 April �� �880 49� �7.�
Oktober �4 ��60 ��� ��.7
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Artiklarna i 1934 års Morgonbris, ordnade i innehållskategorier

Kaj Anderssons sammanställning av innehållet 1934 antal  procent

Redaktionellt  
Kvinnornas ställning i samhället, hemmet och partiet 4�
Kvinorna på arbetsmarknaden �4
Kvinnorna och religionen ��
Bostadsfrågan ��
Barn- och ungdomsproblem ��
Abort, sexualupplysning, moderskapsförsäkring, ålderdoms-pensionering, hälsovård o a sociala 
spörsmål

��

Allmänna politiska och ekonomiska frågor ��
Kvinnorna, pressen och litteraturen ��
Arbetsmarknaden och fackföreningsrörelsen   �
Summa 164 44 %
SSKFs interna information 
I Morgonbris hyllade medlemmar inom kvinnoförbundet �4
Dödsrunor �6
Semesterresor och semesterhem ��
Klubbreferat från ��
Studiearbetet �6
Summa 92 25 %
Kultur 
Dikter ��
Noveller   9
Biografier   9
Film och teater �8
Summa 58 16 %
Internationellt 
Kvinnorna och fascismen   9
Fredsproblemet   �
Människor, förhållanden och händelser i utlandet �8
Summa 39 10 %
Övrigt 
Utställningar, diverse �0
Diskussion om Morgonbris ��
Summa 21 6 %
Totalt: �74 �0� %

Källa: SSKF Verksamhetsberättelse 1934.
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Signaturer i 119 nummer av Morgonbris 1930-1939, fördelade i 
innehållskategorier. Antal. N=1864.

År Artiklar SSKF internt 
mtrl

Film och
 litteratur

Dikter Internat Övrigt Totalt

�9�0 68 4� �7 9 �� �7 �89
�9�� �06 �� �0 �� �� 8 �7�
�9�� 8� �4 �� �6 � 8 �4�
�9�� �0� 9 �7 �9 �4 �6 �86
�9�4 90 44 8 �� �� 6 �84
�9�� 78 �� 6 �� �6 �8 ��4
�9�6 9� �9 9 �� �� 8 �7�
�9�7 ��8 40 �� 7 �0 � ���
�9�8 ��� �� �� � �0 �� �00
�9�9 8� 47 �8 6 �7 �� ��4
Summa 9�7 �84 �0� ��� �7� �40 �864
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Morgonbris, signaturer 1930

Januari
A.V. 
Aronsson Jenny
Branting Hjalmar 
Gillner Sigrid
M. O-n.
M. S-n.
Magnusdotter-Hedström Birgit 
Ref x �
S.V. x 4
Söderquist Agnes
V. x �
Wallin Anna
Februari
Gillner Sigrid x �
H.S. 
L.A.
Lindhagen Anna x � 
Lindhagen Carl 
Möller Gustav
S.V.  x �
Sita
Sterky Anna 
V. 
Wallentheim Annie 
Wigforss Eva
Mars
Branting Hjalmar
Gillner Sigrid x �
H.S.
Key Ellen
Nordgren Olivia
Ref
S.V. x �
Sillanpää Miina
Sjögren Ingeborg
V. x �

April
A.V.
Andersson Sara
Gillner Sigrid
H. F-d.   
Key Ellen
Ref. x �
S.V. x � 
V.
V.
Värmlänning
Wettergren-Behm Anna
Åström Gustav
Maj
Berg Richard
Eriksson Bernhard
Gillner Sigrid x �
Jonsson Hilma
Lindhagen Ann
Lundgren Bertil
O. N.
Ref. x �
S.V. x �
Sjögren Ingeborg
Strindberg August
V. x �
Östlund Agda
Juni
Gillner Sigrid
Gyberg Gaby
Hallberg Bengt
Hörlen Mattis
Jonsson Hilma
Nansen Fritiof
S. x 4
S.V. x �
Shaw Bernard x �
Tapper Johann
Vänner Inga

Juli
Branting Hjalmar
Flod Hulda
Gillner Sigrid
H. G.
H. L.
Hallberg Bengt
Hedberg Oscar
Key Ellen 
Lundgrehn Adolf
Ref.  x �
S. V.
Shaw Bernard x �
V.
Västberg Disa
Augusti
A. V.
Berg Marthe
Bergman Fritz
Flinta
Gillner Sigrid
M. B.
Magnusdotter Birgit 
Magnusdotter Birgit 
S. H.
S. V. x �
Textilia
van Essen Maria
Vestberg Disa
September
B.
B. M-r.
Björkman Maja
D. V. 
Den kvinnliga sekreteraren
Fröding Gustav/Hans Sax
H. F-d.
Hallberg Bengt
Lundin Sigrid
Ref. 
S. G.
S. V.
Ulrica Henrichsén

Oktober
A. V.
B. M-r.
Fessler Maria
H. F-d.
H. J.
Hallberg Bengt
I. V.
Löhk Elin
Mark Einar
Ref. x �
S. V. x �
Shaw Bernhard
Thapper Johannes
V.
Västberg Disa
November
A-e W-m
Andersson Dan
Björkman Maja
E. I. 
H. F-d.
Larsson Martha
Magnusdotter Birgit
Mark Einar
Ref. x �
S. J-n.
S. V.
V.
Västberg Disa
December
A. V. 
Forsberg Karin
Gaby Gabriel
Hamilton Kerstin
Magnusdotter Birgit
Pettersson Elin
S.
Une Femme
V. x �
Vougt Allan
Västberg Disa
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Morgonbris, signaturer 1931

Januari
Bebel August
Bouves v. V. E.
Fjäll Inga
Fru Ratio.
Hörlén Mattis
Int. Förb.  för fr och frih
Kjellberg Gerda x �
L. I.
Larsson Martha
Liinamaa-Pärssinen Hilja
S. x �
S. V. x �
Sjögren Ingeborg
Ström Fredrik
Ungman
Åström Gustav
Februari
A. L.
A. W.
A.V.
Björkman Maja
Fjäll Inga
Gernandt-Claine Jane
H. F-d.
Hallberg Bengt
Hansson Anna Lisa
Hörlén Mattis
Key Ellen x �
Mejdell Ester
S. x �
S. V.
Sjögren Ingeborg
Söderberg Alfhild
Ulla-Britta
V.
Mars
A. K. X �
A. V.
Backlund Sven
Björkman Maja
Fjäll Inga
H. F-d.
Hallberg Bengt
Hansson Anna Lisa
Korresp.
Magnusdotter Birgit
N. S. 
Ossiannilsson K.G.
Overall
R. H. 
S. 
S. V.
Sender Toni
Ström Else
V. 
Västberg Disa

April
Den refererande
E o l.
Fessler Marie
Fjäll Inga
Forsberg Karin
H. F-d.
Hallberg Bengt
Hansson Anna Lisa
Martinsson Mia (sic)
Overall
S. G.
S. V.
Västberg Disa
Maj
A. St.
Arrhenius Lilly
B. M.
Deutsch-Kramer Marie
E o l
Fjäll Inga
Forsberg Astrid
Hallén Harald
Lindström Rickard
Michelsen Elle
Palmær Margit
RITA
S. V.
V.
Vessman Signe
Wigforss Eva
Årads Eva
Juni
-j.
B. M.
Hamrin Ruth
Magnusdotter Birgit
Parker Dorothy
Partiets kvinnliga 
sekreterare  
RITA
Vessman Adolf
Åkerberg Harald

Juli
Beyer Nils
E. S. 
Eriksson  Bernhard
Forsberg Karin
Gillner Sigrid
Hörlén Mattis
Leikel Hanna
Magnusdotter Birgit
Morgonbris utsända
Västberg Disa
Wessman Sign
Åkerberg Harald
Augusti
Arrhenius Lilly
Eol
Forsberg Astri
Hedberg Oscar
Höjer Signe
Michelsen Elle
S. V. 
Severin Frans
Thurberg G. O.
Vessman Signe
September
B. M.
Backlund Sven
En besviken
Grundström Helmer
Hörlén Mattis
Lindström Rickard
Löhk Elin
M. B. 
N. B.
Toller Ernst
Wessman Signe

Oktober
B. M.
Ericsson John O.
Forsberg Astri
Johansson Hedv.
Strand Sven G
November
-a.
-j.
Agerby Greta
Björk Leif
Forsberg Astrid
Hertzman-Ericson Gurli
Johansson Alf
K. A.
L. A.
Marcus Gerda
Paulsson Gregor
Ruth Alida
Rydelius Ellen
Synne Margit
Thurberg G. O.
December
Arrhenius Lilly
Beyer Nils
Danielsson Johan
Ehrenborgh-Lorichs 
Signe
Fall Ernst
Forsberg Astri
Grundström Helmer
Hedström Birgit
Lindqvist Anna
Lundberg Gunnar
Malmlöv Linnéa
Marcus Gerda
Palmær Margit
Rydelius Ellen
W. B.
Wigforss Eva
Willie
Wirén Herta
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Morgonbris, signaturer 1932

Januari
-el.
Forsberg Astrid
Fru RATIO
Gillner Sigrid
Hörlén Mattis
Lundh Gunnar
Lundin Sigrid
N. A.
Porat Sally
Ström-Olsson Julia
Thurberg G. O.
Wessman Signe
Wilkinson Ellen
Februari
EBON
Elmqvist Greta
En tjänarinna i 
Värendsbygden
Flodh Elis C:son 
H. F-d.
Hallberg Bengt
Holmgren Ann Margret
Jessica
Malmlöv Linnéa
Negri Ada/Rydelius Ellen
Rydberg Viktor
Wilkinson Ellen
Wulff George L.
Mars
Grundström Helmer
K. A.
Lundberg Gunnar
Nilsson Karl
Pudica
Retstickan
Rydelius Ellen
S. G.
Värnlund Rud.
Wilkinson Ellen 
Årads Eva

April
Arbetarhustrur från Storfors
Forsberg Astrid
Hallberg Bengt
Kjellgren Josef
Lånström Knut
PRIM Ragnhild
Rydelius Ellen
S. G.
Wallerius Leande
Wilkinson Ellen
Årads Eva
Maj
Branting Georg
En arbetarhustru på landsbygden
Gillner Sigrid
Hallén Harald
Hedberg Oscar
Hembiträde
Israelsson Maria 
Karlfeldt Erik Axel
Kellgren Josef
Lånström Knut
Martinson Moa
Ossiannilsson K. G. 
S. G.
Selge Allan
Signe Wessman
Wilkinson Ellen
Årads Eva
Juni
Beyer Nils
Boye Karin
E. R. 
Holmgren Matilda
Karlsson Karl
Markelius Sven
Persson Bernhar
RETSTICKAN
Rydelius Ellen
Skog Love
Wessman Signe
Wilkinson Ellen
Östlund Agda

Juli
Grundström Helmer
Hirdman Maj
Höjer Signe
Markelius Sven
Nilsson-Tanner P.
Odhe Torsten
Olärd arbetarhustru
Svensson Elina
Wilkinson Ellen
Örne Anders
Augusti
A. H. 
A. K-L
A. Pn.
A. W-R.
A.F.
Elgström Anna Lenah
Flood Hulda
Fröjd Linnea
Gillner Sigrid
K. A.
Lagerlöw Signe
Lille Lisa
Lind Albin
O. W.
Wilkinson Ellen
September
Engberg Arthur
Hansson Per Albin
Johansson Anna
K. A.
Larsén Maria
Leikel Hanna
Malmlöf Linnea
Stolten Olga (ty)
Strand Sven G.
Wilkinson Ellen
Öberg Märta
Örne Anders
Östlund Agda

Oktober
Fredriksson Karl
Hedberg Oskar
Jonsson Agnes
K. A.
Lindberg Per
Neill A. S.
Peterson Adrian
Västberg Disa
Wilkinson Ellen
November
Fredriksson Karl
Gillner Sigrid x �
Hansson Elsa
Hedberg Oskar
Kaj
Martinsson Moa
Stark Maja
Wilkinson Ellen
December
Boye Karin
Braathen Alma
Gillner Sigrid
Hertzman-Ericson Gurli
Lindhagen Anna
Palmær Margit
Peterson Adrian
Rydelius Ellen
Wägner Elin
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Morgonbris, signaturer 1933

Januari
B. L.
Brunskog C. J.
E. R.
Forsberg Astrid
Hegardt Bernhard
KAJ
Malmlöf Linnea
O.L.
Rydelius Ellen
Selge Allan
Wigforss Eva
Wilkinsson Ellen
Februari
Beyer Nils
Boye Karin
Gillner Sigrid
Holmström Agne 
KAJ
Kjellgren Josef
Lindner Barbro
TUN
Wilkinsson Ellen
Wägner Elin
Mars
Andersson Kaj  x �
B.L.
Björkman  Maja 
Gillner Sigrid x �
Hallberg Bengt
Holmgren Mathilda
Nordgren Olivia
Selge Allan
SIG.
Wägner Elin
April
Andersson Nils
Backlund Sven
E.R.
Frisch Svea
Kjellgren Josef
Linde Ebbe
N.A.
Syvertsen Sigrid
Wilkinsson Ellen

Maj
Berglund Åke dr
Blomqvist Ture
Butler H. S. 
Ekelöf Gunnar
Forsberg Astrid
Gillner Sigrid
Gustafsson Vanj
Hallberg Bengt
KAMRATERNA
Leikel Hanna 
Lindhagen Anna
Rimbaud/Ekelöf
Törngren dr Pehr Henr
Wallentheim Ann
Wilkinsson Ellen
Juni
Almqvist Osvald
Elgström Anna Lenah
Gillner Sigrid
Inber Vera
KAJ
Lysholm Bothil
Palmær Margit
Peterson Adrian
PRIM Ragnhild
Strand Sven
Wagnsson Rube
Wessman Signe
Juli
Björk Eva
Braathen Alma
Fru VITAMIN
Gillner Sigrid  x � 
Hallberg Bengt
Hammar Bengt 
Lundberg Gunnar
Lysholm Bothil
Lånström Knut
Nilsson Magnus
Palmær Margit
Wilkinsson Ellen
Wiren Herta

Augusti
Boye Karin
Gillner Sigrid
Hallberg Bengt
Hedberg Oscar
I. S.
K. F.
Kaj.
Larsson K.
N. B.
Palmær Margit
Razumny Mark
Wallentheim Ann
Wilkinsson Ellen
September
B. L-r.
Björklund Ingebo
Bolin Greta
Engqvist Greta
Flood Hulda
Forsberg Astrid
Gillner Sigrid
Lindhagen Anna
Palmær Margit
RÖDA ROSEN
Stuge Helmer
Wilkinsson Ellen
Oktober
Andersson Nils
E. S.
Flood Hulda
Fredriksson Karl
Greitz Bernhard
GWEN
Hansson Per Albi
Hansson Sigfrid
HED
Hedström Birgit
Hermelin Sven A
Hirdman Gunnar
Hjörne Harry
Kihlberg Leif
Lidberg Hugor
Ljunglund Leon
Lundh G.
Ratheau Emilie
Rydelius Ellen
Segersted (sic) Torgny
Selander J. A.
Starkenberg Ivar
Strand SvenG.
Ström Fredrik
Svartengren Elsa
von Konow Margareta 
Wessman Signe
Wägner Elin
Åkerberg Harald

November
Björk Carl
Bohlin Friedl
Bohlin Sara
E.S.
En klubbkassör
Flodh Elis C:son
Flood Hulda
Gillner Sigrid
Gustafsson Mia
Höijer Signe
K.A.
Kamrat
Ljungdahl Hildur
Palmær Margit
Sassoon Siegfried
Stam Tage (Tua Ström)
Svartengren Elsa
SYLVIA
Söderberg Inez
TORONTO
Vanner Al
Vickström Inez
Västberg Disa
Wallentheim Anni
Wallström Viran
Wirén Herta
Wägner Elin
December
A.M.
Björk Leif
E.S.
Flood Hulda
Forsberg Astrid
Gerholm Tor
Gillner Sigrid
Kaj
Kvinnoklubbist
Mark Einar
Myrdal Alva
Nilsson Gunhild
Nordgren Olivia
Porath Sally
Steen Else
Söderberg K.
Västberg Disa
Wedholm Olle
Wessman Signe
Wigforss Eva
Wirén Herta



Appendix�F

253

Morgonbris, signaturer 1934

Januari
Beyer Nils
E.S-n. Eriksson
Flood Hulda
Göransson Viki
Hoel Nic dr
J-z S-g
Mark Einar
PRIM Ragnhild
Sv.S.
Sørensen Arne
Wedberg Elvira
Februari
Alving Barbro
Andersson Gunnar
ASON
Bergman Stina
Eliasson Edvin
Flood Hulda
Gullberg Hjalmar
Hedberg Vivan
Johnsson Olof
K.A.
Lindahl Carl F.
Lindqvist Märta
Lundström Gunhild
Mattsson Vict.
Olsson K.J.
Vessman Signe
W.
Åkerman Else
Åman Valter
Mars
Alm Ulla
Björk Carl
Carlsson Agda
Diktonius Elmer
Eriksson Gerd
Frank Leonard
Johnny
Jändel Ragnar
Klaesson H.
Lundqvist Ernst 
M.J.
Markelius Viola 
Persson Karin
Petersson Adrian
S.L.
Sutherland Mry 
U.A.

April
Andersson Olga
B.H.
Eriksson Valter
Eriksson Valter
Flood Hulda x �
Forsberg Astrid
Fried Leon
H. C-n.
Hedin E.A.
Kiellander Sven
M.P.
Morrisson Herbe
Nannetti Vieri
Sutherland Mary
Svensson Einar
TISA
V.J.
Maj
Bergman Fritz
Cassel Margit
E. N-n.
E.I.
Ekelöf Gunnar
Flood Hulda
Forsberg Karin
Göransson Viking
Jändel Ragnar
Karin P.
Kihlberg H.
L.S.
L.T.
Larsson Knut
Linder Barbro
Nilsson Magnus
Rosenström Sarah
Teodorsson Anna
Victorin Agate
Victorin Agate 
Västberg Disa
Ödeen Stig
Juni
Björk Leif
E-n.
E.A.
E.S.
Flood Hulda
G.P.
Göransson Viking
Hammarlind Josef
Hedström Birgit
Kaj
Magnusdotter Birgit
Nordgren Olivia
O.P.
Skoglund Hulda

Juli
De unga
Flood Hulda
Förbundsstudieledaren
Gillner Sigrid
H.F-d.
Hertzman-Ericsson Gurli
Jakob Sven
Kvinnlig agitator
Leijon Gunnar
Netzén Gösta
Nordgren Olivia
Södertäljeklubben gm. sekr 
Tamm Elisabeth
Augusti
Boye Karin
CECILIA
E.I.
Flood Hulda
Grönlund Nils
Gyllensköld H.C
Hedberg Vivan
K.J. O-n.
Lundberg Emma
M-r
Netzén Gösta
Näss Carlos M.
Vessman Signe x �
Västberg Disa
September
-j.
E.I.
Flood Hulda x �
Frisk Stellan
GIT.
Hilde
Kaj. 
Nilsson Anders 
Nilsson Karna
Nissen Birgit
Plivier Theodor
Victorin Agate
Westerståhl Jörgen
Östberg Rosa

Oktober
-j.
En resenär
G.N.
Greitz Bernhard
Gustafsson Lisa
KAJ
Linder Barbro
Lundh Paul
S.V.
Wallisch Paula
Wessman Signe
November
Edgren Nils
Ekelöf Gunanr
Flood Hulda
Förbundsstudieledar
KAJ
Lagerström Hugo
LN 
Nilsson, Linnea
Pauli Lillemor
Sandel Maria
SKÅNSKA STINA
Vessman Signe
December
Boye Karin
Carlsson Ossian
-d.
Danielsson Johan
Geijer Ulla
H.F
H.F.
Hedberg Vivan
Henrichsén Ulrica
Höijer Signe
Iversen Elin
Kaj
Key Lehmann Es
Läsarinna
Stiernstedt Marika
Åkerberg harald
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Morgonbris, signaturer 1935

Januari
B.L.
Bergman Fritz
F.L.
Flood Hulda
Forsberg Astrid
H.F.
Lånström Knut
M.D
Myrdal Alva
Pehrson Elsa
Townshend Fran
Wessman Signe
Februari
Gillner Sigrid
Lindqvist-Pettersson Anna
Lindström Rickard
Peterson Adrian
Vanner Al
Mars
Boye Karin
E.S:
Gillner Sigrid
Höjer Axel
INKA
Jansson Margit 
K.H
Martinsson Moa
Mattsson Mogens
Ohlsson Anna
S.W.
Tegen Gunhild
Vanner Al

April
Agerby Greta
Colljin Gustaf
Eriksson Edwin
Flood Hulda
G & H 
Hansson Bertil
I.A.
L.S.
M.S-son
Nelken Margarita
Nilsson Linnea
Phersson Elsa 
S.M.
Stark Maja
Wessman Signe
Wigforss Clara
Maj
Ahlgren Nils
Almgren K.E.
Andersson Ingrid
Arvidson Stellan
Bali
Bart Sven
Bomullsman
E.I
Flood Hulda
Flood Hulda
Folkskollärarinna
Hellhagen Signild
Hjort Lina
Jonsson Lina
Larsson Gösta
Linder Barbro
Lindhagen Anna
Linnhartsson Inez
Lundberg Greta
Reele Irene
Wickström Inez

Juni
Bara ett fruntimmer
Blomberg Harry
Bohlin Elin
Boye Karin
Claesson Henny
Dahl Einar
Ericsson Ester
Eriksson Edwin
J.K.
Jönsson Lorentz
La Rouge
Larsson Sven 
LEI
M.J.
Markelius Viola W
Patienten 
Pettersson Axl
Pollak Marianne
Rundström Frida 
Sillanjää Mima
Stenberg Oscar
Strand Sven G
Ström Fredrik
Wigforss Clara
Wiik Anna
Juli
B.L.
Bali
Blomberg Harry
Inka
Linder Barbro
Lundstedt Gunna
Makelius Viola 
Persson Henrik
Pettersson Mona
Redda
Rosenström Sarah
Wall Anna
Wessman Signe
Augusti
Flood Hulda
Gillner Sigrid
Hammar Anna Lisa
Hedberg Oscar
Huldt Åke
I.F.C.
Inka
Janson Selma
Jansson Beda
Petersson Adrian

September
B.J.
Bläckstadius
Branting Sonja
H.F.
Kåge Wilhelm
L.T.
Rosinkrantz Gudlaugu
Walfridsson Willy
Oktober
Ekelund Linnea
Flood Hulda
Gate Flory
Hellhagen Signil
Klyve Mens     
Lindberg Elof
Linder Barbro
Nala Katri
Pollak Marianne
Sutherland Mary
Västberg Disa
Åkerberg Harald
November
Hansson Bertil
Brännberg C.
KAJ
Foss Harald
Lüsch Fritz
Brännberg C.
Wirén Herta
December
A.A.
Borelius Hilma
Flood Hulda
Forsberg Astrid
Gröna hatten
Johansson Naëma
Kaj
Kaj 
P-n
Schreiber Adele
Söderberg Eugenie



Appendix�F

255

Morgonbris, signaturer 1936

Januari - februari
Brodin Knut
Engberg Hulda
Flood Hulda
G.S.
KAJ
L.W.
S.
Stark Maja
Söderqvist Agnes
Västberg Disa
Wirén Herta
Wågland Stina
Mars
A.L.
Bergman Sven
Flood Hulda 
Hansson Lisa
Jansson Beda
Lena P.
Linder Barbro
MAJ x �
Myrdal Alva
NÅLSÖGAT
TISA
V.R.
April
Björkman Maja
Bühler Charlotte
En bland de små
Eriksson Ellen 
Eriksson Nancy
Flood Hulda
Gudmindsdottir Oddny
Hellhagen Signild
Johansson Thora
KAJ
Karlsson Valborg
Lundstedt Gunnar
M. B.
Maj
MAJAN
Nilsson Linnea
Severin Ingrid
Svensson Oscar
VANNER Al
Wigforss Clara

Maj
A.L.
B.L.
Ekelöf Gunnar
Enskedeklubbis
Flood Hulda
Hansson Bertil
Hove Harriet
Jundell Ragna
Kvinnoklubbist i 
Oxelösund 
M.P.
Pollack Marianne x �
Relte Andreas
Rikard Gerd
Rollin G.
Västberg Disa x �
Östlund Agda
Juni
Edith B.
Flood Hulda 
Hansson Bertil
Hansson Märta
Hertzman-Ericsson Gurli
INKA
Johansson Vivi
Kamrat
Linder Barbro
Medlem
Persson Henrik
REDDA
Sillanpää Miina
Ström Else
Sömme Gabbi
Västberg Disa
Wigforss Clara
Juli
a.
-j.
Andersen Nina
B. L-r.
Flood Hulda
Förbundsordförande
Kaj 
Person Karin W
Siv
T.S.
Västberg Disa x �

Augusti
Branting- Westerståhl Sonja x �
Flood Hulda x �
Förbundsordföranden
Höjer Signe
Klubbist
Lindgren Greta
Mendels Judi J.H.
Olberg Paul
R.A
Sillanpää Minna
Västberg Disa
Wirén Hertha
September
Alm Ulla
Elv Margit
Flood Hulda
Linder Barbro
Nordgren Olivia x �
S.B.
S.Me.
Svartengren Elsa
Västberg Disa
Wägner Elin
Oktober
A-n O.
Andersson Ebon
Andersson Tyra
Buisson Suzann
CAISA
Claesson Henny
E.W.
Eriksson Nancy
Flood Hulda x �
H.A.
H.W.
Hedberg Vivan
Hedgren Lydia
Hedlund Ellen
Hedström Birgit
Hellhagen Signild
Höjer Signe
Jansson Beda
L.G.
Lysholm Bothild
MASUR Ella
Pels Alice
Västberg Disa
Å.H.

November
A.
A.O.
Brandt Agnes
Branting Rina
Branting-Westerståhl Sonja  
Flood Hulda x �
Myrdal Alva
Söder H.
Tingsten Herbert
Västberg Disa
Wigforss Eva
December
Becker Ulla
Branting-Westerståhl Sonja 
D.V.
Den blonda
E.H.
E.W.
Ericsson Anna greta
Eriksson Nancy
Flood Hulda
H.F.
Hansson Per Albin
Höjer Signe
J.O.
Larsson Marta 
Linnhartssonn Inez
MAJ x �
Mesch Anna 
Tant Augusta
Västberg Disa
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Morgonbris, signaturer 1937

Januari
A.M
Andreen-Svedberg Andrea 
D.V. 
E.N.
E.W. x �
J.O.
Larsson Gösta
Larsson Marta
Mañana
Myrdal Alva  
Nordgren Olivia
Sennegård Ella
Tegen Gunhild
Wigforss Ernst
Wigforss Eva
Västberg Disa
Februari
A.S.
Branting-Westerståhl Sonja 
E.I.
E.W. x �
Erika
Flood Hulda
Frun från landet
Förbundsstudieledaren
G.E.
Grundström Helmer
H.F.
Humla Hildur
Larsson Marta
Linder Ruth
Lindström Jenny
MAJ
Myrdal Alva x �
Nielsen Rudolf
Nylin Elsa
O.N.
S.C.
Sterner Richard
Svartengren Elsa
Vi
Wikfors Gerda
Mars
Andreen Swedberg Andrea
Branting Westerståhl Sonja
Brunskog Margaret
Carma
E.S.
Flood Hulda
Git.
MAJ
Mehr Hjalmar
Myrdal Alva
Nordgren Olivia
Tingsten Herbert
Virén Herta
Wågland Stina
Västberg Disa

April
E.S.
E.W.
E.W.
Erika L.
Flood Hulda
Gårdlund Torsten
H.F.
-ll.
M.B.
M.L.
MAJ
MAJ
MAJ
Martha Larsson
Myrdal Alva
Ref.
Referenten
S.A.
Segerlund Hillevi
Tegen Gunhild
Wahlstedt-Markelius Viola
Västberg Disa 
Åkerman Johansson Brita
Maj
A.S.
ALA
Branting-Westerståhl Sonj
Böök Fredrik
E.N.
E.S.
Flood Hulda
Garby Elias dr
I.S.
Jändel Bengt
Lange G
MAJ
Martha Larsson
Myrdal Alva
Palmær Margit 
Studieledaren
Wigforss Eva
Västberg Disa
Juni
A.M.
AASEN Arne Pasche
Aguirre M.
Annika
De Palencia Isabe
E.S.
Fogelclou Norlind Emilia
G.H.
G.J.
Hansson Anna Lisa
Hedberg Anders
Hästesko-Heporanta Elsa
Ljungdell Ragna
Maj
Martha Larsson
Myrdal Alva

Forts. juni
Olsson Ida
Pettersson annie
Sandell Viola
Tegen Gunhild
Wahlström Lydia
Wedberg-Larsson Viran
Wigforss Eva
Wigforss Eva
Juli
Alm Ulla
Am.
Andreen-Svedberg Andrea
B.J.
Bohlin Friedel
Branting Westerståhl Sonja
E. S.
Ericsson Nancy
F
G
G.D-n
Hugo Alma
Kassman Gunnar
Kjellberg Gerda
M. R-t.
MAJ
Myrdal Alva
Nordgren OLIVIA
S. B-W.
Sanna
Wahlstedt-Markelius Viola
Augusti
Andersen Nina
Borsa Rosita
Branting-Westerståhl Sonja
E.W.
Forsberg Astrid 
Ge.
Hansson Berit
M
M.J.
Maj 
Mix
Myrdal Alva
Pettersoon Hilda
S
Waltersson J.H.
September
A.J.
B
Björklund Anika
E.W.
Flood Hulda
Fredriksson Karl
Förbundsordförande
G.F.
H.F. x �w
H.J.
Håkansson Leonore

Forts. september
Jändel Bengt
Lindqvist-Pettersson Anna
M.E.J.
Mesch-Rudling Ann
Mix
Nordenstrand Sekel
Reidler Elin
Thunborg Folke
Västberg Disa
Oktober
Begtrup Bodil
Bjerlöw H.
Branting-Westerståhl Sonja
de Palencia Isabel
Flood Hulda
Hansson Anna Lisa
Hedberg Vivan
Jansson Beda
Lilla gumman
Löwnhielm Christina
m.ö.
MAJ
S.B-W.
Tillgren Josua
W x �
Victor Walther
Wigforss Eva
von Kræmer Vera
Västberg Disa
November
Branting-Westerståhl Sonja
Engkvist Greta
Eriksson Torsten
M
Matthis Peter
Michelsen Ellen
Myrdal Alva
R.H.
Siv.
Swartling Monica
Wigforss Eva 
Västberg Disa
December
A; A.L.; A.M.
AMRU
Björklund Ingeborg
Branting-Westerståhl Sonja
E.W.
Flood Hulda
G.T.
H F-d
Håkansson Lo
I.S.; K.L.; M.B.
Tegen Gunhild
Tsang Pao Wang
Västberg Disa
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Januari
A.M.
A.R.
AMRU
D.V.
E.W.
E-a L-m
Engkvist Greta
Ericsson Nancy
Flood Hulda
Gjöres Axel
H.F. x �
Hansson P A 
Harris Pippa
Klein Helena
MAJ
MIX
Myrdal Alva
Palmær Margit
Pauli Gulli
W.B.B.
V.Z.
Wigforss Eva
Västberg Disa
Februari
AMRU
Beijer Nils
Flood Hulda
Flood Hulda
Hertzman-Ericson Gurli
INO
M
Maj
Michelsen Ellen
MIX
Myrdal Alva
Philipp Rudolf
S.G.
V
Wi.
Viola W.E.
Von Hofsten Birgitta
Mars
A.H.
A.L.
A.M.
Andreen Andrea
B.J.
Bergman Gunnar
Borglund Nancy
Branting-Westerståhl Sonja 
Branting-Westerståhl Sonja
E.R.
Ess.
Flood Hulda
Gustaf Mattsson
Holmgren Mathilda
Höijer Signe
LAST Jef.

Mars forts.
Lindström Rickard
MAJ
Olsson Oscar
Sandegård Karl
Steinwall Märta
Svartengren Birger
Sörensen Anna
Tegen Gunhild
Wahlberg Lisa
Wahlström Lydia
Wigforss Eva
Wikander Ingeborg
April
Björklund Ingeborg
Branting-Westerståhl Sonja
Engkvist Greta
H.F.
Höjer Signe
Jändel Bengt
Klein Helena
M
MAJ
MAJ
MIX
Nilsson karna
Styrelsen
Von Hofsten Birgitta
Maj
A.P.
Charlotta
D
Dyring Nils
E.H.
Ericsson Nancy
Jacobsson Signe
Johansson Thora
Lånström Knut V.
MAJ
Mix
Selge Allan 
SIGYN
T.S.
Tegen Gunhild
W
Västberg Disa

Juni
Alexanderson Gunborg
CEO
Elmgren Arne
Flood Hulda
H.D.
Michelsen Ellen
R
Rosetta
Sandberg Harry
Wigforss Eva
Wigforss Eva
Juli
AMRU
Asta J.
E.V.
E.W.
-g. e.
Hirdman Maj
Owlglass D:r
SAND Elsa
Stachlovici Adi
Wase Gustaf
Västberg Disa
Augusti
Andersen Nina
Andreen Andrea
E.E.
Fredholm Signe
Myrdal Alva
Nilsson Aina
Norin Einar
Sjöholm Alex J. 
Tegen Gunhild
September
A.R.
Branting-Westerståhl Sonja
H.J.
Hansson P A 
Myrdal Alva
Wigforss Eva
Oktober
AMRU
Håkansson Lo
MAJ
MAJ
Nilsson Karna
Tegen Gunhild
Wærn-Bugge Ingeborg
Wigforss Eva

November
A´SON
Anna
C.J.
D.V. 
Edberg Rolf
Elno
En som reagerat
Ericsson Nancy
Flood Hulda
H.F.
Ivarsson-Pauli Gulli
Kock Karin
Madame Lucille
Maj
Malmsten Margit
Mix
O.H.
Olsson Erica
Reidler Elin
Rosetta
Rudling Anna
SYLVIA
W
Wedberg Elvira
Wigforss Ewa
Västberg Disa
Östergren Elna
December
AMRU
Branting-Westerståhl Sonja
D.V.
De Palencia
E.W. x 4
H.F.
LEI
M
M.J.
Martinsson
Meurling Per
Nyblom Elsa
-r.
Ryhd Hanna
Sand Elsa
Sandler Maja
Signe Wessman
Sjöborg Astrid
Ström Elsa
Tegen Gunhild
Tegen Gunhild
Wagnsson Helga
Wahlström Lydia
Wigforss Ernst
Östlund Agda
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Januari
AMRU
Andersson Lizzie
ARALK
B.L.
Bleking Bertil
Claesson Märta
D.V.
E.W. x �
Ferlin Nils
Flood Hulda
Förbundsordföranden
H. Wgn.
Inghe Gunanr d:r
Karlsson Frida
Lindqvist Sven G
M.B.
N.E.
Rissler Gerd x �
Stenlund Fritz
Sundström Judith
Svedberg Ellen
Wallin Anna
Vernblom Lisa
Wickström Inez
Winrich Hilde
Februari
Bengtson Margit
Carlsson Brynhil
Ekelöf Mia
Ericsson Nancy
Gustafsson Mia
Håkansson Anna
Höjer Signe
Jansson Margit
Karlsson Elsa
Ljungqvist Valborg
M.J.
Neumann Margarethe
Nääs Lydia
Olsson Dagny
Rydh Hanna
S. B-W
Stenberg de Yuste Elvira
Tegen Gunhild
Wigforss Eva
Västberg Disa
Mars
Benett Malin
Branting-Westerståhl Sonja
Collin Karin
E.N.
Ericsson Nancy
Hedberg Vivan
Hultberg Eric
Håkansson Lo
MAJ
Ström-Olsson Julia
Tegen Gunhild
Wigforss Eva

April
Andreen Andrea
Dupont Marie
E.H.
Hansson Per Albin 
Jirku Gusti
Jonsson Gustav
Lindquist Sven G 
N.E.
S. B-W
Sanne S.D.
Svensson Emmy
Tegen Gunhild
Wigforss Eva
Maj
Bratvo Jari
Charlotta 
Ericsson Nancy
Fischer Ida
G.-L.
M
Maj x �
Steinwall Märta
Ström-Olsson Julia
Tegen Gunhild
Tegen Gunhild
Tingsten Herbert
Västberg Disa
Juni
A.B.
A.F.
AMRU
Björklund Ingeborg
E.M.J.
E.W
Friberg Maria
H.K.
Lindhagen Anna
M.A.
Nordgren Olivia
Pauli Gulli
Wessman Signe
Wigforss Eva
Västberg Disa
Juli
AMRU
Amru
De Palencia Isabel
Flood Hulda
G.J.
G.R:
Höjer Signe
Jeanette
Nilsson Aina
Nordgren Olivia
S.B-W
Tegen Gunhild
W.E
Viola We
Zola Emile

Augusti
Björklund Ingeborg
Branting-Westerståhl Sonja
Brecht Berthold
Charlotta
E.W.
Flood Hulda
G.H.
Gerda
Larsson I
Lindhagen Anna
M.J.
Meurling Per
Stachlovici Adi
Ström-Olsson Julia
Tegen Gunhild
Tegen Gunhild
Viola We
Von Hofsten Erland
September
Branting-Westerståhl Sonja
Eriksson Holmfrid
Flood Hulda
Förbundsordföranden
Inez Wickström
Inghe Gunnar
Jeanette
Jirko Gusti
Linauer
Meurling Per
Mix
Persson Rud.
Rissler Gerd
Sofia
Tegen Gunhild
Wallin Anna
Oktober
Cortin Bengt
E.W
E.W.
Embring-Grandell Margit
Förbundsordföranden
H.G:
Hamar G.E.
Håkansson Lo
Linnhartsson Inez
Rudling Anna
Tegen Gunhild
Tegen Gunhild
Wickström Inez
Wigforss Ernst

November
Ahlberg Alf
Andersen Nina
Andersson  Kaj
Arna
Björklund Ingeborg
Blume Isabelle
De Vries A. J.
E.S.
E.W.
Elgström Anna-Lena
Engkvist Greta
Gerhard Karl
Grünewald Isaac
H.F.
Hansson Gertrud
Johansson Thora
L.H.
Leffler Elvira
Levertin Anna
Lindhagen Anna
Lionæs Aase
M.P.
Manger Gunhild
Mix          
Olsson Dagny
Olsson Dagny
Pettersson Agnes
Salmela Järvinen Martha
Sofia
Ström-Olsson Julia
Sundberg Lilly
Sutherland Mary
Wahlström Lydia
Wahlström Lydia
Vessman Signe
Wickström Inez
Wästberg Disa
Östlund Agda
December
A.S.C-n
Amru
Björklund Ingeborg
E.L.
E.W. x � 
Eriksson Holmfrig
Fredholm Signe
Förbundsordföranden
Jacobsson Signe
Jansson Margit
Johansson Greta
Mix
Söderström Vera
Tegen Gunhild
Wenner-Rosin Anna
Wigforss Eva
Wägner Elin
Åkerman Brita
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Ettorna 1930-1939

1930
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1931
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1932
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1933
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1934
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1935
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1936
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1937
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1938
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1939
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