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Berith Backlund & Anna Sjödahl Hayman, Göteborgs universitetsbibliotek 
”Kvinnors kamp för kunskap” – en kvinnohistorisk portal 
http://www.ub.gu.se/kvinn/kunskap/ 
 
I vårt paper/föredrag kommer vi att presentera webbplatsen ”Kvinnors kamp för kunskap” och 
Kvinnohistoriska samlingarna som helhet. Portalen är ett led i vårt arbete med att presentera 
den svenska kvinnohistorien i digital form. Utgångspunkten är det material som finns i våra 
samlingar. Vi tar också upp frågor om tillgängliggörande, marknadsföring m.m.  
 
Om Kvinnohistoriska samlingarna 
Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek är sedan 1997 nationellt 
ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning. Redan 1958 grundades stiftelsen 
Kvinnohistoriskt arkiv, på privat initiativ. Grundare var tre kvinnor: bibliotekarierna Asta 
Ekenvall och Rosa Malmström, och Eva Pinéus, verksam inom Fredrika Bremerförbundet. 
Deras mål var att lyfta fram bibliotekets litteratur om kvinnor och kvinnoforskning, att samla 
arkivmaterial om den svenska kvinnorörelsen och att ge ut en serie kvinnohistoriska 
bibliografier och vetenskapliga verk. 1971 blev arkivet en del av Göteborgs 
universitetsbibliotek och bytte namn till Kvinnohistoriska samlingarna. Man fick då sin första 
anställda bibliotekarie, på halvtid. 1997 blev samlingarna alltså ansvarsbibliotek och har nu 
sju anställda bibliotekarier. 
 
Kvinnohistoriska samlingarna har Sveriges största samling av litteratur om kvinno- och 
genusfrågor. I handskriftssamlingen finns arkiv från ca 150 enskilda kvinnor och ca 100 
föreningar och samlingarna växer kontinuerligt. Arkivmaterialet används ofta av forskare och 
har legat till grund för såväl avhandlingar som populärvetenskapliga verk. Mest känd är nog 
Ulrika Knutsons ”Kvinnor på gränsen till genombrott : grupporträtt av Tidevarvets kvinnor”, 
som bygger på material om Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad. Andra exempel är 
Kerstin Lökkens "Alla dessa duktiga kvinnor : om rätten att få representera sig själv i det 
offentliga samtalet”, Birgitta Jordanssons ”Den goda människan från Göteborg : genus och 
fattigvårdspolitik i det borgerliga samhällets framväxt”, som bygger på material från 
Föreningen för uppmunt ran av öm och sedlig modersvård och Per Wästbergs ”Alice och 
Hjördis : två systrar : dagböcker och brev 1885-1964”, om Alice Nordin och Hjördis 
Tengbom. 
 
 
Nationellt uppdrag 
Vårt uppdrag som ansvarsbibliotek innebär att vårt arbete ska komma hela landet tillgodo. 
Vårt första stora projekt blev att göra specialdatabasen KVINNSAM gratis tillgänglig på 
webben, vilket skedde 1998. Samtidigt startade vi också en digital referenstjänst, Frågelådan, 
och senare kom ämnesportalen KvinnWebb. Under några år ingick den i RASK, men nu när 
RASK är nedlagd har KvinnWebb återskapats som en självständig genusportal. 
 
Göteborgs universitetsbibliotek började tidigt digitalisera material ur samlingarna. 
Kvinnohistoriska samlingarna startade med viktiga äldre kvinnotidskrifter – ”Tidskrift för 
hemmet”, ”Dagny” och ”Framåt”. Digitalisering innebär stora fördelar, både för användarna 
och för oss själva. Materialet blir tillgängligt för många, oavsett bostadsort, forskning och 
undervisning underlättas, slitaget på materialet minskar, kvinnornas historia synliggörs och 
fotografier blir lättare att hitta när de finns i en databas i stället för spridda i olika arkiv. Det 
underlättar också för forskare att knyta ihop de trådar som ofta finns mellan olika arkiv. 
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Arkiven och deras ev. ”bipersoner” lyfts fram genom digitalisering av t.ex. brevsamlingar. 
Många kvinnor kan förekomma i flera arkiv, som finns på olika håll i landet, och genom 
digitalisering synliggör man de nätverk som fanns. 
 
Ytterligare ett sätt att tillgänglig- och synliggöra vårt handskriftsmaterial är den databas som 
tagits fram av GUB:s handskriftsavdelning. Vi har börjat lägga in arkivposter, och ska länka 
till respektive arkivförteckning. Härigenom blir materialet sökbart genom flera ingångar. Idag 
ligger en enklare alfabetisk lista över arkiven på vår hemsida, med länkar till 
arkivförteckningarna.  
 
Vår första portal ”Kärlek, makt och systerskap” var inte ett ansvarsbiblioteksprojekt utan 
gjordes till utställningen med samma namn. Det var en vandringsutställning om den svenska 
kvinnorörelsen under 1960- och 1970-talen. Utställningen hade vernissage på Arbetets 
museum 2002 och just då hade vi inga planer på att portalen skulle följas av flera. När det på 
hösten 2004 blev aktuellt att föreslå projekt för det kommande året föddes tanken på att göra 
ytterligare en portal. Valet föll på rösträttsrörelsen och skälen var flera. Det var en begränsad 
fråga som var aktuell under en begränsad tid och vi har mycket handskriftsmaterial om 
rörelsen. 2006 skulle det vara hundra år sedan Finland, som första europeiska land, införde 
allmän rösträtt för män och kvinnor, vilket gjorde det till en lämplig tidpunkt för att presentera 
den svenska rösträttsrörelsen.  
 
Portalen ”Kvinnors kamp för rösträtt” fick ett entusiastiskt mottagande. Vi beslöt oss för att 
fortsätta med nya teman och att på sikt gå framåt i tiden. På så sätt skulle vi kunna skildra den 
svenska kvinnorörelsen under cirka hundra år och knyta ihop de två portaler vi dittills gjort.  
 
 
Kunskapsportalen 
Nästa tema blev ”Kvinnors kamp för kunskap”, vilket föll sig ganska naturligt. Efter att 
rösträtten införts grundades Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad, för att utbilda kvinnor 
i kommunalkunskap, mötesteknik osv. så att de skulle kunna utnyttja sin nyvunna rösträtt. 
Materialet från Fogelstad bildar ett av våra största arkiv. Vi har även papper från flera av de 
enskilda kvinnor som var aktiva vid skolan, liksom från bl.a. Kvinnliga akademikers förening, 
som firade hundraårsjubileum 2004, och från Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb. 
 
I arbetet med rösträttsportalen samarbetade vi med historikern Josefine Rönnbäck. Att 
samarbeta med en forskare föll mycket väl ut och för kunskapsportalen engagerade vi 
Christina Florin, professor i kvinnohistoria, för att skriva det historiska avsnittet.  
 
 
Marknadsföring 
Vi har begränsade resurser för marknadsföring och har fått förlita oss på de gratisvägar som 
finns. När kunskapsportalen lanserades, i januari 2007, gjorde vi ett extra utskick av vårt 
Nyhetsbrev, och skickade mail till Biblist, Folkbibliotekslistan, Skolbibliotekslistan och 
Genuslistan. Den sistnämnda riktar sig till genusforskare, jämställdhetsarbetare m.fl. Vi vände 
oss också direkt till tidskrifter och organisationer, som vi trodde skulle vara intresserade, t.ex. 
Populär historia, institutioner för genusvetenskap och pedagogik vid universitet och 
högskolor, lärarorganisationer och inte minst till våra nordiska motsvarigheter. Detta 
resulterade bl.a. i artiklar i tidskrifterna Genus och BBL. Många länkade till webbplatsen och 
vi fick många positiva mail. På Biblioteksdagarna i Stockholm deltog vi i en ”poster session” 
med broschyrer och en nyproducerad affisch. Där fick vi också ta emot ”Greta Renborgs pris 
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för god marknadsföring”. I motiveringen sägs bl.a.: ”Personalen vid Kvinnohistoriska 
samlingarna tillgängliggör kvinnohistorien och marknadsför samlingarna på ett estetiskt, 
lättillgängligt och "lättklickbart" sätt som väcker nyfikenhet och intresse och som lockar till 
studier och läsning.” 
 
 
Framtida projekt 
Under hösten arbetar vi med nästa portal, som har arbete som tema. Vi kommer att presentera 
kvinnor inom arbetar-, tjänstemanna- och akademikeryrken, liksom inom frivilligt arbete. 
Arkiv som ska ligga till grund för denna portal är t.ex. Kerstin Hesselgrens samling, Herta 
Svenssons efterlämnade papper rörande arbetet på Svenska Tobaksmonopolet och Föreningen 
för uppmuntran av öm och sedlig modersvård. Historiken ska skrivas av Ulla Wikander, 
Sveriges första professor i ekonomisk historia. 
 
Det långsiktiga målet med portalerna är alltså att täcka in den svenska kvinnorörelsen, från 
slutet av 1800-talet och framåt. Vi hoppas också kunna knyta våra webbplatser närmare dem 
som görs i våra nordiska grannländer, hos KVINFO i Danmark, KILDEN i Norge och 
MINNA i Finland. Inom det europeiska nätverket WINE – Women’s Information Network 
Europe – har vi planer på att göra en gemensam webbplats om den europeiska kvinnorörelsen. 
 
 
Finansiering 
Kvinnohistoriska samlingarna är en del av Göteborgs universitetsbibliotek och ingår i dess 
budget. Som ansvarsbibliotek får vi också specialdestinerade anslag, som ska användas till 
projekt som kommer hela landet tillgodo. Dessa anslag uppgår f.n. till 500.000:-/år. 
Kunskapsportalen har bekostats med delar av dessa anslag. Vi har också externa 
samarbetspartner. En av de viktigaste är Nationella sekretariatet för genusforskning, med säte 
i Göteborg. Sekretariatet bidrog till finansieringen av ”Kärlek, makt och systerskap”. 
 
 
Kvinnors kamp för kunskap – en genomgång av webbplatsen 
Historik  
1842 instiftades den allmänna folkskolan i Sverige, och allmän skolplikt infördes för flickor 
och pojkar. Flickor hade däremot inte rätt till högre utbildning. Webbplatsen berättar om den 
kamp som fördes för rätten till högre utbildning och som ledde fram till att kvinnor fick rätt 
att avlägga studentexamen och att studera vid universiteten. 
 
I historiken berättas om sambandet mellan kvinnoemancipation, medborgarskap, 
modernisering och utbildning, om flickskolornas framväxt och om kvinnornas intåg på 
universiteten. Historiken tar också upp det hårda motstånd och de svårigheter som kvinnor 
stötte på när de började ta plats inom universiteten och i den akademiska världen, och när de 
kämpade för tillträde till statliga ämbeten. Texten har skrivits av Christina Florin, professor i 
kvinnohistoria, som 1987 disputerade på avhandlingen ”Kampen om katedern : feminiserings- 
och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906”. Den är 
illustrerad med fotografier från våra samlingar.  
 
I avdelningen Biografier porträtteras tolv kvinnor utförligt, och ytterligare åtta mer kortfattat. 
De är dels akademiska pionjärer, dels framträdande pedagoger. Urvalet gjordes i samråd med 
Christina Florin och texterna har skrivits av Berith Backlund och Anna Sjödahl Hayman. I de 
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längre biografierna finns litteratur om och av den biograferade personen. I vissa fall länkas till 
fulltext av artiklar i t.ex. ”Dagny” och ”Tidskrift för hemmet”. 
 
Fotografier är en databas som f.n. innehåller cirka 150 sökbara foton. Databasen bygger på 
Kvinnohistoriska samlingarnas bestånd av fotografier. Vi har ett par tusen foton i vårt arkiv 
och får många förfrågningar angående detta material. Fotografierna finns spridda i olika 
arkivsamlingar och endast ett urval är katalogiserat sedan tidigare, i en kortkatalog. Vi har 
länge haft planer på att framställa en bilddatabas, för att underlätta tillgängligheten av och 
sökbarheten i detta efterfrågade material.  
 
Kvinnliga akademikers förening 
Akademiskt bildade kvinnors förening, ABKF, grundades 1904 av kvinnor som sedan 1873 
tillåtits att avlägga akademiska examina, men inte hade tillträde till statliga ämbeten. Dessa 
var enligt grundlagen förbehållna det manliga könet. Initiativtagare till föreningen var Anna 
Ahlström och dess första ordförande blev JD och docenten Elsa Eschelson. Föreningen 
tjänade till en början som en nationell kamporganisation för kvinnans rätt till högre ämbeten 
och rätt till lika lön. 1947 bytte föreningen namn till Kvinnliga akademikers förening, KAF. 
Här visar vi en del av de arkivhandlingar, från föreningens digra material, som finns hos 
Kvinnohistoriska samlingarna. Vi har digitaliserat mötesprotokoll, skrivelser, 
jubileumsskrifter och andra skrifter för att ge en bild av föreningens verksamhet. 
 
Fogelstad 
Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad invigdes Annandag Påsk 1925. Grundare var fem 
kvinnor, den s.k. konstellationen, bestående av Elisabeth Tamm, initiativtagare, godsägare 
och politiker, pedagogen Honorine Hermelin, riksdagsledamoten Kerstin Hesselgren, läkaren 
Ada Nilsson och författaren Elin Wägner. Skolan målsättning var att utbilda kvinnor så att de 
skulle kunna ta tillvara sina medborgerliga rättigheter. Kursdeltagarna fick inte bara teoretisk 
utbildning utan också självförtroende, inspiration och mod att våga kämpa för kvinnors 
rättigheter. Här har vi digitaliserat delar av Fogelstadsarkivet - protokoll, kursprospekt, referat 
från föreläsningar, skrivelser, sånger m.m.  
 
Folkbildning 
Folkbildningsverksamheten erbjöd en viktig möjlighet för kvinnor att samlas och att få ta del 
av utbildning, och även för pedagoger att få utöva sina yrken. Under den här rubriken hittar 
man dels inskannat material rörande de Bergman-Österbergska samhällskurserna och 
Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb, dels information rörande Kvinnofolkhögskolan i 
Göteborg och kursgården Kvinnohöjden i Dalarna. 
 
Offentligt tryck hänvisar till motioner, propositioner och riksdagsdebatter. 1842 infördes 
allmän folkskola i Sverige. Därefter utökades kvinnors rätt att studera på olika nivåer steg för 
steg. Vi har hittills bara hunnit skanna in ett urval av de motioner etc. som ledde fram till 
detta.   
 
Viktiga årtal ger en kronologisk översikt över utvecklingen, från obligatorisk folkskola till 
2001 års lag om likabehandling av studenter vid högskolan. Här presenteras också den första 
kvinnan på olika poster.  
 
Lästips  är en hjälp för den som vill hitta ytterligare litteratur i ämnet. 
 
 


