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Abstract 
 

Title: The female citizenship and the solution of the agricultural question: a survey of Elisabeth 

Tamm’s ecofeminist ideas the years 1923–1936 

Subject: Literature 

Level: Master 

Credit: 45 credits 

Ventilated: 2014-06-02 

Supervisor: Eva Heggestad, Patrik Mehrens 

 

This master thesis is about one of the first female in the Swedish Parliament, Elisabeth Tamm 

(1880–1958), and her political articles in the magazine Tidevarvet. The aim of this study is to 

find similarities with Tamm’s political thoughts with the Ecofeministic theory. Due to women’s 

right to vote 1919 women citizenship was in a political debate. Tamm was one of many speakers 

and she combine the question with the Swedish agriculture and farming. Ecofeminism generally 

believe that women and nature are subordinate by the capitalist, patriarchal and Western 

society. This master thesis examine the degree to which Tamm’s political view coincides with 

the Ecofeministic perspective.  

The results which have been obtained through this study are that Tamm share a lot of the 

Ecofeministic view points and was before her time with these ideas. She also has the same 

belief concerning women and nature subjugation. The main difference between Ecofeminism 

and Tamm is the view of nature; Ecofeminism perceive nature as its own subject and not for 

human to control while Tamm view nature as something which human shall cultivate and 

cherish for future generations.   

This study gives contribution to new knowledge for different interested parties. 

Ecofeminism is relatively new in science and I hope this conducted thesis has usability and will 

open up for future research and learn people of today more about our idea of nature and gender. 

 

Key words: ecofeminism, Elisabeth Tamm, women citizenship, Swedish agriculture, 

agricultural policies, Tidevarvet.   
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Inledning  
 

Det är lätt att missa avfarten till Fogelstad gods i Julita socken, Södermanlands län, och fortsätta 

köra in i Katrineholm. Det är ännu lättare att ta fel och köra mot Julita gods som ligger en bit 

ifrån. Men det är Fogelstad gods som är målet för min resa, det hem som ägdes av politikern 

Elisabeth Tamm och som under många år inhyste Medborgarskolan på Fogelstad för flera 

kunskapstörstiga kvinnor. Det stora godset ägs idag av ättlingar till familjen Tamm och de 

omkringliggande byggnaderna ägs av andra parter utanför släkten. De gamla byggnaderna som 

fungerade som klassrum har under tidens gång blivit illa medfarna, färgen har lossnat och 

mycket av interiören har försvunnit. I början av 1900-talet fördes där heta diskussioner, dels 

om det nya medborgarskapet som kvinnan fick i och med att allmän rösträtt infördes år 1919, 

dels om hur kvinnan skulle kunna bli politiskt intresserad och utbildad inom olika 

samhällsfrågor. Fogelstadföreningen har idag byggt upp en utställning i en av byggnaderna som 

visar hur det såg ut på Fogelstad gods under medborgarskolans tid. En utställning som är 

nästintill bortglömd trots Fogelstadgodsets glansdagar och viktiga betydelse för många 

människor för lite mer än hundra år sedan.  

Tamm föddes år 1880 på Fogelstad gods och var dotter till friherrinnan Emma Åkerhielm 

och ryttmästaren Carl August Tamm. Efter sin fars bortgång ledde hon jordbruket på Fogelstad. 

Hon var Sveriges första kvinnliga kommunalnämndsordförande, en av de första landstings-

kvinnorna samt en av de fem första kvinnorna som valdes in i riksdagen. Tamms uppfattning i 

samhällslivet var att fred på jorden kräver fred med jorden. Hon var särskilt drivande i tidningen 

Tidevarvet som grundades 1923 och hade som syfte att ge de svenska kvinnorna politisk 

information. Tamm skrev omkring hundra ledare och ett flertal artiklar. Tidningen benämnde 

sig själv som en radikal politisk och kulturell tidning.  Bakom den stod, förutom Tamm, Ada 

Nilsson, Elin Wägner, Honorine Hermelin samt Kerstin Hesselgren och tillsammans utgjorde 

de fem kvinnorna Tidevarvsgruppen, ibland även kallad Fogelstadgruppen. Tidevarvsgruppen 

grundade Medborgarskolan på Fogelstad som påbörjade sin verksamhet sommaren 1925. Det 

var en skola som utbildade kvinnor med olika bakgrunder i praktiska och teoretiska ämnen. 

Medan Tidevarvet ville diskutera samhällsfrågor och förmedla politisk information hade skolan 

som mål att lära ut vad det innebar att vara samhällsmedborgare genom sina praktiska kurser. 

Kvinnorna i Tidevarvsgruppen ansåg att det vanliga livet skulle styra politiken och inte att 

politiken skulle styra livet.  
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Under mellankrigstiden hade den ekonomiska krisen i Sverige försatt jordfrågan i en svår 

ställning. Landet hade en svag tillväxt i befolkningen och en liten marknad med för stor 

produktion. Med höga produktionskostnader var det svårt att konkurrera med priserna på den 

internationella marknaden. År 1919 tillsattes en jordkommission som skulle studera och utreda 

svensk jordpolitik. Kommissionen ansåg att jordfrågans lösning handlade om att bibehålla 

jordbruk, göra det möjligt att skapa nya jordbruk, skapa en ökning av de självständiga 

jordbruken, lyfta fram egenhemsrörelsen och se till att misskött jord hamnade i goda händer. I 

svensk jordbrukspolitik låg inriktningen på inkomstfördelningsproblemen samt de olika 

nybildade regleringssystemen. De olika partierna hade olika sätt att se på jordfrågan och dess 

lösning. Tamm redogör åtskilliga gånger i Tidevarvet för hennes syn på jordfrågans lösning 

eftersom den låg henne varm om hjärtat. Tamms artiklar som rör jordpolitiken visar på ett 

intresse för hur jordens olika upplåtelseformer skulle vara och vilket värde jorden hade. Hon 

ansåg att varje medborgare skulle ha rätt att på begäran få sig en jordplätt tilldelad, tillräckligt 

stor för bostad och försörjning för sig och sin familj. 

Tamms hjärtefråga var även dagspolitiken och kvinnornas nya medborgarskap, både 

deras samhälleliga rättigheter och deras skyldigheter. Det kvinnliga medborgarskapet var precis 

grundat i och med införandet av den allmänna rösträtten och tillika ett aktuellt ämne. I 

Tidevarvet diskuterades fem viktiga punkter som ingick i medborgarskapet: kvinnofrågan, 

fredsfrågan, jordfrågan, befolkningsfrågan samt den liberala linjen. Medan andra skribenter i 

Tidevarvet valde att lägga fokus på de enskilda frågorna såg Tamm hela det politiska livet som 

en helhet. Hon menade att lösningen av jordfrågan finns i medborgarskapet och att det kvinnliga 

medborgarskapets applicerande kan lösa jordfrågan. Det var för Tamm viktigt att kvinnorna 

skulle utbildas och träda in i politiken för att förändra dagspolitiken och så småningom hela 

samhället, hon såg att kvinnliga medborgarskapet och jordfrågans lösning inte fick det utrymme 

och den rättvisa behandling som de hade rätt till. Teorin blev praktik i Medborgarskolan på 

Fogelstad och tillsammans med skolan och tidningen Tidevarvet var Tamm ständigt aktuell 

inom svensk politik och tidens idédebatt. 

 

Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte med uppsatsen är att lyfta fram hur Elisabeth Tamms åsikter förhåller sig till det 

ekofeministiska perspektivet och på vilka sätt hennes åsikter stämmer överens med det 

ekofeministiska perspektivet. Det gör jag genom att undersöka hennes journalistiska 

författarskap i Tidevarvet (1923-1936). Mitt syfte är att visa på den aktualitet som Tamms 
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politik har idag inom jordbrukspolitiken och samhällsarbetet. Förhoppningsvis kommer 

uppsatsen att ge en förståelse för den viktiga position som Tamm hade i den politiska sfären i 

Sverige under 1920- och 1930-talet. Jag hoppas att uppsatsen inspirerar till vidare forskning. 

Uppsatsen ställer frågan i vilken grad Tamms åsikter kan överensstämma med den 

ekofeministiska teoribildningen. I svaret på frågan ges en tydlig bild av kärnan i ekofeminismen 

och vad ekofeminister har gemensamt. Uppsatsen försöker inte sätta en ekofeministisk etikett 

på Tamms politik eftersom det är en modern teoribildning med, vad vi kommer att få se, nya 

förhållningssätt till samhällsstrukturer och nya benämningar på politiska företeelser som inte 

fanns under hennes samtid. Det här kommer tydligare fram när jag undersöker på vilka sätt 

hennes åsikter och ståndpunkter inte stämmer överens med perspektivet. Ett intressant tillägg 

för min uppsats är en redogörelse för den kritik som ekofeminismen möter och utifrån det 

diskutera Tamms likheter och olikheter. 

I analysens första del besvaras frågan vilken betydelse det kvinnliga medborgarskapet 

hade för Tamm, vilken bild hon förmedlar av den kvinnliga medborgaren samt hur hon såg på 

medborgarens uppgifter i det politiska livet. I delen om jordpolitiken besvaras frågor om hur 

hon såg på jordfrågan och hur hon såg på dess lösning samt vilka reformer hon ville se i den 

svenska jordpolitiken. I den avslutande delen knyter jag ihop de två första analysdelarna och 

svarar på hur Tamms politik och åsikter var före ekofeminismen och hur hennes ståndpunkter 

kan eller inte kan överensstämma med det ekofeministiska perspektivet.  

 

Metod 

 

Det är intressant att använda sig av ekofeminismen på Elisabeth Tamms artiklar eftersom det 

aldrig tidigare har gjorts och för att hennes ställningstagande gällande jordfrågans lösning kan 

ses i ett nytt ljus med hjälp av ett ekofeministiskt perspektiv.  Det tillvägagångssätt jag har 

använt mig av i den här uppsatsen hjälper mig att svara på min frågeställning och uppnå 

uppsatsens syfte. Den ekofeministiska forskningen har gett mig riktlinjer i hur en analys med 

ekofeministiskt perspektiv kan se ut och har gett mig större förståelse för det nära sammanhang 

som finns mellan naturen och människan. Jag kommer att göra en läsning av Tamms artiklar i 

Tidevarvet med hjälp av den ekofeministiska teorin för att se vilka åsikter hon presenterar och 

argumenterar för gällande det kvinnliga medborgarskapet och jordfrågans lösning.  

Mitt material består av debattartiklar och politiska kåserier i en samhällspolitisk 

veckotidning som vissa skulle mena inte ingår i den litteraturvetenskapliga forskningen. Bengt 
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Landgren skriver att begreppet ”litteratur” inom litteraturvetenskapen idag även innefattar 

texter och texttyper utanför den traditionella genreindelningen, idag omfattar ordet i stort sett 

allt som är skrivet, allt från veckotidningsnoveller, journalistiska kåserier till självbiografier.1 

Jag hävdar att det här är en litteraturvetenskaplig analys som är viktig i ett litteratur-

vetenskapligt sammanhang. Med hjälp av min litteraturvetenskapliga teori kan jag visa på vilka 

sätt Tamms artiklar och kåserier följer samma linje som det ekofeministiska perspektivet och 

på vilka sätt hon kan ses som ekofeminist. Teorin visar också på vilka sätt hon särskiljer sig 

från det ekofeministiska perspektivet. Därmed är min litteraturvetenskapliga teori det 

huvudsakliga och genomgående i min analys. Jag har tagit stöd av tidigare biografisk forskning 

av Tamm samt historiska överblickar av svensk jordbrukspolitik i min uppsats. 

 

Material, disposition och avgränsning  
 

Undersökningsmaterialet består av de 90 artiklar som Elisabeth Tamm skrev under Tidevarvets 

totala utgivning 1923–1936, samtliga finns redovisade i en bilaga. Artiklarna finns att hitta i 

digital form.2 Jag analyserar alla artiklar som behandlar det kvinnliga medborgarskapet och 

jordpolitiken och lämnar de andra ämnena utanför, som till exempel hennes hyllningar till andra 

politiker. Jag har valt att inte behandla de artiklar med signaturen Liber. Jag har endast studerat 

de artiklar där hon använt sitt riktiga namn eftersom det är den offentliga och politiska personen 

jag vill studera. Artiklarna med signaturen Liber är en sorts täckmantel för att kunna skriva mer 

anonymt. Hon använder sig av Liber endast de två första åren av Tidevarvets utgivning vilket 

är ytterligare en anledning till min avgränsning. I uppsatsens bilaga finns en förteckning av 

samtliga artiklar av både Tamm och av Liber. Vidare studeras inte samtida artiklar och inlägg 

av Tamm i andra portaler än Tidevarvet som till exempel inlägg i riksdagen, brevväxlingar med 

väninnor eller artiklar i andra tidskrifter. Det är för att mitt omfång av materialet inte ska förlora 

sin överskådlighet. Urvalet har gjorts på grund av att det digitaliserade Tidevarvet är en säker 

och tillförlitlig källa för Tamms politiska åsikter och hennes föreställning kring mina två 

utvalda huvudfrågor. Tidevarvet, som hon stod ekonomiskt bakom, var ett utrymme i den 

politiska debatten där hon kunde känna sig ocensurerad och fri i sina uttalanden.  

Ekofeminismen är en spretig och relativt nygrundad teori, det enda tydliga gemensamma 

är att ekofeminister anser att dominans över kvinnor och natur existerar och måste elimineras. 

                                                 
1 Landgren, Bengt, ”Vad är en litterär text?”, Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten (red.), Lund, 

2002, s. 22ff. 
2 KvinnSam – nationellt bibliotek för genusforskning, http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/08/, 2014-04-03. 

http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/08/
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Jag har använt mig av ekofeministiska antologier eftersom att en antologi har tagit in flera 

forskare med olika perspektiv vilket är till fördel för undersökningen. De olika forskarna har 

valt att beskriva ekofeminismen med stöd av deras olika forskningsbakgrunder och 

erfarenheter. Trots spretighet finns det gemensamma drag inom ekofeminismen som den här 

uppsatsen kommer att presentera i teoridelen. I mitt fall är Tamm flera år före de första 

ekofeministernas framfart men en läsning av hennes artiklar utifrån det här perspektivet kan 

ändå vara intressant och säga någonting om både hennes dåtid och vår samtid. 

Uppsatsen börjar med ett bakgrundskapitel som ger en kort översikt av det politiska 

klimatet i Sverige i början av 1900-talet, där grundandet av Landsföreningen för kvinnans 

politiska rösträtt samt bildandet av Frisinnade Kvinnors Riksförbund (FKR) förklaras. Därefter 

ges bakgrunden till tidningen Tidevarvet som har en viktig koppling till FKR. Därpå ges en 

kortfattad översikt över svensk jordbrukspolitik under mellankrigstiden samt kvinnornas roll, 

sedd ur deras perspektiv, inom jordbruket. Slutligen presenteras Tamms väg in i politiken och 

in i riksdagen plus bakgrunden till hennes intresse för jordfrågan och hur livet på Fogelstad 

gods såg ut tillsammans med hennes jordbrukspolitik. 

Analysdelen består av tre avsnitt. I det första undersöker jag Tamms syn på kvinnornas 

nyvunna medborgarskap och vilka samhälleliga skyldigheter och rättigheter som detta innebar. 

Fokus läggs på likalönsprincipen och behörighetslagen innan jag redogör för en av Tamms 

viktigaste frågor; införandet av kvinnliga ladugårdsskötare. Det andra avsnittet tar upp hennes 

inlägg i den svenska jordbrukspolitiken och redogör för hennes svar på lösningen av jordfrågan. 

Jag diskuterar olika besittningsrätter och jordvärdet. Avslutningsvis knyter jag ihop de två 

delarna med det ekofeministiska perspektivet. Jag visar på vilka sätt Tamm och det 

ekofeministiska perspektivet är lika varandra och särskiljer sig från varandra. Det gör jag främst 

utifrån tre teman: naturen och människan, kvinnan och mannen samt kvinnan och naturen. I 

min teoridel kommer jag att redogöra för den kritik som ekofeminismen möter och i slutet av 

analysdelen återkommer jag till det. Jag visar vilka sammankopplingar som går att dra mellan 

Tamms politik och ekofeministisk kritik.  

 

Tidigare forskning 
 

Det finns idag mycket tidigare forskning kring Tidevarvsgruppen, Medborgarskolan och Elin 

Wägner men det finns ett fåtal studier som har Tidevarvet som sitt direkta forskningsprojekt 

och ännu färre har ägnats Elisabeth Tamm.  
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Tidningen Tidevarvet har studerats av Hjördis Levin i Kvinnorna på barrikaden. 

Sexualpolitik och sociala frågor 1923-1936 (1997) och i uppsatsen ”Tidevarvet – plattform för 

ett vapenlöst uppror” av Irene Andersson (1999). Levin visar att Tidevarvsgruppen hade ett 

stort socialt engagemang och att svensk sexualpolitik samt sexualmoral var ämnen som återkom 

i Tidevarvet åtskilliga gånger. Andersson rekonstruerar Tidevarvets ekonomiska situation. 

Ragna Kellgren har samlat artiklar från Tidevarvet i Kvinnor i politiken: artiklar ur den 

politiska, radikala veckotidningen Tidevarvet (1923–1936) (1971) och har studerat deras 

innehåll. På den digitaliserade versionen av Tidevarvet (som idag går att köpa som DVD hos 

Kulturföreningen Fogelstad) har Gunilla Domellöf skrivit en historisk bakgrund och 

introduktion till tidningen. Samma text går att köpa som småskrift genom samma förening och 

är nummer 8 i ordningen; Dialogen fortsätter. Tidevarvet – en historisk bakgrund och 

introduktion (2008). 

I den idéhistoriska doktorsavhandlingen Drömmen om kamratsamhället (1991) ger Lena 

Eskilsson en bild av Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad och hur Tidevarvsgruppens 

ideologiska mångfald visade sig i Tidevarvet. Hjördis Levin har bedrivit biografisk forskning i 

En radikal herrgårdsfröken (2003). Den har visat mig vägen in i min huvudsakliga analys av 

Tamm. Berit Lindberg har gjort en studie kring Honorine Hermelin, som var rektor på 

Medborgarskolan i Fogelstad och en viktig figur i Tidevarvsgruppen, i avhandlingen Kvinnor 

– vakna, våga! En studie kring pedagogen och samhällsvisionären Honorine Hermelin (2000). 

I sin avhandling Elin Wägner i 1920-talet: Rörelseintellektuell och internationalist (2006) 

redogör Birgitta Wistrand för Elin Wägners idévärld och hennes unika position i början av 

1900-talet, främst hennes internationella arbete, genom att använda Wägners journalistiska 

författarskap samt hennes skönlitterära romaner. Hon undersöker hur Wägner förde en dialog 

med sin samtid. Intressant hos Wistrand är hennes användning av det sociologiska uttrycket 

rörelseintellektuell, som beskriver människors agerande i sociala rörelser och som hon 

utvecklar till att även knytas till den egna personligheten på ett mer psykologiskt plan. 

År 2003 var Ebba Witt-Brattström och Lena Lennerhed redaktörer för antologin 

Kvinnorna skall göra det! Den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad – som idé, text och 

historia, det är en samling vetenskapliga artiklar som tar upp Medborgarskolan på Fogelstad 

och kvinnorna bakom. Artiklarna började som föredrag på ett symposium som projektet 

”Fogelstad – som idé, text och historia” arrangerade sommaren 2002 på Södertörns högskola. 

Syftet var att lyfta fram Fogelstads betydelse för 1900-talet eftersom det tidigare saknat den 

forskning den förtjänat. Artiklarna är skrivna av tidigare nämnda, Hjördis Levin, Irene 

Andersson, Gunilla Domellöf med flera.  
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År 2005 kom Katarina Leppänen med en avhandling vid Göteborgs universitet med titeln 

Rethinking civilisation in a European feminist context: history, nature, women in Elin Wägner’s 

Väckarklocka. Leppänen använder sig av tre stycken infallsvinklar i analysen av Väckarklocka 

och talar i huvudsak om att man genom en läsning i europeisk kontext i stället för enbart en 

svensk sådan finner romanen ha ett större inflytande som politiskt projekt.  

Teori 
 

Den huvudsakliga kärnan i det ekofeministiska perspektivet är att ekofeminister anser att 

dominans över kvinnor och natur existerar på samma villkor och att den dominansen måste 

elimineras. Ekofeminismen sätter miljön i centrum och har jämställdhet som utgångspunkt, inte 

bara mellan könen utan även mellan olika etniciteter och samhällsklasser. Den utgår från 

ekologismen och feminismen och kan ses som en förening av å ena sidan uppfattningen att 

människor behöver iaktta större ekologisk varsamhet och å andra sidan att kvinnan lever i 

strukturell underordning skriver Lotta Hedström i sin Introduktion till ekofeminismen (2007).3 

Det är en civilisationskritisk, akademisk diskurs som har en stark koppling till politisk 

verksamhet. Den kritiserar den vetenskapliga revolutionens och de patriarkala religionernas 

mentalitet eftersom att dessa har inneburit, enligt ekofeminismen, en objektifiering av andra 

människor och deras livsyttringar samt rättfärdigat kvinnoförtryck och en överexploatering av 

naturen.4  

 

Introduktion till ekofeminismen 
 

Termen ecofeminism myntades av den franska feministen Francoise d’Eaubonne 1974 och blev 

snabbt en användbar term för att bedöma sammankopplingar mellan kvinnors underordnade 

ställning och den ekologiska krisen.5 Karen Warren, en etablerad forskare inom ekofeminismen, 

skriver att det inte finns en ekofeminism utan att den har rötter i olika typer av feminism.6 Idag 

finns det liberalistisk ekofeminism, radikal ekofeminism, kulturell och social ekofeminism, 

socialistisk ekofeminism, djupekologisk ekofeminism, kritisk och transformativ ekofeminism 

med flera. Betty Wells och Danielle Wirth anser att en ekofeministisk teori är situationsbunden, 

                                                 
3 Hedström, Lotta, Introduktion till ekofeminismen, Stockholm, 2007, s. 27ff. 
4 Ibid. s. 9.  
5 Eaton, Heather & Lorentzen, Lois Ann, “Introduction”, Ecofeminism and globalization: exploring culture, 

context, and religion, Eaton, Heather & Lorentzen, Lois Ann (red.), Lanham, 2003, s. 1.  
6 Karen J. Warren, ”Taking Empirical Data Seriously: An Ecofeminist Philosophical Perspective”, Ecofeminism 

– women, culture, nature, Karen J. Warren (red.), Bloomington, 1997, s. 4. 
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det vill säga baserad på människors olika erfarenheter och observationer över tiden: kvinnornas 

upplevelser, röster och kunskap är grunden för ekofeminismen och målet är att återskapa 

världen i skapandet av kunskap.7  

Målet med ekofeminism är enligt Maria Mies och Vandana Shiva att visa på naturens 

mångfald; hur många olika djurarter, växtarter och levnadsformer det finns men också att visa 

den ojämlikhet som finns inbyggd i det kapitalistiska och patriarkala ekonomiska systemet. 

Enligt dem är ett syfte med ekofeminismen att skapa en ny relation till naturen, att se naturen 

som ett eget subjekt och inte dominerad av människan. Ett annat syfte är att skapa nya relationer 

mellan människor där mannen inte längre dominerar över kvinnan, vilket kräver ömsesidighet 

och respekt från alla parter.8 Som diskurs är ekofeminismen både normativ och deskriptiv. Den 

förespråkar hur samhällets värderingar och struktur borde vara och den talar om hur 

föreställningar och förhållanden varit i historien och är i nuet.9 

Mies och Shiva anser att det kapitalistiska och patriarkala ekonomiska systemet är högst 

upp i hierarkin över kvinnor, människor i icke-västerländska länder samt naturen. De ser de här 

tre grupperna som koloniserade av den kapitalistiska och patriarkala västvärlden. 

Koloniseringen leder till en intensiv förödelse av naturens resurser samt till den ojämna 

fördelningen av naturens tillgångar mellan olika människor. Tillsammans med många andra 

ekofeminister anser de att kvinnan och naturen har en gemensam historia av förtryck från det 

här samhällssystemet. Den gemensamma utgångspunkten för kvinnans och naturens förtryck 

borde undersökas ihop för att kunna ge en fullständigare bild samt en möjlighet att minska 

förtrycket.10 

 

Ekofeministisk litteraturanalys 
 

I artikeln ”Ecofeminist Literary Criticism” skriver Gretchen T. Legler att den ekofeministiska 

litteraturanalysen är en hybrid, en kombination av ekologisk miljöforskning och feministisk 

litteraturanalys.11 Ekofeministisk litteraturanalys ger en unik kombination av litterära och 

filosofiska perspektiv som ger ett nytt sätt att se på hur naturen är representerad i litteraturen 

och på vilket sätt denna representation är sammanlänkad med representationer av kön, etnicitet, 

                                                 
7 Betty Wells & Danielle Wirth ”Remediating Development through an Ecofeminist Lens” Ecofeminism – 

women, culture, nature, Karen J. Warren (red.), Bloomington, 1997, s. 306. 
8 Mies, Maria & Shiva, Vandana, Ecofeminism, London, 1994, s. 320. 
9 Hedström, 2007, s. 30. 
10 Mies, Shiva, 1994, s. 2. 
11 Gretchen T. Legler, “Ecofeminist Literary Criticism”, Ecofeminism – women, culture, nature, Karen J. Warren 

(red.), Bloomington, 1997, s 228.  
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klass och sexualitet. Det primära analysfältet är kulturellt konstruerad natur vilket också 

inkluderar en analys av språk, begär, kunskap och makt. Kombinationen av litterära och 

filosofiska perspektiv ger oss möjligheten att ställa viktiga frågor till litterära texter, som till 

exempel: ”What are the relationships between modernist/humanist concepts of the self and the 

body and representations of nature in literature? How can you reconceptualise human 

relationships with nature if nature is still regarded as ’other’ to humans/culture? How can 

developing an ecocritical literary theory help solve real environmental problems?”12  

En ytterligare viktig punkt som Legler lyfter fram med ekofeministisk litteraturanalys är 

att vi med hjälp av den kan få en annan syn på mänskliga relationer till naturen genom att 

uppmärksamma en hel intervall av alternativa berättelser om landskap och den fysiska världen 

som hittills blivit ignorerad som enbart ”nature writing”. Vi kan breda ut och inkludera andra 

verk och se på de nuvarande verken i genren på ett nytt sätt ur nya vinklar.13 

 

Ekofeminismens tre huvudsakliga områden 
 

Heather Eaton och Lois Ann Lorentzen har i sin antologi Ecofeminism & Globalization (2003) 

samlat artiklar av etablerade forskare inom ekofeminismen. I inledningen delar Eaton och 

Lorentzen in ekofeminismen i tre centrala områden: den empiriska, den konceptuella och den 

epistemologiska.14 Med hjälp av andra forskare inom ekofeminismen, både från antologi 

Ecofeminism & Globalization och från antologin Ecofeminism – women, culture, nature (1997) 

av Warren, kommer jag att utifrån de tre områdena ge en tydligare bild av ekofeminismen. 

 

Det empiriska området 

 

Den empiriska delen av ekofeminismen studerar den socialpolitiska och ekonomiska strukturen 

som begränsar många kvinnor till att leva i fattigdom och i ekonomisk försvarslöshet. Eaton 

och Lorentzen förklarar att undersökningar visar hur miljöproblem drabbar kvinnor hårdast, 

olika i olika länder och att det ser värre ut för de mest fattiga. Kvinnor bär vanligtvis ansvaret 

för hela familjens mat och hälsa i alla länder vilket försvåras för kvinnor boendes i områden 

drabbade av miljöförstöringar.15 

                                                 
12 Ibid. 
13 Ibid. s. 229. 
14 Eaton & Lorentzen, 2003, s. 3. 
15 Ibid. s. 2. 
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Mary Meller skriver två påståenden i sin text ”Gender and the Environment”: att kvinnan 

och mannen har olika förhållanden till sin omgivning vilket gör miljö till en genusfråga och att 

män och kvinnor påverkas olika av miljöproblemen. Meller skriver att kvinnor och män har 

olika erfarenheter av sin miljö på samma sätt som de har olika livserfarenheter. Det här har lett 

till en skillnad i bemötandet och relationen till miljöproblemen. Denna skillnad blir mer tydlig 

när den utvidgas till att även inkludera påståendet att miljöproblemen har större påverkan på 

kvinnor än på män, vilket förklarar varför kvinnor i större utsträckning är mer involverade i 

miljörättsorganisationer och i större grad kämpar mot miljöproblemen. Meller hänvisar till en 

studie gjord av Joni Seager som visar detta förhållande och som även visar att trots en majoritet 

av kvinnor i organisationerna är det i majoritet män som innehar ledarskapet i de olika 

miljörörelserna. Seager lade även fram bevis för att det inom miljörörelserna finns sexism och 

könsdiskriminering. En annan anledning till att kvinnor är mer involverade i miljörörelserna är 

enligt Keller att kvinnor och natur historiskt sett blivit utsatta för samma diskriminering. Den 

nära relation som det har sagts att kvinnor har till naturen är ett socialt konstruerat förhållande.16  

Petra Kelly skriver att kvinnorna i den gröna rörelsen arbetar med att besegra förstörelsen 

av naturen från imperialistisk politik, militarism med mera men de är lika bestämda när det 

gäller att besegra kriget som dagligen förs mot alla kvinnor. Det krig som i viss mån är osynligt 

och som av många ses som så normalt och genomgripande att det knappt märks. Kelly ser hur 

det finns många dominansstrukturer: ”nations over nations, class over class, race over race, 

human over nature” men männens dominans över kvinnorna menar hon är konstant inom varje 

aspekt av förtryck.17  

I en artikel av Warren undersöks olika ämnen för att motivera varför en ekofeministisk 

analys kan påverka miljöproblemen och finna deras lösning. Hon argumenterar för att kvinnor 

rent generellt i världen lär sig mer om skog och natur eftersom att de lever närmare och mer 

med den än männen som åker till arbeten i industrier. Män ser inte på naturen på samma sätt 

som kvinnor, de ser inte alla nyttigheter som ett träd medför och vad olika arter av träd i samma 

skog innebär för naturen vilket kvinnor ser. Män och kvinnor har olika sätt att se på naturen och 

de har olika relationer till trädens användbarhet, men det är män som bestämmer vilka och hur 

mycket som ska skövlas.18 

                                                 
16 Mary Meller, “Gender and the Environment”, Ecofeminism and globalization: exploring culture, context, and 

religion, Eaton, Heather & Lorentzen, Lois Ann (red.), Lanham, 2003, s. 12.  
17 Petra Kelly, ”Women and Power”, Ecofeminism – women, culture, nature, Karen J. Warren (red.), 

Bloomington, 1997, s. 114. 
18 Warren, 1997, s. 4ff. 
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Följden av förvisningen av kvinnan och naturen kan enligt Meller ses i hur båda är 

devalverade i kommersiella och industriella ekonomiska system. Båda har blivit behandlade 

som externa i form av ekonomiska redovisningsrutiner och i den sociala konstruktionen av 

samtida ekonomisk teori och praktik. Jordens resurser har varit värderade antingen utefter att 

vara fria (luft och hav) eller bara vad det kostar att extrahera eller att kompensera dem som äger 

eller besitter berörda områden. Priserna på råvaror bestäms av lönenivån som kan ställas in i 

mindre gynnade länder och det nyckfulla i den finansiella marknaden för dessa produkter. 

Långsiktiga kostnader och ansvar för förorenade eller utarmade resurser visas inte på 

affärsredovisningen för företag som omfattas av naturresurser eller primärproduktioner. På 

samma sätt menar Meller att kvinnors arbete har devalverats. De flesta kvinnoarbetena i världen 

är antingen oavlönade eller lågavlönade. Ekofeminister hävdar att detta beror på att kvinnors 

arbete är förknippat med den kroppsliga processen för livet, från barnomsorg och hygien till 

hälsovård och grundläggande livsmedelsproduktion.19 

 

Det konceptuella området 

 

Det språk som människan använder reflekterar och visar hennes uppfattning av sig själv, 

människorna i hennes omgivning samt världen enligt Wittgenstein och andra filosofer vilket 

Warren redogör för. Språket som beskriver kvinnor är oftast sexistiskt och naturistiskt. De 

beskrivs i djuriska termer som; foxes, chicks, bitches, old bats, pussycats med mera. Warren 

skriver att: ”animalizing or naturalizing women in a (patriarchal) culture where animals are seen 

as inferior to humans (men) thereby reinforces and authorizes women’s inferior status”.20 

Parallellt med det här språket används ett språk som förkvinnligar naturen i en patriarkal kultur 

vilket auktoriserar en dominans av naturen, även kallad ”moder natur”. Warren anser att den 

exploatering som sker av naturen motiveras genom att förkvinnliga den och utnyttjandet av 

kvinnor motiveras genom att naturalisera dem.21 

Eaton och Lorentzen skriver att dualismen står inom det konceptuella området av 

ekofeminismen, vilken ställer två i motsatsförhållande där den ena sidan står över den andra, 

som till exempel: kultur är bättre än natur och man är bättre än kvinna. De pekar på att religion, 

filosofi, vetenskap och kulturella symboler förstärker denna världssyn och gör så att mannens 

dominans över kvinnan och naturen verkar ”naturlig” och därför motiverad. Sociala mönster, 

                                                 
19 Meller, 2003, s.17. 
20 Warren, 1997, s. 12. 
21 Ibid. 
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inklusive sexuella normer, utbildning, styrelseformer och ekonomisk kontroll reflekterar denna 

dominanslogik. Den dualistiska konceptuella strukturen identifierar kvinnan med femininitet, 

kropp, sexualitet, jord eller natur och materialitet medan mannen identifieras med maskulinitet, 

känsla, himmeln, naturlighet och okroppslig själ.22 

Ursprunget till dualismen i det västerländska tänkandet är en tvistefråga bland 

ekofeminister skriver Meller. För många kan denna uppdelning spåras tillbaka till det grekiska 

samhället och den aristoteliska uppdelningen mellan den offentliga sfären och den privata 

sfären samt den platonska uppdelningen mellan kropp och själ. För andra sträcker det sig längre 

bak i tiden till den värld när den kvinnliga jordbaserade gudinnan störtades av den destruktiva 

transcendenta himmelsguden. Medan en tredje grupp inom ekofeminismen ser uppdelningen 

sammanlänkad med den vetenskapliga och industriella revolutionen som delade den 

traditionella ”organiska” relationen mellan människan och natur. Newtons mekanik och den 

filosofiska falangen med bland annat Francis Bacon såg den naturliga världen som någonting 

långsamt och tillgängligt för upptäckter och utnyttjande. Alla jordens mysterier och resurser 

skulle ”öppnas upp” för mannen.23 

Hedström förklarar att ekofeminister laborerar med det organiskt-holistiska 

förhållningssättet till motsatspar, det vill säga att motsatserna ”förutsätter […] varandra, avlöser 

varandra och inbegriper varandra”. Världsbilden hos ekofeminister visar drag av ett ”universum 

som en sammanhängande helhet med ömsesidiga beroendeförhållanden”. I naturen finns det 

harmoni och ett inbördes samband och om samhället vill nå en sådan dynamisk balans behöver 

det genomgå en social och ekonomisk förändring.24 Bejakandet av mångfalden blir viktigt i de 

här resonemangen, speciellt i naturen där ekosystemet gör att allting hör ihop och är beroende 

av varandra, i stället för ett bejakande av de enskilda delarna.25 

I kapitlet ”Ecofeminism and Meaning” skriver Susan Griffin att det på slutet av 1990-

talet uppstod frågor gällande ordet kvinna. Ordet började lösas upp och frågor som ”What is 

she? Who are we? And which we are we?” uppstod. Hon skriver att termen kvinna trollar fram 

en varelse som egentligen inte existerar utan som är en social konstruktion: en fantasi gjord av 

kulturella och politiska maktstrukturer. Hon menar att det är genom att se män som negationen 

av kvinnor och kvinnor som negationen av män som en kan förstå ett genussystem. De båda 

innehåller ”den andra halvan”, om män är modiga är kvinnor sårbara och om en man är stark är 

                                                 
22 Eaton & Lorentzen, 2003, s. 2. 
23 Meller, 2003, s.17. 
24 Hedström, 2007, s. 12ff. 
25 Ibid. s. 35f. 
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en kvinna ömtålig, medan män är intelligenta och intellektuella är kvinnor emotionella och 

sensuella. Kvaliteterna i båda halvor är beroende av systemet och kan inte sättas ihop. Alla 

innehåller mer eller mindre av alla kvaliteter men en man lär sig att vara tuff och att dämpa sina 

sinnliga föreställningar och reaktioner. Kvinnor lär sig i samhället, byggt på olika 

maktstrukturer, att dämpa de kvaliteter som inte ”passar” en kvinna. Skapandet av pojkar till 

att bli män menar Griffin tillhör samma sätt i resonemanget att naturen ska erövras. Kvinnor är 

med på denna centrala metafor och en kvinna kan underordna sig en man för att vara biträdande 

i hans dominans av jorden.26 

Genussystemet kräver att kvinnor ska vara mer sammankopplade med sina kroppar än 

vad män är skriver Griffin. Hon anser att genussystemet saknar ekosystemet och hon ser hur 

naturen är en gömd del i det dubbla. Naturen används för att motivera den sociala 

konstruktionen av kön och det i sin tur är en social konstruktion av naturen. En idé om naturen 

används för att motivera en idé om kön och sexualitet. För att kunna avslöja den sociala 

konstruktionen av kön som påhitt, för att förstå dess subtext, mål gällande behärskning och 

dominans anser Griffin att man måste inkludera den sociala konstruktionen av naturen. Det är 

lika viktigt åt det motsatta hållet; man måste inkludera konstruktionen av kön för att kunna 

avslöja konstruktionen av naturen.27 

Legler tar stöd av Donna Haraways resonemang kring hur viktigt det är att omarbeta 

människans handlingar och hennes språk. Det centrala i den processen är att börja se naturen 

som ett aktivt subjekt och inte längre som något passivt eller ett objekt som är till för människan 

att studera. Naturen ska inte ses som en resurs enbart till för att disponeras utan den ska 

förkroppsligas och bli ett eget subjekt med egna handlingar. Det är ekofeministerna som har 

varit centralgestalter i projektet att införa denna förflyttning. Ekofeminister föreslår, enligt 

Legler, ett nytt sätt att se på naturen och vad naturen är samt vilka relationer som kan finnas 

mellan människan och icke-mänskliga världen. Införandet av detta nya synsätt på naturen 

kommer att eliminera förtrycket av olika kön, ras, klass och sexuell läggning samt vara en stor 

hjälp i förändrandet av missbrukandet av vår miljö.28  

 

 

 

                                                 
26 Susan Griffin, ”Ecofeminism and Meaning”, Ecofeminism – women, culture, nature, Karen J. Warren (red.), 

Bloomington,1997, s. 213. 
27 Ibid. 
28 Legler, 1997, s. 228ff.  
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Det epistemologiska området 

 

Eaton och Lorentzen skriver att det är många ekofeminister som påstår att kvinnor har mer 

kunskap om jordens system än män och att det borde uppmärksammas. Exempelvis är det i 

många av världens länder i regel kvinnor som arbetar ute på jordbruken och har större expertis 

när det kommer till agrikultur. Många ekofeminister anser att kvinnor har mer användbar 

kunskap om naturen och användbara lösningar eftersom att hon utsätts mer direkt av 

miljöproblemen. Enligt ekofeminismen är kvinnor lämpade till att hjälpa i skapandet av nya 

praktiska och intellektuella ekologiska paradigm samt bäst i att ordna de lokala ekologiska 

problemen. En av de största inre motstridigheterna inom ekofeminismen finns i den här åsikten 

eftersom många inte ser pragmatiskt på kunskapen. Majoriteten av ekofeministerna ser 

kvinnans samhörighet med naturen endast baserad i teori och i konceptuella ramar snarare än 

som själva essensen. Där kvinnor har expertis i agrikulturella och ekologiska system är det inte 

på grund av deras essentiella natur utan tack vare deras livserfarenheter.29 

Enligt Mies och Shiva har kvinnor en djupare och särskild förståelse för naturen på grund 

av kvinnans natur och genom erfarenheten som kvinna. Här finns med andra ord ett resonemang 

av två ekofeminister som anser att kvinnan har en annorlunda natur än mannen. Studier har, 

enligt Mies och Shiva, visat att kvinnor är de som vill bevara, läka skador och skydda naturen 

medan män mer riktar sin tro på att tillväxt, teknologi, vetenskap och framsteg kommer att lösa 

den ekologiska och ekonomiska krisen.30  

Kvinnor har placerats i en biologiskt, kosmiskt eller socialt underordnad ställning inom 

en västerländsk, patriarkalisk, dualistisk och socioekonomisk struktur. Vid sidan om kvinnan 

placeras en naturlig värld som anses ha mindre värde än en kulturell värld. Meller skriver att de 

flesta ekofeminister anser att kvinnor har bättre förutsättningar för att se hur sociala relationer 

har negativ inverkan på naturen än vad män har från sin överordnande ställning. Däremot ser 

de inte att kvinnan är essentiellt eller biologiskt närmare naturen utan att överordnade män är 

distanserade från deras naturliga miljö i dualistiska strukturer. Männen är särskilt distanserade 

från de ekologiska följderna av deras handlingar och deras biologiska behov och begränsningar 

i sin förkroppsligade existens, de har förlorat de naturliga rötterna till sin mänskliga existens.31  

 

                                                 
29 Eaton & Lorentzen, 2003, s. 2f. 
30 Mies, Shiva 1994, s. 303f. 
31 Meller, 2003, s. 19. 
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Kvinnor i olika länder 
 

Vandana Shiva och Maria Mies anser att sammankopplingen mellan kvinnors underordning 

och underordningen av ”främmande” folk och samhällsklasser betyder att ekofeminismen inte 

kan behandla kvinnor som en entydig kategori. Kvinnor delar samma privilegier eller brist på 

privilegier med den klass eller den etnicitet de tillhör men historien talar även om tillfällen där 

kvinnor har blivit sämre behandlade än sina män trots att de tillhört samma klass eller etnicitet. 

Kvinnligt tjänstefolk eller kvinnliga slavar har levt ett mer underordnat liv än manligt 

tjänstefolk eller manliga slavar. Det här har lett till att svarta och/eller arbetarklasskvinnor har 

haft svårt att identifiera sig med vita kvinnors jämställdhetskamp.32 Det gemensamma målet är 

att frigöra kvinnor och män från det patriarkala och kapitalistiska samhället samt frigöra 

människan från den ständiga kampen mellan den starkaste och den svagaste. Att alla ska 

uppskatta den berikande mångfalden av liv och kultur på jorden.33  

En viktig del inom ekofeminismen är det globala systraskapet. Petra Kelly skriver i 

artikeln ”Women and Power” att medan patriarkatet har spridit sig över hela världen har kvinnor 

varit för fokuserade på sin jämställdhetskamp inom sitt eget land. Det är för ekofeminismen 

viktigt att skapa ett systraskap som ser till kvinnor i alla länder och i alla situationer, som känner 

en solidaritet med alla. För Kelly är det viktigt för kvinnan att lära sig av andra kvinnor i andra 

länder; hur deras miljörörelser och deras feministiska kamp sett ut. Framförallt kvinnor i tredje 

världen och deras vardagliga kamp har mycket att lära ut. De är förtryckta både av nationella 

och av internationella orättvisor samtidigt som de inom familjesystemen är underkastade sina 

makar, fäder och/eller sina bröder.34  

Kelly trycker starkt på att kvinnorna i hela världen bör agera, inte enbart som mödrar och 

vårdare utan som ledare för en förändrad värld. Det är viktigt att kvinnor blir invalda i politiken 

och till styrelser inom näringslivet så att de ska kunna förändra politiska strategier och 

strukturer. Kelly vill inte se kvinnorna upphäva sina positiva och feministiska principer 

gällande kärlek, omvårdnad eller visandet av känslor. Varje individ har både maskulina och 

feminina kvaliteter enligt Kelly. Den ultimata, okontrollerade och definitiva patriarkaliska 

strukturen kommer att leda till en miljökatastrof eller nukleär förintelse om den inte 

förhindras.35 Kelly skriver att kvinnor står inför frågan om de ska söka tillgång till varje så 

kallad manlig arena även om det innebär att de feministiska principerna måste ges upp. Hon 

                                                 
32 Mies & Shiva, 1994, s. 5f.  
33Ibid. s. 6. 
34 Kelly, 1997, s. 115f. 
35 Ibid. s. 113. 
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själv anser att kvinnan inte kan överge den kvinnliga frigörelsen genom att acceptera en 

patriarkal tolkning av jämlikhet. Kvinnan måste arbeta utifrån hennes egna idéer och få 

inflytande.36 

 

Kritik mot ekofeminismen 
 

Heather Eaton och Lois Ann Lorentzen skriver att ekofeminismen är en relativt ny 

forskningsgren med en knappt utstuderad analysmodell.37 Det här gör att den får möta mycket 

kritik från många olika håll. Jag kommer här att redogöra för huvuddragen i kritiken mot 

ekofeminismen och sedan återknyta till den i min slutdiskussion. 

En av de främsta kritikerna till ekofeminismen är Janet Biehl. Hon ägnar Rethinking 

ecofeminist politics (1991) till att försvara feminismens starka ideal och gå emot ekofeminismen 

för att den inte har uppfyllt eller utgjort det den har lovat. Främst riktar Biehl kritik mot 

ekofeministernas retorik och dialektik. Den enda gemensamma grunden är, enligt henne, själva 

temat, det vill säga att kvinnor har antagit rollen som den hjälpande och läkande till naturen 

samt att de har en bättre förståelse för människans nära kontakt med naturen. I övrigt ser hon 

hur ekofeministerna har vitt skilda åsikter och uppfattningar. En del menar att det finns en 

biologiskt nära koppling mellan naturen och kvinnan, medan andra menar att denna är en socialt 

skapad företeelse. Vissa ser jorden med alla dess arter och växtliv som en organisk helhet medan 

somliga vurmar för partikularism och mångfald. Ekofeministernas delvis motsägelsefulla 

uppfattningar är dock, menar Biehl, inte att betraktas som negativa. Tvärtom kan det ses som 

gynnsamt att ha en teori som är rörlig, föränderlig och anpassningsbar, och den kan likaså ses 

som en motkraft till de, ”manliga” teorier och perspektiv, som är skrivna i sten och dogmatiska 

och därmed ohälsosamma för den politiska debatten som, vilket tiden visat, är allt annat än 

fast.38 

Det finns ett flertal ekofeminister som sysslar med religiösa förklaringsmodeller, 

metafysik, spådomar, naturfolks spiritualitet eller är medlemmar av Wicca-rörelsen. Det här 

möter kritik av ekofeminismens motståndare som menar att den inte kan fungera som politisk 

kraft eller ett seriöst maktanalytiskt instrument. En av de utmärkande punkterna i 

ekofeminismen är just dess breda spektra av anhängare och förespråkare från allmän vördnad 

                                                 
36 Ibid. s. 118. 
37 Eaton, Lorentzen, 2003, s. 1.  
38 Biehl, Janet, Rethinking ecofeminist politics, Boston, 1991, s. 3. 
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och respekt för jorden och hushållningen, via helighållande i allmänreligiös bemärkelse, till 

uttalad dyrkan av Modergudinnan och Gaia – jordklotet – som gudomliga väsen.39 

Ekofeminismen har tillskrivits åsikten att de anser kvinnan närmare naturen än mannen. 

Detta har ekofeminister oftast bemött i sina egna texter. Vanligtvis lyfter kritiker fram att det 

inte finns seriösa källor som visar på kvinnans djupare förbund med naturen i jämförelse med 

mannen, varken historiskt, naturligt eller genetiskt.40 Det finns olika påståenden gällande 

förhållandet mellan kvinnan och naturen vilka Karen Warren tar upp. De har alla tre blivit 

misstagna för att vara ekofeministiska ståndpunkter. Den första ser det närmare förhållandet på 

grund av kvinnans re-produktivitet och hennes särskilda biologiska natur. Den andra ser 

kvinnor i hela världen som en entydig kategori med enhälliga värderingar och med ett inre som 

speglar deras kvinnlighet eller moderlighet. Det tredje påstår att alla kvinnor delar en 

uppsättning av erfarenheter i förtjänst för att vara kvinna.41 Susan Griffin kritiserar att både 

ekofeminismens kritiker och beundrare har förvirrat omgivningen genom att skissera fram den 

sociala konstruktionen att kvinnor antingen är biologiskt eller metafysiskt närmare naturen. 

Särskilt i samband med framförandet av traditionella kvinnokulturer som både mindre 

alienerade från naturen och mer i samförstånd med ekosystemens processer.42 

Carolyn Merchant kritiserar ekofeminister som hyllar sambandet mellan kvinnor och 

natur eftersom det innehåller en ofrånkomlig motsägelse. Eftersom kvinnorna öppet identifierar 

sig med naturen och båda nedvärderas av den västerländska kulturen minskar de sina utsikter 

att bli befriade. Merchant anser att ekofeminister i sin argumentation befäster existerande 

former av förtryck av både kvinnor och natur i stället för att befria någon av parterna. Merchant 

tar upp Biehl, hon anser att det inte är bra att ekofeminismen kritiserar det västerländska 

samhället eftersom delar av västerländsk civilisation, så som emancipation, demokrati, det 

civila samhället och det offentliga rummet följer med i samma kritik. Merchant skriver att Biehl 

anser att det inte borde bli förkastat eftersom det är positiva följder av det västerländska 

samhället. Det här leder till att ekofeminismen ställer kvinnan utanför det västerländska 

samhället och kulturen när de omger kvinnan med mystik och placerar henne närmare naturen. 

Biehl anser att kvinnan går miste om de emancipatoriska arven i den västerländska kulturen. 

Den ekofeministiska teorin har missgynnat kvinnan och hennes emancipatoriska kamp.43 

                                                 
39 Hedström, 2007, s. 66. 
40 Hedström, 2007, s. 65. 
41 Warren, Karen J., Ecofeminist philosophy: a western perspective on what it is and why it matters, Lanham, 

2000, s. 53.  
42 Griffin, 1997, s. 215. 
43 Merchant, Carolyn, Naturens död: kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen, Stockholm, 1994, s. 

12. 
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Feminismen har länge kämpat emot idén att kvinnan skulle vara underordnad mannen på 

biologiska grunder, till exempel hennes förmåga att föda barn, och kritiserar ekofeminismen 

för att ”eliminera” det feministiska arbetet. Kritiker menar också att ekofeminismen inte behövs 

eftersom ”äkta” feminism redan är ekologistisk till sin natur på samma sätt som den gröna 

rörelsen redan i sig själv är tillräckligt jämställdhetsinriktad och icke-diskriminerande.44  

Ekofeminismen möter kritik för att idealisera kvinnor och för att mörklägga skillnaderna 

och konflikterna mellan kvinnorna, som till exempel mellan kvinnor i väst och i andra länder, 

den sistnämnda oftast som ”offer”.45 Det är inte kvinnorna över hela världen och deras kamp 

mot alla män i det patriarkala och västerländska samhället. Kvinnor är inte en entydig kategori 

på samma sätt som männen inte är det. Frihet- och jämlikhetskampen är för alla kvinnor och 

män tillsammans för att upptäcka och uppskatta den berikande mångfalden av liv och kultur på 

jorden.46 

En del av ekofeminismen använder sig av särartsfeminism vilket blir starkt kritiserat. 

Kritiken anser att ekofeminismen tillskriver kvinnan unika biologiska och eventuellt sociala 

egenskaper gällande hushållning, vård och andlighet. Kritiken trycker på att ekofeminismen ser 

mer till skillnaderna och för att de ser skillnaderna som nedärvda.47 Ekofeminister bemöter den 

här kritiken i form av att inte ställa sig som varken särartsfeminist eller likhetsfeminist, bland 

annat för att de är emot dualistiska frågeställningar och för att de ser kvinnor och män som både 

lika och olika: både kulturellt genusformade och biologiskt präglade.48 Hermodsson skriver att 

feminister kritiserar ekofeminister för att peka på erfarenheter från det förflutna vilket gör 

kvinnans väsen och kvaliteter ’speciella’. Det här anser feminister kan leda till att kvinnor får 

en ödesbestämd biologi. Historien visar att ett särartstänkande alltid missgynnat kvinnor och 

det ska undvikas att betona det. 49 

Bakgrund 
 

I det här avsnittet presenteras bakgrunden till Tidevarvets grundande med en presentation av 

den samtid som var, det vill säga en orientering av de politiska diskurser som satte ramarna och 

formade vardagen för kvinnorna i Tidevarvsgruppen. Elisabeth Tamms väg in i politiken och 

in i riksdagen introduceras därefter med avstamp i Frisinnade kvinnors riksförbund och de 

                                                 
44 Hedström, 2007, s. 64. 
45 Buckingham-Hatfield, Susan, Gender and environment, London, 2000, s. 40. 
46 Mies, Shiva, 1994, s. 6. 
47 Hedström, 2007, s. 68. 
48 Ibid. 
49 Hermodsson, Elisabet (red.), 'Vad är ekofeminism?', Kvinnobulletinen., 26(1996):2, s. 5-13, 1996, s. 11. 
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politiska tankarna i Tidevarvet. Avsnittet avslutar med att redogöra för hur livet på Fogelstad 

gods såg ut och Tamms jordpolitik med jordfrågans lösning beskrivs kort. 

 

Dagspolitisk bakgrund 
 

År 1902 bildades den första föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm och blev 

startskottet för en rad påföljande bildningar av föreningar i Sverige.50 Rösträttsrörelsen reste 

runt i landet med målet att förena föreställningen om kvinnlighet med begreppet medborgarskap 

och till sin hjälp hade de talandet, debatterandet och argumenterandet. De lyfte upp kvinnan 

från den privata sfären till den offentliga sfären som tidigare varit männens värld. Kvinnorna 

krävde sin rätt som politiska subjekt, att tillerkännas förnuft, identitet, handlingsförmåga och 

politisk kompetens. Det var i individualismen de hade sin utgångspunkt vilket inte hindrade 

deras idé om politisk enhet. Självständiga subjekt i samverkan var den könsidentitet som skulle 

konstitueras.51  

I rörelserna kunde kvinnorna framträda som självständiga aktörer för första gången i 

historien och de brukar kallas för de rörelseintellektuella kvinnorna.52 Domellöf anser att det i 

Sverige finns en tradition av rörelseengagerade kvinnor som är ”[e]n viktig bakgrund till 

Tidevarvet och den frisinnade kvinnogruppens försök att skapa nya former och ett nytt innehåll 

i politiken”. Kvinnorna, som ännu inte fick tillträde i den offentliga sfären, kunde verka i tysthet 

i en rörelse och göra en insats.53 Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) 

bildades 1903 med ledande gestalter från bland annat liberalismen och föreningen Verdandi. 

Kvinnorna var överens om kravet på rösträtt men det fanns en tydlig skiljelinje mellan å ena 

sidan anhängare av Ellen Keys särartstänkande grundat på biologisk evolutionism och å andra 

sidan liberalfeministernas syn på religion och kön. En del såg skillnader mellan könen medan 

andra framhävde det individuella och det gemensamt mänskliga. I samhället skedde en 

koncentrering för att få in kvinnorna på positioner som tidigare förbehållits män vilket 

medförde att en anpassning av rådande normer var oundviklig. När kvinnorna integrerades och 

man såg kvinnor som komplement till den existerande samhällsordningen blev resultatet en 

bestående ojämlikhet.54 

                                                 
50 Domellöf, Gunilla, Tidevarvet: en historisk bakgrund och introduktion, Katrineholm, 2008, s. 8. 
51 Ibid. s. 11. 
52 Ibid. s. 8.  
53 Domellöf, Gunilla, ”Opinionsbildningen i Tidevarvet 1923–1936. Upptakten och anknytningen till det 

liberalfeministiska arvet.”, Kvinnorna skall göra det! Den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad – som idé, 

text och historia, Witt-Brattström, Ebba, Lennerhed, Lena (red.), Huddinge, 2003, s. 135. 
54 Ibid. s. 133ff. 
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Samtida med LKPR fanns en rörelse för sociala lagreformer och andra 

samhällsförbättringar som uppstod ur den traditionella välgörenheten som profilerades och blev 

Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Förbundets syfte var att väcka befolkningens, 

särskilt kvinnornas, sociala medvetenhet; de kvinnliga krafterna skulle tas i anspråk på det 

sociala området där deras erfarenheter av omsorg och omvårdnad skulle komma att användas. 

Den politik och de åsikter som Elisabeth Tamm skulle komma att argumentera för följer samma 

linje. Kvinnorna hade viktiga erfarenheter som skulle tas i anspråk i det politiska 

samhällsarbetet. Socialdemokratiska kvinnoklubbar, nykterhetsföreningar och andra 

kvinnoföreningar anslöt sig till CSA.55 Det var till exempel inte staten som reagerade på landets 

sociala problem utan det var mindre grupper av engagerade medborgare, däribland CSA. Vidare 

skriver Domellöf att det under mellankrigstiden växte fram ”ett civilt samhälle, där spontana 

medborgerliga rörelser framträdde för att omhänderta gemensamma behov” och att det främst 

var kvinnor som trädde fram. Deras självständiga ställning reducerades när de sociala frågorna 

definierades som politik och ämbetsverk eller institutioner tog över ansvaret.56 

Tidevarvsgruppen förenade den övergripande diskussionen om kvinnligt medborgarskap med 

sina egna speciella kompetensområden. De hade uppfattningen att kvinnor skulle bli delaktiga 

i den statliga maktapparaten och att politik även inkluderade de frågor som rörde kvinnor och 

barn i vardagen.57 

Mellan 1911–1917 möter rösträttsfrågan ett bakslag i svensk historia. I gränszonen mellan 

borgerlig och socialistisk kvinnorörelse fanns de frisinnade kvinnorna i olika grupperingar och 

saknade en egen organisation. De två läkarna Julia Kinberg och Ada Nilsson bildade 1914 

Föreningen frisinnade kvinnor (FFK) som en underfalang till Frisinnade landsföreningen, de 

flesta vänsterliberala kvinnor gick med i FFK. Elin Wägner var med i bildandet och Ada Nilsson 

var föreningens första ordförande innan Emilia Broomé tog över posten. Den viktigaste 

uppgiften var rösträttskampen. Det blev början på slutet av bakslaget för rösträttsfrågan.58   

Vid riksdagsvalet 1917 blev Nils Edén statsminister med Eliel Löfgren som 

justitieminister. Det var en liberal regering med socialdemokratiska inslag och det var den 

regering som instiftade allmänna rösträtten 1919 och myndighetsförklaringen året efter. 

Riksdagsvalet 1921 var det första valet där kvinnorna fick använda sin röst och det var samma 

år som de gifta kvinnorna blev myndiga. Samma regering reglementerade prostitutionen och 

                                                 
55 Domellöf, 2008, s. 8.  
56 Domellöf, 2003, s. 135. 
57 Domellöf, 2008, s. 11.  
58 Ibid. s. 9., Domellöf, 2003, s. 124. 
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införde Lex Veneris som den svenska kvinnorörelsen också kämpat för.59 Trots rösträtten fick 

kvinnorna inget politiskt inflytande och de hade svårigheter att göra sig gällande inom det 

etablerade partisystemet.60  

 

Frisinnade kvinnors riksförbund (FKR) 
 

De fem kvinnorna i Tidevarvsgruppen träffades 1921 på Elisabeth Tamms gods Fogelstad. De 

kände varandra sedan tidigare inom folkbildningsverksamheten, rösträttsrörelsen, 

hemgårdsrörelsen och Frisinnade Kvinnor. Det var godsägaren som var initiativtagare till mötet 

och hon ville diskutera bildandet av en ny riksorganisation för Frisinnade Kvinnor. Tamm var 

inte aktiv i rösträttsrörelsen eller socialreformsrörelsen på samma sätt som de övriga. De 

svenska kvinnorna hade fått rösträtt och fem kvinnor hade kommit in i riksdagen men Tamm 

förstod direkt att de inte kunde göra mycket i det politiska arbetet – kvinnorna måste samlas i 

större grupp. Det behövdes flera politiskt medvetna kvinnor som var kunniga om det skulle bli 

skillnader i samhällslivet: Frisinnade Kvinnors förening konstituerades och de olika lokala 

föreningarna slogs ihop; Frisinnade Kvinnors Riksförbund (FKR) bildades. Kerstin Hesselgren 

blev förbundsordförande och Tamm i verkställande utskottet tillsammans med Elin Wägner och 

Ada Nilsson.61 Förbundet visade ett uttryck för radikal feminism som ville se jämlikhet mellan 

könen på det kvinnorättsliga, socialpolitiska och sexualpolitiska området.62   

År 1923 blev Frisinnade Landsföreningen två nya partier: Frisinnade folkpartiet under 

Karl Ekmans ledning och Sveriges liberala parti med Nils Edén.63 Majoriteten av FKR, bland 

annat Tidevarvsgruppen, valde att inte gå med i något av partierna och det klubbades igenom 

1923 att förbundet inte skulle ansluta sig till någon annan landsorganisation.64 Som ledare av 

FKR var Tidevarvsgruppen djupt engagerad i utformningen av FKR:s program som efter 

lämnandet av partitillhörighet hade en självständig programförklaring med avgörande 

ideologisk innebörd. Det var viktigt att få kvinnorna att inse sitt politiska ansvar och sin 

politiska rätt. Från att FKR varit en hjälporganisation kunde medlemmarna välja medel, vägar 

och sätt att förverkliga de frisinnades mål på egen hand.65 

                                                 
59 Lex Veneris är en lag som bl.a. stadgade att varje person som fått könssjukdom är skyldig att ta emot 

läkarbehandling. http://www.ne.se/lex-veneris, den 18 december 2013. 
60 Hjördis Levin, En radikal herrgårdsfröken: Elisabeth Tamm på Fogelstad – liv och verk, Stockholm, 2003, s. 

13f.  
61 Domellöf, 2008, s. 23ff.  
62 Domellöf, 2003, s. 123.  
63 Domellöf, 2008, s. 26ff. 
64 Ibid. 
65 Ibid. s. 28ff. 
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FKR:s program vilade på en liberalistisk grundåskådning och grundades på en 

värdesättning av varje enskild människas rätt och hennes personliga ansvar mot samhället. 

Viktigt i samhällsutvecklingen var personlighetens fria utveckling och förmågornas 

tillvaratagande. Självstyrelsens idé måste upprätthållas gentemot centralisering och 

byråkratism. Programmet tog upp frågor gällande barnavård och fostran som inte tidigare tagits 

upp i den politiska planeringen eftersom de ansågs ligga i den privata sfären. Vidare ansåg FKR 

att den industriella produktionen måste bygga på en intressegemenskap mellan kapital och 

arbete och inte en intressemotsättning. Samhället får inte byggas på ett system, grundat på 

sådana penning- och maktintressen som leder till krig inom eller mellan folken. Genom social 

och ekonomisk utjämning, ny och omfattande ekonomisk och kulturell samverkan samt 

fullföljandet av Nationernas Förbunds arbete för ett mellanfolkligt rättstillstånd ska allmän 

avrustning och trygg mellanfolklig fred utföras.66Ada Nilsson har själv beskrivit FKR:s 

ideologi och program i Barrikaden valde oss: 

 

Idéprogrammet är rent liberalt i så måtto, att det börjar med att stryka under tron på den personliga insatsens 

värde och rika möjligheter. Men starkare än vad liberalismen vanligen gjort markeras den enskilda 

personens ofrånkomliga ansvar mot det gemensamma samhället ur vilket sammanhang ’varken individ eller 

klass eller land kan skära sig ut’. […] programmets tvenne hörnstenar: Den enskilda skär sig ut ur 

gemenskapen förvissnar som en avsågad gren; samhörigheten kan ej framtvingas genom lagar, den måste 

växa fram organiskt inifrån som trädets grönska.67 

 

Vid riksdagsvalet 1928 var det mycket som tydde på att det skulle bli en borgerlig regering 

vilket FKR inte kunde gå med på. Förbundet gjorde ett försök att gå ut som eget parti med 

program och med partibeteckningen Frihet och rätt. Förutom oviljan att samarbeta med en 

borgerlig regering var de inte beredda att samarbeta med vänstern och valde därför att gå en 

egen väg. De tryckte på alla människors beroende av varandra och ställde sig utanför 

klasskampen, som de erkände fanns men som de ansåg ovärdig mänskligheten. Det skulle inte 

vara en kamp mellan olika intressen utan individerna skulle samverka till allas bästa.68 

Valresultaten var inte till deras fördel. Det skrevs i Tidevarvet att ”förbundets egna möjligheter 

till påtagliga politiska insatser vid val varit för små”, tanken att bilda ett nytt radikalt parti som 

skulle omfatta både kvinnor och män återkom i artiklar men blev aldrig verklighet.69 I samband 

med FKR:s beslut att gå ut i valrörelsen som eget parti såg Emilia Fogelklou hur det skett en 

                                                 
66 Ibid. s. 29f. 
67 Nilsson, Ada, Barrikaden valde oss: 25 år ur en kämpande förenings historia, Stockholm, 1940, s. 67. 
68 Levin, 2003, s. 137. 
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förskjutning inom Tidevarvsgruppen från allmänt utbredda partilinjer till ett politiskt tänkande 

som fokuserade på en förvaltning av jorden och människosläktet.70  

På Tamms initiativ ombildades förbundet till Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV) 

år 1931 med syftet att samla kvinnor från olika vänstergrupper och få djupare kontakter med de 

socialdemokratiska kvinnorna för att samarbeta mot gemensamma mål.71 SKV, med Kerstin 

Hesselgren som ordförande, var partipolitiskt obundet och medlemmarna kunde tillhöra olika 

partier; liberala, folkfrisinnade och radikala partierna.  

 

Tidevarvet (1923–1936) 
 

Frisinnade kvinnors riksförbund stod i självständigt förhållande till både liberaler och 

folkfrisinnade vilket ledde till starka krav på inbördes sammanhållning. Den kritik som 

förbundet fick från andra förbund och partier ville de kunna försvara sig mot i ett eget organ 

och de ville kunna nå ut till flera kvinnor. De ville väcka kvinnornas medborgerliga intressen 

och ta upp de kvinnokrav som de manligt dominerade partierna inte hade visat något intresse 

för. Det var en av anledningarna till att FKR beslutade att ge ut en veckotidning som skulle 

framföra deras åsikter och deras politiska program. Tidningen fick namnet Tidevarvet.72 

Första numret av Tidevarvet gavs ut 24 november 1923. I namnet, som Elisabeth Tamm 

låg bakom, kan man läsa hur kvinnorna uppfattade sin tid och verksamhet. De, som många 

andra, såg den kvinnliga rösträtten som övergången till någonting nytt, en ny epok där det 

kvinnliga inflytandet – kanaliserat och samlat i ett kvinnligt medborgarskap – skulle förändra 

världen i sinom tid.73 Efter hand skulle Tidevarvsgruppen och tidningsredaktionen förstå att 

kvinnornas inträde i svensk politik skedde vid en tidpunkt när kapitalism, konkurrens och 

mekanisering var stor del av samhällsutvecklingen. Det första världskriget hade tagit slut och 

kvinnor hade fått rösträtt men majoriteten av kvinnorna och männen skulle fortsätta att tänka i 

samma spår som tidigare.74 I artiklarna kan man läsa skribenternas syn på medborgarskapet och 

individens rättigheter och skyldigheter i samhället.  

Tidningens första redaktör var Ellen Hagen, en rösträttsveteran och ledande i de 

frisinnade kvinnornas krets. I styrelsen satt Ada Nilsson (ordf.), Kerstin Hesselgren, Tamm, 
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Elin Wägner och Eva Andén (alla fyra ordinarie ledamöter) plus Honorine Hermelin och 

Andrea Andreen (suppleanter). Utöver dem var teologen Emilia Fogelklou, litteraturkritikern 

Klara Johansson och författaren Frida Steenhoff fasta medarbetare.75 Det första året hade 

tidningen 4500 prenumeranter som sedan sjönk till omkring 3000, en siffra som i stort sett var 

sig lik under resten av utgivningsåren. Det var en veckotidning som kom ut varje helgfri lördag 

och som man kunde prenumerera på för 6 kronor per helår eller 50 öre för en månad alternativt 

15 öre per lösnummer. Varje nummer innefattade omkring fyra sidor. Upplagans storlek var 

cirka 10 000 exemplar.76 Tidevarvet stod som juridisk och ekonomisk fristående med Ada 

Nilsson som ekonomichef och ansvarig utgivare. Tillsammans med Tamm stod Ada Nilsson 

för de största ekonomiska bidragen. Det första aktiekapitalet till förbundets fristående företag 

AB Vår Tidning kom från intresserade och medlemmar av FKR. Wägner stryker under att de 

gemensamt i gruppen var noga med att se Tidevarvet som ett ekonomiskt och juridiskt företag 

där förbundets medlemmar inte var tvungna att prenumerera på tidningen eller att dela 

redaktionens åsikter.77   

En av grundtankarna med Tidevarvet var att behandla flera olika ämnen eftersom 

Tidevarvsgruppen såg det som att allt angår kvinnorna och att allt vad kvinnorna tycker angår 

alla. Männen och kvinnorna levde inte i skilda världar på samma sätt som politik och samhälle 

inte var åtskilda från litteratur, konst, dramatik eller religion. Därför skrevs det om litteratur, 

teater och konst och publicerades noveller, kåserier och följetonger.78 Tidevarvet beskriver både 

den internationella politiska scenen och den svenska.79 För redaktionen var det konfliktfria 

perspektivet ett strategiskt drag; genom att se till det som förenade så många kvinnor och män 

som möjligt i stället för det som skiljde dem åt kunde de samla flera. De ville inte sortera efter 

klass och kön utan strävade efter ett bättre och mänskligare samhälle byggt på det unika och 

individuella hos varje människa.80  

Tidevarvsgruppen såg framför sig ett i grunden förändrat samhälle för båda könen och 

inte enbart ändrade förhållanden för kvinnan. Genom gruppens radikalism och mobilisering av 

kvinnor kring politiska frågor skulle deras mål uppnås.81 Enligt Domellöf såg gruppen hur 

individualismen var en förutsättning för kollektivet, att varje människa har ett behov av 
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29 

 

medvetenhet och upplysning samt personlighetsutveckling och slutligen att den socialt 

inriktade kristendomen skulle användas i deras försök till att omvandla politikens innehåll.82 

I det första numret slår Tidevarvet fast att kvinnoradikalerna vill gripa tillbaka på det 

liberala arvet från 1800-talet för att testa dess hållbarhet i den politiska samtiden. De ville i 

efterkrigssituationen utföra ett genomgripande systemskifte i kulturens grundläggande värden 

och ideal. Tidevarvsgruppen har flera gemensamma nämnare med Fredrika Bremer-förbundet 

som Domellöf radar upp: ”det liberala arvet, individualismen som förutsättning för kollektivet, 

behovet av medvetenhet och upplysning, vikten av personlighetsutveckling […] den socialt 

inriktade kristendomen”.83 Liberalfeministerna framhävde att kvinnor och män var lika 

gällande förnuft och intelligens och att de inte biologiskt särskilde sig. De ville se kvinnan få 

lika villkor som mannen och att individen skulle avgöra om hon eller han var lämpad till 

uppgiften. Den kvinnliga integrationen och tanken om kvinnan som komplement till den 

existerande samhällsnormen visade sig i början av 1900-talet leda till en mer bestående 

ojämlikhet där mannen fortsatte att vara normen. Kvinnan fick inte skapa sig någonting eget 

utan enbart leva för att vara lik mannen.84 Det uppstod en spänning mellan de politiska kraven 

på jämställdhet och människosynen i samhället. Det gick inte längre att använda argument 

byggda på både likhet- som särartsfeminism.85  

Tamm var en av kvinnorna som reste runt i Sverige i början av 1930-talet och manade till 

kamp mot nazismen och fascismen som hon menade var ett hot mot demokratin och kvinnornas 

rättighet till arbete och fullt medborgarskap. När krigshotet växte i och med att antisemitismen 

lagfästes i Tyskland 1935 och Italien anföll Abessinien kort därefter, protesterade Kerstin 

Hesselgren i Nationernas Förbund, men hon var dock den enda som höjde rösten. De frisinnade 

kvinnorna samarbetade med internationella krafter i kampen mot nationalsocialismen. 

Tidevarvets feminism stod i stark kontrast till diktaturernas värdering av människor efter ras, 

blod och kön och förtrycket av de ”icke godkända”. Tidevarvsgruppen menade att människan 

aldrig fick göras till medel och en demokratiuppfattning skulle grundas på den enskilda 

individens värde. De värnade om internationellt världsmedborgarskap och pacifism, ansåg att 

en moralisk etik var starkare än en biologisk och de ställde personlighetsutvecklingen parallellt 

med demokratiutvecklingen. Liv i fortsatt nyskapelse var för dem viktigare än fasta och 
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slutgiltiga positioner. För kvinnorna var kampen svår att bedriva i Sverige på slutet av 1930-

talet då fler och fler människor blev motvilliga till att kritisera regeringspolitiken.86 

Den övergripande idén hos Tidevarvsgruppen var den enskilda människans personliga 

och absoluta betydelse i all verksamhet. Det var viktigt för gruppen att de inte skulle bygga upp 

fasta institutioner utan den konkreta utformningen skulle alltid kunna förändras på de enskilda 

människornas initiativ vilket var en anledning till att tidningen lades ner i december 1936. 

Tidevarvsgruppen hade kommit upp i åldrarna och hade inte ett lika starkt engagemang och de 

ekonomiska resurserna tog slut.87 Tamm försökte stödja sig på tanken att det endast är det vi 

har förlorat som vi äger för evigt. Med citatet: ”ingenting är Ditt, ingenting utom din kärlek till 

dem alla” från Birgittas himmelsfärd la hon slutorden för Tidevarvsgruppen.88 

 

Det svenska jordbruket 
 

Svensk jordbrukspolitik handlar oftast om konflikten mellan producentintressen och 

konsumentintressen skriver Stefan Hedlund och Mats Lundahl. Jordbruken strävar efter en 

inkomstutveckling medan konsumenterna vill köpa bästa möjliga jordbruksprodukter till lägsta 

möjliga pris. Det som skulle visa sig ha grundläggande betydelse för mellankrigstidens 

jordbrukspolitik var det regleringssystem som växte fram mellan åren 1930-1934 samt att 

inkomstfördelningsproblemen togs upp.89 Frihandelsjordbruket fick sin återkomst och Sverige 

blev återigen beroende av utrikeshandel. Enligt Hedlund och Lundahl hade man glömt 

erfarenheterna från kristidspolitiken vilket skulle få kraftiga konsekvenser. 

Produktionskostnader för till exempel spannmål hade inom det svenska jordbruket ökat med 

mer än 50 % under kristiden. Marknadspriserna låg betydligt högre under mellankrigstiden. Det 

skulle med andra ord visa sig följa ett flertal problem för svenskt jordbruk på grund av 

återgången till frihandel. Sveriges egna produktionskostnader ökade i betydande omfattning 

medan producenterna i andra länder, genom mekanisering och växtförädling i kombination med 

fallande transportkostnader, lyckades stärka sin konkurrenskraft. De svenska priserna var 

tvungna att anpassa sig till världsmarknaden.90 
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Sammanfattningsvis, under mellankrigstiden i svensk jordbrukspolitik hade Sverige en 

liten marknad med en svag tillväxt i befolkningen och för mycket produktion; hoppet låg på 

den internationella marknaden. De svenska producenterna hade inte någon möjlighet att 

konkurrera på den internationella marknaden på grund av allt för höga svenska 

produktionskostnader. För producenternas del kunde deras egna råvaror nå ut till 

konsumenterna eftersom utländska producenter förhindrades. Medan det för konsumenternas 

del var dyra inhemska livsmedel vilket de sämre lottade hushållen drabbades hårt av.91 

Under den tid i historien där männen var ute på jakt och kvinnorna samlade rötter, bär 

och ätbara växter finner vi ursprunget till lantbruket skriver Stina Gottliebsson i ”Kvinnan i 

historien – hälften av en medelgod oxe”. Det var kvinnorna som uppfann lantbruket eftersom 

de fick lära sig att få de ätbara växterna att förädla sig genom att så frön och sätta rotfrukter 

vilket ledde till att odlingar uppstod. Gottliebsson skriver att historieskrivare har valt att 

fokusera på männens bragder i krig i stället för den avgörande betydelsen kvinnorna haft för 

bondesamhällets utveckling och fortbestånd. Kvinnornas arbetsprestationer i att sköta barn, djur 

och gård medan männen var ute på fältet har inte ansetts ha något historiskt värde.92  

Under Elisabeth Tamms tid arbetade kvinnorna på gården med avgörande arbetsinsatser, 

både rent praktiskt och administrativt, de skötte även större delen av hem och familj. Fram till 

1960-talet ansågs svenska lantbrukarhustrur inte vara förvärvsarbetande i inkomststatistiken 

utan betecknades som oavlönade, så kallade medhjälpande familjemedlemmar. Under slutet av 

1980-talet fick kvinnorna ett tredje arbete i och med att de var yrkesarbetande utanför 

lantbruket, vilket gjordes möjligt bland annat på grund av bättre utbildning, tekniska framsteg 

i hushållet och tillgång till bil.93   

Barbro Baumgartner skriver att det i slutet av 1980-talet var allt vanligare att det var 

kvinnorna som skötte bokföring och andra ekonomiska delar inom lantbruket. Bara några år 

tidigare, under Tamms tid bland annat, var det männen som skötte ekonomin. Tack vare att 

kvinnorna sköter bokföringen får de en större insyn i arbetet på gården vilket är en fördel. 

Kvinnorna ses inte längre som försörjda av sina män utan de har ett betalt arbete på samma sätt. 

Sammankopplat med jordbrukarnas ekonomi finns jordbrukspolitiken som en ständig 

följeslagare. Lantbruken styrs av jordpolitiken men lantbruken kan inte styra politiken. Ju 
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närmare vi kommit sekelskiftet 1900–2000 har de svenska jordbruken varit tvungna att dra in 

på diverse göromål, till exempel ha färre boskap eller sälja delar av sin åkerjord. Det har blivit 

färre självförsörjande så kallade familjejordbruk och allt fler deltidsjordbruk där lantbrukarna 

varit tvungna att ta ett yrkesarbete vid sidan om. Viktigt för lantbrukarna, inte minst för 

kvinnorna, är att gå ekonomiska utbildningar för att lära sig mer om hur man bäst kan sköta ett 

jordbruk. För kvinnorna är det också viktigt att de har en inkomst, att de planerar framåt och 

framför allt att deras arbete på gården räknas i ekonomiska termer.94 

Gottliebsson skriver att för jordbrukets framtid är miljöfrågorna grundläggande och det 

är viktigt att se dem i ett bredare perspektiv: 

 

Miljöfrågorna är jordbrukets framtid. Man kan inte diskutera framtiden för svenskt jordbruk utan 

att ta med miljön i sammanhanget. Och miljöfrågor är då inte bara ogräsbekämpning och 

kväveläckage, utan kan – om man vill – handla om det mesta från genmanipulering i avelsarbetet 

till kvaliteten på skolmaten.95 

 

Det första som krävs för ett arbete för jordbrukets framtid är kunskap och erfarenhet, både från 

experter inom olika områden men även en bred sammansättning av jordbrukare från olika håll 

och kanter. Miljöfrågor inom jordbruket går inte att begränsa till en särskild stad eller ort utan 

hör ihop med allting på samma sätt som det hör ihop med både etiska frågor och frågor gällande 

mat till konsumenterna. Viktigt är att det är bönderna som ”brukar jorden och sköter om djuren, 

får möjlighet att påverka de villkor som samhället ställer upp” samt att ”effektivitet och pengar 

inte är det enda som betyder något” avslutar Gottliebsson med.96 

 

Elisabeth Tamm 1880–1958 
 

Elisabeth Tamm gick i sin fars fotspår i både kommun som landsting vilket för någon i hennes 

ställning var tvunget; som ägare och brukare av ett stort gods krävdes en medverkan i socknens 

angelägenheter. En medverkan som skulle visa sig innebära svårigheter. Tamm fick erfara hur 

hon som kvinna inte hade samma rättigheter som männen, detta trots hennes ställning i socknen 

och att hon var skattebetalare. År 1905 gällde 1862 års förordning om kommunal självstyrelse 

på landet vilket hindrade henne från att få full kommunal rösträtt och att vara valbar till 
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kommunala uppdrag, på grund av hennes kön. Denna erfarenhet skulle göra kvinnans rösträtt 

och lika medborgerliga rättigheter till hennes främsta politiska mål.97 

Det skedde en politisk reform 1907–1909 som gjorde kvinnor valbara till kommunala 

församlingar och gav dem möjligheten att väljas som ombud i kommunen. År 1908 fick Tamm 

sitt första uppdrag för Julita kommun vid en ålder av 28 år. Uppdragen var anpassade till hennes 

ställning i socknen men främst till vad övriga i kommunalstämman ansåg ”passade” hennes 

kön. År 1916 blev Tamm Sveriges första kvinnliga kommunalnämndsordförande och hon 

skulle behålla positionen i fyra år. Samma år som kvinnor fick bli valbara till 

landstingsförsamlingar 1919 valdes hon av Oppunda härad som ledamot av Södermanlands läns 

landsting. Som nyvald ledamot i landstinget hade Tamm precis gått med i Frisinnade 

landsföreningen och på liberalernas sida. Det var vid en tidpunkt när den konservativa 

dominansen just hade brutits.98 Anledningen till att liberalerna fick hennes förtroende var 

hennes åsikt att liberalerna är de enda som kan ge samhället de möjligheter som ännu inte finns. 

Hon ville arbeta för liberalismens idé och väsen: ”Det måste vara individen, den enskilde, 

personligheten hos var och en av de många, som skall göra’t” uttryckte hon sig.99 Tamm 

hamnade i det fjärde utskottet som behandlade nykterhet, undervisning, fattigvård och andra 

sociala frågor.100 Det skulle dröja till 1930 innan hon lämnade kommunalnämnd och 

kommunfullmäktige. 

År 1921 kunde kvinnor för första gången kandidera till riksdagens båda kamrar och det 

var fem kvinnor som valdes in. Kerstin Hesselgren kom att bli ledamot av första kammaren 

genom lottning (högern och de frisinnade hade fått lika många röster). Tamm kom in på en 

särlista som kandidat för de frisinnade. Hon satt i riksdagens andra kammare och väckte tretton 

motioner och angav sjutton yttranden som behandlade jordfrågan, kvinnofrågan och 

fredsfrågan.101  

Tillsammans med kvinnorna och deras nyvunna rösträtt ville Tamm omskapa politikens 

innehåll och metoder. Tamm ville se kvalitativa förändringar men trodde inte att kvinnornas 

rösträtt på en gång skulle förändra kvinnornas vardag och konkreta problem inom till exempel 

förlossningsvården eller deras rättigheter till arbetsmarknaden. Många manliga politiker ansåg 

att den kvinnliga rösträtten var till för att öka antalet röstsedlar och det var inte ovanligt att 
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kvinnorna la sin röst på samma parti som deras makar. Tamm ville se kvinnorna få en egen och 

självständig politisk röst vilket de skulle erhålla genom utbildning i medborgarskap.102 

Genomgående i sina artiklar och uttalanden menar Tamm att det är kvinnorna som skall göra 

det, tillsammans kan kvinnorna skapa fred på jorden och med jorden. När kvinnofrågan och 

jordfrågan finner sin lösning kommer freden att infinna sig. Det kommer fortsätta att vara krig 

mellan klasser och nationer om inte kriget mellan könen och jordäganderätten upphör; ett 

rättvist samhälle ger fred på jorden.103 

För Tamm var förtrycket och den underordning som kvinnan levt under det som var 

anledningen till att kvinnan blivit avlägsnad från sin rätta natur. De hade fått lära sig att se med 

männens ögon och ha samma värderingar vilket var ett problem som enbart kunde lösas genom 

att kvinnan utbildades och uppfostrades till att bli medveten sitt politiska ansvar. De skulle i 

utbildningen bli självständiga och oberoende av vad männen tyckte om deras framlagda åsikter 

och kvinnans riktiga natur skulle komma fram. Tamm ansåg inte att kvinnan hade fostrats till 

att bli den omsorgsfulla, milda och kärleksfulla i sin roll som hustru och mor i det patriarkaliska 

samhället utan det tillhörde hennes natur. Kvinnan skulle inte enligt Tamm visa sig lika 

krigsälskande som mannen när hon blev fullt emanciperad. Tamm hade även visionen att 

kvinnor skulle samlas internationellt och skapa fred på jorden för så länge de levde splittrade 

från varandra och under manligt styre kunde deras naturliga förmågor inte komma till uttryck. 

Kvinnor i alla länder skulle förenas och skapa en fredlig och kärleksfull värld tillsammans. 

Genom att kvinnorna fick ta del av samhällets styre skulle utvecklingen gå framåt till det bättre. 

För att det ska vara möjligt ska kvinnorna äga andra egenskaper än vad männen äger, 

egenskaper som gynnar fred, lycka och välgång. Tamm sammankopplade sin framstegstro och 

sina liberala ideal med övertygelsen att kvinnor och män är både biologiskt olika varandra och 

har olika karaktärsegenskaper.104 

Tamm hade ständigt en känsla för framtiden och ett ansvar för världen vilket gjorde henne 

till en främling i sin egen tid och omgivning. Inom politiken och livet gick hon sin egen väg 

vilket syns tydligt i hur hon förvaltade Fogelstad gods och hennes inlägg i dagspolitiken. Det 

var ett moraliskt mod som tillät henne att gå sin egen väg. Enligt Levin kände Tamm sig ständigt 

övervakad och kontrollerad, både av det egna husfolket och av hela socknen. Det var delvis på 

grund av hennes val att leva som ogift och självständig med många kvinnor omkring sig – ett 
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mycket radikalt leverne i denna tid. Levin ser i den manliga gestalt som Tamm utgjorde hur hon 

flyr från sin tids kvinnoroll, en roll som hon inte kunde identifiera sig med och känna sig hemma 

i. För henne var det inte aktuellt med äktenskap, barn eller den passivitet och underkastelse som 

en kvinna i hennes klass erbjöds. Att kombinera äktenskap med ägandet och vårdandet av ett 

stort gods var inte vid den här tiden kompatibelt. Det fanns heller ingenting i mansrollen för 

henne att identifiera sig med och i de brev som Levin studerat ser hon en förvirrad kvinna. 

Under Tamms liv fick hon uppfylla det som traditionellt ansågs som en manlig plikt men hon 

fick inte något socialt stöd vilket alienerade henne känslomässigt.105 

 

Livet på Fogelstad gods 
 

En agronom vid namn Helge Janér besökte Elisabeth Tamm på Fogelstad gods 1922 och 

beskrev händelsen i en text som idag går att finna i Fogelstadförbundet 1925–1975 utgiven 

1976. Janér inleder med att beskriva resan till godset: ”vid Julita kyrka gör landsvägen en stark 

krök rakt åt öster och vi befinna oss efter några minuter på Fogelstads ägor och mottagas av 

inspektoren, som blir vår ciceron för dagen”.106 Han lämnar godset med intrycket av ”att det är 

en ovanligt trevlig gård”. Det enda som enligt honom finns att beklaga sig för är bristen på 

kommunikation, det fanns till exempel inte en järnväg i trakterna omkring Fogelstad.107 Hjördis 

Levin har i sin biografiska forskning om Tamm använt sig av Helge Janérs skrift och 

kompletterat med diverse brevkorrespondens och övriga källor för att kunna ge läsaren en mer 

målande beskrivning av livet på Fogelstad gods.  

År 1922 hade Tamm varit ägare och brukare av godset i ungefär 20 år. Hon undervisades 

aldrig i jordbruk utan lärde sig när hon som ung följde med sin far och när hon tog över 

Fogelstad gods. Det var en stor gård vilket antalet anställda visar; 1921 var det mellan 200–300 

stycken statare. Deras hustrur mjölkade och barnen arbetade med att gallra rovor eller plocka 

smultron. Utöver statare fanns där drängar, pigor, husor, kokerskor, en betjänt, en inspektor, en 

skogsvaktare med flera.108 Gården var på 5890 tunnland och bestod av både åkermark och 

skogs- och betesmark.109 Åkerjorden var uppdelad mellan huvudgården, fyra utgårdar samt torp 

och arrenden. En stor del av odlingen utgjordes av rovor som gav en medelskörd på 30 000 kg 
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per tunnland. Det fanns 73 äldre hästar och 10 unghästar av typen ardenner. I ladugården fanns 

213 kor, 114 ungdjur och 7 tjurar. Mjölk var den huvudsakliga produktionen och gårdens eget 

mejeri gav en daglig mjölkmängd på 1700–1800 liter per dag. Det var maskiner som mjölkade 

och det fanns 18 stycken installerade, det hade blivit enbart bra erfarenheter av 

maskinmjölkningen och det fanns ingen önskan att återgå till handmjölkning. Förutom 

mjölkmaskiner hade gården flera andra maskiner som underlättade arbetet på åkerjorden, allt 

från tröskverk till traktor och sågar. Den andra hälften av mjölkproduktionen gjorde man smör 

av som såldes till Stockholm. Tamm hade som princip att undvika mellanhänder och ville söka 

konsumenten direkt.110 

Enligt Levin var Fogelstad gods en mönstergård. Statarna hade ett rum och kök och det 

var inte en överväldigad trångboddhet eftersom antalet barn var få. De som hade andra 

yrkeskategorier, som till exempel smed eller chaufför, hade lägenheter på två rum och kök. De 

gamla fick bo på en fattiggård där mat serverades, dock var det trångt. Det skulle också finnas 

ett så kallat ”gårdshushåll” för dem som inte hade egen familj. Det var knappt några som 

flyttade ifrån gården vilket visade på hög trivsel. Det kunde bero på Tamms personlighet och 

givmildhet samt att godset var en gård med bra villkor och förhållanden. Tamm var generös 

mot statarnas barn som fick nya kängor vid skolstart och familjerna fick varsitt paket med linne 

och lite mat vid jul samt tillåtelsen att ta gran från skogsmarkerna. Vid ett fåtal gånger bjöd 

Tamm alla som bodde på gården, förutom barnen, på en stor middag inne i stora godset. Det 

gav ett bra rykte att arbeta på denna gård, bland annat tack vare Medborgarskolan och 

mottagandet av flyktingar.111 

För Tamm var tjänstefolket hennes medhjälpare i arbetet att förvalta gården och hon 

kunde ibland ta itu med sysslor på gården. Det kunde vara inom alla områden eftersom hon 

hade ett personligt intresse av att få en helhetsbild av gården. Hon brukade sin jord i enlighet 

med den jordpolitik som hon förde; med omsorg och med intresse.112  

På gården fanns rester av ett feodalt styrelsesätt som hon bevarat som ett kulturarv. Hon 

var inte en revolutionär ut i fingerspetsarna som ville ta bort allt gammalt och bygga upp 

samhället på nytt. Det var den inre rösten som fick tala och leda henne på vägen som bland 

annat innebar ett bevarande av det goda som jorden och livet ger.113 Vid sekelskiftet 1800–1900 

kom det gamla bondesamhället allt mer att övergå i ett industrisamhälle. Fogelstad gods fick 
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genomgå en förändring från det gamla vilket hon många gånger försökte motverka eftersom 

hon var kritisk mot det nya.114   

Ett exempel finns från Julita kommunalnämnd hösten 1918, då frågan att elektrificera 

gårdarna diskuterades. Tamm var inte optimistisk till idén utan såg framför sig hur hon skulle 

behöva kasta ut pengar: 10 000 kr att bygga utgårdarna och 50 000 kr för installationen. De 

övriga slog ner hennes ståndpunkt och elen kom till socknen och till Fogelstad. Kraften togs 

från Aspån och kunde ge el till allt från belysning till stora maskiner, förutom när det var torrt 

i ån och vattenbrist. Tamm var känd för att ransonera strömmen för gårdens folk, hon stängde 

av strömmen klockan 23 varje kväll och det var inte tillåtet att ha starkare lampor än 15 watt.115 

Janér beskriver 1922 att gården var fullständigt elektrifierad och hade egen kraftstation, 

strömmen räckte till belysning och till drivandet av olika maskiner. Gällande maskiner finns en 

detaljerad beskrivning av dessa, årgång och typ, i texten av Janér, bland annat skriver han: 

”egendomen är mycket väl försedd i avseende på maskiner”.116 

 

Elisabeth Tamms jordpolitik och jordfrågans lösning 
 

Jordfrågan var tillsammans med kvinnofrågan viktig för Elisabeth Tamm och hon skrev ett 

flertal gånger att det är kvinnorna som ska lösa frågorna. Det var den kvinnliga solidariteten 

som skulle skapa fred med och på jorden vilket männen inte hade lyckats med. För Tamm var 

det viktigt med rättvisa mellan könen och ett rättvist ägande av jorden. I denna tanke finns de 

enskilda individerna som viktiga ingredienser, de bör vara självständiga på alla sätt, inte enbart 

könen emellan utan även gällande jordägandeformerna.117   

År 1922 talade Tamm i sitt jungfrutal i riksdagen om vad som kunde göras för att 

förebygga landsbygdens avfolkning, bland annat gällande reformer i egnahemsväsendet. Det 

var en omfattande och svår fråga som hon valt att fokusera på och som ett flertal före henne 

lämnat många förslag på. Tidigare talare ansåg att kunnighet i jordbruk var viktigt för dem som 

erhöll egnahemslägenheter och exempel på hur motsatsen gett dåliga resultat lades fram. Tamm 

var tydlig med att egnahemsfrågans lösning var av största vikt och menade att det finns en tydlig 

skillnad mellan olika typer av storbruk på samma sätt som det finns olika förhållanden mellan 

ägare och brukare. Hon ansåg att storleken för ett jordbruk ska avgöras från fall till fall, och att 

gårdens möjligheter inte kunde utnyttjas om den var för stor. Det var viktigt att ägaren skulle 
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stå i ett personligt förhållande till sina arbetare eftersom det i sin tur leder till det bästa resultatet 

på gården. Om jordägarna ställde sig frågan om storleken på deras gårdar var riktig skulle en 

hel del jord kunna bli tillgänglig för egnahemsrörelsen.118 

I Tamms jordprogram finns huvudtanken om en revision av åborättslagen och för dess 

tillämpning i Sverige. Hon ansåg att jorden ej kunde ägas, endast vårdas och förvaltas och att 

den därför skulle upplåtas åt brukare mot ärftlig och förytterlig besittningsrätt. Hon omsatte 

också dessa idéer i praktiken när hon från Fogelstad lät avstycka 100 tunnland av åkerjorden 

och skänkte den att upplåtas under åborätt. Hon höll fast vid gamla jordbruksmetoder med 

naturlig gödsel och höll därför stora kreatursbesättningar både på huvudgården och utgårdarna. 

Hennes inställning till konstgödsel var försiktigt prövande, hon använde den men i ytterligt små 

givor. Hennes omfattande täckdikningsarbeten vittnar om att hon ansåg det vara av avgörande 

betydelse för goda skördar.119 Hennes jordprogram skiljer sig från andra partier när det kommer 

till jordäganderättens natur. För henne var godset och bondgården en helhet och ägare skulle 

stå i relation till sina anställda som brukare till brukare.120 

År 1940 kom Tamm och Elin Wägner ut med Fred med jorden. Inledningen av skriften 

tar avstamp i det arbete som Tidevarvsgruppen gjorde under mellankrigstiden och utvecklar ett 

resonemang kring hur helhetsbilden inom politiken är viktigast. Den kan läsas som en 

fortsättning på Tidevarvsgruppens tidigare arbete. Skriften kritiserar Tidevarvets för att ta 

fredsfrågan, jordfrågan, hälsofrågan, befolkningsfrågan och uppfostringsfrågan var för sig när 

varje människa måste ”gå med i en omvärdering av människans förhållande till jorden, till livet 

och verkligheten”.121 Med skriften vill Tamm och Wägner visa människans gemenskap med 

varandra och visa ett nytt politiskt program som ska kunna appliceras på 1940-talets 

verklighet.122 Den här uppsatsen kommer inte att gå vidare in på Fred med jorden eftersom den 

tillkommit efter Tidevarvet som är mitt huvudsakliga material. Däremot kan det nämnas att 

Fred med jorden har i viss mån liknande beröringspunkter som Tamm tar upp i sina artiklar 

från Tidevarvet men att skriften lutar mer åt religiositet och matriarkala inslag där naturen ses 

som kvinnlig. 
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Analys 
 

I den här delen kommer jag att inleda med en analys av hur Elisabeth Tamm såg på det kvinnliga 

medborgarskapet och hennes resonemang kring vilka rättigheter och skyldigheter som kvinnan 

fick i och med rösträtten. Särskilt fokus läggs på likalönsprincipen och behörighetslagen innan 

jag redogör för en av Tamms viktigaste frågor; införandet av kvinnliga ladugårdsskötare. 

Därefter går jag igenom artiklarna som tar upp jordpolitiken och hennes svar på lösningen av 

jordfrågan. Hennes artiklar är i huvudsak deskriptiva men mellan raderna går det att utläsa 

hennes ställning och åsikt i frågan. Avslutningsvis knyter jag ihop de två delarna med det 

ekofeministiska perspektivet. Jag redogör för på vilket sätt Tamms åsikter och värderingar 

överensstämmer eller inte stämmer överens med ekofeminismen. Den är uppdelad i tre teman: 

naturen och människan, kvinnan och mannen samt kvinnan och naturen. Den kritik som 

ekofeminismen möter tar jag till sist upp med en jämförelse med Tamms artiklar och med de 

likheter och olikheter som jag funnit. 

 

Det kvinnliga medborgarskapet 
 

När Sveriges kvinnor fick sin rösträtt fanns det förväntningar på hur de skulle förvalta sin 

nyvunna stämma i det politiska livet. Andra ansåg att det var jämställt i samhället och att alla 

krav på jämställdhet var uppfyllda. Andra menade att kvinnorna var tvungna att visa tacksamhet 

samt fungera som en förstärkning i de olika partierna – många kvinnor använde sin röst till 

samma parti som deras make. För Tamm, och många med henne, var den nyvunna rösträtten 

startskottet för ett politiskt arbete och framförallt början på ett samhälleligt ansvar.  

Under invigningen av Medborgarskolan på Fogelstad 1925 höll Tamm ett tal där hon 

bland annat talade om medborgarskapet som erkänt i och med den allmänna rösträttens 

införande. Talet finns nedskrivet i sin fulla form i Tidevarvet.123 Hon säger att medborgarskapet 

borde vara samhällets grundval och inte kapitalismen. Det var pengar som gav makt, rättigheter, 

lagar och bestämde över krig eller fred. Tamm uppmanar i sitt tal att nu är tiden inne för den 

allmänna rösträtten att genomföras fullt ut så det i stället blir ett demokratiskt samhälle. Ett 

första steg är att frånta makten från de få som innehar den under demokratisk täckmantel och i 

stället göra alla till ansvarsfyllda och självständiga medborgare vilket blir en verklighet genom 

kunskap; medborgarkunskap. Kvinnan ska lära sig att utöva sin rösträtt för att vara med i ledet 
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i skapandet för ett demokratiskt samhälle. År 1925 finns detta stycke att finna i Tidevarvet, i en 

artikel som är benämnd ”Medborgarskap”: 

 

I det man kallar ”ett ordnat samhälle”, ha de många enskilda slagit sig tillsammans för att […] tillgodose 

det gemensamma bästa […] Var enskild, som utgör en del av denna enhet, måste därför också vara delaktig 

i samhällets rättigheter och skyldigheter. Det kallas för medborgarskap. Det låter så enkelt och följdriktigt. 

Men i praktiken ha de medborgerliga rättigheterna merendels tillfallit dem, som makten hade.124 

 

I Tidevarvet skriver Tamm i artikeln ”Vår politiska väg - ansvaret” att kvinnan ska samarbeta 

med mannen i det politiska arbetet utifrån en egen självständig insats. Den politiska insatsen av 

kvinnorna kommer att vara färgad av deras uppfattning ”om de enskilda människorna och deras 

förhållande till samhället”.125 För de kvinnor som inte inleder den politiska banan finns alltid 

uppgiften ”att gå vårt samvetes väg” skriver Tamm.126 För henne och för Frisinnade kvinnors 

riksförbund är det den liberala grundåskådningen som fungerar som grund i den medborgerliga 

gärningen och i det samhälleliga arbetet. FKR har inte ett kvinnoprogram utan ett samarbete 

med männen. Tamm menar att på samma sätt som samhällsproblemen ser olika ut från skilda 

politiska utgångspunkter ser det olika ut för kvinnan och mannen. Hon skriver att de måste i sin 

egenart ”göra sig gällande vid skapandet av samhällets former”.127 

Tamm återkommer till FKR:s politiska program i Tidevarvets andra nummer. Tonvikten 

ligger på att det är samarbete och självständig insats som är programmets två viktiga 

kärnpunkter. Inom dagspolitiken finns vägen för kvinnans nya uppgift som medborgare och 

trots att den tekniska färdigheten inte är slipad kommer den att utbildas efter uppgiften, inte 

uppgiften efter tekniken. Uppgiften i det politiska livet, i samhällsarbetet, är enligt Tamm ”inte 

att öka striden om makten utan ge striden för rätten ökad makt”. Medborgaren ska strida för att 

få sin ökade makt.128  

Tamm skulle komma att återvända åtskilliga gånger till frågan om Sveriges partisystem 

som hon ansåg var felaktigt och inte levde upp till sitt mål. Hon kritiserar Sverige för att inte 

ha något folkstyre trots lika och allmän rösträtt. Så som hon ser det har landet ett politiskt 

partivälde där ett fåtal styr vid sidan om ett byråkratiskt välde.129 Under valrörelsen 1921 var 

Tamms löfte att vara hederlig, men fem år senare (i artikeln ”Självstyrelse och rikshushållning”) 

beklagar hon sig över hur det har blivit svårt att hålla fast vid sina principer på grund av 

                                                 
124 Osignerat, ”Medborgarskap”, Tidevarvet 1925:15, s. 2. Detta skrev inte Tamm men jag anser att det, i 

sammanhanget, är värt att ta med. Det gäller övriga osignerade artiklar som jag använt mig av. 
125 Tamm, ”Vår politiska väg – ansvaret”, Tidevarvet, 1923:1, s. 1.  
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128 Tamm, ”Vår politiska väg – uppgiften”, Tidevarvet, 1923:1, s. 1. 
129 Tamm, ”Det dagspolitiska läget”, Tidevarvet, 1925:52, s. 2. 
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partisystemet. Hon visste sedan tidigare att politiken inte var ett lätt yrke, men vad hon under 

de fem åren fått möta hade hon inte kunnat föreställa sig.130  

I Tidevarvet från 1926 skriver Tamm att hon inte anser att den allmänna rösträtten ger 

någon självbestämmanderätt i det politiska livet. Den ger visserligen varje medborgare rätt att 

rösta men personen måste rösta med ett visst parti och under en särskild partibeteckning – 

annars räknas inte rösten. Hon menar att saken har fått ge vika och att det bara är partiet som 

har blivit det väsentliga: ”medlet har blivit mål och då förlorar det, som borde varit mål kraften 

att samla. Folkets rätt, de mångas rätt är därför egentligen att välja parti”. Tamm kritiserar det 

proportionella valsättet som egentligen ska fördela makten rättvist i förhållande till antalet men 

som i stället gjort att det ekonomiska blivit huvudsaken och ändamålet. Rättvisan och den 

rättvisa fördelningen har fallit bort.131 Som Tamm ser det finns den verkliga svenska makten i 

byråkratin: ”ämbetsverk, tjänstemän, statistik, utredningar – och skatter” samt ”centralisation 

av dessa ämbetsverk och tjänstemän med åtföljande statistik och utredning”. Självstyrelsen dras 

tillbaka och makten rör sig från de många till de få och ”att vi under demokratiska former 

avsvärja demokratiens anda”.132 Hon beskriver vidare i samma artikel hur hon har insett mer 

och mer att kvinnor har en ”oeftergivlig plikt” efter sin nyvunna medborgarrätt att införa de 

rättsbegrepp som råder i det enskilda livet till det allmänna men att det delade ansvaret ska bli 

allas.133  

Tamm bjöds in av FKR:s Göteborgsavdelning år 1929 och i hennes hållna föredrag (som 

finns nedskrivet i Tidevarvet) var grundtemat att det politiska livet behöver en förnyelse och att 

politiken aldrig varit så andefattig. Enligt Tamm hade det politiska intresset sjunkit och 

följderna av första världskriget hade satt sina spår på det politiska livet. Medborgarrätten hade 

kommit på avvägar på grund av ett ökat ägodelssinne och ekonomins ökade makt över 

människan. Det som politiker och andra hade talat om innan kriget och kunnat benämna 

idépolitik hade fått vika undan.134  

I en artikel från år 1927 redogör Tamm för ett anförande Halfred von Koch (frisinnad 

socialpolitiker, dåvarande statens fattigvårdsinspektör och inspektör för barnavården) höll vid 

en studiekurs i England där han bland annat konstaterar att ”kvinnorna knappast gjort någon 

insats på det politiska området och inte ens kunnat mildra de skarpa motsättningarna mellan 
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partierna eller höja tonen i parlamentet”.135 I samma artikel replikerar Tamm på hans uttalande 

där hon försvarade både de engelska och de svenska kvinnorna. Hennes ståndpunkt i frågan är 

att det gått få år sedan införandet av den allmänna rösträtten och att kvinnorna inte har haft tid 

till att vända upp och ner på politiken. Det andra argumentet är att det i England var få kvinnor 

som fick komma in i underhuset trots landets stora antal politiskt intresserade och utbildade 

kvinnor. Det förekommer enligt Tamm ett ”härnadståg mot kvinnornas rättigheter som på alla 

områden sättes i gång”.136 Om kvinnan skulle få mer plats i politiken och släppas in i det 

samhälleliga arbetet skulle de manliga politikerna och övriga se en mer positiv förändring.137 

Enligt Tamm påminner Kochs invändning om ”den tunga börda medborgarrätten lagt på 

våra axlar och det ansvar, som därmed följer”. Hon skriver att det krävs ett mod för att stå för 

en åsikt, om det så gäller hela världen eller i det kommunala landstinget. Kvinnor som går in i 

politiken behöver vara extra starka eftersom de motarbetas som kvinnor, som inkomstmottagare 

och som politiker. Tamm uppmanar kvinnorna att inte bli trötta i den politiska striden för ett 

rättfärdigare samhälle utan att kvinnorna ska ha mod och tålamod.138  

I en osignerad artikel från 1929 står det att framtiden ligger i medborgarrätten och att den 

åter behöver länkas in på samhällsintressets väg. Samhällsfrågorna bör tas upp till 

förutsättningslös undersökning och i stället för formerna ska sakfrågorna stå i förgrunden. 

Skribenten bakom artikeln vill vända och menar att det är politiken som blivit en besvikelse för 

kvinnorna, det är brist på mod i politiken och mycket har blivit halvgjort. Det finns inget 

moraliskt mod kvar men ett hopp om att folket kan handla så att ett riktigt demokratiskt 

samhälle blir verklighet.139 

I en artikel från 1925 vädjar Tamm till de medborgare som ännu inte intresserat sig för 

politiken. Tamm skriver hur hon ser att kvinnorna skadar sin egen sak och är sina egna 

motståndare. Hos societetsdamerna finns en känsla av bekvämlighet och ett gott liv, allt på 

grund av att de sålt sin självständighet anser Tamm, vilket i sin tur gjort att de har den 

uppfattning som makarna tilldelat dem. I den större gruppen av kvinnor (som består av 

självförsörjande kvinnor) finns den största förutsättningen för att få upp ögonen för kvinnans 

medborgerliga gärning men intresset är litet. Det beror på enligt Tamm att kampen för och i det 

hela är hård så intresset stannar i ens egna lilla område. Hon skriver att hon förstår deras åsikt 
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och varför de inte vill utöva det medborgerliga kallet och ansluta sig till ett parti men att det går 

att förändra samhället om solidaritetskänslan finns framme och inte används som mål utan som 

medel för att skapa förståelse för samhället.140   

Tamm skriver ofta om den kvinnliga solidariteten och att det är kvinnorna som ska 

utveckla sin jämställdhet i samhället. I en artikel från 1933 bemöter hon kritiken om att det är 

brist på den kvinnliga solidariteten. Tamm särskiljer solidaritet från en allmän – den som gäller 

män som män och kvinnor som kvinnor samt den enskilda solidariteten som gäller mannen och 

kvinnan, det vill säga individen. I kritiken menar hon att det skett en förväxling. Den allmänna 

solidariteten brukar man säga är beroende av kön, förekommer starkt hos män och svagare hos 

kvinnor. Flera kvinnor faller även så långt att de tar avstånd från andra kvinnor och försöker 

falla in i den manliga solidariteten. Den enskilda solidariteten beror på övertygelse och kommer 

av tro medan den allmänna är en känslosak. Tamm har svårt att avgöra om den enskilda 

solidariteten är mindre hos kvinnor än hos män, om kritiken med andra ord stämmer eller inte, 

däremot ser hon att den sällan finns hos båda.141  

 

Likalönsprincipen och behörighetslagen  

 

Enligt Elisabeth Tamms uppfattning har varje kvinna, gift eller ogift, rätt till det arbete hon är 

kompetent för och ska erhålla samma lön som män med samma befattning – varken giftermål 

eller arbetslöshet bör användas som motargument. Hon skriver att det är ett arbete som ska 

betalas och inte var och ens familjeförhållanden. För henne är frågan om lika rätt till arbete och 

lika lön för samma befattning en mänsklig rättighet likväl som det visar en sund och praktisk 

känsla för samhällets organisation. Det är ett mänskligt intresse och absolut inte uppdelat mellan 

könen. Det här tar hon upp i artikeln ”Mänskliga intressen” från 1932.142 Året innan skrev 

Tamm i artikeln ”En uppmuntran för kvinnor” att arbetet ska ”utföras för samhällets skull, för 

det helas skull och av dem, som bäst äro skickade att utföra det”.143 

Tamm redogör för hur det år 1925 skett en röstning i båda kamrar gällande kvinnliga 

befattningshavares avlönings- och pensionsförhållanden. I den första kammaren godkändes 

förslaget med 72 röster mot 52 och i andra kammaren 67 röster mot 58 och det skulle så 

småningom bli en gemensam votering. Beslutet i riksdagen är enligt Tamm ”ett fullödigt uttryck 

för den allmänna åskådningen hos de manliga medborgarna i vårt land” och hon är inte 
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förvånad.144 Hon skriver att det i det manliga medvetandet inte har gått in att deras uppskattade 

mödrar, hustrur och systrar vill fylla sin gärning som självständiga medborgare. Hon anser att 

männens uppfattning inte sträckte sig så långt som till insikten att rösträtten innebar en del 

konsekvenser och att samhället inte avstannat efter införandet. Tamm ser hur den ”manliga 

logiken vore fullständigt bortblåst” och förklarar det med att de rör sig på ett område de inte 

förstår sig på. Ett argument var till exempel att staten får besparingar men Tamm anser att det 

inte kan användas i bedömandet av kvinnliga arbetskraftens prestationsförmåga.145
  

En tidigare bildad lönekommitté kom 1928 med förslag angående lärarlönerna som 

Tamm tar upp i artikeln ”Vi äro skyldiga att protestera”. Enligt Tamm visar förslaget på ett 

förhinder mot förverkligandet av kvinnornas medborgerliga rättigheter. Tamm är inte förvånad 

över att denna kommitté vill att kvinnorna ska ha mindre betalt än männen för samma arbete 

utan det mest förvånande är ”den manliga logikens vanliga slutledningskonst”. Striden om 

likalönsprincipen handlar inte bara om värdesättningen av kvinnligt arbete utan ”berör också 

det centrum kring vilket hela kampen i vår materiella världsordning kretsar: penningen”. Det är 

kvinnornas plikt att få besluten i annan riktning och att skapa en annan samhällsanda. Tamm 

lägger till och understryker att ”det blir icke en strid av kvinnor för kvinnor, utan en strid för 

rättvisare och sundare förhållanden”. Vägen dit är upplysning och kunskap. Viktigt är att 

kvinnor ska få lära sig hur det går till i de beslutande församlingarna eftersom kvinnornas 

vördnad för den manliga överlägsenheten och en del av kvinnornas mindervärdeskänsla då 

skulle försvinna.146 

I samband med valet år 1932 skriver Tamm att kravet för ”mäns och kvinnors lika rätt till 

arbete och lika rätt inför lagen” fortfarande inte är uppfyllt. Kvinnan har en plikt mot samhället 

som hon endast kan utföra om tidigare nämnda krav är uppfyllda och när innebörden har gått 

in i det allmänna medvetandet. Det är främst kvinnorna och den kvinnliga solidariteten som 

Tamm riktar sig till. Tamm invänder i samma artikel mot det argument som användes i debatten, 

nämligen att det är en olämplig tidpunkt för nationalekonomin att höja kvinnors löner i 

jämnhöjd med männens. Enligt henne skulle det ur sparsamhetssynpunkt vara bättre att sänka 

männens löner och på så sätt åstadkomma jämställdhet. Tamm vill inte se kvinnor på särskilda 

befattningar eller få mindre ansvar, utan hon anser att kvinnor har lika hög arbetsmoral som 

män och att det ska synas på deras arbetsbeskrivningar.147 
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I en artikel från 1924 tar Tamm upp den lag som antogs av riksdagen 1923 som 

innefattade bestämmelser om kvinnans behörighet att vara statsanställd, vilken sanktionerades 

av riksdagen. Lagen skulle inte träda i kraft förrän de statsanställda kvinnornas löne- och 

pensionsvillkor kunde fastställas. Den lönekommitté som haft i uppdrag att utreda frågorna 

gällande ovanstående villkor kom med sin rapport i slutet av 1923. Det fanns en möjlighet för 

kvinnor att redan 1924 få tillträde till tjänster som fram till då varit avsedda för män. Tamm 

beklagar sig att denna fråga dröjt med att få sin lösning, framförallt på grund av att kvinnor 

redan i omkring 50 år hade haft rätten att ta universitetsexamen. Många kvinnor med 

universitetsutbildning väntade med spänning på sin befordran efter att ha både kompetensen 

och meriterna för att kunna inneha statstjänst.148 Tamm har i en artikel förklarat vad hon anser 

är en del av förklaringen: ”penningen” – det är samhällets grundval. Hon menar att det är den 

som ger makt och för dess skull som stormakter rustar för krig och civila avlider. Det är om den 

striden står inom ett land och det är den som frammanat klasskampen.149
  

År 1931 skriver Tamm om ett nytt förslag gällande förhindrandet av kvinnor i statstjänst. 

Förslaget hade kommit i en ny skepnad när en riksdagsledamot vid namn Lundquist 

motionerade om att nygifta kvinnor ska avgå sin statstjänst till förmån för männen; eftersom 

gifta kvinnor inte har ett lika stort behov av inkomst. Flera riksdagsmän instämde i denna 

motion. Tamm anser inte att arbetslösheten kan användas som argument i denna fråga utan det 

står för sig och är beroende av de maktägandes ”bristande vilja att gemensamt och solidariskt 

ordna ländernas förhållande till varandra och deras utbyte av varor”.150 

I en artikel från 1934 tar Tamm upp en utredning som kommit till första kammaren. Den 

gällde en begränsning av bisyssleväsendet och en begränsning av antalet gifta kvinnor i 

offentliga sektorn. I betänkandet står det att det enbart är en undersökning gällande gifta 

kvinnors rätt till statstjänst och inte ett angrepp. Undersökningen ser om det finns möjlighet att 

gifta kvinnor kan lämna plats åt arbetslösa med försörjningsplikt. Tamm anser att utredningen 

kommer att resultera i att flera gifta kvinnor motas bort från sitt rättmätiga förvärvsarbete och 

hon oroas för att det även kommer leda till att gälla de ogifta kvinnorna. En dag hoppas Tamm 

att kvinnorna ska förstå sin makt för då kommer deras motstånd att bli oövervinnerligt.151 

Tamm vill att kvinnornas vilja till samarbete med männen fortfarande ska existera och 

vara ledande, trots den behandling de möter av männen. Kvinnorna har rösträtt och är flera till 
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antalet så nu behövs en makt som erhålls genom ”att fostra oss själva och öppna våra sinnen 

för de krav, som den medborgerliga gärningen ställer på människan som sådan”, det är en makt 

som ”icke kan besegras […] ingen tror, att en sådan makt är farlig eller kan åstadkomma något 

– förrän den omärkligt genomsyrat den allmänna uppfattningen och förvandlar samhället”.152
 

 

Kvinnliga ladugårdsskötare 

 

För Elisabeth Tamm var det sundaste medlet till utveckling och framsteg inom en näringsgren 

att förändra administration, organisation och produktion vilket hon skriver i artikeln 

”Ladugårdsskötsel – ett yrke för kvinnor”. Hon anser att det krävs åtgärder inom jordbruket 

från alla håll och kanter, både från de allmännas sida och från staten. Gällande ladugårdsskötsel 

lades ett stort arbete på rasernas förädling, till exempel fick inte en ko registreras om hon var 

för vit i pälsen, trots att hon var högmjölkande. Vidare lades ett stort arbete ner på hur många 

foderenheter varje ko bör äta och hur många gram äggvita fodret skulle innehålla. Med andra 

ord såg Tamm hur ladugårdsskötsel hade blivit en ”räknefråga”. För henne var det både ett 

praktiskt arbete och ett arbete där särskild omsorg var viktigt. Hon ansåg att kvinnor var bättre 

lämpade till detta arbete än männen.153 

Tamm förklarar att det fortfarande var kvinnorna som skötte djuren och ladugårdarna vid 

torp och mindre gårdar men att det var männen som gjorde detta vid de stora bruken. I samband 

med att jordbruken ökade i storlek och omfång blev det ett mer fysiskt krävande arbete och 

Tamm har sett att många inte ansåg att kvinnor klarade av det. Vidare ansågs det att kvinnor 

inte var lämpade på grund av den moderna vetenskapens teoretiska rön som tagit sig in i 

jordbruket. För Tamm är arbetet sig likt trots den moderna tiden; ”en ko och en kalv äro samma 

djur, vare sig de stå i sällskap med flera eller färre av sina gelikar”.154 

I sitt resonemang kring varför kvinnor ska ha ladugårdsskötsel som sitt område använder 

Tamm argument om hur kvinnor blivit hänvisade till hem och barn: ”kreaturen äro också 

levande varelser, som måste vårdas och ha föda, de måste skötas när de äro sjuka o.s.v.”.155 Om 

nu kvinnorna ska vara bättre lämpade att ta hand om människorna borde de också vara det när 

det kommer till att ta hand om djuren. Hon anser att det går att anställa manlig personal som 

kan ta det tyngsta arbetet men majoriteten bör vara kvinnlig personal och det är också en kvinna 

som ska ha ansvaret och omvårdnaden på ladugården. En kvinna har bättre sinne för djur än 
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män och för henne blir det ett ”levande intresse att sköta korna så att de ska må väl” och inte 

enbart en strävan efter största möjliga avkastning och produktion.156 

Tamm skriver att kvinnliga förmän känner ett större ansvar för själva livet eftersom det 

ligger i hennes natur, trots att djuren hon har fått att vårda inte är hennes egna. Det här gör det 

enklare för kvinnan att handskas med kvigor (som enligt Tamm är svårare att mjölka på grund 

av djurens rädsla): ”har sett kvigor, som tre karlar skulle hjälpas åt med, när de skulle mjölkas, 

men den kvinnliga förmannen har utan vidare kunnat göra det ensam” och det beror på hennes 

handlag med djuret. Tamm anser att en kvinna inte ser på djuren som döda ting och skulle aldrig 

sparka eller knuffa för att få de till att lyda. När det kommer till tjurarna skriver hon att kvinnliga 

ladugårdsskötare inte ska vara tvungna att sköta dem mer än deras uppfödning och utfodring så 

kan männen ta ut eller in tjurarna i ladugården.157    

Tamm skriver att hon talar av egen erfarenhet när hon anser att kvinnan i allmänhet är 

bättre lämpad än manliga förmän. Hon anser att inte alla kvinnor kan förestå ladugårdar utan 

att det är ledningen av skötseln som ska anförtros åt kvinnorna. Det skulle bli bättre omskött 

vilket skulle leda till större ekonomisk avkastning. Kvinnorna skulle inte ta arbete från männen 

och göra dem arbetslösa eftersom få män valde ladugårdsarbete. Tamm hoppas att arbetsgivarna 

kommer att ställa om sina tankebanor och att kvinnorna kommer lära sig att de kan räkna 

ladugårdsskötsel som sitt eget jobb. Det skulle ske en underlättning på arbetsmarknaden 

eftersom många kvinnor var utan jobb. Utbildning skulle för kvinnorna se likadan ut som för 

männen: 11 månader praktiskt utbildning plus en månad lång teoretisk kurs.158 

Under rubriken ”Kvinnorna fly från ladugård till stadsjobb” uttrycker sig en skribent i 

Dagens Nyheter att han känner oro för att kvinnorna ser ”jazz och bio bättre än att mjölka kor”. 

Tamm har tagit upp och kommenterat artikeln. Hon håller delvis med skribenten men lägger 

till att oron främst är relevant för de norrländska delarna av Sverige eftersom det i resten av 

landet redan anses som en given sak att det är männen som ska sköta ladugårdsarbetet. Den 

enda åtgärden riksdagen utförde för att få fler kvinnliga ladugårdsskötare i Norrland och 

Dalarna var att förkorta utbildningskurserna. Tamm skriver att Kerstin Hesselgren lagt fram en 

motion i första kammare för att även kvinnliga elever skulle få gå de teoretiska kurserna för 

ladugårdsskötsel och för att de skulle få samma statsbidrag som männen. Motionen avslogs med 

argumentet att kvinnorna saknade de kroppskrafter som arbetet kräver. Tamm anser att det inte 

finns något stöd i argumentet eftersom det redan finns kvinnliga ladugårdsarbetare som 
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motbevisar att de inte kan genomgå en månads lång teoretisk kurs i ämnet. Kvinnorna blir 

förvisade som så kallade ”ladugårdspigor” medan männen har förmansbefattningarna vilket 

Tamm anser är fel. Hon vill att både män och kvinnor ska ha ett arbete som de uppfattar som 

sitt eget och som innebär en möjlighet till självständig utkomst för framtiden, inte enbart ge ett 

nödtorftigt bröd för dagen.159 

Tamm hade ett starkt intresse för att kvinnorna skulle bli ladugårdsskötare eftersom hon 

ansåg att det skulle höja det svenska jordbruket. Ladugårdarna skulle få större avkastning 

eftersom de skulle bli bättre omskötta av kvinnorna som har ett större sinne för djuren. Det 

skulle även leda till en underlättning på arbetsmarknaden eftersom det skapar jobb åt många 

arbetslösa kvinnor. Hon anser att hela samhället skulle tjäna på att ladugårdsskötsel skulle bli 

ett yrke för kvinnor.160  

 

Jordfrågan och jordpolitiken 
 

Den ekonomiska krisen som rådde under mellankrigstiden hade försatt jordfrågan i en svår 

ställning. Elisabeth Tamm skriver att den uppstod ”genom kristidens spekulation i stigande 

jordvärde och därav följande skuldsättning av jorden”.161 I Lena Eskilssons avhandling står det 

att jordfrågan inte var så aktuell och i ett så kritiskt läge som Tamm själv ville mena. Jordfrågan 

var den programpunkt som Tidevarvet mötte mest oförstående och likgiltig respons för.162 

År 1925 beskriver Tamm ett framförande av den jordkommission som tillsattes år 1919 

och som skulle studera och utreda svensk jordpolitik. Kommissionen vill bibehålla de 

nuvarande jordbruken i landet och skapa nya självständiga jordbruk. De vill att egenhemmen 

ska utvecklas och att all jord som för stunden missköts ska hamna i så kallad god hävd. Deras 

argument bakom är att det ”är av betydelse för vårt land och folk och en väg bland andra till 

ekonomisk omtanke och självansvar”.163
 

 Jordfrågan är enligt Tamm en socioekonomisk fråga som handlar om fördelningen av 

jorden och om samhällets försörjning. En lösning av jordfrågan skulle ge en positiv verkan på 

hela samhällets ekonomi. Jordens upplåtelseformer bör klargöras för att ge det bästa 

ekonomiska resultatet och för att jorden ska skötas på bästa möjliga sätt.164 Tamm skriver i 

artikeln ”Upplåtelseformer för jord” att jordfrågan består av olika delar och varje del kan inte 
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reda upp sig var för sig utan lösningen måste ske i ett större sammanhang och i belysning av 

frågans hela vidd.165 De olika delarna i jordfrågan som bör studeras är de olika 

upplåtelseformerna, jordfördelningen och lantarbetarfrågan. Särskilt viktigt för henne är 

jordbrukarens förhållande till jorden och människans syn på jordvärdet.166 Hon anser att det är 

vilseledande att tala om frågans lösning eftersom det är en levande fråga som påverkas av yttre 

omständigheter och som inte kan lösas en gång för alla. Varje tid har sin utveckling och sitt 

förhållande mellan jorden och människorna.167  

Tamm skriver att det krävs största möjliga självständighet där enskild äganderätt råder 

men där samhällets prioritetsrätt får rum. Det här motsäger inte sig självt påpekar hon, så länge 

man inte sätter ägandet av jorden i främsta rummet i stället för brukandet av jorden, det 

sistnämnda anser hon är meningen med all jordäganderätt. En jordägare ska först och främst 

vara brukaren av jorden och inte vara en ägare med ekonomisk spekulation som huvuduppgift, 

för brukandet av jorden är ägarens uppgift gentemot jorden och samhället.168Allra mest önskar 

hon sig en helt ny syn på jordfrågan: 

 

Måtte alla, som älska jorden och verkligen känna kärlek till jordbruket, försöka att utan partisynpunkter 

och politiska beräkningar, utan själviska biavsikter och personliga intressen ena sig om att förutsättningslöst 

och sakligt lösa jordfrågan.169 

 

Frågan om lantarbetarnas ställning engagerade Tamm och hon berörde frågan i ett flertal 

artiklar. År 1925 skriver hon i artikeln ”Lantarbetarfrågan” att frågan innehåller flera delar: 

tillgång på arbetskraft i jordbruket, förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt 

lantarbetarnas löneförmåner och framtidsmöjligheter. Hon anser att det inte går att ta en av 

dessa delar, försöka lösa och sedan tro sig ha löst hela frågan om lantarbetaren. Tamm såg hur 

frågan hade blivit en ekonomisk fråga vilket hon kritiserar då hon ser det som en social fråga. 

Lösningen på lantarbetsfrågan går att hitta i lösningen av jordfrågans lösning och vice versa. 

En ny uppfattning av jordäganderättens natur skulle bidra till en ändrad uppfattning av 

lantarbetarfrågan; lantarbetaren skulle få den sociala ställning det krävs för att de inför 

samhället ska kunna svara för utövandet av sitt yrke.170  

När det gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare pekar hon i samma artikel 

på de ökade svårigheterna för jordbrukarna. Svårigheter för jordbrukarna hade ökat för dem 
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som har sina gårdar i närheten av städerna eftersom industriarbetarnas förmåner höjde 

lantarbetarnas anspråk. Flera arbetsgivare hade det svårare än andra och klagade på hur de 

patriarkaliska förhållandena från förr var bättre medan lantarbetarna i sin tur koncentrerade sig 

på att få högsta möjliga betalning. Hon såg hur de olika parterna kunde utpressa den andra på 

tillfälliga fördelar på grund av konjunkturen. Lantarbetarfrågan hade uppstått genom den 

felaktiga uppfattningen om jordägaren och den felaktiga uppfattningen om arbetsgivarens 

uppgifter vilket båda två tillkommit från samhället. Det bör bli ett samarbete, anser Tamm, 

mellan arbetsgivare och arbetstagare, eftersom att de strävar mot samma samhälleliga mål. Om 

denna yrkesgemenskap kommer till sin rätt kommer alla inom sina olika befattningar vara ett 

led i det stora hela och även ha större möjlighet till befordran.171 

 

Jordäganderätten  

 

Äganderätten kom först att enbart gälla flyttbara föremål och det var först när germanerna fann 

fasta bostäder som äganderätt till jorden började förekomma. Vid begynnelsen av begreppet 

äganderätt kunde ”en sådan äganderätt endast förvärvas genom arbete, som nedlagts å jorden”, 

vilket innebar att den som brukade jorden – ägde jorden.172 När människorna bodde i lite större 

byar kom begreppet gemensam äganderätt till jorden och det gällde först endast den odlade 

jorden, tillsammans brukade byn jorden och ingen enskild äganderätt fanns. Den obrukade 

jorden omkring den odlade, så som skogs- och betesmarker, var ingens tillhörighet till en början 

men utvecklades till både byallmänningar (byns gemensamma egendom) och till stora 

allmänningen (ingens egendom). Begreppet äganderätt har sedan genomgått många 

förändringar och Tamm skriver att begreppet ”nu [1924] blivit så invecklat, att ett klargörande 

härvidlag ovillkorligen måste ske. Det är där jordfrågans egentliga problem ligger”, inte 

partiernas olika syn på hur jordäganderätten ska se ut utan i hur samhället benämner 

äganderätten.173 

Så som Tamm ser det finns det två slags rätt till jorden: en allmän och en enskild. I artikeln 

”Rätt att besitta jord” förklarar hon att den allmänna gäller alla landets invånare gemensamt och 

det är samhällets uppgift att förvalta den för att jordens skötsel och fördelning ska vara 

ändamålsenlig och nationalekonomiskt riktig. Den enskilda rätten till jorden har de som på ett 

eller annat sätt förvärvat ett stycke jord, oavsett storlek, och som åtagit sig att bruka den jorden. 
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Förhållandet mellan den allmänna och den enskilda äganderätten måste regleras. Samhället 

använder sin rätt till jorden för att den enskilda ägaren inte ska missbruka sin makt vilket Tamm 

ser som positivt. Hon vill samtidigt att den enskilda äganderätten ska bibehållas genom att ny 

lagstiftning mot dess obefintlighet grundas.174 

Så som det ser ut i samhället har den enskilda ägaren rätt att inteckna sin jord samtidigt 

som äganderättens alla förmåner kvarhålls. Det öppnar upp för risken att banken (som vanligtvis 

är långivaren) tar över jordegendomen, omkring 50 % av Sveriges jord ägdes av banken redan 

vid denna tid. Synen att jorden tillhör den enskilda fanns inte i praktiken. Orsaken till att 

problemen uppstod och en av anledningarna till att jordfrågan bildats anser Tamm är att 

kapitalistsynpunkten fick gå före den fria äganderätten.175 Vidare menar Tamm att ”den 

inskränkningsrätt som samhället besitter i egenskap av folkets målsman för landets jord och 

jordens målsman gentemot ägaren” ska fastslås för att äganderätten inte ska missbrukas.176 Det 

kommer att leda till en jordfördelning med största avkastning och ingen misshushållning. Att 

efter första världskriget begära stöd från staten är inte hållbart enligt Tamm eftersom det inte är 

av bestående värde. Jorden får inte bära för stora räntor utan driften ska löna sig. Om alla 

medborgare i landet skulle känna sin delaktighet i, och ansvarighet för, jorden blir 

uppfattningen om jordäganderätten förändrad och den jordhunger som finns skulle 

förminskas.177 

Den enskilda jordägaren får inte handskas med sin jord godtyckligt utan personen måste 

känna att ett ansvar för jorden kommer i främsta rummet. Jordkommissionen kom med ett 

förslag 1924 att den som innehar jord utan att ha släktskap eller vara äkta makar med tidigare 

ägare är tvungen till att bosätta sig på fastigheten inom ett år och stanna minst ytterligare fem 

år. Meningen var att förhindra jordförsäljning i spekulationssyfte och för att jorden endast ska 

ägas av den som brukar den.178 Tamm beskriver hur det svenska samhället ansåg att jorden 

tillhörde den enskilde ägaren och att den står över alla andra typer av upplåtelseformer. En 

förklaring skriver hon kan vara att det är kärleken till jorden och till arbetet med den levande 

utvecklingen som är grunden till denna tanke i det svenska folkmedvetandet.179 

I flertalet artiklar i Tidevarvet tar Tamm upp den så kallade åborätten till diskussion. Den 

är likvärdig med den enskilda äganderätten. Hon förklarar åborätten som en upplåtelseform som 

                                                 
174 Tamm, ”Rätt att besitta jord”, Tidevarvet, 1927:48, s. 1. 
175 Tamm, ”Meningen med all jordäganderätt: brukandet ej ägandet”, Tidevarvet, 1924:32, s. 2.  
176 Tamm, ”En sammanfattning”, Tidevarvet, 1924:37, s. 2.  
177 Ibid. 
178 Tamm, ”Jordvärdets särställning”, Tidevarvet, 1924:33, s. 2. 
179 Tamm, ”Meningen med all jordäganderätt: brukandet ej ägandet”, Tidevarvet, 1924:32, s. 2.  
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”fordrar mindre kapital, mindre skuld och gör jorden mera åtkomlig”. Som åbo får man avverka 

utsynad skog mot avgift och det är stadgat att åbon ska vara bosatt på fastigheten. Det är inte 

förrän den så kallade avgäldsperioden har gått ut som åbon kan lösa in fastigheten. Tamm vill 

se att åborätten får större plats för att i sinom tid ersätta arrendeinstitutionen. Hon är positiv till 

åborätten och menar att det kommer att bli en fri tävlan mellan de två likvärdiga 

upplåtelseformerna: den enskilda äganderätten och åborätten.180  

Riksdagens kamrar diskuterade regeringens proposition om åborätt i april 1926 och första 

lagutskottets yttrande i frågan. Tamm kritiserar händelsen för att ha skett i skymundan för det 

svenska folket trots åborättens vitala betydelse. Hon skriver att diskussionen gällande 

äganderätt och besittningsrätt inte tagit upp förutsättningarna för och följderna av det ena eller 

det andra. Tidigare hade en proposition angående ärftlig och förytterlig besittningsrätt fått ett 

tillägg av de frisinnade med rätt för åbo att efter viss tid med äganderätt inlösa den fastighet 

man brukar. Socialdemokraterna gick med på förslaget och det gick igenom.181   

Enligt en undersökning som jordkommissionen gjorde år 1919 brukades ungefär en 

fjärdedel av Sveriges jord av arrendatorer.182 Tamm ser att arrendeinstitutionen fungerade 

eftersom staten måste ha sin jord skött och den enskilda hade för mycket jord för att kunna 

bruka allt, eller för att det var mer bekvämt att få en bestämd inkomst utan arbete.183 Tamm 

skriver att ”[d]et är kapitalplacering i jord av dem, som ej bruka den, och bristen på kapital hos 

dem, som bruka jord, vilka tillsammans ha frambragt arrendeinstitutionen”.184   

Av egen erfarenhet beskriver Tamm att det på en gård finns det löpande arbetet av 

underhållning av gården som ständigt existerar vid sidan om det dagliga arbetet men som inte 

ger ögonblicklig ränta som brukandet av jorden ger. Underhållningen av gården lönar sig i 

längden men för en arrendator finns det sällan ett intresse för dylikt arbete eftersom personen 

endast har gården för en kort tid. Tamm ser hur underhållning av gården är en vinst för ägaren 

men inte för den tillfällige brukaren. För Tamm är arrendeinstitutionen inte en bra lösning.185 

Hon anser att själva arrendeformen i sig inte tillgodoser jordens bästa skötsel och i längden 

mesta produktion. Arrendatorn kan sköta jorden bra och jordägaren blir nöjd med sin säkra 

inkomst varje år men i slutändan innebär arrendeinstitutionen att arrendatorn suger ut mesta 

möjliga ur jorden utan att tänka på framtiden.186 

                                                 
180 Tamm, ”Rätt att besitta jord”, Tidevarvet, 1927:48, s. 1. 
181 Tamm, ”Åborätten till de jordhungriga”, Tidevarvet, 1926:17, s. 2. 
182 Tamm, ”Upplåtelseformer för jord”, Tidevarvet, 1924:35, s. 2. 
183 Tamm, ”Rätt att besitta jord”, Tidevarvet, 1927:48, s. 1. 
184 Tamm, ”Upplåtelseformer för jord”, Tidevarvet, 1924:35, s. 2. 
185 Ibid. 
186 Tamm, ”Jordbrukets utveckling under gamla och nya äganderättsformer” Tidevarvet, 1930:11, s. 1. 
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Många stora gårdar är för stora för att ingående kunna brukas vilket är en förlust för den 

enskilde och för nationalekonomin. Tamm redogör i artikeln ”Jordfördelningen” från 1924 för 

de utredningar som gjordes av lantbruksstyrelsen och Svenska Lantbrukssällskapet för att se 

jordbrukets avkastningsförmåga på olika gårdar vilket visar jordens avkastning i förhållande 

till arealen. För Tamm är denna utredning nyttig men den kan inte få hela ordet i bestämmandet 

av gårdarnas areal: ”en gård måste betraktas som ett organiskt och levande liksom en kropp 

med olika lemmar. Den får icke stympas eller göras vanskaplig”.187 I utformningen av en gård 

ska hänsyn tas till både den enskilda ägaren och till samhället skriver Tamm i artikeln 

”Lantarbetarfrågan”. Det finns en maximigräns för storbruk vilken får löpa genom en bred 

marginal för att alla individuella olikheter ska få utrymme. För henne är det enklaste sättet att 

avgöra jordbrukets storlek genom att ställa sig frågan om ägaren och hans familj själva kan 

sköta gården.188 Det här kompliceras när gårdarna ökar i storlek eftersom det finns anställda 

med olika befattningar på gården. Jordbruk fungerar liknande som andra verksamheter vilket 

innebär att även jordbruk kräver sin begränsning för att inte ta skada.189 

 

Reformer och ambitioner i Tamms jordpolitik 

 

Den viktigaste delen för Elisabeth Tamm i jordfrågan var jordfördelningen och att den ska vara 

mer ändamålsenlig för att jorden ska bli bättre utnyttjad.190 Hon anser att det är samhällets 

uppgift att övervaka hur jordfördelningen går till, att den rent ekonomiskt sker på ett så 

tillfredställande sätt som möjligt, både för landet i sin helhet och för den jordbrukande 

befolkningen. Tamm tar upp hur samhället har värnat om sin uppgift i form av 

egnahemsrörelsen och fördelningen av större gårdar till småbruk samt lagstiftning mot bolags 

innehav av jord – alla sätt tycker hon är bra. Däremot har samhället missat att komma till själva 

kärnan av saken som hon anser är människans syn på jordvärdet.191   

Tamm anser att nya lagar från både juridiskt håll och från jordbrukarhåll inte gick till 

själva kärnan av saken. Tamm skriver att hon tycker det är olyckligt att man i Sverige inte ser 

att det är brukandet av jorden som berättigar ägandet. I England var det en självklarhet att 

jordägandet var ett ansvar gentemot samhället och inte enbart en godtycklig kapitalplacering. 

Hon hoppades att inspiration från England skulle komma till Sverige så att tid, arbete och 

                                                 
187 Tamm, ”Jordfördelningen”, Tidevarvet, 1924:34, s. 2. 
188 Elisabeth Tamm använder själv ordet ”han” i sina artiklar trots att hon själv är ägare av en gård och är kvinna. 

Jag kommer i fortsättningen använda mig av ”han”. 
189 Tamm, ”Lantarbetarfrågan”, Tidevarvet, 1924:36, s. 2. 
190 Tamm, ”Rätt att besitta jord”, Tidevarvet, 1927:48, s. 1. 
191 Tamm, ”Jordfördelningen”, Tidevarvet, 1924:34, s. 2. 
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kostnad skulle sparas. Hon uppmanade svenska politiker att uppmärksamma det engelska 

jordreformförslaget för att få en annan uppfattning om jordäganderättens natur och för att få 

brukandet av jorden till ändamålet med ägandet – då skulle jordfrågan finna sin lösning.192  

Inledningen på Frisinnade Kvinnor Riksförbunds jordprogram lyder:  

 

Jordfrågans tyngdpunkt ligger i tens [sic.] natur. Den enskilda äganderätten till jorden får ej innebära att 

samhället – vare sig jorden är upplåten med fri äganderätt eller tryggad besittningsrätt med arvsrätt – 

frånkänner sig rättighet att fordra en ansvarsskyldig och ekonomisk förvaltning av jorden.193  

 

Jordprogrammet visar att det mellan samhället och den enskilde måste finnas ett tydligt 

fastställande av hur förhållandet dem emellan ska se ut för att jordfrågan ska komma till sin 

lösning. Tamm ville se reformer i det svenska jordbruket eftersom det aldrig annars skulle 

kunna bestå. Hennes reform, menade hon, skulle komma att återställa jordvärdet till normalt 

läge, vilket i sin tur skulle leda till en trygg och sund utveckling och skapa äganderättsformer 

som gav skuldfria brukare. Hennes reformer kunde dock inte genomföras om inte samhället 

eller jordägarna offrade lite för det allmännas bästa. Dagens problem skulle lösas för 

eftervärlden.194 

Tamm understryker i artikeln ”En sammanfattning” att det är viktigt att staten har en viss 

myndighet och vissa medel till sitt förfogande i arbetet att organisera samhället så att arbetet 

för enskild och allmän utveckling i alla avseenden underlättas och landets välstånd förkovras. I 

ett ordnat samhälle finns inte (och har aldrig funnits) en enväldig äganderätt menar hon utan 

det är enbart skatteinstitutionen som gör intrång på äganderätten. Tidigare hette det att en 

jordbrukare kunde ha jordäganderätt på den jord han eller hon lade ner arbete på men Tamm 

vill se att rätten till jord kräver arbete på jorden för att kunna bibehållas – brukandet med jorden 

är målet med att äga den, vilket inte enbart sker för egen vinning utan även för samhället.195  

Tamm menar att människan måste börja se hur jordägandet handlar om själva brukandet 

av jorden åt samhället. Det kommer att leda till förändring inom dessa tre områden: ekonomisk 

jordfördelning, upplåtelseform för jord plus lantarbetarfrågan.196 Hon anser att 

förutsättningarna för en ekonomisk jordfördelning och en ekonomisk förvaltning sammanfaller. 

Ett jordbruk kan betraktas som ett organiskt helt men då måste även själva förvaltningen av 

gården inkluderas och inte enbart frågan om storleken. För den bästa ekonomiska avkastningen 

                                                 
192 Ibid.  
193 Tamm, ”Fem program och ett sjätte”, Tidevarvet, 1924:29, s. 4. 
194 Tamm, ”Jordbrukets utveckling – under gamla och nya äganderättsformer?”, Tidevarvet, 1930:11, s. 1.  
195 Tamm, ”En sammanfattning”, Tidevarvet, 1924:37, s. 2. 
196 Tamm, ”Jordvärdets särställning”, Tidevarvet, 1924:33, s. 2. 



55 

 

bör gårdens målsman som har ansvaret för det hela stå i direkt kontakt med gården och ha 

kännedom om alla detaljer eftersom han står i ansvar mot samhället.197 Tamm kritiserar hur det 

såg ut 1924 i den allmänna föreställningen om stora jordbruk. Att ägaren har kommit alldeles 

för långt bort från sitt jordbruk och överlåtit det till sina anställda, för ägaren är den ekonomiska 

avkastningen endast det mest intressanta vilket leder till en misshushållning. Ägaren äger sin 

jord utan att i praktiken bruka den vilket Tamm vill förändra.198  

Från att arbete var villkoret för rätten att äga jorden till att kapital blev villkoret ser Tamm 

att det i hennes samtid är skuld som är villkoret. Att större delen av Sveriges jord ägs av 

bankerna eftersom den är intecknad ser hon inte som en positiv sak och hon är rädd för att 

bankerna ska komma att äga all jord. Trots att det har gjorts för att ordna jordbrukets 

kreditförhållanden och för att skaffa rörelsekapital är det jorden som blir lidande i slutändan. 

Därför anser Tamm att: ”[i]nteckningsrätten måste inskränkas, spekulationsmöjligheten 

förhindras och jordvärdet därigenom återgå till normalt läge, som en rimlig avkastning 

betingar”. För att det ska gå vill Tamm att det ska vara samhället, inte bankerna, som ska reglera 

jordbrukets lånemöjligheter, till exempel genom att överta inteckningarna. Anledningen till 

varför hon ser det som fel att bankerna äger jorden är för att de inte har ett starkt 

jordbruksintresse. Den enskilda äganderätten kommer därmed att ha pantsatt sin frihet och sina 

förmåner.199 Äganderätten öppnar upp för en större handlingsfrihet och för större möjligheter 

vilket tillfredsställer innehavaren.200 

Tamm citerar arrendelagen där det bland annat står: ”väl hävda jorden” och ”vårda och 

underhålla fastighetens tillhörigheter” vilket hon ser är ytterst tänjbara begrepp och hon 

förmodar att arrendeformen kommer att försvinna med tiden, åtminstone för enskild ägd jord. 

Hon ser inte hur arrendeinstitutionen hjälper jorden: arrendatorn får för mycket fördel ”att ta av 

jorden, utan att ge igen vad en annan, kanske först nästa generation får skörda”.201 I den 

allmänna meningen finns det begäran att staten ska gå emellan för att försäkra arrendatorn en 

bättre ställning. Tamm vill därmed se arrendeinstitutionen mera som en övergångsform än som 

en nödfallsutväg för bägge parter. Hon vill att riksdagen ska förvandla arrendeinstitutionen till 

en så kallad tryggad besittningsrätt vilket skulle ge dem, som saknar tillräckligt med kapital, 

                                                 
197 Tamm, ”Jordfördelningen”, Tidevarvet, 1924:34, s. 2. 
198 Ibid.  
199 Tamm, ”Rätt att besitta jord”, Tidevarvet, 1927:48, s. 1. 
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möjlighet att kunna köpa jord och bedriva ett jordbruk. Tryggad besittningsrätt skulle ge både 

innehavaren och ägaren större trygghet för att gården sköts bra.202 

Tamm önskar att åborätten skulle få mer plats och så småningom ersätta 

arrendeinstitutionen. Hennes förslag innebar att den jord som staten arrenderat ut kunde 

utlämnas genom åborätt och de inteckningar som staten kan överta från bankerna också skulle 

utlämnas genom åborätt. Staten bör behålla skogarna med anledning av att tidigare försäljning 

och skövling av så kallad husbehovsskog enbart varit olyckligt för Sveriges skogar. Småbrukare 

och mindre hemmansägare kan omöjligen ha kravet på sig att sköta skog utan den ska vara 

samlad i större enheter för att kunna betala fackutbildad ledning medan jorden däremot skulle 

må bättre av att delas upp mellan flera ägare.203 

I en artikel från 1933 kritiserade Tamm de stora jordbruken för att byta ut sina traktorer 

och tröskverk till nyare typer bara för att de till exempel tröskar fortare, trots att de gamla skulle 

fungera i 10-20 år till. Jordbruken uppdaterar sina maskiner med argumentet att de är 

”arbetsbesparande” och Tamm ser med oro på utvecklingen. Det moderna jordbruket vill kunna 

klara sig med minsta möjliga arbetskraft och mesta möjliga maskiner.204 

I samma artikel kommenterar Tamm den ekonomi som ligger bakom förnyelser av 

jordbruken. Hon anser att alla jordbrukare inte har de pengar som krävs för att köpa de dyra 

maskinerna och skulle bli tvungna att köpa dem på avbetalning för ett dyrare pris. För köparen 

kommer maskinen, på pappret, ge ekonomisk fördelaktighet i framtiden men Tamm vet att det 

inte är lätt att beräkna avkastning i jordbruk. Det är inte den gamla tiden som hon vill sträva 

efter då endast oxar användes och man betalade sin arbetskraft med en tunna öl. Hon önskar att 

jordbrukarna skulle sköta sina jordbruk och sin ekonomi mera begrundat: ”att rätta mun efter 

magsäcken”. Jordbrukarna ska inte köpa för pengar de inte har och inte vet om de kommer att 

få. Den främsta kritiken mot den utvecklade maskinkulturen som minskar den behövliga 

arbetskraften är att den kommer när Sverige lider av stor arbetslöshet. Tamm vill se 

människorna behålla sina arbeten tills dess att man har råd att betala sina maskiner utan 

statsunderstöd.205 

På grund av den tekniska och vetenskapliga utvecklingen inom jordbruket kan inte längre 

vem som helst bli jordbrukare utan arbetet kräver en viss utbildning och kompetens. Tamm ser 

redan hur det svenska jordbruket fått erfarna jordbrukare som vet precis vad jorden kan tänkas 
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behöva av fosfor, kalium och kväve med mera, hur många foderenheter varje djur behöver och 

foderenheternas bästa sammansättningar. En jordbrukare kan sitta vid sitt skrivbord och räkna 

ut vilka inköp och utgifter som kommer att löna sig och vilka maskiner som i framtiden kommer 

att betala sig. Den här utvecklingen har lett till att jordbruket inte kan bära och man säger att 

det beror på tidsläget, depressionen, bristen på tullar, de höga lönerna med mera och att det är 

statsmakternas plikt att hjälpa. De har hjälpt men det har inte blivit bättre för det. Tamm ser 

tydligt hur de jordbruk som inte ber om hjälp av alla andra medborgare reder sig bättre än de 

stora jordbruk som gör det. Det kan ha varit bättre innan jordbruket hade många utbildade och 

teoretiskt begåvade, när det fanns praktiskt kunniga jordbrukare, och jordbruket sköttes för 

jordbrukets skull, för att skaffa bröd åt folket och inte var ett byte för partipolitikens eller för 

vinstbegäret hos den enskilda.206 

Tamm anser att det svenska jordbruket inte får någon egentlig hjälp från vetenskapliga 

rön och uppfinningar utan att det som kommer att få jordbruket att blomstra är människans 

kärlek till jorden, det är den ”som väcker ansvarskänslan för jorden. Den allenast ger rätt att 

besitta jord”.207  

 

Elisabeth Tamm och det ekofeministiska perspektivet 
 

Jag har nu visat att Elisabeth Tamm sätter miljön i centrum och har jämställdhet som 

utgångspunkt. Hon vill få fred med jorden genom att skapa fred mellan människor och hon vill 

se ett jämställt samhälle mellan kvinnor och män. Det ekofeministiska perspektivet har enligt 

Hedström en normativ och deskriptiv diskurs vilket även Tamm visar i sina artiklar i Tidevarvet. 

Gemensamt är att de förespråkar hur samhällets värderingar och struktur borde vara och den 

talar om hur föreställningar och förhållanden varit i historien och är i nuet.208 

Här följer nu en jämförelse av de tankar och idéer som Tamm har visat i sina artiklar 

utifrån ett ekofeministiskt perspektiv. På vilka punkter sammanfaller de och på vilka plan 

särskiljer de sig från varandra? Jag har valt att dela upp jämförelsen i tre kategorier: naturen 

och människan, kvinnan och mannen samt kvinnan och naturen. 
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Naturen och människan  

 

Den främsta likheten med det ekofeministiska perspektivet är viljan att människan ska skapa 

en ny relation till naturen och skaffa ett nytt synsätt på mänskliga relationer. De delar även 

samma inställning och vision av hur de vill att det ska se ut efter att människans nya relationer 

och synsätt sammansmälts. Skillnaden mellan Tamm och det ekofeministiska perspektivet är 

hur de ser att den relationen och det synsättet ska se ut.   

Det gemensamma målet är att återskapa världen och skapa en ny relation till naturen 

vilket både Tamm och det ekofeministiska perspektivet anser att kunskap kan göra. Tamm 

skriver att genom medborgarkunskap kan makten fråntas de få som innehar den och i stället 

göra alla till ansvarsfyllda och självständiga medborgare. Vägen till ett mer jämställt samhälle 

med bättre villkor för alla medborgare och för naturen är upplysning och kunskap.209 

Ekofeminismen anser att det finns en inbyggd ojämlikhet i det kapitalistiska och 

patriarkala ekonomiska systemet och att en social och ekonomisk förändring krävs för att nå en 

dynamisk balans.210 Tamm skriver att hon ser hur ekonomin har blivit samhällets fundament 

och att det är den som ger makt; självstyrelsen dras tillbaka och makten rör sig från de många 

till de få. Hon kritiserar politiken för att inte fördela makten rättvist i förhållande till antalet och 

i stället har gjort att det ekonomiska blivit huvudsaken och ändamålet. Hon vill att det politiska 

livet ska förnyas och att det ökade ägodelssinnet och ekonomins ökade makt över människan 

ska elimineras.211  

Tamm skriver att jordfrågan är försatt i en svår position på grund av den ekonomiska 

krisen och hon anser att frågan inte är en ekonomisk fråga utan en social.212 En lösning av 

jordfrågan skulle ge en positiv verkan på hela samhällets ekonomi. Jordens upplåtelseformer 

bör klargöras för att ge det bästa ekonomiska resultatet och för att jorden ska skötas på bästa 

möjliga sätt. Människans förhållande till jorden ska vara byggt av kärlek och inte ekonomisk 

spekulation.213 Hon anser att det är samhällets uppgift att övervaka hur jordfördelningen går 

till, att den rent ekonomiskt sker på ett så tillfredställande sätt som möjligt, både för landet i sin 

helhet och för den jordbrukande befolkningen. För den bästa ekonomiska avkastningen bör 

gårdens målsman som har ansvaret för det hela stå i direkt kontakt med gården och ha kännedom 

                                                 
209 Wells & Wirth, 1997, s. 306. Tamm, ”Det verkligt nya”, Tidevarvet, 1925:16, s. 2. Tamm, ”Vi äro skyldiga 

att protestera”, Tidevarvet, 1930:36, s. 2. 
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om alla detaljer eftersom han står i ansvar mot samhället. Hon ser hur ägare till jordbruk kommit 

allt för långt ifrån och att det ekonomiska är det mest intressanta, det vill hon förändra till att 

kärleken till jorden är det främsta i brukandet.214 

Ekofeminismen ser hur naturen är devalverad i det industriella ekonomiska systemet och 

vill sträva efter en ekonomisk förändring. I naturen finns en harmoni och ett inbördes samband 

och ekofeminister vill se samma dynamiska balans i samhället, genom att få människans 

relation till naturen att genomgå en social och ekonomisk förändring.215 Den ser universum som 

en sammanhängande helhet med ömsesidiga förhållanden där allting hör ihop och är beroende 

av varandra.216 Ekofeminismen ser naturen som ett eget subjekt som inte är passivt eller till för 

att studeras av människan.217 Det här synsättet har jag inte kunnat hitta hos Tamm, hon ser 

naturen som till för människan att vårda med kärlek och att jorden är till för att brukas av 

människan, inom rimliga gränser. I kärleken till naturen ska ett ansvar finnas och hon strävar 

efter en mer ändamålsenlig jordfördelning där människans syn på jordvärdet förändras.218 

Tamms politik sammanfaller med det ekofeministiska perspektivet i viljan att skapa en 

ny relation mellan naturen och människan. Det ska inte längre vara en ojämn fördelning av 

naturens tillgångar mellan olika människor och det ska inte vara fel syn på relationen mellan 

människan och naturen. Båda vill besegra förstörelsen av naturen som det patriarkala och 

kapitalistiska samhället utför. Människan får inte handskas med naturen godtyckligt utan hon 

måste känna att ett ansvar för jorden kommer i främsta rummet.219 Tamm förstod att mycket 

som skedde i hennes samtid inte var bra för naturen; konstgödsel, maskiner, industrier, men 

varken hon eller andra insåg de stora miljöproblem som skulle uppstå, som vi med vetenskapens 

hjälp har fått på papper. Med ett nytt sätt att se på naturen och nya relationer mellan människan 

och jorden kommer förtrycket av olika kön, klass och sexuell läggning att elimineras men 

framförallt kommer det ske en förändring i missbrukandet av vår miljö vilket både Tamm och 

ekofeminismen har som huvudsakliga mål.220 

 

 

 

                                                 
214 Tamm, ”Jordfördelningen”, Tidevarvet, 1924:34, s. 2. 
215 Meller, 2003, s. 17. Hedström, 2007, s. 12ff. 
216 Hedström, 2007, s. 12. 
217 Mies, Shiva, 1994, s. 320. Legler, 1997, s. 228ff. 
218 Tamm, ”Jordfördelningen”, Tidevarvet, 1924:34, s. 2. 
219 Mies, Shiva, 1994, s. 2. Tamm, ”Jordvärdets särställning”, Tidevarvet, 1924:33, s. 2. 
220 Legler, 1997, s. 228ff.  



60 

 

Kvinnan och mannen 

 

Rösträtten var startskottet för det politiska arbetet och början på ett samhälleligt ansvar för både 

män och kvinnor. För Tamm var medborgarskapet samhällets fundament och kvinnan skulle nu 

fylla sin gärning som självständig medborgare i arbetet för ett bättre samhälle. Målet är att 

kvinnan, genom kunskap, ska lära sig att utöva sin rösträtt för att vara med i ledet i skapandet 

för ett demokratiskt samhälle.221 Tamm och ekofeminismen ser samhället på liknande sätt, de 

ser hur det är den socialpolitiska och ekonomiska strukturen som begränsar många kvinnor till 

att leva i fattigdom och i ekonomisk försvarslöshet. De vill besegra kriget som dagligen först 

mot alla kvinnor och de uppmanar kvinnorna att vara extra starka, att ha mod och tålamod i 

kampen.222 Tamm lägger stort hopp på den kvinnliga medborgarrätten och lägger tonvikt på att 

det är kvinnornas plikt att förändra politiken till det bättre.223  

En början i arbetet för mänskliga rättigheter och kvinnans medborgerliga rättigheter finns 

i likalönsprincipen och behörighetslagen. Inom dem finns ett starkt förtryck av kvinnan och en 

osund känsla för samhällets organisation.224 Tamm ser hur männen rent generellt inte förstår att 

kvinnorna vill fylla sin gärning som självständiga medborgare. Männen har en bristande logik 

och dumförklarande argument som Tamm vill förändra.225 På grund av samhällets kamp kring 

den så kallade penningen ser Tamm hur kvinnornas arbete inte värdesätts.226 Mary Meller har 

sett hur kvinnan tillsammans med naturen blir devalverade i ekonomiska system vilket gjort att 

de flesta kvinnoarbetena antingen är oavlönade eller lågavlönade.227  

Petra Kelly har i sin forskning sett hur det inom de olika dominansstrukturerna (nation 

över nation, klass över klass, människa över natur) finns en rådande dominans över kvinnorna, 

inom varje aspekt av förtryck finns en konstant makthierarki mellan män och kvinnor. Det är 

ett krig som idag ses som så normalt och genomgripande att det knappt märks, ett krig som 

ständigt förs mot jordens alla kvinnor. För Tamm var kvinnans medborgerliga rättigheter och 

plats i samhället det fundamentala och genomgripande i all samhällsförändring. För henne 

skulle jordfrågans lösning och fredsfrågans lösning komma när kvinnorna fick sina fulla 

medborgerliga rättigheter. Kelly är inne på samma spår som Tamm och skriver att det är viktigt 

                                                 
221 Tamm, ”Det verkligt nya”, Tidevarvet, 1925:16, s. 2.  
222 Kelly, 1997, s. 114. Tamm, ”Vi mena allvar”, Tidevarvet, 1927:3, s. 2. 
223 Tamm, ”Självstyrelse och rikshushållning”, Tidevarvet, 1926:40, s. 3. 
224 Tamm, ”Mänskliga intressen”, Tidevarvet, 1932:35, s. 1. 
225 Tamm, ”’Vid Filippi mötas vi åter’”, Tidevarvet, 1925:9, s. 2. 
226 Tamm, ”Vi äro skyldiga att protestera”, Tidevarvet, 1930:36, s. 2. 
227 Meller, 2003, s.17. 
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med fler kvinnor i politiken och till styrelser inom näringslivet. Det är viktigt för att kvinnor 

ska förändra dagens politiska strategier och strukturer.228  

Det är inte kvinnornas egna kamp mot männens maktstrukturer utan det är kvinnorna 

tillsammans med männen i kampen mot det patriarkala och kapitalistiska samhället.229 Tamm 

och ekofeminismen anser att män och kvinnor har olika förhållanden till sin omgivning och att 

de har olika livserfarenheter. För Tamm är ett samarbete med männen viktigt just eftersom de 

har två skilda politiska utgångspunkter. Både mannen och kvinnan måste i sin egenart göra sig 

gällande vid skapandet av samhället och tonvikten ligger på samarbete och självständig 

insats.230 Inom den politiska sfären ska inte kvinnorna komma in utan sina positiva och 

feministiska principer utan de ska bevara sina egna personligheter och introducera sina 

erfarenheter. I det uttalandet finns en särartsfeminism som många ekofeminister ställer sig 

bakom. Kelly skriver att kvinnan inte kan överge den emancipatoriska kampen och acceptera 

en patriarkal tolkning av jämlikhet utan hon måste arbeta utifrån sina egna idéer.231 Det ska inte 

bli en strid om makten utan den ska fördelas lika mellan alla medborgare. Tamm och 

ekofeminismen vill att solidariteten mellan människor ska bli starkare och inte delas upp ojämnt 

mellan olika grupper.232 

Ekofeminismen möter kritik för att de förkastar det västerländska samhället och för sin 

åsikt att det västerländska samhället enbart förtrycker kvinnan. Det leder till att delar av 

civilisationen, så som emancipation, demokrati, det civila samhället och det offentliga rummet, 

får samma motstånd av ekofeminismen.233 Det var annorlunda för Tamm eftersom det i hennes 

samtid inte hade skett samma förändring som vi ser idag. Kvinnorna i hennes samtid hade inte 

blivit fullt ut emanciperade eller fått tillgång till det offentliga rummet. Därmed inte sagt att 

Tamm mystifierar kvinnan och ställer henne närmare naturen; hon ser kvinnan som fråntagen 

sin rättmätiga plats i civilisationen trots att hon är en samhällsmedborgare på lika grunder som 

männen.  

Ett syfte med ekofeminismen är att skapa nya relationer mellan människor där inte längre 

mannen förtrycker kvinnan. Människor ska leva i en ömsesidig och respektfull relation, oavsett 

kön, etnicitet och sexualitet.234 Jag har sett att Tamm i sina artiklar växlar mellan synsättet att 

det är kvinnans ansvar och att det är allas gemensamma ansvar för ett bättre samhälle. Det här 

                                                 
228 Kelly, 1997, s. 113. 
229 Mies, Shiva, 1994, s. 6. 
230 Tamm, ”Vår politiska väg – uppgiften”, Tidevarvet, 1923:1, s. 1. 
231 Kelly, 1997, s. 113ff. 
232 Tamm, ”Vår politiska väg – uppgiften”, Tidevarvet, 1923:1, s. 1. 
233 Merchant, 1994, s. 12. 
234 Mies, Shiva, 1994, s. 320. 
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syns tydligast i hennes tanke att det var kvinnorna som skulle skapa fred på jorden och med 

jorden; att kvinnorna har ett stort ansvar i fredsfrågan och jordfrågan. Jag tolkar det som att 

kvinnorna hade de bästa förutsättningarna att lösa de här två frågorna men att det först krävdes 

av männen och kvinnorna att få in kvinnorna i politiken. 

 

Kvinnan och naturen  

 

Frågan om kvinnans relation till naturen är det ämne som diskuteras och redogörs mest för inom 

den ekofeministiska forskningen eftersom det är själva fundamentet för deras huvudsakliga 

syfte. Alla inom ekofeminismen anser att kvinnor har gemensam historia med naturen, båda har 

utsatts för och är utsatta för samma diskriminering av det patriarkala, västerländska och 

kapitalistiska samhället. Den gemensamma historien gör att kvinnor är närmare naturen än 

männen och att de har ett större engagemang för naturens välmående.235 Men hur ser kvinnans 

förhållande till naturen ut och varför delar kvinnan och naturen det här förtrycket?  

Inom ekofeminismen råder det delade meningar om hur kvinnans närmare förhållande till 

naturen ser ut. En del anser att kvinnor som har större expertis när det kommer till agrikultur 

ser på naturen på ett annat sätt än män. Det är kvinnor i hela världen och inte kvinnor i enbart 

västerländska länder som generellt arbetar mer inom jordbruk i jämförelse med männen.236 En 

annan del anser att kvinnorna är närmare naturen i sin underordnande position vilket gör att de 

lättare kan se hur sociala relationer har negativ inverkan på naturen i jämförelse med männen 

från sin överordnande ställning. Det är inte för att de varken är essentiellt eller biologiskt 

närmare naturen utan för att det är männen som i sin distansering från naturen saknar den 

möjligheten.237 Att kvinnor har ett annat förhållande till naturen än männen leder till att de 

drabbas olika av miljöproblemen anser Mary Meller.238 

Hur Tamm ser på kvinnans förhållande till naturen går tydligast att se i frågan gällande 

kvinnliga ladugårdsskötare. Tamm vill se att ladugårdsskötsel enbart utförs av kvinnor eftersom 

de är bättre lämpade än män. Motargumenten var att kvinnorna saknade de fysiska krafter som 

ladugårdsskötsel kräver, att de inte förstår sig på de nya vetenskapliga rönen och att de inte 

klarar av att bemästra de nya jordbruksmaskinerna. Tamm anser att de kvinnor som redan är 

ladugårdsskötare motbevisar dessa argument samt att arbetet är detsamma trots ny vetenskap; 

en ko är alltid en ko och det kan inte yttre omständigheter förändra. Hennes främsta argument 

                                                 
235 Meller, 2003, s. 12. 
236 Eaton & Lorentzon, 2003, s. 2f. Warren, 1997, s. 4. 
237 Meller, 2003, s. 19. 
238 Ibid. s. 12. 
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till varför kvinnorna är bättre lämpade är en replik till männens egna argument gällande 

kvinnors bättre lämplighet i den privata sfären. Kvinnor fick höra att de var bättre lämpade till 

att ta hand om hushåll och barn på grund av deras sinne för omvårdnad. Tamm skriver att 

kvinnor är bättre lämpade till att ta hand om skötseln av ladugården och till att sköta om djuren 

på samma sätt.239 

Tamm hänvisar till att kvinnan har ett närmare förhållande till naturen på grund av hennes 

natur. Samhället har i sitt förtryck av kvinnan avlägsnat hennes rätta natur och det är inte förrän 

hon blir självständig som den kommer att komma fram. I kvinnans natur finns ett större ansvar 

för livet och ett bättre sinne för ladugårdsskötsel.240 Att kvinnor är närmare naturen på grund 

av sitt kön och att det inte är ett socialt konstruerat förhållande är det få ekofeminister som 

ställer sig bakom. Två av dem som gör det är Maria Mies och Vandana Shiva. De anser att 

kvinnans natur ger henne ett särskilt djup och förståelse för naturen. De hänvisar till studier 

som visar kvinnans behov av att läka, bevara och skydda naturen medan männen anser att 

tillväxt, teknologi, vetenskap och framsteg är lösningen.241 Tamm har med andra ord en 

överensstämmande åsikt med den ekofeministiska ståndpunkt som mött mest kritik, både från 

ekofeminismen själv och från utomstående.  

Kvinnornas särskilda natur och bättre lämplighet för ladugårdsskötsel motiveras också 

med Tamms erfarenheter i att vara kvinna. Det här visar hur Tamm väljer det spår som många 

ekofeminister strider emot att förknippas med. När de menar att kvinnans närmare relation till 

naturen är socialt konstruerat skriver Tamm att den är biologisk. Varningen mot ekofeminismen 

som togs upp i kritiken kan med fördel ställas mot Tamm, att akta sig för att hylla kvinnornas 

samband med natur allt för ihärdigt eftersom det frånkopplar henne allt mer från civilisationen 

och hennes utsikter från att bli befriad från förtrycket minskar.242 

I regel väljer ekofeminister att inte ställa sig som varken särart- eller likhetsfeminister, 

bland annat för att de är emot dualistiska frågeställningar och för att de ser kvinnor och män 

som både lika och olika. Det går inte att sätta Tamm i ett av facken heller utan hon använder 

sig av både särart- och likhetsfeminism i sin argumentering kring det kvinnliga 

medborgarskapet och gällande jordfrågans lösning. Tamm använder sig av särartsfeminism i 

diskussionen om kvinnor och män medan hon använder likhetsfeminism när hon talar om 

individen. Alla individer är lika varandra men kvinnor och män är två olika grupper. 

                                                 
239 Tamm, ”Ladugårdsskötsel – ett yrke för kvinnor”, Tidevarvet, 1926:36, s. 1. 
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Motsägelsefulla men ekofeministiskt godkända resonemang. Tamm anpassar sig efter frågan 

och menar att det ena inte utesluter det andra. Frihet- och jämlikhetskampen är för alla kvinnor 

och män tillsammans för att upptäcka och uppskatta den berikande mångfalden av liv och kultur 

på jorden. Tamm ser hur kvinnan är biologiskt närmare naturen och hon ser hur den är 

gemensam för alla jordens kvinnor. Den kvinnliga solidariteten delas av kvinnor med likvärdiga 

värderingar och liknande moderlig natur. Både Tamm och ekofeminismen vill se ett tydligare 

globalt systraskap som ser till kvinnor i alla länder och i alla situationer, ett systraskap där alla 

kvinnor agerar tillsammans som ledare för en förändrad värld. 243  

Jag har i artiklarna av Tamm sett att hon inte anser att kvinnan och naturen har gemensam 

historia av förtryck från det rådande samhällsklimatet. Däremot har jag sett att Tamm anser att 

kvinnans medborgarskap och jordfrågan hör ihop och är varandras lösning. Medan 

ekofeminismen ser hur kvinnan och naturen är ”koloniserade” av patriarkatet och att det 

samhället förtrycker kvinnan använder sig Tamm av andra argument. Den här skillnaden väljer 

jag att se som en olikhet i bildspråket men inte i själva andemeningen. Ekofeminismen har visat 

hur männen är distanserade från naturen på grund av deras positionering i samhället medan 

Tamm anser att männens mindre närhet till naturen inte är konstruerad utan ligger i deras natur. 

Huruvida kvinnans nära relation till naturen är grundad på livserfarenheter eller hennes 

natur innehåller inte svaret till varför kvinnor och natur delar samma förtryck. Det svaret finner 

Meller i den kommersiella och industriella ekonomin. Männen har i sina ekonomiska 

redovisningsrutiner behandlat kvinnan och naturen som externa vilket skapat denna sociala 

konstruktion. Jordens resurser har inget egenvärde utan värderas efter mannens behov, vad det 

kostar att extrahera eller att köpa av andra män.244 Tamm anser att det inom jordbruket behövdes 

åtgärder från alla håll och kanter, både från de allmännas sida och från staten. Hon vill inte att 

ladugårdsskötsel ska vara en ekonomisk fråga utan att en omsorg för jorden ska komma i första 

hand. Genom att få kvinnorna att sköta ladugårdarna skulle det svenska jordbruket få bättre 

avkastning och fler arbetslösa kvinnor skulle få anställning, hela samhället skulle tjäna på 

kvinnliga ladugårdsskötare.245 

  

                                                 
243 Kelly, 1997, s. 115f. Tamm, ”Solidaritet”, Tidevarvet, 1933:48, s. 2. 
244 Meller, 2003, s. 17. 
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Slutdiskussion  
 

Jag har visat på vilken aktualitet som Elisabeth Tamms politik har idag och hade i hennes 

samtid. Att Tamms politik är aktuell idag säger något om dagens samhälle och att det är dags 

för ett samhälleligt ansvar och politisk förändring. Införandet av kvinnliga medborgarrätten och 

elimineringen av förtrycket av kvinnan, av icke-västerländska nationaliteter och av naturen är 

viktigt. Jag har visat på den aktualitet som Tamms åsikter har inom jordbrukspolitiken och 

samhällspolitiken. Jag anser att vi kan lära oss av Tamms politik och idéer. I uppsatsen har jag 

lyft Tamm till en större kontext och visat, som ekofeminismen menar, att människan och jorden 

hör ihop i det stora hela.  

Målgruppen för artiklarna jag studerat var främst svenska medborgare eftersom tidningen 

Tidevarvet skrevs på svenska och gavs ut i Sverige. Ekofeminismen är en global rörelse som 

försöker nå ut till och inkludera alla människor i hela världen oavsett etnicitet, kön och 

sexualitet. Skillnaden i målgrupp har jag märkt i val av exempel och argumentation men i det 

stora hela sammanfaller Tamm även här med ekofeminismen. Trots att artiklarna enbart kunde 

nås av prenumeranter i Sverige har hennes politik och hennes synsätt på det kvinnliga 

medborgarskapet och lösning av jordfrågan ett större perspektiv. Hennes syn på jordvärdet och 

hur relationerna mellan kvinnan och mannen ska se ut är beskrivet i en större bild och gäller 

hela jordens befolkning. 

 

Diskussion kring ekofeministiskt perspektiv och Elisabeth Tamm 
 

Ekofeminismen anser att det språk som människan använder reflekterar och visar hennes 

uppfattning av sig själv vilket är en aspekt av ekofeminismen som jag inte har tagit med i 

jämförelsen med Tamm. Ekofeminismen ser hur kvinnor beskrivs i naturistiska och sexistiska 

uttryck och hur naturen beskrivs med ”kvinnliga” uttryck. För ekofeminismen är studiet av 

människans språk viktigt eftersom det kan förklara mycket av människans relationer och 

föreställningar. I min studie har jag inte kunnat finna några uttalanden av Tamm gällande språk 

och uttryck och jag har heller inte diskuterat vilket språk Tamm själv använder och uttrycker 

sig med. Här kan tilläggas att jag likaså inte diskuterat varför Tamm skriver han om 

jordbruksägare trots att hon själv, som kvinna, äger ett stort gods med jordbruk och vill se fler 

kvinnor som jordbruksägare.  

Under mellankrigstiden hade inte uttrycken ’strukturell underordning’ eller ’patriarkat’ 

myntats men likväl fanns samma idé och förståelse. Tamm skriver att det är ”penningen” som 
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styr samhället medan ekofeminister skriver att det är det ”kapitalistiska och patriarkala 

systemet”. Så som jag ser det syftar dem på samma sak: det finns en ojämlikhet i samhället och 

den anses vara beroende av den ekonomi som styrs av västerländska män. 

Inom feministisk forskning och inom ekofeministisk forskning har olika maktstrukturer 

analyserats och presenterats. Dualismen i det konceptuella området av ekofeminismen är ett 

synsätt som inte existerade på Tamms tid. Det fanns makthierarki och det fanns de här 

förhållandena men analysmodellen är ny. Tamm använder sig av andra uttryck och termer i sin 

analys av samhällsstrukturer för att visa kvinnans mindre värde i till exempel dagspolitiken. 

Dualismerna man och kvinna plus människa och natur använder inte Tamm men hennes artiklar 

visar hur hon såg att dessa makthierarkier existerade.  

Jag anser att det dualistiska tankesättet inte borde användas av ekofeminismen i 

förklarandet av kvinnligt och manligt. Det är det kapitalistiska och västerländska samhället som 

har skapat dikotomierna, som att mannen är stark och kvinnan svag, och då också skapat vilka 

egenskaper kvinnan besitter. Det är kvinnans uppgift att skapa sina egna egenskaper och gå 

bortom det dualistiska tankesättet, inte acceptera dikotomin manligt och det-som-patriarkatet-

anser-som-kvinnligt. Ett sätt som det här synsättet kan och bör användas på är genom ett 

organiskt-holistiskt förhållningssätt. Att de olika motsatserna förutsätter varandra, avlöser 

varandra och inbegriper varandra i stället för att stå i motställning. Det borde också vara 

tydligare att kvinnor och män inte står åtskilda varandra utan förutsätter varandra, avlöser 

varandra och inbegriper varandra – på samma sätt som naturen är en del av människan. Det hela 

förutsätter delen och varje del förutsätter det stora hela. Män och kvinnor har mer eller mindre 

samma kvaliteter och egenskaper men det är det nuvarande samhället som lär män att lyfta fram 

vissa och dämpa andra, likaså för kvinnorna.   

 

Diskussion kring Elisabeth Tamms jordbrukspolitik  
 

Tamm har i sina artiklar som berör jordpolitiken inte tagit upp regleringssystemet eller 

inkomstfördelningsproblemen som tas upp i bakgrunden. Det är sällan hon går in på detaljnivå 

utan jag har sett hur hon väljer ett helhetsperspektiv. För henne är jordfrågan inte olika frågor 

utan det är en fråga. Hon väljer att diskutera den stora bilden av frågan som till exempel 

jordvärdet och individens förhållande till jorden. Hon kritiserar att svenskarna inte har 

tillräckligt med mat men går till exempel inte in på utrikeshandel utan väljer infallsvinkeln att 

jorden är orättvist fördelad. I bakgrunden togs det upp hur Sveriges egna produktionskostnader 

var höga medan producenterna i andra länder hade lägre kostnader, allt på grund av 
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mekanisering och växtförädling. Tamm kritiserar jordbruk som använder onaturliga metoder 

och jordbrukare som köper effektivare maskiner innan de gamla är förbrukade. Hon var inte 

helt emot maskiner utan hade själv mjölkmaskiner och andra maskiner som underlättade arbetet 

ute på åkern. Det hon var kritisk till var den ständiga konsumtionen.  

Bakom jordbruket ska det finnas kärlek till jorden och en stark ansvarskänsla för jorden. 

För att jorden ska må som bäst ska det vara ett jämställt fördelande av jorden med rätt 

jordägandeformer. Bakom finns en tanke att människan enbart rår om den jord som ens förfäder 

gett och att människan ska sköta jorden med sin nästkommande i åtanke. Brukandet av den jord 

som hon ärvt av sina fäder var enligt hennes jordpolitik: med omsorg och intresse. Framtiden 

för henne var viktig och det var ur en miljösynvinkel ett hållbart jordbruk. Konstgödsel och 

bekämpningsmedel var effektivt för stunden men inte i det långa loppet. Tamm lägger fokus på 

hur människan ska se på jordvärdet och hur allting hör ihop i det stora hela. 

Tamm ville bevara det goda som jorden och livet ger. Det ekologiska tänkandet var ännu 

inte etablerat under hennes samtid men det hindrade inte henne från att, mitt i den stora 

industrialiseringen, arbeta för en ekologisk gård. Hon undvek mellanhänder och ville söka 

konsumenten direkt när det kom till Fogelstad gods smörproduktion och hon lät boskapen gå 

på åkrarna för att det skulle bli naturlig gödsel. Konstgödsel använde hon helst inte medan 

täckdikningsarbeten var av stort värde för henne. Samtidigt var hon inte emot nya 

jordbruksmaskiner eller mjölkmaskiner, så länge de inte skuldsatte jordbrukaren och var ett 

uttryck för kapitalismens egenintresse.  

För att få ett jordbruk som är hållbart för framtiden krävs kunskap och erfarenhet, både 

från experter och från jordbrukare. Jag har sett att både ekofeminismen och främst Tamm anser 

att kunskap och erfarenhet är två viktiga byggstenar. Det viktiga är att det är bönderna (oavsett 

kvinna eller man) med erfarenheten och kunskapen som är med och bestämmer vad som är bäst 

för jorden och jordens framtid. Det som är bäst ska inte mätas i mesta möjliga ekonomiska 

utvinning eller effektivitet. Tamm kritiserar ladugårdsskötsel för att ha börjat handla om 

rasernas förädling och boskapens föda i stället för ett praktiskt arbete och ett arbete där särskild 

omsorg var viktigt. Kritik framför hon mot dem som anser att utbildning och kompetens är 

viktigare framför erfarenhet och kunskap, att sitta vid sitt skrivbord och räkna på olika saker, i 

stället för att faktiskt vara ute på gården och skaffa sig praktisk utbildning. Samtidigt ansåg hon 

att kvinnan skulle skaffa medborgarkunskap och bildning i kampen för ett jämställt samhälle. 

Det är delade åsikter om det är män eller kvinnor som är bäst lämpade eller om det är 

individen som avgör. För Tamm är det kvinnor som är bättre lämpade till det som hon ser som 

ladugårdsskötsel. I det resonemanget ser jag en risk för att kvinnorna blir de som får ”städa 
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upp” i ladugården, göra grovjobbet, medan männen sitter vid skrivborden och räknar på frågan. 

Kvinnan kan mycket väl göra ett bra jobb i ladugården men måste underställa sig det mannen 

bestämmer på kontoret. Kvinnorna har i sin position lättare att se de negativa påverkningarna 

på naturen än vad männen har i sin ställning, men det är de sistnämnda som bestämmer. Det är 

inte en utveckling som är positiv för varken naturen eller relationerna mellan människan. 

 

Diskussion kring uppsatsen 
 

Det har varit intressant att använda mig av det ekofeministiska perspektivet eftersom det aldrig 

tidigare har använts på Elisabeth Tamms artiklar i Tidevarvet. Ett stort antal ekofeminister anser 

att en ekofeministisk teori är situationsbunden, att den är baserad på olika erfarenheter och 

observationer över tiden, vilket jag håller med om. Det har varit en studie av Tamms 

erfarenheter och observationer i hennes samtid med en jämförelse med min samtids 

ekofeministiska erfarenheter och observationer. Litteraturvetenskap är intressant eftersom en 

läsning av texten säger varierande saker för olika läsare i olika tider. En levande vetenskap 

kräver ständig förnyelse och utan förändring blir det inga framsteg, därför är det intressant att 

använda sig av nya teorier och metoder på gammalt material. Med en ekofeministisk 

litteraturanalys får man en annan syn på mänskliga relationer till naturen och de litterära 

texterna kan ses på ett nytt sätt ur nya vinklar.  

Med en ekofeministisk läsning av Tamms artiklar har jag fått förståelse för det nära 

sammanhang som finns mellan naturen och människan. Jag har med hjälp av min teori visat på 

vilka sätt hennes artiklar och politik följer samma linje som det ekofeministiska perspektivet 

och på vilka sätt hon kan ses som ekofeminist. Jag hoppas att min uppsats visar att min 

litteraturvetenskapliga teori har varit det huvudsakliga och genomgående i min analys. 

Jag ställer mig bakom den kritik som ekofeminismen möter gällande dess spretighet och 

ständiga föränderlighet. Det har gjort att en bild av det ekofeministiska perspektivet varit svår 

att redogöra för i teoridelen. Som jag skrev är det många inom ekofeminismen som menar att 

en dogmatisk och icke anpassningsbar teori inte är att föredra och där håller jag med. För den 

här uppsatsens syfte och för min frågeställning på mitt material har det varit gynnsamt. Jag har 

kunnat lyfta fram de punkter som varit applicerbara och fördelaktiga på mitt material och plocka 

bort det som inte varit det. Som exempel kan nämnas hur jag lagt extra fokus på relationen 

mellan kvinnan och naturen men lagt den religiösa och spirituella delen av ekofeminismen åt 

sidan. Jag ställer mig bakom åsikten att ekofeminismen är en motkraft till de teorier och 

perspektiv som är ensidiga eftersom det är fördelaktigt i en diskussion. 
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Artiklarna av Elisabeth Tamm har blivit publicerade i Tidevarvet under lite mer än tio år. 

Jag har kunnat följa dagspolitiken under den perioden eftersom Tamm varit flitig med att 

redogöra för diverse motioner, undersökningar och lagstiftningar. Hennes artiklar har en 

deskriptiv karaktär med populärvetenskapliga inslag utan tydliga personliga reflektioner. En 

stor del av hennes hjärtefrågor blir upprepade under utgivningsåren, som till exempel den 

historiska bakgrunden av ”äganderätten” och hennes vurmande för åborätten. En bild av de 

tankar hon personligen står bakom är svår att tyda men eftersom det inte varit uppsatsens syfte 

är det inget förhinder. I mitt material har jag kunnat se hur hon i Tidevarvets första år 

återkommer till Frisinnade kvinnors riksförbund och dess politiska program flera gånger för att 

under senare delen av utgivningsåren välja en mer allmän inriktning. Fokus har i stället legat 

på det hela perspektivet och inte på olika sakfrågor inom riksförbundet. Jag är nöjd med min 

avgränsning av material, det har varit en balans mellan överskådlighet och uttömmande. Mitt 

material är taget från en kort tid i en människas liv och det är viktigt att komma ihåg. 

Bakgrundskapitlet är förhållandevis stort och utbrett. Dess omfång motiverar jag med att 

det ger en mer gedigen inblick och förståelse av Tamms jordbrukspolitik och hennes tankar 

kring det kvinnliga medborgarskapet. Det visar att hennes politik är influerad av hennes 

bakgrund. Stor del av hennes lösning av jordfrågan har bildats på hennes egen gård med intryck 

från hennes samtida jordbrukspolitik. Hennes engagemang i FKR och deltagande i kommun- 

och landstingspolitik gav henne en förståelse för hur det är som kvinna att vara politiker. Att 

ständigt motarbetas som kvinna, som inkomstmottagare och som politiker. Intresset för 

jordfrågan och det kvinnliga medborgarskapet var viktiga frågor för att det blev personligt.  

Jag har kommit fram till själva kärnan i ekofeminismen och presenterat vad forskare inom 

ekofeminismen har gemensamt. Ekofeminismen anser att dominans över kvinnor och natur 

existerar på samma villkor och att den måste elimineras. Den kritiserar en objektifiering av 

människor i icke-västerländska länder och deras livsyttringar. Ekofeminismen kritiserar 

rättfärdigandet av ett kvinnoförtryck och en överexploatering av naturen. Ekofeminismen vill 

införa ett nytt sätt att se på naturen och vad naturen är samt vilka relationer som kan finnas 

mellan människan och jorden. Införandet av detta nya synsätt kommer att eliminera förtrycket 

av olika kön, ras, klass och sexuell läggning samt vara en stor hjälp i förändrandet av 

missbrukandet av vår miljö. 

Jag har besvarat hur Tamm ser på det kvinnliga medborgarskapet; att rösträtten var 

startskottet för ett politiskt arbete och framförallt början på ett samhälleligt ansvar. 

Medborgarskapet är samhällets främsta fundament. Medborgarens uppgifter i det politiska livet 

var enligt Tamm att frånta makten från de få som har den under demokratisk täckmantel och i 
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stället göra alla till ansvarsfyllda och självständiga medborgare. Kvinnan ska lära sig att utöva 

sin rösträtt för att vara med i ledet i skapandet för ett demokratiskt samhälle vid sidan om 

mannen. Samarbete och självständig insats är två viktiga punkter i det samhälleliga arbetet. 

Uppgiften i det politiska livet är att medborgaren ska strida för att få sin ökade makt och att inte 

bli trötta i kampen för ett rättfärdigare samhälle. Det är kvinnornas plikt att få besluten i annan 

riktning och att skapa en annan samhällsanda. 

Jag har beskrivit hur Tamm ser på jordfrågan; att det är en socioekonomisk fråga som 

handlar om fördelningen av jorden och om samhällets försörjning. Särskilt viktigt är 

jordbrukarens förhållande till jorden och människans syn på jordvärdet. Med hjälp av 

ekofeminismen har jag visat Tamms ställning gällande jordfrågans lösning i ett nytt ljus. En 

lösning av jordfrågan anser Tamm skulle ge en positiv verkan på hela samhällets ekonomi. 

Brukandet av jorden ska vara i första rummet eftersom det är ägarens uppgift gentemot jorden 

och samhället. Om alla medborgare i landet skulle känna sin delaktighet i och ansvarighet för 

jorden skulle uppfattningen om jordäganderätten förändras och jordhunger skulle förminskas. 

Tamm vill se att åborätten får större plats vid sidan om tryggad besittningsrätt och ett 

avskaffande av arrendeinstitutionen. Lösningen skulle leda till en trygg och sund utveckling 

som gav skuldfria brukare. 

Den här uppsatsen har visat på likheter och skillnader mellan Tamms åsikter och politik 

med det ekofeministiska perspektivet. Jag har kommit fram till att Tamm delar en stor del av 

sina åsikter och förhållningssätt till jorden med ekofeminismen. Jag har sett hur kvinnan lever 

under ett förtryck av det patriarkala, västerländska och kapitalistiska samhället, och att naturen 

står under samma förtryck. Jag har sett att Tamm ser kvinnans närhet till naturen som biologisk 

och att detta är gemensamt för alla kvinnor medan ekofeminismen har delade åsikter i frågan. 

Ekofeminismen vill inte kategorisera människan i två grupper medan Tamm inte är främmande 

för tanken. Parallellt finns den enskilda individen som tar stor plats i Tamms politik.  

För vidare forskning finns mycket kvar att göra inom det ekofeministiska perspektivet. 

Vi behöver ständigt undersöka hur människans relation till naturen ser ut och hur relationen 

mellan människor ser ut. För att gå vidare med Tamm kan en ekofeministisk läsning av hennes 

uttalanden, motioner och anföranden utanför Tidevarvet med fördel undersökas, bland annat för 

att se hur hennes jordbrukspolitik förändrat sig genom åren. Vidare kan en läsning av Fred med 

jorden som hon författade med Elin Wägner vara viktig i sammanhanget. Rent generellt finns 

det mycket kvar att tömma av ekofeminismen och det finns många litterära verk som vi kan få 

se på nya sätt.  
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Både Tamm och ekofeminismen hoppas på en framtid där det är jämställt mellan 

människor och där alla har sina medborgerliga rättigheter. Detta ska den kvinnliga solidariteten 

och det globala systraskapet utföra. Det ska tillsammans vara ledare för en förändrad värld. 

Med fler kvinnor i politiken kommer samhället att bli till det bättre och kapitalism, konkurrens 

och mekanisering kommer inte att vara en lika stor del i samhällsutvecklingen. Tamm fick 

ständigt argumentera för varför kvinnorna skulle in i politiken, varför de hade rätt till lika lön 

för samma jobb och varför det är det bästa för samhället. Kanske har vi aldrig varit så nära ett 

demokratiskt samhälle som vi är idag, kanske har vi lika lång väg kvar att gå som vi hade för 

hundra år sedan, men ett är säkert: hoppet finns kvar.  
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Sammanfattning  
 

Den här uppsatsen studerar politikern, godsägaren, feministen och ekologisten Elisabeth Tamm 

utifrån det ekofeministiska perspektivet. Den visar på vilka punkter Tamms åsikter och 

ståndpunkter sammanfaller med det ekofeministiska perspektivet och på vilka punkter de inte 

överensstämmer. Materialet består av artiklar som Tamm skrivit i den radikalpolitiska tidningen 

Tidevarvet med fokus på det kvinnliga medborgarskapet och jordfrågans lösning. Studien har 

utgått från tre teman: naturen och människan, kvinnan och mannen samt kvinnan och naturen.  

Tamms viktiga grundtanke är att få kvinnorna att inse sitt politiska ansvar och sin 

politiska rätt. Människor är starkare tillsammans som grupp och ett samhälle byggt på det unika 

och individuella hos varje människa är eftersträvansvärt. Hon vill att jordbrukarens förhållande 

till jorden och människans syn på jordvärdet ska förändras. Brukandet av jorden ska vara i första 

rummet eftersom det är ägarens uppgift gentemot jorden och samhället. Ekofeminismen anser 

att dominans över kvinnor och natur existerar på samma villkor och att den måste elimineras. 

Människor behöver iaktta större ekologisk varsamhet och skapa en social ekonomisk 

utjämning, ny och omfattande ekonomisk och kulturell samverkan samt allmän avrustning och 

trygg mellanfolklig fred. Tamm vill inte att pengar ska ge makt, rättigheter och bestämma över 

lagar eller krig och fred. Det är den allmänna rösträtten i ett demokratiskt samhälle som ska 

bestämma över detta. Det här följer det huvudsakliga syftet med det ekofeministiska 

perspektivet. 

Jag har kommit fram till att Tamm delar en stor del av sina åsikter och förhållningssätt 

med ekofeminismen. Jag har sett att Tamm ser kvinnans närhet till naturen som biologisk och 

att detta är gemensamt för alla kvinnor medan ekofeminismen har delade åsikter i frågan 

gällande kvinnans förhållande till naturen. Svaret på frågan varför kvinnan och naturen delar 

samma förtryck finns i den kommersiella och industriella ekonomin. Jag har sett att Tamm i 

sina artiklar växlar mellan synsättet att det är kvinnans ansvar och att det är allas gemensamma 

ansvar för ett bättre samhälle. Det här syns tydligast i hennes tanke att det var kvinnorna som 

skulle skapa fred på jorden och med jorden; att kvinnorna har ett stort ansvar i fredsfrågan och 

jordfrågan. Med ett nytt sätt att se på naturen och nya relationer mellan människan och jorden 

kommer förtrycket av olika kön, klass och sexuell läggning att elimineras men framförallt 

kommer det ske en förändring i missbrukandet av vår miljö vilket både Tamm och 

ekofeminismen har som huvudsakliga mål. 
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Bilaga  
 

Samtliga artiklar av Elisabeth Tamm  
 

År Nr Sid Titel 

1923 01 1 Vår politiska värld. Ansvaret  

1923 02 1 Vår politiska väg. Uppgiften 

1924 04 1, 2 Vad är meningen? Med folkpartiets kvinnoförbund. 

1924 22 1, 5, 6 Om alla kvinnor i alla länder. Elisabet Tamms anförande i 

försvarsdebatten d. 24 maj. 

1924 28 1 Det nya jordbruket. I. Ett betänkande, femton motioner och en 

Kgl. proposition. 

1924 29 1, 4 Det nya jordbruket. II. Fem program och ett sjätte. 

1924 31 1,4 Det nya jordbruket. III. Allas egendom och ingens. 

1924 32 2 Det nya jordbruket. IV. Meningen med all jordäganderätt: 

brukandet ej ägandet. 

1924 33 2 Det nya jordbruket. V. Jordvärdets särställning. 

1924 34 2 Det nya jordbruket. VI. Jordfördelningen 

1924 35 2 Det nya jordbruket. VII. Upplåtelseformer för jord. 

1924 36 2 Det nya jordbruket. VIII. Lantarbetarfrågan. 

1924 37 2 Det nya jordbruket. VIII. En sammanfattning.** 

1925 01 1, 6 Händelser och faror under 1924 

1925 09 2 Vid Filippi mötas vi åter 

1925 16 2 Det verkligt nya (tal vid invigningen av Medborgarskolan på 

Fogelstad)* 

1925 24 1 Fattig är vår tid 

1925 44 1, 6 Vad Oslo gjort för bostadsfrågans lösning 

1925 44 1, 6 Offervilja och ansvar 

1925 45 2 Det liberala engelska jordreformförslaget 

1925 45 3 Föredrag i Oslo (Rättelse) 

1925 48 3 Svar till professor Cassel 

1925 49 3 Varthän har vi kommit och vart skola vi gå 

1925 52 2 Det dagspolitiska läget 

1926 11 2 Föregångsman 
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1926 12 2 I klentrogne hvi rädens? 

1926 17 2 Åborätten till de jordhungriga 

1926 31 1 Sann demokrati och falsk [saknas] 

1926 36 1, 6 Ladugårdsskötsel – ett yrke för kvinnor 

1926 40 3 Självstyrelse och rikshushållning 

1926 51 1 Fredspriset 

1927 03 2 Vi mena allvar 

1927 09 2 En gensaga 

1927 22 2 Kung. Maj:ts proposition nr 102 

1927 39 2 Folkhögskolan – allas hem 

1927 48 1, 4 Rätt att besitta jord 

1927 49 2 Fredrika Bremers staty 

1927 50 2 Svar till Redaktör Hansson 

1928 23 4 Fjärran världar 

1928 35 2 Hon vill inte mjölka 

1928 48 3 Mötesplatsen: Samarbete 

1929 9 2 Vem kan försköna riksdagshusen och huru? 

1929 17 2, 4 Politiska vägar* 

1929 18-19 1 Marie Hjelmer 

1930 11 1, 6 Jordbrukets utveckling under gamla och nya äganderättsformer 

1930 36 2 Vi äro skyldiga att protestera 

1930 38 2 Värner Rydén 

1930 48 2 Vem bör ordna förlossningsvården? 

1930 51-52 2 Borgmästare Carl Lindhagen 

1931 03 2 Död på sin post 

1931 03 2 ”Ja – vi elsker dette landet…” 

1931 06 1 Gerda Lundequist 

1931 06 2 En ny äganderättslag 

1931 07 2 En uppmuntran för kvinnor 

1931 33-34 1 Medborgarrätt 

1931 35 2 Framtida utveckling 

1932 04 3 Fabian Månsson 

1932 20 1 Till Elin Wägner den 16 maj 
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1932 28 1 Till Sigrid Leijonhufvud 

1932 35 1 Mänskliga intressen 

1932 36 1 Två samhällsfrågor som kräva radikal behandling. Jordpolitik 

1932 36 2 Statlig affärsbank. Svar till d:r Karin Kock 

1932 37 2 Hanna Paulsson 

1933 01 1 Svar till Kerstin Hed 

1933 04 2 Jordfrågan för dess egen skull 

1933 05 2 Ett fall 

1933 10 2 De s.k. ”kvinnorna” 

1933 13 2 Socialism 

1933 19 1 Jordbrukets tvångströja 

1933 20 2 Jord åt arbetande 

1933 23 2 En ny grund 

1933 28 2 Det moderna jordbruket 

1933 32 2 Det ”valfria” året 1933 

1933 45-46 2 Ett skede 

1933 48 2 Solidaritet 

1933 49 2 ”Medborgerlig samverkan” 

1934 04 2 Demokratisk vänster 

1934 09 1, 6 ”Jordbrukarnas egen”. 

1934 18 1 Första Steget 

1934 41 2 Ett betänkligt betänkande 

1934 42 1, 4 Jordbrukshjälpens avveckling och jordfrågans lösning just nu 

1934 43 1, 4 Kvinnliga ladugårdsskötare 

1935 02 2 Vägar och genvägar 

1935 04 2 Ett svar från Justitieministern och replik av fröken Tamm 

1935 20 2 Ett kvinnoparti 

1935 24 2 Kampen för tillvaron 

1935 27 2 Upp till fred 

1935 37 2 Den internationella jordfrågan 

1935 42 1 Fru Gillners vantrevnad 
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1936 28 1,4 Elisabeth Tamm lägger upp jordfrågan inför internationellt 

auditorium. Anförande vid kvinnokongressen i Salzburg den 19 – 

25 juli 

Samtliga artiklar signerade med Liber 
 

År Nr Sid Titel 

1923 01 2 Tullstrider i England. 

1923 02 2 De engelska liberalisterna och Europa 

1923 03 2 Söndringens anda 

1923 04 2 England avvisar tullarna 

1923 05 2 Upplösningstecken  

1924 01 2 Den underbara resan 

1924 03 2 Frihetens genombrott 

1924 04 2, 6 Det negativa och det positiva. 

1924 05 5 Regeringsskiftet i England 

1924 06 2 ”En ny kvinnopolitik” 

1924 07 2 Ljusning 

1924 08 2 Reaktion istället för demokrati 

1924 09 2,3 Ropande röster 

1924 10 2 Två brev 

1924 11 3 Vänsterut 

1924 12 3 Mannen med viljan och målet 

 * Annan skribent har skrivit ner hela Elisabeth Tamms anförande. 

** Paginering av antal artiklar är tryckfel i tidningen, detta skulle egentligen vara IX.  
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