


När kvinnorna blev en politisk 
maktfaktor 
Socialdemokratisk kvinnokamp mot atomvapen 

Gunnel Karlsson 

Är det meningen att kvinnorna skola rusta sig för att gå till storms mot 
männen, är det kiv och split vi vilja ställa till? Nej, det är det inte. Men det är 
alldeles klart att med den maktfördelning som nu är rådande, stöta kvinnorna 
på motstånd om de komma med krav, som männen anse gå mot deras 
intressen. Det är inte alls sagt att kraven gå mot männens intressen, men det 
är ju inget ovanligt att det ter sig så för dem som har makten, när andra som 
vilja ha litet med av denna makt komma med sina påståenden." Hulda Flood, 

1944.21 

När jag studerat det socialdemokratiska kvinnoförbundets historia har 
min utgångspunkt varit frågor som rört kvinnors svårigheter att vinna 
makt i det (åtminstone fram till 1990-talet) mycket mansdominerade 
socialdemokratiska partiet. Den bild jag fått av kvinnoförbundet genom 
åren har varit både mångskiftande och motsägelsefull. Kvinnoförbundet 
har av en av sina egna beskrivits ömsom som stridbart, som en "påle i 
partiets kött" och ömsom som "medjamande, vingligt och tantigt" (for
muleringarna är båda lånade av statsrådet Ulla Lindström). 

En "påle i partiets kött" blev förbundet under atomvapenkampen. Det 
var på 1950-talet, när kvinnoförbundet under Inga Thorssons tid som 
ordförande som första socialdemokratiska partiorganisation tog ställning 
mot svenskt atomvapen. Det var inledningen till en lång och hetsig strid 
mellan atomvapenförespråkare och atomvapenmotståndare, en strid som 
så småningom vanns av nej-sägarna. 1968 sade den svenska riksdagen 
definitivt nej till atomvapen. 

Atomvapenfrågan är ur kvinnopolitisk synpunkt ett ovanligt tidigt och 
lyckat exempel på att kvinnor både kan vinna inflytande och bli en viktig 
maktfaktor i politiken. Samtidigt var det ett nej som i partisammanhang 
blev mycket omtvistat. Det ansågs inte lämpligt att kvinnoförbundet 
föregrep partiets ställningstagande, såsom sidoorganisation förväntades 

21Hulda Flood, Kvinnor och män - vad hindrar jämlikheten? Arbetarnas bildningsförbunds 
skriftserie nr 24, Stockholm, Tiden 1944 (broschyr), s 18. 
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förbundet invänta partiet och anpassa sig till partilinjen. Det fanns också 
en yrvaken förvåning över att kvinnoförbundet engagerade sig i fråga om 
atomvapen, som inte var en kvinnofråga i vanlig mening. I stället fanns i 
partiet en förväntan om att kvinnorna i försvarspolitiska frågor skulle 
"följ a karlarna", som man sade i partistyrelsen. När kvinnoförbundet ändå 
höll fast vid sitt nej anklagades det för att brista i lojalitet och orsaka 
splittring i partiet. 

De olika sätten att se på vilken som var kvinnornas uppgift i partiet och 
politiken innebar risk för konflikt, särskilt när Inga Thorsson formulerade 
vad som var kvinnoförbundets uppgift: 

Om vi ville verka enbart manssamhället till behag skulle vi verkligen behöva 
byta skepnad snart sagt timme för timme som kameleonterna på lapptäcket. 
Nu är detta en gång för alla inte vår uppgift. Vi skall som alla progressiva och 
radikala krafter ständigt oroa och förarga, ständigt ifrågasätta om det av män 

uttänkta och planerade verkligen alltid är så förnuftigt och riktigt.22 

Atomvapenfrågan 
När jag läst olika skildringar av vad som hände när atomvapenfrågan åren 
1959-60 diskuterades som mest intensivt inom socialdemokratin, har jag 
noterat att det är en del ord som ständigt återkommit i olika de beskrivning
arna. Det handlar om ord som beskriver känslor, om "vredesutbrott", 
"hastiga uttåg" och "psykologiska motsättningar". När jag närmare gran
skat vad som finns bakom de känsloladdade uttrycken har jag funnit att det 
så gott som undantagslöst handlar om episoder där kvinnor agerat. Det är 
Ulla Lindström och Inga Thorsson som gör ett "hastigt uttåg" från ett 
partistyrelsemöte och det är Nancy Eriksson, som i atomvapenkommittén 
får ett "vredesutbrott", som blivit mycket omskrivet. Om det skrev t.ex. 
Tage Erlander att "(h)ennes anförande var ju förskräckligt. Fyllt av de 
mest kränkande beskyllningar, osammanhängande bittra anklagelser fram
förda i en enda orgasm utan återhämtning."23 Utan att det direkt uttalas 
framträder i historien om atomvapenstriden i SAP en bild av kvinnorna 
som "bråkiga" och svåra att ha att göra med i politiska sammanhang. 

Bilden blir en annan om jag vänder på perspektivet och ser till vad de 
kvinnor som var huvudaktörer berättar om samma händelser. Det var i 
ilsken protest mot att inte tas på allvar av manliga partikamrater, som Ulla 
Lindström och Inga Thorsson enligt egen uppgift lämnade partistyrelse
mötet. Nancy Erikssons vredesutbrott blir lättare att förstå om man också 
vet att det berodde på att hon trodde att partiledningen gått bakom ryggen 

22Inga Thorsson, Morgonbris 1964:1 (ledare med forts s 28). 
23 Citerat efter Olof Ruin, I välfärdens tjänst. Tage Erlander 1946-1969, Tiden, Stockholm 1986, 
s 183. 
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på henne och andra atomvapenmotståndare, att hon var utsatt för en 
komplott. Både Nancy Eriksson och Inga Thorsson beskriver hur krän-
kade de upplevde det att inte tas på allvar av manliga partikamrater. I stället 
för att möta respekt för sitt nej blev de ideligen utsatta för övertalningsför
sök. Det var inte nog med att man försökte tala dem till rätta, deras 
argument underkändes dessutom som känslobaserade och inte värda att 
tas på allvar. Så klagade Inga Thorsson över att det var kränkande att av 
manliga partikamrater behandlas och ses som "fjantiga" kvinnor som drev 
"sentimentala argument". 

Det är här mina frågor om kvinnor, könsintressen och makt börjar 
formas. Jag tycker mig ana en dubbel konflikt, dels i sakfrågan om 
atomvapen, dels en underliggande konflikt, som handlar om villkoren för 
kvinnornas medverkan i partiet och politiken. Det finns en märklig 
motsägelse i att kvinnoförbundet skuldbeläggs och kvinnorna beskrivs 
som "bråkiga", illojala och partisplittrande i atomvapenfrågan, den fråga 
som blev förbundets största och mest framgångsrika politiska fråga. Det 
jag fokuserat i min undersökning av atomvapenfrågan är kvinnornas 
upplevelse av att inte tas på allvar som politiska aktörer i partiet. Ur 
kvinnoförbundets synpunkt handlade det om att kvinnornas strävan efter 
att vara med och bestämma om partiets atomvapenpolitik mötte motstånd 
i partiet. Det var ett motstånd som ur partiledningens synvinkel på många 
sätt var förståelig, särskilt som kvinnornas agerande i partiet sågs som ett 
direkt hot mot partisammanhållningen. Motsättningarna ledde till en 
maktkamp med många märkliga turer, där ett av de mest utmärkande 
dragen var den könsmotsättning som man i partiet aldrig talade högt om, 
nämligen att det var en grupp ledande män i partiet som försökte förmå en 
grupp kvinnor att ändra sig och följa partilinjen, d.v.s. männen. För Tage 
Erlander var partisammanhållningen viktigast och han och partiledningen 
såg ingen könskonflikt i atomvapenfrågan. För kvinnorna var det däremot 
ett stort problem att de inte togs på allvar varken som kvinnor eller 
atomvapenmotståndare. 

Kvinnornas upplevelse av att inte tas på allvar sammanhängde till en del 
med det faktum att kvinnorna vid den här tiden - i mitten av 1950-talet -
ännu var fåtaliga i politiken. Man var inte van vid att se kvinnorna som en 
politisk maktfaktor. Det är märkbart i den livliga debatten, där det 
nedlåtande tonfall som användes om kvinnorna knappt känns igen idag. 
Kvinnorna sades vara sentimentala och komma med känsloargument och 
budskapet var att de inte förstod sig på försvarsfrågor.24 Än värre var det 

24Det är argument som känns igen från 70-talets debatt om kärnvapen och i någon mån från 90-
talets EU-debatt, båda frågor som i likhet med atomvapenfrågan var tydligt könsskiljande frågor. 
Det skulle vara intressant att undersöka dessa och atomvapendebatten ur könsperspektiv. Det är 

Not 24 fortsätter på sidan 101 
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kvinnoförakt som skymtade i ordvalet, t. ex. när man i borgerlig press 
skrev att landet styrdes av en "partipolitisk toffelhj älte" - det var naturligt
vis Tage Erlander som avsågs - som inte "manligt" vågade tala ut i sitt eget 
parti av rädsla för Inga Thorsson. 

Atomvapenanhängarna dominerade debatten. Där fanns företrädare för 
starka militära och industriella intressen, som hade väl upparbetade 
kanaler till de stora tidningarna, där Dagens Nyheter och Herbert Tingsten 
stod i spetsen bland atomvapenförespråkarna. I DN vinklade man 
opinionsundersökningarna på det mest märkliga sätt. När atomvapen
motståndet ökade och ökningen var störst bland kvinnorna skrev man i 
DN, att "bortsett från kvinnorna" var atomvapenanhängarna i övervikt i 
alla undersökta befolkningsgrupper.25 

Atomvapenmotståndarna blev allt fler och organiserade sig 1958 i 
AMSA, Aktionsgruppen mot svensk atombomb, med framträdande led
argestalter som Barbro Alving och Pär Anders Fogelström. De var båda 
pacifister, något som knappast gav poäng i debatten. Det gällde särskilt 
inom socialdemokratin, där man var rädd för att motståndarna mot 
atomvapen skulle sammanblandas med pacifisterna och att det skulle 
försvaga partiet. Den rädslan fick Inga Thorsson känna av, när hon i 
socialdemokratisk press fick läsa att hon betedde sig fel och splittrade 
partiet när hon försvarade också pacifisternas yttrandefrihet. Hon tillba
kavisade beskyllningarna och sade frankt att hon och kvinnoförbundet 
inte "stillatigande accepterade att bli mästrade av partipress inför offent
ligheten".26 Men mästrade blev de och det var i en mästrande omgivning 
kvinnorna hade att verka. För kvinnoförbundets företrädare gällde att visa 
styrka och civilkurage, särskilt när påtryckningarna från partiledningen 
ökade i takt med att konflikten mellan ja- och nej-sägare skärptes. 

Partistyrelsen 
Det hela böljade när Inga Thorsson på partistyrelsens möte i början av 
1956 deklarerade att kvinnoförbundet som företrädare för en stor opinion 
bland kvinnorna på sin kongress tänkte säga nej till svenskt atomvapen. 
Hon fick en nära nog enig partistyrelse emot sig. Tage Erlander och en lång 
rad framstående partistyrelseledamöter uppmanade henne bestämt och 

också intressant att dessa konfliktfrågor blir folkomröstningsfrågor (man funderade på 
folkomröstning också om atomvapen). Om folkomröstningsfrågor är frågor som det partipolitiska 
systemet inte kan hantera och om det åtminstone till en del har att göra med att det är 
könskonfliktfrågor, är det intressant att man trots allt kan enas om folkomröstning över 
partigränserna. 
"Dagens Nyheter 1958 26/1. 
26Tidningsdebatten speglas i pressklipp i Inga Thorssons arkiv, som förvaras på Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek i Stockholm. Se särskilt volym 15. 
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ilsket att ändra ståndpunkt. Kvinnoförbundet kunde inte som sido
organisation ta ställning före partiet, sade man, och i partiet tänkte man 
vänta med att ta ställning för eller emot atomvapen. Kvinnoförbundet 
förväntades lojalt stödja partiets uppskov med beslut. Det gjorde förbun
det, men samtidigt hävdade Inga Thorsson förbundets rätt att såsom 
självständig parti- och kvinnoorganisation på sin egen kongress säga nej. 
Det var på den punkten motsättningarna uppstod. Mot partiledningens 
förväntan om att kvinnorna skulle "följa karlarna", som en partistyrelse
ledamot uttryckte det, stod förbundets krav på att som självständig 
organisation ta ställning mot atomvapen. 

På partistyrelsemötet kunde man inte lösa konflikten, som slutade med 
att Inga Thorsson och Ulla Lindström i tyst protest lämnade möteslokalen. 
Det var en unik handling och ett chockartat brott mot (de osynliga) 
spelreglerna; så gjorde "man" inte i partistyrelsen, där "man" som 
partilojal ledamot fogade sig efter majoriteten. I efterhand har man inom 
forskningen haft svårt att förklara den mot kvinnorna fientliga stäm
ningen i partistyrelsen. Varför blev de så arga på Inga Thorsson? Min 
förklaring till det som hände var att kvinnoförbundet bröt dubbelt mot 
spelreglerna i partiet. För det första som sidoorganisation, som lojalt 
förväntades följa partiet. För det andra som kvinnoorganisation, som 
förväntades underordna sig männen. Det som hände var med andra ord att 
Inga Thorsson bröt mot både den organisatoriska ordningen och köns-
eller genusordningen i partiet. Inga Thorsson och kvinnoförbundet ställde 
sig så att säga i jämbredd med Tage Erlander och partiledningen, som vore 
de jämlika, politiska aktörer i partiet. 

Kvinnoförbundets vägran att underordna sig partilinjen innebar i prak
tiken ett kvinnornas ifrågasättande av partiledningens auktoritet. Jag tror 
att en stor del av förklaringen till det ilskna motstånd Inga Thorsson mötte 
finns här. Ilskan berodde inte i första hand på motsättningen i fråga om 
atomvapen, även om oron för partiets splittring bidrog till den starka 
reaktionen i partiledningen. Det ur kvinnornas synpunkt avgörande var att 
man i partiledningen inte var beredd att låta kvinnorna vara med och 
bestämma på egna villkor. 

Efter mötet var det utrikesminister Östen Undén, också han en bestämd 
atomvapenmotståndare, som övertygade Tage Erlander om att 
kvinnoförbundet måste ha rätt att ta ställning på sin egen kongress. 
Motvilligt gick Tage Erlander med på det och i partiet enades man om 
uppskov med beslut för eller emot atomvapen. Samtidigt lade man för en 
tid "lock" på debatten i partiet. 

När debatten så småningom släpptes fri, i slutet av 1957, utspelades en 
dubbel maktkamp mellan partiledningen och kvinnoförbundet i atomvapen
frågan. I sin strävan att hålla samman partiet försökte partiledningen på 
olika sätt övertyga kvinnoförbundet om att det var dags att "lägga ned 
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kampen", som man sade. Kvinnorna svarade med en dubbel strategi. Det 
var dels en partistrategi, som innebar att förbundet som sidoorganisation 
gav stöd åt partiets uppskovslinje, t.ex. när militära krav på atomvapen 
framställdes i riksdagen. Partistrategin kombineras med en sj äl vständighets-
strategi, som innebar att förbundet hävdade sin rätt att som självständig 
kvinnoorganisation säga nej till atomvapen. 

Partistrategin 
Under 1958 visade opinionsundersökningar att atomvapenmotståndet i 
landet ökade, samtidigt som starka militära krav på svenskt atomvapen 
framfördes. När regeringen i en proposition föreslog fortsatt uppskov med 
beslut om atomvapen, samtidigt som viss forskning skulle igångsättas, 
reagerade kvinnoförbundet. Inga Thorsson samlade 45 namn under en 
riksdagsmotion som varför uppskov med beslut, men gick emot förslaget 
om forskning, som man såg som ett första steg mot tillverkning av 
atomvapen. Motionärerna krävde ett förutsättningslöst uppskov, utan 
forskning. Motionen, som samlade 45 namn, varav 22 kvinnor och 23 
män, kan ses som en öppen styrkedemonstration av atomvapenmotståndet 
i partiet. Det var en demonstration som förvisso inte uppskattades av 
partiledningen, som maktfullkomligt tvingade motionärerna att gå emot 
sin egen motion. Det intressanta ur min synpunkt är att det handlade om 
en kollektiv kvinnoaktion och att det inte sågs som något som helst 
problem i partiet att man körde över kvinnoopinionen. 92% av de 
socialdemokratiska riksdagskvinnorna hade undertecknat motionen, mot 
15% av männen.27 De socialdemokratiska riksdagskvinnorna var få till 
antalet, 25 av 185 i s-riksdagsgruppen, vilket sannolikt bidrog till köns
blindheten. Man "såg" helt enkelt inte kvinnorna som grupp. Tanken att 
man åtminstone skulle kunna diskutera en anpassning av partilinjen till 
kvinnorna tycks ha varit så främmande att den inte dök upp, som vore den 
en otänkbar "icke-tanke". Det man från partiledningens sida gjorde var i 
stället att man försökte förmå kvinnorna att anpassa sig till partilinjen; 
man krävde att de skulle ändra sig. 

Inga Thorsson vägrade lägga ned sin kamp mot atomvapen. Kvin
noförbundet stödde partiets uppskovslinje, d.v.s. uppskov med definitivt 
beslut för eller emot atomvapen, men hävdade samtidigt sin rätt att såsom 

27Se Anna-Greta Nilsson Hoadleys beräkningar i avhandlingen Atomvapnet som partiproblem. 
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och frågan om svenskt atomvapen 1955-60. Acta 
Universitatis Stockholmiensis nr 40, Stockholm 1989, tab 1, s 209. Motionärerna utgjorde totalt 
24% av riksdagsgruppen, 88% av kvinnorna och 14% av männen. Om statsråden borträknas (de 
skulle inte öppet ta ställning) blir siffrorna 15% av männen och 92% av kvinnorna. Räknar man 
dessutom ihop motionärerna med pacifisterna inom (s) blir resultatet att (utan statsråd) 19% av 
männen och 92% av kvinnorna i s-riksdagsgruppen var emot atomvapen. 
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självständig kvinnoorganisation hävda kvinnornas nej. Det var den själv
ständighetsstrategin som inte oväntat ledde till konflikter mellan partiet 
och dess kvinnoförbund. 

Självständighetsstrategin 
Ett möjligt sätt att lösa partiledningens problem med det "bråkiga" 
kvinnoförbundet och dess ordförande var att flytta på Inga Thorsson. 
Hösten 1958 blev Inga Thorsson erbjuden platsen som socialborgarråd i 
Stockholm. Det var första gången en kvinna erbjöds en sådan hög post i 
Stockholms kommun, men Inga Thorsson var inte intresserad. Villkoret 
var nämligen att hon både lämnade sin riksdagsplats och avsade sig 
ordförandeskapet i kvinnoförbundet. Inga Thorsson ville ingetdera. Hon 
ville ha kvinnoförbundet som sin bas i kampen mot atomvapnet och hon 
ville verka i rikspolitiken, vilket gjorde att hon föredrog en riksdagsplats 
framför kommunalrådsposten i Stockholm. Det var Tage Erlander som till 
slut övertalade henne att acceptera erbjudandet. Som kvinna kunde hon 
inte säga nej, menade han. Inga Thorsson sade motvilligt ja - "den 
olycksaliga hösten 1958", som hon senare sade - men klargjorde att hon 
inte tänkte lämna ordförandeskapet i kvinnoförbundet. Riksdagsplatsen 
behöll hon mandatperioden ut. 

Givetvis kan man se erbjudande om posten som socialborggarråd i 
Stockholm som en befordran av en av partiets mest framstående kvinnor. 
Det var onekligen en befordran, vilket inte hindrar att det också för dem 
i partiledningen, som föredrog ett tyst och följsamt kvinnoförbund, hade 
kunnat medföra vissa vinster om förbundets stridbara ordförande lämnat 
både riksdagen och ordförandeposten. Men Inga Thorsson vägrade ge 

Upp" Det gjorde hon också när Tage Erlander våren 1959 besökte ett av 
kvinnoförbundets styrelsemöten. Det var en unik händelse att Tage 
Erlander deltog i ett förbundsstyrelsemöte. Enligt Erlander var hans avsikt 
att höra kvinnornas inställning till ett nytt förslag till uppskov med beslut 
om atomvapen.28 Kvinnoförbundet hade som nämnts tidigare motsatt sig 
att forskning om konstruktion av atomvapen genomfördes under uppskovs
tiden, men partiledningen ville nu få stöd för ett uppskov med forskning. 
Avsikten var att bana väg för en överenskommelse över partigränserna, i 
första hand med atomvapenanhängarna i de borgerliga partierna. 

Kvinnorna uppfattade inte Tage Erlanders ärende på samma sätt som 
han själv. När han sade att ville höra kvinnoförbundets inställning till den 
nya uppskovslinjen tog kvinnoförbundets företrädare det som att han kom 

28Frågan om forskning blev tekniskt komplicerad, något som jag väljer att inte gå in på här. Se 
Nilsson Hoadley, 1989, samt min kommande avhandling, kap 5. 
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för att be förbundet lägga ned kampen mot atomvapen. Inga Thorsson 
upplevde det som att Tage Erlander försökte splittra styrelsen, att han 
försökte påverka förbundsstyrelsen att gå emot sin ordförande, d.v.s. 
henne sj älv. Vid mötet avvisade styrelsen Erlanders propå, men bara några 
veckor senare fick hans besök resultat. Kvinnoförbundets verkställande 
utskott blev oenigt när förbundets vice ordförande Annie Wallentheim i 
likhet med Tage Erlander tyckte att kvinnorna för partienighetens skull 
borde lägga ned kampen. Inga Thorsson vägrade, hon hade gett sig in i 
striden för att vinna den, som hon sade många år efteråt. Förbundets 
verkställande utskott "sprack" när Inga Thorsson därefter i en skrivelse 
begärde partistyrelsens stöd mot dem som anklagade kvinnoförbundet för 
bristande partilojalitet. Märkligt nog tog partistyrelsen aldrig upp skrivel
sen, den "försvann", vilket väl far ses som ett tecken på att partiledningen 
inte var beredd att stödja kvinnoförbundet i dess självständighetsstrategi. 

Atomvapenkommittén 
Det var i atomvapenkommittén, som tillsattes av partiet 1958 för att 
studera frågan om svenskt atomvapen, som Nancy Eriksson fick det redan 
nämnda vredesutbrottet. Efter det har kommittén gått till historien som en 
grälande församling. Den partiinterna atomvapenkommittén var sam
mansatt med representanter för partiets olika grenar. Det fanns tre kvinnor 
i kommittén, som totalt bestod av 18 ledamöter. Inga Thorsson och Nancy 
Eriksson var med för kvinnoförbundet. Den tredje kvinnan var riksdags
ledamoten Elisabeth Sjövall från Göteborg, som var en av de endast två 
kvinnor bland de 25 s-kvinnorna i riksdagen, som inte stödde kvin
noförbundets motion 195 8. Den för den här tiden ovanligt höga kvinnore
presentationen i kommittén sågs av den anledningen inte odelat positivt av 
kvinnoförbundets ledning. För Inga Thorsson framstod invalet av Sjövall 
närmast som en splittrandets härskarteknik från partiledningens sida. 

Enligt kvinnoförbundets företrädare dominerade ja-sägarna, de som 
var för atomvapen, i atomvapenkommittén. Både Inga Thorsson och 
Nancy Eriksson upplevde att stämningen mot dem var ytterst fientlig och 
de orkade inte ens att övernatta på samma hotell som de hätska atomvapen
anhängarna.29 De trodde att de som motståndare skulle bli överkörda i 
kommittén, särskilt sedan det visat sig att regeringen flyttat den känsliga 
frågan om forskning om konstruktion av kärnvapen från riksdagen till 
kommittén. Riksdagen hade tidigare sagt nej till forskning och kvinnorna 

29Enligt Ulla Lindström var tre ledamöter i kommittén mot forskning, 2 avvaktade en formulering, 
som höll vägarna öppna för forskning, medan 13 ledamöter var "redo att strax följa partiordföranden 
i hans intentioner." Ironin är Ulla Lindströms, i boken I regeringen. Ur min politiska dagbok 1954-
59. Bonniers, Stockholm 1969, s 317. 

105 



hade sett riksdagsbeslutet som ett stöd för sin linje. När frågan dök upp i 
den mer atomvapenvänliga kommittén trodde Nancy Eriksson att parti
ledningen gått bakom ryggen på motståndarna och fick det omtalade 
vredesutbrott, det som Tage Erlander fann så "förskräckligt". 

Efter det blev utrikesminister Östen Undén en nyckelperson när det 
gällde frågan om forskning och dess slutliga behandling i atomvapen
kommittén. Han företrädde atomvapenmotståndarna och samarbetade 
nära med Tage Erlander i försöket att finna en uppskovslinje som kunde 
accepteras av alla parter. Nancy Eriksson trodde bestämt att kvinnorna 
hade blivit överkörda om inte Undén funnits.30 Hon trodde inte de orkat 
stå emot utan honom, en iakttagelse som är intressant när man som jag 
problematiserar det faktum att det var kvinnor som agerade och att 
partiledningen tidigare, både i partistyrelsen och i riksdagen, till synes 
obekymrat kört över kvinnoopinionen. 

Det upprepades inte i atomvapenkommittén och det berodde nog till 
stor del på att opinionsläget förändrats. När atomvapenkommittén skulle 
skriva slutrapport sommaren och hösten 1959 hade opinionen mot atom
vapen växt sig så stark både inom och utom partiet att det inte längre gick 
att köra över den. Även om det fortfarande var kvinnoförbundet som 
uttryckte atomvapenmotståndet i partiet ökade motståndet också bland 
männen, vilket Anna-Greta Nilsson Hoadley visat i sin avhandling.31 Det 
bidrog sannolikt till omsvängningen i partiledningens hållning. I stället 
för att övertala kvinnorna/atomvapenmotståndarna att ändra sig böljade 
man nu i atomvapenkommittén fundera över en uppskovslinje som kunde 
samla både ja-, kanske- och nejsägare i partiet. 

Partilojaliteten omformulerad 
Samtidigt som atomvapenmotståndet i partiet växte riktades allt fler 
anklagelser mot kvinnoförbundet. Konfliktnivån steg och skulden till 
splittringen i partiet lades på kvinnoförbundet, som ansågs brista i lojalitet 
när det fortfor att hävda sitt nej till atomvapen. Förbundet anklagades för 
att bryta mot en av de grundläggande spelreglerna i partiet, nämligen den 
som sade att samtliga partimedlemmar oavsett personligt tyckande lojalt 
skulle ställa sig bakom beslut fattade i demokratisk ordning. Det var det 
förenklade majoritetstänkandet som Inga Thorsson vände sig mot. Hon 
hävdade att atomvapenfrågan var en samvetsfråga och att partimed
lemmarna i samvets- och moralfrågor inte kunde åläggas att följa en 
partilinje. I stället måste det finnas plats för ett personligt ställningsta
gande. För kvinnoförbundet innebar det stöd åt partiets uppskovslinje med 
fortsatt rätt att också säga nej till atomvapen. Det var den linjen som i 

™Nancy. Nancy Eriksson minns, Bonniers 1985, s 161. 
31I den redan nämnda avhandlingen Atomvapnet som partiproblem, 1989. 
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praktiken kom att gälla också i atomvapenkommitténs slutrapport, som 
låg färdig i slutet av 1959.1 partistyrelsen förklarade Tage Erlander stolt 
att man nått enighet. Han underströk särskilt att det skulle: 

av dem som tagit en bestämd ställning för eller emot atomvapen ha uppfattats 
som ett orimligt offer, om man i partilojalitetens namn hade begärt att man 
skulle kompromissa bort deras åsikter i denna viktiga fråga. Det har inte 
skett.32 

Så ser det ut som om partiet till slut följde kvinnorna i atomvapenfrågan. 
Riksdagens nej till atomvapen dröjde formellt till 1968, men då var det 
kvinnornas linje som slutligen "vann". 

Sammanfattningsvis handlar kvinnoförbundets atomvapenstrid om att 
kvinnorna mötte motstånd när de på egna villkor ville vara med och 
bestämma om partiets politik. Partiledningen såg till en böljan kvinno
förbundets nej till atomvapen som ett hinder för partiets uppskovspolitik, 
varför man försökte förmå kvinnorna att ändra sig. När Inga Thorsson och 
kvinnoförbundet stödde partiets uppskovslinje men vägrade lägga ned 
kampen för ett nej, blev de utsatta för påtryckningar av olika slag. 
Förbundet höll envist fast vid sitt nej, trots att det pris kvinnorna fick 
betala i form av nedsättande och föraktfullt mästrande, t ex i partipressen, 
ofta var högt. Det gick till och med så långt att förbundets verkställande 
utskott splittrades i fråga om man skulle sätta partienigheten för kvinnor
nas nej. Splittringen kan ses som ett tecken på att den i partiet förnekade 
könskonflikten - som handlade om att männen försökte hindra kvinnorna 
från att vara med och bestämma på egna villkor - både kom till uttryck i 
och bars av kvinnoförbundet. 

I takt med att atomvapenmotståndet i partiet växte kom man i partiets 
ledning så småningom till insikt om att det inte längre gick att försöka 
övertala motståndarna att ändra sig. Debatten vände i atomvapenkommittén, 
där Östen Undén som atomvapenmotståndarnas språkrör mötte en helt 
annan respekt än kvinnorna. Det var nu inte längre tal om att förmå 
motståndarna att ändra sig. När konflikten sålunda kunde renodlas som en 
konflikt mellan förespråkare respektive motståndare till atomvapen blev 
den hanterbar. En förhandlingslösning kunde nås och den underliggande, 
icke erkända könskonflikten "försvann". Konflikten handlade inte längre 
om ett kvinnornas ifrågasättande av om det av männen uttänkta verkligen 
var "så förnuftigt och riktigt", som Inga Thorsson frågat. I stället handlade 
det om att finna en partilinje som inbegrep ja- och nej-sägare, oavsett kön. 
Till slut blev det kvinnoförbundets definition av partilojalitet som också 
blev partiets, som en del i en uppskovslinje som respekterade och rymde 
partimedlemmarnas olika åsikter om atomvapen. 

32SAP PS-protokoll 14/12 1959 § 27. 
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