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Glimtar från "kvinnokampens år"
Som rubriken säger ska jag ge några glimtar från mitt liv med idrotten i min egenskap av aktiv och idrottsledare under många är. Huvudvikten har jag lagt på tiden från 30-talet till början av 70-talet, de år som ibland
kallas idrottens kvinnokamp. Jag ser denna som en kamp på två fronter: Idrottskvinnornas kamp för jämställdhet med männen inom idrotten samt arbetet med att väcka intresse bland flickor och kvinnor för aktiv
idrott och ledarskap.
» m m Jag är född 1917 och växte upp
med idrott. Min pappa och hans fem
bröder var duktiga idrottsmän. Man
ägnade sig åt många grenar men
mest skidor och segling. Bandy,
skridsko och skridskosegling stod
också på programmet.

realskolor och läroverk lärde också
ut grunderna i flera grenar Öll sina
elever och gjorde på så sätt en insats
for damidrottens framöda utveckling, även om många av dem var
ointresserade av tävhngsidrott
Föreningarna

I vår familj uppfostrades pojkar och
flickor lika. Vi hade öllgång öll olika
redskap som skidor, bandyrör, fotboll, racketar, som vi Hiögt använde.
Vi hade egen skridskobana på gården och fint skidspår i skogen.
Jag gick i flickskola och där bedrevs
också idrott, både på gymnasökömmama och på den långa frukostrasten, då vi allöd spelade boll Vi tävlade också ofta i olika grenar mot
andra skolor.
Jag kom under ödig skolöd i kontakt
med den organiserade idrotten, redan under 20-talet som simmare i
Uppsala Simsällskap. 1933 skrevs jag
in i IF Thor och blev skidåkare som
min pappa. Under studieöden hann
jag bli distriktmästare i fem grenar:
simning, löpning 800 m, gång, skidor
och orientering. För mig var det lika
naturligt for flickor som för pojkar
attidrotta.

Idroösrörelsen betraktas gärna som
en utpräglat manlig företeelse, trots
att kvinnor idrottade redan i slutet
av 1800-talet, då den moderna idrotSkolidrotten kom enligt min mening ten föddes. Idrottsgrenar som ödigt
att betyda mycket for ungdomsidrot- utövades av kvinnor var fäktning,
ten i framöden. Pä ett ödigt stadium simning, tennis, golf och på vintern
fick Skolungdomens vintertävlingar skidåkning, skridsko och skridbetydelse for utvecklingen av flickor- skosegling, grenar som alla hade annas idrott. 1910 var det premiär for knytning öll rekreaöon och social
både pojkar och flickor på skidor. samvaro.
Skolungdomens hösttävlingar i
Stockholm, som insöftades 1912, I allmänhet återfanns de tävlingblev banbrytande for flickomas fria sintresserade kvinnorna i samma idrottsföreningar som männen. Men
deras idrott var ganska anonym, efMånga folkskollärare har medverkat tersom det var ont om öppna tävöll att väcka intresse för idrott bland lingar som syntes i pressen. Medan
eleverna, såväl flickor som pojkar. en klubbs manliga medlemmar delMen när ungdomarna gått ut skolan tog i större evenemang tävlade samstod färre möjligheter att bedriva id- ma klubbs kvinnliga medlemmar
rott flickorna öll buds än for pojkar- mest på hemorten eller i klubbmatna. De kvinnliga gymnasökdirektö- cher. Så småningom fick man dock
rema som tjänstgjorde i flickskolor, DM och SM som standard.
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Min egen förening, IF Thor i Uppsala, är ett typiskt exempel på detta.
Föreningen har allöd varit öppen för
kvinnor. 1912 invaldes en hel grupp
kvinnor, som bl.a. tävlade mot varandra i skidor och sedan ställde upp
på det första DM:et 1917.
I många föreningar fanns det ödigt
kvinnligt inslag i styrelserna, men
naturligtvis i minoritet. Efter hand
har det blivit allt vanligare att kvinnor väljs öll sekreterare och kassörer
men mera sällan öll ordförande. I
min egen nu 103-åriga förening tog
det 79 år, innan jag blev den första
kvinnliga ordföranden, trots att föreningen Öll 50% består av kvinnor!
Ur föreningarna kom en och annan
kvinnlig ledare, men oftast skötte
männen den detaljen. På 30-talet öllkom - ofta på de akövas iniöaöv damseköoner i många föreningar
och de sysslade mest med fri idrott
och/eller handboll Kvinnor som ägnade sig åt andra grenar ingick i allmänhet i de manliga seköonema.
Ofta adjungerades Damseköonens
ordförande med styrelsen för att fora
flickomas talan. Ibland kallades hon
endast öll sammanträden där s.k.
damfrågor stod på dagordningen.
Under 20- och 30-talen låg det i öden
att grunda specialorgan för kvinnors
deltagande inom olika områden såsom inom poliöken. Man anförde att
kvinnorna skulle bli modigare och få
större självförtroende i en enbart
kvinnlig miljö. Det ansågs att kvinnorna inte vågade framträda i blandade grupper och församlingar.
Hela den bredare damidrotten kom
under många år framåt att bygga på
idrottsflickomas eget intresse och
ansvarstagande for ledarskap och utbredning av den egna idrotten. Detta skedde i alla de damseköoner och
damkommittéer, som grundades i
både SF, DF och föreningar från slutet av 20-talet och in på 60-talet.
I damseköonema fostrades många
kvinnliga ledare. Typiskt för 30-och
40-talets kvinnliga ledare var att de
ofta foitfarande var aköva i sin idrott
och ganska unga. De insåg att skulle
det bli någon idrott för dem, så måste de ställa upp själva. Det Anns
nämligen just inga "trotjänare" som
på manliga sidan. Det fanns också
föreningar som endast var öppna för
manliga idrottare. Men man kunde
ändå ha en s.k. damseköon, som sva-

Pd pmpggmw&wesg i sc/nueizzsA% GnWefiwzM 1949. Er. o. fuga LoWzn, Mor&z
Norberg, Kerf fw Pekkanen (Ffn&zMd) och A4arg%f As&erg-AZ6retfssoM.
rade for kaffekokning, marketenteh
på tävlingar, basarer och lotterier för
att få in pengar Öll verksamheten.
Ovanstående stämmer ganska bra
på min egen utveckling. När jag
kom upp i 16-årsåldem upptäckte
jag nämligen att det inte ordnades lika mycket för flickor som för pojkar.
Ville man tävla fick man anöngen
åka långa vägar för att möta konkurrens eller ordna något själv. För mig
blev det under åren många resor öll
olika norrlandsdistrikt för att tävla
på skidor.
IF Thor var på 30- och 40-talen en
framgångsrik klubb i fri idrott och
dessutom den enda i Uppsala som
hade en livakög verksamhet för damer. I föreningen bildade vi 1938 en
damseköon for fri idrott och handboll, som sköttes helt av flickorna

själva. Man turades om att vara ledare och tävlande. Den nya seköonen moöonerade om DM for damer,
man ordnade klubbmatcher mot Tierp och Västerås och "telefonmatcher" mot andra klubbar. Seköonen
finns fortfarande kvar, nu som handbollsseköon.
Specialförbunden
Tävlingsverksamheten for kvinnorna på förbundsnivå var från början
låg. Visserligen hade efter hand SMoch DM-tävlingar införts i olika grenar, såsom konståkning 1908, simning och simhopp 1910, fäktning och
golf 1911, tennis 1913, skidor 1917.
Redan 1908 tog en svenska bronsmedalj i tennis på OS och 1912 ställde
Sverige upp med kvinnor i tennis,
simning och simhoppning. De tog en
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guld, två silver och en bronsmedalj.
Efter OS 1912 fortsatte kvinnorna utöva de ödigare nämnda grenarna
och nya öllkom efter första
världskriget såsom friidrotten. Men
landskampsutbyte, VM och OS dröjde länge i de flesta grenar.
Kvinnomas idrott var länge tämligen
osynlig i SF, även om man hade
insöftatDMochSM. Den var tolererad men den främjades inte. Det var
ont om öppna tävlingar för damer
och väldigt lite gjordes for att utveckla idrotten. Man sade sig ha ont
om pengar, man ville inte blanda in
tävlingar för flickor i de naöonella
tävlingarna och landskamperna. Det
fanns sällan någon verkligt intresserad för damidrott i styrelserna. Något måste alltså göras.
Kvinnorna började också få preten-

öoner, man ville tävla i större konkurrens, få fler tävlingar och även
kvinnliga ledare och tränare. Tendensen for kvinnomas del var inom
idrotten densamma som inom samhället i övrigt: Man hade fått rösträtt,
öllträde öll en vidgad arbetsmarknad, gifta kvinnor blev myndiga,
kläderna blev mer praköska n u n .
Kvinnorna började höras bl.a. genom
föredrag och ödningsaröklar Lex. av
läkarna Andrea Andréen-Swedberg
och Ada Nilsson på 20-talet.
De kvinnliga utövarna av fri idrott
fick stor hjälp av rektor Einar Lillie,
styrelseledamot i Svenska Idrottsförbundet, som förde flickornas talan.
Flickorna själva hade svårt att göra
sig hörda. 1923 utarbetades inom förbundet riköinjer for arbetet med den
kvinnliga idrotten. Receptet blev att
bilda ett speciellt organ för den och

så öllkom de första damkommittéerna. Den äldsta var sannolikt Svenska
Idrottsförbundets som leddes av Einar Tillie I den satt 3 herrar och 3
damer som ordinarie samt 2 kvinnliga suppleanter.
För att få tävla intemaöonellt måste
förbundet ansluta sig öll det intemaöonella
kvinnoidrottsförbundet,
men det ställde Svenska Idrottsförbundet inte upp på. Då ombildade
Lillie kommittén öll ett eget friidrottsförbund för damer 1926. Detta sökte då medlemskap i RF. Men
1927 hade Svenska Idrottsförbundet
ändrat uppfattning och tog upp damidrotten på sitt program och anslöt
sig 1928 öll det intemaöonella förbundet. Sveriges kvinnliga förbund
lades då ner och ersattes av en kommiöé for kvinnlig idrott. RF slapp
därmed ta ställning öll frågan. Resultatet blev att damerna fick delta i
OS 1928 och kom hem med två
bronsmedaljer!
Liknande kommittéer öllkom efter
hand i de flesta specialförbunden.
Som exempel på sådana tar jag här
mina egna förbund, skidor och orientering.
När Svenska Orienteringsförbundet
(SOFT) bildades 1938 fanns damDM i de flesta DF:en och damkommitté i några. Redan från starten öllsattes en rådgivande Damkommitté
i förbundet. Den tog många iniöaöv
för breddning och fördjupning av
grenen. Exempel: Införande av SM
och landskamper, Damkonsulenter
och/ eller damkommittéer i distrikten, träningsläger mm. 1941 fick 10
damer delta i den centrala kursen for
olika ledarkategorier inom grenen.
Damorientering stod då också på
schemat. En pådrivande kraft inom
damorienteringen blev också Skogsflickornas klubb, som grundades
1945 och har avläggare i distrikten.

fuga LoWin pd WWing % fWien 1953.

Skidförbundets DK bildades 1946 på
iniöaöv av Sixtus Janson och Sigge
Bergman efter påtryckningar från de
aköva skidflickoma vid den första
kursen för kvinnliga åkare samma
år. Jag åtog mig att ingå i kommittén. Ordförande blev en manlig
styrelseledamot för kontakten med
styrelsen. Vi aköva längdflickor
krävde bl.a. bättre träningsmöjligheter, representaöon, uöandsutbyte,
V M och OS, flera sträckor på SM,
insöftande av JSM och SM-stafetL
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förbunden och ^e aktiva
l^urbehandladeförbundex^kvinnoidrottexx7 Somung aktiv hade man
ix^tryck av att idrottsförbundex^ helst
önskade slippa oss.Vi gav ingen ära
och kostade barapexxgar.Dessutoxn
kxuxde vi ju få barn och därmed vara
heltute ur leken. Det dröjde länge innanflickornafick saxnxnaförmåxxer
somdemanliga.Jaghar själv varit
med om att som lagledare kämpa för
detta och fått svaret att kvinnorna inte har saxnma behov som männexx
och tjänar xnindre på arbetsmarkxxa-

^

Flickorna hade rxästarx enbart manliga instruktörer, men friidrotten bör
jade redan på ^O-talet att utbilda
kvinnliga instruktörer. På 40-talet
var RuthSvedberganställd av förbxmdet som resax^xde tränare till landets idrottsklubbar.Ocksåskid-och
OL förbunden började då att utbilda
aktiva kvixu^or till instruktörer eller
klubbledare. Ffterl945 tillkom sådan utbildningimånga SF.

utan tog ex^dast ställning till förslag
från SF. Maxx skulle juenlxgt stadgarna godkäxma instiftandet av t.ex.
SM, DM och idrottsmärkerx. Den
rent idrottsliga verksamheten låg
heltpåSF

Några spår har damidrotten ändå
satt i styrelseprotokollen genom
åren. F r å n l 9 0 7 t i l l l 9 1 5 lyckades
man fördröja instiftande av det
kvixmligaxdrottsmärket. I n t a l a d e
Vilka ledare hade idrottsflickorna^ 1 Erik bergvall magistralt i Ö S emot
allxnänhet manliga och det faxms kvinnlig representation vid OS i
blax^ddem mångautmärkta ledare Amsterdaxn. Lyckligtvis blev han
som gjorde fina insatser inoxntex fri x^edröstad 1933diskuteradeRF^sFU
idrott, menmedganska liten upp på fullt allvar "huruvida kvinnor
Mex^xvadgjordedåtidensehtflickor skattxux^g inom egna förburxdet.Det skola äga rätt att erhålla förtjänst
själva^f^ursågdepåsinidrott^ Var ansågs tydligerxfinareattledapoj- tecken". Det blev ja!
de nöjda med utvecklingens Vilka kar. De kvinnliga ledarna fick ta
initiativ tog de7Jo,de ställde kravpå handomnybörjarnaoch när dessa 1945 blev en brytpuxxktiRF^s förhål
fler tävlingar,träxungsläger också för blev lite dxrktigare tog en marxligle- lande till kvixuxoidrotten.
de kvinnliga åkarna. De ville själva dåre eller instruktör över. l^ännsdet
ha inflytande över sin idrott.
fiösten 1945 kallade nämligen RF till
en konferens för kvirmoidrott för SF
Men ända i n p å 40-talet fanns det Så småningoxn växte det fram kvinn- med sådan på prograxnmet. Där dismassor av fördoxnar mot kvixmornas liga pionjärer ur föreningsleden. kuterades hur kvix^nornaskxxllekxm
idrottsutövande. Det hände att man Men vi kvixmorhadesvårt att bli val- na virxnas för idrott och friluftsliv
fick öda tid på polemik med journa- da soxn ordinarie styrelsemedlem och därmed göra idrotten till erx folk
lister och läkare om vad som var mar. Själv var jag under 40-talet un- rörelse för hela folket.ldrottsmärket,
der flera år adjungerad med SOFTs instrxxktions-ochledarfrågordisku
lämpligt, passande, estetiskt etc.
styrelse ochVUiegex^skap av ordfö- teradesocksåoch mångagoda för
Inativitetskrisens30tal fanns en väl- rande i förbundets damkommitté slag fraxnlades av deltagarna.
dig ängslan att marx skulle äventyra som hade en rådgivax^xde funktion.
"Mötet beslöt hemställa till RF att en
moderskapet. Man skulle inte få
överanstränga sig. Det gällde särskilt Flur ställde sig mediernas När jag permanent Damkomxnitté sorteran
uthållighetsidrotter som jag själv ut- började idrottaistörre sammanhang de direkt under RFmåtte tillsättas
övade, där vi aktiva ville utöka pro jämfördes flickornas tävlingsresultat med vilken RFs organisationer skall
graxnxnet med längre sträckor, me- oftameddemax^ligas. Mannen var ha möjlighet att saxxuådaifrågorrö
dan vissa läkare ansåg att kvinnor alltid norxn. Idrottsflickorna bedöm rande kvirmlig idrott". Detta skedde
skulle ha korta sträckor!
des också oftaipressen efter utseen- också och kommittén bestod av Elsa
det,inte efter prestation. Vi hörde l^jellstrax^d,x^arinLjung^valdh,Flly
Otåligheten bland de aktiva flickor ofta "vilja men inte kunx^a". Män fick Löfstrand och Märta Ölander.Då det
na ökade urxder början av 40-talet, då seuthursomhelstnärdespurtadei gått flera år utan attviiSF hört x^ågot
från kommittéx^, gjorde vi en förfrå
svensk idrott hadeendast ett begrärx- mål, merx vi skulle vara vackra!
gan am dess verksamhet och fick
sat utlandsutbyte och detta koncentrerat på manliga åkare, l^vixxnoma ^ag vill inte säga att pressex^gerxerellt svaret att den bara skulle stå till för
tyckte att ingentirxg härxde, att de sett har behandlat oss illa, det är me- fogande, om någon tog kontakt.
nox^xchalerades, fick vara med men ra så att xnan nonchalerat oss, ax^sett
uppmärksaxnxnadesinte.x^vinnorin- att kvinnoidrott inte efterfrågas av Däremot saxnmanfattadeskonferen
om xnånga idrotter tryckte på sina läsarna. Men i och med att dam sensresultat!94^ien skrivelse från
förbunds krävde trärxingshjälp, le- idrotten började bjuda på toppresul RF^sFU till distrikten, där olika vädarutbildning, tillträde tillbeslutan tat fickderx också fin xnediabevak gar för att stärka daxnidrotten redefunktionerist^relserpåolikani- nirxg. Under 1999 har svenska id koxnmerxderas. Manuppmax^arDF
rottsflickor stått för destorarubri att arbeta för inval eller adjxmgering
kerx^a på sportsidorna. TV har också av kvhuxor i distriktsstyrelsens att
Ixxom skidsporten fanns det ljus alltmer börjat använda kvimxliga tillsätta daxnkomxnitté eller ombuds
man för damidrott. RF vädjaravslut
punkter. Dit hör förbuxxdets arbete sportreportrar.
ningsvis till DF att göra 194^ till den
för att sprida damlängdlöpningen
kvimxligaidrottenspånvttfödelseår!
internatiox^elltochattfåingrerxerxi ^iksidrottsförbundet
Resultatet blev att daxnkommittéer
OS-programmet. Tacksamhetens
tankar går verkhgex^x till Sigge oerg- RF tycks fram till 1945 ha intresserat tillkom i några DF och Damom
man och förbundet somunderstöd sig föga för kvinnoidrottexx. Den sy bud^Damkonsulenter utsågs så
de flera propagandaresor till Mel x^es ha levt sitt eget liviförenix^gar småningomiSDF^en.
laneuropa och ordnade eninterrxa- na och haft varierande stöd i SF.
tionellkursiVålådalenl950.
Man tog fråx^RF^s sida inga ixutiativ Åt Pontus och Svea Lindberg på 13o-
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sön nppdrogsbl.a. att inventera damidrottens utbrednix^g i samband
med förenix^garnas årsrapporter till
RF 194^. Makarna Lindberg ordna
de ocksåpå FU^s uppdrag damidrottsledarträffaruteidistriktenoch
irxhämtade uppgifter hos DF-konsulenterna.
Videnkoxxferensför "kontaktmän"
hösten 1949 presenterades resultatet,
somvar ganska nedslående. Äxuux
fattas myckeL Detär t.ex.bristpå
halltider för kvinxxhga bollspelare^
brist på stimulans inom grenar som
inteär olympiskterkända^bristpå
medel för verksamhetem arbetsprogram saknas oftast förkvixmoidrot
ten inom förbundens pressen nedvärderar också daxnidrotten. Men
från flera förbxmd, just de som inrät
tat särskilda daxnkoxnmittéer, kom
positiva tongångar.
Det hände en hel del inom den
kvixmliga idrotten både inom SF och
DF, men man saknade ett centralt
sammanhållande orgaxxför verksam
heten. Det faxms ett starkt öx^skemål
från den kvinnliga idrottens sidaiSF
ochDFattennydamkommxttébxl
dades, eftersom den 1945 grundade
tydligen avsoxnnat. Trots den lösa
eller obefintliga organisationen bil
dades efter hand ett nätverk av
kvinnliga ledare över hela landet,
kvinnor inbjödsfråndentidentill
olika centrala kurser, såsom RF^s årliga s.k."Storanosökurs".Denförsta
kvmnliga folkhögskolekurserx startade också på oosönijanuari 1949.
Vididrottsriksdagen 194^ uppträdde
för första gåx^gen en kvinna-det var
Skohdrottsförbux^dets Gunvor Relm
berg- sompläderade för invalav
migiÖS!Jagkom på elfte plats, alltså x^ärmast efter dex^x sist valde, men
detvarialla fallen inbrytning, som
drogmedsigPRfördaxnidrotteni
pressen.
Jag var också föreslagen 1949 och
1950 xnen kom också då på elfte
plats, närmast de valda, trots fin plädering av Eva Ekstam och mina egna
förbunds Skidor, Orientering och
Uppland. Vikvinnorkonstaterade
att det såg mörkt ut för daxnidrotten
-det dök alltid upp xxågorxx^y karxdidatkategori som skulle räddas åt styrelsen,DFman,läkare,jmist,norrlänxxxng,småläxxrxix^getc. Helakvinnoköx^et eller halva befolkningen
jämfördes xned dessa kategorier.
Mex^rxu gällde det att inte tappa mo-

det, vi visste ju att vi hade stöd i
många SF och DF och att marx hade
börjatbyggaupp ett kvinxxlxgt nätverk i form av kommittéer och
kvinnliga ombudibåde SF och DF.
Trots motigheterna under tre idrotts
riksdagar kandiderade jag till ÖS för
fjärde gången 1951och blev faktiskt
invald på sjunde plats av de 10. Att
sittaiÖS var j u p å s ä t t o c h visen
symbolfråga, som hade sin betydelse
iatt visa att kvinnornavar erkända
ävenmombeslutax^xdeorgan. kvinnliga styrelsemedlemmar är ju inte
heller valdaenbart för daxnidrotten
utan bidrar naturligtvis med syrxpxmkter också på andra frågor.
^n damkommitté tiiisätts

Det viktigaste arbetet för damidrot
ten hgger hos SF och mest av allt ute
iföreningarna. Nu gällde det att få
med måx^gakvixmor som möjligt på
alla plan inomidrottsorganisationen,
men hur skulle man börjad Det gäll
deattfåmåxxgaflerkvixuxoratttaan
svar för sin egen idrott att ställa upp
som klubbledare, inte tveka att sittai
styrelser och koxxunittéeratt hjälpa
till att träna unga flickor etc. Till allt
detta krävsutbildningochstödav
olika slag genom kontakter mellarx
olika idrotter.
Vid den tidpuxxkten föreföll det naturligast att knyta an till systemet
med damkommittéer, som hade
spritt sig över landet på olika rxivåer.
Förhoppxxingsvis skulle man på så
viskxmnafåmedkvinnornaiarbetet
från grunden. Men ett centralt organ
iRF ansågs nödvändigt.
Hösten 195^ skrev jag därför till FU
och föreslog inrättande av ett en
konunittésom"skulle vara ett enande och saxx^larxde organ för all kvirmlig idrott och ha till uppgift att bedriva propaganda, bevaka kvixuxhga in
tresseniolikainstax^ser, ordna kurser och konferenser för kvixmliga
DF och SFledare, ha ett intixnt samarbete med RF^s övriga kommittéer,
fördela medel anslagna till dam
idrott samtbevakaatt de användas
för rätt ändamål."
Samtidigt gjorde jag ex^sx^abbutred
ning bland SF och DF med kvinxxlig
idrott rörande önskvärdheten även
permanex^tDl^ochfickettövervägandepositivtsvar.Exx kommitté tillsattes sedan vid Överstyrelsens
aprilsaxnmanträde 1953 och ledamö-

^

ter blev förutom jag själv Eva Ek
stam, EllyLöfstrand, Svea och PontusLmdberg,^irgitx^ryntessonoch
bullan Sundberg. Senare tillkom
Nelly ^andery,^irgitta Hjalmarson
och Axme-Marie Östman.
Vår första uppgift blev att öpprxa
kontakter med landets kvixmliga id
rottsledareiSFochDFochgedexn
tipsiarbetet. Vi saxade ut förslag till
instruktioner för damkoxnxnitté eller
damombud på förbunds- ochföreningsnivå och program för fritids
grupper förflickorm.m. Efter ettpar
år hade vi faktiskt ett fungerande
nätverk över hela landetavkvixmoroch några män somarbetadeför
den kvinnliga idrotten och som vi
höll kox^takt med.
Vi ordx^ade med RF^s ekonomiska
stöd årliga konferexxser och kurser
förDFochSFmeddaxnidrottpåno
sönochiVålådalen. Vid dessa sam
mandragningar vädradesalladamidrottens problem men där framkom
också många positiva synpunkter.
Här fick man verkligen lärakänxxa
daxnidrottens behov och fick inblicki
hur olika förbund arbetade. Oftast
inbjöds också representanter för
andra folkrörelser och från 1955 gäs
ter från de nordiska länderna. Med
dem hade vi ett livligt utbyteiform
av besök på varandras konferenser
eller läger. Särskilt stark var förbin
delsen med Fixxland, som vi hade
mycket gemerxsamt med.
Under 50-och ^O-talen fungerade
kommittémedlemmarna som RF^s
propagandisterförkvinnoidrottmed
resor över landet. Videltogikurser
ochkoxxferenser hos olika förbux^d
xnen också hos lottorna, bilkåristerna
och andra organisatiox^er. Vi hjälpte
till med att bilda arbetsgrupper och
daxnkoxnmittéer och att förmå fler
kvixmor att åta sig ledarskap.
Redan 1954förstod vi, att vi inte
skulle klara kontaktverksamheten
medenbart frivilliga krafter, eftersomefterfråganpå vår medverkan
var oerhört stor,liksom korrespondensen rörande kvinnoidrottex^. Vi
framförde redax^x då önskemål om en
konsulexxt för damidrotten, som
skulle kunna besöka kurser och korxferenser och mellan varven arbeta
Principenatt anslagenfrånRFtill
förbunden inte fick "öronmärkas"
drabbadedamidrottenhårt,eftersom
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de flesta förbxmdirxte delade rättvist
mellax^ manlig och kvinnlig idrott.
Man skyllde på brist på pengar och
xnex^adeattmanirxtekurxdexninska
den marxxiga idrotten. Inteförrärxi
1963 års petitaax^förmax^x kvinnornas
idrottsbehov som xnotiv för höjda
ax^slag från staten.
Det fanns en oerhörd entusiasm för
sakerxidenkvixmligakommittéx^,det
kändesfrånbörjan mycket givande
att jobba med damidrotten och vi
tyckte oss havindiseglenoch stöd
från både cex^tralt och lokalt håll. Vi
såg ganska snart påtagliga förbätt
ringar,då vi fick gensvar för de flesta av våra idéer.
Här följer x^xågra avvara åtgärder xuxder50taleLhxitiering av fysiologisk
ux^xdersöknix^gomeffekteravfysisk
aktivitet för kvinnor pål5-^0år^ en
menstruationsux^xdersöknix^g^ flera
enkäterblandSFochDFomderas
verksamhet för kvinnornas framställ
xxingavenfilmi^5 ex, som fick stor
användxxing särskilt av distriktens
konsulerxter^ genoxnförande av en
150 dagars reklamkampanjiSydsve
rige per buss, med skärmar med fotomontagexned kvixxrxhgidrott och
med visxxing av filmen 46 gånger
per dag.
Kontakt togs också med Sveriges Radio, där särskilt LerxnartHylandxm
derstödde oss, men jag hade också
fint samarbete med bl.a. Maj Ödman.
Det ledde till att jag under soxnma
ren 195B^ engagerades för en serie
"Soxnmarspäxxst", som presex^xterade
en rad grenar lämpliga för sommar
motion för kvinnor. Somxnedhjälpare hade jag gymnastikdirektör Gun
nelJervant,somianslutning till mitt
kåseri leddeetttrevhgtgymnastxk
program. Allt spelades in tillsammans med Gösta Knutssorx i Radiotjänsts lokaliUppsalaUniversitets
källare. Programmexx repriserades
flera gånger varje vecka och presenterades med artiklaravmigxRösteri
Radio.
Vi samarbetade med Korpen och
Husmorsgymnastikerx i kampanjer
na "Spänst åt kvinnan" och "Daxn
spänstens Dag", som saxnlade massor av xnotionsidrottandekvixxnor på
överlOO orter överhela landet. Vi
skrev till föreståndarna för alla komxnuxxala idrottsplatser om bättre
omklädnings ochhygiexuxtrvmmerx
för damerna och sände propaganda
material till alla täx^xkbarafolkrörelser

^ös^^^^r^r^^r^r^^^^R^s^ro^^^
och ideella föreningar med kvixmligt
klientel. Vi försökte attivarje rxummer av Svensk Idrott få in någon ar
tikel om damidrott och producerade
också ett par specialnuxnmer med te
mat damidrott.
SOK uppvaktades angående kvixxnliga ledare till OS och fick svaret att
detvarSF^ssak,vilketvijuvisste.
Det hör till saken att ledarantalet en
hgtlOG^sbestämmelser var ytterst
begränsat. Det gjorde att förbux^den
graderadeledarnaefterhur viktiga
de arxsågs vara. Detta ix^rxebar att
kvinnorna oftast sattes långt ner.
Själv ska jag inte klaga, då jag var le
dåre förlängdlöpxux^gsflxckorna vid
flera OS ochfram till 1 9 ^ deltog jag
iegex^skapavFlS-furxktionärvidOS
ochVMpå skidor. Men det fanns
axxdra förbund soxn tog mindre häxxsyn till de aktiva flickornas behov av
kvinnligledare. Vårkommittéville
därförhamed någon kvmna i d e n

cex^tralaOSledrxingen,mendärvar
det länge stopp.
Omorganisation av ^

^5^

Omorgaxusationenixmebar nedskär
ning av antalet styrelseledamöter
över hela fältet och Överstyrelsens
avskaffande. Vårkomxnitté förstod
att detta skulle innebära att just
kvinnliga ledamöter skulle försvinna. Dessa var ofta unga och sent valda. Vi förordade kvotering, då vi
trodde att detta nu var enda möjlig
hetexxattfåbehålladex^representationvihadeiolikaförbundsstyrel
Eva Ekstam ochjag talade förgäves
på Idrottsriksdagen och fick några
xnarxliga talare med oss men de flesta
argumenterade mot oss.
Isambarxd med avskaffandet av ÖS
1959 förlorade vi en styrelseplats, då
EvaEkstamsominvaltsiÖS1955in
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te fick platsiden reducerade stvrel
sen. Själv hade jag varit suppleant!
FU de två sista åren och klarade mig
kvar bland de lOiden nya styrelsen.
Vid den slutliga omorganisationen
1959 valdes jagsomrxummersexi
den nya styrelsen RS, fast valbered
ningen placeratmig som nummer el
vaisitt förslag. Eva talade äxxnu en
gårxgför migochsekurxderadesav
bl.a.MalcolmMxuray och Sigge 13er

distrikten fick alla en stor publicitet.
Vårt intresse gick alltmer över på
motionsidrotterx, då SF allt bättre be
vakade elitidrotten och inte mer be
hövde våra tjäx^ster.

80-taiet-entidavkonsoio^ering

Jag representerade också svensk motiox^s och damidrott vid flera tillfäl
len vid Europarådskonferenser i
Strasbourg,Lu^embourg ochHaag
och satt ocksåi!96^ års Fritidsutred
ningsomidrottsrörelsensrepresen
tant. 196B^gex^oxnförde vår kommitté
på regeringens uppdrag tillsaxnmans
med GIH en Europarådskorxferens
förkvinnoidrottiStockholmmed^l
deltagande nationer.

Efter 1959 års omorganisation fortsatte kommitténs verksamhet som tidigare med kontakt med SF^s och
DF^s organ för daxnidrott per cirku
lärskrivelser,enkäter om verksamheten, årsmöten och årliga kox^xferex^ser.
Vi tyckte oss ha en fungerande orgaxxisation med ett rikstäckax^de nätverkavintresseradeocharbetsvilliga
kvixmor.
Dåkomhotetomrxedläggningxl960
årsorganisationsutredxung. Istället
för befintliga kommittéer skulle en
delegation bestående avtvå personer
från varje område företräda sin specialitet. Jag hade redan reserverat
mig i organisationskommittéxx och
stöddes avSF^s ombud vid en konferensioktober!961.
Medlemmarnaxvårkomxnitté,som
ju arbetade på frivilligbasis, värre
dan överhopade med arbete och be
hövde snarare förstärkning än
rxedskärning. Vi kunde irxte läx^gre
vara allestädes närvarande vid kxuser, konferenser och propagandor
för damidrotterx eller skrivai varje
nummer av Svensk Idrott, utan hade
ofta på senare tid måst tacka nej.
Koxnmittémedlexnmarxxa var ju alla
yrkeskvinnor, inneicivila karriärer,
som inte tillät för mycken bortavaro
från jobbet. Resultatet av våra pro
tester blev att kommittén blev kvar.
Ux^derperiodenlätvibl.a. göraen
nyfilm,"Motiongerkox^dition",som
hadelrma Åstrand som fysiologisk
expert. SOK uppvaktas åter 1964 om
kvinnliga ledare vid OS. Korxtakt
togsmedveckopressenom artiklar
om damidrott, varefter många idrottskvinnor intervjuades.
Vi ledde 196364 konditionsträningskxuser för kvixmor fråxx olika
grenar,sommar-och vintertid. Ex^
motionsledarkursför50dameroch
ungdomsledarkurser för flickor i

Utbytet med de nordiska länderna
fortsatte årligen och samarbete ix^leddesmedVästtvsklax^d, som inbjöds
tillenx3osökxjrs. Själv var jag inbjudex^ till Mixnchen och Berlin för xnot
svarande konferenser.

1969 fick vi änthgen den länge efter
längtade konsulerxtex^, som på
tjänstetid skulle kunna utföra de fles
ta av kommitténs arbetsuppgifter
och bli den saxnmaxxhåHande och inspirerande kraft för damidrotten,
somocksåiframtidenskxrllebehö
Genoxn omstruktureringen av RF
och xned den klart uttalade målsätt
ningen IDROTT ÅT ALLA hade da
xnidrotten nu nått fullt likaberätti
gande ochbordenuutaxx specialorgan koxnma till sin rätt på alla nivåer
inom idrottsrörelsen. På 19^0 års SFDF-koxxferens diskuterades därför ett
förslag att lägga ner kommittén och
att överföra arbetsuppgifterna till
andra organ och persorxer.
Vi trodde då att det skulle gå lätt att
ix^tegrerakvixmoxdrottenidenvaxxligaverksaxnheten över hela linjex^ och
att det mönster med kommittéer för
damidrott som bvggts upp under ^5
årfortfarande skullebehövas. Men
sedan RF avskaffat six^koxnxnitté för
svann allt fler koxnxnittéer och da
moxnbud isåvälSFsomDF. Detta
var säkert befogativxssa fall, där da
merna helt integrerats, men tyvärr
var detta inte alltid fallet. Hade vi för
bråttom^ En del av det gamla kux^de
kanske haräddatsochomskapatsi
nya former!
På B^O-talet intensifierades jämställd
hetsdebatten inomolika sektorer av
samhälletochx^åddeävenmerför
siktiga och konservativa idrottsleda-

re. Det blev åtminstone i teorin självklart att kvinnoidrotten har samma
värde och skall behandlas lika som
den manliga. 1977 antog Riksidrottsmötet ett handlingsprogram för
stärkande av kvinnoidrotten och
ställde också pengar och arbetskraft
öll förfogande för särskilda åtgärder.
Specialinriktade medel gick öll projekt inom olika idrotter. Nya iniöaöv
togs av kvinnliga arbetsgrupper och
ödsbegränsade projekt både inom
RF och olika idrotter genomfördes men detta öllhör en senare öd, som
inte ska behandlas här.
Inte förrän RF på allvar började sätta
in resurser for att forverkliga IDROTT ÅT ALLA i mitten på 70-talet
steg antalet kvinnliga styrelseledamöter och andra funköonärer märkbarL Något egenfligt motstånd mot
kvinnoidrotten finns enligt min mening inte numera. Personligen har
jag aldrig känt mig diskriminerad
utan trivts bra i den idrottsliga miljön. Jag lämnade Riksidrottsstyrelsen 1973 men fortsatte mina uppdrag
i IOF öll 1975 och FIS öll 1990.
Som pensionär sysslar jag nu med
idrottens historia, vilket är ett sätt att
koppla ihop mitt "civila" yrke som
historielärare med min hobby idrotten. Jag var vice ordförande i Svenska Idrottshistoriska föreningen 198598 och är nu ordförande i Upplands
Idrottshistoriska förening sedan starten 1986.
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