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Gulli Petrini – The fight for womens right to vote 

Wexiobladet and Smalandspostens reports about Gulli Petrini, the fighter for womens rights. 

 

This study is about Gulli Petrini, the woman who were a pioneer in womens rights during the 

beginning of the 20th century, and the way that the local newspapers Wexiobladet and 

Smalandsposten portrayed her during her time in Vaxjo city council and Vaxjo economical 

chambers between 1910 and 1914. The study is based on different types of gender based 

theories wich i will discuss in collaboration with my result from the two newspapers aswell as 

the two protocols from Vaxjo city council an Vaxjo economical chambers. In the beginning of 

the 20th century the swedish society were very influenced by divided gender-roles. The 

expectations of being a woman versus being a man were strongly established so when Gulli 

Petrini became the first woman who got selected into Vaxjo city council, and two years later 

Vaxjo economical chambers, it was a bit of a sensation. During her time in her role as a local 

politician and as a women with strong and firm opinions she rocked the symbolical political 

boat. Gulli Petrini turned out to be one of many strong-minded women who helped the 

woman community to achieve the common goal wich was getting the right to vote in 1919. 

Keywords: Petrini, Gender, Womens rights, Växjö, Sweden 

Nyckelord: Petrini, Genus, Kvinnors rösträtt, Växjö, Sverige       
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1. Inledning 
Denna studie kommer att handla om hur Gulli Petrini och hennes kvinnliga politiska gärning 

gestaltades av lokaltidningar från Växjö, protokoll från Växjö stadsfullmäktige samt protokoll 

från Växjö drätselkammare. I studien får du bland annat följa med till Stockholm där Gulli 

växte upp bland starka kvinnor för att sedan vara en av de första studentskor i Uppsala. Från 

Uppsala till Växjö där hon bodde under inledningen av 1900-talet och verkligen påbörjade sin 

politiska resa. Gulli var en pionjär på många sätt men framförallt för att hon vågade vara 

obekväm och utmanande emot personer med mycket mer erfarenhet och inflytande än henne 

själv.   

1.1 Syfte 
Med denna studie ämnar jag att undersöka hur lokalpressen i Växjö porträtterade och 

gestaltade Gulli Petrini i och med sin politiska position som ledamot i Växjö stadsfullmäktige 

mellan 1910 och 1914 samt Växjö drätselkammare 1913-1914. Jag kommer också att studera 

om det läggs några värderingar i vad som skrivs i protokoll från Växjö stadsfullmäktige och 

Växjö drätselkammare. Att en kvinna hade en betydelsefull politisk post var 

uppseendeväckande under min undersökningsperiod eftersom det var en mycket 

mansdominerad arena.  

1.2 Frågeställningar 
I och med att min studie är en presshistorisk textanalys där jag kommer analysera vad två 

tidningar skriver om Gulli Petrini blir frågeställningarna relativt enkla att utforma. Jag har två 

huvudsakliga frågeställningar vilka lyder: 

Hur porträtteras Gulli Petrini i tidningarna Smålandsposten och Växjöbladet från Växjö samt 

drätselkammaren och stadsfullmäktiges protokoll under tiden hon var ledamot i Växjö 
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stadsfullmäktige och Växjö drätselkammare? 

Vilka värderingar, om det lades några, fanns i nyhetsrapporteringen och protokollskrivningen 

om Gulli Petrini?  

 

1.3 Avgränsning 
Mitt huvudsakliga material är tidningsmaterial från Smålandsposten och Wexiöbladet vilka 

också är de enda tillgängliga tidningarna från min undersökningsperiod. Perioden sträcker sig 

mellan december 1910, då hon blir invald som ledamot i Växjö stadsfullmäktige, tills januari 

1914 då hon flyttade till Stockholm och därmed lämnar sin position i Växjö stadsfullmäktige 

samt i drätselkammaren. För att inte behöva gå igenom vartenda datum mellan 1910 – 1914 

tar jag hjälp av stadsfullmäktiges och drätselkammarens protokoll där det står vilka datum 

som beslut tagits eller motioner presenterats. Undersökningsperioden är alltså grundad på 

viktiga datum där beslut och motioner som Petrini varit delaktig i. Jag börjar undersöka en 

dag innan samt tre dagar efter för att vara säker på att inga åsikter eller tidningsrapporteringar 

missas.     

1.4 Disposition 
Uppsatsen kommer att disponeras på följande sätt, kapitel 2 kommer att belysa den tidigare 

forskning som jag använt till min studie. Efter det följer uppsatsens teori- och metoddel att 

presenteras för att läsaren ska förstå hur jag gått tillväga när jag skrivit uppsatsen. Efter det 

följer en bakgrund vilken är placerad före studiens resultatdel för att ge läsaren en förståelse 

kring bakgrunden av materialet. Efter att resultatet presenterats kommer det att analyseras i 

argumentativ stil där jag också presenterar mina slutsatser jag kommit fram till. Uppsatsen 

avslutas med en didaktisk reflektion för att koppla min studie till mitt framtida yrke. 

2. Forskningsläge 
Josefine Rönnbäck har skrivit Politikens genusgränser: den kvinnliga rösträttsrörelsen och 

kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921 där hon skriver om hur 

Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt (LKPR) kämpat för kvinnors politiska rätt och 

medborgarskap. Vidare skriver hon om hur genus satte sin prägel på demokratiseringen i 

Sverige under inledningen av 1900-talet och hur rösträttskvinnorna var med och arbetade mot 
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och utmanade den normativa manliga strömmen.
1
 Rönnbäck diskuterar kring en situation med 

tre olika parter som är staten, män och kvinnor där kvinnor (rösträttskvinnorna i synnerhet) 

vill föra fram sina åsikter till staten. Staten som i sin tur enbart består av män, tvingar 

kvinnorna att använda män som en form av sändebud. Rönnbäck kommer sedan fram till att 

demokratiseringen gav kvinnor andra förutsättningar att höras och synas. Naturrättsliga idéer 

dyker upp vilka gick mer mot universella rättigheter och skyldigheter än tidigare. Det kom 

också andra, nya tankar kring hur man såg på könsuppdelningar och könsskillnader.
2
 

Rönnbäck är till hjälp i utformningen av mitt teoretiska ramverk där jag kommer använda den 

ovannämnda situationen och dessutom lägga till en part till, lokalpressen. Den kommer också 

anpassas mer mot individnivå eftersom fokus kommer vara riktat mot Gulli Petrini.
 3
       

Annika Berg, Christina Florin och Per Wisselgren har skrivit en bok som heter Par i 

vetenskap och politik. Titeln avslöjar mycket av vad boken handlar om där bland annat paret 

Gulli och Henrik Petrini är omskrivna. Eftersom enbart kapitel tre; Hemmen med de öppna 

dörrarna-Gulli och Henrik Petrini och kamratäktenskapen i kvinnornas rösträttsrörelse 

skriven av Florin, i denna bok är av användning för mig kommer jag således enbart skriva om 

det. Florin skriver att kampen för rösträtten dels gick ut på att sätta kvinnor likväl som män på 

den symboliska politiska kartan.
4
 Med detta menar författaren att kvinnorna inte kunde få 

igenom sina krav om rösträtt utan männens hjälp. I och med att staten tog besluten var, 

exempelvis motioner om kvinnors rösträtt per automatik tvungna att gå igenom en rad 

mäktiga män innan något beslut togs.
5
 Florin har, i och med sitt fokus på mannens betydelse 

och relationen mellan man och kvinna, en intressant infallsvinkel som är till stor nytta för min 

studie.
6
  

I svenskt biografiskt lexikon har Hjördis Levin skrivit en artikel om Gulli Petrinis liv och 

insatser.
7
 Artikeln innefattar en grundlig presentation av Gulli Petrini, från det att hon föds 30 

september 1867 till dess att hon avlider 8 april 1941.
8
 Denna artikel kommer jag att använda 

som grund för att få en bild av vem Gulli Petrini var och hur hon blev som hon blev. Den 

                                                 
1
 Rönnbäck, Josefin, Politikens genusgränser: den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska 

medborgarskap 1902-1921, Atlas, Diss. Stockholm: Univ., 2004, Stockholm, 2004. 
2
 Rönnbäck, 2004:17. 

3
 Rönnbäck, 2004:17 

4
 Berg, Annika, Florin, Christina & Wisselgren, Per (red.), Par i vetenskap och politik: intellektuella äktenskap i 

moderniteten, 1. uppl., Borea, Umeå, 2011 
5
 Berg, Florin & Wisselgren, 2011: 90-91  

6
 Berg, Florin & Wisselgren, 2011: 90-91 

7
 Levin, Hjördis (red.), Svenskt biografiskt lexikon, Stockholm, 1995-1997 

8
 Levin, 1997 
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kommer huvudsakligen att användas i bakgrunden under kapitlet Gulli Petrini där jag går 

igenom Gullis liv både på yrkesmässig och på personlig nivå. Från denna artikel kan jag 

utläsa vad för arbeten och uppdrag hon haft och mellan vilka år vilket är till stor hjälp i hur 

jag hittar mitt material som, till stor del, består av gammalt tidningsmaterial och gamla 

protokoll.
9
 

Ellen Hagen har skrivit Gulli Petrini: en minnesbild som behandlar Petrinis liv utförligt både 

på ett yrkesmässigt plan men framförallt på ett personligt plan då hon beskriver individuella 

egenskaper och personlighetsdrag vilket ingen annan bok, artikel eller studie gör i mitt 

utvalda källmaterial. Dessutom skriver hon om relationen mellan Gulli och Henrik, hur de 

fungerade ihop och samarbetade. Hagen skriver också med en mer lokal prägel, alltså vart 

Petrini var och vad hon gjorde där. Under kapitlet Växjötiden hittar jag mycket matnyttigt om 

olika frågor Petrini varit drivande i och kämpade för under sin tid som ledamot i 

stadsfullmäktige. Motioner som han var med och emot finns med samt vilka som lagt fram 

dessa. Hagens bok kommer att användas både i min bakgrund och analys som stöd till min 

materialinsamling jag fått ihop från tidningarna och protokollen.
10

   

Lars-Olof Larssons Växjö genom 1000 år kommer till användning i samband med att jag 

skriver min bakgrund. Där finns det information om Gulli själv men också hennes 

familjesituation vilket ger min en lite tydligare bild över hur Gulli Petrini var som människa 

både yrkesmässigt men också vid sidan av. Larsson skriver om betydelsefulla händelser, 

milstolpar och enskilda aktörer där Gulli Petrinis gärningar som människa och framförallt 

kvinna i yrkeslivet varit av stor betydelse. Boken används mestadels i bakgrunden där jag 

förklarar Petrinis historia. Larsson skriver dessutom med en mer lokal prägel, alltså hur hon 

verkade i Växjö vilket ter sig lämpligt till studien.
11

    

Sophia Russells C-uppsats Kfvinnor äro också människor- Om språk som maktredskap i 

normaliseringen av kvinnan som politiskt subjekt under rösträttskampen handlar om kampen 

för den kvinnliga rösträtten under början av 1900-talet.
12

 Russels studie är likt min en 

presshistorisk kvalitativ analys som ämnar undersöka hur kvinnor porträtteras i svensk media, 

dock på nationell nivå. Tidningarna hon valt att undersöka är Arbetet, Dagens Nyheter, Idun 

och Dagny. Russell syftar att behandla dagspress och kvinnotidskrifters påverkan av den 

                                                 
9
 Levin, 1997 

10
 Hagen, Ellen, Gulli Petrini: en minnesbild, Stockholm, 1943 

11
 Larsson, Lars-Olof, Växjö genom 1000 år, Stockholm, 1991 

12
 Russell, Sophia, Kfvinnor äro också människor - Om språk som maktredskap i normaliseringen av kvinnan 

som politiskt subjekt under rösträttskampen. Kandidatuppsats. Diss. Linneuniversitetet, 2017 
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samhälleliga synen på manligt och kvinnligt i förhållande till kvinnors rösträttskamp under 

perioden mellan 1911-1921. Studien har fungerat som en inspiration vad gäller teori- och 

metodval men också för en bakgrund om kvinnors rösträttskamp. Samma rösträttskamp som 

Gulli Petrini var en betydande del av. Russells uppsats blir intressant för min eftersom den 

behandlar, till stor del, samma områden som min kommer att göra. Fastän det är en studie 

över nationell nivå finns det många gemensamma nämnare.
13

  

Avhandlingen Genus & genrer: forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress skriven av 

Kerstin Engström riktar sig mer mot den analyserande delen av min studie. Engström har 

analyserat och problematiserat hur svensk media bidrar till att stereotypa föreställningar om 

vad som är manligt och kvinnligt inte bara fortlever, utan också når nya höjder. De tidningar 

hon använt är Dagens Nyheter och Aftonbladet vilket skiljer sig från det tidningsmaterial jag 

arbetar med men trots det fungerar den som ett symboliskt bollplank till min analys av mitt 

material och hur jag tar mig an det. Den är också till stöd för att förstå relationen mellan 

media och genus och de påverkar varandra, även om Engströms avhandling är betydligt mer 

aktuell i tid än vad min studie är.
14

     

3. Teori 
Teorivalet jag gjort är en genusteori som är baserad på samhällets föreställningar på könsroller 

mellan man och kvinna. Genus i sig självt står för olika sociala skillnader mellan könsroller så 

som man kontra kvinna. Män och kvinnor placeras i olika fack i samhället redan från födsel 

och får således olika förutsättningar i livet. Josefine Rönnbäck menar i sin avhandling 

Politikens genusgränser: den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska 

medborgarskap 1902-1921 att genus dels handlar om föreställningar kring kvinnor och män, 

alltså manligt och kvinnligt, dels föreställningar där gällande normer bestämmer hur 

förhållandet bör vara mellan manligt och kvinnligt. Rönnbäck lägger även därtill att genus 

handlar om olika maktrelationer mellan specifika män och kvinnor, inte bara i allmänhet. 

Kvinnor har inte haft samma förutsättningar som män haft när en talar om att vara offentlig 

och synas och höras. Det har istället vuxit fram en genusarbetsdelning där kvinnor varit 

bundna till att sköta om hemmet och familjen.
15

 Rönnbäck skriver om en trepartsituation 

mellan kvinnor, män och staten där männen fungerar som en slags mellanhand för de kvinnor 

                                                 
13

 Russel, 2017:5-6 
14

 Engström, Kerstin, Genus & genrer: forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress, Institutionen för kultur- 

och medievetenskaper, Umeå universitet, 2008. 
15

 Rönnbäck, 2004:17-20 
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som kämpar för sina rättigheter och staten, som till allra största del är männen. Kvinnorna får 

således gå via män för att få fram de budskap och åsikter de vill till staten.
16

 Enligt Berg, 

Florin och Wisselgren var detta ett relativt vanligt tillvägagångssätt för kvinnor som ville nå 

fram med sina åsikter under början av 1900-talet. Gulli Petrini bland andra, använde sin make 

Henrik Petrini för att komma närmre de politiska och akademiska kretsar som endast 

inflytelserika män kunde vistas i. Berg, Florin och Wisselgren är alltså likt Rönnbäck, inne på 

trepartssituationen mellan man, kvinna och stat.  Ser man till det denna studie kommer att 

behandla vill jag lägga till en fjärde part i sammanhanget som således blir lokalpressen. 

Vilken bild skickar de ut till växjöborna om, dels Gulli Petrini som politisk aktiv kvinna, dels 

om kvinnans könsroll överlag, när de rapporterar sina nyheter? Tosh stärker medias 

slagkraftighet och tyngd i samhället i sin bok Historisk teori och metod där han menar att 

medias roll i samhället fungerar som en form av åsiktsproducent åt sina läsare.
17

  

För att ytterligare nyansera mitt teoretiska ramverk än mer tar jag inspiration ifrån Kerstin 

Engström och hennes avhandling Genus & genrer: forskningsanknutna genusdiskurser i 

dagspress där hon skriver om pressens roll i samhället och hur den fungerar som en förlängd 

arm för människors föreställningar. Det är enligt Engström, genom olika sorters uttryckssätt 

som föreställningar växer fram och återskapas.
18

 Engströms teoretiska utgångspunkt hjälper 

mig eftersom jag ska undersöka huruvida det lades några värderingar i Gulli Petrinis roll som 

kvinnlig politiker i Växjö stadsfullmäktige och sedermera ledamot i Växjö drätselkammare. 

Den teoretiska utgångspunkten kommer alltså främst fokusera på skapande av genus och 

genusordning.
19

 För att göra det tydligare för mig själv kommer jag likt Russell i sin C-

uppsats Kfvinnor äro också människor - Om språk som maktredskap i normaliseringen av 

kvinnan som politiskt subjekt under rösträttskampen att bygga min teoridel på begreppen 

genus och normalitet, detta i ett förhållande till dagspressens rapportering om Gulli Petrinis 

politiska resa.
20

 Begreppet genus har gåtts igenom ovan i detta kapitel men normalitet har 

varit mer orört. Med normalitet syftar jag på vad samhällets normer berättar för de som är en 

del av det. Vad tycker tidningar och således samhället om att en kvinna utmanar manlighetens 

starka grepp om samhället? Ambjörnsson menar i sin doktorsavhandling I en klass för sig: 

genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer att normer är något som präglas av samhället 

och på det sättet ter sig som rörligt och föränderligt, likt genusbegreppet. Normer och genus är 

                                                 
16

 Rönnbäck, 2004:17 
17

 Tosh, John, Historisk teori och metod, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011:81. 
18

 Engström, 2008:30-32 
19

 Engström, 2008:31  
20

 Russell, 2017:12-13 
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helt klart lika varandra eftersom normer är en stor del av det genus handlar om. Ambjörnsson 

skriver att normen kring manligt och kvinnligt endast kan ändras om den ifrågasätts och 

utmanas. Därefter kan fler bli inspirerade och förädla det som föregångaren misslyckats 

med.
21

 Detta går att koppla till det som Gulli Petrini med flera, gjorde i sin kamp om rösträtt 

för kvinnor.     

4. Metod 
Som metod använder jag en presshistorisk kvalitativ innehållsanalys där jag analyserar vad 

tidningar skriver om Gulli Petrini, samt motioner och beslut som läggs fram och beslutas av 

henne under hennes period i Växjö stadsfullmäktige samt Växjö drätselkammare. Artiklarna 

kommer att analyseras utifrån en genusteori där jag utgår från två begrepp vilka är genus och 

normalitet. Hur uttrycker sig lokalpressen när de skriver artiklar om Petrini och hennes 

politiska aktioner? Läggs det värderingar över vad som beslutas och att det är en kvinna som 

står bakom dem? 

Studiens huvudsakliga källmaterial kommer att bestå av presshistoriskt material från 

växjötidningarna Smålandsposten och Wexiöbladet. Dessa finns att tillgå på Växjö 

stadsbibliotek samt på Kulturarvcentrum Småland. Även om det inte skiljer speciellt mycket 

på tidningarna ur ett politiskt ideologiskt perspektiv kommer det fortfarande att finnas en viss 

form av komparation. Wexiöbladet är dessutom något mer konservativ än Smålandsposten 

vilket naturligtvis bjuder in till en variation av språklig ton och attityd i artiklarna. Förutom en 

analys på tidningsmaterialet kommer även en, om än mindre omfattande, analys ske på Växjö 

stadsfullmäktiges samt Växjö drätselkammares skrivna protokoll vilka också finns på Växjö 

stadsbibliotek och Kulturarvcentrum i Växjö. 

Det är en så kallad manuell analys där jag arbetar själv med materialet utan hjälp av någon 

sökmotor. Bergström och Borréus tar både upp svagheter och styrkor med det metodvalet i sin 

bok Textens makt och mening. Svagheten är att det kräver mer av den granskande forskaren 

eftersom det är mycket material att gå igenom. Om en datoranalys används kan mycket text 

bearbetas på ett mer konsekvent sätt eftersom datorn, exempelvis inte blir trött eller tappar i 

fokus på samma sätt som människan gör. En dator analys kräver emellertid att allt material är 

digitaliserat och tillgängligt vilket inte är fallet vid min studie. Styrkan, menar Bergström och 

Borréus, är att det kan göras mycket mer välgjorda och nyanserade tolkningar och analyser 

                                                 
21

 Ambjörnsson, 2004:23-24 
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vid det manuella arbetssättet. Forskaren i fråga får också en bredare samhällsbild vid manuell 

analys och kan dessutom hitta annat intressant material.
22

 Om studien är av undertecknads 

karaktär, alltså presshistorisk, kan det dessutom finnas insändare och ledare där det sker 

direkt ”tyckande” vilket är väldigt intressant material att analysera.  

I analysen inspireras jag av Hellspong och Ledins analysschema. I deras schema ingår en rad 

olika frågor en kan utgå ifrån men jag kommer att utgå ifrån den frågan om olika attityder. 

Alltså vilken attityd har artikelförfattaren till Gulli Petrini och i förlängningen vilken attityd 

mottagaren, i det här fallet läsaren, blir ”matad” med när den läser.
23

 Precis som Russel 

skriver, finns det vissa svagheter med att ha kvalitativ textanalys som metod.
24

 Textanalysen 

bygger på hur undertecknad tolkar andras ord, meningar och artiklar vilket betyder att det 

finns risk för att dessa ord, meningar och artiklar blir tagna ur sitt sammanhang eller sin 

kontext. Det är trots allt drygt hundra år sedan mitt huvudsakliga källmaterial trycktes vilket 

betyder att betydande ord och begrepp kan ha ändrat innebörd en aning. Dessutom är det inte 

alldeles lätt att alltid tyda vad som står eftersom merparten av materialet i protokollen är 

handskrivna. Med det sagt kan just tolkningen också ses som analysens styrka eftersom olika 

tolkningar ger olika perspektiv vilket Bergström & Boreus understryker.
25

 

4.1 Källmaterial 
Som det redan tidigare framkommit i uppsatsen kommer mitt huvudsakliga källmaterial vara 

tidningsmaterial från lokaltidningarna Smålandsposten och Wexiöbladet. Materialet från 

Smålandsposten kommer jag åt via mikrofilmer som finns att låna på Växjö stadsbibliotek. 

Wexiöbladet finns att tillgå som tidningsleg på Växjö kulturarvcentrum där de är uppdelade 

årsvis. Bägge tidningar befinner sig till höger på den politiska skalan vilket är en svaghet. En 

socialdemokratisk tidning hade möjligen kompletterat källmaterialet på ett mer 

tillfredsställande sätt men sedan komparation inte är huvudsyftet påverkar det inte studien 

nämnvärt. Handskrivna protokoll från Växjö stadsfullmäktige och Växjö drätselkammare 

kommer jag också att använda som material för att analysera. Dessa går, precis som 

Wexiöbladet, att finna på Växjö kulturarvcentrum. Utöver detta material kommer jag också 

använda mig av tidigare, liknande forskning som en bas att utgå ifrån när jag genomför 

                                                 
22

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012:51. 
23

 Hellspong, Lennart & Ledin, Per, Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 

1997. 
24

 Russel, 2017:14-15 
25
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studien.    

5. Bakgrund 

5.1 Kvinnors rösträttskamp 
Kampen för kvinnors rätt att rösta och leva egna liv har pågått länge. Det finns flera 

intressanta kvinnor som man kan ta som exempel men eftersom studien är riktad mot Sverige 

och kvinnors rösträttskamp med Gulli Petrini som huvudperson landar vi i Sverige på 1860-

talet. Det var nämligen då demokratiseringen började ta fart på allvar i Sverige när den 

dåvarande ståndsriksdagen som innebar att kungen hade verkställande makt, byttes ut. Istället 

fick Sverige en ny form av statsuppbyggnad som byggde på en tvåkammarriksdag där enbart 

förmögna män tilläts att rösta. Dessa män var tvungna att ha en årsinkomst på 800 riksdaler 

och dessutom äga en fastighet värd 1000 riksdaler. Detta betyder alltså att det fortfarande var 

en stor del av befolkningen som var utelämnad när det handlade om att fatta olika 

samhälleliga beslut.
26

 Det bör nämnas här att kvinnor fick rösta på kommunal nivå men även 

de hade specifika ekonomiska krav vilket gjorde att det var mycket ovanligt eftersom kvinnor, 

arbete och fastighetsägande dessutom, var en sällsynt kombination under slutet av 1800-talet. 

1884 kom det första förslaget för kvinnors rösträtt i bägge kammare. Beslutet blev nedröstat 

utan votering på riksdagsnivå men det hade nu börjat blåsa optimistiska vindar ur 

kvinnosynpunkt. Kvinnorörelser började växa fram under 1800-talets andra hälft och fick allt 

mer slagkraft ju längre tiden gick. Kvinnliga klubbar och fackföreningar initieras för att sätta 

kvinnor i arbete och således också samhället. En förening som var starkt bidragande i 

rösträttskampen var Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). LKPR skapades 

i kölvattnet av Fredrika Bremers Förbund (FBF). Skillnaden mellan de båda är att FBF riktade 

sig mot de mer priviligierade kvinnorna medan LKPR var riktad mot den stora massan.  

1909 var ett betydelsefullt år, det beslutades då att kvinnor, från och med 1910 fick sitta med i 

styrelsen på kommunala nivåer.
27

 Ett bra och aktuellt exempel här är huvudpersonen i denna 

studie, Gulli Petrini. Petrini var en av de första kvinnliga ledamoter i Växjö stadsfullmäktige 

mellan 1910-1914 och dessutom invald i Växjö Drätselkammare åren 1913-14. Utöver dessa 

var Petrini väldigt aktiv i flertalet kvinnorörelser som Föreningen för kvinnans politiska 

                                                 
26

 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720-2014: böndernas och arbetarnas 

tid, Studentlitteratur, Lund, 2015 s. 181-183 
27

 Norborg, Lars-Arne, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen: svensk samhällsutveckling 1809-1996, 4. 

uppl., Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1995:89-90 
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rösträtt och Föreningen för frisinnade kvinnor. Jag kommer dock gå in mer på Gulli Petrini 

under nästa rubrik.
28

 Nu tillbaka till kvinnorörelsen LKPR som vid den här tiden verkligen 

hade etablerat sig på den svenska politiska kartan. 1911 anordnas en kongress med Sveriges 

politiska elit, inklusive LKPR som ville nå ut till de svenska hushållen och på det viset sprida 

deras ord. Kongressen visade sig vara gynnsam för LKPR som fick många nya kvinnliga 

medlemmar och anhängare, både utomlands men framförallt i Sverige. Åtta år senare, den 24 

maj1919 beslutades det att kvinnor skulle få rösta i båda kammare och därmed ha samma 

rättigheter som män ur politisk synpunkt. Riksdagsvalet 1921 blev första gången alla svenska 

medborgare i vuxen ålder, man som kvinna, fick rösta.           

5.2 Gulli Petrini 
Den 30 september 1867 föddes Gulli Rossander i Stockholms stad. Gulli visade tidigt stort 

intresse för skolan och för att lära sig nya saker vilket inte var speciellt konstigt eftersom 

hennes far Karl Jacob Rossander var en framstående vetenskapsman, professor på Karolinska 

och dessutom överkirurg vid Serafimerlasaretett. När Gullis mor avled 1874 blev Gulli 

placerad hos sin moster Selma. Selma var släkt med Alida och Jenny Rossander som var 

ledare för de rossanderska kurserna för fruntimmer. Dessa kurser handlade om att kvinnor i 

större mån skulle kunna bli bildade om de ville det. Att ha vuxit upp under dessa 

förutsättningar kom naturligtvis att spela en betydande roll för Gullis intellekt och personliga 

utveckling under sina unga år. Efter att hon gått ut gymnasiet var, med tanke på hennes 

uppväxt, nästa steg självklart men dock ovanligt för sin tid. Det blev Uppsala universitet för 

Gulli som ganska snart fick användning av sitt intresse för fysikens lagar.  

I takt med att hon börjar studera i Uppsala får hon också vänner i universitetets inre kretsar 

vilket gav Gulli möjlighet och inte minst, slagkraft till att röra om i den akademiska världen. I 

Uppsala träffar hon dessutom sin framtida make Henrik Petrini som i högsta grad var en del 

av den, innan nämnda, inre kretsen.
29

 Gulli var den första årgången av studentskor och en av 

de kvinnor som skapade Uppsala kvinnliga studentförening och med sin Henrik vid sin sida 

gavs hon friare spelrum att framföra det hon ville. Henrik och Gulli var nära både 

äktenskapsmässigt men också yrkesmässigt där de gjorde flera arbeten och studier 

tillsammans. I och med Henriks akademiskt höga position kunde Gulli, genom sin make, få 

fram det hon ville ha sagt sällskap och sammanhang som hon själv inte kunnat annars. Detta 

                                                 
28
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var inte ett helt ovanligt sätt för kvinnor att få fram sina budskap på under tiden innan och lite 

efter 1900.
30

  

Gulli brann för kvinnors rätt att rösta såväl som att utbilda sig. Efter att hon tagit examen på 

Uppsala universitet disputerade hon några år senare med sin första och enda 

doktorsavhandling Om gasers utströmning genom kapillärrör vid låga tryck vilket var 

ovanligt för dåtiden eftersom forskningsetablissemanget var väldigt mansdominerat. Det är 

emellertid inte inom fysiken Gulli har sin allra största gärning och i samband med sin 

avhandling lämnade hon den akademiska världen bakom sig. 1902 flyttar hon med sin 

nyblivne make Henrik till Växjö och där börjar Gulli arbeta som lärare vid en elementärskola 

ämnad för flickor. Hon avskedas dock efter bara fyra år på grund av skilda åsikter om vad 

som bör läras ut. Men Gulli går inte sysslolös för det. Hon har under sin tid i Växjö börjat 

engagera sig för kvinnors rösträtt och 1903, under sin period som lärare, går hon med i en 

kvinnlig rösträttsförening som hon relativt snabbt blir ordförande för. Gulli är driven och 

dessutom framgångsrik vilket visar sig genom att hon 1910 blir invald ledamot i Växjö 

stadsfullmäktige till 1914 och dessutom i Växjö drätselkammare åren 1913 och 1914. Under 

dessa år var hon aktiv och drev frågor som skolan, kvinnors rösträtt, ensamstående mödrar 

och deras barns rättigheter. Efter sina uppdrag i Växjö 1914 flyttade hon tillbaka till 

Stockholm och tog upp läraryrket igen där hon var mycket väl omtyckt. I Stockholm fortsatte 

hon att arbeta flitigt med kvinnors rösträtt och gjorde det dessutom bra. Levin skriver om 

Gullis roll i kvinnorörelsen Frisinnade kvinnors gemenskap så här; ”Hennes arbetsvillighet 

och skicklighet som föreläsare kom här väl till pass”.
31

 Återstoden av sitt liv spenderade hon 

på ett liknande sätt där hon aldrig slutade kämpa för kvinnors rätt. Kampen slutade inte vid 

kvinnlig rösträtt, på 30-talet arbetade hon för att gifta kvinnor skulle få arbeta.
32

 Gulli går bort 

8 april 1941 och med sitt arv ses hon som en pionjär och förgrundsfigur i 

kvinnorättsväsendet.
33
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6. Huvudstudie 

6.1 Växjö Stadsfullmäktiges protokoll 1910-1914 
Förutom att Gulli Petrini nämns när hon den 20 december 1910 blir invald i stadsfullmäktige 

är hon inte särskilt ofta omnämnd i protokollen mer än att hon är närvarande vid många av de 

sammanträdena under sitt första år som ledamot.
34

 Först i november 1911 syns hon i 

protokollen vid diskussioner. Då handlar ärendet om inrättandet av en vävskola och vilka som 

ska gå i den. Gulli vill sätta unga kvinnor i arbete och vill genom inrättandet av vävskolan att 

eleverna sedan ska ut i arbetslivet. Protokollskrivaren skriver att Petrini får igenom sin yrkan 

vilket betyder att reglementet kring intagning och dylikt ska granskas så inrättandet av 

vävskolan kan ske.
35

 

Med tiden blir Petrini allt mer återkommande i stadsfullmäktiges protokoll och den 22 

februari 1912 vill hon ifrågasätta ett beslut som handlar om lokal till barnkrubban.
36

 Beslutet 

har tagits utan någon votering vilket Petrini finner olämpligt. Petrinis resning leder till en 

omröstning som resulterar i att de nödställda unga mödrarna för en lämpligare lokal samt att 

den lokal som barnkrubban höll till i innan nu blir tillgänglig för småskolelärarinnorna i 

staden som ges möjlighet till att hålla seminarium i en lämpligare lokal.
37

 Det är dock inte 

utan motstånd då flera i stadsfullmäktige tycker att de lokaler som var tillgängliga innan var 

bra nog.
38

 Detta kostar naturligtvis mer än den tidigare lösningen men det framgår att Växjö 

stadsfullmäktige har fått flera ekonomiska bidrag av entusiastiska kvinnor i Växjö som är 

upprymda över de nya planerna.
39

 Petrini får i och med detta sitt första nedskrivna stöd i när 

herr Arcaduis och Fornander öppet visar medhåll, seminarier måste ges plats till.
40

  

Petrini blir en tid efter resningen invald i en kommitté som ska behandla ärendet om de 

nödställda unga mödrarna och vad som ska ske med lokalerna.
41

 Konstigt nog nämns inte 

Petrini alls i efterföljande protokoll även om ärendet hon varit drivande i omnämns flera 

                                                 
34

 Växjö kulturarvcentrum, Växjö stadsfullmäktiges protokoll, 1910-12-20 
35

 Växjö kulturarvcentrum, Växjö stadsfullmäktiges protokoll, 1911-11-23 
36

 Vårdanstalt för unga mödrar i nöd 
37

 Växjö kulturarvcentrum, Växjö stadsfullmäktiges protokoll, 1912-02-22 
38

 Växjö kulturarvcentrum, Växjö stadsfullmäktiges protokoll, 1912-04-25 
39

 Växjö kulturarvcentrum, Växjö stadsfullmäktiges protokoll, 1912-02-22 
40

 Växjö kulturarvcentrum, Växjö stadsfullmäktiges protokoll, 1912-03-19 
41

 Växjö kulturarvcentrum, Växjö stadsfullmäktiges protokoll, 1912-05-23 
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gånger. De herrar från tidigare, Arcadius och Fornander, som höll med Petrini i frågan nämns 

betydligt mer frekvent och verkar vara de som leder processen, inte Petrini. Ungefär fyra 

månader senare står det klart att de nödställda unga mödrarna får en ny bostad och den 

tidigare lokalen blir tillgänglig för småskolelärarinnorna. Petrini nämns inte.
42

 

Petrini förekommer inte mer än att hon är på plats vid sammanträdena under 1913 och det 

framgår under början på nästa år att hon avsäger sina uppdrag i Växjö stadsfullmäktige på 

grund av flytt till annan ort.
43

  

Övriga iakttagelser som undertecknad gjort är att i telegram från högre instanser som 

exempelvis riksdagen väljer man att helt utelämna Petrini genom att ge telegrammen Till 

herrar i Växjö stadsfullmäktige. Detta förekommer upprepade gånger under hela 

undersökningsperioden oavsett telegrammets handling.
44

 En annan iakttagelse finns i 

protokollen där det, innan varje manlig ledamot, finns en titel. Männen tilltalas bland annat 

med husägare Andersson eller rektor Fahlstén medan Gulli Petrini enbart benämns som Fru 

Petrini vilket kan ses som märkligt eftersom hon innehade flera olika möjliga titlar.
45

      

6.2 Växjö Drätselkammares protokoll 1913-1914 
I dessa protokoll var det svårt att bestämma vem som sa vad eftersom de inte var skrivna med 

namn på samma sätt som i stadsfullmäktiges protokoll. Petrini blir omnämnd att hon är 

närvarande men eftersom det är svårt att urskilja vem som säger vad, är det också svårt att 

avgöra vad som är hennes ord. Emellertid gjordes en intressant iakttagelse när undertecknad 

läste det. Precis som i stadsfullmäktiges protokoll kom det telegram från högre ort där det 

stod; ”Till Herrar af Drätselkammare i Wexiö”.
46

    

6.3 Smålandsposten 1910-1914 
Den 14 december rapporterar Smålandsposten att rösterna efter valet till Växjö 

stadsfullmäktige är färdigräknade. Det uppges ha varit en särskild stor uppmärksamhet kring 

detta val och intresset samt röstdeltagandet rapporteras ha varit större än tidigare. Bland 

namnen som valts in finns Gulli Petrini som enda representant för kvinnorna. Inget extra 

                                                 
42

 Växjö kulturarvcentrum, Växjö stadsfullmäktiges protokoll, 1913-01-29 
43

 Växjö kulturarvcentrum, Växjö stadsfullmäktiges protokoll, 1914-02-01 
44

 Växjö kulturarvcentrum, Växjö stadsfullmäktiges protokoll, 1911-12-14 
45

 Växjö kulturarvcentrum, Växjö stadsfullmäktiges protokoll, 1911-10-23 
46

 Växjö kulturarvcentrum, Växjö drätselkammares protokoll, 1913-07-17 
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fokus läggs just på henne utan det konstateras bara att hon är invald.
47

 

Under början av 1911 framträder Petrini på en rösträttskongress för kvinnor som talare. I sitt 

tal tackar hon av en Carolina Widerström som varit betydande för kvinnors rösträtt. Vidare 

pratar hon om att förväntningarna på stadsfullmäktige bör vara hoppfulla men inte 

oproportionerligt stora efter som sådana ärenden som kvinnors rösträtt kommer att vara en 

segdragen process i en så könsuppdelad politisk värld. Petrini säger; ”Vi äro ännu obekanta 

med många frågor. Men vi lofva att göra vårt bästa, och vi få väl börja med att skydda de små 

och svaga i samhället.”.
48

 Enligt författaren ska resterande del av talet handlat om att Petrini 

talar om hur de ska gå tillväga för att nå dit de vill. Planen och förhoppningen är att de 

männen som har sin politiska läggning åt höger ska delvis ersättas med agitatorer från LKPR.  

Petrini verkar vara en uppskattad talarinna enligt författaren som skriver; ”Vännerna af 

kvinnlig rösträtt fyllde salen och för att fira tillfället talade Gulli Petrini inför en entusiastisk 

publik”.
49

 Slutprodukten av mötet blir en motion som säger att kvinnor ska få rösträtt med 

omedelbar verkan vilken också skickas till statsministern. Statsministern och riksdagen svarar 

med att utredningar ska påbörjas för att bedöma behovet och lämpligheten för kvinnlig 

rösträtt.
50

 Ungefär två år senare anordnas det en fest för att fira föreningen för kvinnors 

rösträtt som kämpat i tio år tillsammans. Gulli Petrini, som var ordförande för föreningen, var 

den som ledde festligheterna, och det med bravur dessutom; ”Det var ett utmärkt föredrag, 

formfullänadt och sakrikt, och man lade nogsamt märke till att talarinnan var inne på sitt 

älsklingsämne”.
51

 Petrini ska ha talat om att det handlade om att övervinna tusenåriga 

fördomar på så kort tid som möjligt. Hon bad kvinnorna på festen att ha tålamod men också 

att känna hopp eftersom utvecklingen gått framåt sedan de startade för tio år sedan. Talet var 

mycket uppskattat enligt författaren.
52

   

Petrini kritiserar folkskoleväsendets samverkan med kyrkan i en insändare där hon menar att 

undervisningen sköts så dåligt att det knappt borde vara lagligt. Undervisningen i kyrkan är 

både knapphändig och dyr för de familjer som sätter sina barn där. Petrini går hårt åt flera av 

de ansvariga i både folkskolestyrelsen och domkapitlet och menar att det är jäv, det de håller 

på med.
53

 Alla är dock inte av samma åsikt som Petrini. En insändare signerad Quidam 
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 Smålandsposten, ”Stadsfullmäktigevalet i Växjö” 1910-12-14 
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 Smålandsposten, ”Kvinnans politiska rösträtt” 1911-01-11 
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 Smålandsposten, ”Kvinnans politiska rösträtt” 1911-01-11 
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reagerar starkt på Petrinis fördömmande av kyrkan och menar att det hon skriver är 

fullständigt nonsens. Hen inleder sin insändare med; ”Undertecknad borde, af självrespekt, 

inte ens svara på de anklagelser Petrini uttryckt”
54

 och fortsätter sedan; ”Ni kastar eder öfver 

domkapitlets ledamöter med starka anklagelser, grundade på förvanskade citat.  Hvad de 

anträffade citaten beträffar, må det ankomma på hvar och en af de anklagande själfva att 

tillbakavisa de sällsamma ord som lagts i mun”.
55

 Som en uppföljare av det Quidam skrivit 

lägger sedan redaktionen på Smålandsposten till; ”Efter denna fullt korrekta och värdiga 

replik, som i sanning förtjänar att få vara slutreplik, förklara vi meningsskiftet om hithörande 

sak i vår för allmänheten afsedda spalt slutbehandlad”.
56

 vilket är en tydlig indikation över 

vem som har rätt åsikter enligt redaktionen på Smålandsposten.
57

 

Petrini nämns också vid flera tillfällen i samband med Smålandspostens sammanfattningar för 

stadsfullmäktiges sammanträden. I frågan om proportionellt valsätt inom stadsfullmäktige 

ställer sig Petrini kritisk eftersom hon tycker att allas röst bör ha lika värde oavsett vilket parti 

en förespråkar. Petrini menar dessutom att i sådana sammanhang som i stadsfullmäktige bör 

alla kunna agera som de själva tycker. Alla ska kunna samverka med alla alladeles oavsett 

vilka partier man tillhör. Stadsfullmäktige verkar vara delade i detta ärende. Herr Fornander 

menar att det vore bra med proportionellt valsätt eftersom det skulle göra stadsfullmäktige 

mer handlingskraftigt.
58

 

I frågan om nedsatt avgift för elektricitet menar Gulli att man borde införa ett pris på dagen 

när elen inte används speciellt mycket och ett pris på eftermiddagen/kvällen när elektriciteten 

används desto mer. Petrini blir dock motarbetad eftersom att Landén med flera anser att det är 

betydligt mer praktiskt att fortsätta med fastpris oavsett tid på dygnet. Petri håller med Landén 

och menar dessutom att man inte alls borde sänka priset på elektricitet eftersom det inte vore 

gynnsamt rent ekonomiskt. Herrarna Petri och Landén går segrande ur den, enligt författaren, 

heta diskussionen. Just Petri och Petrini har väldigt ofta olika åsikter.
59

 

Vid ett annat sammanträde diskuteras den offentliga arbetsförmedlingsanstalten och hur den 

ska utformas. Landstinget har presenterat en motion som inte Petrini inte kan låta bli att 

ifrågasätta. Petrini vill bland annat veta hur det reglemente kring anstalten skrivs och av vilka. 
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Hon uppges ha hamnat i en; ”het ordväxling”
60

 med Fornander som manar Petrini till lugn och 

förklarar att ärendet kring reglementet har tagits av landstinget som borde sitta inne på 

nödvändig kompetens.
61

 

Under början av 1912 diskuteras frågan kring vart småskolelärarinnorna ska ha sina 

seminarier för någonstans. Det verkar inte vara en hjärtefråga för så många i stadsfullmäktige 

med några få undantag. Ett förslag om att flytta verksamheten till stortorget viftas undan av 

Petri som uppges ha sagt; ”det skulle medföra svårigheter för stadens invånare att behöfva 

springa från det ena torget till det andra, och tal. trodde att ej att fruarna skulle bli nöjda med 

en sådan ordning.”.
62

 Om småskolelärarinnorna skulle vara på stortorget skulle torghandeln få 

delas upp på två torg. Petrini ställer sig, som ofta, frågande till Petri och menar att det 

minsann inte är så ont om plats som Herr Petri säger.
63

  

Kvinnors situation och utbildning ligger som bekant Petrini varmt om hjärtat. Därför är det 

naturligt att hon är högst delaktig i ärendet om ett hem för nödställda mödrar. Hon vill, 

tillsammans med herrar Fornander och Arcadius, ordna att nödställda mödrar ska ha en bra 

lokal att vistas i. Hon kritiseras dock av Herr Ekedahl som uppges ha sagt; ”Petrini vill 

premiera på ett lastbart leverne”
64

 vilket Petrini tar avstånd ifrån. Petrini ska sedan ha 

förklarat att; ”det ej vore fråga om att premiera ett lastbart lif utan tvärt om att i detta söka 

rätta och förbättra.”.
65

 Ett par månader senare skriver författaren att det nu utsetts en kommitté 

som ska behandla ärendet och det var till ett par av ledamöternas glädje som Petrini var invald 

i denna. Hon ansågs av bland annat herr Ekedahl vara väl lämpad för uppdraget.
66

  

De nödställda mödrarna är inte de enda som enligt Petrini behöver hjälp i livet. En Anton 

Svensson som arbetat på ett grustag i staden har skadat sig så pass illa att han fått amputera 

benet. Petrini och Fornander har beslutat att Svensson ska få den hjälp han behöver för att dels 

vila upp sig och sedan återgå till livet. Därför betalar stadsfullmäktige utgifterna från 

sjukhuset och även kostnader för det konstgjorda benet.
67

 

En motion framlagd av herr Öhman yrkar att Stadsfullmäktige borde dela kostnaden med 
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landstinget i omhändertagandet av läroverksbyggnaderna. Öhman menar att det blir för dyrt 

att sköta på egen hand. Gulli Petrini stöder inte motionen och menar att landstinget inte har 

något med läroverksbyggnaderna att göra eftersom det bara är staden, i förlängningen 

stadsfullmäktige, som kan dra nytta av byggnaderna. Skatten från lärarna går till staden och 

dessutom utbildas stadens befolkning vilket gynnar staden ur ett långsiktigt perspektiv.
68

  

I april 1912 presenterar Gulli Petrini en motion som säger att Växjö stadsfullmäktige borde 

avslå pansarbåtsinsamlingens förfrågan om att järnvägsbolagen i Växjö och Alvesta ska 

sponsra med pengar. Petrini tycker inte att Växjös pengar borde gå till en nationell 

angelägenhet som pansarbåtar utan istället lägga pengarna på ändamål som hjälper lokalt. 

Detta nedröstas fullständigt av samtliga som kommenterar och Ekedahl menar att det vore 

närmast pinsamt att inte bidra till en sådan viktig sak när flera andra fullmäktige gjort det.
69

 

Vid ett sammanträde diskuteras pensioneringen av stadens befattningshavare och hur deras 

pensionskassa ska se ut. Det diskuteras belopp tills Petrini kommer till tals; ”Fru Petrini 

önskade få upplysning om hur frågan ställde sig för de kvinnliga befattningshafvarna, om 

hvilka intet hade nämnts”.
70

 Replikerna på Petrinis ord verkar ha överraskat resterande 

sällskap då Petrinis fråga aldrig svaras på. Ärendet bordläggs tills vidare.
 71

         

6.4 Wexiöbladet 1910-1914 
Den 16 december rapporteras det från Wexiöbladet att omröstningen till Växjö 

stadsfullmäktige är avslutad och bland namnen som är invalda finns Gulli Petrini, som 

därmed blir den första svenska kvinnan i stadsfullmäktige.
72

  

Denna insändare från 2 februari 1911 gäller en föreläsning som Petrini hållit där hon talat om 

kyrkliga angelägenheter. Det liknar ett forum med ett ämne och sedan flera efterföljande svar. 

Petrini ska ha sagt att Jesus är guds son men inte gud och att det inte finns några bevis på 

detta.
 73

 Det har uppenbarligen blivit ramaskri i många hem där flera uttalat sig starkt om vad 

de tycker om Petrinis åsikter och vad hon sagt. En insändare av okänd identitet skriver att 

Petrini sagt följande på föreläsningen; ”det var först genom något kyrkomöte flera hundra år 
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efter Kristus, som man genom votering fastslog, att Jesus var guds son”.
74

 Petrini dementerar 

och går till motattack då hon förnekar att hon sagt en sådan sak, ”Det står att han hvar guds 

son, men att det ingenstädes står, att han är gud.”, hon skriver också; ”Tidningarna ha, enl. 

föred., vägrat ta in annonser om mötet, de ha tydligen icke haft referenter där, men Ni tvekar  

icke var närvarande, där jag på grund af en hopdiktad lögn smädas i min egenskap af 

ämbetsman”.
75

 Dessutom avslutar hon sin replik med;”Tidt och ofta har jag i Eder tidning 

öfverfallits av smädelser och lögnaktiga beskyllningar. Jag har ogärna velat vidtaga nödiga 

åtgärder för stäfjande häraf, hvilket måhända hade varit det lämpligaste, men det är dock 

naturligt, att mitt tålamod någon gång måste taga slut”.
76

 Petrini får sedan medhåll av en Emil 

Persson som menar att det spridits felaktig information. Det som Petrini anklagades för att ha 

sagt menar Persson inte vara sanning.
77

  

Prästen Gunnar Stenwall svarar på Petrinis svar två dagar senare. Stenwall skriver att 

han; ”nödgas endast beklaga att, tonen i min insändare varit onödigt skarp”.
78

 Han fortsätter 

dock med att säga; ”men anser, att lektor Petrini genom sitt inlägg i frågan ytterligare 

bestyrkt, Hvad jag ville ha fram.”.
79

 Stenwall menar att Petrini försöker slingra sig ur det 

frågetecken som Stenwall rest genom sin kritik. Stenwall håller fast vid att Petrini talat om 

Jesus och gud som symbol i förminskande dager och han nämner några exempel där Jesus 

kallas för gud i bibeln. Det märks tydligt här att Stenwall står på den kyrkliga sidan när han 

kritiserar både Petrini och ”fritänkaragitatorn”
80

 (läs: teologerna) som hon referat till under sin 

föreläsning. Stenwall vill inte utesluta att Jesus inte är gud.
81

 Stenwall är inte den enda som 

kritisk till Petrini.  

S. Lindström går även han hårt åt Petrini på grund av att hon dagarna innan återigen kritiserat 

det kyrkliga arbetet. Denna gång handlar det om att Petrini tycker det är onödigt att domprost 

Ekedahl har en egen adjunkt som sköter mycket av hans arbete när Ekedahl egentligen hade 

klarat utföra arbetet på egen hand. Petrini tycker det är onödiga utgifter som kunde läggas på 

annat och att det dessutom inte borde vara på domprost Ekedals bord att avgöra huruvida han 

behöver extra hjälp eller inte eftersom han inte ser objektivt på ärendet utan mer åt sin egen 
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vinning. Lindström håller inte med och menar att Petrini inte ska lägga sig i sådant hon inte 

begriper. ”Petrinis bristande kännedom härom torde hänga samman med Petrinis fullständiga 

oförmåga att förstå och värdera prästens ämbetsgärning”.
82

. Lindström och Stenwall för mer 

gehör av en insändare signerad En af de många. Denne tackar Stenwall och Lindström för att 

de tagit kyrkan till försvar i samband med Petrinis påhopp. Inledningen är talande; ”I vårt lilla 

samhälle har man åter med sorg och förtrytelse fått bevittna hurusom kristendomen hånas och 

förlöjligas samt dess förkunnare förföljas.  När detta sker, såsom nyligen händt, af en 

akademiskt bildad lärare i framskjuten ställning, som likväl icke anser under sin värdighet att 

offentligheten inför en delvis omogen och okritisk publik förvränga och neddraga de heliga 

sanningar”.
 83

 Kyrkan under denna tid verkade onekligen vara en öm punkt för väldigt 

många.
84

 Även Wexiöbladets nyhetsredaktion verkar vara en aning trött på agitatorn Petrini 

och i sitt egna svar, som är i anslutning till insändaren ovan, skriver de; ”Detta välformulerade 

och utarbetade svar får härmed avsluta Stenwall-Petrinikonflikten som figurerat i Wexiöbladet 

länge nog.   

I ett referat från 24 november 1911 av en sammankomst i Växjö Stadsfullmäktige diskuteras 

två frågor som Petrini är inblandad i. Dels den om uppförandet av en 

arbetsförmedlingsanstalt, dels den om vävskolan för kvinnor. Petrini vill att reglementet kring 

den offentliga anstalten granskas innan man tar något beslut kring dess inrättande. Petrini får 

inget medhåll i sin yrkan till granskning. Fornander får, enligt författaren, upplysa Gulli om 

att landstinget redan har godkänt reglementet och att det granskats. Gällande vävskolan blir 

det mer diskussion där Hoffman med flera tycker att det inte är värt att investera pengar i en 

vävskola när så få blir hjälpta av den. Petrini håller inte med och menar att det vore synd att 

avbryta projektet. Hon menar att uppstarten av någonting alltid är svår. Vidare menar Petrini 

att man i stadsfullmäktige borde ge kvinnorna och skolan en chans innan man börjar dra ner 

investeringarna. Petrini verkar ändå få merparten av stadsfullmäktige med sig när mötet 

avslutas trots allt då flera ändå ställt sig på hennes sida.
85

 

Vid ett senare sammanträde diskuteras nybyggnads- och underhållningsskyldigheten vid 

allmänna läroverket. Petrini anser att det vore oklokt att inte agera här eftersom att det handlar 

om så många ungdomar i Växjö som riskerar att få sämre kvalitet i skolan. Herr Ernst menar 

emellertid att det finns ekonomiska frågor som bör vägas in i sammanhanget. Det riskerar att 
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bli dyrt om man går ihop med landstinget och delar den byggnadskassa som finns till för 

nybyggnationer och renoveringar till realskolan. I slutändan får Petrini med flera sin vilja 

igenom då det bestäms att förslaget kring investeringen i realskolans lokaler kvarstår. Petrinis 

engagemang i frågor gällande skola och utbildning är genomgående och återkommande.
86

  

Petrini engagerar sig i mer frågor, som exempelvis den om nödställda mödrars livsvillkor och 

inrättandet av ett hem för dessa. Petrini är aktiv frågan och är definitivt för inrättandet av ett 

hem. Hon får dock motstånd i flera av sina ledamotskollegor där flera menar att man bör 

vänta ett tag till för att se om det verkligen behövs. Lösningen blir då att ge de nödställda 

kvinnorna en summa pengar och en extra barnavårdarinna. Petrini menar att detta är en 

kortsiktig lösning på ett växande problem. Att inrätta denna anstalt underlättar för mödrarna. 

Problemet ligger, enligt Petrini, ursprungligen i att de unga flickorna lämnar hemmet i för ung 

ålder. Petrini ”trodde att man genom hemmet skulle kunna fostra mödrarna och väcka deras 

ansvarskänsla”.
87

 Trots Petrinis yrkan beslutar stadsfullmäktige att avvakta och se hur stort 

behovet verkligen är.
88

  

Knappt två månader senare är ärendet uppe igen och nu har Petrini kommit upp med förslaget 

att tillsvidare erbjuda tillfällig inrättning samt en kommitté av fem personer för att utreda 

behovet och den eventuella kostnaden för en ordinarie bostad för de nödställda kvinnorna och 

deras barn. Detta tas emot med blandade åsikter. Petri tycker att man fortsatt ska avvakta och 

börja med en statistisk undersökning av behovet innan man bildar kommitté och erbjuder 

bostad. Petri får här stöd av Bäckström. Beslutet blir en form av kompromiss där ärendet 

istället bordläggs samtidigt som bostaden skulle vara tillgänglig för de unga mammorna i 

nöd.
89

 Vid nästa sammankomst av Växjö stadsfullmäktige ska en kommitté väljas ut. Det som 

från början skulle vara fem blir nu tre och dessa är herrar Ekedahl, Goldkuhl och Sjödén 

vilket Petrini ifrågasätter. Petrini menar att det, i denna fråga, borde vara minst en kvinna av 

tre kommittéledamoter eftersom det är kvinnor det berör. Helst ser hon dock att kommittén 

består av fem ledamoter varav minst två kvinnor, för att perspektivet ska breddas is 

diskussionerna. Det beslutas att fem personer, minst två kvinnor, ska väljas in i kommittén 

och valet av ledamot lämnas över till beredningsutskottet.
90

  

En månad senare presenteras kandidaterna. Fyra män och tre kvinnor är utvalda och Gulli 
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Petrini är en av dessa. Ekedahl hyllar Petrini och är mycket nöjd över att hon föreslagits och 

ordföranden i Stadsfullmäktige menar att kandidaterna som kan bli invalda är de som anses 

sitta inne med mest erfarenhet i ärendet. Omröstningen slutar med att Gulli Petrini, Emma 

Andersson och herrar H. Goldkuhl, A. Fornander, M. Sjöden. Gulli Petrini fick flest röster av 

alla.
91

      

Petrini tycker även till om brännvinsförsäljningen i ett referat från Växjö stadsfullmäktige. Ett 

förslag har presenterats som säger att det ska finnas två minuthandelsställen och fem 

utskänkningsställen. Många av ledamöterna ställer sig ganska milt i frågan och menar att det 

där får bolaget själva sköta. Herr Ödman vill att minuthandeln ska vara helt stängd när 

militärtåg passerar genom staden, annars är han av samma milda åsikt som de andra. Petrini är 

dock mer brydd än sina kollegor och menar att man borde agera varsamt när det kommer 

spritförsäljning och att det vore lämpligt att stänga av de som är på polisens 

alkoholmissbrukslista. Hon ställer också frågan om bolaget själva håller koll eller om de säljer 

hur mycket sprit som helst, bara kunden betalar för det. Petrini visar på stark skepsis till 

brännvinsförsäljningen och tar rygg på den riksdagsmotion som förespråkar 

nykterhetsnämnder och liknande. I slutet av sammanträdandet tar dock Petrini tillbaka sitt 

yrkande av oklar anledning och ansökningen om minuthandel- och utskänkningsställena 

styrks.
92

 En relaterad fråga, vilken är den om olika nykterhetsföreningar, behandlas. 

Föreningarna får kritik från flera håll i stadsfullmäktige. De gör ett bra jobb för att hålla borta 

människor från spriten men det som händer är att de faller för andra synder. Herr Ekedahl 

uppges ha sagt; ”Den syndaflod af nöjen såsom baler, teater verkade en sinnesberusning, som 

ej vore till gagn för ungdomen”
93

. Dessa aktiviteter inkräktar dessutom på söndagens lugn och 

frid. Petrini ger ett mer stillsamt intryck men menar samtidigt att det kan förekomma väl 

många nöjen i och runt omkring föreningen. Emellertid säger hon att nykterhetsfolket i 

ovanligt hög grad förtjänar tacksamhet för de byggt upp lokaler för många människors nöjen. 

Petrini lägger också till att politiker och prästerskapet också använt dessa lokaler, varför 

kritiseras inte dessa?
94

 

Under inledningen av 1913 blir Petrini invald i elektricitetverkets förvaltningsutskott. Därför 

är det naturligt att hon blir involverad i ärendet om omläggning av belysningsinstallation vid 

läroverket. Herr Ernst vill inte att stadsfullmäktige ska ta ansvar över kostnaderna som blir i 
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och med belysningsinstallationen. Han menar att det vore dumt att sätta sig i skuld och att det 

dessutom kan drabba andra instanser som skolan och fattigvården. Petrini menar dock att det 

skulle skicka märkliga signaler eftersom man tagit sig an en byggnadskyldighet
95

 under 

början av året som säger annorlunda.
96

 Landen lägger sig i och ger Ernst stöd när han säger att 

han inte kan förstå varför Petrini är skeptisk. Ärendet får ingen lösning under 

sammankomsten utan det blir återremitterat till drätselkammaren.
97

     

Vid en kongress gällande kvinnors rösträtt är Gulli med som huvudtalare. Författaren skriver 

att Petrini talar om kvinnors rösträttskamp de senaste tio åren, dels som en tillbakablick på 

vad de åstadkommit, och dels en blick mot framtiden, vilka mål och hinder de har i kampen 

för lika rösträtt. ”I riksdagen har andra kammaren ett par gånger uttalat för den politiska 

kvinnorösträtten, senast vid föregående riksdag, då ett regeringsförslag härom förelåg. Första 

kammaren är emellertid hindret för målets förverkligande”.
98

 Petrini talar också om 

föreställningar som borde vara förlegade vid det laget, exempelvis att kvinnan ska vara 

bunden till hemmet. Hon slår också ett slag för FKPR för deras hårda, duktiga arbete. Talet 

uppges vara uppskattat och enligt författaren blir Petrini attackerad av livliga applåder när hon 

avslutar sitt tal.
99

 

Den 9 januari 1914 rapporterar Wexiöbladet att Gulli Petrini har lämnat sin post i Växjö 

stadsfullmäktige på grund av att hon och hennes make flyttat till Stockholm. Petrini lämnar 

därmed sina uppdrag i Växjö stadsfullmäktige och Växjö drätselkammare med omedelbar 

verkan. ”Sedan hr ordf. uttryckt sitt beklagande öfver att genom Petrinis afgång en energisk 

och dugande förmåga tagits ifrån stadsfullmäktige, beslöto stadsfullmäktige godkänna 

afsägelsen”
100

 fredagen den 30 januari tillkännager också Växjö drätselkammare att Petrini 

lämnat sina uppdrag på grund av flytt från orten.
101

 

7. Analys 
Under detta kapitel kommer en övergripande analys av all materialinsamling göras. Materialet 

kommer att analyseras utifrån mitt teoretiska ramverk som behandlar maktrelationer mellan 

manligt och kvinnligt, genusarbetsdelning mellan könen och den situationen med fyra parter 
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mellan man, kvinna, stat och lokalpress som beskrivs i teorikapitlet. Jag kommer också 

besvara mina två frågeställningar och syfte.  

7.1 Gulli Petrini – en ickefråga? 
När Petrini blir invald till Växjö stadsfullmäktige under slutet av december 1910 skulle man 

kunna tänka sig att det blir reaktioner i samhället. Det var trots allt den första kvinnan som 

blev invald i stadsfullmäktige i Sverige någonsin. Petrini var dessutom inte en vanlig kvinna i 

den mening eftersom hon inte var rädd att utmana och testa de könsgränser som fanns i den 

politiska arenan. Ändock syns det inga reaktioner alls varken från allmänheten eller i 

nyhetsrapporteringen. Det konstateras mer eller mindre bara att en Gulli Petrini blivit invald 

som ledamot i stadsfullmäktigevalet 1910 vilket var oväntat. Det är också relativt tyst under 

första halvåret från Petrini om man ser till stadsfullmäktiges protokoll och tidningsmaterialet 

vilket också var oväntat eftersom Petrini beskrivs av många som eldig och handlingskraftig i 

flera andra, liknande sammanhang. Det är först när man börjar kolla i protokollen på telegram 

och bilagor från riksdagen och hovet som undertecknad finner en eventuell förklaring. Vid 

upprepade tillfällen exkluderas Petrini helt och hållet av riksdagen och hovet när de 

skriver ”Till herrar i Växjö stadsfullmäktige”
102

 eller ”Herrar af stadsfullmäktige i Växjö”.
103

 

Oavsett om det är medvetet eller inte blir det en markering mot Gulli Petrini från den 

mansdominerade politiska arenan. Här är du ingen. En annan liknande iakttagelse gjordes 

även de i protokollen. När männen var omnämnda i sammanträdena och liknande var det 

alltid med någon form av titel. Det behöver nödvändigtvis inte vara tunga titlar som 

borgmästare eller överläkare, det kan också vara relativt simpla som husägare eller lärare. 

När Gulli Petrini omnämns skriver man fru Petrini utan någon titel alls.
104

 Detta faktum blir 

nästan komiskt eftersom Petrini hade flera titlar att använda sig av, dessutom en relativt tung i 

sammanhanget. I svenskt biografiskt lexikon blir hon titulerad som fil. dr Petrini vilket står 

för filosofie doktor. Hon hade även flera andra möjliga titlar som lektor eller lärarinna vilka 

troligtvis hade fungerat väl om Gulli Petrini varit herr istället för fru.
 105

   

Vad kan då Petrinis frånvaro i protokollen och i tidningen bero på? Kan det helt enkelt ha varit 

så att Petrini inte fick komma till tals på samma sätt som männen på grund av hon var kvinna? 

Det är inte alls otroligt. Ser man till kvinnosynen under den tiden är det ingen omöjlighet. En 
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av många liknande artiklar som undertecknad hittat i samband med materialinsamlingen har 

rubriken ”Vad kfvinnor ej bör säga till sina män”.
106

 Den handlar kortfattat om att kvinnorna 

inte borde störa mannen med sina småaktiga problem och sitt skvaller vid matbordet när han 

arbetat hela dagen. ”I tamburdörren böra inga andra ledsamma nyheter än de som börja eller 

sluta med orden ”ring genast doktorn!” få omtalas”
107

. Insändaren säger en del om dess samtid 

där kvinnan enligt samhällsnormen, ska vara hemma och laga mat, städa och inte störa sin 

man som arbetar in levebrödet.
108

 Detta kopplar jag till min teoridel där Rönnbäck skriver om 

genusarbetsdelning vilket handlar om olika normer och föreställningar som bestämmer 

kvinnans respektive mannens roller. Dessa normer och föreställningar säger att kvinnan ska 

vara hemma och sköta om hemmet medan mannen ska arbeta och vara den som försörjer 

familjen.
109

 Det Rönnbäck skriver om maktrelationer går även det att applicera i 

sammanhanget då mannen figurerar som en form av överhet gentemot kvinnan. Mannen ska 

inte behöva besväras med kvinnans småaktiga problem, kvinnan ska vara en snäll och god 

hustru som tjänar sin man väl. Åtminstone är det de signaler som denna typ av insändare och 

artiklar skickar till samhället. Precis som att telegrammen från hovet och riksdagen blir en 

sorts maktdemonsration och således bygger en maktrelation mellan Petrini och övriga män i 

sammanhanget.
110

  

Tidningars betydelse som norm- och åsiktsförmedlare ska heller inte underskattas, 

synnerligen inte under 1910-1914 då tidningar var den enda median som fanns, jämfört med 

idag där det finns flera utkörsportar fullmatade av information. Tosh är inne på samma spår 

när han påvisar medias stora påverkan på samhällets ramar. Det som visas och skrivs i 

tidningarna blir en sanning för väldigt många vilket får konsekvenser när insändare likt den i 

stycket ovan, publiceras. Tosh menar dock att media inte är enhällig i rollen att forma normer 

och föreställningar, det är emellertid en bidragande faktor.
111

 Engström skriver även hon om 

medias roll i samhället och hur den fungerar som en förlängd arm, både för och mot 

samhället. Media förmedlar i detta fall vilken genusordning som råder i samhället vilket också 

återspeglas i hemmen, på arbetsplatsen, på resturangen och så vidare. Den tidigare nämnda 

insändaren blir således ett slags kvitto på det. Även om den inte är hela anledningen till varför 

könsfördelningen och könsrollerna är som de är, spär den på, de i många avseenden skeva, 
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könsroller och könsfördelningar som redan fanns.
112

   

7.2 Mannens betydelse 
En annan anledning till Petrinis blygsamma inledning i stadsfullmäktige kan handla om det 

som Berg, Florin och Wisselgren skriver. De menar att kvinnor som varit gifta eller i ett 

förhållande med en, på ett eller annat sätt framstående man, har använt dessa män som 

symboliska brevduvor för att få fram det de vill ha sagt. Enligt Berg, Wisselgren och Florin 

ska inte paret Petrini inte varit något undantag i sammanhanget. Hagen är på samma spår som 

Berg, Wisselgren och Florin vad gäller Henrik och Gulli Petrinis relation. Hon skriver att 

gemenskapen de hade ofta kom till uttryck genom ett flitigt samarbete där de bland annat 

arbetade för flera reformer inom skolväsendet och i undervisningen.
113

 Kvinnan behövde 

nödvändigtvis heller inte ha en personlig relation till mannen utan detta kunde ske även 

mellan vänner i grupper, eller förslagsvis i stadsfullmäktige?
114

 Detta är emellertid en aning 

spekulativt eftersom det omöjligt går att veta den exakta anledningen. Det kan ha varit så 

enkelt att fru Petrini bara ville hålla en låg profil i början och inte röra om i den politiska 

grytan med en gång, men av någon anledning känns det inte riktigt som Gulli Petrinis väg att 

gå. I flera studier och artiklar undertecknad läst beskrivs hon nämligen som vass, principfast 

och rakt på sak. Hagen skriver; ”man kunde karaktärisera dr Petrini med ett enda ord: aktiv. 

Det förefaller som hon aldrig saknats på sin plats bland stadens fäder och i varje fråga tog hon 

livligt del.”
115

 Petrini verkar heller inte varit typen som viker sig när hon kritiseras eller 

påverkas av vad andra tycker om henne. Hagen skriver; ”Hennes spänstighet och andliga 

hälsa räddade henne från att någonsin oroas eller känna sig sårad av ett brutalt angrepp eller 

ett försåtligt dolkstygn i pressen, humorns gudagåva kom också till hjälp”.
116

 vilket antyder på 

att Petrini var en speciell kvinna för sin tid med en hel del skinn på näsan.
117

 

7.3 Petrini mot de stora 
Efter en relativt blygsam start i Växjö stadsfullmäktige sett utifrån tidningsrapportering och 

protokoll börjar Gulli att få alltmer plats i olika sammanhang. I Wexiöbladet skriver hon flera 

uppmärksammade insändare gällande kyrkoväsendet vilket inte är särskilt populärt bland de 
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kyrkliga människorna i staden. Petrini kritiserar det faktum att domprost Ekedal har en 

adjunkt som hjälper honom. Petrini menar att det jobbet skulle Ekedal kunna utföra alldeles 

utmärkt på egen hand utan någon adjunkt. Svaret kommer tillbaka hårt och direkt från 

signaturen Lindström som menar att Petrini inte borde uttala sig i frågor som hon inte vet 

någonting om.  

Petrini och kyrkan kommer i luven på varandra fler gånger, bland annat när hon hållit en 

föreläsning där hon ska ifrågasatt saker som står i bibeln. Bland annat ifrågasätter hon att 

Jesus skulle vara gud vilket Ekedal ska ha sagt. Detta tolkas av pastorer Stenwall och 

Lindström som att Petrini talar nedlåtande om kyrkan, Gud och Jesus när det enda hon gör är 

att ifrågasätta bibelns alla tolkningar. Petrini får utstå väldigt hård kritik för detta från flera 

håll och benämns flera gånger som en agitator som bara vill skapa oreda. Kritiken är på ytan 

riktad mot Petrinis föreläsnings innehåll men en kan ana en underliggande frustration hos de 

insändare som kritiserar Petrini. Att en föreläsare, dessutom kvinnlig, kritiserar den mäktiga 

och etablerade kyrkan var mycket ovanligt. Återigen kopplar jag detta till mitt teoretiska 

ramverk och Rönnbäck där hon skriver om maktrelationer. En maktrelation behöver 

nödvändigtvis inte bara handla om två personer emellan. I det här fallet handlar det om Petrini 

på den ena sida och kyrkosällskapet på den andra. En tydlig maktdemonstration är när Petrini 

blir tillsagd att hon inte borde prata om sådant hon inte förstår. Vid ett tillfälle får hon utstå 

hård kritik för något som hon inte sagt varpå fru Petrini verkligen sätter hårt mot hårt, både 

mot insändaren men också mot tidningen. För så är det naturligtvis också, Wexiöbladet gör ett 

urval i vad de vill publicera; ”Tidningarna ha, enl. föred., vägrat ta in annonser om mötet, de 

ha tydligen icke haft referenter där, men Ni tvekar dock icke att ta in i Eder tidning en sådan 

artikel skrifven av en person som av allt att döma icke var närvarande, där jag på grund af en 

hopdiktad lögn smädas i min egenskap af ämbetsman”.
118

 Att anklaga någon för något som 

inte denne gjort kan ses som ett tecken på frustration eller att man i sin iver, så gärna velat 

sätta dit Petrini att man förblindat sig en aning och skickat iväg en insändare med felaktig 

information. Hur som helst är inte Petrini ett dugg rädd för att trampa folk på tårna vilket 

krävs enligt Ambjörnsson för att genusgränser och könsuppdelningar ska flyttas. Hon menar 

att endast genom att utmana och närmast provocera de könsstereotypa uppdelningarna och 

rollerna, kan man uppnå förändring.
119

 Detta i ett Växjö som enligt Hagen gick under följande 

beskrivning under tidigt 1900-tal; ”Det har talats mycket om det mörkaste Småland och om 
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Wäxjö som en konservatismens högborg”.
120

 Hagens ord gör min till synes långsökta poäng 

lite mer förståelig.
121

  

En intressant iakttagelse här är att det står betydligt mer om Petrini i Wexiöbladet än vad det 

gör i Smålandsposten. Vad det beror på vet jag inte helt säkert men det finns några 

förklaringar. En förklaring kan vara att Wexiöbladet helt enkelt är mer lokalt präglad vilket 

innebär att redaktionen prioriterar de mer lokala nyheterna än andra. Jämförelsevis med 

Smålandsposten som är en större tidning och har ett större fokus än Wexiöbladet på nationell 

såväl som internationell nivå vad gäller nyheter. En annan förklaring är att Wexiöbladet är lite 

mer konservativ vilket betyder att det är en större sensation att en kvinna blandar sig i 

politiken och dessutom tycker och tänker starkt och frispråkigt. Det verkar också som att 

Petrini och Wexiöbladet har väldigt skilda åsikter gällande vissa ärenden vilket framgår ett 

antal gånger i min materialinsamling; ”Tidt och ofta har jag i Eder tidning öfverfallits av 

smädelser och lögnaktiga beskyllningar. Jag har ogärna velat vidtaga nödiga åtgärder för 

stäfjande häraf, hvilket måhända hade varit det lämpligaste, men det är dock naturligt, att mitt 

tålamod någon gång måste taga slut”.
122

 Det verkar onekligen vara en djupare konflikt mellan 

Petrini och Wexiöbladet än vad ögat ser. Hagen bekräftar att det funnits en schism mellan de 

båda vilket hon tar upp i sin bok. Wexiöbladet ska ha tryckt upp en notis som handlar om att 

man hittat mumien efter faraon som är omnämnd i bibeln vilket talar emot bibelns ord. Vid de 

flesta andra tillfällen är redaktionen på Wexiöbladet konservativ och avvisande när det 

kommer till nya tankar och teorier men nu verkar de gjort en vändning? Petrini 

uppmärksammar naturlivis detta och skickar iväg en insändare med rubriken ”Har den 

moderna otron insmugit sig i Wexiöbladet?”.
123

 Tiden efter att Petrinis insändare publiceras är 

det flera som uttrycker sin oro och misstro, vad är sanning egentligen? Några år senare 

kontaktar en nyexaminerad biologilärare redaktionen och ber om att få publicera en 

nytänkande naturvetenskaplig artikel. Svaret från redaktionen blir; ”Nej det törs vi rakt inte. 

Ty för ett par år sedan klippte vi en artikel i Wexiöbladet om Bibelns Farao och det blev en 

sådan oro i hela stiftet för att artikeln inte var renlärig nog, så vi törs aldrig mer ta in några 

kulturella artiklar i Wexiöbladet.”
124

 Återigen visar Petrini prov på både det Ambjörnsson och 

Rönnbäck talar om vilket är maktrelationer och hur en individ kan motarbeta samt motverka 
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dessa.
125

 I det här fallet är det Wexiöbladet mot Petrini där Petrini utmanar och ifrågasätter 

tidningen vilket verkligen verkar rucka på maktrelationerna.
126

 

Även om Smålandsposten inte rapporterar lika mycket om Petrini behöver det nödvändigtvis 

inte betyda att de var mer godkännande gentemot Petrini som kvinnlig politiker och tyckare. 

Det finns ett väldigt tydligt ställningstagande i mitt resultat där Petrini återigen hamnat i en 

dispyt med kyrkofolket. Denna gång handlar det om Kyrkans samverkan med 

folkskoleväsendet vilket känns som en fråga som verkligen berör Petrini, både för hennes 

eviga engagemang i skolfrågor men också för sin kritiska ståndpunkt gentemot kyrkan. Petrini 

går till stark kritik mot detta samarbete där hon menar att det sköts så pass dåligt att det 

nästintill borde vara olagligt. Hon menar att det är alldeles för dyrt för den undermåliga 

undervisning som erbjuds till eleverna. Precis som i tidigare exempel blir reaktionerna starka 

när Petrini går hårt åt kyrkan. Signatur Quidam skriver att Petrini agerar skamfullt och att det 

är magstarkt av en sådan person att kritisera kyrkliga arbetare som försöker hjälpa till. Det 

intressanta skrivs emellertid i slutet av notisen. Där har nämligen Smålandspostens redaktion 

publicerat några avslutande kommentarer gällande dispyten och Quidams insändare; ”Efter 

denna fullt korrekta och värdiga replik, som i sanning förtjänar att få vara slutreplik, förklara 

vi meningsskiftet om hithörande sak i vår för allmänheten afsedda spalt slutbehandlad.”
127

 

vilket verkligen visar på vad Smålandsposten tycker i frågan. 

Gulli Petrini var som redan nämnt, aktiv och livlig i sitt arbete som ledamot i stadsfullmäktige 

men den fråga hon kanske brann allra mest för var den om kvinnors rätt. Frågan om kvinnors 

rätt är inte en ensam fråga utan den går onekligen att applicera på många sammanhang. Från 

studiens materialinsamling kan man utläsa att hon ofta sätter sin kvinnliga prägel på de flesta 

frågor hon är aktiv i. Ett bra exempel på detta är i ett ärende om pensioneringen av ett antal 

manliga befattningshavare. Petrini blandar sig i diskussionen och frågar vilken pension de 

kvinnliga befattningshavarna kommer att få vilket verkar ha överraskat de övriga 

medlemmarna. Gulli var också mycket aktiv i diverse kvinnorörelser vilket rapporteras en hel 

del om i tidningarna. Hon får agera talare vid flera tillfällen och verkar enligt tidningarna göra 

det med den äran. I de sammanhangen verkar Gulli Petrini verkligen vara hög beaktad av de 

flesta, tidningarna inkluderade; ”Vännerna af kvinnlig rösträtt fyllde salen och för att fira 
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tillfället talade Gulli Petrini inför en entusiastisk publik”.
128

 Vid ett annat tillfälle skriver 

tidningen; ”Det var ett utmärkt föredrag, formfulländadt och sakrikt, och man lade nogsamt 

märke till att talarinnan var inne på sitt älsklingsämne”.
129

 vilket någonstans ändå signalerar 

för en form av beundran till Petrini. Det bör nämnas att det är något som verkar ha kommet 

med tiden. Ju längre fram jag kommer i min undersökningsperiod verkar det där agget övergå 

mer o mer till en respekt. När hon sedan under inledningen av 1914 avsäger sig sina uppdrag i 

drätselkammaren och stadsfullmäktige på grund av flytt till Stockholm får hon beröm från 

både Wexiöbladet och stadsfullmäktige; ”Sedan hr ordf. uttryckt sitt beklagande öfver att 

genom Petrinis afgång en energisk och dugande förmåga tagits ifrån stadsfullmäktige, beslöto 

stadsfullmäktige godkänna afsägelsen”.
130

 Smålandsposten är mer återhållsamma och 

konstaterar mer att Petrini flyttat och ersätts av en ny kvinna.
 131

  

7.4 Sammanfattande slutord 
För att återkoppla till mina två frågeställningar så går de in i varandra vilket gör att jag skriver 

ett sammanfattande svar till båda. Båda tidningar var väldigt lika i sin rapportering om Petrini 

under första halvåret. Efter det börjar Petrini förekomma allt oftare i bägge tidningar men 

framförallt i Wexiöbladet som då var väldigt kritisk till henne. Detta kritiska pågår mestadels 

mellan åren 1911-1912 för att sedan övergå till en mer normal nyhetsrapportering där tonen 

varken är hård eller vänlig. Framåt slutet av min undersökningsperiod verkar dock tidningarna 

fått mer respekt för Petrini när de vid några tillfällen uttrycker att hon är duktig och fullt 

kompetent i exempelvis kvinnofrågor. Det kan också bero på att hon slutar att agera agitator 

som när hon uttalar sig bryskt om kyrkan eller hur folkskolan sköts. Något förvånande är det 

att Wexiöbladet gav Petrini ett par fina meningar i samband med sitt avsked och inte 

Smålandsposten. Samtidigt höll Smålandsposten en lite lägre nivå av värdering i artiklarna 

jämfört med Wexiöbladet vilket gör resultat i viss mån väntat ändå. Detta pekar dock på att 

Ambjörnssons teori om att normer om att könsuppdelningar och könsroller måste utmanas för 

att ändras. I det här fallet är det onekligen det Petrini gjort. Dels i samband med sin position i 

stadsfullmäktige men också i sin roll som stark tyckande kvinna.
132

    

Vad gäller protokollen är det en liknande utveckling, dock utan de väldigt kritiska momenten 

                                                 
128

 Smålandsposten, ”Kvinnans politiska rösträtt” 1911-01-11 
129

 Smålandsposten, ”En stor dag för rösträttskvinnorna i Växjö” 1913-04-11 
130

 Wexiöbladet, ”Wexiö stadsfullmäktige” 1914-01-09 
131

 Smålandsposten, ”Wexiö stadsfullmäktige” 1914-01-14 
132

 Ambjörnsson, 2004:22-24 



 

 

34 

 

likt de kring konflikten mellan kyrkofolket o Petrini. I början av sin tid i stadsfullmäktige fick 

hon inte speciellt mycket rampljus, men allt eftersom omnämns hon mer och mer. Även om 

hon inte syns så mycket kan man urskilja en klar skillnad från de första månaderna när hon 

inte nämns alls till de sista månaderna när hon nämns relativit ofta. Detta är ett tecken på att 

de maktrelationer som Rönnbäck talar om har förändrats, kanske inte till en jämlik relation 

men avståndet mellan Petrini och övriga har i alla fall minskat drastiskt.
133

 En väldigt 

intressant iakttagelse är att det är flera studier som säger att Petrini var väldigt livlig och aktiv. 

Den bilden fick undertecknad inte när protokoll och tidningar lästes.
134

  

8. Didaktisk reflektion 
Könsroller och maktförhållanden finns överallt och inte minst i skolans värld. Det är till stor 

del samma roller och relationer som Rönnbäck talar om. Flickor och pojkar förväntas vara på 

ett visst sätt för att passa i normen som finns i samhället. I skolans arena kan detta till exempal 

tas uttryck i till exempel olika bedömningar eller olika resultat. Pojkar och flickor förväntas 

att ta roller som hör till att vara flicka eller pojke.
135

 Tjejer är ofta duktiga och ambitiösa i 

skolan medan killar är mer högljudda och busiga. Dessa är stereotypa könsroller som inte bara 

påverkar eleverna själva utan också deras skolresultat och skolgång. Därför är det viktigt för 

mig som framtida lärare att försöka motverka dessa könsmönster och könsroller. På det viset 

ökar chansen för att eleverna blir den de vill vara och inte någon annan. Dessutom gynnar det 

eleverna eftersom de kan vara mer bekväma i själva utan att någon könsroll ska bestämma vad 

de ska göra. I skolverkets värdegrund står det; ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 

finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet.”.
136

 Detta går enkelt att koppla till min studie eftersom Petrinis kamp för 

kvinnors rätt handlar om människans lika värde och dess rätt till ansvarig frihet. Enligt 

skolans värdegrund ska det genomsyra undervisningen och således belysas med jämna 

mellanrum när exempelvis olika situationer där de normativa könsrollerna kan dyka upp. Ett 

annat komplement/alternativ på hur läraren ska arbeta med dessa frågor är genom att anpassa 

det efter ämnet. I kursplanen för historia 1b står det bland annat att kursen ska behandla 

demokratiseringen under 1800- och 1900-talet och däri jämställdhet och människors lika 

värde. Utifrån detta går det att utforma uppgifter där eleverna får titta på hur relationen mellan 

kvinnligt och manligt verkat och förändrats genom historien. Exempelvis; Vilka skillnader 
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mellan kvinnors situation innan demokratiseringen i Sverige och efter kan man se? Eller; 

Finns det några likheter mellan synen på manligt och kvinnligt nu, jämför med för 100 år 

sedan? Med denna typ av frågor får läraren förhoppningsvis eleverna att fundera och 

reflektera kring hur det har varit och hur de själva agerar i deras vardag.
 137
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