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Om forfatteren 

Åsa Bengtssons doktorgradsavhandling er skrevet ved Historiska institutionen, Lunds 

universitet. På sin side ved Lunds Universitet kommer det frem at Bengtssons interessefelt er 

kvinne og kjønnshistorie med fokus på kvinners politiske og offentlige handlinger. 

Hva handler avhandlingen om? 

Bengtssons doktoravhandling  Nyktra Kvinnor handler om den svenske 

totalavholdsforeningen Vita Bandet. Vita Bandet var en forening av og for kvinner, som 

hadde sitt utspring i Amerika på 1800-tallet. I 1885 ble foreningene samlet til en 

verdensomfattende organisasjon, World’s Woman’s Christian Temperance Union, med en 

hvit sløyfe som symbol. I Sverige ble Vita Bandet etablert i Stockholm 1900, etter det 

nordiske avholdsmøtet i Kristiania (Oslo). Foreningen ble etablert som en underavdeling av 

WWCTU. Som kvinneforening ble Vita Bandet raskt en av Sveriges største foreninger. Med 

sin analyse av Vita Bandet, bidrar Bengtssons avhandling til å nyansere forskningsområdene 

avholdsbevegelse og den politiske stemmerettsbevegelse. Bengtsson minsker gapet mellom 

politikk og sosialt arbeid, ved å vise at avholdsforeningens arbeid både var humanitær, men 

også politisk.  

Avhandlingens formål er å analysere Vita Bandets ideologiske rammeverk, samt å undersøke 

det sosiale og politiske engasjement på et idémessig plan, men også på et praktisk plan. En del 

av avhandlingen går ut på å analysere Vita Bandet som en sosial bevegelse for dermed å 

plassere den innenfor sosiologen Håkan Thörns ”rörelseteoretiska modell”.  Bengtssons 



overordnede mål er å problematisere Vita Bandets ideologiske tankemønstre og deres 

politiske og offentlige opptreden i forhold til det rådende kvinnesynet i tidsrommet 1900-

1930.   

Bengtsson tar for seg Vita Bandets ideologi og arbeidsområder. Blant annet går Bengtsson 

grundig inn i hvilket ideal Vita Bandet fremmet: hvilket verdier lå til grunn for idealet 

kvinne? Her finner Bengtsson at Vita Bandet var forankret i en protestantisk kristendom og 

fremmet et borgerlig middelklasse ideal. Arbeidsakene til Vita Bandet var derfor å bekjempe 

alkoholismen, arbeide for et sedelig og moralskt samfunn, bedre arbeidsmiljøene for de 

kvinnelige arbeidere, og det filantropiske arbeidet med å ta vare på barna, mødreopplæring,  

hvilehjem og hjelp til prostituerte og alkoholoserte kvinner. Men også Vita Bandets arbeid for 

en demokratisk utvikling blir vektlangt.  

Det blir for omfattende å gå inn i de forskjellige temaene her, men jeg ønsker å gå inn på 

Bengtssons kapittel om stemmerett og politisk medborgerskap. Her ønsker Bengtsson å koble 

Vita Bandets sosiale engasjement med politisk stemmerett. Lederen for WWCTU, Frances 

Willard, var en forkjemper for kvinners stemmerett. Hun hevdet at kvinner kunne bruke sin 

stemmerett for å beskytte sin familie fra alkoholen. Amerikanske Elisabeth C. Stanton var 

også stemmerettsforkjemper, og hun så på stemmeretten som en menneskerett. Disse to 

perspektivene finnes i den svenske foreningen, hevder Bengtsson. For Vita Bandets 

medlemmer var det derfor viktig å argumentere for kvinners stemmerett, fordi det kunne være 

et viktig våpen i kampen for sedelighet og umoral. Selvfølgelig var det nok ikke alle som 

stilte seg bak stemmerettskravet, imidlertid var det flertallet av medlemmene som var positive 

til stemmerett. Vita Bandet arbeidet for å gjøre kvinnene bevisste på sin politiske rolle, ved å 

bruke argumentasjon som virket betryggende på kvinner flest. Hjemmet ble brukt som en 

metafor for samfunnet og nasjonen, og argumentasjonen fremhevet at kvinnene skulle 

beskytte hjemmet/samfunnet/nasjonen fra alkoholen. Kampen mot alkoholen og mer praktiske 

temaer som å bedre bostedsforholdene ble sett på som interesseområder for kvinner på grunn 

av deres rolle som hustru og mor. Her kom det retoriske grepet til sin rett: Kvinner, beskyttere 

av hjemmet, trengte stemmerett for å beskytte samfunnet og nasjonen på samme måte.  

I 1909 ble det gjennomført en reform i Sverige, som åpnet for kvinners valgdeltakelse ved 

”stadsfullmäktigeval”. Ved første valget i 1910 ble 35 kvinner valgt inn, og av dem var åtte 

medlemmer i Vita Bandet. De var alle valgt inn på forskjellige partilister, for Vita Bandet var 

en partinøytral organisasjon. Tidsskriftet Vita Bandet løftet fram de innvalgte kvinnene og 



hyllet dem i sine artikler. Bengtsson oppsummerer Vita Bandets vektlegging av kvinnene på 

følgende måte: ”De politisk aktiva vitbandisterna blev därför viktiga även i rösträttsdebatten, 

eftersom de var exempel på att kvinnor var interesserande av politikk och hade politisk 

kompetens” (s 298).  Foreningsvirksomheten gav altså kvinner politisk skolering, og fungerte 

som politikerskoler.  

Konklusjonen til Bengtsson er at Vita Bandet ikke utelukkende arbeidet for å bekjempe 

alkoholen, men at foreningen også arbeidet for kvinners politiske rettigheter. Videre stadfester 

Bengtssons analyse at vitbandistene framstilte seg selv som politiske aktører og som politiske 

medborgere før kvinner hadde politiske rettigheter. Dermed har Bengtsson lukket gapet 

mellom de humanitære foreningene og de politiske kvinneforeningene. Vita Bandet arbeidet 

både for å bedre det sosiale samfunnet, men arbeidet også med å fremme kvinners politiske 

rettigheter.   

Min vurdering 

Når det tematiske blir for smalt, åpner Bengtsson blikket og setter temaet inn i en større 

kontekst. Dette er en styrke i avhandlingen. I kapittel 6 drøfter hun hvordan Vita Bandet 

arbeider i forhold til kvinnelige lønnsarbeidere. Her setter hun det i en større sammenheng, 

slik at leseren får en ny forståelse av hva argumentene innebærer. For en leser som ikke er 

kjent med svensk arbeiderhistorie, er Bengtssons grep helt avgjørende for å forstå Vita 

Bandets arbeid.  

Å sette fingeren på noe som mangler ved denne avhandlingen, er vanskelig. Bengtsson tar for 

seg så å si alle aspekter ved Vita Bandet. Imidlertid er det én ting jeg gjerne vil dra fram. Det 

nordiske samarbeidet mellom foreningene kommer i bakgrunnen i Bengtssons analyser. 

Bengtsson vier en stor del av avhandlingen på å vise at noen av arbeidsområdene i den 

svenske foreningen er i tråd med den verdensomfattende WWCTUs arbeid. Men mange av 

temaene som tas opp i avhandlingen forekom jo i de andre nordiske landene, dette kommer 

ikke klart fram i Bengtssons avhandling. Det var et samarbeid mellom de nordiske 

foreningene, det kommer jo fram av at det ble holdt nordiske konferanser én gang i året. I de 

tilfellene hvor konferansene nevnes, legger Bengtsson vekt på hva som var Sveriges innlegg. 

Selv om dette ikke er en del av Bengtssons analyse, ville det ha vært interessant å vite hva 

Vita Bandet fikk av impulser av de andre nordiske landene på konferansene.  

Syns jeg Bengtsson når sine mål? Absolutt. En grundig avhandling som dekker de fleste 

feltene som totalavholdsforeningen Vita Bandet arbeidet med.  


