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Kristina Borg – Tidningsägare, 
fredsaktivist och rösträttskämpe
karin gustavsson
Fil. dr i etnologi, Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Vid 1900-talets början engagerades sig ett stort antal kvinnor runt om i Sverige för rätten att 
få rösta i både riksdagsval och kommunala val. En av dem var Kristina Borg från Helsing-
borg (1844–1928). Hon var en av tusentals aktörer som bidrog till bestående förändring av 
samhället. Liksom många andra rösträttskvinnor var Kristina Borg engagerad i olika för-
eningar och samhällsinstitutioner, bland dessa ordförande för helsingborgsavdelningen av 
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) från dess bildande 1903 till upplös-
ningen 1921. I sin egenskap av ägare av Öresundsposten var Kristina Borg också en av ytterst 
få kvinnor i ledande ställning inom den svenska tidningsvärlden.

”Ett gammaldags allmogehem”

Kristina Borg föddes 1844 som Kristina Jöns-
son eller Jönsdotter – båda namn formerna 
förekommer i kyrkoböckerna – i Västra Bro-
by, några mil öster om Helsingborg, som 
nummer sex i en syskonskara som senare 
också kom att utökas med två yngre syskon. 
Fadern Jöns Andersson var lantbrukare med 
uppdrag som nämndeman, modern hette 
Elna Persdotter. En liten inblick i Kristinas 
uppväxt och hennes intressen som ung gavs 
i tidningen Idun 1911:

Uppvuxen i ett gammaldags allmoge-
hem, i kretsen av många syskon, fick 
hon redan tidigt pröfva kvinnans sär-
egna villkor. Läslysten som flickungen 
var, måste hon mången gång gömma 
boken under förklädet – så stränge ligen 
var henne en pojksyssla sådan som bok-
läsning förbjuden.1

Figur 1. Porträtt av läsande Kristina Borg 1899. 
Foto: Alfred B. Nilson. Helsingborgs museum.
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Här indikeras att den unga Kristina hade 
intellektuella intressen, som inte gick att 
utöva i barndomshemmet. Artikelns upp-
hovsperson var författaren Karl Gustaf 
Ossian-Nilsson, som var en av Kristina 
Borgs nära vänner. Källan till påståendet 
om den hindrade bokläsningen var rimligen 
Kristina själv.

På 1860-talet lämnade många unga 
landsbygden och flyttade till städer och stör-
re samhällen. Befolkningsökningen hade 
lett till att det inte fanns försörjning för alla 
i de traditionella agrara näringarna, medan 
det i de expanderande städerna etablerades 
såväl industrier som offentliga inrättningar 
som behövde arbetskraft. Kristina var en 
av de som flyttade från landsbygden för en 
tillvaro i en stad. I hennes fall gick flytten 
inte särskilt långt, bara några mil västerut till 
Helsingborg.2 Och även om det geografiska 
avståndet inte var så långt så var förändring-
arna i livsstil och livsvillkor förmodligen 
mycket stora för en person som lämnade 
ett lanthushåll – med Ossian-Nilssons ord 
”ett gammaldags allmogehem” – för ett liv i 
en växande industristad. I Helsingborg gick 
Kristina en kurs i bokhålleri.3 Då förvärvade 
hon kunskaper som var starkt efterfrågade 
i den växande handels- och industristaden 
med dess många expanderande företag och 
organisationer.

Kursen kom att leda till en anställning 
på Öresundspostens officin i Helsingborg. 
Där var Fredrik Borg tidningsägare, chef-
redaktör och ansvarig utgivare sedan 1856. 
Han hade profilerat sig som demokrat och 
republikan, ovanliga ståndpunkter vid den 
tiden. Tycke uppstod mellan de båda och 
sommaren 1869 gifte sig Fredrik Borg och 
Kristina Jönsson i Helsing ör.4

Fredrik Borg – rösträttspionjär

Under åren 1879–1884 var Fredrik Borg 
ledamot av riksdagens andra kammare. På 
våren 1884 lade han en motion där han 
bland annat yrkade om införande av rösträtt 
för kvinnor. Denna motion brukar beteck-
nas som det första försöket att ge svenska 
kvinnor rösträtt. Motionen röstades dock 
ner med siffrorna 44–53. Vid 1884 års riks-
dag yttrade Fredrik Borg bland annat:

Så länge menskligheten icke erkänner 
hvad qvinnan är, eller att hon är men-
niska i ordets fulla bemärkelse […] så 
länge kan hon icke vinna den ställning, 
som henne med rätta tillkommer.

En annan riksdagsledamot, friherre Stackel-
berg, som anslöt sig till Borgs motion yttrade 
vid samma tillfälle:

Figur 2. Fredrik Borg. Foto: Kungliga biblioteket.
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Det sägs att qvinnans egenskaper äro 
så olika mannens, att hon derför icke 
bör hafva samma rättigheter som han. 
Jag vågar påstå motsatsen. Just derföre 
att hennes egenskaper äro olika man-
nens, bör hon vara representerad vid 
riksdagen, emedan Riksdagen eljest icke 
representerar hela folket.5

Det kom att dröja nära 40 år innan Stackel-
bergs önskan om att se kvinnor i riks dagen 
kunde uppfyllas. Först efter valet 1921 
blev detta möjligt och 1922 tog de första 
kvinnliga riksdagsledamöterna plats, fem 
till antalet.

På Norra Strandgatan  
i Helsingborg  
– hemmet och tidningen

Öresundspostens redaktion och tryckeri fanns 
i kvarteret Norden, på Norra Strandgatan 
10 i centrala Helsingborg. Där hade också 
såväl makarna Borg som flera av tidning-
ens medarbetare sin bostad, och Fredrik 
och Kristinas hushåll kom snart att utökas. 
År 1870 tog sig makarna Borg an den då 
10-åriga Ida Blomberg från Ängel holm. Hon 
var dotter till utgivaren av Engelholms-posten 
Carl Fredrik Blomberg, vars hustru nyss 
hade avlidit. Två år senare flyttade Kristinas 
15-åriga systerdotter Agneta Hansson (för 
det mesta kallad Agna) in hos paret Borg. 
Ida och Agna blev kvar i hushållet på Norra 
Strandgatan och blev paret Borgs foster-
döttrar. Ida Blomberg kom att gifta sig med 
Öresundspostens medarbetare Johan August 
Törnblom, och de familjära relationerna 
mellan tidningsägare och medarbetare beto-
nades därmed ytterligare.

Makarna Borgs hem var en samlings-
punkt för Helsingborgs lilla krets av kultur-
utövare. Konstnären Nils Forsberg och för-
fattaren Nils Krok tillsammans med den 
redan nämnde författaren Karl Gustav 
Ossian-Nilsson är några av de personer som 
var återkommande gäster. Till umgänget 
hörde också den norske författaren Björn-
stierne Björnsson, den danske fredsaktivis-
ten Fredrik Bajer och svenske Karl Pontus 
Arnoldson, journalisten Wendela Hebbe och 
hennes dotter sångerskan Signe Hebbe.6 Nils 
Forsberg använde för övrigt Kristina Borg 
som modell i sin kända målning ”Stenbocks 
kurir” som han målade 1911 – Kristina var 
förebilden till drottning Hedvig Eleonora!

Figur 3. Kristina Borg med fosterdöttrarna Ida 
och Agna. Foto från 1870-talet. Foto: Hanna 
Forthmeiier. Helsingborgs museum.
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Vid sidan av Fredrik Borg som var Öre-
sundspostens redaktör var också Kristina 
högst delaktig i det redaktionella arbetet. 
Dessutom skötte hon tidningens ekonomi, 
enligt flera vittnesmål på ett mycket för-
tjänstfullt sätt.7 Efter Fredrik Borgs död 
1895 blev Kristina ägare av tidningen. Den 
mångårige medarbetaren Axel Svenson blev 
huvudredaktör och ansvarig utgivare fram 
till 1913. Därefter tog Kristina över också 
den rollen. Hela tiden arbetade hon och 
redaktionen i Fredrik Borgs anda.8 Var-
dagen på redaktionen bestod bland annat 
i att finna skribenter till ämnen som intres-
serade läsekretsen. Ett exempel på detta är 
hur Kristina i november 1906 kontaktade 
riksdagsmannen Per Rösiö, en dåtida känd 
jordbruksreformator, och bad honom lämna 
bidrag till tidningen:

Med stort intresse har jag följt hr Rösiös 
storartade verksamhet för småfolkets 
bästa.

Hon fortsatte:

Öresunds-posten är, som hr Rösiö möj-
ligen observerat, en stor vän af egna-
hemsidéen och därför har jag tänkt att 
det skulle vara så bra för tidningen om 
vi skulle kunna lyckas att få hr Rösiö 
att då och då skriva en liten artikel för 
tidningen i ena eller andra ämnet.9

Förfrågan till Rösiö föll väl ut, och några 
veckor senare kunde Öresundsposten berätta 
att från och med nu skulle ”den framstående 
landtbrukaren och författaren P.J. Rösiö” 
skriva varje månad om lantbruksrelaterade 
ämnen.10 Utöver det redaktionella arbetet 
var Kristina som ägare ansvarig också för 
den tekniska produktionen av tidningen. 

Till det hörde att uppdatera den maskinella 
utrustningen. Således berättade hon 1914 
i ett brev till Anna Bugge Wicksell att hon 
just beställt en ny sättmaskin, som snart 
skulle levereras, något som krävde hennes 
närvaro på plats.11

Från 1913 och ända fram till 1928 var 
Kristina Borg både ägare och ansvarig ut-
givare, men de sista åren blev en prövning. 
Hon tvingades sälja tidningen 1928 när 
ekonomin gick allt sämre, och hon avled 
strax därefter.12 Hon hade då varit en av 
ytterst få kvinnor i ledande ställning på 
en svensk tidning. Efter hennes död skrev 
Svenska Dagbladet:

Bland tidningens personal vidmakt-
höll hon städse en milt patriarkalisk 
anda, vilken för övrigt väl harmonierade 
med den säregna gammaldags miljö, vari 
företaget till det sista fortgick.13

Socialt arbete

Industrialismen och den starka urbanise-
ring som svenska städer genomgick under 
1800-talets avslutande decennier skapade 
nya behov av stöd och underhåll åt mindre 
bemedlade personer, och en lång rad filan-
tropiska organisationer bildades landet runt. 
I Helsingborg, med en befolkningstillväxt 
som var starkare än på många andra håll, 
rådde i vissa områden en omfattande trång-
boddhet och ibland ren nöd som motverka-
des både av det offentliga och av frivilliga 
organisationer. Kristina Borg kom redan 
från 1870-talet att bli aktiv i en lång rad 
föreningar och organisationer, vars syfte var 
att gynna mindre bemedlade medborgares 
liv och välfärd. Flera av dessa övergick så 
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småningom till att bli kommunala verk-
samheter. Således var det Kristina Borg som 
redan i början av 1870-talet tog de första 
initiativen till att Helsingborgs industri- och 
arbetarförening skulle få en egen samlings-
lokal på Söder, något som förverkligades 
1877.14 År 1895 blev hon invald i styrelsen 
för en förening, som skulle arbeta för inrät-
tandet av en barnasyl i Helsingborg. Fören-
ingen stod bakom den verksamhet som fick 
namnet ”Friherrinnan Eva Tornérhjelms 
barnasyl” efter en donator (ordet barnasyl 
ändrades så småningom till daghem). Där 
kunde små barn få tillsyn när deras mödrar 
arbetade. Från och med 1907 var Kristina 
vice ordförande, och hon kvarstod i styrelsen 
fram till sin död 1928.15

I Föreningen för sommarkolonier i Hel-
singborg var hon med från år 1900 som 
kassa förvaltare och ”förste direktris”. År 
1904 blev hon ledamot i styrelsen för fören-
ingen Helsingborgs arbetsstugor, som hade 
som ändamål att bereda skolbarn syssel-
sättning med slöjd och hantverk. Samma 
år blev hon också ledamot i styrelsen för 
arbetsförmedlingen i Helsingborg, då som 
en av två representanter för ”det kvinnliga 
arbetet”.

När det i juni 1906 blev aktuellt att välja 
in en ny ledamot i fattigvårdsstyrelsen i Hel-
singborg lanserade Axel Svenson Kristina 
som kandidat, ett förslag som han presen-
terade vid Stadsfullmäktiges sammanträde:

Lagen tillåter som bekant att äfven 
kvinnor få väljas till ledamöter af fattig-
vårdsstyrelsen och det vore på tiden 
att man här i Helsingborg invalde en 
kvinna. Öfverallt på andra ställen där 
man så gjort har det gifvit ett lysande 

resultat. Till dylika uppdrag vore kvin-
nan synner ligen lämplig. Att här i staden 
få in en kvinna i fattigvårdsstyrelsen vore 
så mycket lättare och mera fruktbärande 
som det här finns en kvinna, som i rikt 
mått äger de förutsättningar som kräf-
vas för en dylik post. Hon har en stor 
lifserfarenhet och en vid syn på ting-
en, hvarjämte hon äger en om  fattande 
person kännedom och allmänt anlitas för 
uppdrag i välgörande syfte. Därjämte 
är hennes intresse och godhet mot alla 
fattiga känd och erkänd. Den kvinna jag 
här åsyftat och som jag föreslår till leda-
mot i styrelsen, är fru Kristina Borg.16

Nu var ju förslagsställaren Axel Svenson 
knappast ojävig – han var nära vän till Kris-
tina, mångårig medarbetare i Öresundsposten 
och vid den aktuella tiden dess huvudredak-
tör. Resultatet av omröstningen blev inte 
enligt Svensons förslag. Apotekare Unger 
valdes med 24 röster, Kristina fick 9. Men 
fem år senare, 1911, var tiden mogen och 
hon blev invald som den första kvinnliga 
ledamoten i fattigvårdsstyrelsen.17

Fredsarbetet

Fredssaken hade länge engagerat Fredrik 
Borg, ett intresse som kom att delas av Kris-
tina. Några månader efter bröllopet 1869 
reste de tillsammans till en fredskonferens 
i Schweiz, där de bland andra lyssnade på 
Victor Hugo.18 Till Fredrik Borgs umgänge 
hörde bland andra välkända representanter 
för det sena 1800-talets fredsrörelse, som till 
exempel de tidigare nämnda Fredrik Bajer 
och Karl Pontus Arnoldson (1908 fick de 
båda dela på Nobels fredspris). Runt om i 
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landet bildades lokala fredsföreningar och 
också i Helsingborg togs ett sådant initia-
tiv 1896, men resultatet förefaller ha blivit 
skralt. En annons i Öresundsposten i april 
1896 berättade att Helsingborgs fredsfören-
ing skulle ha ett konstituerande samman-
träde i godtemplarnas lokal. En notis införd 
i tidningen några dagar senare rapportera-
de att mötet hade varit fåtaligt besökt och 
att ett nytt möte skulle komma att anord-
nas.19 Aktiviteten i föreningen förefaller 
dock ha varit låg och få spår finns efter den, 
och huruvida Kristina Borg var aktiv där 
är oklart. Men hennes engagemang visas 
genom att hon var en av undertecknarna 
i ett upprop publicerat i Dagens Nyheter i 
juni 1897, riktat till Sveriges kvinnor att 
stödja ”fredssaken”.20

1898 blev Kristina kontaktad av Anna 
Lindhagen, som bad henne att bli Hel-
singborgs representant i den då nybildade 
Svenska kvinnliga fredsföreningen:

Har haft nöjet mottaga ert bref och vill 
med nöje ingå i föreningen samt verka 
för fredssaken […]

skrev Kristina till Anna Lindhagen. Hon 
lovade också att försöka värva fler med-
lemmar, även om hon trodde att intresset 
nog inte var så stort i Helsingborg, vid den 
tiden en militärstad med ett centralt placerat 
husarregemente:

Många medlemmar fruktar jag icke äro 
att uppdrifva här, skall likväl söka göra 
mitt bästa och värfva så många jag kan.21

Engagemanget i fredsrörelsen kom att leda 
till att Kristina Borg år 1906 deltog som 
delegat vid en stor internationell fredskon-
ferens i Milano.

Rösträttsaktivisten

Flera kvinnoorganisationer, som Fredrika 
Bremerförbundet och Vita bandet, hade i 
slutet av 1800-talet på sina program att verka 
för genomförande av rösträtt för kvinnor. 
Opinionsarbete i frågan drevs på olika sätt. 
Fredrika Bremer-förbundet skickade 1899 
en skrivelse i frågan till regeringen, som 
dock inte ledde någon vart. För att fokuse-
ra just rösträttsfrågan bildades i början av 
1900-talet flera föreningar på olika platser 
i landet, som enbart hade denna fråga på 
agendan. Dessa gick 1903 samman i Lands-
föreningen för kvinnans politiska rösträtt 
(LKPR).22

I januari 1903 hölls ett möte i Svea salen 
på hotell Continental i Helsingborg, då en 
lokalförening för Kvinnans politiska röst-
rätt bildades. Kristina Borg ingick i den 
intermistiska styrelsen, och vid ett möte 
i februari valdes hon till lokalförening-
ens ordförande. Då, en månad efter det 
första offentliga mötet, räknade förening-
en 100 medlemmar.23 Under alla de 18 år 
som föreningen verkade var Kristina Borg 
ordförande för Helsingborgsavdelningen. 
Återkommande i alla lokalföreningars verk-
samhet var arrangerandet av föredrag och 
opinionsmöten om rösträttssaken, och redan 
i början av april 1903 var det dags för den 
nybildade Helsingborgsavdelningens första 
arrangemang med en inbjuden föredrags-
hållare. Då kom Ann Margret Holmgren, 
en av grundarna av LKPR, och talade om 
vikten av kvinnors rösträtt.24 Föredragsverk-
samheten kom att bli ett effektivt verktyg i 
opinionsbildningen, och Holmgren var en 
av de mest anlitade landet runt. I september 
1907 gästades Helsingborg av Lydia Wahl-
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ström, vars ”förträffliga” föredrag lockade 
flera hundra personer.25

Alla föredrag var inte direkt kopplade 
till rösträttsrörelsen, utan de kunde ha en 
folkbildande ambition även i andra ämnen. 
Exempelvis kom notarien Gustav Schlyter 
från Helsingborg till föreningen vid ett till-
fälle 1915 och talade om ”Eldbegängelsen 
och krematorieväsendets utveckling”.26 Det 
var frågor som både Schlyter och Kristina 
Borg var engagerade i.

Det finns inga protokoll bevarade från 
Helsingborgsföreningens arbete, men korta 
notiser finns i Landsföreningens tryckta 
årsberättelser. Och i korta rapporter insän-
da till centralstyrelsen ges ibland inblickar 
i vad som varit på agendan i Helsingborg. 
Således rapporterade Kristina i mars 1904 
att föreningen beslutat att sända en reso-
lution till Karl Staaff med anledning av 
hans motion i rösträttsfrågan.27 Man sände 
också vid flera tillfällen brev till sina lokala 
riksdagsmän angående angelägenheten med 
kvinnors rösträtt.28 En notis i Helsingborgs 
Dagblad i mars 1906 berättade om fören-
ingens ordinarie årsmöte, som hade hållits i 
Betania kapellet. Kristina Borg lämnade då 
en ”utförlig och sakrik redogörelse för röst-
rättskongressen i Norrköping”. Medlems-
antalet i Helsingborgsföreningen uppgavs 
vara cirka 70. I styrelsen ingick utöver Kris-
tina Borg läkaren Hanna Christer-Nilsson, 
lärarinnan Nanny Palmkvist samt ytter-
ligare fyra helsingborgskvinnor. Léonie 
Deshayes, kontorschef på gummifabriken, 
var revisor.29

De allt fler lokala rösträttsföreningar-
nas arbete liksom Landsföreningens på 
central nivå gav långsamt resultat. 1906 
hade kampen för kvinnors rösträtt ham-

nat i politikens centrum på ett tydligt sätt, 
när både liberaler och socialdemokrater tog 
upp frågan i sina respektive partiprogram.30 
Som ägare av Öresundsposten hade Kristi-
na Borg en utmärkt plattform för opini-
onsbildning. Våren 1906 genomfördes en 
namninsamling för att visa opinionen för 
kvinnors rösträtt. Då publicerade Öresunds-
posten ett formulär för namninsamling på 
sin första sida, och inne i tidningen fanns 
en uppmaning till dess ”ärade läsarinnor” 
att klippa ut petitionen och samla så många 
underskrifter som möjligt, och sedan skicka 
dessa till Kristina Borg. I en artikel signerad 
K.B. i samma nummer av tidningen utveck-
las argumenten för kvinnors rätt att rösta 
under rubriken ”Hvarför böra kvinnorna 
ha rösträtt?”. I texten framhöll Kristina 
rösträttsfrågan som en rättvisefråga, och 
att kvinnor måste ges möjlighet att bidra 
till samhällets utveckling.31 Kristina Borgs 
betydelse för publiciteten kring rösträtts-
frågan kan anas i Landsföreningens års-
berättelse 1908. Där konstaterades det för 
Helsingborgs del att ”Av lokalpressen har i 
synnerhet Öresundsposten ivrigt verkat för 
kvinnans rösträtt”.32

Landets alla lokalföreningar var repre-
senterade vid Landsföreningens central-
styrelses möten, och Kristina Borg deltog 
regelbundet i dessa, som brukade genom-
föras i Stockholm. De skånska rösträtts-
föreningarna bildade en regional sam-
manslutning – Skåneförbundet – som i 
januari 1909 samlades för årsmöte i Hel-
singborg och det var då Kristina Borg 
som ledde förhandlingarna, där ungefär 
50 personer från 11 föreningar deltog.33 
Birgitta-dagen den 7 oktober kom 1916 
att utses till ”Röst rättens dag”, en dag då 
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rösträttskampen skulle uppmärksammas 
särskilt, med sammankomster på en lång 
rad orter landet runt. I Helsingborg samla-
des lokalföreningen på hotel Continental, 
som kommit att bli den fasta punkten för 
föreningen.

I samtiden fanns många debattörer, som 
var motståndare till att kvinnor skulle ges 
rösträtt, bland annat hävdades att kvinnors 
deltagande i det parlamentariska systemet 
skulle hota familjen som institution och 
kvinnors hemmahörande i hushållet. I tid-
ningen Idun 1907 beskrev Kristina Borg 
sin syn på kvinnor och rösträtt, där hon 
återkom till resonemangen hon fört i Öre-
sundsposten året innan. Rösträtten var en 
rättvisefråga. Dessutom menade hon att

[…] ju mera upplyst och mångsidigt 
utvecklad kvinnan blir, desto bättre 
skall hon förstå att fostra det kommande 
släktet o.s.v. En man, som intresserar 
sig för allmänna angelägenheter, har 
en betydligt vidare och mångsidigare 
syn på tingen än en, som blott tänker 
på sig själf och sitt och på samma sätt 
är det med kvinnan.34

Här uttrycker hon att en kvinna bara skulle 
bli bättre på sina traditionella uppgifter, 
som barnuppfostran, genom att bli invol-
verad i samhället som ju rösträtten skulle få 
som effekt, som ett sätt att möta de dåtida 
argumenten mot införandet av rösträtt för 
kvinnor.

Figur 4. Från Öresundspostens första sida 1906-04-27. På talongen står bland annat: ”Börja namnin-
samlingen genast! Fortsätt därmed ihärdigt. Ett namn på listan är bättre än intet. Listorna återsändas 
till Kristina Borg, Helsingborg, snarast möjligt”.
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När riksdagen i januari 1921 hade fat-
tat de sista och avgörande beslutet om den 
grundlagsändring som var förutsättningen 
för införandet om allmän och lika rösträtt, 
vilket innebar att kvinnor skulle få rösta i 
riksdagsvalen, avvecklades såväl LKPR på 
riksnivå som alla lokalföreningar. I Helsing-
borg ville man inte att föreningen skulle upp-
lösas i tysthet, utan här ville föreningens sty-
relse se avslutningen som en manifestation. 
Kristina Borg skrev till sin gamla vän Ellen 
Key och bad henne komma till Helsingborg 
för att hålla ett föredrag vid detta tillfälle:

Kära Ellen!
Bliv nu icke ond på mig att jag kommer 
och besvärar dig! Vår rösträttsförenings-
styrelse har flera gånger bett mig skriva 
till dig och fråga om du inte skulle vilja 
göra oss den stora glädjen komma och 
hålla ett litet föredrag för oss, men jag 
har sagt att du hade nog icke tid. Men nu 
kom andan över mig, då jag läste om ditt 
intressanta föredrag i Stockholm, och 
jag tänkte ”ack om Ellen ville komma 
hit. Det skulle göra gott.”

Saken är den, att rösträttsförening-
arna, som du vet skola sluta. Vi vil-
le gärna att vår förening skulle sluta i 
väckelsens tecken och inte i tysthet och 
därför behövde vi just en talare som du. 
Vi ha uppskjutit saken i det längsta, men 
nu behövde vi ha ett möte under denna 
månaden. Tänk om du kunde komma, 
vad vi skulle bli glada, icke minst jag. 
Tänk på saken.35

Ellen Key lockades dock inte av Kristina 
Borgs vädjan. På brevet, som nu finns i 
Kungliga bibliotekets samlingar, har hon 
skrivit en kort kommentar: ”Nej!”

Ålderdom och eftermäle

Kristina Borg tillhör inte den krets kvinnor 
som brukar framhållas när den nationella 
historien om rösträtt för kvinnor skrivs. 
Ibland har hon nämnts i samma samman-
hang som sin make Fredrik Borg. Men hen-
nes betydelse för rösträttsrörelsen framgår 
bland annat av de hyllningar hon fick ta 
emot vid olika tillfällen, både under sin 
livstid och efter sin död. Efter det första 
riksdagsbeslutet om införandet om allmän 
och lika rösträtt i maj 1919 sände LKPRs 
centralstyrelse telegram till några personer 
– statsrådet Eliel Löfgren, borgmästaren i 
Stockholm Carl Lindhagen och så Kristina 
Borg – och uttryckte sin tacksamhet för 
deras gärningar.36

När rösträttsföreningarna sedan avveck-
lades under 1921, efter det andra och av -
görande riksdagsbeslutet, var Kristina Borg 
77 år gammal, och på många håll hyllades 
hon för sina mångåriga insatser för rösträtts-
saken. Hon var inbjuden till det avslutande 
centralstyrelsemötet som hölls i Stockholm 
i mars, men på grund av vacklande hälsa 
avstod hon att komma. Till Anna Bugge 
Wicksell skrev hon:

Det gör mig ondt att jag icke kan få vara 
med på Ert stora möte i Stockholm, men 
jag dras med en bröstkatarr och vågar 
mig därför icke ut.37

De närvarande skickade telegram till några 
personer som betecknades som ”rösträtts-
veteraner”, och Kristina var en av dessa, 
tillsammans med Frigga Carlberg, Emi-
lia Bromée och Carl Lindhagen.38 Vid sin 
80-årsdag i september 1924 blev hon föremål 
för flera hyllningsartiklar i både helsing-



ale nr 3 202256

borgspressen och rikspress. Kristina avled 
till följd av lunginflammation den 9/9 1928. 
Då upprepades hyllningarna. Svenska Dag-
bladet skrev till exempel:

Högt aktad och värderad inom alla lager 
av sitt samhälle, efterlämnar hon minnet 
av en sällsport blid och hjärtegod kvinna 
av utpräglat idealistisk läggning.39

Tidningen Iduns rubrik löd ”En av pion-
järerna ur tiden” och där hette det bland 
annat: ”Hon svek aldrig sin ungdoms 
ideal.” 40

Begravningsakten hölls i Pålsjö kapell, 
dit blomsterhyllningar från en lång rad 
vänner och organisationer kommit. Efter 
akten bars kistan ut av Öresundspostens 
personal. Bland alla Kristina Borgs engage-
mang under livstiden fanns Likbrännings-
föreningen, som arbetade för införandet av 
kremering i Sverige. Sommaren 1928 hade 
Helsingborgs krematorium invigts, och dit 
fördes hennes kista efter begravningsguds-
tjänsten.41 Därefter fick Kristina Borg sin 
sista vila i samma grav som Fredrik Borg på 
Nya kyrkogården i Helsingborg.

Summary

Kristina Borg
Swedish suffragette, newspaper 
publisher and peace activist

In the early 20th century, many Swedish 
women were involved in the campaigns 
that aimed to make it possible for women 
to vote in both parliamentary and munic-
ipal elections. One of them was Kristina 
Borg from Helsingborg (1844-1928). She 
was one among thousands of women who 
contributed to societal changes that became 

permanent. Like many other of the women 
in the suffrage movement, Kristina Borg 
participated in various associations and 
social institutions, – e.g., as chairperson 
of the Helsingborg branch of the National 
Association for Women’s Suffrage (LKPR) 
from its formation in 1903 until its dissolu-
tion in 1921. In her capacity as owner of the 
local newspaper Öresundsposten, Kristina 
Borg was also one of very few women in a 
leading position among Swedish newspaper 
publishers.
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