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En stockholmsprofil som 
förtjänar extra uppmärk-
samhet är politikern och 

debattören Anna Lindhagen 
(1870–1941). Hon kom från 
en familj som var tongivande 
inom flera områden. Hennes 
far var Albert Lindhagen 
(1823–1887), välkänd jurist 
och stadsplanerare. Äldre bro-
dern Carl Lindhagen (1860–
1946) var socialdemokratisk 
politiker och 1903–1930 borg-
mästare i Stockholm. Yngre 
brodern Arthur Lindhagen 
(1884–1950) var jurist och 
ordförande i Arbetsdomsto-
len. 

Anna föddes och bodde större 
delen av sitt liv på Södermalm. 
Som barn kallades hon ibland 
för ”Pildockan”, eftersom hon 
ansågs ”liten och späd som en 
docka och med något av pilens 
snabbhet och rörlighet i allt 
vad hon företog sig”. Ironiskt 
nog ansågs hon senare för 
”klen” för att ta studenten och 
utbildade sig i stället till sjuk-
syster. 1902–1925 arbetade 
hon som barnavårdsinspektris 
vid Stockholms fattigvårds-
nämnds utackorderingsbyrå. I 
sitt arbete fick hon upp ögo-
nen för tidens stora sociala 

orättvisor och engagerade sig 
i arbetarrörelsen. 

Anna har beskrivits som out-
tröttlig och uppfinningsrik, 
vilket inte förvånar när man 
ser på hennes omväxlande yr-
kesliv och hur mycket hon 
uträttade. 1902–1915 var hon 
ordförande i Stockholms för-
ening för kvinnans politiska 
rösträtt. 1911–1916 var hon 
redaktör för den socialdemo-
kratiska kvinnotidningen 
Morgonbris. Hon initierade 
och var 1906–1921 ordförande 
i Föreningen Koloniträdgårdar 
som anlade kolonilotter i syfte 
att ge fattiga arbetare tillgång 
till en egen bit mark att odla. 

Vid 1900-talets början var Anna 
före sin tid när det gällde det 
kulturhistoriska och sociala 
värde hon såg i att bevara och 
upprusta anspråkslösa kåkar i 
staden. Som ledamot av stads-
fullmäktige 1911–1923 och 
verksam i stadsplanenämnden 

samt Stockholms skönhetsråd 
arbetade hon för detta. 

År 1929 bildade hon För-
eningen Stigberget och inrät-
tade på Fjällgatan 34 ett min-
dre museum kallat Stigbergets 
Borgarrum. Syftet var att visa 
hur ett enkelt, men kultiverat, 
stockholmskt borgarhem från 
andra hälften av 1800-talet 
kunde ha sett ut. 

Annas engagemang i olika frå-
gor sträckte sig långt. Hon 
stred bland annat för hjälp till 
första världskrigets flyktingar, 
föreslog samhällshjälp till fa-
derlösa och fick bidragsför-
skottet genomfört i Sverige. 
Anna Lindhagen gick bort ef-
ter en kort tids sjukdom 1941. 
En sak ångrade hon, och det 
var att hon inte tagit student-
examen och blivit advokat. 
Hon hade säkert blivit en ut-
märkt sådan, men tack och lov 
fann hon andra vägar att ar-
beta för det hon trodde på. 

I Stockholms stadsmuseums 
samlingar finns bl.a. en pep-
parkaka föreställandes Anna 
Lindhagen som barn! 

Läs mer om Anna Lindhagen 
på www.stockholmskallan.se.

Katinka Bergvall

Anna skulle ha blivit en bra advokat

EgEn väg. Anna lindhagen har en egen väg på södermalm 
uppkallad efter sig. hon levde mellan 1870–1941. 

”anna har beskri-
vits som outtröttlig 

och uppfinnings-
rik.’’ 

Fo
t

o
: A

n
n

A
 s

e
id

e
v

A
ll

-B
y

s
t

r
ö

m

Fo
to

: s
to

c
k

h
o

lm
s

 s
tA

d
s

m
u

s
e

u
m


