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Motion av Johanna Sjö (M) om namngiveSse av skolgården på Kommendörsgatan 31 till
Anna Ahlströms plan
1958 ströks namnet Fredrika Bremerplan som utgjorde Nya elementarskolans för flickor
skolgård med angränsande obebyggda biytor väster och öster om skolgården med adress
Kommendörsgatan 31 i Stockholm.
Anledningen till att namnet på skolgårdsytan utgick var att Fredrika Bremer på 50-talet fått en
särskild gata uppkallad efter sig i Fruängen utanför Stockholm. Sedan dess har den stora
skolgården med angränsande planteringar inte något särskilt namn. Filosofie doktor Anna
Ahlström var en av flera kvinnliga skoipionjärer vid sekelskiftet 1800/1900; ett par år efter sin
disputation i romanska språk grundade hon 1902 Nya elementarskolan för flickor, som i drygt
åtta decennier undervisade flickor från lågstadiet till normalskolekompetens alternativt
studentexamen.
År 1995 köpte Carlssons skola det ursprungliga skolhuset och bedriver idag egen
skolverksamhet i byggnaden. Att ge skolgården inklusive til) gården hörande biytor belägna
väster och öster bortom skolgårdens egentliga area ett eget namn vore att erinra elever, lärare
och boende i området om stiftarinnan Anna Ahlströms betydelse i kampen för flickors rätt till
samma utbildning som pojkar har. Under skolans första verksamhetsår hade även några
enstaka pojkar antagits som elever på lågstadiet men efter det att skolan kommunaliserats
1973 blev skolan i likhet med övriga allmänna läroverk samskola, vilket ledde till att skolan
bytte namn till Ahl strömska skolan.
Vid sidan av sitt rektorsarbete engagerade sig Anna Ahlström för kvinnors rätt. att - förutsatt
att de hade likvärdiga meriter - kunna söka samma tjänster som sina manliga kollegor. På
skolområdet hade männen med stöd av den så kallade behörighetslagen i praktiken fortur till
tjänster som adjunkt/lektor vid de högre läroverken. Den orättvisan kämpade Anna Ahlström
energiskt och tålmodigt mot tillsammans med sina (av henne organiserade) kvinnliga
universitetsutbildade kollegor; efter nära två decenniers arbete fick de uppleva att Riksdagen
upphävde lagen (1923). För att erinra om Anna Ahlströms stora betydelse som skolpionjär
och visionär när det gäller kvinnors rättigheter är det inte utan betydelse att den plats där
ungdomar dagligen möts och vistas uppkallats efter den person som skapat den miljö och
delar av det tankegods som förts vidare genom seklen.

I syfte att på lämpligt sätt verka för att erinra om Anna Ahlströms betydelse så vitt avser
flickors rätt till utbildning med mera föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar:
att

kommunfullmäktige uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden att uppkalla
skolgården/planen utanför Kommendörsgatan 31 i Stockholm efter den
ursprungliga skolans stiftarinna Anna Ahlström.
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