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Förord
Christer Ohman

Den 15 december 1898 disputerade Lydia Wahlström för vinnande av
filosofisk doktorsgrad i historia vid Uppsala universitet på avhand
lingen "Sveriges förhållande till Danmark 1788-89", vilket innebar att
hon blev den fjärde kvinnan i landet som nådde doktorsgraden och —
efter Ellen Fries — den andra i historia. Lydia Wahlström kom att
utföra en betydelsefull insats som historiker, författare och pedagog,
och hon intog dessutom en ledande ställning inom den svenska
kvinnorörelsen.
För att erinra om denna tilldragelse och hedra Lydia Wahlströms
minne anordnade Historiska institutionen vid Uppsala universitet,
Uppsala Kvinnliga Akademikerförening, Föreningen för kvinnliga
forskare i Uppsala och Uppsala Kvinnliga Studentförening på Lydiadagen den 3 december 1998 i samverkan ett vetenskapligt symposium
ägnat åt Lydia Wahlström och hennes verk. I samband med sympo
siet visades på Museum Gustavianum en utställning, "Dr Lydia
Wahlström uttalar sig". En byst av Lydia Wahlström, skulpterad av
Gertrud Håkansson, hade utlånats från Centrum för kvinnoforsk
ning, och fotografier hade ställts till förfogande av Brita Mannerheim. I här föreliggande volym har samlats de föredrag som hölls vid
symposiet.
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Bild i: Lydia Wahlström 1911. Fotografi: UUB.

Lydia Wahlströms biografi

Lydia Katarina Wahlström.
Född den 28 juni 1869, död den 2 juni 1954.
Föräldrar kyrkoherden J.G.Wahlström och Ida Schmidt.
Student i Wallinska skolan i Stockholm 1888.
FK Uppsala 1891, FL 1898. Disputerade 15 december 1898. Promove
rades 1900.
Lärare i kristendom vid Uppsala enskilda läroverk 1893-1897.
Studierektor vid Ahlinska skolans gymnasium 1900-1934. Lärare vid
privata högre lärarinneseminariet i Stockholm 1905-1927.
Ordförande i Uppsala Kvinnliga Studentförening 1892-1898.
Styrelseledamot i Stockholmsavdelningen av Föreningen för Kvin
nans politiska rösträtt 1902—1909, ordförande 1906—1909, verk
ställande ledamot av Landsföreningens för kvinnans politiska
rösträtt verkställande utskott 1907-1911, ordförande i Lands
föreningen 1909—1911.
Styrelseledamot i FBF 1904-1921, v. ordf. 1907-1919.
-"i Akademiskt Bildade Kvinnors Förening 1904-1918.
-" —
i Religionsvetenskapliga sällskapet 1906—
—" —
i Folkbildningsförbundets föreläsningsbyrå 19021904 och 1906-"i Svenska kvinnors centralförbund för fysisk fostran
1924-"i Svenska kvinnokommittén för Spaniens barn 19371940.
Representerat Sverige vid flera internationella kvinnokongresser.
Studieresor i England 1899—1900, Frankrike och Italien 1921.
Professors namn 1939.
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Prästdottern som blev
kvinnosakskvinna
Inger Hammar

Från 1800-talet och framåt övertog det moderna projektets ideologer
den roll som företrädarna för den religiösa diskursen hade innehaft i
det förmoderna samhället. En vetenskapssyn grundad på empi
riskt/rationella antaganden om verkligheten kom att få tolkningsföre
träde i västvärlden. I takt med att metafysiska antaganden om verk
ligheten avlöstes av inomvärldsliga ideologisystem vann sekularise
ringen insteg i samhället.
Kanske har det senaste århundradets sekulariseringsprocess gjort
oss blinda för att tidigare generationer var förankrade i ett tanke
mönster, djupt främmande för ett livskall utan metafysiska förtecken.1
För den sekulariserade människan saknar kallelsebegreppet verklig
hetsförankring.2 Den reciproka innebörden i begreppet kallelse förut
sätter att någon kallar och samtidigt att någon besvarar denna kal
lelse. Den människa som utgår från att tillvaron saknar gudomlig
dimension kommer inte att förankra sin livsgärning i någon kallelse
lära. Människan blir en biologisk varelse som själv skapar ramarna för
1 Om kvinnohistorikers tendens att bedriva forskning utan analys av den religiösa
diskursen se Inger Hammar, "Några reflexioner kring 'religionsblind' kvinnoforsk
ning", Historisk tidskrift nr i 1998. Se även Ulla Manns, "Den religionsblinda
kvinnorörelseforskningen - en kommentar till Inger Hammars kritik", Historisk
tidskrift nr 2 1998 samt Hanne Rimmen Nielsen, "Religionsblindhed. En debat i
svensk og nordisk kvindehistorie", Den jyske historiker, extranummer december 1998:
"Historie Faget - et udsyn".
2 Om den lutherska kallelseläran som styrande princip i 1800-talsmänniskans liv se
bl.a. Christer Ahlberger i Västsvensk särart. Fem föredrag kring västsvensk kultur och
samhällsutveckling i historiskt perspektiv, Göteborg 1992. Se även Inger Hammar, "Den
problematiska offentligheten. Filantropi, kvinnokall och emancipation", Scandia nr 2
1996; "Den svårerövrade offentligheten. Kön och religion i emancipationsprocessen",
Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2 1998.
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sin livsuppgift. Kvarlämnade dokument ger vid handen att 1800talsmänniskan satte in sin livsgärning i ett större sammanhang - i
synnerhet om man som den unga kvinna jag ämnar citera nedan be
redde sig att framleva sitt liv i en prästgård på landet.

Kvinnans kallelse är hög
I början av september 1849 satt den nyförlovade Ida Rebecka Schmidt
och skrev i sin kammare. Hon besvarade ett brev från sin fästman,
teologen Johan Gustaf Wahlström. Fästmannen hade i sitt senaste
brev bedyrat sin lycka över att få kalla henne sin. Överväldigad skrev
fästmön ett svarsbrev i vilket hon målade upp den framtid hon vill ska
bli deras. "Vill du se en bild af den husliga sällheten, sådan jag tänkt
mig den?" skrev hon och fortsatte:
Nå väl, det är söndag. Jag (Din hustru) sitter i templet och lyssnar till
Din röst, då den förkunnar det hel. Ord, hvilket är vår ledstjerna på
vandringen till det rätta fäderneslandet. Sedan Din enkla, hjertliga
predikan är slut, eller rättare sagt, sedan Gudstjensten är slut, vända vi,
arm i arm, förbi den församlade menigheten hem till vår enkla boning.
Vi helsa och tala under vägen med många bondgubbar eller bondgum
mor; alla älska de min man, och för hans skull, äfven mig. Hemkom
men, bestyr jag om att en välsmakande middag kommer på bordet. På
eftermiddagen röker min Gustaf sin pipa, Ida tar fram något finare,
söndagshandarbetet; sedan läser Du för mig så sjunger jag för Dig.
Hvad sägs om denna framtidsbild? Jag har aldrig kunnat tänka mig
något skönare än tvenne makar, hvilka efter en veckas trogna arbete i
olika rigtningar om söndagen älska att lefva helt för hvarandra, och med
hvarandra. Få äro, tyvärr de som rätt förstå att fästa sällheten vid hem
met, utan vanligtvis jaga de, så ofta tillfälle dertill erbjuder sig, efter
förströelser utomhus. Hvad mig beträffar så känner jag, att jag aldrig
skall längta efter något, ja, att jag aldrig skall sakna Stockholmslifvet
med dess njutningar så länge jag äger Gustafs kärlek. Ser du, det är
endast den olyckliga hustrun, som ej kan finna sig i hemmet, hon, den
arma, måste utomhus söka en tillflygt undan mannens hårdhet eller
köld; men den lyckliga derimot, hon kan ej annat än med hela sin själ
sträfva efter att göra hemmet trefligt för den älskade maken. På detta
vis vill Ida, med Guds hjelp! icke "nedgräfva" utan alltmer utveckla sitt
lif och sin förmåga i en liten Cappelans eller Stallmästargård på landet.
10

Lite längre ner skrev hon:
Vet du, min Gustaf, äfven jag känner understundom en helig bäfvan vid
tanken på svårigheten att blifva en riktigt god och bra hustru. En bra
hustru, detta är den ädlaste, men derföre äfven svåraste titel en qvinna
kan eftersträfva, det är ett vidtomfattande ord; men då jag vill ängslas
vänder jag mig till Honom som är mäktig i de svaga, och strax blir allt
ljust och gladt igen, och nog tror jag väl att det skall gå bra om blott
min man har litet öfverseende i början? Allt sedan mitt förstånd har
kommit till mognad har jag insedt att qvinnans kallelse ligger uti hus
liga pligters uppfyllande [...].3

Kvinnans kallelse är låg
Drygt trettio år senare sitter Ida Rebeckas yngsta dotter Lydia - då
fjortonårig skolflicka — i Barkarö prästgård och skriver i sin välskriv
ningsbok. Den mening hon fått i uppgift att skriva lyder: "Kvinnans
kallelse som maka och mor är hög." När Lydia trotsigt byter ut ett av
orden i texten och istället skriver: "Kvinnans kallelse som maka och
mor är låg menar hon sig göra detta med moderns goda minne.4
Hur ska man tolka den unga Lydias vägran att i sin välskrivnings
bok återge det föreskrivna exemplet? Som ett kuriöst belägg för att
barn i varje tid protesterar mot de uppgifter som föreläggs dem i
skolsituationen eller som ett medvetet uppror mot en i samhället
självklar attityd att placera kvinnan i maka- och modersrollen? Och
hur ska man tolka det faktum att den kvinna som år 1849 me<^ så stor
iver gjorde sig redo att axla en traditionell kvinnoroll trettio år senare
bejakar sin dotters tilltag att ifrågasätta den kallelse hon själv i ung
domen satt så högt? Som en enskild kvinnas negativa erfarenhet av
maka- och modersrollen eller som ett tecken på att Ida Rebecka tagit
intryck av den pågående debatten om kvinnans frigörelse?5
3 Johan Gustaf Wahlström till Ida Rebecka Schmidt 1849 °8 27; Ida R. Schmidt till
J.G. Wahlström 1849 °9 °2- L 38:1 b-c e-g. Lydia Wahlströms samling (LWS).
Kungliga Biblioteket (KB).
4 Lydia Wahlström, Trotsig och försagd. Mitt livs minnen, Stockholm 1949, s. 32.
s Om den svenska emancipationsprocessen se främst Ulla Manns, Den sanna
frigörelsen. Fredrika-Bremer-förbundet 1884—1921, Stockholm/Stehag 1997 (diss); Inger

II

Den unga flicka som i början av 1880-talet så trotsigt förnekade
maka- och moderskallet kom som en av kvinnorörelsens mera fram
trädande gestalter att ta sin plats i den svenska samhällsdebatten om
kring sekelskiftet 1900. I det offentliga samtalet uppträdde hon som
språkrör för de kvinnor som utifrån kristen verklighetsuppfattning
krävde emancipatoriska reformer. Livet igenom kom Lydia Wahl
ström att kämpa för att kvinnan skulle medges en kallelse som inte
var avhängig maka-, moders- och husmodersrollen. Med den luther
ska kallelseläran som tolkningsram vill jag ge några glimtar från
Lydia Wahlströms barn- och ungdomsmiljö.

Kvinnosynen i en luthersk kontext
Sverige var under förra seklet fortfarande officiellt ett samhälle med
en kristen verklighetsuppfattning så som den en gång tolkats av
reformationens män. Det finns därför anledning att förmoda att den
lutherska kallelseläran var levande i tiden och att den kvinnosyn som
där avspeglades kom att få avgörande betydelse för hur man i en
kristen kontext tolkade kvinnoemancipatoriska strävanden.6
Det var i polemik mot påvekyrkans exklusiva syn på celibatet som
Martin Luther en gång utformat sin kallelselära. Tanken att ett visst
yttre levnadssätt skulle vara särskilt förenligt med ett sant kristet liv
avvisades bestämt av Luther. Istället för att se klosterlivet som uttryck
för en högre kallelsegärning kom Luther att förankra sin kallelselära i
vardagslivet. Det var där varje människa, oberoende av kön eller
social ställning skulle sträva efter att tjäna Gud och sin medmänni
ska. Kallelseläran vilade på tanken att samhället i sig inrymde tre
stånd, ecclesia — kyrkan, politia — staten och oeconomia — hushållet.
Kvinnans aktiva kallelsegärning förlade Luther till oeconomia - hus
hållsståndet. Där skulle hon, under sin mans överhöghet, som maka,
Hammar, Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörerlsens pionjärer i debatt om
kvinnans kallelse ca 1860-1900, Stockholm 1999 (diss).
6 Om Luther och äktenskapet se bl.a. Signe Piltz, Luthers lära om äktenskapet, Lund
1952; Olof Sundby, Luthersk äktenskapsuppfattning. En studie i den kyrkliga äktenskaps
debatten i Sverige efter1900, Lund 1959 (diss), s. 65 ff.
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mor, dotter, syster eller tjänarinna utföra sin kallelsegärning.7 "Ty
inwärtes äro vi alla lika, och är ingen åtskillnad emellan man och
hustru; men utwärtes will Gud att mannen skall regera och att qwinnan skall wara honom undergifven",8 skriver Luther. I andligt avse
ende och inför Gud rådde likställdhet mellan könen, men i världsliga
sammanhang skulle mannen inta överordnad ställning. I nyutgåvor
av Luthers skrifter mötte 1800-talskvinnan uppfordrande utlägg
ningar över orden från Första Mosebok 3:16: "Din wilja skall wara din
man undergifwen, och han skall wara din herre."9
Bibelorden hade genom seklerna upprepat att kvinnan skulle vara
sin man underdånig i det världsliga livet och att hennes kallelse var
att vårda hus och hem, föda och fostra barn. Det var således detta
kvinnoideal som var förhärskande när Lydia Wahlström växte upp.
Den sanna kvinnligheten utmärktes av undergivenhet, passivitet och
fromhet. För alla som har den minsta kunskap om Lydia Wahlström
torde det stå klart att det kvinnoideal som tiden bejakade långt ifrån
var hennes. Sommaren 1885 vid sexton års ålder skrev hon i sin dag
bok:
Jag har för länge sedan lofvat mig sjelf att aldrig blifva hvad man van
ligtvis kallar "qvinlig" och detta vill jag hålla, ty aldrig skall Lydia
Wahlström gå in på att vara "undergifven" att sätta sin ära i att vara vek
och rädd, att gå som ett "bihang genom lifvet" [...].10

7 Om Luther och kallelsen se främst Gustaf Wingren, Luthers lära om kallelsen,
Lund 1942 (diss), s. 14 ff., s. 33 ff.; Carl-Henric Grenholm, Arbetets mening. En analys
av sex teorier om arbetets syfte och värde, Uppsala 1988.
8 Martin Luther, Doctor Martin Luthers Råd till Föräldrar och Uppfostrare jemte ett
Tillägg för Akta Makar. En kostelig Gäfua för huoarje Hus. Af J G Kelber, Stockholm
1852, s. 86.
9 Martin Luther, Äktenskapet. En bokför trolofwade, åkta makar och föräldrar, inne
hållande Bibelspråk, sånger och betraktelser af D:r Martin Luther, samt andra troende
lärare och predikan öfwer alla äktenskapets förhållanden, belysta af exempel ur lifwet.
Ofwersättning från andra, aderton tusen exemplar starka tyska originalupplagan,
Stockholm 1869, s. 56.
10 Dagbok L: 38 :7, s. 31 ff. LWS KB.
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Barndomen i en prästgård i Mellansverige
Lydia Wahlström föddes 1869 som den fjärde av fyra systrar och det
var i en prästgård på landet hon tillbringade sina barndomsår. Att
Lydia Wahlström kom att bli en av den akademiska världens kvinn
liga pionjärer hänger sannolikt samman med att syskonskaran inte
inrymde någon son. En för henne ytterligare gynnsam omständighet
torde ha varit att hon var yngst i syskonskaran. Barndomen präglades
enligt Lydia Wahlströms egna utsagor i memoarer och minnesskild
ringar av en känslomässigt varm bindning till fadern och en kylig
relation till modern. Inte sällan kastar hennes skildring av fadern ett
negativt sken över modern.
För forskaren är det bestickande att anamma den bild av sin barn
dom som Lydia Wahlström själv förmedlat i memoarer och minnes
artiklar. Detta hänger samman med Lydia Wahlströms för tiden
osentimentala uttalanden om sin barndoms prästgårdsliv. Fadern
skildras som en loj, men godmodig och kärleksfull person. Präst
gårdsdrängen som fick ärva faderns kläder lär - enligt Lydia Wahl
ströms utsaga - ha klagat över att "körkherrns böxer var så slitna i
baken, för att han sitter så mycke".11 Faderns tendens att, hellre än att
"uppoffra alla själs- och kroppskrafter åt ämbetets utövning", nöta en
bekväm länstol i hemmet var enligt Lydia Wahlström föranledd av
brister i den kyrkliga organisationen.12 I memoarer och minnesteck
ningar tecknar Lydia Wahlström utan undantag ett ömsint porträtt
av sin far, men hon säger sig redan som barn ha hyst "en viss med
känsla med honom för att han inte räckte till".13
Johan Gustaf Wahlström var vid yngsta dotterns födelse 47 år
gammal och komminister i Lundby församling i Västerås stift. Enligt
Lydia Wahlströms memoarer hade J. G. Wahlström i yrkesvalet givit
efter för sin mors uttryckliga önskan att sonen skulle bli präst.14 J. G.

11 Wahlström

1949, s. 11.
1949, s. 18 f. Om fadern se vidare Lydia Wahlström, "Den borttap
pade fadern", i Ernst Malmberg (red), Min far. Trettio svenska män och kvinnor om sina
fäder, Uppsala 1948.
13 Wahlström 1948, s. 267; Wahlström 1949, s. 29 f.
14 Wahlström 1948, s. 267; Wahlström 1949, s. 15.
12 Wahlström
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Wahlströms håg stod närmare pedagogens. I Uppsala hade han på
sex veckor genomgått folkskollärarexamen och han såg på sin tid som
skolpräst tidigare i livet som en ljus tid. Dottern Lydia erinrar sig
faderns levande intresse för att förverkliga folkskolestadgans mål i sin
församling.15 Prästkallet var enligt Lydia Wahlström för faderns del
förenat med en viss ovilja och möda. När hon tecknar ett porträtt
över fadern skriver hon därför: "Men så hade han heller aldrig velat
bli präst utan blivit tvingad därtill".16 Redan under förlovningstiden
hade J. G. Wahlströms fästmö och blivande hustru tillsammans med
sin konfirmandlärare övertygat J. G. Wahlström om det kloka i att
avlägga pastoralexamen för att undvika att leva på en komministers
låga lön hela livet. Först år 1886 kom J. G. Wahlström att få den
kompetens som gjorde det möjligt för honom att söka tjänst som
kyrkoherde.17
Vid tiden för dottern Lydias födelse var fadern komminister i
Lundby, Västeråsbiskopens prebende. Ibland fick han sköta Barkarö
samtidigt vilket gjorde att han vid Lydias födelse befann sig där och
inte i hemmet. "I min fars almanack står för den 28 juni 1869 anteck
nat: 'Red med Pyrola till Barkarö'. Detta har förargat mig. Jag tycker
han borde skrivit, att han fick en dotter den dagen också. Men han
kanske inte tyckte det var så roligt, eftersom han hade tre flickor
förut", uttalar Lydia Wahlström i en intervju som gjordes med an
ledning av hennes 75-årsdag.18 I sina memoarer bekräftar hon miss
tanken att fadern i grunden var besviken över att han fått ytterligare
en dotter. "Fast min far aldrig sade det, har det alltmer blivit tydligt
för mig, att han betraktade mig som ersättning för en utebliven son",
skriver hon.19
Lydia Wahlström hyste alltså redan som barn misstanken att
fadern var besviken över att hans ijärde barn befanns vara en dotter.

15 Wahlström

1948, s. 268 f.; Wahlström 1949, s. 16.
1948, s. 267; Wahlström 1949, s. 15.
17 Birgitta Rengmyr, Personlighetens sakrament. Lydia Wahlströms författarskap
och
tänkande i religiösa och kyrkliga frågor ipoo-1925, Uppsala 1982 (diss), s. 27.
18 "Barkarö-flickan som blev professor" av Axel Wennerling. Ur Vestmanlands läns
tidningjul 1944, s. 16 f.
19 Wahlström 1949, s. 34.
16 Wahlström
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Hon ansträngde sig därför att i mesta möjliga mån likna en pojke och
hon lyckades tydligen väl. "Jag blev också en stor slagskämpe", skriver
hon inte utan stolthet i sina memoarer. Lydia Wahlström närde tidigt
en dröm om att få bli präst som sin far.20 En bevarad husförhörsbok
för dockorna ger vid handen att hon tidigt identifierat sig med präst
rollen.21 Själv uppger hon att hon fått en chock den dag hon insåg att
hennes könstillhörighet skulle lägga hinder i vägen för hennes planer
att bli präst.22
Om en viss distans till - alternativt humoristiskt sinne för - det
klerikala vittnar Lydias instiftande av en munkorden som erhöll nam
net Busarorden. Namnet Busarorden hade sin egen historia, skriver
Lydia Wahlström i sina memoarer, ty den fick "sitt fula namn" av den
"icke så litet ironiska" systern Edith.23 Dess stadgar härstammar från
den 12 februari 1880 och i de regler Munk och Klostersekreteraren
Leo Ludovicus Busarius utfärdade kan man läsa att en munks "första
oeftergifliga pligt" var att lyda klostrets abbot och följa stadgarna.
Munkarna förväntades dessutom iaktta "arbetsamhet" och "måttlig
het i allt".24 Lydia visar en stor förtrogenhet med klosterväsendets
struktur och hennes teologiska vokabulär tyder på stor beläsenhet.
Ord som Novis, Corum, Completorium och Vesper används på ett
adekvat sätt i hennes framställning. Det är värt att notera att det var
en munk- och ingen nunneorden som Lydia inrättade.
När Lydia skrev predikningar, instiftade munkordnar och utgav
Barkarö Prestgårds Veckoblad skedde det sannolikt i ett behov att
identifiera sig med fadern. På golvet i hans arbetsrum utvecklade hon
kunskaper och färdigheter medan han skötte sina tjänsteåligganden. I
många avseenden kunde fadern under barndomen tillfredsställa sin
yngsta dotters behov - dock ej de hon ställde på "tapperhetens och
manlighetens ideal".25
20 Wahlström

1949, s. 35.
för Westerås-Barkarö dockförsamling". Volym 2. Lydia Wahl
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22 Wahlström 1949, s. 35.
23 Wahlström 1949, s. 38.
24 "Busarmunkorden dess stadgar Katalog och Krönika anno 1830 Klostret St.
Busino Westerås-Barkarö". Barndomsalster L: 38 : 22. LWS KB.
25 Wahlström 1949, s. 34.
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"Jag undrar verkligen om något barn mera grundligt än jag kunnat
ägna sig åt hjältedyrkan", skriver Lydia Wahlström i sina memoarer.26
Hos fadern fann hon dock föga gensvar för sitt behov av hjältar. Han
som helst utövade sin pastorala gärning i sin länstol och överlät åt
hustrun att bedriva hjälpverksamhet i församlingen var ingen god
förebild härvidlag.27
Det var snarare i böckernas värld som Lydia under sin barndom
fann näring för sin hjältedyrkan, trots att hennes läslusta hämmades
av att modern och systrarna i religiöst nit utövade en viss censur över
bokbeståndet i hemmet.28 Dock fanns det i den tillåtna litteraturen
för Lydia Wahlström tillräckligt många hjältar att ägna sin beundran
och identifiera sig med och hon uppger själv i sina memoarer att hon
i lekar och spel gärna uppträdde som riddare, något som bekräftas av
bevarade barndomsalster.29 Här återfinner man titlar som Röfuarhöfdingen Sertorio Catilina Morlucchi och Sjöbarnen eller Henry Stephensson och hans syskon. Huvudpersonen i den sistnämnda skriften är när
handlingen börjar omkring 13 år gammal och han har "ett gladt,
lefnadsfriskt utseende". Gossen vandrar runt i stadens hamnkvarter i
en vit och blå sjömansdräkt. Då och då tar han av sig sin blåa mössa
som han bär "lite på sned" medan han med "ett stolt leende" betraktar
omgivningen.30 Utan tvivel kände sig den tolvåriga Lydia befryndad
med den huvudperson som med ett knyte i handen vandrar runt
mellan skeppen i stadens hamnkvarter. I sina memoarer bekräftar
hon att hon i just denna ålder fantiserat en hel del kring sjömans
livet.31
När man betraktar de barndomsalster Lydia Wahlström lämnat
efter sig är det frestande att se dem som frukter av ett harmoniskt
barns intellektuella och känslomässiga kreativitet. Vid ett tillfälle
under tonåren återvänder Lydia Wahlström till den period i sitt liv då

26 Wahlström

1949, s. 35.
Wahlström 1949, s. 19.
28 Wahlström 1949, s. 35.
29 "Röfvarhöfdingen". Barndomsalster L : 38 : 22. LWS KB; Wahlström 1949, s. 36.
30 "Sjöbarnen eller Henry Stephensson och hans syskon Westerås-Barkarö 1881".
Barndomsalster L: 38 : 22. LWS KB.
31 Wahlström 1949, s. 27.
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hon producerat dessa småskrifter och hennes kommentar ger ringa
stöd för en sådan tolkning. "Gud ske lof att jag sluppit de mörka
grubblerier som ofta fördystrat min barndom. Hur lifligt påminner
jag mig ej mina tvifvel, mina hemska inbillningar; och det vid 12 års
ålder!" skriver hon.32 Barndomen tycks för Lydia Wahlströms del ha
inrymt mycken vånda och hennes barndomsalster speglar kanske i
själva verket ett olyckligt barns flykt in i en skenvärd.
Av Lydia Wahlströms föräldrar var det snarare modern än fadern
som stod för vilja och aktivitet. Den bild Lydia Wahlström i memoa
rer och minnesskrifter tecknar av sin mor visar en kvinna med stor
viljekraft och en arbetskapacitet utöver det vanliga. Modern var enligt
dottern en ovanligt vacker kvinna, sedan sin mors död uppfostrad av
en tysk köpmansänka som hon sedermera kom att ärva. Uppväxtmil
jön gav modern en stark självkänsla och hon lär enligt dottern ha
hävdat att "om hon varit man" skulle hon ha ägnat sig åt språkforsk
ning.33 I släktarkivet finns bevarat ett handskrivet teaterstycke från år
1848, vilket tillskrivs Ida Rebecka Wahlström. 34 Innehållet i denna
teaterpjäs "Tillfällighetsstycke i en akt" kan nog sägas följa ett för
tiden schablonmässigt mönster, men det torde rymma vissa självbio
grafiska fakta. Åtminstone förutsätter Lydia Wahlström att så var
fallet i en minnesskrift över modern. "För sin ungdom har min mor
noggrant redovisat genom anteckningar i berättelseform med fingerat
namn", skriver hon och tillägger att denna självbiografi nedtecknades
av modern under de första årens äktenskap samt att den otvetydigt
gav uttryck för moderns besvikelse över sin livssituation.35

32 Dagbok

1885 L: 38 :12 : 7, s. 108. LWS KB.
Wahlström, "Fyra flickors mor", i Ivan Oljelund (red), Min mor. Fyrtiofem
svenska män och kvinnor om sina mödrar, Uppsala 1946, s. 239. Om relationen till för
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allsmäktig och skrämmande. Fahlgren framhåller beträffande Lydia Wahlström att, i
hennes tidiga barndom, den kraftfulla modern hotade att "invadera det egna jaget",
vilket fick henne att idealisera fadern.
34 Ida Rebecka Schmidt "Syskonen". Släkthandlingar Fn :10. Enskilt arkiv E : 7.
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Lydia Wahlström framhåller i sina minnen moderns intellektuella
natur med "huvudsakligen litterära och estetiska ämnen" och hon
tycks förutsätta att modern varit olycklig i sitt äktenskap. Makarna
betecknas av Lydia Wahlström som i grunden alltför olika för att ut
göra ett harmoniskt par och moderns överlägsenhet kom att bidra till
att förminska och försvaga fadern36. Modern var enligt Lydia Wahl
ström en av sin kristna livssyn djupt påverkad kvinna. Sedan sin ung
domstid var hon präglad av en inomkyrklig, evangelisk-lågkyrklig
väckelse och att modern inte kunde ha "något till övers för pietism
och frikyrklighet", var enligt Lydia Wahlström en konsekvens av den
slags gudsfruktan modern inhämtat i dessa kretsar.37 "Det var för
övrigt den religiösa frågan, som under min barndom blev den egent
liga fredsstöraren i hemmet," skriver Lydia Wahlström när hon i sina
memoarer tecknar bilden av sin mor.38 Allting talar för att modern
som prästfru med stort nit gick in för att fullgöra sin kallelsegärning.
Hon deltog enligt dottern mycket aktivt i den tidens hjälparbete i
församlingen och Lydia möttes som liten oftast av orden "söta barn
lilla, mamma har inte tid, mamma har så bråttom".39
Lydia Wahlström tycks redan som barn ha uppfattat att modern
inte kände sig tillfreds i den traditionella kvinnorollen. Vid ett tillfälle
långt senare i livet beklagar hon moderns lott:
Jag minns t. ex. min egen mor, en musikaliskt begåvad kvinna, som
borde ha fått utveckla sina anlag istället för att uppslukas av sysslor som
hon i grunden inte passade för. Hon brukade bittert säga: 'Vad tjänar
all din läsning till? Allting skall ju ändå hamna i grytorna'. Hon hade
själv tvingats att avstå från sådant arbete för vilket hon bäst skulle ha
passat och tog sin hämnd på ödet för den mindervärdighetskänsla detta
alstrade genom tankegången att alla måste ha det som hon själv.40

Inget talar dock för att modern i någon större utsträckning skulle ha
uppmuntrat Lydias studiehåg under barndomsåren. Snarare fanns

36 Wahlström
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hos henne en tendens att med avund se på dotterns "halsbrytande
studier".41
Den bild av en kärleksfull fader och en intellektuell kylig moder
som Lydia Wahlström tecknar i memoarer och minnesskrifter har en
tendens att krakelera vid analys av material av mera personlig karak
tär. Sanningen tycks snarast vara den att fadern - genom sitt högst
självsvåldiga sätt att handskas med pengar - försatte sin familj i en
besvärlig penningförlägenhet. Detta bidrog till att under senare år
skapa en spänd stämning mellan honom och hans yngsta dotter.42 I
material av mera personlig karaktär förmedlar Lydia Wahlström så
ledes en betydligt mörkare bild av sin barndom än den hon ger sina
läsare i memoarer och minnesbilder. Vid ett besök i Barkarö präst
gård vid sekelskiftet 1900 gjorde hon följande kommentar:
Ibland när minnena af min tunga barndom i denna omgifning fram
träda starkare får j. nästan lust att skrifva dem ifrån mig, men vid när
mare påseende fattas det mig stoff - så fattig har hela den tiden varit
[•••]•

Den dystra bild Lydia Wahlström tecknar av sin barndomsmiljö i
material av mera personligt slag talar för att forskaren med försiktig
het bör handskas med de uppgifter hon i memoarer och minnesteck
ningar förmedlar om barndomen i Barkarö prästgård.

Tonåren på ett skolhem i Almeryd
Drygt porton år gammal inackorderades Lydia Wahlström i ett skol
hem i Almeryd. Sparad korrespondens ger vid handen att
förflyttningen i första hand var betingad av moderns sjukdom.44
Lydia Wahlström är i sina memoarer tämligen förtegen om de orsa41 Wahlström

1949, s. 31; Wahlström 1946, s. 243.
bl.a. brev från Lydia Wahlström till Anna Gustafsson under december 1902
samt juni 1906. Gideon Daneils arkiv (GDA). Linköpings stiftsbibliotek (LS).
43 Lydia Wahlström till Anna Danell 1902 12 28. GDA LS.
44 J.G. Wahlström till Lydia Wahlström 1883 10 16 F 11:10. Enskilt arkiv E: 7.
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ker som kan ha legat bakom denna händelse. I en anteckning från
tjugoårsåldern betecknar hon den dag då modern insjuknade - och
samtidigt försökte begå självmord - som den sorgligaste i sitt liv.45
Kaos tycks ha uppstått i familjen då den starka modern försvann ur
hemmet 1883.
Kvarlämnade brev förråder inte om den unga flickan mentalt tagit
någon skada av förflyttningen. Kort efter ankomsten till Almeryd be
dyrar Lydia i ett brev att hon ännu inte längtat hem. På kort tid har
hon fått rang och titel av "muntrationsråd" i sitt nya hem, berättar
hon, något som omgivningen uppskattar eftersom hennes glättighet
medverkar till att hålla hemmets föreståndare, Henric Hedenius, vid
gott lynne. För sin arbetsprestation tycker hon sig endast få beröm
och hon försäkrar att hon inte fann skolarbetet belastande.46 Kanske
säger detta brev mer om de förväntningar omgivningen ställde på
Lydia än om de känslor som behärskade den unga flickan vid den tid
då brevet skrevs. Det är frestande att tolka hennes beteende som ett
sätt att i en utsatt situation med hjälp av glättighet och gott humör
vinna sin nya omgivnings bevågenhet.
Att Lydia av familjen betraktades som ett svårfostrat barn framgår
av de många förmaningar och varningar som ideligen drabbade
henne under den tid hon vistades på Almeryd. Faderns första brev ger
uttryck för en innerlig förhoppning att hans yngsta dotter med Guds
hjälp skall bli en duglig och snäll flicka som familjen kan känna stolt
het över. Av egen erfarenhet vet han att ingen förmår uppskatta sitt
hem förrän i vuxen ålder, skriver han. För att kunna tillgodogöra sig
den rika engelska litteraturen bör Lydia öva sig i engelska språket.
Dessutom måste hon regelbundet delge modern sina framsteg även
om svaren därifrån uteblir — "ty hon gläder sig nog deråt", fortsätter
fadern. Han uppmanar också sin dotter att uppföra sig så att hennes
värdfolk inte tröttnar på henne. Till sist tillhåller han henne att hålla
frid och sämja med kamraterna. Det är tydligt att fadern i den upp
komna situationen kände ett stort ansvar för Lydias fostran och att

45 Anteckningsbok "Vänner emellan" L: 38 : 22. LWS KB; Wahlström 1949, s. 22;
Rengmyr 1982, s. 181 not 38.
46 Lydia Wahlström till Clara Wahlström 1883 10 05. L: 38 : 8. LWS KB.
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han hyste förhoppningar om att miljöombytet skulle förmå henne att
uppskatta det hem hon just lämnat.47
Miljön på skolhemmet var av allt att döma stimulerande för den
unga Lydia: "En sak, som jag mycket eftersträfvar är äfven att kunna
få taga studentexamen, vilket numera blifvit så vanligt bland flickor",
skrev hon något år efter ankomsten till skolhemmet.48 För en ung
prästdotter av år 1885 var dock utsikterna att få gehör för sin önskan
att ta studenten avhängig av hennes förmåga att övertyga omgiv
ningen om det meningsfulla i ett sådant företag. Med tanke på hur
man i ett prästhem vid denna tid såg på kvinnans kallelsegärning hade
hon alla odds emot sig. Från familjens sida hyste man också allt större
betänkligheter inför Lydias utveckling. Hennes bristande vilja att gå
in i de sysslor som följde med den traditionella kvinnorollen vållade
alla familjemedlemmarna bekymmer. I tämligen ampra ordalag skrev
fadern vid ett tillfälle: "Ja, min Lydia, måtte Du alltmera förkofras,
icke blott i vetande, utan äfven i seder och älskvärdhet!" Utan faderns
ekonomiska och moraliska stöd fanns det för Lydia inga utsikter att
genomföra sin plan att ta studenten och bedriva högre studier.
Sommaren 1885 förde Lydia dagbok, den enda sammanhängande
som finns bevarad av hennes hand.49 Dagboken kom att föras under
den period i hennes liv då tanken på att avlägga studentexamen
vunnit insteg i hennes sinne och den speglar den unga Lydias försök
att handskas med sin livssituation:
Sträf och kall är jag till det yttre och skulle anse det för en förolämpning
om någon sade mig vara "flickaktig", ty dermed menar jag endast
nyfikenhet, sqvalleraktighet, behagsjuka, tillgjordhet och pjunk, hvilka
fel jag nästan föraktar mest, just emedan de äro så vanliga bland flickor,
och så sällan beaktas - nej tvärtom, sådant härrör sig ju endast af
"känslighet" och betraktas som "qvinlig älskvärdhet." O, må jag hellre
alltid vara en "björn" än att bli "flickaktig!"50

4 7 J. G. Wahlström till Lydia Wahlström 1883 10 16. FII:IO: Enskilt arkiv E:7.
EHS GSA.
48 Lydia Wahlström till Clara Wahlström 1885 01 25. L 38 : 9. LWS KB.
49 Dagbok 1885 L: 38 :12 : 6-8. LWS KB.
50 Dagbok 1885 L: 38 :12 :7, s. 31 ff. LWS KB.
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Dagboken ger föga fog för tanken att Lydia hade för avsikt att axla
maka- och modersrollen. Med anledning av att en vän vid tillfälle
fört giftermål på tal skrev hon i dagboken: "stackare den som får
mig!!!"51 För bibelläsning hyste Lydia en uppenbar motvilja.52 "Hur
står folk ut med att så ständigt läsa bibeln. Det är mer än jag begriper
för närvarande, men kanske jag skall förstå det en dag. Till dess före
drager jag vetenskaperna", skrev hon och tillade: "än klappar hjertat
med friska slag .. ,".53
Det var knappast religiösa spörsmål som vid denna tid uppfyllde
Lydias tankar; hon var i stället uppfylld av tanken på att erövra den
vita mössan - vid denna tid symbolen för den manliga mogenhets
examen. Att Lydia var medveten om att så var fallet visar följande
kommentar:
Jag har nu en gång fått en gosses lynne och jag är mycket belåten där
med - det duger inte att vara vek när man skall ut och tampas med
lifvet. Hvad som numera hägrar för min inre syn är studentexamen.54

När Lydia en dag till sin stora glädje fick besked om att hon skulle få
studera latin utbrast hon: "Hvad mina käraste önskningar dock upp
fyllas!!!" Vuxenvärldens ständiga förmaningar om att hon borde anta
ett mera kvinnligt beteende klingade ohörda. Även om Lydia av och
till hade dåligt samvete över sin bristande vilja att uppfylla omgiv
ningens förväntningar gladde hon sig än mer när hon lyckades
chockera den med ett pojkaktigt beteende. Dagboken berättar hur
hon såg på sin könstillhörighet:
Hvad den saken beträffar, så har jag nästan försonat mig med mitt öde att
vara flicka, ty numera kommer hvarje flicka fram i verlden och kan uträtta
mycket (utom det stilla husligas sfer) blott hon har en portion moraliskt
mod att sätta sig öfver den fördomsfulla, inskränkta hopens omdömen.55
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Att inte alla kvinnor passade för "embetsmannalif o.dyl." var Lydia
den första att tillstå. A andra sidan passade inte heller alla kvinnor för
hemmet och Lydia vägrade att lyssna till "den eviga, utslitna visan om
qvinnans undergifuenhef. Nej hon ville istället "skåda 'fritt mot stora
värf" och "våga att framträda äfven i det offentliga lifvet", proklame
rade hon i dagboken. "Derför egnar jag också min odelade beundran
åt Sofie Kowalewski, den forskande, framåtsträfvande unga profes
sorn", fortsatte Lydia och avslutade med en förhoppning att denna
kvinnas "sträfvanden för qvinnofrågan, såväl som för vetenskapen"
skulle krönas med framgång.56
Lydia hade utan tvekan stora planer för framtiden. Som förebild
hade hon som framgått en av tidens mest uppburna matematiker och
därtill Sveriges första kvinnliga professor. För att i likhet med henne
lyckas i den akademiska världen var det nödvändigt att bryta med
gamla mönster.57 Främst gällde det att gräva ned och avvisa alla
"flickaktiga" beteenden, eftersom sådana inte "skulle kunna anstå en
blifvande student", ansåg Lydia.58 "/ ordet student ligger något rekom
menderandeunderströk hon vid ett annat tillfälle.59 Men i ordet stu
dent låg vid denna tid också en könsfixering; en student var per
definition en ung man. För Lydia var detta faktum främst en utma
ning.
Att det var det manliga släktet som främst vann Lydias bevågen
het lyser igenom i dagboken. "Herrar äro dock i allmänhet mycket
trefligare att tala med än fruntimmer! Herrar äro hemma i de flesta
intressanta saker, men de der 'gamla tanterna' ha svårt för att tala om
annat än de mest materiella saker, synnerligast det poetiska ämnet
sjukdomar", skrev hon och man kan knappast ta miste på ironin.60
Det kom som redan nämnts på skolföreståndaren Henric Hedenius lott att lotsa Lydia fram till gymnasiet och miljön på skolhem
met i Almeryd tycks ha varit gynnsam som förberedelse för fortsatt
skolgång. Hösten 1886 påbörjade Lydia sina studier vid Wallinska

gymnasiet för flickor i Stockholm. Hon kunde väl hävda sig i sin nya
skolmiljö och redan efter två år var hon redo att avlägga studentexa
men. Lydias glädje över att i studentbetyget få laudatur i mogenhet
fyllde henne med en lycka utan gräns.61 Enda smolket i bägaren var
att studentmössan, tecknet på att Lydia lyckats nå sitt första stora mål
i livet, var en huvudbonad avsedd enbart för manliga studenter. De
flickor som vid denna tid avlade studentexamen bar därför hem sina
studentmössor i den påse där den förvarats sedan inköpet.62
Lydia trotsade emellertid konvenansen och lät fotografera sig i
studentmössa och kortklippt hår. En av hennes vänner kommente
rade att fotografiet i bekantskapskretsen givit upphov till osäkerhet
om det föreställde en ung man eller "ett fruntimmer".63 Av den äldre
väninnans bekymrade brev kan man utläsa att Lydias bristande
kvinnliga uppträdande under gymnasieåren givit anledning till kom
mentarer från omgivningens sida. Vissa "kära gamla Tanter" hade
nämligen inte haft förmåga att upptäcka den äkta kvinnlighet som
fanns bakom Lydias vårdslösa yttre, skrev den goda vännen. En yngre
väninna tycktes om möjligt ännu mer bekymrad å Lydias vägnar: "Du
vet nog att de i allmänhet kalla flickor som studera för 'lärda frun
timmer' och fastän jag tror att du ej bryr dig just om hvad menniskor
säga, så skulle det göra mig mycket ondt att höra någon kalla dig så",
skrev hon upprört.64
Men Lydia lät sig inte påverkas av vännernas farhågor. Att be
nämnas emanciperad framstod för henne långt bättre än att bli an
sedd för en kokett, meddelade hon sin vän brevledes. Inför student
examen hade hon från sin gifta syster Edith erhållit ett brev som
torde ha stärkt hennes beslut att aldrig träda in i maka- och moders-

61 Av 153 studentexamina avlagda av kvinnor inskrivna vid Uppsala universitet
under 1800-talet uppges 28 ha erhållit betyget berömlig eller laudatur. Lydia Wahl
ström var en av de fem första som med detta betyg anträdde universitetsstudier i Upp
sala. Anfört efter Gunilla Strömholm, "1800-talets kvinnliga Uppsalastudenter", i
Bengt Erik Rydén (red), Studenten, Staden och Sanningen. Bilder och essayer. Utgivna
med anledning av Uplands Nations350-årsjubileum, Uppsala 1992, s. 248.
62 Wahlström 1949, s. 68.
63 Märta Proschwitz till Lydia Wahlström 1888 06 13. L : 38 : 8. LWS KB.
64 Signe Cederblom, sedermera gift Anderson, till Lydia Wahlström 1888 08 21.
L: 38:8. LWS KB.
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rollen. Systern som genom åren i brev efter brev tillhållit sin yngre
syster att anta en traditionell kvinnoroll gjorde nu avsteg från sin tidi
gare inställning och skrev: "Jag säger det på fullaste allvar: gift dig
• "65
eJ-

När Lydia Wahlström hösten 1888 skrev in sig vid Uppsala uni
versitet var det inte med 'qvinligheten' som vapen hon ville erövra
några lagrar. Det var istället med hjälp av sin intellektuella kapacitet
hon förväntade sig att vinna den akademiska världens respekt. Därför
avvisade hon alla råd om att anta ett mera kvinnligt beteende inför
mötet med universitetsmiljön. Farhågor om att man där med misstro
betraktade de kvinnliga studenterna avfärdade hon kategoriskt, men
i en tidningsintervju senare i livet tillstod hon att så verkligen varit
fallet:
Liksom nästan öfverallt annorstädes härskade där på många håll en ut
präglad misstro mot alla de reformer, som de allt mer växande kvinno
saksidéerna medförde, en misstro, som utmynnade i en fruktan för
"kvinnlighetens försvinnande". Genomsnittsopinionen hade den upp
fattningen af en studentska, att hon snarare vore en karikatyr af man
nen än något annat. Orden "kvinnlig student" lär ej ha haft någon god
klang inom "respektabla" kretsar; det ansågs oftast liktydigt med radi
kalism och emancipation.66

Den gången i september 1888 då Lydia Wahlström skrev in sig i
Vestmanlands-Dala nation vid Uppsala universitet var det dock i
övertygelsen om att hon genom hårt arbete och intellektuell förmåga
skulle bryta det akademiska fältets motstånd.67

65 Edith

Hedin till Lydia Wahlström 1888 04 29. L :38 : 8. LWS KB.
Uppsala kvinnliga studentförening kom till". Stockholms Dagblad 1910 11 06.
67 Strömholm 1992, s. 249.
66 "Hur
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Bild 2: Fotografi från 1891. Stående i bakre raden: Ellen Lindhult (gift
Nordenstreng), Berna Skog, Lydia Wahlström, Signe Söderström (gift Trygger),
Gerda Lundberg (gift Hellberg). Sittande i främre raden: Gulli Rossander (gift
Petrini), Augusta Arnbäck (gift Christie-Linde) och Polly Eidem. Detta fotografi
har uppgivits återge Uppsala Kvinnliga Studentförenings grundare, men en
genomgång av inskrivningsboken visar, att Augusta Arnbäck, Berna Skog och
Polly Eidem aldrig varit medlemmar av föreningen. Troligen visar fotografiet i
stället de flickor, som brukade träffas på Törnblads konditori i Uppsala innan
Uppsala Kvinnliga Studentförening bildades. Fotografi: Brita Mannerheim.
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Lydia Wahlström och
Uppsala Kvinnliga Studentförening
Gunilla Strömholm

Lydia Wahlström kom till Uppsala i september 1888, 19 år gammal.
Åtföljd av sin fader, kyrkoherden, gick hon till rektor för inskrivning
vid universitetet. Hon blev den trettionionde kvinnliga studenten vid
Uppsala universitet (Uppsalas och Sveriges första kvinnliga universi
tetsstuderande, Betty Pettersson, skrevs in år 1872). Även till den ob
ligatoriska nationsinskrivningen följdes far och dotter åt. På V-Dala
nation blev Lydia nationens andra kvinnliga student genom tiderna;
den första hade inskrivits 13 dagar tidigare.
Hösten 1888 fanns vid universitetet 1.816 närvarande studenter.1 Av
dem var 13 flickor, Lydia Wahlström inräknad. De flesta av de kvinn
liga studenterna hade avlagt sin studentexamen vid Wallinska skolan,
vilket gjorde att de sett flera av de andra kvinnliga kamraterna åt
minstone på avstånd, även om de ej var jämnåriga.
Vi känner igen namnen på en del av hennes kamrater de fyra första
åren: Maria Folkeson (ML 1896, Sveriges tredje kvinnliga läkare),
Ellen Sandelin (ML 1897), Mathilda Lundberg (ML 1901), Augusta
Andersson (-Ärnbäck, gift Christie-Linde, FD i zoologi i Stockholm
ett tjugotal år senare), Polly Eidem (en av Lydia Wahlströms goda
vänner, syster till blivande ärkebiskopen Erling E.), Sofia Rudbeck
(FK, g m prof. Svante Arrhenius 1894 -1896). De här uppräknade
hade alla lämnat Uppsala inom 4 år efter det Lydia Wahlström kom
till staden.
Av uppgifterna om de tidiga kvinnliga studenternas examina torde
framgå, att framgång i studierna för de flesta av dem inte var något
1

Upsala Universitets katalog för vårterminen 1889, s. 98, Upsala 1889.
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stort problem. Till föreläsningar och seminarieövningar gick dessa
studenter, även om det kändes litet ängsligt då de ofta var de enda
kvinnorna på kursen (de läste ju så olika ämnen). Problemen gällde
snarare kamratlivet. Det gjordes i allmänhet klart för de kvinnliga
studenterna, att de inte var välkomna till eftersitsar efter seminarierna
och inte heller till fester på nationerna. I den radikala föreningen
Verdandi (bildad 1882) var kvinnor välkomna, och ett par av Lydia
Wahlströms kamrater blev medlemmar där. För Lydia Wahlström
själv passade föreningen dock tydligen ej så bra. När den konservativa
föreningen Heimdal grundades 1891, var hon däremot intresserad,
men föreningen var en invalsförening, och när Lydia Wahlström lät
förstå, att hon gärna skulle bli medlem, visade det sig, utan att stad
garna säger något därom, att man inte ville välja in kvinnor.
De kvinnliga studenterna träffade naturligtvis emellanåt varann.
Lydia Wahlströms studentskegeneration var ett utåtriktat släkte, som
även vid besöken på Törnblads konditori på Östra Agatan diskute
rade livligt och hade synpunkter på det som rörde sig i tiden och
inom universitetet. Flickorna började tycka, att man skulle samlas
under litet mera ordnade förhållanden än vid dessa konditoribesök.
Den 20 mars 1892 bildades i initiativtagaren Gerda Lundbergs
studentrum "Uppsala kvinnliga studäntförening", UKSF (namnet
bestämdes vid sammanträde i april).
Redan från början förde man ordentligt bok över sina förehavan
den. Så finns på Uppsala universitetsbibliotek inskrivningsböcker över
medlemmarna, från första sidans första namn Lydia Wahlström och
sedan framöver. Medlemmarna skrev sina data t.o.m. inskrivningen i
föreningen, och sedan försökte föreningen följa medlemmarna
genom livet, med examina, giftermål mm. I fyra protokollsböcker
(1892-1905, 4 mars 1905 - 29 april 1926, 1 okt. 1926 - 5 april 1940 och 8
oktober 1940 - dec 1951) finns också redogörelser från sammanträden,
liksom även i en del fall redogörelser för föredrag och diskussioner.
För 1930- och 1940-talet finns också inklistrade tidningsartiklar om
evenemangen, vilka då följdes med intresse även av rikstidningarna.
Tidigt talas också om föreningsalbum. Man vill få kort av varje med
lem att klistra in. Det förefaller dock av protokollen som om det inte
blev något av med denna föresats, åtminstone hittar vi inte något så30

dant album i UKSF:s arkiv på Carolina. Att man haft ett album med
foton från sammankomster och spex förefaller klart, men inte heller
något sådant återfinns i arkivet. Ett fotografi med åtta kvinnor från
1891, som uppges föreställa grundarna av UKSF 1892, och som före
kommer bl. a. i Lydia Wahlströms uppsats i "Uppsalaminnen (1937),
kan med medlemsförteckningens hjälp konstateras vara någon tidi
gare grupp, antagligen den som träffades på Törnblads konditori; tre
av de där avbildade flickorna var inte kvar i Uppsala så länge att de
hann bli medlemmar i UKSF.2
Av de 19 kvinnliga studenter, som våren 1892 var inskrivna vid uni
versitetet, deltog 15 vid föreningsbildandet den 20 mars 1892. Under
år 1892 skrev 22 medlemmar in sig i föreningen, varav sju utan att stå
med i studentkatalogen. Bland de fyra, som stod med i studentkata
logen men icke gick med i föreningen det första året, är Elsa Eschelsson, Sveriges enda kvinnliga juridikstuderande under 1800-talet, JK
1892, JD 1897, Sveriges första kvinnliga docent samma år (hon blev
medlem först 1895).
Bland de första medlemmarna finns läkarna Thora Granström
(ML 1897, g Wigardh), Ada Nilsson och Alma Sundquist (båda ML
år 1900). Gerda Lundberg själv gick naturligtvis in i föreningen (hon
avlade FK-examen 1893, och bildade 1897 hem med Mauritz Hell
berg, som var aktiv medlem av studentkåren, redaktör för Karlstads
tidningen 1890, ledamot av första kammaren 1911-1925 och 19281933). Doktorerna Astrid Cleve (FD i botanik år 1898, dotter till
kemiprofessorn Per Teodor Cleve, gift 1902—1912 med professor Hans
von Euler-Chelpin, som fick Nobel-priset i kemi 1924. Även en
gemensam son har fått Nobel-pris.), Gulli Rossander (FD i fysik år
1900, g m lektor Henrik Petrini), Alexandra Skoglund (FD i historia
år 1903) och Kerstin Hård af Segerstad (FD år 1906 i romanska språk,
Kungliga Biblioteket, redaktionssekreterare för Ord och Bild, leda
mot av De Nio) är andra medlemmar. Alice Thunberg (lärare vid
Uppsala samskola, syster till professor Torsten Thunberg i Lund),
Adéle Philipson (FK, utredningssekreterare hos Akademiskt Bildade

2 Augusta Ärnbäck, Polly Eidem och Berna Skog tillhörde aldrig UKSF (jämförel
ser har gjorts med inskrivningsboken). Se bilden s. 27.
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Kvinnors Förening), Signe Söderström (FK och sedan 1891 gift med
professorn i processrätt vid Uppsala universitet Ernst Trygger,
sedermera bl. a. prorektor, justitieråd, statsminister och universitets
kansler), Ellen Lindhult (författare, gift med skriftställaren Rolf
Nordenstreng), Thekla Hammar (FK, lexikograf, översättare) och
Anna Forsell (1894 gift m professorn, senare ärkebiskopen Nathan
Söderblom) hörde också till de första medlemmarna. Anna Ahlström
(FD i romanska språk 1899, grundare av Ahlströmska skolan i Stock
holm) och Anna Stecksén (år 1900 Sveriges första kvinnliga medicine
doktor) blev medlemmar 1893, liksom Anna Dahlström (MD 1908,
gift Nilsson). Klara Johanson (kritiker och essayist) blev medlem
1894, Alfhild Tamm (ML 1905, psykiater) blev medlem 1895, liksom
Naima Sahlbom (dr phil 1910, bl. a. verksam i Internationella kvinno
förbundet för fred och frihet), Inga Säve (gift med professor Gott
hard Söderbergh, moder till bl. a. professor Torgny Säve-Söderbergh)
och Elisabet af Jochnick (FK, lärarinna, kom att åtfölja Lydia Wahl
ström till England år 1899). Gerda Nilsson (FD i romanska språk
1903, g m docent Henrik Ostberg), inskrevs 1897 och Ruth Dalström
(dotter till Kata Dalström, JK 1921, advokat, gift med advokaten
Georg Stjernstedt) 1898.
Till föreningens första ordförande valdes Lydia Wahlström. Kan
ske var det självklart bland gruppens medlemmar; klart är att det var
ett lyckokast. Lydia Wahlström visade sig vara en mycket strategiskt
tänkande person, som såg till de kvinnliga studenternas intressen,
inte enbart i nuet utan även framöver i tiden. Så kommer t.ex. Lydia
Wahlström och hennes kamrater "överens om att aldrig officiellt an
vända uttrycket 'studentska', för att inte möjligen fiffiga jurister i
framtiden skulle komma att begagna denna särbenämning för att be
strida vår del i de manliga studenternas rättigheter", som hon skriver.3
Fortfarande i december 1938, i en recension över "Bland professorer
och studenter", i Svenska Morgontidningen fasthåller Lydia Wahl
ström vid "de kvinnliga studenterna", fastän nu med en något annan
motivering: "jag har ännu något av min ungdoms motvilja mot den
oestetiska och tungrodda termen 'studentskor' för att inte tala om den
3 Wahlström
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ännu mera stötande 'recentiorskor'. Beträffande val mellan uttrycket
"kvinnlig student" respektive "studentska" finns även andra meningar.4
Ett förslag till stadgar framlades av Lydia Wahlström vid första
sammanträdet i april 1892, vid vilket hon också gav ett inledande
föredrag, som behandlade föreningens syften. Att man tog allvarligt
på stadgarnas utformning framgår av att man bara under Lydias
ordförandetid diskuterade stadgarna ett stort antal gånger, och också
vid något tillfälle fick hjälp av professor Ernst Trygger. Stadgarna
fick som första paragraf: "Upsala Kvinnliga Studentförenings uppgift
är att utgöra ett samband mellan de kvinnliga studenterna vid Upsala
universitet".5
Sin första aktion som grupp beslöt man om vid sammanträdet i
april 1892. Det gällde bärande av vit studentmössa. Flickorna hade ju
varit med om att visserligen på studentexamensdagen få en vit
studentmössa, men också en papperspåse att bära hem studentmössan
i; det ansågs ej lämpligt för en flicka att visa sig offentligt med
studentmössa. Nu, i april 1892, beslöts, efter en stunds diskussion, att
"de av föreningens medlemmar, som önskade bruket av vanlig studäntmössa infört bland de kvinnliga studänterna, skulle avje skriftlig
förbindelse att bära densamma sista april, första maj okk vid vårfästen

4 Studentska finns belagt första gången 1873, i ett studentspex i Uppsala året efter
det då Betty Pettersson skrev in sig vid Uppsala universitet. Ingegerd Wedin citerar i
"Detta hade jag inte en aaning om ..." (1984) Asta Kihlbom (som kom till Lund 1911
och som skrivit i Akademiska Föreningens årsskrift 1965): '"Kvinnlig student' lät all
varligt och ambitiöst och städat, medan 'studentska', avgjort en talspråksform, verkade
på något sätt mera världsligt och lättvindigt". Ingegerd Wedin fortsätter: "1892 skriver
Esaias Tegnér d y: Formen studentska finnes, men har ej utträngt det efter min känsla
bättre uttrycket qvinnlig student". Ellen Fries skriver i "Tidskrift för hemmet" 1881 (s.
27): "Man kan nästan säga, att detta först på skämt och spe påhittade ord 'studentska'
följt med opinionen och nu användes af mången, ehuru däremot mycket med skäl kan
invändas, för att helt enkelt beteckna en kvinlig student, utan att den, som använder
detta ord, fäster en skymt af ringaktning därvid". Alma Söderhjelm berättar i Min
värld II (1930, s. 99) om andra orsaker till att välja uttrycket "kvinnliga studenter" på
1880- och 90-talen: I Finland "hade ordet studentska ännu icke vunnit burskap i det
svenska språket och lät inte i våra öron bättre än kandidatska och magisterska nu
skulle låta. Vi kallade oss officiellt 'kvinnliga studenter'. Privat blev beteckningen all
deles för skrymmande och ordet studenter föll snart bort".
s Föreningens tryckta stadgar 1898 (i UKSF:s låda på Uppsala universitetsbiblio
tek). Upsala universitets katalog för höstterminen 1895 s- u&-
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innev. år". En sådan förbindelse lämnades vid sammanträdet av åtta
av föreningens medlemmar. Till slut blev det t.o.m. 13 av de 15 med
lemmarna som uppträdde i den vita mössan vid de uppräknade till
fällena. Lydia Wahlström torde ha varit en av de mest självständiga
och orädda av flickorna, men hon har berättat om hur nervös hon var,
när hon så småningom som ensam flicka gick uppför V-Dalas stora
trappa, iförd studentmössa. Hon mötte då en dalkarl, som nickade
gillande och sa: "Ja, så ska det vara!" 6 Det var ju en nyttig lärdom: att
inte vänta på att några skulle säga vad de tyckte att man skulle eller
fick göra, utan att själv göra det man tyckte var rimligt.
Nu ledde denna framgång till att Lydia Wahlström skrev ( i Adolf
Noreensk nystavning) till de blivande studenterna i de skolor i Stock
holm, som hade studentexamenstillstånd för flickor (Wallinska sko
lan, Lyceum för flickor och Palmgrenska skolan) och manade dem att
bära sina vita studentmössor, när de väl gått igenom examen. "Varje
studänt räknar helt säkert bland de lykkligaste dagar i sitt liv den, då
han äller hon erhöll den så mykket efterlängtade vita mössan okk
överhöljd av kransar okk blommor, omjiven av glada kamrater okk
anhöriga, vandrade hem med det vakkra ungdomliga segertekknet på
sitt huvud. För Sverges kvinnliga studänter har dock denna glädje
hittills i viss mån dämpats därijenom, att de ikke fått begangna sig av
sin obestridliga rätt att, när okk var de vilja, få bära sin ärligt förvär
vade studäntmössa. Varje äldre, värkligt fördomsfri person ertjänner
numera villigt, att det är en lika sund okk naturlig önskan hos den
unga flikkan som hos den nyblivne manlige studänten att få bära
tekknet till sin mogenhetsförklaring. Men den missriktade konvenangsen nekar att ertjänna den kvinnlighet för äkta, som ikke visar
sig insnörd i småaktighetens okk de trånga fårmernas traditsjonälla
band. Denna konvenangs har okkså hos den kvinnliga studänten betekknat det som skryt, vilket man anser såsom en naturligt rättighet
för den manlige". Lydia Wahlström berättar också i breven till de bli
vande kvinnliga studenterna att "här i Uppsala har företaget av all
mänheten mötts med övervägande välvilja även på sådant håll, där vi
minst kunnat vänta det, okk flera äldre personer hava vid åsynen av
6 Wahlström
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flikkor i studäntmössa låtit sina föregående oblida omdömen falla".
Föreningen har nu, skriver Lydia Wahlström, "enhälligt beslutat
sända Er, våra blivande kamrater, en uppmaning att ikke av någon
falsk kvinnlighet låta avhålla Eder från att, därest Ni så önska, bära
Edra studäntmössor i huvudstaden okk annorstädes, i full förvissning
om att avlagd mogenhetsexamen jer samma fria berättigande därtill
åt de kvinnliga som åt de manliga studänterna".7 (Inom parentes kan
tilläggas, att det inte i och med detta var färdigdiskuterat inom för
eningen om den vita studentmössan. Den 22 september 1913 fram
läggs på föreningssammanträde förslag om att föreningen "ville be
stämma ett visst hälsningssätt för studentskorna och att dessa ville
begagna studentmössa vid deltagande i studentkårens uppvaktningar
o dylikt". Föreningen beslöt, "efter en livlig diskussion", att
"studentskorna i likhet med sina manliga kamrater skulle begagna
mössa och vid hälsning avtaga denna". Det beslöts vidare att ordf. vid
varje termins början skulle meddela recentiorerna detta beslut och
uttala som föreningens önskan att medlemmarna rättade sig här
efter).
Förutom med de blivande kvinnliga studenterna i Stockholm tog
Lydia Wahlström såsom ordförande kontakt med de kvinnliga stu
denterna i Kristiania och Helsingfors. De kvinnliga studenterna i
Lund, Stockholm, Göteborg och Helsingfors inbjöds också att sända
representanter till jubelfesten i Uppsala 1893. Lydia Wahlström skri
ver om festen 1893 med tydlig tillfredsställelse: "då många avundades
de kvinnliga studenterna, som vitklädda och i sina mössor, med två
finska gäster bland sig, fingo de yppersta platser man gärna kunde få,
tätt bakom hedersdoktorerna".8
Med Lunda-studentskan Hilma Borelius var Lydia Wahlström
släkt på långt håll, och Hilma kom tidigt på besök till UKSF, men
först år 1900, alltså åtta år efter UKSF, bildades Lunds Kvinnliga
Studentförening, med Hilma Borelius som ordförande. Göteborg och
Stockholm var ännu senare; Göteborg 1912 och Stockholm 1925.
Verksamheten skall, enligt stadgarnas § 2, bestå i anordnande av

7 Wahlström
8 Wahlström
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"sammankomster, å hvilka föredrag eller diskussioner förekomma".
Ganska snart fick man en rytm med möten varje månad under termi
nerna. De första åren hölls de flesta föredragen av medlemmarna.
Oftast hade föredragen naturligtvis samband med studierna, men
reseberättelser och berättelser från vandringar var också vanliga. Bilagd finns en lista över sammankomsterna 1892-1898. Under Lydia
Wahlströms ordförandetid drog Gerda Lundbergs föredrag i april
1896 flest medlemmar (30 st). Hon talade under rubriken "I qvinnofrågan" och uttryckte bl. a. sin "sympati för de av frk Ellen Key i
dagarna i föredrag och broschyrer uttalade åsikterna". Ett flera sidor
långt referat av den efterföljande diskussionen finns intaget i proto
kollsboken. (Ellen Key höll f.ö. själv 1899 en diskussionsinledning i
UKSF under rubriken "Skönhet"). Men redan första året inbjöds uti
från som föredragshållare Ellen Fries, år 1883 Sveriges första kvinnliga
doktor, som var studierektor vid Ahlinska skolan i Stockholm. Hon
inledde en diskussion om kvinnofrågan. Efter kvällen med UKSF
skriver Ellen Fries till LW:
Det gladde mig att finna, att, om ock å Eder sida begåtts en eller annan
olämplig oförsiktighet, äro dock alla dumheter jag om Er hört endast
löst prat, hvilket Ni med godt samvete genom litet mera klokhet för
framtiden alldeles kunnen sätta Eder öfver. Det gladde mig ock att se
den samhållighet, som fanns ibland Eder och som jag förut med leds
nad saknat. Slutligen gladde jag mig ej minst åt medvetandet, att
genom att Ni äro många, genom att Ni känna Er mera ogenerade än
vad man på min tid kunde göra, och genom bättre ordnade studier
kunnen hafva större nytta och nöje af universitetsundervisningen än
hvad jag kunde ha. Jag skulle gärna varit litet förtalad på de goda vill
koren!9

Aret därpå talade Anna Sandström, rektor på Anna Sandströms skola
i Stockholm, om "Flickskolans närvarande osäkra och vacklande
ställning samt orsakerna dertill". Anna Sandström blev år 1896 på
nytt ombedd att komma till UKSF för att tillsammans med Ellen
Key föra en diskussion kring kvinnofrågan. Anna Sandström avböjer
dock; hon menar att hennes yrkesarbete den senaste tiden blivit
9
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lidande av att hon så intensivt ägnat sig åt att "skriva och tala kvinno
fråga".10
Lydia Wahlström själv höll under sin ordförandetid, som varade
drygt sex år, sex föredrag: "En såmmarvandring i Norge", 1892 (vilket
bl a, enligt protokollet, "även gav en klar inblikk i åtsjilliga detaljer
från det norska studäntlivet"), diskussionsinledning till "Fru Cajanellos /Ann-Charlotte Leffler-Edgren/ lefnadsteckning över Sonja
Kovalevsky", 1892, "Kuriosa ur gamla papper", 1893 (11 närvarande),
"Gamla Testamentet och vår tid, 1894 (13 närvarande), "Några studier
öfver Fredrika Bremer med anledning av Sofie Adlersparres och Sig
rid Leijonhufvuds nyligen utkomna arbete 'Fredrika Bremer. En bio
grafisk studie'", 1896 (18 närvarande) samt "Från det nordiska stu
dentmötet i Danmark sommaren 1897", 1897 (28 närvarande). Som vi
ser ett brett register!
Tidigt blev det också tradition att uppföra spex. Tidigare, och även
senare, har det ju ansetts att alla roller i ett spex, oberoende av vilket
kön rollen har, skall spelas av män. På Kvinnliga Studentföreningen
spelades alla roller av kvinnor. Det första spexet skrevs av Klara
Johanson och hette: "Så fruktas en argbigga", 1897. Kring Valborg
brukade årets spex uppföras.
Vid Valborg utkom också en spextidning i ett exemplar,
"Spexgrisen". Den första kom 31 mars 1894, nr fem år 1899. Endast ett
ex (från 1909) av föreningens spextidning finns kvar i föreningens
arkiv på Carolina, men vissa inslag finns återberättade, framför allt av
Lydia Wahlström i hennes självbiografi "Trotsig och försagd", som
utkom mot slutet av hennes liv (1949), och som bl. a. ger många
karakteristiker över föreningens medlemmar och många glimtar ur
föreningens verksamhet. I spexgrisen kan bl. a. (hos Lydia Wahl
ström) läsas annonsen "SKÖNHETSTÄVLING för barn under ett
år anordnas i Studentkårens lokal". Undertecknat Signe Trygger/Emilie Hammarskjöld (två tidigt gifta medlemmar av UKSF,
som tydligen brukade jämföra barn under sammankomsterna).11 Det
förefaller oss nog att vara ett något otidsenligt ämne för 1890-talets
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studenter! Och det är inte heller nutidens studentäktenskap, som
avbildas; både Signe Söderström och Emilie Svalling hade tagit FKexamen före UKSF:s bildande (1891 respektive 1889, och gift sig 1891
respektive 1892. De studerade sedan inte vidare vid universitetet utan
var hustrur och husfruar.
Gemensam utfärd anordnades någon gång per år, företrädesvis på
första maj. Lurbo var ett av utfärdsmålen.
Det finns ingen direkt uppgift om förfriskningar under samman
komsterna, men vid ett möte i november-december 1894 väckte
klubbmästaren Astrid Cleve ett förslag om att "två af de vid före
gående föreningssamqväm förekommande, till ett antal af fyra upp
gående varianterna af mindre stimulerande drycker /måtte/ utbytas
mot en af mera kraftig art. Under den med anledning häraf, liksom
genom tyst öfverenskommelse sig så småningom utvecklande diskus
sionen, steg stämningen — trots ännu ej införd spritdryck - till en
höjd, att ordföranden måtte kraftigast möjligast inskrida - och sedan
obrottslig tystnad inträdt, sådan för nämnnda vigtiga besluts fattande
är nödigt, beslöts under omröstning, med 9 röster mot 7, det the
skulle från föreningssamqvämen utvisas och af bål ersättas". An
märkningsvärt nog fattades detta beslut vid samma eller närmast
föregående sammankomst (protokollet lite oklart på denna punkt),
där Astrid Cleve talat om "Sport" och man därefter beslutat att bilda
en sportförening med skidsportens främjande som närmaste mål.
På grund av att de kvinnliga studenterna under 1890-talet var så
fåtaliga, blev de ju ständigt iakttagna. Ett vittnesbörd om detta utgör
ett brev från 1890-talets mitt. Det är skrivet av Nils Alexanderson (JK
1898, JD och docent 1904, professor vid Stockholms högskola 1908,
justitieråd 1922, ledamot av riksdagen 1912-1921). Brevets mottagare är
Axel Johansson (chefredaktör för UNT från 1903). Där kan man läsa:
"När Niklas /Lindhult12/ och jag efter kaffet kl. 11 i går kväll prome
nerade på Drottninggatan, mötte vi till vår förvåning en nunnelik
skara svartklädda fruntimmer, som i sluten tropp om en tjugo, tjugo-

12 Niklas Lindhult blev juris utriusque kandidat 1898. Han var bror till UKSF:s
sekreterare ht 1893-sept 1898 Ellen och tredjeopponent vid Elsa Eschelssons disputa
tion 1897.

38

fem stycken framtågade mitt på gatan. Något sådant hade ingen av
oss förr sett. Men det befanns vara den hemvändande studentskediskussionsföreningen /sic!/ som hade diskuterat Friesska historien13
- resultatet får man väl höra av fr. SHT i kväll".14
Kritiskt observerade som de var, var det viktigt för de kvinnliga
studenterna att se till att ingen av dem skämde ut sig. Omgivningen
kunde ju få för sig att alla kvinnliga studenter var likadana. Lydia
Wahlström uttrycker det på detta vis:
Sedan vi fått en egen organisation, fingo vi emellertid också ett anse
ende som kår att bevaka, och jag vill lova, att vi gjorde det ända ut i de
yttersta småsaker. Okantade kjolar - något som nutiden lyckligtvis inte
behöver ha något begrepp om - solkiga studentmössor och för länge
använda balklänningar blevo i föreningens spextidning obarmhärigt
ställda vid skampålen.15

Föreningen, främst förstås dess ordförande, vakade även över hur
medlemmarna skötte sina studier. Brev både till den kvinnliga stu
dent, som misslyckats med sin medicofil-examen, och till hennes
fader finns i koncept bland Lydia Wahlströms papper. I brevet till
den kvinnliga studenten heter det:
Vad beträff. dina kv. kamrater, nödgas j. däremot erkänna, att det ej är
uteslut, oegennytt. skäl, som kommer oss att avråda Er /två kvinnliga
studenter/ fr. ex. Vi ha kanske ej vis. er tillräckl. vänl - nog av, ni ha
icke varit tillräck tillsam. med oss för att få ngt av den solidaritetskänsla,
s. de kvinl. stud:s förhåll, ännu kräva. Så få s. vi ännu äro i jämför, med
de mani., är det klart, att allm. rikt. ett vida skarpare öga på oss än på
dem. J. har haft tillräckl. med vittnesbörd därom, för att säga, att även
landsorten i viss mån har sina blickar rikt. på oss ss. banbryt. på det
område, där vi slag. in. Und. såd. förh. är det ej roligt att höra examinatorn m. avs. på de sista medikofilkuggn. säga: "vad det är skillnad på de
kv. stud. nu mot förr!" Misstänksamh. mot en ny sak är ju allt. tillräckl
stor för att man mera skall fästa s. vid dess skuggsidor än dess fördelar.

13 Syftar

sannolikt på teol. lic. Sam. Fries disputation 1895.
tackar docent Torgny Nevéus, som givit mig del av detta brev och tillåtit mig
att publicera det.
15 Wahlström 1937, s. 146, Wahlström 1949, s. 92.
14 Jag
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— då det däremot inte är sagt, att varje seger av en bl. oss i sam. mån
får lända de övr. t. heder.16

Till den ena studentens fader skriver Lydia Wahlström bl. a. (enligt
bevarat koncept):
Att T. /den kvinnliga studententen/ aldrig visat sig närmare intresserad
av kvinnligt kamratumgänge, vilket hon långt före detta tydligen visat
gm att draga sig från kvinnl. studentföreningens sammankomster ock
man kan icke tvinga på en annan det sällskap denna ej vill hava. Vår
förening är icke, ock vill icke spela studentnationernas roll av obligato
risk inrättning. Men vår solidaritetskänsla är tillräckligt stark, för att vi
likväl skola kunna betrakta även en utom vår krets stående kv. students
görande o låtande, som om det nära anginge oss alla." Och hon avslutar
ett av sina brev: "Und. förhoppn., att intr. för T. själv, så väl som för
den högre kvinnobildn, kan tjäna som ursäkt för min inblandn. i en
familjeangeläg., våg. j. bedja om Edert benägna överseende m. min
djärvhet. Högaktningsfullt LW, F.k., ordf i U.K.S. F.17

Kanske lyckades man t.o.m. litet för bra att hålla samman de kvinn
liga studenterna. I Stockholms nations landskapsprotokoll från hös
ten 1899 finner man att nationsmedlemmen Nils Wohlin föreslagit
ett "nationsuttalande för önskvärdheten av kvinnliga studerandes
sammanslutning i en särskild nationsförening". Landskapet beslöt
dock att detta förslag ej skulle föranleda någon åtgärd från nationens
sida. Så sent som 1949 reflekterar Eva Wennerström-Hartmann i
Ergo över frågan om det skulle ha varit lättare för de kvinnliga stu
denterna ifall de från början fått en nation för sig själva. Då skulle
bl. a. den "tämligen diffusa studentskeopinionen ha blivit utkristalli
serad och påtaglig". Skribenten tror ändå, att den verkliga utveck
lingen var lyckligare.18
Ett stöd för de kvinnliga studenterna efter föreningsbildandet 1892
var studentkårens ordförande 1892/1893, Nathan Söderblom. Anna
Forsell, som 1894 gifte sig med Nathan Söderblom, var ju en tidig
medlem av UKSF, och också Lydia Wahlström och Nathan Söder16 Lydia

Wahlströms samling på Kungliga Biblioteket (LWS), L 38 : 9.
Wahlströms samling på Kungliga Biblioteket (LWS), L 38 : 9.
18 Ergo 1949: 3-4, citerat efter Strömholm 1998, s. 280.
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blom hade många gemensamma intressen (vänskapen mellan paret
Söderblom och Lydia Wahlström kom att bestå hela deras liv). De
kvinnliga studenterna kom tack vare dessa personliga förbindelser
med studentkårens ordförande att integreras i studentlivet lättare än
de eljest kunde ha gjort. Att de kvinnliga studenterna tyckte sig ha
Nathan Söderblom att tacka för mycket framgår också när bröllops
gåva till paret Söderblom diskuterades vid extra föreningsmöte den 8
mars 1894. Sekreteraren framhöll vid diskussionen, att gåvan "lämp
ligast borde af föreningens samtl. medlemmar skänkas för att derigenom blifva ett uttryck ej bl. af personlig vänskap utan äfven af den
tacksamhet, Upsala qvinl. studenter för Upsala studentkårs f.d. ord
förande måste lifligt känna". Detta förslag blev efter överläggning
antaget av föreningen. "Vid bestämmandet af dedikationens form
yppade sig olika meningar, hvadan omröstning företogs och så utföll,
att dedikationen skulle erhålla följ. lydelse "Till N. Söderblom och A.
Forsell med tillgifvenhet och tacksamhet från Upsala qvinliga studen
ter." Ett förslag att utbyta ordet studenter mot kamrater antogs ej.19
Och föreningen sände lyckönskningstelegram till giftermålet den 29
april 1894.
Emellanåt får man faktiskt intryck från Lydia Wahlströms min
nesbok av att de kvinnliga studenterna representerades av ordföran
den för UKSF och de manliga studenterna av studentkårens ordför
ande, och att dessa två grupper var ungefär jämställda.
Lydia Wahlström tyckte sig i sin egenskap av ordförande ha ett
särskilt ansvar för omvårdnad av medlemmarna. När föreningens
medlem Elsa Eschelsson som den andra kvinnan i Sverige dispute
rade den 31 maj 1897 sågs detta som en angelägenhet för hela för
eningen. Beslut fattades av styrelsen om att v.ordföranden skulle in
köpa blommor i Stockholm (med band i de svenska färgerna!). Vid
föreningsmöte beslöts att utgiften skulle bestridas ur föreningskas
san.20 Lydia Wahlström var själv på plats vid disputationen och den
promotion, som hölls samma dag. Säkert hade Lydia Wahlström
också tagit med sig andra föreningsmedlemmar som stöd och upp-

19

Protokållsbok för Uppsala kvinnliga studentförening 1892-1905.
för Uppsala kvinnliga studentförening 1892-1905, den 29 maj.

20 Protokållsbok
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muntran åt respondenten. I Fredrika-Bremer-Förbundets tidskrift
Dagny ger Lydia Wahlström sedan ett ingående - och mycket entu
siastiskt - referat över hela akten (för eftervärlden naturligtvis mycket
värdefullt, och för samtiden nyttig information).21 I filmen om Elsa
Eschelsson, "Behöriga äga ej tillträde", som sändes i TV den 8 mars
1988, kan man se bl. a. en scen, där Lydia Wahlström överräcker för
eningens blomsterbukett till Elsa Eschelsson.22 Den som läst Lydia
Wahlströms Dagny-artikel finner dock, förutom denna scen, många
detaljer i filmen kring Elsa Eschelssons disputation och promotion
helt felaktiga (förutom naturligtvis de helt fiktiva kärlekshistorierna).
Och det intryck som Lydia Wahlström ger i filmen sägs inte heller
stämma med verkligheten.23 De kvinnliga doktorerna och aktiva
UKSF-arna Astrid Cleve, Lydia Wahlström själv och Anna Ahlström, som alla disputerade 1898-1899, blev inte föremål för proto
kollförda hyllningsadresser av samma slag som Elsa Eschelsson (men
i kassaboken finner man bl. a. "bukett till FD Lydia Wahlström 15
dec 1898 - 10 kr").
Hösten 1898 avgick Lydia Wahlström som ordförande i UKSF.
Att hennes inflytande på kamraterna hade varit mycket stort kan man
förstå bl. a. av att vissa vänner, som hon hade mycket kontakt med
genom åren, fortsatte att tilltala henne i brev med "Kära ordf'. Så t.ex
Astrid Cleve i brev till Lydia 1939 och 1948 (hon undertecknar sig
"Klubbis"; hon var ju under Lydia Wahlströms ordförandetid bl. a.
klubbmästare i UKSF). Bibliotekarien, FD Valfrid Palmgren (gift
Munch-Petersen, Köpenhamn), som inskrevs i UKSF 1901, skriver i
ett brev till Lydia Wahlström 1942: "Du står för mig som en valkyria,
men ändå - liksom för 45 år sedan - som en mild och varm tillflykt
för ett oroligt brinnande sinne. Sådan var du för oss i Kvinnliga
studentföreningen och sådan är du än i dag".24
Lydia Wahlströms efterträdare, som valdes den 26 september, blev

21 Redovisat

i Strömholm 1997, s. 21 ff.
"Behöriga äga ej tillträde", 1988. Manus Gunilla Jensen. I filmen blev
verklighetens rosenbukett några vita liljor(!).
23 Uppgift av Lydia Wahlströms guddotter Brita Mannerheim i samtal med
artikelförfattaren våren 1999.
24 Brev från Astrid Cleve och Valfrid Palmgren, KB (LWS), L 38 :8.
22 TV-filmen
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FL Maj Lagerheim (gift 1904 med kyrkoherden Erland Björck, mor
till professorerna Gudmund och Staffan B.). Antalet medlemmar var
vid Lydia Wahlströms avgång enligt kassaboken 49 (varav 16 nyinskrivna). Enligt studentkatalogen var antalet kvinnliga studenter
hösten 1898 41. Av dem var 3 ej medlemmar i föreningen, medan 9 var
medlemmar i föreningen utan att finnas med i studentkatalogen.
Sammantaget har 77 kvinnliga studenter varit medlemmar i UKSF
under Lydia Wahlströms ordförandetid. Föreningen hade fått sina
fasta linjer, som skulle följas genom de kommande åren: Samman
komster en gång i månaden, spex, spextidning, utfärder. Man hade
redan 1896 framsynt börjat spara till en stipendiefond. Detta sparande
fortsatte genom åren, och fonden kunde 1905 börja ge utdelning.
Kraven var: begåvning och kunskaper, flit och goda seder samt
medellöshet. En annan stipendiefond, Signe Tryggers stipendiefond,
tillkom år 1916 genom donation (10 000 kr) av f.d. justitierådet Ernst
Trygger "till minne av den tid, då hans hustru Fil.kand. Signe
Söderström studerade i Upsala" (Signe Trygger, död 1934, var ju en av
UKSF:s första medlemmar). Stipendiet skulle gå till föreningsmed
lem, som avlagt akademisk examen samt med framgång fortsatt sina
vetenskapliga studier vid Uppsala universitet.25
Tre månader efter Lydia Wahlströms avgång som ordförande för
UKSF, den 15 december 1898, disputerade hon (hon hade ju haft ett
studerande- och forskarliv vid sidan av det intensiva förenings- och
kamratlivet). Därefter lämnade hon Sverige för att bege sig till Eng
land. Hon återkom till promotionen i Uppsala år 1900 och tillträdde
då också tjänsten som studierektor vid Ählinska skolan efter Ellen
Fries, som avlidit detta år. Snart nog var hon involverad i olika verk
samheter, där också många av hennes Uppsala-vänner var engage
rade, t. ex. i Akademiskt Bildade Kvinnors Förening, grundad 1904,
och i rösträttsrörelsen.
Lydia Wahlström släppte dock inte kontakten med UKSF sedan
hon lämnat Uppsala. Hon höll under åren många föredrag där, det
troligen sista som 81-åring år 1950, fyra år före hennes död 1954
(protokoll saknas för tiden efter 1951). Föredragsrubrikerna är: "Om
25

Protokollsbok den 8 febr 1917.
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kristendomsundervisningen i skolan" (1901, 35 medlemmar och 3
gäster närvarande), "Kvinnans rösträttsfråga" (1903, 37 medlemmar, 7
gäster och 3 f. d. medlemmar närvarande), "Universitetslifvet och de
kvinnliga studenterna" (1903, 42 medlemmar och 2 gäster närva
rande), "Ur Geijers utvecklingshistoria" (1905), "Kvinnosaken och de
akademiskt bildade kvinnorna (1907. Här fick Lydia Wahlström
möjlighet att framföra sin fasta uppfattning att kvinnans rösträtt bör
eftersträvas ej så mycket som en rättighet utan som en skyldighet),
"Svenska kvinnosakens senaste landvinningar" (1909), "Benjamin
Höjer i nyare belysning (1914), "Uppsala kvinnliga studenter fordom
dags" (1915), "En storm i en kopp kaffe. En diplomathistoria från
1794" (1917), "Nutida protestantism och katolicism" (1919),"Sanning
och lögn i könspsykologin" (1928), "Kvinnorna och världskrisen"
(anordnat av stadens kvinnoföreningar 1934), "Den moderna unga
kvinnans problem (1934), "När jag var recentiorska" (tillsammans med
Eva Wennerström och Barbro Nelson 1937) samt "Man och kvinna
inför världsläget" (som framfördes 1950, "med stor vitalitet och in
tensitet" enligt protokollet).
I mars 1911 skrev Lydia Wahlström, nu i egenskap av ordförande
för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, till UKSF med
förfrågan om föreningens medlemmar ville som marskalkar delta i
rösträttskonferensen i Stockholm. Flera av föreningens medlemmar
ställde upp på detta, och har också skrivit entusiastiskt om denna
kontakt med den internationella kvinnorörelsen.26
Lydia Wahlström åtnjöt naturligtvis en vördad ställning inom för
eningen, men en gång brände det till. Det var 1921, då hon stod som
"respondent" på sin bok "Sin fars dotter", den skönlitterära bok som
utkommit 1920 och som enligt Lydia Wahlström "fick onådig kritik
på kvinnosakshåll, därför att de kvinnliga studenterna i Uppsala
kände sig träffade".27 I boken, där UKSF under namnet "Kvinnliga"
spelar en stor roll, porträtterar Lydia Wahlström bl. a. en del av sina
kamrater under studenttiden (som hon sedan på andra ställen ger
nycklar till). Hon har också kallat boken "rent självbiografisk". Sig

26 Märta

Tamm Götlind 1978, s. 60 ff., Beth Hennings 1963, s. 96 f.
1949, s. 269.
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själv framställer hon i huvudpersonen Märta Fegrelius' gestalt. Och
mycket av Lydia Wahlströms idéer och resonemang kommer här
också fram. UKSF:s medlemmar 1921 upprördes över att författaren
vulgariserat studentskornas språk. Lydia Wahlström ger som förkla
ring till språket i boken att hon ej haft riktigt klart för sig hur talsprå
ket tar sig ut i skrift. Men hon tycker knappast att det hon skrivit
riktigt kan kallas slang. "Jag har nu ända sedan jag själv låg i Uppsala
stått i kontakt med studentskekretsar och värkligen avlyssnat det
språk som där talas. — Jag tror nog det bara är i Uppsala man kan få
höra vändningar som 'konsekvent genomförd sprall', 'sin principiella
utmärkthet' och liknande. — I varje fall är det säkert att unga kvin
nors naturliga samtalsspråk är ganska skilt från svensk normalprosa",
säger Lydia Wahlström i en DN-intervju.28 "I en synnerligen livlig
diskussion under på sammanträdet följande samkväm uppträdde
Fil.Dr. Lydia Wahlström som respondent på sin bok 'Sin Fars Dot
ter"', står det för den 21 februari 1921 i föreningens protokollsbok.
Lydia Wahlström skriver själv om kvällen att det blev "en ganska het
diskussion på Kvinnliga studentföreningen, där dåvarande teol.stud.
Ester Laurell, sedan rektor för Wallinum, tog den i försvar mot an
grepp från fil.kand. Asta Kihlbom, som nu är professor i Oslo". Och
Lydia Wahlström fortsätter: "De kvinnliga i Lund lär inte alls ha haft
något att anmärka mot denna bok, som också gick i två upplagor.
Den lär nog ännu alltjämt vara den enda mera psykologiska skildring
av våra tidigare studentskor, och jag har redan nämnt att jag bland
annat haft en dagbok av en bland mina elever att gå efter".29
Vid UKSF:s jubileer var det självklart att Lydia Wahlström skulle
vara med och hålla högtidstal. Och hon ställde gärna upp (liksom
många andra av de gamla medlemmarna). Vid jubileet den 26 april
1902 var 42 medlemmar närvarande, bl. a. Anna Ahlström, Astrid
Cleve, Klara Johanson, Adéle Philipson och Anna Söderblom (f.
Forsell). Klara Johansons spex "Pål Bange och Stora Karskberg"
(syftningen från Björnstjerne Björnson är uppenbar!), som enligt

28 DN 17 februari 1921, citerat efter Vårt Uppsala, del II, 1918-1927, Halmstad 1964,
s. 250.
29 Wahlström 1949, s. 269.
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UKSF:s protokoll från jubileumsdagen författats särskilt till detta
tillfälle, uppfördes.30 Lydia Wahlströms tal om de kvinnliga studen
terna och deras ställning under Lydia Wahlströms första Uppsala-år
avslutades med "några varma och allvarliga ord om hvad som borde
vara föreningens mål: fostrandet af medborgaranda", som det står i
protokollet. Lördagen den 28 april 1917, vid föreningens 25-årsjubileum på Norrlands nation, var c:a 250 personer närvarande, bl. a.
Karolina Widerström, Alfhild Tamm, Gulli Petrini, Eva von Bahr,
Astrid Cleve, Anna Ahlström, Naima Sahlbom och Anna Söder
blom. Telegram anlände från bl. a. universitetets rektor och från
ärkebiskopen (Nathan Söderblom). Originalspexet "Statskuppen på
Panmoto eller Setubus dom" spelades. Lydia Wahlström talade om
UKSF:s betydelse för studentskornas inbördes solidaritet. 1942, vid
femtioårsjubileet söndagen den 1 november, var det c:a 210 deltagare,
bl. a. tidiga ordförande som docent Eva Ramstedt, advokat Eva
Andén och f.d. riksdagsledamoten, undervisningsrådet och rektorn
Beth Hennings samt de tidiga medlemmarna Anna Söderblom och
Astrid Cleve. Det blev ett storslaget firande, som uppmärksammades
i tidningspressen. Bl. a. ägnade studenttidningen Ergo flera sidor åt
begivenheten. (Ergos omslagssida visade en kavalkad av UKSF:s ord
förande genom tiderna, först naturligtvis Lydia Wahlström.) Del
tagarna i jubileet samlades kl. 12.30 till té i UKSF:s lokaler, Trädgårdsg. 14 ö g, där man gjort en utställning av arkivplock. Högtids
sammanträde hölls kl. 15.00 i universitetets sal X bl. a. med tal av
Lydia Wahlström. Lydia Wahlström påpekar i sitt tal, att problemet
"myrten eller lager" var en allvarlig fråga, som diskuterades vid en
sammankomst 1910, då talaren själv talade emot möjligheten att för
ena äktenskap med förvärvsarbete. Jubileumsmiddag hölls på Ostgöta
nation varvid bl. a. framfördes spexet "Lysistrate eller studentskan
och de inkallade". Telegram inkom från bl. a. Ernst Trygger.
Genom den kontakt som UKSF genom åren hade med tidigare
medlemmar, kunde föreningen bjuda högintressanta, aktuella före
drag utifrån. UKSF inbjöd också frejdigt spännande icke-tidigare-

30 Detta spex trycktes i Uppsala 1902 som ett "sorgespex" under Klara Johansons
pseudonym Huck Leber.
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Bildj: Lydia Wahlström vid Uppsala Kvinnliga Studentförenings 50-årsjubileum
1942, tillsammans med dåvarande ordföranden Vera Lindberg (gift Hamilton).
Fotografi: UUB.
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medlemmar till även av pressen (både lokal-och huvudstadspress)
uppmärksammade diskussioner och föredrag. Men samtidigt började
man inom föreningen undra, om den inte överlevt sig själv. Ar 1939
diskuterades ev. sammanslagning med klubbmästarinnekonventet.
En invändning mot detta var då: "Men vad ska Lydia säga?" Och så
fortsatte föreningen sitt liv. Lydia Wahlström dog 1954. Någon gång
mellan 1958 och 1968 (arkivet på Carolina har protokollsböcker endast
för tiden fram t.o.m. 1951) somnade föreningen in.
Ar 1992, då föreningen skulle ha firat 100-årsjubileum, om den
hade funnits kvar, ägnade Uppsala Kvinnliga Akademikerförening en
sammankomst åt UKSF. Lydia Wahlströms guddotter Brita Mannerheim var med, och många tidigare ordförande i UKSF, som man
letat fram med viss möda bakom deras namn som gifta (t ex ordför
anden vid 50-årsjubileet, som sedan deltog bl. a. vid Lydia-dagen
1998, Vera Hamilton, f. Lindberg). 1992 var även närvarande två unga
studentskor, som berättade att de tänkte återuppliva föreningen. Så
skedde också. Om denna nygamla förening i nuet, UKS, kan vi läsa i
Jenny Westerstrands artikel i denna skrift. Problemen och verksam
heten torde vara något annorlunda nu än för 100 år sedan!
När 1890-talets fåtaliga kvinnliga studenter under ledning av Lydia
Wahlström slöt sig samman i UKSF var det, som utvecklingen skulle
visa, en mycket klok åtgärd. Därigenom vann de styrka och självför
troende. De blev också delar av ett nätverk, bestående av kraftfulla
och begåvade kvinnor (mycket värdefullt bl. a. i rösträttskampen). Vi
senare tiders kvinnor har mycket att vara dessa pionjärer tacksamma
för.
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Bilaga
Sammankomsterna i UKSF under Lydia Wahlströms ordförandetid,
1892-1898 (i allmänhet förekommer både föreningsärenden och före
drag. Här har framtagits i första hand föredragen):
20 mars 1892
6 april 1892
4 maj 1892
5 oktober 1892
5 november 1892

FK Lydia Wahlström: Föreningens syfte.
FS J. /Hanna/ Mellner: Resa i Tyskland såmmaren 1887.
Lydia Wahlström: En såmmarvandring i Norge.
FK Alexandra Skoglund: Wilhelm I af Oranien.
Doktor Ellen Fries inleder diskussion om kvinno-

Lydia Wahlström inleder diskussion om "fru
Cajanellos lefnadsteckning över Sonja Kovalevsky".
MK Tora Granström ger några korta, för kvinn
13 mars 1893
liga studerande särskildt lämpade anvisningar i
hygien.
Fru Anna Höjer från Stockholm talar om
filantropen, pastorn i Steinthal J.F. Oberlin.
Fil. stud. Anna Forssell: Ibsens Bygmester Sol29 april 1893
ness.
Föreningsärenden, bl. a. beslut att uppmana de
17 maj 1893
kvinnliga studenterna vid Lunds, Stockholms,
Göteborgs och Helsingfors högskolor att sända
var sin deltagarinna till jubelfesten i Uppsala.
8 september 1893 Föreningsärenden.
FS Kerstin Hård af Segerstad: En tur i Jämtland
4 oktober 1893
och Ångermanland.
18 november 1893 Frk Anna Sandström: Flickskolans närvarande
osäkra och vacklande ställning samt orsakerna
dertill.
4 december 1893 Lydia Wahlström: Kuriosa ur gamla papper (causeriestil).
FS Alice Thunberg inleder diskussion om bref22 februari 1894
1 december 1892
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8 mars 1894
31 mars 1894
26 april 1894
9 maj 1894
24 september 1894

24 oktober 1894
15 november 1894
3 december 1894

20 februari 1895
21 mars 1895
25 april 1895
14 maj 1895

26 september 1895
21 oktober 1895
23 november 1895
2 december 1895
5 februari 1896
18 mars 1896
25 april 1896

5°

växlingen mellan Eva Fryxell och Ellen Key i
Svensk Tidskrift.
Extra sammanträde: Lysningsgåva till Nathan
Söderblom och Anna Forsell.
Föreningsmöte ang tidningen Spexgrisen + fest.
Fru Anna Höjer: Niobe.
Föreningsärenden, bl. a. angående fotografier.
FK Ellen Lindhult: Några drag af likhet och
olikhet djur och människor emellan med hänsyn
till den darwinska teorien.
Lydia Wahlström: Gamla Testamentet och vår tid.
FS frk Naima Sahlbom: Intryck från en geologisk
exkursion till Gotska Sandön.
FK frk Astrid Cleve inleder diskussion över
"Sport".
Efter föredraget beslöts att bilda en sportförening
med skidsportens främjande som närmaste mål.
Ledare Astrid Cleve.
FS Sigrid Björklund: Hotel de Rambouillet.
FK Gulli Rossander inleder diskussion om
"Skolundervisningen i naturvetenskap".
FK Anna Ahlström: En reserapsodi från Södern.
Ombudsberättelse från möte för diskussion om
svenska kvinnoföreningars inträde i The international council of Women.
FS Maj Lagerheim: Ett stycke medeltidsmystik.
MS fröken Lilly Paykull: Sommarvandring i
Lappland.
Föreningsmöte + Spex och Spexgris.
FS Maria Myhrman: Vegetarikern och ett naturenligt lefnadssätt.
JK frk Elsa Eschelsson: Den gula frågan.
FS Anna Brita Bergstrand: Personliga fel vid ast
ronomiska observationer.
FK Gerda Lundberg: I qvinnofrågan (inledande
föredrag).

15 maj 1896
29 september 1896
21 oktober 1896
17 november 1896
2 december 1896

6 februari 1897
19 mars 1897

13 april 1897
13 maj 1897
29 maj 1897
12 september 1897
27 september 1897
20 oktober 1897
19 november 1897
3 december 1897
4 februari 1898
12 mars 1898
18 april 1898
13 maj 1898
26 september 1898

FS Anna Grell: Biografiska notiser om Heinrich
Heine.
MS Alfhild Tamm: The white ribbon movement.
FS Klara Johanson: Om ord och ordbetydelser för
150 år sedan.
MS Malin Wester refererade G af Geijerstams
sist utkomna arbete "Kampen om Kärlek".
FK Lydia Wahlström: Några studier öfver Fred
rika Bremer med anledning af det af Sofie Adlersparre och Sigrid Leijonhufvud nyligen utkomna
arbete: "Fredrika Bremer. En biografisk studie."
Clara Wahlström: Några intryck från en vistelse i
Frankrike.
Föreningsärenden, bl. a. om UKSF:s bidrag till
Uppsala universitets festskrift med anledning av
H. M:t Konungens i September inträffande 25åriga Regeringsjubileum.
FK fru Signe Trygger: Xerofyterna.
FS Maria Berg: Studentlivet under medeltiden.
Föreningsfrågor.
Föreningsfrågor.
FK frk Lydia Wahlström: Från det nordiska stu
dentmötet i Danmark sommaren 1897.
Frk Kerstin Hård af Segerstad: Leonardo da
Vincis målningar i Louvren.
FK frk Maj Lagerheim: Om Nietzsche.
Diskussion om de humanistiska studiernas bety
delse.
Föreningsärenden.
FK Klara Johanson: Om språkpurismen.
FS Frk Ellen Göranson: Gammelsvenskby.
FS Ingegerd Bergh: Edison och hans uppfin
ningar.
Lydia Wahlström efterträds av Maj Lagerheim.

5i

Uppsala Kvinnliga Studentförening
Jenny Westerstrand

Uppsala Kvinnliga Studentförening (UKS) återstartades 1992 av en
grupp kvinnliga studenter vid Uppsala universitet. Idag, sju år efter
uppvaknandet, är föreningen alltjämt en livaktig - och livsviktig —
förening för många av Uppsalas feministiskt intresserade kvinnliga
studenter.
1992 erhöll Uppsala studentkår 50 000 kr från civildepartementet
för att starta ett jämställdhetsfrämjande projekt. Till ansvarig för
projektets genomförande utsågs kårens jämställdhetsombud, Frida
Nilsson. Kring sig samlade Nilsson en grupp kvinnliga studenter med
intresse för att främja jämställdheten vid universitetet. De träffades
till en början som Arbetsgruppen för kvinnliga studenter. Gruppen
bestod av en kärna på ca 15 personer, bland dem kan nämnas Karin
och Gunilla Stillström, Katarina Lundkvist, Kristina Engwall med
fler. Främst var det studenter med förankring i humaniora och sam
hällsvetenskap som fanns representerade i gruppen.
Valet att bedriva verksamheten i Uppsala Kvinnliga Studentför
enings namn och form föll sig naturligt när kännedom om att för
eningen tidigare hade existerat nådde arbetsgruppen. Detta skedde,
enligt uppgift från Frida Nilsson, genom att Brita Mannerheims bok,
Med Lydia eller Livslång trohet mellan tre, var känd bland några av
arbetsgruppens medlemmar.
Själva återbildandet ägde rum ute på Norreda torp. Man samlades
en intensiv helg ute på studentkårens torp, där stadgar drogs upp, sty
relse valdes och en verksamhetsplan för föreningens första verksam
hetsår på länge antogs. Bland de verksamheter som märktes var den
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föreläsningsdag om Lydia Wahlström som anordnades. Nyfikna på
pionjären Wahlström bjöd man in bland andra Brita Mannerheim
(Lydia Wahlströms guddotter) och Gunilla Strömholm (ordförande i
Uppsala Kvinnliga Akademikerförening) för att få höra mer om
Wahlströms liv och verk, inte minst i kvinnliga studentföreningen.
Detta evenemang markerade föreningens start, den dag med vilken
föreningens nyfödelse skedde. Andra uppskattade arrangemang var
Kvinnornas estrad, där kvinnliga konstnärer och fotografer, såväl
amatörer som professionella, ställde ut sina alster i Gamla Gillets
lokaler. Parallellt hölls föredrag och olika framträdanden och på
Fyrisbiografen visades filmer av kvinnliga filmare.
Vid sidan av de stora evenemangen hölls även småskaliga och
regelbundet återkommande aktiviteter. I syfte att, som det står i stad
garna, "stödja och uppmuntra kvinnliga studenter" startades 1992
Kvinnocaféerna, en verksamhet som även idag är en av föreningens
grundpelare. På Kvinnocaféerna föreläser kvinnliga C- och Dstudenter över uppsatser, författade med feministiskt perspektiv.
Ähörarskaran fikar och ställer intresserade frågor. Tanken är att spri
da kännedom om kvinnliga studenters arbete och om de ämnen som
behandlats i uppsatserna, liksom att träna enskilda studenter i att
hålla anföranden inför publik.
Såväl stort som smått har präglat Uppsala Kvinnliga Studentför
enings arbete under åren som gått sedan 1992. I tidningens med
lemsblad Lysistrate har man kunnat läsa om allt från stora aulaföre
läsningar till små studiecirklar som ordnats i föreningens regi. Även
beträffande utbildningsbevakning är föreningen aktiv; exempelvis
genom att bevaka, kritisera och aktivt bidra till utformningen av
Uppsala studentkårs jämställdhetspolitik.
Den viktigaste delen av UKS verksamhet har dock varit att ge de
kvinnliga studenter som söker sig till föreningen möjligheten att till
sammans med andra akademiskt intresserade unga kvinnor skapa en
plattform i den alltjämt manliga universitetsmiljön. Många av för
eningens medlemmar uttrycker stor tillfredsställelse över att få disku
tera kurslitteratur och vetenskapliga frågeställningar i en miljö där de
kvinnopolitiska dimensionerna och perspektiven lyfts fram och där
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samtalsklimatet är vänligt, trots krav på stringens och nivå. Idag ser vi
också med glädje att studenter från alla fakulteter söker sig till för
eningen.
Slutligen ska poängteras att Uppsala Kvinnliga Studentförening,
under de år som gått sedan starten, har haft ett stort stöd av äldre
kvinnor i universitetsvärlden. Universitetets jämställdhetskommitté
(även de män som där ingått givetvis) har genom ekonomiskt stöd
generöst bidragit till att hålla föreningens verksamhet på en nivå där
nationellt erkända föreläsare har kunnat bjudas in. Uppsala Kvinnliga
Akademikerförening har genom utdelning av ett stipendium samt
genom initierandet av ett flertal samarrangemang bidragit till att
bredda föreningens verksamhet och till att förankra den i den lokala
universitetsmiljön i Uppsala.
Den länk bakåt i tiden som Uppsala Kvinnliga Studentförening har
genom sin historia ger en unik och värdefull känsla av att vi som är
med i föreningen idag bygger vidare på pionjärers arbete för kvinnors
rättigheter att studera, forska och växa inom akademia. Samtidigt ger
den också en påminnelse om att varje tid formar sina förutsättningar
för kvinnors deltagande i universitets- och samhällsliv. UKS är kan
ske därför en förening där eftertanke och ilska kan blandas, i den dos
som behövs för att föra arbetet för ett jämställt universitet framåt.
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Lydia Wahlströms
forskarutbildning
Birgitta Odén

I.
Lydia Wahlström kom till Uppsala 1888 och inriktade sig på en
fil.kand-examen med historia som huvudämne. Kandidatexamen
omfattade vid denna tid flera korta kurser i olika ämnen, i Lydia
Wahlströms fall historia, latin, konsthistoria med litteraturhistoria,
nordiska språk, statskunskap samt mineralogi med geologi. Våren
1891 avlade hon examen och kunde planera för forskarutbildning.1
Det var Harald Hjärnes undervisning som lockade. Han hade som
bekant blivit professor 1889 men redan som docent påverkat historie
ämnet i Uppsala.2
Som Rolf Torstendahl visat i sin studie av Historiska föreningen i
Uppsala försökte Harald Hjärne förändra föreningens arbetsformer.3
Detta förändringsarbete genomfördes parallellt med förändringen av
själva universitetsundervisningen. Hjärne införde historiska seminarier
från 1886. De sanktionerades som undervisningsform av kanslern
1890. De avsåg utbilda studenterna till vetenskaplig självständighet.
Detta skulle ske genom samarbete mellan professorn och hans ele
ver.4 Mönstret var de tyska universitetens Ranketradition. Samarbetet
bestod i början av 1890-talet av förteckningar över innehåll i olika

1

B. Hildebrand, "Lydia Wahlström död", Historisk tidskrift 1954 s. 296-298. B.

Rengmyr, Personlighetens sakrament, Uppsala 1982, s. 68.
2

R. Torstendahl, Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920,

Uppsala 1964.
3

Hundra års historisk diskussion. Historiska Föreningen i Upsala 1862—1962, Uppsala

1962.
4

B. Odén, Forskarutbildningens förändringar 1890—1975, Lund 1991.
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arkiv. Sannolikt var det i detta seminariearbete som Lydia Wahl
ström förtecknade Fulleröarkivet inom sin fars församling och där
med fick uppslaget till sitt avhandlingsämne från Gustav III:s tid.
Hennes arkivfynd var Duwalls berättelser och brev från en beskick
ning till Norge 1788. Annars arbetade de flesta i Hjärnes seminarie
krets vid denna tid med ämnen från 1500-talet och 1600-talet.
Historiska föreningen fick genom det historiska seminariets till
komst mera karaktären av informationsklubb över nyutkommen litte
ratur, främst internationella verk. Det var i dessa dubbla arbetsformer
som unga studenter aktivt skulle skolas till professionella historiker.
Den tredje arbetsformen, där det främst gällde att vara lyssnare, var
professorernas föreläsningar. Hjärnes förmåga att stimulera och
entusiasmera var tydligen svåröverträffad. Hans lärjungar - från
Heckscher till Jacobson - har vittnat om detta.5 Och inte minst Lydia
Wahlström, som i sina memoarer talar om det som en "intelligens
förälskelse".6
Den fjärde arbetsformen var läskursen. Lydia Wahlström säger att
hon tog djupast intryck av den berömda recensionen Skandinavisk
laghistoria, som Hjärne utgav under sina tidigaste år som forskare, då
materialkritiken var central för honom.

2.
Lydia Wahlström var som bekant inte den första kvinnliga student
som disputerat i historia i Uppsala. Ann-Sofie Ohlander har med
hjälp av ett omfattande privat material kunnat analysera situationen
för den första kvinnliga filosofie doktorn i historia - Ellen Fries.7
Ellen Fries disputerade i historia redan 1883. Ohlander kan visa att
Ellen Fries upplevde isolering och utsatthet i den mansdominerade
värld, där hon blev pionjär.
5

B. Odén, Forskarutbildningensförändringar, s. 204.
L. Wahlström, Trotsig och försagd. Mitt livs minnen, Stockholm 1949, s.ioi.
7 A.-S. Ohlander, "En utomordentlig balansakt", Historisk tidskrift 1987, s. 22.
Gunilla Strömholm har vänligen fäst min uppmärksamhet på Maria Cederschiöld, En
banbryterska. Skildringar från Ellen Fries' studentår i Uppsala, Stockholm 1913.
6
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Detta var knappast fallet med Lydia Wahlström. Hon förefaller ha
fungerat väl i forskarutbildningssituationen. I Historiska föreningen
höll hon inte mindre än tre föredrag under åren 1892—1895: ett referat
av ett engelskt arbete om vikingar och ett om Gustav III samt - vik
tigast - ett om sitt arkivfynd på Fullerö. På seminariet fick hon refe
rera Anna Hudes doktorsavhandling 1893 och skriva en uppsats om
den katolska motreformationen.
Hon var heller inte ensam kvinna i miljön. Samtidigt gick Alex
andra Skoglund i forskarutbildning för Hjärne. Birgitta Rengmyr
räknar fem kvinnliga studenter i kretsen kring Hjärne.8 Historiska
föreningen och föreläsningarna var öppna för alla och fram till 1899,
då seminariet delades, kunde även studenter utan examen deltaga i
seminariearbetet som "auskultanter".9 Mest stimulerande för Lydia
Wahlström bland de kvinnliga studenterna var sannolikt Anna For
sell, som dock redan 1894 gifte sig med Nathan Söderblom och för
svann till Paris, där Söderblom fått en prästtjänst.10
Ellen Fries hade inte fått stanna vid universitetet efter sin disputa
tion, trots sin forskningslidelse och sin skicklighet. Hur skulle det gå
för Lydia Wahlström?
Lydia Wahlström blev färdig med sin licentiatexamen den 27 janu
ari 1898. I maj 1897 hade hon framgångsrikt tenterat läskursen i his
toria för Hjärne. Betyget blev "laudatur" - det högsta möjliga. Vid
den här tiden var licentiatexamen ännu en tvåämnesexamen och hen
nes andra ämne var litteraturhistoria.11 Här fick hon bara godkänt.
Avhandlingen gällde vid denna tid endast ett ämne - i Lydia Wahl
ströms fall i historia: Sveriges förhållande till Danmark iy88—8p.
Nu inträffade något ganska märkligt. I sin biografi Trotsig och för
sagd berättar Lydia Wahlström att hon omedelbart efter sin licentiat
examen började förbereda sitt handskrivna manuskript för tryckning.
Hon hade tydligten beslutat sig för att disputera för doktorsgraden på
8

Rengmyr, a. a., s. 69.

9 Forskarutbildningens

arbetsformer under 1890-talet i Hjärnes miljö framgår av B.
Odén, Forskarutbildningens förändringar, s. 201—204.
10 Relationerna mellan Lydia Wahlström och paret Söderblom framgår av bevarat
brevmaterial och av Wahlströms memoarer.
11 B. Odén, Lauritz Weibull och forskarsamhället, Lund 1974, s. 62 f.
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sin licentiatavhandling. När jag säger att detta är märkligt, så beror
det på att hennes manliga kamrater på Hjärnes seminarium fortsatte
att arbeta på sina avhandlingar efter licentiatexamen - nu utan att
behöva läsa kurser - och först efter ytterligare två eller tre års arbete
var de beredda att disputera för graden. Det krävdes ett omfattande
merarbete. Detta var den tidens ordning, om man önskade göra kar
riär. För docentur krävdes också en docentföreläsning i anslutning till
disputationen. Disputation direkt på licentiatavhandling förekom
men medförde lägre betyg.12
När Lydia Wahlström beslöt att disputera på sin just färdigställda
men kontrollerade licentiatavhandling, så tyder det på att hon visser
ligen inte ville uppge sitt mål att bli en promoverad doktor men att
hon drog sig ur konkurrensen med sina manliga kamrater, som följde
den mera ambitiösa karriärordningen.
Vad som hänt kan jag bara gissa mig till. En kommande biografi
kan kanske lösa problemet bättre? Det ligger utanför min uppgift
idag. Jag hoppas på Inger Hammars planerade arbete om Lydia
Wahlström, baserat på privatbrev.
Min hypotes är, att Hjärne i samband med Lydias licentiatexamen
gjorde klart för henne att en akademisk karriär var utesluten för hen
nes del på grund av hennes kön. Hjärne hade uppfattningen att kvin
nor skulle duka under i den hårda konkurrensen mellan män vid uni
versitetet.13 Kanske har han i all välmening varnat henne? Dessutom
var ju faktiskt statens ämbeten stängda för kvinnor före 1909. Och
Ellen Fries' utestängning från universitetet låg tillräckligt nära i
tiden. Till detta kom att Lydia Wahlströms far redan 1896 skrivit till
henne att hon höll på att bli en överliggare och att hon snart måste
bli färdig med sin utbildning.14 Kostnaderna var för höga för den
långa utbildningstiden.

12 B. Odén, Lauritz Weibull, s. 75. I ett brev från Ludvig Stavenow till Pontus
Fahlbeck 29 maj 1899 redogör Stavenow principiellt och utförligt för betygsättningen i
Uppsala och i Lund och för docentbedömningen. Det aktuella problemet var Lauritz
Weibulls disputation.
13 B. Odén, "Forskande kvinnor inom svensk historievetenskap", Historisk tidskrift
1980, s. 261.
14 B. Rengmyr, a. a., s. 78.
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Lydia Wahlström var en entusiastisk historiker och hade under sin
forskarutbildning säkert fått intrycket att hon väl kunde hävda sig i
förhållande till sina manliga kamrater. Hjärne använde henne gärna
för olika uppgifter på seminariet och i Historiska föreningen. Han
hade ägnat hennes forskarutbildning mycket tid. Lydia Wahlström
var också en ambitiös kvinnoförkämpe - som Gunilla Strömholm
nyss utvecklat i sitt bidrag. Att tvingas inse att en karriär var utesluten
måste ha varit hårt.
I sin biografi berättar hon att hon på våren 1898 - alltså strax efter
sin licentiatexamen - drabbades av en neuros på grund av överan
strängning. Kanske kan man våga gissa att hon i stället drabbades av
en depression, när hon insåg att ytterligare två års forskningar skulle
vara bortkastade för hennes del, därför att hon var kvinna. Hon beslöt
sig då för det drastiska steget att disputera på sin licentiatavhandling.
Disputationen ägde rum den 15 december 1898. Fakultetens oppo
nent var docent Karl Ahlenius, egentligen geografisk specialist men
ämnena var som bekant ännu inte delade. Andre opponent var doktor
Karl Nordlund, 1500-talsspecialist och kamrat från Historiska för
eningen. Någon verkligt sakkunnig granskning fick alltså Lydia
Wahlström inte. Den tredje opponenten - gycklaren - var Klara
Johanson, Lydia Wahlströms nära vän och ett berömt kvickhuvud.
Hon försvarade sig med bravur och gladde sig åt ett fulltaligt audito
rium.
Fakulteten gav henne endast "non sine" på avhandlingen men
"cum laude" på försvaret. Betyget baserade sig på Hjärnes utlåtande.
Någon diskussion i fakulteten refereras inte i protokollet.15 Detta
räckte inte för att ta nästa steg i karriären - att disputera för docentur.
Men detta måste Lydia Wahlström insett redan då hon beslöt att
disputera på sin tunna licentiatavhandling.
Avhandlingen är inte bara tunn till formatet i relation till de tunga
avhandlingar som nu började ventileras i historia -1, ex. Sam Clasons
klassiker om reduktionens förhistoria och Nils Edéns ännu aktuella
studie om centralregeringen under 1500-talet - utan den var också

15 Filosofiska fakultetens protokoll 16 dec. 1898, s. 84, bilaga § 10 s. 83. Uppsala
universitets arkiv, Uppsala universitetsbibliotek.
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tunn till frågeställning och innehåll, Ämnet gällde Gusta? IILs försök att få Danmark att avge en neutralitetsakt sommaren 1789. Äm
net hade Lydia Wahlström själv kommit fram till genom ett lyckat
arkivfynd, då hon ordnade handskriftssamlingen på det Cronstedtska
fideikommisset Fullerö inom faderns församling. Ämnet låg också
ganska centralt inom en något äldre historisk forskning, där diplo
matisk historia hade högkonjunktur, sedan de utrikespolitiska arkiven
öppnats på vid gavel. Men det hade redan behandlats av andra och
Wahlström kunde endast bidraga med ytterligare detaljer. Avhand
lingen avsåg att ge "en så vitt möjligt uttömmande detaljskildring"
och hade inte den syntetiska ambition som Eli Heckscher ansåg vara
så utmärkande för Hjärnes seminarieverksamhet. Men avhandlingen
är sober och välskriven och den vilar på en solid empirisk grund.
Lydia Wahlström hade inte skytt någon möda, när det gällt att leta
fram nytt och hittills oanvänt källmaterial i svenska och danska arkiv.
Möjligen var betyget "non sine" snävt tilltaget och ett uttryck för
Hjärnes rädsla för att locka in kvinnor i karriären.
Lydia Wahlström hävdar i Trotsig och försagd att Hjärne velat ge
henne ett högre betyg men att kollegorna i fakulteten vägrat medver
kan till det. Hon hävdar, en smula ampert, att hon finner det felaktigt
att en experts betygsförslag skall kunna överröstas av en skara icke
experter. Men hon tillägger att hon aldrig brytt sig om att se fakulte
tens protokoll.
Om hon hade gjort det hade hon insett att Hjärne ensam bar an
svaret för betyget och att det var utförligt motiverat. Enigheten var
total.

3Lydia Wahlström hävdade i efterhand att året 1898 förändrat hennes
relation till Hjärne. Hon blev kritisk till hans brist på social känsla.
Hon skickade honom sina senare arbeten och fick vänliga tackbrev.16

16 Harald Hjärnes brev till Lydia Wahlström. Lydia Wahlströms samling, Kungliga
Biblioteket, Stockholm.
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Blott på omvägar fick hon veta att han sagt, att hon genom sin fort
satta produktion på samma fält som avhandlingen skulle kunnat för
värva docentur.17 Att hon nämner detta i sina memoarer tyder på att
deras konflikt 1898 just gällde docenturen - kvalitetsbetyget som in
bjöd till en universitetskarriär.
Möjligen var detta ett önsketänkande. Hon skrev flera arbeten
inom ramen för avhandlingens vidgade område utan att Hjärne före
slog henne att söka docentur. Däremot hjälpte han henne till tillträde
till Public Record Office i London.
Lydia Wahlström var deprimerad under 1898 och sannolikt också
besviken på universitetet och på Hjärne. Hon vidtog ännu ett dras
tiskt steg: hon flyttade till England. I England beslöt hon att inte
komma hem till doktorspromotionen våren 1900, trots att hennes
vänner bad henne deltaga i promotionen.18 Men till slut ändrade hon
sina resplaner och promoverades till filosofie doktor 1900 - halvtannat år efter disputationen.
Det finns en parallell till detta i universitetshistoriens kvinnopers
pektiv. Som Marja Engman visat i sitt arbete om Alma Söderhjelm
blev Söderhjelm först svårt deprimerad och flyttade sedan utomlands,
när hon insåg att hennes möjligheter att göra universitetskarriär i
Helsingfors var stängda på grund av hennes kön.19
Jag föreställer mig att depressionen och behovet av distans uppstod
för bägge dessa kvinnor, därför att de visste med sig att de var väl så
kvalificerade som sina manliga kamrater, vilka utan vidare hade möj
lighet att stanna. De utestängda och tystades problem är generellt
men drabbar främst kvinnor. Harry Martinson har fint tolkat denna
desperation över att ha ett budskap och inte kunna föra fram det, när
han beskriver den kvinnliga astronauten Isagals förtvivlan, instängd
och förstummad i rymdskeppet Aniara, utan möjlighet att föra ut sin
nya kunskap och sina forskningsresultat.
17 L.

Wahlström, Trotsig och försagd, s. 258.
Cleve till L. Wahlström 8 april 1900. Jag tackar Gunilla Strömholm för en
kopia av detta brev. För promotionen se T. Nevéus, En akademisk festsed, Uppsala
1986.
19 M. Engman, Det främmande ögat. Alma Söderhjelm i vetenskapen och offentligheten,
Helsingfors 1996.
18 A.
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4Docentbetyg på en avhandling är en fakultetens prognos. 1898 var det
fakulteten som röstade om betyget på grundval av ämnesföreträda
rens utlåtande. Avgörande var bedömningen av kvaliteten i en nusituation. Men en kvalitetsbedömning kan också göras retrospektivt.
Conny Blom har inom ramen för mitt projekt om forskarutbild
ningen utvecklat en retrospektiv metod som bygger på produktivitet
efter disputationen.20 Mätt med ett sådant mått var Lydia Wahlström
överlägsen flera av de manliga generationskamrater som fick stanna
vid universitetet. Hon skrev flera historiska arbeten som vittnar om
att hennes forskarlidelse fortsatte att fungera.
Lydia Wahlström stannade i England tills hon fick möjlighet att
efterträda Ellen Fries som studierektor och historielärare vid Ahlinska skolan. Ellen Fries hade ju som bekant hastigt och oväntat avlidit
i en blindtarmsinflammation våren 1900. Lydia Wahlström fick också
samtidigt ett erbjudande från Norstedts förlag att överta Ellen Fries'
planerade utgivning av Odlingens stormän. Lydia Wahlström tog såle
des upp den beundrade Ellen Fries' mantel och hon hade också hen
nes lidelse för vetenskapligt arbete. Under tiden i England hade hon
samlat material på Public Record Office och det utnyttjade hon
skickligt både i artiklar och i ett större vetenskapligt arbete Sverige och
England under revolutionskrigens början (1917). 1914 utgav hon en sam
ling vetenskapliga uppsatser från sitt avhandlingsområde: Gustavi
anska studier, som Ludvig Stavenow — också Gustav III-specialist —
prisade i Historisk tidskrift. Även Lydia Wahlströms biografier över
Erik Gustaf Geijer och över Hans Järta håller hög vetenskaplig klass,
trots att de var avsedda som populärhistoria.
Lydia Wahlströms forskarutbildning var alltså långt ifrån bortkas
tad. Vid sidan av sitt yrkesarbete som lärare och sitt engagemang i
rösträttsfrågan, fredsfrågan och kvinnofrågan fann hon tid till histo
riskt vetenskapligt författarskap - som till sist, vid 70 års ålder, gav
henne professors namn. Det var en senkommen erkänsla - ytterst
från de akademiska förslagsställarna - att Lydia Wahlström tillhörde

20
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C. Blom, Doktorsavhandlingar i historia 1890—Lund 1980.

de kreativa forskarnas krets, de som borde tillhöra ett universitet. Det
är därför väl befogat att Uppsala universitet hedrar hennes minne
med ett symposium.

5Låt mig avsluta denna korta översikt över Lydia Wahlströms fors
karutbildning med en personlig reflexion: utan Lydia Wahlströms och hennes efterträdare i Ahlinska skolan Alice Quensels - insats och
uppmuntran hade jag själv aldrig vågat ta steget in i en forskarut
bildning i historia. Ellen Fries och Lydia Wahlström hade bägge varit
studierektorer och historielärare vid Ahlinska flickskolan i Stock
holm. Som gymnasieelev i Ahlinska flickskolan mötte jag vid några
tillfällen Lydia Wahlström och neg för henne. Neg för Alice Quensel
gjorde jag också, när jag med darrande stämma frågade henne om jag
skulle våga bli historielärare. Genom ödets nyck finns det således en
tunn tråd mellan Ellen Fries - den första kvinnliga filosofie doktorn i
historia - och mig - den första kvinnliga professorn i historia. Den
tråden är den självklarhet om kvinnors rätt till och fallenhet för histo
risk forskning, som lärdes ut vid det Ahlinska gymnasiet. Kvinno
saken gick som en undertext i undervisningen men var ännu knappast
utlärd som ideologi.
Jag tänker ofta på Newtons ord att vi står på axlarna av våra före
gångare. Och var stode vi, om de ej funnits till? Det är min förhopp
ning att mina axlar har fått vara ett tryggt fotstöd för min efterträdare
Eva Österberg - och för dem som följer henne i forskarutbildningens
ständigt föränderliga diskurs. Vi är länkar i en lång kedja, som var
och en i sin tids intellektuella miljö försöker förverkliga sin forskar
utbildning och utveckla sin historieuppfattning. Ingen länk får
glömmas. Och minst av allt Lydia Wahlström.
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Lydia Wahlström
En svensk föregångskvinna
Stina Nicklasson

Den svenska kvinnorörelsen har sina rötter i det senare 1800-talets
ekonomiska och sociala förändringar.1 Det egentliga trendbrottet
dateras emellertid till sekelskiftet 1900. Då började de kvinnor framför allt de som sedermera kom att betecknas som moderata - att
på allvar framträda i offentligheten. De drevs av ett starkt rättvise
patos och gick i kamp mot den obsoleta författningen som lämnade
kvinnorna utanför den politiska beslutsprocessen. Kort sagt, alla för
ändringar oavsett i vilken utsträckning de berörde kvinnorna fattades
över huvudet på dem. Borde inte lika rösträtt för svenska medborgare
oavsett kön vara en självklarhet? Den tanken omfattades successivt av
allt flera. Kvinnorna ställde frågan : hur kan över huvud taget vår rätt
till delaktighet i politiska beslut ifrågasättas? Det saknades inte kvin
nor med både gedigen utbildning och organisatoriska talanger samt
internationella kontakter, som var kapabla att ge sig in i kampen för
kvinnornas rätt och värde. I det sammanhanget handlade det också
om deras väg in i den statliga tjänstesektorn.
Bland pionjärerna gjorde sig filosofie doktorn Lydia Wahlström
(1869-1954) tidigt gällande. Även i den europeiska kvinnorörelsen
blev hon ett känt och respekterat namn. Det finns all anledning att
alltjämt uppmärksamma henne.
Vem var då Lydia Wahlström? Hon var dotter till en protestantisk

1 Artikeln bygger
på Björkenlid 1982; Lundström 1924; Nicklasson 1992;
Wahlström 1933; Wahlström 1949; Wieselgren 1968; Wikander (red.), Det evigt
kvinnliga 1994; Österberg 1990.
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kyrkoherde i en församling på landsbygden nordväst om Stockholm.
Hon var studiebegåvad med en intensiv läslust och hennes bokliga
intressen stimulerades av familjen och hemmiljön. Vid denna tid,
slutet av 1800-talet, var det dock ingen självklarhet att flickor skulle få
studera. Så blev det emellertid för hennes del och Lydia fick t.o.m.
efter studentexamen fortsätta sin utbildning vid Uppsala universitet.
Detta lämnade hon som filosofie doktor i historia år 1898. Hon var då
30 år. Hennes situation och framtidsutsikter var emellertid inte ljusa.
Hon var realist och inte oväntat fann hon sig kringskuren av regel
verk, behörighetslagar och manligt negativa attityder. Vad fanns det
för utvägar för kvinnor och i detta fall för en kvinnlig akademiker?
De sista åren av 1890-talet finner vi henne i England. Till en bör
jan sökte hon arbete som lärare där, men det lyckades inte. Hon
grundade då en egen skola, som emellertid blev ett ekonomiskt
fiasko. Detta intermezzo i hennes liv hade dock vissa positiva sidor.
Hon fick kontakter inom den engelska kvinnorörelsen och dess arbete
för inflytande i samhället, viktiga och användbara insikter för fram
tiden. Hennes egen situation ljusnade då hon år 1900 återvände till
Sverige och blev studierektor vid Ahlinska gymnasiet i Stockholm. På
den befattningen blev hon kvar i 34 år. Nu började också på allvar
hennes politiska aktivitet.
Fredrika-Bremer-Förbundet, grundat 1884, var en organisation,
bestående av både kvinnor och män, som arbetade för kvinnornas in
tressen i såväl intellektuellt som socialt och ekonomiskt hänseende.
Lydia Wahlströms medlemskap i Fredrika-Bremer-Förbundet
gjorde, att hon där fick kontakt med åtskilliga meningsfränder, t. ex.
de internationellt kända Ebba von Eckermann, Lizinka Dyrssen,
Anna Wallenberg, Cecilia Milow, Valfrid Palmgren m. fl. De och
många andra hade erfarenheter av arbete inom olika organisationer
och var övertygade om att kvinnorna måste organisera sig för att få
gehör för kraven på rösträtt och medbestämmande.
Fredrika-Bremer-Förbundet tog initiativet! Förbundet utlyste ett
offentligt möte 15 april 1902 i anledning av en motion i riksdagen om
utredning rörande kvinnlig politisk rösträtt. Vid detta tillfälle debute
rade Lydia Wahlström som agitator och talare. Hon gjorde lycka,
vilket förvånade henne efteråt, eftersom hon själv bedömde sitt an68

förande som "ganska utpräglat konservativt till hela sin anda". Hon
utgick, säger hon, från högerns fordran att rösträtten mera var en
skyldighet än en rättighet och att denna skyldighet krävde kvalifi
kationer. Hennes rösträttskamrater på vänstersidan utgick från att
rösträtt var en rättighet. Oavsett kvinnornas politiska inställning var
emellertid målet detsamma: allmän politisk rösträtt. Lydia Wahl
ström har nu definitivt epitetet högerkvinna och som sådan blev hon
styrelsemedlem i Stockholmsföreningen för Kvinnans politiska röst
rätt, som grundades 1902.
Rösträttsrörelsen tog nu upp mycket av hennes tid. Hon hade ofta
stor publik av både män och kvinnor när hon framträdde. Hennes
talang var obestridlig och hon kunde verkligen konsten att fängsla en
publik. Det hände t.o.m. att tidningen Social-Demokraten berömde
hennes sympatiska och kraftfulla anföranden.
Rösträttsrörelsen expanderade snabbt och redan 1903 konstituera
des Landsföreningen för Kvinnans politiska rösträtt, förkortad
LKPR. Successivt skulle Lydia Wahlström åta sig många uppdrag för
denna förening.
Lydia Wahlström blev något av en självständig politisk kraft. Hon
kunde inte associeras med något politiskt parti. Visserligen benämnde
hon sig själv som högerkvinna, men någon högerns riksorganisation
fanns inte denna tid. Först 1904 bildades en sådan, Allmänna valmansförbundet. Det var emellertid inte avsett för kvinnor. Det dröjde
nästan 10 år tills partiet öppnade sina dörrar för kvinnor som parti
medlemmar. Under detta partipolitiska utanförskap verkade Lydia
Wahlström.
Kvinnorörelsen var ju internationell och kontakten mellan länder
na var viktig. Lydia Wahlström företrädde sålunda den svenska röst
rättsrörelsens organisation och arbete. Hennes kunskaper och erfa
renheter från europeiska metropoler kunde LKPR tillgodogöra sig.
Våren 1906 åtog hon sig ordförandeskapet för Stockholms för
ening för kvinnans politiska rösträtt. Hon drog genast igång en in
tensiv föredragsverksamhet inte bara i Stockholmsområdet. Hon
grundade lokalföreningar på skilda håll i landet. Hon utvecklade nu
även talanger som lobbyist. Det gällde att använda okonventionella
metoder, att ge sig in i de manliga motståndsnästena. Ett sådant var
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riksdagen. Hon träffade ofta riksdagsmännen en och en och argu
menterade för sin organisation. Information och påtryckning på riks
dagsmän och inflytelserika personer inom förvaltningen var en viktig
väg till förändring av attityder och sega fördomar. Inte heller rege
ringens ledamöter gick fria från hennes attacker.
1906 hade en högerregering tillträtt med Arvid Lindman som
statsminister. Därmed kan man säga att situationen blev en annan för
Lydia Wahlström och hennes sympatisörer. De kom närmare den
politiska makten även om högermännen inte var benägna för eftergif
ter eller inte ville inse kvinnornas politiska värde. Samtidigt måste
Lydia Wahlström ha känt en press från vänsterns kvinnor att påverka
och påskynda en attitydförändring inom regeringen.
Lydia Wahlström räknade med att det borde finnas vissa möjlig
heter att övertala sjöministern Wilhelm Dyrssen att bli kvinnornas
språkrör i regeringen. Hans hustru Lizinka var, kan man säga, kol
lega med Lydia Wahlström. De båda bearbetade Wilhelm Dyrssen
vid upprepade tillfällen. Han lyssnade, men var orubblig. För övrigt
torde lobbyisterna ha överskattat hans ställning i regeringen.
Lydia Wahlström deltog också i debatter på Folkets Hus och drog
sig inte för att häckla den berömde socialdemokraten Hjalmar Branting och andra potentater. Hur hon än bearbetade den politiska opi
nionen föreföll läget helt låst. Andra ledande krafter inom rösträtts
rörelsen delade hennes synpunkter, t. ex. Ebba von Eckermann. Det
skulle bli en tidskrävande kamp. Det gällde att hålla ut, att ta nya tag.
Det fanns ju även kvinnor som inte insåg betydelsen av engage
mang för kvinnlig rättvisa och jämställdhet. Dit hörde en stor del av
societetens damer. De hade inte beaktats i opinionsbildnings
processen. Lizinka Dyrssen ville anordna särskilda arrangemang för
att väcka dem. Hon tänkte sig ett slags cellbildningar eller nätverk.
Lizinka var optimist och lyckades övertala Lydia Wahlström att
ställa upp som attraktion och att svara för innehållet i budskapet.
Lydia Wahlström var mycket ovillig och trodde inte att dessa till
ställningar skulle ge önskat resultat. Hon spelade upp hela sitt regis
ter som pedagogisk föreläsare och dolde väl sin senare avslöjade
animositet beträffande publiken. Även Lizinka Dyrssen medgav
snart att projektet gav ett magert resultat, men ansåg att alla meto70

der måste prövas - och den inställningen delade Lydia Wahlström.
Lydia Wahlström var övertygad om att en förändrad inställning
var på väg. Den Lindmanska regeringen genomdrev 1907 en författ
ningsreform, som innebar allmän rösträtt för män. Kvinnornas poli
tiska rösträtt sköts på framtiden. Men de blev inte helt utan utdel
ning. Det gällde justeringen av den kommunala rösträtten. Vinsten
för kvinnorna var bestämmelsen om valbarhet till fullmäktige och
andra kommunala förtroendeuppdrag. Lydia Wahlström såg detta
medgivande som ett betydelsefullt steg mot även den politiska röst
rättens genomförande för kvinnorna.
Snart skulle reformen omsättas i praktiken och kvinnorna få pröva
sina krafter, vilket skedde i 1910 års kommunalval. Aret innan hade
Lydia Wahlström stärkt sin position genom valet till ordförande i
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.
Nu gällde det alltså ett kommunalval av mera ovanligt slag jämfört
med tidigare. Lydia Wahlström fann situationen minst sagt spän
nande, eftersom det fanns ett påtagligt intresse från de manliga poli
tikernas sida för de kvinnliga väljarnas önskemål och representation.
Samtliga partier sökte attrahera kvinnliga kandidater från den kvinn
liga rösträttsorganisationen.
Det blev som vanligt denna tid en kort valrörelse. Lydia Wahl
ström medverkade entusiastiskt. Som exempel kan nämnas hur
LKPR och Fredrika-Bremer-Förbundet tillsammans anordnade ett
offentligt möte för kvinnliga väljare. Dessa föreningar var ju politiskt
neutrala. Därför medverkade kvinnliga talare från såväl vänstern som
högern. Högern företräddes av Lydia Wahlström och kandidaten till
stadsfullmäktige i Stockholm, bibliotekarien Valfrid Palmgren.
Djungeltelegrafen hade fungerat och tillströmningen av intresserade
kvinnor var stor och stämningen god. Lydia Wahlström var i fin
form, hon gillade ju att tala inför publik. Jämte de övriga talarna be
skrev hon vad som behövde åtgärdas beträffande Stockholm: bo
stadsproblem, barn- och ungdomsfrågor, skolfrågor etc. I dessa avse
enden rådde stor samsyn mellan företrädarna för de olika politiska
inriktningarna. Lydia Wahlström ville framför allt entusiasmera
kvinnorna att rösta på valdagen. Men hon blev besviken. Av Stock
holms 20 900 röstberättigade kvinnor deltog 6 606, dvs 28 %.
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Snart därefter ställdes Lydia Wahlström inför en ny och för henne
avgörande situation. Inom LKPR blev otåligheten bland vänsterns
kvinnor allt påtagligare. Högern och i viss mån även Lydia Wahl
ström ansågs stå i vägen för en lösning av rösträttsfrågan. Organisa
tionens politiska neutralitet sprängdes genom att de liberala och
socialdemokratiska medlemmarna bestämde sig för att LKPR skulle
rekommendera väljarna att prioritera vänstern i kommande valrörelse.
I denna inflammerade situation valde Lydia Wahlström att lämna sin
ordförandepost, förebärande sjukdom. Hennes tid som organisations
ledare och drivkraft inom kvinnorörelsen var därmed till ända, men
hennes intresse för kvinnornas politiska situation och politiska frågor
överhuvud taget förblev konstant.
Hade Lydia Wahlström varit ståndaktig i sin politiska övertygelse?
Kände hon sig inte frustrerad av epitetet högerkvinna? Motståndarna
använde ibland den etiketten mot henne i nedvärderande syfte. Lydia
Wahlström var emellertid stridbar till sin läggning. Hon trivdes på
barrikaderna. För övrigt har hon själv framhållit att skillnaden mellan
höger och vänster bland rösträttskvinnorna inte var så stor de första
åren. Detta kan vara en förklaring till att samarbetet fungerade även
om en skärpning småningom började göra sig gällande.
Lydia Wahlström var också en sökande och analytisk människa.
Samarbetet med vänsterns kvinnor jämte hennes erfarenhet av några
högermäns genstörtighet skapade hos henne en politisk ambivalens.
Hon påminde faktiskt om den tidens "vildar" i riksdagen. På en
punkt förklarade hon sig dock vara stockkonservativ. Det gällde mot
arbetande av socialismen.
Lydia Wahlströms organisatoriskt politiska engagemang upphörde
alltså 1911. Men hennes politiska intresse förblev konstant livet ut.
Det innebar, att hon deltog i föreläsningsverksamhet, diskussioner
etc. Men det blev andra uppgifter som dominerade hennes tillvaro.
Under hela 34 år var hon studierektor och historielärare vid en gym
nasieskola i Stockholm på halvtid. Hon bedrev vetenskapligt forsk
ningsarbete inom sin profession historia. De publicerade verken har
alltjämt sitt intresse. Vi får inte heller glömma bort de skönlitterära
verken. Teologin var henne inte heller främmande. Hon pläderade
bl.a. för kvinnliga präster. Åtskilligt annat hör hemma i hennes bio72
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Bild 4: Uppsala Kvinnliga Studentförening firar 50-årsjubileum i november 1942. Deltagarna samlade på Uppsala universitets
trappa. Lydia Wahlström står i m itten av främsta raden. Fotografi i privat ägo.

grafi, såsom rollen som folkbildare. Viktigt är att erinra om det verk
om den svenska kvinnorörelsen som hon publicerade 1933. Det be
döms fortfarande som standardverket på området.
1998 celebrerades 100-årsdagen av hennes disputation vid Uppsala
universitet. Hon var den fjärde kvinnan, som utförde denna presta
tion i universitetets månghundraåriga historia.
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Revision och förnyelse
Om Lydia Wahlströms skönlitterära författar
skap och hennes samhällspolitiska projekt
Sonja Entzenberg

Kamratskap mellan män och kvinnor kunde ynglingarna tydligen inte
fatta. På historiska postseminariet påstods det, att de hade så väldigt
roligt, men de bad aldrig flickorna stanna där, lika litet som på nachspielet på Historiska föreningen, och det fast Greven hört av sin faster,
att de kvinnliga förr i världen varit med där. Alltså hade utvecklingen
rent av gått tillbaka i stället för framåt. Och så man saknade tankeutby
tet, just för att man ständigt kände, hur man måste hålla sig på spänn
och hävda sitt kön gentemot de manliga! De var så uppmärksamma på
det minsta man sade någon dumhet, och sedan skyllde de alla flickor
för det samma!1

Citatet är taget ur Lydia Wahlströms andra roman Sin Fars Dotter
och beskriver hur en kvinnlig student upplevde Historiska institutio
nen i Uppsala i slutet av 1800-talet, Wahlströms egen studenttid.
Kvinnorna hade tillträde till universitetets utbildning, men inte till de
mer informella samkvämen och diskussionerna. Romanen problematiserar studenternas tillvaro, särskilt de kvinnligas. För Wahlström
kom det inte endast att handla om studenternas tillvaro, utan om
mänsklighetens och hon kom att engagera sig i tidens kvinno
problem.

1

Wahlström, 1920, s. 62 f.
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Det skönlitterära författarskapet
Lydia Wahlströms verksamhetsområden var många och mest väl
dokumenterad är hennes insatser inom kvinnorörelsen. Hon har
emellertid varit ett intressant undersökningsobjekt för skilda discipli
ner, vilket är en spegling av den aktiva roll Wahlström kom att spela i
sin samtid. Mer okänt är dock hennes skönlitterära författarskap: hon
utgav tre romaner mellan 1918 och 1924 samt en självbiografi 1949.
Endast några få undersökningar har uppmärksammat den skönlitte
rära produktionen. Detta torde vara motiverat utifrån det faktum att
hon främst blev känd som kontroversiell debattör i kvinnofrågor, som
vetenskaplig skribent samt i egenskap av lärare och rektor.
De tre romaner som publicerades av Lydia Wahlström är Daniel
Malmbrink (1918), Sin Fars Dotter (1920) och Biskopen (1924). Ett
genomgående drag i texterna är att de innehåller intressanta och
starka kvinnogestalter och att hennes intresse ligger närmast ett psy
kologiskt beskrivande av människors karaktärer. De kvinnliga huvud
personerna har bildningsintressen, men möts av omgivningens avoga
inställning till dem i rollen som studenter.
Om sitt skönlitterära författskap säger Wahlström i sin självbio
grafi att det roade henne alldeles särskilt eftersom hon slapp leta efter
källor och kunde skriva mer fritt. Romanen som form fann hon lät
tare att publicera än de verser hon redan tidigare skrivit för officiella
sammanhang. Romanskrivandet blev "en naturlig utlösning av mina
teologiska, personhistoriska och psykologiska intressen i den självbio
grafiska diktens form".2 Många gestalter som porträtteras i roma
nerna är också hämtade från den omgivande kretsen. Fördelen med
en allvetande berättare, som Wahlström berättartekniskt använde sig
av, är att hon uppnår ett bestämt syfte med sina karaktärer: hon får
den överblick hon önskar och kan styra skeendet på ett för henne
acceptabelt och trovärdigt sätt.
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Två teman: utbildning och förvärvsarbete
Vissa frågor engagerade Lydia Wahlström alldeles särskilt och hon
återkom till dem vid flera tillfällen, både i föredrag och i skrift. I den
här studien har jag valt att lyfta fram två av dem, nämligen utbild
ningsidealet och gift kvinnas rätt till förvärvsarbete.31 min läsning av
Wahlströms arbeten låter sig inte debattartiklar och skönlitterära
texter frigöras från varandra, utan ses som en integrerad del av ett
större projekt, nämligen en omformulering av kvinnans sociala roll.
Det centrala i min studie rör de förändringar Wahlström förespråkar
i sina artiklar och som också manifesteras litterärt. Kan dessa förenas
och i så fall hur? Ger romanerna ytterligare nyanser åt åsikter som
författarinnan uttryckt i andra sammanhang? Därtill läggs komplika
tioner som rör könsroller: hur beskrivs dessa? Om förändring är möj
lig, hur ska detta ske? Man kan säga att de utgår i stort från samma
resonemang och att de i argumentation flyter in i varandra.
För att få en bild av samtidens syn på hennes författarskap beskrivs
även mottagandet av de litterära texterna. Recensionerna fungerar
som en spegling av samtidens litterära och politiska klimat: hur har
man i dagskritiska anmälningar uppfattat hennes romaner? Syftet är
inte att heltäckande kommentera detta, utan jag använder mig av ett
urval av anmälningar och recensioner. Tidningarnas storlek, tradi
tionella betydelse och politiska tillhörighet har varit avgörande vid
urvalet.

Daniel Malmbrink
Huvudpersonen i Daniel Malmbrink är en svensk välbärgad lantpräst,
en självgod karaktär utan intellektuella intressen. Efter hans hustru
Signes död vill han uppleva något nytt och under förevändning att
göra en studieresa beger han sig till England. Där möter han sysko3 En genomgång av olika artiklar har varit utgångspunkten för framhållandet av
dessa två teman. Det är också dessa artiklar som ligger till grund för min beskrivning
av Wahlströms hållning i de politiska frågorna. Följande texter har använts: Wahl
ström, 1904,1906, 1907,1909,1929a, 1929b, 1930,1933,1935,1937,1939 samt 1941.
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nen Frank och Eleanor Lorrimer som är bördiga från en högaristo
kratisk familj. Med Frank för han teologiska samtal om den moderna
katolicismen och om protestantismen. I Eleanor Lorrimer förälskar
han sig. Hon är en representant för den moderna självständiga kvin
nan som Malmbrink egentligen har så svårt för. Ett problematiskt
förhållande inleds, men deras förbindelse blir till slut orimlig och
slutar med en brytning.
Daniels förväntningar på sin första hustru i Daniel Malmbrink är att
hon som maka och mor förväntas sköta hemmet, medan Daniel kan
ägna sig åt det intellektuella (s. 187). Det vore otänkbart att hon skulle
förvärvsarbeta: hennes roll är att vara "en god prästfru" (s. 15). Eleanor
blir Signes motsats med krav på jämlikhet, kamratskap och intellek
tuellt arbete även efter ett eventuellt giftermål (s. 187). Daniel har svårt
att acceptera detta och när han konfronteras med ett riktigt kamrat
äktenskap i Birgit och Torsten Hedenskog är han skeptisk. Både
Birgit och Torsten har läst teologi och det var i den kristna student
rörelsen som de två träffades. Nu arbetar Torsten som präst och hans
hustru Birgit har behållit ett självständigt engagemang i sociala frågor
(s. 228 ff.). När Daniel lämnar dem efter sitt första möte känner han sig
underlägsen, liksom han har gjort i mötet med Eleanor. I det fortsatta
umgänget med Birgit och Torsten erfar Daniel att han får nya infalls
vinklar, både i religiösa och i sociala frågor (s. 234 f.).
Daniels traditionella biologiska syn på könen gör det till en själv
klarhet var kvinnans plats är, nämligen i hemmet som makens stöd.
Eleanor betonar likheterna i stället för olikheterna mellan könen och
vill därmed inte finna sig i att bli hänvisad till hemmets sfär. För att
kunna behålla hennes intresse ändrar Daniel delvis sin människosyn,
men har fortfarande svårt att acceptera att kvinnan skulle ha något av
betydelse att säga.
I sin självbiografi skriver Wahlström att huvudpersonen Daniel är
ett självporträtt: "sådan jag föreställde mig att jag skulle blivit, om jag
varit man och därtill en fruntimmersbortskämd präst." Hon tyckte
också att det var komiskt när de manliga recensenterna tog Daniel i
försvar.4
4
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Mottagandet av romanen var nästan genomgående positivt.
Recensenterna prisade särskilt den psykologiska människoskildringen
som de fann 'säker', 'klar', 'levande', 'naturlig' och 'skarp'. Om stilen
sägs att den är 'orädd', 'rakt på sak' och 'avskalad'. Överhuvudtaget
uppfattades arbetet som allvarligt och gediget där tidens idéström
ningar behandlas på ett självständigt sätt. Några av recensenterna an
vände ord som 'brilliant' och 'intelligent', men kunde uppleva vissa
inslag som alltför torrt teoretiserande.5 I Social-Demokraten framhålls
att det är en enastående debut och recensenten fortsätter "De som
anse intelligens för en specifik manlig egenskap finna säkert boken
fruktansvärt manlig. Och om sentimentalitet nödvändigt är ett
kvinnligt attribut, är Daniel Malmbrink rysligt okvinnlig".6
Av de recensioner jag läst förekom endast en negativ och det är
Aftonbladets som menar att romanen är alltför teoretiserande: det är
inte en själsskildring Wahlström vill göra utan hon skriver historia
och teologi. Karaktärerna framstår som overkliga eftersom de endast
är en skapelse av idéer och tankar. Vidare menar Ragnar Sjöberg att
skildringen av den moderna kvinnan endast upplevs som motbju
dande.7

Sin Fars Dotter
Den andra romanen, Sin Fars Dotter, utspelar sig till största delen i
studentmiljö och det är framför allt en skildring av de kvinnliga stu
denterna. Vi får följa huvudpersonen Märta Fegrelius erfarenheter
och utveckling under åren som student. Hon har ärvt sin fars
intellektuella intressen och bestämmer sig för att studera historia och
juridik, vilka också är faderns ämnen, vid Uppsala universitet. Märta
5 Se bland annat E. F., "En psykologiskt intressant roman", StD 14/12 1918; Ruben
G: son Berg, "En roman av Lydia Wahlström", SvD 21/12 1918; V. v. K., "Daniel
Malmbrink", StT 23/12 1918; M. K., "Daniel Malmbrink", GHS 24/1 1919 samt C.-A.
B., "Lydia Wahlström - romanförfattarinna", DN 14/12 1918. Bevarade i Lydia Wahl
ströms samling, KB.
6 A. B-nd., "En prästs roman", SocD 10/11919.
7 Ragnar Sjöberg, "Lydia Wahlströms debut som romanförfattarinna", AB 20/12
1918.
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beundrar sin far oerhört, men relationen dem emellan är något pro
blematisk eftersom fadern mer eller mindre struntar i Märta och
hennes studier. Med tiden ändrar han emellertid inställning, i takt
med hennes framgångar i det akademiska och han vill att Märta ska
fullfölja hans livsverk. Far och dotter möts till slut i största samför
stånd. Ett yttre hot är dock Sten Werving, den man som hon föräls
kar sig i och som i det mesta är faderns totala motsats. Hon vill såle
des ha både "myrten och lager".
Ett centralt tema i Sin Fars Dotter är just kvinnans utbildnings
möjligheter: större delen av romanen utspelas i universitetsmiljö och
problematiserar de första kvinnliga studenternas situation. Här fram
kommer omgivningens negativa attityd till att överhuvudtaget låta
kvinnor utbilda sig. Det är ett slöseri med statliga medel eftersom
staten inte kommer att få ersättning för vad den har lagt ut. Kvin
norna har ingen möjlighet att få arbete inom den statliga sektorn och
kommer således inte att utföra något arbete i statens tjänst. Att föda
och uppfostra barn är kvinnans plikt och för det behövs ingen ut
bildning (s. 46). Dessutom är det endast förmögna kvinnor som har
ekonomiska möjligheter till utbildning och rent nationalekonomiskt
inverkar detta negativt på samhällsutvecklingen med tanke på de
unga begåvade män som utestängs (s. 50).
När Sin Fars Dotter utkommer 1920 har kvinnor mycket riktigt en
liten möjlighet att få statlig tjänst, men troligtvis beskriver texten ett
ännu tidigare skede, nämligen 1880—1890-talet, Lydia Wahlströms
egen studenttid, år då dessa idéer debatterades livligt. De ekonomiska
omständigheterna spelade givetvis också in eftersom det endast fanns
privata gymnasieskolor för kvinnor. Tanken att kvinnorna skulle
konkurrera ut männen var inte ovanlig.
Märtas mor uttrycker samma åsikter på ett något annorlunda vis:
hon menar att all lärdom hamnar ändå i grytorna när de kvinnliga
studenterna blir gifta, eftersom inga män vill ha lärda hustrur (s. 150
f.). Nej, det är bättre att satsa på husliga och kristliga intressen, om
man inte var söt och charmig för då behövdes ingen begåvning alls.
Meningen var ändå att bli gift (s. 60 f., 78 f.).
Vad består då det kvinnliga av? Av texten framgår det att
handarbeta och musicera är typiskt kvinnliga sysslor (s. 32), vidare in80

går det i den kvinnliga rollen att vara söt och omedveten (s. 59). Först
och främst ska kvinnan behaga mannen och träna sig att bli en bra
maka och mor, för visst är det så att de flesta kvinnor vill bli gifta (s.
200) och "att det ligger någonting vackert i att offra sig och försvinna
i livsdjupena" (s. 201)? Att kvinnan i intellektuellt hänseende är
underlägsen mannen är ett faktum, då det till exempel är många
kvinnor som aldrig tar examen (s. 196). Därför ska hon inte heller läsa
vid universiteten, denna exklusivt manliga domän (s. 47), utan möj
ligtvis söka sig till fackskolorna (s. 163). Det är alltså svårt att framstå
som kvinnlig och att arbeta på samma villkor som mannen. De
kvinnliga studenterna har misslyckats i dubbel mening som har för
sökt bli
... helt kvinnor eller helt människor. Män accepterar oss ju inte på
någondera hållet
jag talar nu inte om undantagen naturligtvis.
Och män behöver verkligen få behålla just det mjuka kvinnoidealet,
som vi håller på att utplåna. De har större aktning för den obetydligaste
lilla åttondeklassist, som duger att skaffa många barn till världen, än för
oss, som förstört våra möjligheter i det fallet", menar en av kvinnliga
studentföreningens medlemmar, (s. 200)

Problemet är snarare att kvinnorna uppfostras till att tro att de är
underlägsna männen i intellektuellt avseende och så kommer det att
förbli så länge de båda könen inte är "samskoleuppfostrade" och har
möjlighet till kamratskap. Kvinnan måste, precis som mannen, ha
rätt till utbildning för att senare kunna försörja sig. Det finns många
ensamstående som är helt utlämnade till andras barmhärtighet (s.
195). Om man betraktar det ur statens synvinkel måste det vara till
fördel att fler kapaciteter kan tas i anspråk, därför är det självklart att
kvinnor ska ha tillgång till högre utbildning (s. 50).
Diskussionen i den kvinnliga studentföreningen speglar tidens
kluvna inställning till deras inträde vid universiteten,8 men visar också
de kvinnliga studenternas olika skäl till att vistas i universitetsmiljö.
Vissa är där för att kanske träffa "den rätta", medan andra har ett

8 För en vidare diskussion om de kvinnliga studenternas kamp för att få tillgång till
kunskapens makt se Ronne, 1996, s. 58—63.
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utbildningens gång kapitulerat för omgivningens syn på vad en
kvinnas egentliga kall är.
För Märta är detta idéer som hon brottas med under ungdomen
och den första studietiden. Utan att hennes föräldrar egentligen vill
blir hon "en studentska" och har till en början svårt med rollen:
ibland längtar hon efter att bli en "hel" kvinna. Med tiden växer dock
Märta och hennes självförtroende stärks av de framgångar hon har
med sina studier och som ordförande i Kvinnliga Studentföreningen.
Hon börjar på sin faders, den varmt älskade och beundrade, semina
rier och blir där för första gången sedd av honom, något som hon har
kämpat för i hela sitt liv. Frasen "mina herrar" införlivade också
Märta (s. 181). Man kan se detta som romanens vändpunkt; härefter
är Märta den "hela" kvinna hon alltid har velat vara, men på de vill
kor hon själv har stipulerat.
Märtas blivande make uttalar åsikter som ligger helt i linje med
Wahlströms egna angående de båda könens samvaro; de män som
inte kan acceptera könens lika värde lider själva av mindervärdeskomplex. Sten Werving företräder den nyaste sortens manlighet som
inser att kvinnorna måste få tillträde till alla områden i samhället och
att detta kommer att resultatera i en ny könspsykologi (s. 169). När
Märta och Sten sedan gifter sig påverkar detta naturligtvis inte hen
nes studier: de båda makarna lever tillsammans i solidaritet och för
ståelse för den andras arbete.
Mottagandet av Sin Fars Dotter blev något svalare än vid debut
romanen.9 De flesta av recensenterna framhöll likväl värdet av en
modern skildring av de kvinnliga studenternas villkor och menade att
romanen var intressant i det avseendet. Den huvudsakliga kritiken
riktades mot personkarakteristiken. Personerna uppfattades som så
abstrakta och undanglidande, att man som läsare aldrig kommer dem
9 Följande recensioner har använts: V. v. K., "En studentskas roman", StT 1/12
1920; Göran Lindblad, "En studentskeroman", SvD 28/11 1920; Bernhard Hegardt,
"En studentskeroman av Lydia Wahlström", GHS n/12 1920; G-g N, "Sin Fars Dot
ter", StD 1/12 1920; C.-A. B., "Lydia Wahlströms nya bok", DN 28/11 1920; Fredrik
Vetterlund, "En intellektuell kvinnoroman", AB 27/11 1920 samt Ek Hn, "En pamflett
mot studentskorna", SocD 16/2 1921. Bevarade i Lydia Wahlströms samling, KB.
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inpå livet. Vera von Kraemer anmärkte på mängden av individer som
endast passerar revy.10 Kritik riktades också mot romanen som konst
verk; att Wahlström saknade den fantasi och inbillningskraft som
krävs för att skapa en levande livsskildring. Inte ens med all den kun
skap och erfarenhet hon besitter lyckas hon levandegöra skildringen,
tvärtom är där alltför mycket teoretiserande. Erik Hedén var hårdast i
sitt omdöme när han påstår att romanen framstår som "ett verk av en
amatör".11 Överhuvudtaget uppfattades texten som inte tillräckligt
genomarbetad och därför splittrad.
De positiva omdömen som framträder i recensionerna tar fasta på
det intellektuella. Bernhardt Hegardt menade exempelvis att Wahl
ström har en "utpräglat manligt intellektuell läggning",12 att hon
känner sig hemma med sitt ämne, trots att karaktärerna kritiserades
för ytlighet, samt att skildringen är psykologiskt intressant.

I Biskopen, som är en fortsättning på Daniel Malmbrink, får vi följa
Daniel i hans vidare inre utveckling. Efter brytningen med Eleanor är
lidandet och försakelsen nödvändig för honom. Genom detta upp
lever han ett närmande till Gud. När han möter Carry Cram, som är
betydligt yngre än Daniel, inser han emellertid att en människa kan
vara Kristus trogen också i glädjen och lyckan. För Carry är kristen
domen en möjlighet att acceptera livet, både i sorg och glädje. Hon är
en begåvad student i konsthistoria som sedan konfirmationen har
hyst motstridiga känslor för sin läspräst (Daniel). När de nu möts
igen är Carry till en början mycket återhållsam för att i ett senare
skede helt kapitulera för kärleken till Daniel. Han blir så småningom
utnämnd till biskop och Carry och Daniel får varandra. Romanen
slutar således lyckligt.

10 V.

v. K., "En studentskas roman", StT 1/12 1920.
Hn, "En pamflett mot studentskorna",SocD 16/2 1921.
12 Bernhardt Hegardt, "En studentskeroman av Lydia Wahlström", GHS 11/12
1920.
11 Ek
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Att Cariy studerar är något självklart genom hela texten och även
efter giftermålet med Daniel, som gör henne till biskopinna, fortsätter
Carry att skriva på sin avhandling i konsthistoria (s. 296). Återigen
möts vi av omgivningens idéer att en flicka som är mindre begåvad har
större utsikter att göra ett hem lyckligt (s. 57). Till skillnad från de tidi
gare romanerna är emellertid dessa idéer inte de mest framträdande,
utan förekommer mer i bakgrunden. Det är troligt att Wahlström i
denna text ville fokusera nya relationella frågor, som till exempel en
kvinnas inflytande på en medelålders man. Daniel engagerar sig också
i hennes arbete och hjälper henne med praktiska ting som utgivningen
av avhandlingen i bokform (s. 297). Han har genomgått en total om
vandling i synen på kvinnan som underlägsen mannen i intellektuellt
avseende till att betrakta henne som en jämlike. Var och en arbetar
med sitt och de möts i intresset för varandras arbete. Några barn är det
inte tal om, vilket kan tolkas som att Wahlström undviker den
konflikten i sina kvinnliga huvudpersoners liv.
Intresset för Biskopen var betydligt mindre än för de övriga två
romanerna. Även om recensenterna framhåller de psykologiska skild
ringarna som tankeväckande, understryks samtidigt bristen på konst
närligt gestaltande.13 Huvudpersonerna utformas via deras åsikter och
intellektuella resonemang utan att läsarna får ta del av deras tempe
rament. Det får till följd att dialogerna blir stela och kompositionen
haltande.14 Att de psykologiska analyserna blir överordnade handling
och miljö uppfattades som en brist och genomgående ansåg man att
romanen snarare blev en studie än ett konstnärligt verk.
Ingen av recensenterna ifrågasatte dock Wahlströms kunskap om
kyrkans miljö, utan de menade att det är styrkan i hennes text. Bland
annat omnämns en scen, där prästerna är samlade till stiftmöte för att
diskutera statskyrkan, som skarpt och humoristiskt skildrat. Det är
alltså inte sakkunskapen som saknas utan fantasin.
Torsten Fogelqvist invände mot gestaltandet av den unga Carry
13 Mottagandet baseras på: K. B., "Daniel Malmbrinks nya öden", StT 13/12 1924;
H. S-m, "Biskopen Daniel Malmbrink", GHS 23/12 1924; T. F-t, "Bland lutheraner
och katoliker", DN 2/12 1924 samt Anders Osterling, "En diskussionsroman", SvD 8/2
1925.
14 H. S-m., "Biskopen Daniel Malmbrink", GHS 23/12 1924.
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("en tvivelaktig Tintomaratyp") och att hon överhuvudtaget skulle ha
någonting att ge en svensk biskop.15 Ungefär samma invändningar
hade Henning Söderhjelm, men han använde något vassare formule
ringar och menade att Daniels beroende av Carry var osannolikt.
Skulle mannen, prästen, biskopen med livserfarenhet se upp till en
ung kvinnlig student? Nej, det är inte sannolikt enligt Söderhjelm
som menar att "mannen [är] reducerad till en tolererad skugga i
hemmet".16

Om kvinnors självklara rätt:
att förändra utan att omstörta
En summering av anmälningarna visar att Daniel Malmbrink fick ett
välvilligt mottagande särskilt med avseende på den psykologiska
skildringen; den andra romanen Sin Fars Dotter kritiserades för den
ytliga personkarakteristiken och, särskilt från kvinnohåll, schablon
mässiga indelningen av de kvinnliga studenternas tillvaro. Som tids
skildring ansågs romanen dock vara av värde. Biskopen till slut vann
ett mycket svalt gehör i pressen och Wahlström nämner i sin själv
biografi att hon valde att återgå till det historiska författarskapet.17
Här är likväl inte platsen att ifrågasätta recensenternas värdering av
den konstnärliga förmågan hos Wahlström. Vad som är mer an
märkningsvärt om man summerar anmälningarna av hennes böcker
är den återkommande utvärderingen av det intellektuella draget som
på flera olika sätt hotar kvalitén i texterna; alla framhåller det teoretiserande draget på personskildringens bekostnad. De talar hellre om
idéromaner. De flesta recensenter framhåller de psykologiska iakt
tagelserna, men avvisar det intellektuella innehållet. Inte explicit utan
i en mer underliggande kritik.
Om man på detta vis avvisar det tankemässiga innehållet så avvisar
man indirekt romanernas värde; anmälarnas ifrågasättande av tro15 T.

F-t., "Bland lutheraner och katoliker", DN 2/12 1924.
H. S-m., "Biskopen Daniel Malmbrink", GHS 23/12 1924.
17 Wahlström, 1949, s. 270.
16
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Värdigheten i hennes framställning underminerar då också slyrkan i
respektive roman. Vad recensenterna ifrågasätter är realismen i hen
nes framställning. Den mest centrala frågeställningen i samband med
detta är just könsroller och här aktualiseras typiskt manliga kriterier
för vad som är realism.18 Alldeles särskilt tydligt blir det vid ifrågasät
tandet av Daniels handlande i relation till Carry i Biskopen. Wahl
ström väljer i detta läge att släppa ett verktyg, det skönlitterära förfat
tandet, i sitt stora projekt för att revidera en fastlagd kvinnoroll.
Lydia Wahlström levde i en brytningstid, där många förändringar
skedde inom skilda områden, så även för kvinnorna. Hennes arbete
måste skrivas in i detta sammanhang, hon medverkade i allra högsta
grad till att skapa opinion i många sakfrågor rörande kvinnor. I hen
nes självsyn ingick att hennes arbeten skulle vara vetenskapligt string
enta och välargumenterade. Detta patos lämnar spår också i hennes
skönlitterära författarskap, där hon kan demonstrera implikationer av
frågor som hon driver i argumenterande form i sina debattartiklar.
An viktigare är att betona att det skönlitterära arbetena är en del av
det stora projektet.
Wahlströms romaner, menar jag, kan läsas som en integrerad del
av hennes politiska engagemang; i texterna framkommer många av de
idéer hon propagerade för i olika debatter, både skriftligt och munt
ligt. Hennes skönlitterära texter tillför ytterligare nyanser till en
omdefiniering av kvinnans sociala situation. Här konkretiseras kvin
nans möjligheter och motståndet mot dessa genom gestaltandet av
olika attityder. Ett litterärt grepp hon använder sig av är polarisering
av roller, vilka för den skull inte saknar mångfasettering, utan ger
psykologiska förhållningssätt. I en traditionell roll förväntas kvinnan
vara passiv, ytlig och ett stöd för mannen i hans yrkesutövning. Mot
detta betraktelsesätt beskrivs de kvinnliga huvudpersonerna som
intelligenta, självständiga och målmedvetna och kan fungera som
förebilder för en ny roll. Som flera recensenter påpekat skriver Wahl
ström på ett sätt som för tankarna till ett traditionellt manligt för18 Felman, 1975. Felman menar att de manliga kritikerna förbiser en stor del av
Balzacs novell Adieu på grund av de uppställda (manliga) kriterierna för vad som är
realism. Vad kritikerna negligerar beroende på dessa kriterier är det centralt kvinnliga
inslaget i texten.
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hållningssätt, intellektuellt och kraftfullt. På det viset kan man säga
att hennes eget förhållningssätt till det litterära stoffet visar vägen till
en alternativ "okvinnlig" position: Wahlström demonstrerar genom
sitt författarskap en möjlighet.
Hur har då Wahlström tänkt sig att en förändring ska kunna
genomföras? Hon talar om och beskriver behovet av att förändra
uppfostran av flickor i riktning mot intellektuell självständighet, att
omdefiniera det traditionella äktenskapet till att bli en samvaro i
samförstånd och gemenskap, både andligt och materiellt. Det innebär
bland annat att mannen ska ta ett ökat ansvar för hem och familj för
att kvinnan ska få större utrymme att förverkliga sig själv. Denna
jämlikhet anses befrämja samhället i stort, då båda parter kan bidra
till dess bestånd och fortlevnad. Den förändring av kvinnans sociala
situation som förespråkas är inte endast socialt möjlig utan nödvändig
för samhället i stort. Det är ett allmänt resursslöseri att inte utnyttja
denna samhälleliga potential, att inte låta individen komma till sin
rätt och att på så sätt vitalisera det svenska samhällslivet. Denna
kamp för kvinnans nya sociala roll hotar inte statsintresset. Om
samtliga samhällsmedborgare engagerar sig ökar styrkan också i de
traditionella instanserna: regering, försvar och kyrka. Att konservera
det goda och göra samhället rikare på resurser. På så sätt kombineras
Wahlströms konservatism och hennes krav på reformer. Allt detta
förverkligar Wahlström i sina mångfasetterade projekt och, som jag
ser det, tycks det vara hennes vision.
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Röster om Lydia Wahlström
sammanställda av Brita Mannerheim

Brita Mannerheim, Lydia Wahlströms guddotter, deltog i symposiet
den 3 december 1998. Hon har tidigare i boken Med Lydia eller Livs
lång trohet mellan tre (1989) framlagt sina minnen av gudmodern och
skildrat gemenskapen mellan sina föräldrar Anna och Gideon Danell
och Lydia Wahlström. Till denna skrift har Brita Mannerheim valt
att presentera några skildringar av andra författare, som ger viktiga
sidor av gudmoderns väsen. Lydia Wahlström hade förmanat Inge
mar Glemme, den hon valt att jordfästa henne, att i sina minnesord
framhålla "inte bara ljusa sidor hos henne utan också mörka". Detta
vill Brita Mannerheim här fullfölja.
Nanna Svartz berättar i sin självbiografi från ca 1905, när Nanna
gick i flickskola i Västerås: "När Lydia W skulle komma blev det oro
i lägret. Hon var ju dotter till kyrkoherden i Barkarö nära Västerås
och hon var filosofie doktor! Till och med pappa tågade ner till
Stockholmsbåten i sällskap med mig. Doktor Wahlström anlände,
iklädd en nästan fotsid, alldeles rak svart rock. Håret var kort. När far
betraktat henne en stund sa han: 'Det är bra synd om den hyggliga
Wahlström att ha en sådan dotter.' - Så kom då kvällens föredrag.
Lydia Wahlström var kristallklar i sitt resonemang, medryckande
men inte sällan ganska aggressiv. Alla slöfockar fick sig en ordentlig
läxa. Det gällde att inse sin plikt mot samhället, det gällde att gripa in
i uppfostrings- och skolfrågor, det gällde också krav på rättvisa vid
behandling av kvinnornas levnadsbetingelser. Var och en måste göra
en insats och se till att förvalta sitt pund på bästa möjliga sätt."
(Svartz 1968, s. 30 f.)
Från sin gymnasietid i Ahlinum, där Lydia Wahlström var studie
rektor, berättar Nanna Svartz vidare: "Lydia hade en ovanlig klarhet
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och pregnans i sina uttryck. Hon höll uppmärksamheten levande
under varje lektion. Hennes skarpt skurna profil blev ännu mera ut
trycksfull, då hon höll räfst och rättarting med ointresserade och lät
tingar, antingen det nu gällde historiska personligheter eller någon i
klassen. Hon skildrade de gängse versionerna av historien men tog
sedan upp dem till kritik under framhållande av den bestämda åsikt
hon själv hade kommit fram till. Gärna fogade hon in en skildring av
kvinnans ställning under århundradena och lade oss på hjärtat att
göra vår insats i samhället och verka för full likställighet mellan man
och kvinna. Aldrig hade jag trott att jag skulle komma att ägna extra
tid åt historia som jag inte var speciellt intresserad av, men när Lydia
frågade om några ville skriva en uppsats i historia under sommaren,
upphov också jag min röst. Jag skrev om Gustaf III:s sista rege
ringsår. Vi hyste en stor beundran för Lydia Wahlström, hennes
utomordentliga kunnande, hennes suveräna replikeringskonst, hennes
entusiasm för kvinnans framtid. Hennes stundom vassa tunga ingav
ibland fruktan, men vi var utomordentligt imponerade av hennes
fullständiga oräddhet. Liksom hon var kroppsligt kraftig och rak i
ryggen var hon andligt rakryggad. Hon ville också få sina elever att
utan omsvep säga sin mening, att gå i bräschen för utvecklingen, inte
minst då det gällde de speciella kvinnoproblemen." (Svartz 1968, s. 37)
"Vad hon har för en lustig övertro på akademisk bildning!" skriver
Emilia Fogelklou om Lydia Wahlström 1907. Men människan Lydia
uppskattade hon, "denna ärliga, hederliga och självironiska männi
ska". (Holm 1996.)
Klara Johanson antecknar i sin dagbok (Johanson 1989): "27.1.37.
L.W. kom på 'visit' efter lunchen, strålande, föreföll det mig, i alla
händelser utomordentligt nöjd med sig själv, sina böcker, sina före
läsningar (engagerad för trettifem runt riket före påsk), sina upplevel
ser, sina nya bekanta, särskilt Bettan och Amelie Bråzdöva. Jag var så
urban och mild och motsägelselös jag har tyg till, men först och sist
häpet fascinerad. Lyckliga människor tycker jag nämligen om att se,
och när hände det mig sist?"
Erik Hjalmar Linder skriver i andra delen av sina minnen (Linder
1979 s. 222 £): "Min Lydia - Lydia Wahlström - gjorde kanske inte
ett genialiskt men i varje fall ett kraftfullt, högbegåvat, expansivt in92

tryck - hon är en av de människor som det är ett privilegium att ha
fått möta på nära håll. Denna emancipissa, cyklist och friluftsmänniska från vandrarepokens tid, betraktad som 'maninna' av emancipa
tionens fiender och som skräcködla av ganska många män, var en av
de självständigaste människor jag råkat. Hon var kunnig historiker
och ändå energiskt nutidsorienterad, ansågs konservativ men predi
kade liberala ideer, en av hennes boktitlar lydde: Kristen på egen
hand - den passade lika bra in på henne själv som på ämnet Erik
Gustaf Geijer. — När vi träffades var hon ett gott stycke över de sex
tio, håret var grått, gestalten tyngre än förr och benen började strejka,
men ansiktet kändes väl igen från många gulnade tidningskarikatyrer.
I årtiondets senare hälft blev hon en vital tillgång för Svenska Mor
gonbladets kultursida — lika kraftfull i debattinlägg som i litteratur
anmälningar. — Trots den stora åldersskillnaden blev vi faktiskt vän
ner. Jag skjutsade henne till och från Sigtuna i den lilla Adlern: en
öppenhjärtig, fruktansvärt lärorik passagerare . Hon var ju inte bara
historiker utan även romanförfattarinna och en bra bit teolog, minne
och humör var det inget fel på. Hennes associationer svepte över både
kontinenter och åskådningar. Det var på en av dessa resor hon lärde
mig den gamla versen om Boston, ett epigram om New Englands
specifika förening av släktförnämitet och presbyterianism:
It was the old city of Boston,
the home of the bean and the cod,
where the LowelTs speak only to Cabot's
and the Cabot's speak only to God ...

- ett minne av Lydia så gott som något annat. Sentimentalitet visste
hon inte vad det var, och knappast blyghet heller, men prydhet allra
minst. En förklaring till hennes för mig häpnadväckande öppenhet
var kanske att hon genomgått en freudiansk psykoanalys. Självfallet
hade en emanciperad ogift kvinna haft sina sexuella bekymmer, och
Lydia dolde inte sina. - Ser du, sa hon, vi har alla våra egenheter, och
jag för min del är bisexuell. - Såvitt jag minns föll repliken under ett
samtal om Karin Boye, hon hade varit lyrikerns lärarinna och kände
också väl hennes vän Anita Nathorst, i vars närhet Boye dog. Lydia
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kunde berätta om den dragning dessa unga kvinnor hade utövat på
henne själv, delvis omedvetet. Säkert var kon själv något av en vän
skaps-virtuos för den som kunde bära hennes bestämda, klara väsen.
En kvinnlig ungdomsväns giftermål hade tydligen varit en mycket svår
prövning, men Lydia rådde sen med ett nära vänskapsförhållande
med både hustrun och mannen - nästan ett ménage å trois, sade de
som såg relationen på nära håll. En dotter till detta par har sagt: Jag
hade tre föräldrar! Att de två andra klarade en så resolut, livslång
vänskap vittnar om styrka, man vill säga ovanlig kvalitet. — Av
memoarbokens påstådda försagdhet såg jag aldrig spår, men den
impulsiva trotsigheten var helt underbar. - Med mig är det så,
brukade hon säga, att den jag tycker om vill jag kyssa, men den jag
hatar vill jag slå. - Jag svarade att jag kunde se henne framför mig på
gatan vid någon kommande nazistisk ockupation: hur friskt hon
skulle gå löst på vakter och k-pistbeväpnade soldater med sitt stora
paraply ..."
Gunnel Vallquist skriver i "Katolska läroår" (Vallquist 1995 s. 29):
"Som en milstolpe betraktar jag alltjämt ett möte, som det snöiga
nyåret I942 ordnades på Orjansgården i Viggbyholm. Ett flyktingpar
från Tyskland, Michail och Karin Hoffman, hade där åren närmast
före kriget skapat en 'internationell folkhögskola', där unga
människor från olika länder samlades till stimulerande arbete och
gemenskap. Nu var gränserna spärrade och tanken uppstod att i
stället samla de splittrade kristna samfunden i Sverige till ett par
gemenskapsveckor. Michail, som hade ryskt påbrå, var ortodox, och
Karin tillhörde det antroposofiska Kristet samfund. Vad som nu gick
av stapeln var något för vårt land - och troligen för de flesta andra
länder - absolut nytt. Ekumeniska möten var annars tillställningar på
samfundens toppnivå, där deltagarna - samtliga icke-katoliker - var
officiella representanter för sina respektive kyrkor. Detta var ett möte
på gräsrotsnivå, för lekfolk och särskilt studenter." — "Varje
samfund fick god tid på sig att redogöra för sin tro och sitt liv och
ordna gudstjänst. Det innebar att föreläsare och kyrkliga ledare
anlände och reste i en ständig ström; en och annan prominens kunde
också deltaga i hela mötet; det gällde exempelvis Lydia Wahlström,
som med ett par unga akolyter i släptåg höll ett bistert men otvetydigt
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Bild j: Lydia Wahlström som studierektor vid Ahlinska skolan ipoj. Fotografi:
Brita Mannerheim.
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fascinerat öga på allt som var katolskt. Mig frågade hon bland annat
strängt om jag 'vågade' läsa Fader Vår med de andra ända till slutet,
fastän katolikerna inte hade med Ty riket är ditt ... Lydia visste
mycket om katolska kyrkan; en ungdomsväns konversion hade på sin
tid gjort djupt intryck på henne, och hon drogs med en stark
ambivalens i dessa frågor. Hennes föreläsning om biskop Berggrav
var lysande och spirituell, med gliringar åt många håll men mest åt
tyskarna - hon hörde ju till de aktiva antinazisterna. Vi ungdomar
samlades gärna kring Lydia; man kunde ju inte annat än beundra
hennes lysande kvickhet och intelligens." — "Nästa dag står i min
kalender 'Lydia och Stolpe!' Det talar för sig självt och måste ha varit
underhållning på högsta nivå."
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