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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. 
6 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. 
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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 för-
sök 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. 

3-

Lydia 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 - halvt-
annat 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. 
18 A. 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. 
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4-

Docentbetyg 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 nu-
situation. 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 Ahlin-
ska 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 C. Blom, Doktorsavhandlingar i historia 1890—Lund 1980. 
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de kreativa forskarnas krets, de som borde tillhöra ett universitet. Det 
är därför väl befogat att Uppsala universitet hedrar hennes minne 
med ett symposium. 

5-

Låt 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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