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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 an-
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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 val-
mansförbundet. 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 Bran-
ting 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 meto-
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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 bio-
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Bild 4: Uppsala Kvinnliga Studentförening firar 50-årsjubileum i november 1942. Deltagarna samlade på Uppsala universitets 
^4 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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