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ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=é™=ÇÉ==
Lydia Wahlström på de
kvinnopolitiska fälten
âîáååçéçäáíáëâ~=Ñ®äíÉå=
Inger Hammar
fåÖÉê=e~ãã~ê=

ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=ENUSVÓNVRQF=âçã=ëçã=Éå=~î=ÇÉå=ëîÉåëâ~=âîáååçê∏êÉäëÉåë=ãÉê~=
Lydia Wahlström (1869-1954) kom som en av den svenska kvinnorörelsens mera
Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ=ÖÉëí~äíÉê=~íí=ÇÉäí~=á=ÇÉå=ëîÉåëâ~=ë~ãÜ®ääëÇÉÄ~ííÉå=ìåÇÉê=å™Öê~=ÇÉJ
framträdande gestalter att delta i den svenska samhällsdebatten under några decennier kring sekelskiftet 1900. Åren 1892-1898 var Lydia Wahlström ordförande
ÅÉååáÉê=âêáåÖ=ëÉâÉäëâáÑíÉí=NVMMK=üêÉå=NUVOÓNUVU=î~ê=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=
Kvinnliga ëíìÇÉåíÑ∏êÉåáåÖK=
1900-1934 verkade
á=i rééë~ä~=
îÉêâ~ÇÉ= Üçå=
Uppsala hîáååäáÖ~=
studentförening. NVMMÓNVPQ=
hon ëçã=
som ëíìÇáÉêÉâíçê=
studierektor
Privata
îáÇ= Ählinska
üÜäáåëâ~= ëâçä~å=
î~ê= Üçå=
îáÇ= mêáî~í~=
vid
skolan á=
i píçÅâÜçäãK=
Stockholm. NVMRÓNVOT=
1905-1927 var
hon ®îÉå=
även ~åëí®ääÇ=
anställd vid
högre lärarinneseminariet. Åren 1909-1911 innehade Lydia Wahlström ordföranÜ∏ÖêÉ=ä®ê~êáååÉëÉãáå~êáÉíK=üêÉå=NVMVÓNVNN=áååÉÜ~ÇÉ=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=çêÇÑ∏ê~åJ
i i~åÇëÑ∏êÉåáåÖÉå=
Landsföreningen Ñ∏ê=
för âîáåå~åë=
kvinnans éçäáíáëâ~=
politiska ê∏ëíê®íí=
rösträtt EihmoFI=
(LKPR), NVMUÓNVNT=
ÇÉéçëíÉå=
1908-1917
deposten á=
î~ê=Üçå=îáÅÉ=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=á=cêÉÇêáâ~J_êÉãÉêJÑ∏êÄìåÇÉí=çÅÜ=NVMQÓNVNU=ÇÉäíçÖ=Üçå=
var
hon vice ordförande i Fredrika-Bremer-förbundet och 1904-1918 deltog hon
ëçã=ëíóêÉäëÉäÉÇ~ãçí=á=^â~ÇÉãáëâí=_áäÇ~ÇÉ=hîáååçêë=c∏êÉåáåÖ=E^_hcFK=c∏êìíçã=
som styrelseledamot i Akademiskt Bildade Kvinnors Förening (ABKF). Förutom
populärvetenskapliga
ëáå=
îÉíÉåëâ~éäáÖ~= éêçÇìâíáçå=
t~Üäëíê∏ã= éçéìä®êîÉíÉåëâ~éäáÖ~=
sin vetenskapliga
produktion ìíÖ~î=
utgav ióÇá~=
Lydia Wahlström
ëâêáÑíÉê=çÅÜ=íÉåÇÉåëêçã~åÉêK=eçå=î~ê=ÇÉëëìíçã=Éå=äáîäáÖ=ÇÉÄ~íí∏ê=á=í~ä=çÅÜ=ëâêáÑíK=
skrifter och tendensromaner. Hon var dessutom en livlig debattör i tal och skrift.
inlägg á=i âìäíìêÉää~I=
kulturella, íÉçäçÖáëâ~=
jÉÇ=
Med áåä®ÖÖ=
teologiska çÅÜ=
och éçäáíáëâ~=
politiska Ñê™Öçê=
frågor ëí∏ÇÇÉ=
stödde Üçå=
hon ìåÇÉê=
under Éíí=
ett
långt äáî=
kvinnokampen çÅÜ=
och ™ê=
år NVPP=
1933 ìíâçã=
hennes ëâêáÑí=
skrift Den
ä™åÖí=
aÉå=
liv ÇÉå=
den ëîÉåëâ~=
svenska âîáååçâ~ãéÉå=
utkom ÜÉååÉë=
ëîÉåëâ~=âîáååçê∏êÉäëÉåK=üê=NVPV=íáääÇÉä~ÇÉë=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=~î=êÉÖÉêáåÖÉå=éêçÑÉëJ
svenska
kvinnorörelsen. År 1939 tilldelades Lydia Wahlström av regeringen profesëçêë=å~ãåK=råÇÉê=~åÇê~=î®êäÇëâêáÖÉí=î~ê=Üçå=á=í~ä=çÅÜ=ëâêáÑí=Éå=~âíáî=ãçíëí™åJ
sors namn. Under andra världskriget var hon i tal och skrift en aktiv motstånnazismen. bÑíÉê=
kommer jag
Ç~êÉ=
à~Ö= ~íí=
dare íáää=
till å~òáëãÉåK=
Efter Éå=
en âçêí=
kort Ä~âÖêìåÇëëâáäÇêáåÖ=
bakgrundsskildring âçããÉê=
att ÑçâìëÉê~=
fokusera
min Ñê~ãëí®ääåáåÖ=
framställning âêáåÖ=
kring ióÇá~=
Lydia Wahlströms
ãáå=
t~Üäëíê∏ãë= â~ãé=
kamp é™=
på íêÉ=
tre Ñ®äíX=
fält; ÇÉí=
det áåíÉääÉâíìJ
intellektuella/akademiska, det teologiska/kyrkliga och det politiska/offentliga.
Éää~L~â~ÇÉãáëâ~I=ÇÉí=íÉçäçÖáëâ~LâóêâäáÖ~=çÅÜ=ÇÉí=éçäáíáëâ~LçÑÑÉåíäáÖ~K=

ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=Ñ∏ÇÇÉë=NUSV=ëçã=ÇÉå=óåÖëí~=~î=Ñóê~=ëóëíê~ê=çÅÜ=ÇÉí=î~ê=á=_~êJ
Lydia Wahlström föddes 1869 som den yngsta av fyra systrar och det var i Barâ~ê∏=éê®ëíÖ™êÇ=á=s®ëíã~åä~åÇ=Üçå=Ñê~ãäÉîÇÉ=ëáå~=íáÇáÖ~=ìééî®ñí™êK=_~êåÇçãÉå=
karö prästgård i Västmanland hon framlevde sina tidiga uppväxtår. Barndomen
präglades ÉåäáÖí=
memoarer çÅÜ=
éê®Öä~ÇÉë=
t~Üäëíê∏ãë= ÉÖå~=
enligt ióÇá~=
Lydia Wahlströms
egna ìíë~Öçê=
utsagor á=i ãÉãç~êÉê=
och ãáååÉëëâáäÇJ
minnesskildtill Ñ~ÇÉêå=
fadern çÅÜ=
till
ringar ~î=
av Éå=
en â®åëäçã®ëëáÖí=
känslomässigt varm
bindning íáää=
och Éå=
en âóäáÖ=
kylig êÉä~íáçå=
relation íáää=
êáåÖ~ê=
î~êã= ÄáåÇåáåÖ=
modern. aÉå=
bild Üçå=
med ëíçê=
ãçÇÉêåK=
îáäàÉJ
Den ÄáäÇ=
hon íÉÅâå~ê=
tecknar ~î=
av ëáå=
sin ãçê=
mor ìééîáë~ê=
uppvisar Éå=
en âîáåå~=
kvinna ãÉÇ=
stor viljeâê~Ñí=çÅÜ=Éå=~êÄÉíëâ~é~ÅáíÉí=ìí∏îÉê=ÇÉí=î~åäáÖ~K=c~ÇÉêå=ëâáäÇê~ë=ëçã=â®êäÉâëÑìääI=
kraft och en arbetskapacitet utöver det vanliga. Fadern skildras som kärleksfull,
men oföretagsam och utan ambitioner i sin yrkesutövning. Livet igenom hyste
ãÉå=çÑ∏êÉí~Öë~ã=çÅÜ=ìí~å=~ãÄáíáçåÉê=á=ëáå=óêâÉëìí∏îåáåÖK=iáîÉí=áÖÉåçã=ÜóëíÉ=
Lydia Wahlström misstanken att fadern blev besviken över att även hans fjärde
ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=ãáëëí~åâÉå=~íí=Ñ~ÇÉêå=ÄäÉî=ÄÉëîáâÉå=∏îÉê=~íí=®îÉå=Ü~åë=Ñà®êÇÉ=
Ä~êå=ÄÉÑ~ååë=î~ê~=Éå=ÇçííÉêK=
barn befanns vara en dotter.
Lydia Wahlström närde tidigt en dröm om att få bli präst som sin far. I den
ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=å®êÇÉ=íáÇáÖí=Éå=Çê∏ã=çã=~íí=Ñ™=Ääá=éê®ëí=ëçã=ëáå=Ñ~êK=f=ÇÉå=
lutherska enhetsstat hon föddes in i var detta en omöjlighet. Rollen som personal
äìíÜÉêëâ~=ÉåÜÉíëëí~í=Üçå=Ñ∏ÇÇÉë=áå=á=î~ê=ÇÉíí~=Éå=çã∏àäáÖÜÉíK=oçääÉå=ëçã=éÉêëçå~=
publícn
(offentlig person) i kyrka och stat var förbehållen mannen. Kvinnas kalleléìÄäáÅ~=EçÑÑÉåíäáÖ=éÉêëçåF=á=âóêâ~=çÅÜ=ëí~í=î~ê=Ñ∏êÄÉÜ™ääÉå=ã~ååÉåK=hîáåå~ë=â~ääÉäJ
NVT=
I97
Fältanteckningar, PDF-version
PDF-version Juni
Juni 2006
2006
Fältanteckningar,

Del III:
|||: Utbildningshistoria
Utbildningshistoria
Del

ëÉÖ®êåáåÖ=î~ê=Ñ∏êìíÄÉëí®ãÇ=~î=ÜÉååÉë=ÄáçäçÖáëâ~=ëí~íìë=çÅÜ=ÜÉååÉë=îÉêâë~ãÜÉíëJ
segärning Var förutbestämd av hennes biologiska status och hennes verksamhetsÑ®äí=î~ê=ÜìëÜ™ääëëí™åÇÉíK=a®ê=ëâìääÉ=Üçå=ëçã=ã~â~I=ãçêI=ÇçííÉêI=ëóëíÉê=ÉääÉê=íà®å~J
fält var hushållsståndet. Där skulle hon som maka, mor, dotter, syster eller tjänarinna utföra sin livsgärning. Den lutherska enhetsstaten krackelerade från mitten
êáåå~=ìíÑ∏ê~=ëáå=äáîëÖ®êåáåÖK=aÉå=äìíÜÉêëâ~=ÉåÜÉíëëí~íÉå=âê~ÅâÉäÉê~ÇÉ=Ñê™å=ãáííÉå=
~î=NUMMJí~äÉí=ãÉå=ÇÉëë=ÖÉåìëçêÇåáåÖ=∏îÉêíçÖë=íáää=ëíçê~=ÇÉä~ê=~î=Éå=Ñê~ãî®ñ~åÇÉ=
av 1800-talet men dess genusordning övertogs till stora delar av en framväxande
ÄçêÖÉêäáÖÜÉíK=båäáÖí=íáÇÉåë=åçêã=ìíã®êâíÉë=ÇÉå=ë~åå~=âîáååäáÖÜÉíÉå=~î=ìåÇÉêÖáJ
borgerlighet. Enligt tidens norm utmärktes den sanna kvinnligheten av undergiîÉåÜÉíI=é~ëëáîáíÉí=çÅÜ=ÑêçãÜÉíK=jçí=ÇÉíí~=âîáååçáÇÉ~ä=éêçíÉëíÉê~ÇÉ=ióÇá~=t~ÜäJ
venhet,
passivitet och fromhet. Mot detta kvinnoideal protesterade Lydia Wahlëíê∏ã=
moders- çÅÜ=
husmodersrollen ~îîáë~ÇÉ=
ström êÉÇ~å=
redan ìåÇÉê=
uppväxten. j~â~JI=
Maka-, ãçÇÉêëJ=
och ÜìëãçÇÉêëêçääÉå=
avvisade
under ìééî®ñíÉåK=
Üçå=á=NPJ™êë™äÇÉêå=çÅÜ=ëçã=NSJ™êáåÖ=Ä∏êà~ÇÉ=Üçå=Çê∏ãã~=çã=Éå=ìåáîÉêëáíÉíëâ~êJ
hon i 13-årsåldern och som 16-åring började hon drömma om en universitetskarriär. c∏êÉÄáäÇ=
Förebild çÅÜ=
sporre Ñ∏ê=
êá®êK=
î~ê= vid
îáÇ= ÇÉåå~=
och ëéçêêÉ=
för ÇÉå=
den ìåÖ~=
unga ióÇá~=
Lydia var
denna íáÇ=
tid ã~íÉã~íáâÉêå=
matematikern
pçåà~=hçî~äÉîëâóK=
Sonja Kovalevsky.
aÉå=íê~Öáëâ~=
Den tragiska çãëí®åÇáÖÜÉíÉå=~íí=
omständigheten att ióÇá~ë=
Lydias ãçê=îáÇ=Éíí=íáääÑ®ääÉ=
mor vid ett tillfälle ë∏âíÉ=
sökte í~=ëáíí=äáî=
ta sitt liv
çÅÜ=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ÇÉíí~=âçã=ìåÇÉê=î™êÇI=äÉÇÇÉ=íáää=~íí=óåÖëí~=ÇçííÉêå=éä~ÅÉê~J
och i samband med detta kom under vård, ledde till att yngsta dottern placeraÇÉë=
î®ñíÉ= ìåÇÉê=
des é™=
på Éíí=
ett ëâçäÜÉã=
skolhem Ç®ê=
där ÜÉååÉë=
hennes ëíìÇáÉÜ™Ö=
studiehåg växte
under Éå=
en áåëéáêÉê~åÇÉ=
inspirerande ä®ê~êÉë=
lärares
äÉÇåáåÖK=
ledning. aÉå=
Den ∏îêáÖ~=
övriga Ñ~ãáäàÉåë=
familjens ëâÉéíáëâ~=
skeptiska áåëí®ääåáåÖ=
inställning íáää=
till Ü∏ÖêÉ=
högre âîáååçÄáäÇåáåÖ=
kvinnobildning
hindrade áåíÉ=
ÜáåÇê~ÇÉ=
îáí~=
inte ióÇá~=
Lydia á=i ÜÉååÉë=
hennes ëíìÇáÉ~ãÄáíáçåÉêK=
studieambitioner. j™äÉí=
Målet ÄäÉî=
blev ~íí=
att Éê∏îê~=
erövra ÇÉå=
den vita
ã∏ëëÉåK=e∏ëíÉå=NUUS=é™Ä∏êà~ÇÉ=ióÇá~=ëáå~=ëíìÇáÉê=îáÇ=t~ääáåëâ~=Öóãå~ëáÉí=Ñ∏ê=
mössen. Hösten 1886 påbörjade Lydia sina studier vid Wallinska gymnasiet för
ÑäáÅâçê=á=píçÅâÜçäãK=eçå=âìåÇÉ=î®ä=Ü®îÇ~=ëáÖ=á=ëáå=åó~=ëâçäãáäà∏=çÅÜ=êÉÇ~å=ÉÑíÉê=
ﬂickor i Stockholm. Hon kunde väl hävda sig i sin nya skolmiljö och redan efter
íî™=™ê=î~ê=Üçå=êÉÇç=~íí=~îä®ÖÖ~=ëíìÇÉåíÉñ~ãÉåK=píìÇÉåíÄÉíóÖÉíë=ä~ìÇ~íìê=á=ãçJ
två år var hon redo att avlägga studentexamen. Studentbetygets laudatur i motriumf çÅÜ=
och ÉåÇ~=
ÖÉåÜÉí=
î~ê= ~íí=
genhet ìééäÉîÇÉë=
upplevdes ëçã=
som Éå=
en íêáìãÑ=
enda ëãçäâÉí=
smolket á=i Ä®Ö~êÉå=
bägaren var
att ëíìÇÉåíJ
studentã∏ëë~å=
îáÇ= ÇÉåå~=
î~ê= Ñ∏êÄÉÜ™ääÉå=
mössan vid
denna íáÇ=
tid var
förbehållen ã~åäáÖ~=
manliga ëíìÇÉåíÉêK=
studenter. ióÇá~=
Lydia íêçíë~ÇÉ=
trotsade ÉãÉäJ
emellertid âçåîÉå~åëÉå=
sig á=i ëíìÇÉåíã∏ëë~=
äÉêíáÇ=
konvenansen çÅÜ=
och ä®í=
lät ÑçíçÖê~ÑÉê~=
fotografera ëáÖ=
studentmössa çÅÜ=
och âçêíâäáééí=
kortklippt Ü™êK=
hår.
aÉå=åóÄäáîå~=ëíìÇÉåíëâ~å=ÑáÅâ=êóâíÉ=çã=ëáÖ=~íí=î~ê~=Éã~åÅáéÉê~Ç=Ó=îáÇ=ÇÉå=íáJ
Den nyblivna studentskan fick rykte om sig att vara emanciperad - vid den tiÇÉå=Éíí=ÄÉÖêÉéé=ãÉÇ=åÉÖ~íáî~=âçååçí~íáçåÉê=Ä™ÇÉ=á=píçÅâÜçäã=çÅÜ=rééë~ä~K=
den ett begrepp med negativa konnotationer både i Stockholm och Uppsala.
Efter avlagd studentexamen år 1888 fortsatte Lydia Wahlström sina studier
bÑíÉê=~îä~ÖÇ=ëíìÇÉåíÉñ~ãÉå=™ê=NUUU=Ñçêíë~ííÉ=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=ëáå~=ëíìÇáÉê=
îáÇ=rééë~ä~=ìåáîÉêëáíÉíK=£îÉêíóÖ~Ç=çã=~íí=Üçå=ÖÉåçã=Ü™êí=~êÄÉíÉ=çÅÜ=áåíÉäJ
vid
Uppsala universitet. Övertygad om att hon genom hårt arbete och intellektuell förmåga skulle bryta det akademiska fältets motstånd anslöt sig Lydia
äÉâíìÉää=Ñ∏êã™Ö~=ëâìääÉ=Äêóí~=ÇÉí=~â~ÇÉãáëâ~=Ñ®äíÉíë=ãçíëí™åÇ=~åëä∏í=ëáÖ=ióÇá~=
t~Üäëíê∏ã=á=ëÉéíÉãÄÉê=ë~ãã~=™ê=íáää=sÉëíã~åä~åÇëJa~ä~=å~íáçå=îáÇ=rééë~ä~=
Wahlström
i september samma år till Vestmanlands-Dala nation vid Uppsala
mars NUVO=
1892 ÄáäÇ~ÇÉ=
bildade ióÇá~=
tillsammans ãÉÇ=
med
ìåáîÉêëáíÉíK=
t~Üäëíê∏ã= íáääë~ãã~åë=
Redan á=i ã~êë=
Lydia Wahlström
universitet. oÉÇ~å=
å™Öê~=â~ãê~íÉê=Éå=ëíìÇÉåíÑ∏êÉåáåÖ=á=rééë~ä~K=aÉ=âîáååäáÖ~=ëíìÇÉåíÉêå~ë=ÑçêJ
några kamrater en studentförening i Uppsala. De kvinnliga studenternas formering Ñ∏ê=
för çÑÑÉåíäáÖÜÉí=
offentlighet Ü~ÇÉ=
ãÉêáåÖ=
hade Ä∏êà~íK=
börjat. f=
I rééë~ä~=
Uppsala âîáååäáÖ~=
kvinnliga ëíìÇÉåíÑ∏êÉåáåÖë=
studentförenings
éêçíçâçääÄçâ=
protokollbok Ñ™ê=
får ã~å=
man Éå=
en ÄáäÇ=
bild ~î=
av ÇÉå=
den ~âíáîáíÉí=
aktivitet ÇÉ=
de ìíîÉÅâä~ÇÉ=
utvecklade ìåÇÉê=
de Ñ∏êëí~=
första
under ÇÉ=
redan vid
första
™êÉåK=råÇÉê=ióÇá~=
t~Üäëíê∏ãë= çêÇÑ∏ê~åÇÉëâ~é=
îáÇ= Ñ∏êëí~=
åren. Under Lydia Wahlströms
ordförandeskap ÇáëâìíÉê~ÇÉë=
diskuterades êÉÇ~å=
ë~ãã~åíê®ÇÉí=
sammanträdet ä®ãéäáÖÜÉíÉå=
lämpligheten á=i ~íí=
att çÑÑÉåíäáÖí=
offentligt ìééíê®Ç~=
uppträda á=i ÇÉå=
den íê~ÇáíáçåÉää~=
traditionella ëíìJ
stuÇÉåíã∏ëë~åK=c∏êÉåáåÖÉå=~åä~ÇÉ=Ñê™å=Ä∏êà~å=Éå=ëÉêá∏ë=éêçÑáä=ãÉÇ=Ñ∏êÉÇê~Ö=çÅÜ=
dentmössan. Föreningen anlade från början en seriös profil med föredrag och
Çáëâìëëáçå=
îáÇ= varje
î~êàÉ= ë~ãã~åíê®ÇÉK=
^ãÄáíáçåÉå= var
î~ê= Ü∏Ö=
sammanträde. Ambitionen
hög Ää~åÇ=
bland ÇÉ=
de âîáååäáÖ~=
kvinnliga
diskussion vid
éáçåà®êÉêå~I=
îáÇ= ÇÉåå~=
pionjärerna, ãÉå=
men ~î=
av ~äã~=
alma ã~íÉêë=
maten Ç∏ííê~ê=
döttrar âê®îÇÉë=
krävdes vid
denna íáÇ=
tid ãÉê=
mer ®å=
än ÖçÇ~=
goda
ëíìÇáÉêÉëìäí~íK=
î®êäÇÉå= ã™ëíÉ=
studieresultat. c∏ê=
För ~íí=
att Ñ™=
få ~ÅÅÉéí~åë=
acceptans á=i ~â~ÇÉãáëâ~=
akademiska världen
måste ÇÉ=
de çÅâë™=
också ÖÉ=
ge
éêçî=é™=Éíí=çâä~åÇÉêäáÖí=äÉîå~Çëë®ííK=f=ãçíë~íë=íáää=ëáå~=ã~åäáÖ~=â~ãê~íÉê=Ó=ëçã=
prov på ett oklanderligt levnadssätt. I motsats till sina manliga kamrater - som
i kraft av sitt könskodade intellekt i alla tider haft hemortsrätt på den akadeá=âê~Ñí=~î=ëáíí=â∏åëâçÇ~ÇÉ=áåíÉääÉâí=á=~ää~=íáÇÉê=Ü~Ñí=ÜÉãçêíëê®íí=é™=ÇÉå=~â~ÇÉJ
miska arenan - måste de kvinnliga studenterna uppvisa ett könskodat kapital
ãáëâ~=~êÉå~å=Ó=ã™ëíÉ=ÇÉ=âîáååäáÖ~=ëíìÇÉåíÉêå~=ìééîáë~=Éíí=â∏åëâçÇ~í=â~éáí~ä=
-Ó=ëÉÇäáÖÜÉí=Ó=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=é~ëëÉêëÉÇÉä=íáää=ìåáîÉêëáíÉí=çÅÜ=Ü∏ÖëâçäçêK=ióÇá~=t~ÜäJ
sedlighet - för att få passersedel till universitet och högskolor. Lydia Wahlëíê∏ã=Ü~ÇÉ=êÉÇ~å=ìåÇÉê=ëáå=íçå™êëíáÇ=êÉ~ÖÉê~í=∏îÉê=íáÇÉåë=ÇìÄÄÉäãçê~ä=çÅÜ=á=
ström hade redan under sin tonårstid reagerat över tidens dubbelmoral och i
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NUUMJí~äÉíë=ëÉÇäáÖÜÉíëÇÉÄ~íí=ëí®ääÇÉ=Üçå=ëáÖ=ëóãé~íáëâ=ãÉÇ=ÇÉã=ëçã=âê®îÇÉ=~íí=
1880-talets sedlighetsdebatt ställde hon sig sympatisk med dem som krävde att
ÇÉå=ëÉñì~äåçêã=ëçã=Üáííáääë=Ñ∏êÉä~Öíë=âîáåå~å=Ñê~ãäÉÇÉë=ëâìääÉ=Ö®ää~=Ä™Ç~=â∏J
den sexualnorm som hittills förelagts kvinnan framledes skulle gälla båda köåÉåK=pçã=çêÇÑ∏ê~åÇÉ=á=âîáååäáÖ~=ëíìÇÉåíÑ∏êÉåáåÖÉå=á=rééë~ä~=Ñ∏êçêÇ~ÇÉ=ióÇá~=
nen. Som ordförande i kvinnliga studentföreningen i Uppsala förordade Lydia
t~Üäëíê∏ã= Éå=
Wahlström
en ëíê®åÖ=
sträng ãçê~äâçÇÉñ=
moralkodex çÅÜ=ãÉÇ=
och med ëâÉéëáë=ÄÉíê~âí~ÇÉ=Üçå=ÇÉ=âîáååJ
skepsis betraktade hon de kvinnäáÖ~=ëíìÇÉåíÉê=ëçã=é™=ëíìÇáÉêå~ë=ÄÉâçëíå~Ç=®Öå~ÇÉ=ëáÖ=™í=å∏àÉå=çÅÜ=â®êäÉâëêÉJ
liga studenter som på studiernas bekostnad ägnade sig åt nöjen och kärleksreä~íáçåÉêK=
îáÇ= Éíí=
lationer. k®ê=
När ÇÉ=
de âîáååäáÖ~=
kvinnliga ëíìÇÉåíÉêå~=
studenterna Vid
ett íáääÑ®ääÉ=
tillfälle á=i Ä∏êà~å=
början ~î=
av NUVMJí~äÉí=
1890-talet
~åâä~Ö~ÇÉë=
för Äêáëí~åÇÉ=
moral ãçÄáäáëÉê~ÇÉ=
mobiliserade Üçå=
rektorsämbete
anklagades Ñ∏ê=
bristande ãçê~ä=
hon ëíìÇÉåíâ™êI=
studentkår, êÉâíçêë®ãÄÉíÉ=
çÅÜ=
att Ñ∏êã™=
förmå ÇÉëë~=
och íáÇÉåë=
tidens âîáååçê∏êÉäëÉ=
kvinnorörelse Ñ∏ê=
för ~íí=
dessa áåëí~åëÉê=
instanser ~íí=
att ÇÉãÉåíÉê~=
dementera êóâíÉëJ
ryktesëéêáÇåáåÖÉåK=c∏ê=~íí=ãçíîÉêâ~=~ää~=Ñ∏êÇçã~ê=çã=âîáååçêë=ìåÇÉêã™äáÖ~=áåíÉäJ
spridningen. För att motverka alla fördomar om kvinnors undermåliga inteläÉâí=çÅÜ=Äêáëí~åÇÉ=ëíìÇáÉ~ãÄáíáçåÉê=é™Äà∏Ç=Üçå=Éå=Ü∏Ö=~ãÄáíáçåëåáî™=Ñ∏ê=ëáÖ=
lekt och bristande studieambitioner påbjöd hon en hög ambitionsnivå för sig
ëà®äî=çÅÜ=ëáå~=â~ãê~íÉêK=
själv och sina kamrater.
Lydia Wahlströms
i ~íí=
ióÇá~=
t~Üäëíê∏ãë= ∏îÉêíóÖÉäëÉ=
övertygelse çã=
om ÇÉí=
det Ñ∏êíà®åëíÑìää~=
förtjänstfulla á=
att âîáååçê=
kvinnor Ñ∏êî®êî~ÇÉ=
förvärvade
ìåáîÉêëáíÉíëÄáäÇåáåÖ=î~ê=Ñ∏êÄÉÜ™ääëä∏ëK=pà®äî=ÄäÉî=Üçå=ÇÉå=Ñà®êÇÉ=âîáåå~å=á=pîÉêáÖÉ=
universitetsbildning var förbehållslös. Själv blev hon den fjärde kvinnan i Sverige
ëçã=
som Éê∏îê~ÇÉ=
erövrade ÇçâíçêëÖê~ÇÉåK=
doktorsgraden. fåëéáêÉê~Ç=
Inspirerad ~î=
av éêçÑÉëëçê=
professor e~ê~äÇ=
Harald eà®êåÉ=
Hjärne çÅÜ=
och Ü~åë=
hans
Üáëíçêáëâ~=ëÉãáå~êáìã=ÇáëéìíÉê~ÇÉ=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=™ê=NUVU=é™=Éå=~îÜ~åÇäáåÖ=çã=
historiska seminarium disputerade Lydia Wahlström år 1898 på en avhandling om
pîÉêáÖÉë=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=a~åã~êâ=NTUUÓNTUVK=qáÇåáåÖÉå=cóêáë=Ö~î=á=ëáíí=êÉÑÉê~í=~î=
Sveriges förhållande till Danmark 1788-1789. Tidningen Fyris gav i sitt referat av
Çáëéìí~íáçåÉå=Éå=ÉäçÖÉ=™í=êÉëéçåÇÉåíÉå=Ñ∏ê=ÇÉí=ÑêáãçÇáÖ~=ë®íí=é™=îáäâÉí=Üçå=Ñ∏êJ
disputationen en eloge åt respondenten för det frimodiga sätt på vilket hon förëî~ê~í=ëáå=~îÜ~åÇäáåÖK=píìÇáÉêå~=Ü~ÇÉ=âê∏åíë=ãÉÇ=Ñê~ãÖ™åÖK=råáîÉêëáíÉíëî®êäÇÉå=
svarat sin avhandling. Studierna hade krönts med framgång. Universitetsvärlden
ÉêÄà∏Ç=
erbjöd ÉãÉääÉêíáÇ=
emellertid áåÖ~=
inga ~î~åÅÉã~åÖëã∏àäáÖÜÉíÉê=
avancemangsmöjligheter Ñ∏ê=
för âîáååçê=
kvinnor é™=
på ÖêìåÇ=
grund ~î=
av êÉÖÉêJ
regeráåÖëÑçêãÉåë=¬=OU=ëçã=ëí~ÇÖ~ÇÉ=~íí=ëí~íäáÖ~=Ñìääã~âíëíà®åëíÉê=î~ê=Ñ∏êÄÉÜ™ääå~=ã®åK=
ingsformens § 28 som stadgade att statliga fullmaktstjänster var förbehållna män.
Förvägrad íà®åëí=
rikets ìåáîÉêëáíÉíÉí=
c∏êî®Öê~Ç=
îáÇ= êáâÉíë=
tjänst vid
universitetet é™=
på ÖêìåÇ=
grund ~î=
av â∏åëÄ~êêá®êÉå=
könsbarriären ~ÅÅÉéíÉê~ÇÉ=
accepterade
Lydia Wahlström
ióÇá~=
t~Üäëíê∏ã= vid
îáÇ= ëÉâÉäëâáÑíÉí=
îáÇ= Åhlinska
üÜäáåëâ~=
sekelskiftet NVMM=
1900 Éå=
en íà®åëí=
tjänst ëçã=
som ëíìÇáÉêÉâíçê=
studierektor vid
ëâçä~å=á=píçÅâÜçäãK=aÉíí~=áååÉÄ~ê=áåÖ~äìåÇ~=~íí=Üçå=Ö~î=ìéé=â~ãéÉå=Ñ∏ê=âîáåJ
skolan i Stockholm. Detta innebar ingalunda att hon gav upp kampen för kvinmed äáâ~ëáåå~ÇÉ=
likasinnade ÖêìåJ
å~åë=
î®êäÇÉåK= Tillsamman
qáääë~ãã~å= ãÉÇ=
nans áåíÉÖêÉêáåÖ=
integrering á=i ÇÉå=
den ~â~ÇÉãáëâ~=
akademiska världen.
grunÇ~ÇÉ=Üçå=™ê=NVMQ=^â~ÇÉãáëâí=_áäÇ~ÇÉ=hîáååçêë=c∏êÉåáåÖK=c∏ê=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=
dade hon år 1904 Akademiskt Bildade Kvinnors Förening. För Lydia Wahlström
âçã=Ñ∏êÉåáåÖÉå=~íí=Ääá=Éå=îáâíáÖ=ã∏íÉëéä~íë=Ñ∏ê=ë~ãí~ä=çÅÜ=ÇÉÄ~ííK=aÉëëìíçã=íà®J
kom föreningen att bli en viktig mötesplats för samtal och debatt. Dessutom tjäå~ÇÉ=ÇÉå=ëçã=éä~ííÑçêã=Ñ∏ê=~Öáí~íáçå=á=ÇÉå=â~ãé=ëçã=óííÉêëí=ëóÑí~ÇÉ=íáää=~íí=áåJ
nade den som plattform för agitation i den kamp som ytterst syftade till att inlemma kvinnan på det intellektuella/akademiska fältet.
äÉãã~=âîáåå~å=é™=ÇÉí=áåíÉääÉâíìÉää~L~â~ÇÉãáëâ~=Ñ®äíÉíK=
I det offentliga samtalet kom Lydia Wahlström att uppträda som språkrör för
f=ÇÉí=çÑÑÉåíäáÖ~=ë~ãí~äÉí=âçã=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=~íí=ìééíê®Ç~=ëçã=ëéê™âê∏ê=Ñ∏ê=
ÇÉ=
îÉêâäáÖÜÉíëìééÑ~ííåáåÖ= âê®îÇÉ=
kvinnor ëçã=
som ìíáÑê™å=
utifrån Éå=
en âêáëíÉå=
kristen verklighetsuppfattning
krävde Éã~åÅáé~íçJ
emancipatode âîáååçê=
êáëâ~=êÉÑçêãÉêK=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=ìééÖÉê=á=ëáå~=ãÉãç~êÉê=~íí=Üçå=Ñ™íí=Éå=ÅÜçÅâ=
riska reformer. Lydia Wahlström uppger i sina memoarer att hon fått en chock
hinder á=i vägen
ÇÉå=
î®ÖÉå= Ñ∏ê=
dag Üçå=
hon áåë™Ö=
insåg ~íí=
att ÜÉååÉë=
hennes â∏åëíáääÜ∏êáÖÜÉí=
könstillhörighet ëâìääÉ=
skulle ä®ÖÖ~=
lägga ÜáåÇÉê=
för
den Ç~Ö=
ÜÉååÉë=éä~åÉê=~íí=Ääá=éê®ëíK=qáÇáÖí=êÉîçäíÉê~ÇÉ=Üçå=ãçí=ÇÉå=íÉçäçÖáëâ~=íê~Çáíáçå=
hennes planer att bli präst. Tidigt revolterade hon mot den teologiska tradition
med Üà®äé=
ëçã=
som ãÉÇ=
hjälp ~î=
av ÉåëâáäÇ~=
enskilda ÄáÄÉäìíë~Öçê=
bibelutsagor âê®îÇÉ=
krävde ëìÄçêÇáå~íáçå=
subordination ~î=
av âîáåå~å=
kvinnan çÅÜ=
och
förvägrade henne en aktiv roll i samhällslivet. Hon tog avstånd från en kallelseÑ∏êî®Öê~ÇÉ=ÜÉååÉ=Éå=~âíáî=êçää=á=ë~ãÜ®ääëäáîÉíK=eçå=íçÖ=~îëí™åÇ=Ñê™å=Éå=â~ääÉäëÉJ
ëóå=ëçã=Ö~î=éêáçêáíÉí=™í=ã~â~JI=ãçÇÉêëJ=çÅÜ=ÜìëãçÇÉêëêçääÉå=çÅÜ=íáää=Éå=ÄáÄÉäJ
syn som gav prioritet åt maka-, moders- och husmodersrollen och till en bibelíçäâåáåÖ=ëçã=Äà∏Ç=âîáåå~å=~íí=ìåÇÉêçêÇå~=ëáÖ=é~íêá~êâ~íÉí=ëí®ääÇÉ=Üçå=ëáÖ=Çàìéí=
tolkning som bjöd kvinnan att underordna sig patriarkatet ställde hon sig djupt
kritisk. Den som med bibehållande av sin kristna livsåskådning ville argumenâêáíáëâK=aÉå=ëçã=ãÉÇ=ÄáÄÉÜ™ää~åÇÉ=~î=ëáå=âêáëíå~=äáîë™ëâ™ÇåáåÖ=îáääÉ=~êÖìãÉåJ
íÉê~=
tera Ñ∏ê=
för âîáååçÑêáÖ∏êÉäëÉ=
kvinnofrigörelse Ü~ÇÉ=
hade ÇÉëëî®êêÉ=
dessvärre áåÖÉå=
ingen Üà®äé=
hjälp ~íí=
att Ü®ãí~=
hämta Üçë=
hos ÇÉã=
som
dem ëçã=
förfäktade ~íí=
att _áÄÉäå=
Bibeln ã™ëíÉ=
måste íçäâ~ë=
tolkas Äçâëí~îäáÖíK=
bokstavligt. Alltför
många ÄáÄÉäìíë~Öçê=
bibelutsagor Ö~î=
gav
Ñ∏êÑ®âí~ÇÉ=
^ääíÑ∏ê= ã™åÖ~=
stöd för tanken att kvinnan skulle inta en underordnad ställning i relation till
ëí∏Ç=Ñ∏ê=í~åâÉå=~íí=âîáåå~å=ëâìääÉ=áåí~=Éå=ìåÇÉêçêÇå~Ç=ëí®ääåáåÖ=á=êÉä~íáçå=íáää=
ã~ååÉåK=bå=Öóååë~ã=Ñ~âíçê=á=â~ãéÉå=Ñ∏ê=äáâëí®ääáÖÜÉí=î~ê=Ç®êÑ∏ê=~íí=ÇÉí=ìåÇÉê=
mannen. En gynnsam faktor i kampen för likställighet var därför att det under
NVV=
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NUMMJí~äÉíë=Ö™åÖ=ìééíê®íí=
ISoo-talets gång uppträtt Éíí=~åí~ä=íÉçäçÖÉê=ëçã=Ü®îÇ~ÇÉ=~íí=_áÄÉäå=
ett antal teologer som hävdade att Bibeln äáâí=~åå~å=
likt annan
äáííÉê~íìê=ÄçêÇÉ=Öê~åëâ~ë=ãÉÇ=ÜáëíçêáëâJâêáíáëâ=ãÉíçÇ=çÅÜ=ëçã=ë~ãíáÇáÖí=Ñê~ãJ
litteratur borde granskas med historisk-kritisk metod och som samtidigt framhöll att den kristna tron inte i grunden hotades av att Bibeln blev föremål för
Ü∏ää=~íí=ÇÉå=âêáëíå~=íêçå=áåíÉ=á=ÖêìåÇÉå=Üçí~ÇÉë=~î=~íí=_áÄÉäå=ÄäÉî=Ñ∏êÉã™ä=Ñ∏ê=
îÉíÉåëâ~éäáÖ=ÑçêëâåáåÖK=
Vetenskaplig
forskning.
jÉÇ=
t~Üäëíê∏ã= ÇÉå=
Med Éåíìëá~ëã=
entusiasm Ü®äë~ÇÉ=
hälsade ióÇá~=
Lydia Wahlström
den åó~=
nya ÄáÄÉäâêáíáâÉåK=
bibelkritiken. oÉÇ~å=
Redan ™ê=
år
1894 avhandlade hon under rubriken ”Hvad är sanning?” den historisk-kritiska
NUVQ=~îÜ~åÇä~ÇÉ=Üçå=ìåÇÉê=êìÄêáâÉå=Òeî~Ç=®ê=ë~ååáåÖ\Ò=ÇÉå=ÜáëíçêáëâJâêáíáëâ~=
ëâçä~åë=
skolans ™ëáâíëÑ∏êÉíê®Ç~êÉ=
åsiktsföreträdare çÅÜ=
och ÇÉê~ë=
deras Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=
förhållningssätt á=
i ÇÉå=
den íÉçäçÖáëâ~=
teologiska ÇÉÄ~ííÉåK=
debatten.
Artikeln
Fredrika-Bremer-förbundets ëéê™âê∏ê=
reli^êíáâÉäå= éìÄäáÅÉê~ÇÉë=
publicerades á=i cêÉÇêáâ~J_êÉãÉêJÑ∏êÄìåÇÉíë=
språkrör a~ÖåóK=
Dagny. aÉå=
Den êÉäáJ
Öá∏ë~=ëí™åÇéìåâí=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ=î®ÅâíÉ=ìééëâ~ííåáåÖ=Üçë=íáÇJ
giösa ståndpunkt Lydia Wahlström representerade väckte uppskattning hos tidëâêáÑíÉåë=éêáãìë=ãçíçê=pçéÜáÉ=^ÇäÉêëé~êêÉI=ëçã=Ö®êå~=ë™Ö=~íí=ióÇá~=t~Üäëíê∏ãë=
skriftens prímus motor Sophie Adlersparre, som gärna såg att Lydia Wahlströms
íÉçäçÖáëâ~=
teologiska äáåàÉ=
linje Ö~îë=
gavs ëí∏êêÉ=
större ìíêóããÉ=
utrymme á=i íáÇëâêáÑíÉåK=
tidskriften. hêáåÖ=
Kring ëÉâÉäëâáÑíÉí=
sekelskiftet NVMM=
19oo âçã=
kom
ÉãÉääÉêíáÇ=ÇÉå=äáåàÉ=ëçã=Ü~ÇÉ=ëáíí=ìééÜçî=á=cêÉÇêáâ~=_êÉãÉêë=íÉçäçÖáëâ~=Éã~åJ
emellertid den linje som hade sitt upphov i Fredrika Bremers teologiska emanÅáé~íáçåëêÉíçêáâ=~íí=Éêë®íí~ë=~î=ëÉâìä®ê~=áÇÉçäçÖáëóëíÉãK=iáÄÉê~ä~=çÅÜ=ëçÅá~äáëíáëâ~=
cipationsretorik att ersättas av sekulära ideologisystem. Liberala och socialistiska
áÇ¨êáâíåáåÖ~ê=
î~åå= ÉÑíÉêÜ~åÇ=
idériktningar vann
I
efterhand ~ääíãÉê=
alltmer íÉêê®åÖ=
terräng Ää~åÇ=
bland âîáååçë~âÉåë=
kvinnosakens Ñ∏êâ®ãé~êK=
förkämpar. f=
läge ëçã=
ÇÉí=
î~ê= ÇÉí=
îáâí= ~íí=
det Éñé~åëáî~=
expansiva ä®ÖÉ=
som âîáååçë~âÉå=
kvinnosaken ÄÉÑ~åå=
befann ëáÖ=
sig var
det ~î=
av vikt
att ìééîáë~=
en
uppvisa Éå=
Éå~Ç=Ñêçåí=Ñ∏ê=~íí=~îî®éå~=~ää~=ÇÉã=ëçã=ãçíë~ííÉ=ëáÖ=Éã~åÅáé~íçêáëâ~=êÉÑçêãÉêK=
enad front för att avväpna alla dem som motsatte sig emancipatoriska reformer.
cêÉÇêáâ~J_êÉãÉêJÑ∏êÄìåÇÉí=Ñ∏êÉÇêçÖ=~íí=íçå~=åÉê=ÇÉí=íÉçäçÖáëâ~=áÇ¨ÖçÇëÉí=Ñ∏ê=~íí=
Fredrika-Bremer-förbundet föredrog att tona ner det teologiska idégodset för att
ìééå™=âçåëÉåëìë=âêáåÖ=âîáååçë~âÉåK=fåíÉ=ãáåëí=ióÇá~=
t~Üäëíê∏ãë=∏åëâ~å=~íí=
uppnå konsensus kring kvinnosaken. Inte minst Lydia Wahlströms
önskan att
och ÜÉååÉë=
i êÉäáÖáçåÉå=
ÖÉ=
ge a~Öåó=
Dagny Éå=
en äáÄÉê~äíÉçäçÖáëâ=
liberalteologisk éêçÑáä=
profil çÅÜ=
hennes íÉåÇÉåë=
tendens ~íí=
att á=
religionen ëÉ=
se Éíí=
ett
å∏Çî®åÇáÖí=Éã~åÅáé~íáçåëáÇÉçäçÖáëâí=ÑìåÇ~ãÉåí=íçêÇÉ=Ü~=î®Åâí=Ñ~êÜ™Öçê=çã=Éå=
nödvändigt emancipationsideologiskt fundament torde ha väckt farhågor om en
splittring Ää~åÇ=
likt ióÇá~=
ëéäáííêáåÖ=
t~Üäëíê∏ã=
bland âîáååçë~âÉåë=
kvinnosakens Ñ∏êÉíê®Ç~êÉK=
företrädare. c∏ê=
För ÇÉå=
den ëçã=
som äáâí=
Lydia Wahlström
ÄÉà~â~ÇÉ=Éå=âêáëíÉå=îÉêâäáÖÜÉíëìééÑ~ííåáåÖ=Ö®ääÇÉ=ÇÉí=ÉãÉääÉêíáÇ=~íí=çãÇÉÑáåáÉê~=
bejakade en kristen verklighetsuppfattning gällde det emellertid att omdefiniera
çÅÜ=çãíçäâ~=â~ääÉäëÉÄìÇëâ~éÉí=ë™=~íí=âîáåå~å=ÑáÅâ=áåÑäóí~åÇÉ=á=çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉå=Ó=
och omtolka kallelsebudskapet så att kvinnan f1ck inflytande i offentligheten áåíÉ=~íí=â~ëí~=ÇÉí=âêáëíå~=áÇ¨~êîÉí=∏îÉêÄçêÇK=f=ëáíí=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=Ñ∏ê=Éå=íÉçäçÖáëâ=
inte att kasta det kristna idéarvet överbord. I sitt engagemang för en teologisk
åóíçäâåáåÖ=~î=âîáåå~åë=ë~ãÜ®ääëëí~íìë=î~ê=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=íáää=ëóåÉë=çìííê∏ííJ
nytolkning av kvinnans samhällsstatus var Lydia Wahlström till synes outtröttlig. I debattartiklar och på teologiska symposier, i populärvetenskapliga skrifter
äáÖK=f=ÇÉÄ~íí~êíáâä~ê=çÅÜ=é™=íÉçäçÖáëâ~=ëóãéçëáÉêI=á=éçéìä®êîÉíÉåëâ~éäáÖ~=ëâêáÑíÉê=
çÅÜ=
î®ÖJ
och ëâ∏åäáííÉê®ê~=
skönlitterära Ééçë=
epos ~êÖìãÉåíÉê~ÇÉ=
argumenterade Üçå=
hon ãçí=
mot ÇÉå=
den çêíçÇçñ~=
ortodoxa Ñ~ä~åÖ=
falang ëçã=
som vägrade ge avkall på kyrkans traditionella kvinnosyn. I liberalteologisk dräkt framê~ÇÉ=ÖÉ=~îâ~ää=é™=âóêâ~åë=íê~ÇáíáçåÉää~=âîáååçëóåK=f=äáÄÉê~äíÉçäçÖáëâ=Çê®âí=Ñê~ãJ
íê®ÇÇÉ=
trädde Üçå=
hon ®îÉå=
även ëçã=
som Ñ∏êÉëéê™â~êÉ=
förespråkare Ñ∏ê=
för âîáååäáÖ~=
kvinnliga éê®ëíÉêK=
präster. pà®äî=
Själv Ñ∏êî®Öê~Ç=
förvägrad ê®ííÉå=
rätten
till prästämbetet stödde hon under decennier de kvinnor som i denna gärning
íáää=éê®ëí®ãÄÉíÉí=ëí∏ÇÇÉ=Üçå=ìåÇÉê=ÇÉÅÉååáÉê=ÇÉ=âîáååçê=ëçã=á=ÇÉåå~=Ö®êåáåÖ=
ë™Ö=ëáå=ê®íí~=â~ääÉäëÉK=m™=ÇÉí=íÉçäçÖáëâ~LâóêâäáÖ~=Ñ®äíÉí=Ñ∏êÇÉ=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=Éå=
såg sin rätta kallelse. På det teologiska/kyrkliga fältet förde Lydia Wahlström en
äáîëä™åÖ=â~ãé=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=íçäâåáåÖëÑ∏êÉíê®ÇÉ=ãÉÇ=Éå=åó=ëóå=é™=âîáåå~åë=â~ääÉäëÉK=
livslång kamp för att få tolkningsföreträde med en ny syn på kvinnans kallelse.
I det politiska samtalet kom Lydia Wahlström att framstå som representant
f=ÇÉí=éçäáíáëâ~=ë~ãí~äÉí=âçã=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=~íí=Ñê~ãëí™=ëçã=êÉéêÉëÉåí~åí=
för högern. Med sin övertygelse om nödvändigheten av en stark stat, ett starkt
Ñ∏ê=Ü∏ÖÉêåK=jÉÇ=ëáå=∏îÉêíóÖÉäëÉ=çã=å∏Çî®åÇáÖÜÉíÉå=~î=Éå=ëí~êâ=ëí~íI=Éíí=ëí~êâí=
Ñ∏êëî~ê=çÅÜ=ÄáÄÉÜ™ääÉí=ë~ãÄ~åÇ=ãÉää~å=ëí~í=çÅÜ=âóêâ~=áåê~åÖÉê~ÇÉë=Üçå=á=íáÇÉåë=
försvar och bibehållet samband mellan stat och kyrka inrangerades hon i tidens
samhällsbevarande falang. Dilemmat var att man i dessa kretsar ställde sig oförë~ãÜ®ääëÄÉî~ê~åÇÉ=Ñ~ä~åÖK=aáäÉãã~í=î~ê=~íí=ã~å=á=ÇÉëë~=âêÉíë~ê=ëí®ääÇÉ=ëáÖ=çÑ∏êJ
stående íáää=
till ÜÉååÉë=
hennes Éã~åÅáé~íçêáëâ~=
emancipatoriska é~íçëK=
patos. f=
I Ñ∏ê®åÇêáåÖëÄÉå®Öå~=
förändringsbenägna âêÉíë~êI=
kretsar, Ç®ê=
där
ëí™ÉåÇÉ=
man i större utsträckning stödde kvinnokampen, ägde hon heller ingen självklar
ã~å=á=ëí∏êêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=ëí∏ÇÇÉ=âîáååçâ~ãéÉåI=®ÖÇÉ=Üçå=ÜÉääÉê=áåÖÉå=ëà®äîâä~ê=
hemortsrätt. I den offentliga debatten framträdde hon snarast som ”en politisk
ÜÉãçêíëê®ííK=f=ÇÉå=çÑÑÉåíäáÖ~=ÇÉÄ~ííÉå=Ñê~ãíê®ÇÇÉ=Üçå=ëå~ê~ëí=ëçã=ÒÉå=éçäáíáëâ=
I â~ãéÉå=
för ãÉÇÄçêÖÉêäáÖ~=
medborgerliga ê®ííáÖÜÉíÉê=
vilde”.
kampen Ñ∏ê=
rättigheter ~åëä∏í=
anslöt ióÇá~=
Lydia Wahlström
tidigt
îáäÇÉÒK= f=
t~Üäëíê∏ã= íáÇáÖí=
till ê∏ëíê®ííëê∏êÉäëÉå=
rösträttsrörelsen çÅÜ=
och Üçå=
hon var
en ~î=
av ÇÉëë=
dess áîêáÖ~ëíÉ=
ivrigaste éêçé~Ö~åÇáëíÉêK=
propagandister. oÉÇ~å=
Redan ™ê=
år
íáää=
î~ê= Éå=
NVMO=
1902 ÄäÉî=
blev Üçå=
hon ëíóêÉäëÉãÉÇäÉã=
styrelsemedlem á=i píçÅâÜçäãëÑ∏êÉåáåÖÉå=
Stockholmsföreningen Ñ∏ê=
för hîáåå~åë=
Kvinnans éçäáíáëâ~=
politiska
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ê∏ëíê®íí=
î~ê=
rösträtt çÅÜ=
och NVMS=
1906 ∏îÉêíçÖ=
övertog Üçå=
hon çêÇÑ∏ê~åÇÉëâ~éÉí=
ordförandeskapet ∏îÉê=
över Ñ∏êÉåáåÖÉåK=
föreningen. aÉí=
Det var
ë~ãã~=
^êîáÇ= iáåÇã~å=
en Ü∏ÖÉêãáåáëí®ê=
högerministär ãÉÇ=
samma ™ê=
år ëçã=
som Éå=
med Arvid
Lindman á=i ëéÉíëÉå=
spetsen íçÖ=
tog ∏îÉê=
över
regeringsmakten çÅÜ=
êÉÖÉêáåÖëã~âíÉå=
t~Üäëíê∏ã= ™íçÖ=
och ióÇá~=
Lydia Wahlström
åtog ëáÖ=
sig ~íí=
att ~ÖáíÉê~=
agitera Ñ∏ê=
för ê∏ëíê®íí=
rösträtt á=
i
âçåëÉêî~íáî~=
î~ê= áåíÉ=
konservativa âêÉíë~êK=
kretsar. rééÖáÑíÉå=
Uppgiften var
inte ä®íí=
lätt çÅÜ=
och ÜÉååÉë=
hennes ëíê~íÉÖá=
strategi ÖáÅâ=
gick ìí=
ut é™=
på ~íí=
att
ë∏â~=Ñ™=ÖÉÜ∏ê=Ñ∏ê=í~åâÉå=~íí=âîáååçê=î®êå~ÇÉ=çã=ÜÉãI=ëí~í=çÅÜ=ãçê~ä=çÅÜ=~íí=ÇÉ=
söka få gehör för tanken att kvinnor värnade om hem, stat och moral och att de
ìíÖàçêÇÉ=Éå=Ö~ê~åíá=ãçí=ë~ãÜ®ääëêÉîçäìíáçåÉê~åÇÉ=âê~ÑíÉê=á=íáÇÉåK=
utgjorde en garanti mot samhällsrevolutionerande krafter i tiden.
bíí=
t~Üäëíê∏ã= viktigaste
îáâíáÖ~ëíÉ= ÇÉÄ~ííáåä®ÖÖ=
î~ê=
Ett ~î=
rösträttsperioden var
av ióÇá~=
Lydia Wahlström
debattinlägg ìåÇÉê=
under ê∏ëíê®ííëéÉêáçÇÉå=
ëâêáÑíÉå=pí~íëáåíêÉëëÉí=çÅÜ=âîáåå~åë=ê∏ëíê®íí=Ñê™å=NVMVK=aÉå=áåÖáÅâ=á=Éå=ëÉêáÉ=ëçã=á=
skriften Statsíntresset 06/7 kvinnans rösträtt från 1909. Den ingick i en serie som i
~Öáí~íáçåëëóÑíÉ=ìíÖ~îë=~î=ihmoK=pâêáÑíÉå=ÄäÉî=îáÇ~=ìééã®êâë~ãã~Ç=Ñ∏ê=ëáå=ëí~íëJ
agitationssyfte utgavs av LKPR. Skriften blev vida uppmärksammad för sin statsîÉíÉåëâ~éäáÖ~=Ñê~ãíçåáåÖK=aÉí=®ê=î®êí=~íí=åçíÉê~=~íí=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=áåäÉÇåáåÖëJ
vetenskapliga
framtoning. Det är värt att notera att Lydia Wahlström inledningsîáë=ë∏âÉê=~îÄ∏êÇ~=ã®ååÉå=ÇÉå=ëâìäÇ=ëçã=î~åäáÖÉå=íáääã®ííÉë=ÇÉã=á=áåíÉêå~íáçåÉää~=
vis
söker avbörda männen den skuld som vanligen tillmättes dem i internationella
ê∏ëíê®ííëë~ãã~åÜ~åÖK=rêëéêìåÖäáÖÉå=î~ê=ÇÉí=Éå=ã~ëâìäáå=ÄÉëâóÇÇ~êáåëíáåâí=ëå~J
rösträttssammanhang. Ursprungligen var det en maskulin beskyddarinstinkt snaê~êÉ=®å=ã~âíÄÉÜçî=ëçã=Ñ∏êë~íí=âîáåå~å=á=Éå=ìåÇÉêçêÇå~Ç=éçëáíáçåK=c∏êãóåÇ~êJ
rare än maktbehov som försatt kvinnan i en underordnad position. Förmyndarëâ~éÉíë=íáÇ=î~ê=ÉãÉääÉêíáÇ=Ñ∏êÄá=çÅÜ=íáÇÉå=î~ê=åì=ãçÖÉå=~íí=ëä®éé~=Ñê~ã=âîáåå~å=
skapets tid var emellertid förbi och tiden var nu mogen att släppa fram kvinnan
fullvärdig ãÉÇÄçêÖ~êÉK=
medborgare. p™î®ä=
ëçã=
som Ñìääî®êÇáÖ=
Såväl ëâóÇÇëä~ÖëíáÑíåáåÖ=
skyddslagstiftning ëçã=
som ®âíÉåëâ~éëä~ÖëíáÑíåáåÖ=
äktenskapslagstiftning
ÄÉÜ∏îÇÉ=êÉîáÇÉê~ëK=aÉå=êÉÑçêãîÉêâë~ãÜÉí=ëçã=êÉëìäíÉê~í=á=∏â~ÇÉ=îÉêâë~ãÜÉíëçãJ
behövde revideras. Den reformverksamhet som resulterat i ökade verksamhetsomê™ÇÉå=Ñ∏ê=âîáåå~å=Ü~ÇÉ=ÄÉà~â~íë=~î=ã®ååÉå=ÉÑíÉêëçã=ÇÉå=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=ÇáâíÉê~íë=
råden för kvinnan hade bejakats av männen eftersom den i första hand dikterats
~î=
îáääâçêK= k®ê=
óííÉêëí= var
î~ê= Éå=
av Éâçåçãáëâ~=
ekonomiska villkor.
När ÇÉí=
det Ö®ääÇÉ=
gällde ê∏ëíê®ííÉåI=
rösträtten, ëçã=
som ytterst
en ã~âíÑê™Ö~I=
maktfråga,
íîÉâ~ÇÉ=Ç®êÉãçí=ã®ååÉå=~íí=Ö™=âîáååçêå~=íáää=ã∏íÉëK=kì=î~ê=ÇÉí=ÉãÉääÉêíáÇ=áåíÉ=
tvekade däremot männen att gå kvinnorna till mötes. Nu var det emellertid inte
ê®ííáÖÜÉíÉê=ìí~å=ëâóäÇáÖÜÉíÉê=ëçã=âîáååçêå~=ÉÑíÉêëíê®î~ÇÉ=ÖÉåçã=ê∏ëíê®ííÉåK=^ääí=
rättigheter utan skyldigheter som kvinnorna eftersträvade genom rösträtten. Allt
í~ä=çã=Äêáëí~åÇÉ=ãçÖå~Ç=Ää~åÇ=âîáååçêå~=î~ê=ÜóÅâäÉêá=ë™=ä®åÖÉ=âê~îÉí=é™=~ääã®å=
tal om bristande mognad bland kvinnorna var hyckleri så länge kravet på allmän
î~ê= çâçåíêçîÉêëáÉääíK=
^íí= âîáååçêå~ë=
ê∏ëíê®íí=
rösträtt Ñ∏ê=
för ã®å=
män var
okontroversiellt. Att
kvinnornas áåíêÉëëÉ=
intresse Üáííáääë=
hittills êáâí~íë=
riktats ãçí=
mot
ÜÉããÉí=çÅÜ=ÇÉå=éêáî~í~=ëÑ®êÉå=Ü~ÇÉ=Üáëíçêáëâ~=Ñ∏êâä~êáåÖ~êK=aÉ=ÇóÖÇÉê=âîáåå~å=
hemmet och den privata sfären hade historiska förklaringar. De dygder kvinnan
ìíîÉÅâä~í=á=ÜÉãëÑ®êÉå=ÄçêÇÉ=åì=âçãã~=ë~ãÜ®ääÉí=íáää=ÖçÇçK=pâê®ÅâÉå=Ñ∏ê=~íí=ëçÅáJ
utvecklat i hemsfären borde nu komma samhället till godo. Skräcken för att soci~äáëíâîáååçêå~=
alistkvinnorna ëâìääÉ=
skulle ®îÉåíóê~=
äventyra ë~ãÜ®ääëí~ÄáäáíÉíÉå=
samhällstabiliteten çã=
om ~ääã®å=
allmän ê∏ëíê®íí=
rösträtt ÄäÉî=
blev
ÖÉåçãÑ∏êÇ=î~ê=çãçíáîÉê~Ç=ÉÑíÉêëçã=~ää~=âîáååçê=ç~îëÉíí=é~êíáíáääÜ∏êáÖÜÉí=î®êå~ÇÉ=
genomförd var omotiverad eftersom alla kvinnor oavsett partitillhörighet värnade
om hemmet och därmed också om samhällsfriden. I de länder där kvinnorna fått
çã=ÜÉããÉí=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=çÅâë™=çã=ë~ãÜ®ääëÑêáÇÉåK=f=ÇÉ=ä®åÇÉê=Ç®ê=âîáååçêå~=Ñ™íí=
ê∏ëíê®íí=
rösträtt Ü~ÇÉ=
hade ÇÉ=
de ÄÉîáëäáÖÉå=
bevisligen ìí∏î~í=
utövat Éíí=
ett Öçíí=
gott áåÑäóí~åÇÉ=
inflytande á=
i ë~ãÜ®ääÉí=
samhället çÅÜ=
och ~ääí=
allt í~ä=
tal çã=
om
ëàìåâ~åÇÉ=
îáâ~åÇÉ= ®âíÉåëâ~éëÑêÉâîÉåë=
födelsetal çÅÜ=
sjunkande Ñ∏ÇÉäëÉí~ä=
och vikande
äktenskapsfrekvens á=i ë~ãÄ~åÇ=
samband ãÉÇ=
med âîáååäáÖ=
kvinnlig
ê∏ëíê®íí=î~ê=çÄÉîáë~í=í~äK=^îëäìíåáåÖëîáë=Ñê~ãÜ∏ää=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=á=ëáå=~êíáâÉä=~íí=
rösträtt var obevisat tal. Avslutningsvis framhöll Lydia Wahlström i sin artikel att
ÇÉí=ÉÑíÉê=ÇÉå=åÉëäáÖ~=ìåáçåëìééä∏ëåáåÖÉå=NVMR=âê®îÇÉë=å~íáçåÉää=ë~ãäáåÖ=á=pîÉêáÖÉK=
det efter den nesliga unionsupplösningen 1905 krävdes nationell samling i Sverige.
I denna situation stod kvinnorna villiga att áåíê®Ç~=
f=ÇÉåå~=ëáíì~íáçå=ëíçÇ=âîáååçêå~=îáääáÖ~=~íí=
inträda á=ÑçëíÉêä~åÇÉíë=
i fosterlandets íà®åëíI=Ñ∏êë®âJ
tjänst, försäkrade hon.
ê~ÇÉ=ÜçåK=
p™=ä®åÖÉ=iáåÇã~å=ë~íí=îáÇ=ã~âíÉå=ÑìåÖÉê~ÇÉ=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=ëçã=Éå=ä®åâ=
Så länge Lindman satt vid makten fungerade Lydia Wahlström som en länk
ãÉää~å=Ü∏ÖÉêJ=çÅÜ=î®åëíÉêâê~ÑíÉê=çÅÜ=™êÉå=NVMVÓNVNN=~ñä~ÇÉ=Üçå=çêÇÑ∏ê~åÇÉëâ~J
mellan höger- och vänsterkrafter och åren 1909-1911 axlade hon ordförandeskapet i LKPR. När det befanns att högern alls inte var villig att föra upp frågan
éÉí=á=ihmoK=k®ê=ÇÉí=ÄÉÑ~ååë=~íí=Ü∏ÖÉêå=~ääë=áåíÉ=î~ê=îáääáÖ=~íí=Ñ∏ê~=ìéé=Ñê™Ö~å=
om âîáååäáÖ=
kvinnlig ê∏ëíê®íí=
rösträtt é™=
på ~ÖÉåÇ~å=
agendan ë~ííÉë=
sattes åÉìíê~äáíÉíë~åÇ~å=
neutralitetsandan é™=
på éêçîK=
prov. péäáííêáåÖ=
Splittring
çã=
ìééëíçÇ=á=ÇÉ=âîáååçéçäáíáëâ~=äÉÇÉå=çÅÜ=™ê=NVNN=î~äÇÉ=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=~íí=ä®ãå~=
uppstod i de kvinnopolitiska leden och år 1911 valde Lydia Wahlström att lämna
çêÇÑ∏ê~åÇÉéçëíÉå=Ó=Ñ∏êÉÄ®ê~åÇÉ=ëàìâÇçãK=c~í~äí=åçÖ=Ñ∏ê=ÇÉå=ë~ãä~ÇÉ=âîáååçê∏J
ordförandeposten - förebärande sjukdom. Fatalt nog för den samlade kvinnorörelsen ìíëé~åå=
samband ãÉÇ=
utspann ëáÖ=
sig ÇÉåå~=
denna ã~âíëíêáÇ=
maktstrid á=i ë~ãÄ~åÇ=
med ÇÉí=
det áåíÉêå~íáçåÉää~=
internationella ê∏ëíJ
röstêÉäëÉå=
rättsmötet i Stockholm. I det uppkomna läget bemödade sig alla om att dämpa
ê®ííëã∏íÉí=á=píçÅâÜçäãK=f=ÇÉí=ìééâçãå~=ä®ÖÉí=ÄÉã∏Ç~ÇÉ=ëáÖ=~ää~=çã=~íí=Ç®ãé~=
ëíêáÇáÖÜÉíÉêå~=
stridigheterna Ñ∏ê=
för ~íí=
att âìåå~=
kunna ìééîáë~=
en Éå~Ç=
enad Ñêçåí=
front ÖÉåíÉãçí=
gentemot ê∏ëíê®ííëãçíëí™åJ
rösträttsmotstånuppvisa Éå=
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Ç~êå~K=
t~Üäëíê∏ãë= ~îÜçéé=
LKPR áååÉÄ~ê=
innebar áåíÉ=
Lydia Wahlströms
avhopp Ñê™å=
från çêÇÑ∏ê~åÇÉéçëíÉå=
ordförandeposten á=i ihmo=
inte
darna. ióÇá~=
~íí=
Både á=i í~ä=
framatt ÜÉååÉë=
hennes áåíêÉëëÉ=
intresse Ñ∏ê=
för âîáååäáÖ=
kvinnlig ê∏ëíê®íí=
rösträtt ã~íí~ÇÉëK=
mattades. _™ÇÉ=
tal çÅÜ=
och ëâêáÑí=
skrift Ñê~ãJ
íê®ÇÇÉ=Üçå=~ääíà®ãí=á=çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉåK=eçå=î~ê=Éå=ëíêáÇÄ~ê=å~íìê=çÅÜ=íóÅâë=~î=~ääí=
trädde hon alltjämt i offentligheten. Hon var en stridbar natur och tycks av allt
~íí=Ç∏ã~=Ü~=íêáîíë=á=ê~ãéäàìëÉí=çÅÜ=é™=Ä~êêáâ~ÇÉêå~K=mêÉëëâäáéé=Ñê™å=NVMMJí~äÉíë=
att döma ha trivts i rampljuset och på barrikaderna. Pressklipp från I9oo-talets
Ñ∏êëí~=
îáë~ê= é™=
första ÇÉÅÉååáÉê=
decennier visar
på áåíÉåëáíÉíÉå=
intensiteten á=i ÜÉååÉë=
hennes ê∏ëíê®ííëÉåÖ~ÖÉã~åÖK=
rösträttsengagemang. pçã=
Som Ñ∏êÉJ
föreÇê~ÖëÜ™ää~êÉ=íóÅâë=ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=Ü~=ê∏åí=ìééëâ~ííåáåÖ=Ä™ÇÉ=Üçë=ëóãé~íáë∏J
dragshållare tycks Lydia Wahlström ha rönt uppskattning både hos sympatisöêÉê=çÅÜ=ãçíëí™åÇ~êÉK=aÉÄ~ííáåä®ÖÖÉå=î~ê=çÑí~=âêóÇÇ~ÇÉ=ãÉÇ=~åÉâÇçíÉê=çÅÜ=ÇÉí=
rer och motståndare. Debattinläggen var ofta kryddade med anekdoter och det
âçåíêçîÉêëáÉää~=ÄìÇëâ~éÉí=ãçÇÉêÉê~ÇÉë=ÖÉåçã=Üìãçêáëíáëâ~=áåé~ëë=ëçã=îÉêâ~ÇÉ=
kontroversiella budskapet modererades genom humoristiska inpass som verkade
~îî®éå~åÇÉ=é™=~ìÇáíçêáÉíK=
avväpnande på auditoriet.
ióÇá~=t~Üäëíê∏ã=ìééîáë~ê=Éíí=äáîëä™åÖí=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=Ñ∏ê=âîáååçë~âÉåK=i™åÖí=ÉÑíÉê=
Lydia Wahlström uppvisar ett livslångt engagemang för kvinnosaken. Långt efter
ÇÉí=~íí=~ääã®å=ê∏ëíê®íí=Ääáîáí=ÖÉåçãÑ∏êÇ=ìééãìåíê~ÇÉ=Üçå=ëáå~=ãÉÇëóëíê~ê=~íí=ãÉÇJ
det att allmän rösträtt blivit genomförd uppmuntrade hon sina medsystrar att medîÉêâ~=íáää=~íí=âîáåå~å=ÑáÅâ=∏â~í=áåÑäóí~åÇÉ=∏îÉê=ÇÉí=éçäáíáëâ~LçÑÑÉåíäáÖ~=Ñ®äíÉíK=_~âçã=
verka
till att kvinnan fick ökat inflytande över det politiska/offentliga fältet. Bakom
ÜÉååÉë=â~ãé=ä™Ö=óííÉêëí=Éå=~ãÄáíáçå=~íí=ê~ëÉê~=íáÇÉåë=ãáëçÖóå~=ÖÉåìëçêÇåáåÖK=
hennes kamp låg ytterst en ambition att rasera tidens misogyna genusordning.
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