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Abstract 

Emilia Bergström: Banbryterskorna: Skapandet av den kvinnopolitiska arenan och kvinnan 

som politisk aktör kring sekelskiftet 1800-1900. Uppsala universitet: Inst. För idé och 

lärdomshistoria, C-uppsats, vårtermin 2017.  

 

Den här uppsatsen ämnar undersöka hur kvinnor kring sekelskiftet 1800-1900 arbetade för 

att skapa en kvinnoseparatistisk arena samt höja sig själva som politiska aktörer i en manligt 

dominerad sfär. Uppsatsen ställer frågor om historikerns identitet och ifrågasätter bilden av 

den neutrala personen som en man. Undersökningen diskuterar framför allt hur tre kvinnliga 

historiker verkade för att skapa ett rum där de och andra kan agera utanför den manliga 

blicken och dess norm. Men den svarar även på frågor om hur kvinnorna bemöttes av sin 

manliga omgivning. Genom att utföra denna undersökning vill författaren bidra till en vidare 

förståelse av strategier kvinnor använde för att navigera sig genom en samtid som verkat 

begränsade för dem och hur de aktivt arbetade för att bidra till kvinnohistorien.  

 

Nyckelord: kvinnopolitik, politik, historievetenskap, maskulinitetsnorm, akademi, forskning, 

kvinnosaksrörelse,  
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Banbryterskorna – en inledning  

En historisk kanon har länge varit förbehållen män och har som regel exkluderat kvinnor. 

Både historieskrivningen och historikeryrket har (och är fortfarande) tungt mansdominerat. 

Det är män som har suttit i maktposition när det gäller historieskrivningen och bestämt vilka 

som ska framställas och lyftas fram inom den.  

    De svenska universiteten öppnades för kvinnor under 1800-talets senare hälft. Det fanns 

inga direkta juridiska svårigheter för de första kvinnorna att avlägga examen vid högre 

läroverk. Det var vid sökandet efter en fortsatt tjänst som problemen framträdde. Det var 

myndigheter som klargjorde att kvinnor absolut inte fick inneha högre tjänster vid universitet. 

I grundlagen, § 28 i regeringsformen, kunde man finna vad som kom att bli de kvinnliga 

akademikernas största hinder. Kortfattat menar paragrafen att kungen äger rätten att till 

svenska tjänster och ämbeten utnämna svenska män. Hur denna lag egentligen var menad 

finns det ett antal diskussioner om både då och nu. En tolkning är att män i paragrafen syftar 

till svenska medborgare, och inte svenska endast herrar.1 Tolkningen av lagparagrafen kom 

runt sekelskiftet att bli en fråga för den svenska kvinnorättsrörelsen, där man först kämpade 

för den ogifta kvinnans rätt till tjänster på samma villkor som männen – och sedan även för 

samma rättigheter för henne som valt att gifta sig.  

   Denna lag har sedan upphävts, vilket i sin tur har gjort det betydligt enklare för kvinnor att 

söka tjänst vid universitetet lagligt, även om det sociala stigmat må ha funnits kvar och 

kanske fortfarande spelar en roll i vår egen samtid. Men denna lagstiftning kom kanske att 

bli något av en början till en lång tid av kvinnopolitisk kamp, där kvinnan fick strida för att 

uppskattas på lika villkor tas på samma allvar som hennes manliga kollega. Åren runt skiftet 

mellan 1800- och 1900-talet var en tid då kvinnor tog stora självsäkra steg in i det akademiska 

och historievetenskapliga rummet. Hon tog en aktiv roll i en förändrad historisk kanon. Vilket 

innebär att i det långa ledet av män som skrivit om andra män de ansett historiskt viktiga har 

dessa kvinnor brutit ett led av maskulinitet. Det har de gjort genom att belysa historiskt 

betydande kvinnor och lyfta dem till samma nivå som de män redan inskrivna i historien. 

Genom att undersöka kvinnans insteg i den historiska vetenskapen vill man ge en djupare 

förståelse av kvinnans roll i samhället och historien. Detta inte endast som en aktiv roll i den 

innan nämnda historiska kanonen utan även som en framträdande politisk figur i en samtid 

som var begränsad för kvinnor. Man kan finna en djupare förståelse i idén om det ”neutrala 

                                                           
1 Greta Wieselgren, Den höga tröskeln (Lund, 1969).  
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personen” genom att undersöka de som ”andrafierades” av honom, för det neutrala och 

naturliga var oftast det manliga och den maskulina erfarenheten. Det är en svårighet som 

många kvinnor fått uppleva när de gett sig in i manligt dominerade yrkesfält. Kvinnor har 

gjort stora framsteg inom dessa fält trotts motgångar men många av dem, specifikt 

historievetenskapen, är fortfarande mansdominerade. Det finns ett värde i att titta på hur 

kvinnor agerade i dessa miljöer för att påverka och förändra, både som aktiv roll i en 

förändrad historisk kanon men även som en politisk aktör. 

   I denna uppsats tänker jag sätta fokus på tre kvinnliga historiker som illustrerar ovanstående 

problem om kvinnors plats som aktiva politiska subjekt. Ellen Fries (1855-1900) disputerade 

som första kvinna för doktorsgraden vid Uppsala universitet och i Norden. Hon var 27 år 

gammal och hennes avhandling hade titeln Bidrag till kännedomen om Sverige och 

Nederländernas diplomatiska förbindelser under Karl X Gustafs regering.2 Även om hennes 

disputation möttes stor med entusiasm och glädje sades det bakom stängda dörrar att det 

önskades att en kvinna aldrig igen disputerade vid Uppsala universitet. Fries fick som kvinna 

år 1883 inte fortsätta forska i tjänst vid universitetet. Historia var hennes drivkraft och hennes 

mål var att ägna sig åt historisk forskning, vilket hon gjorde utanför universitetet ända tills 

hennes död 1900.3 Lydia Wahlström (1869-1954) följde Fries tätt i fotspåren. Hon var 

prästdotter och ville själv inget annat än att bli präst. Wahlström skrev redan som barn 

predikningar men prästdrömmarna fick hon tidigt avstå, eftersom prästyrket var strängt 

exkluderande av kvinnor.4 Hon var yngsta barnet i en syskonskara där alla var döttrar, något 

som gjort hennes far besviken. Därför, har Wahlström sagt, gjorde hon vad hon kunde för att 

uppfylla hennes samtida normer om vad en pojke skulle vara.5 Hon var inte alls intresserad 

av vad kvinnlighet och femininitet innebar. Wahlström var med i upprättandet en 

kvinnoseparatistisk förening för studenter, aktiv i den svenska kvinnorättsrörelsen och skrev 

för Dagny samtidigt som hon producerade historisk forskning och texter. Att hon var en 

viktig kvinnopolitisk aktör råder det ingen tvekan om. 

   Alma Söderhjelm (1964-1985) föddes i Viborg, östra Finland. Hon studerade historia vid 

Helsingfors universitet, där hon efter sin kandidatexamen arbetade som lärare. Hon 

doktorerade vid det franska universitetet Sorbonne i paris, via Helsingfors universitet, innan 

                                                           
2 Ann-Sofie Ohlander, ”En kvinnlig historikerpionjär” i Svenska historiker (Stockholm, 2009), 261. 

3 Ibid., 263. 

4 Sif Bokholm, ” Prästdottern som blev historiker och feminist” i Svenska historiker (Stockholm, 2009), 326.  

5 Ibid., 325. 
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hon flyttade till Stockholm, på ett resestipendium för att fortsätta sin forskning.6 Söderhjelm 

fann en stor fascination vid Axel von Fersen och ännu mer specifikt förhållandet mellan 

honom och Maire Antoinette. Historieforskningen var mycket präglad av politiken under 

Söderhjelms (även Fries och Wahlströms) aktiva tid men hon var själv mer intresserad av det 

individuella personporträttet. 

   Dessa tre kvinnor var inte alla starkt aktiva inom kvinnopolitiken. Avviker mest gör 

Söderhjelm som inte alls antog samma kvinnofokuserade engagemang som Fries och 

Wahlström båda gjorde i sin forskning samt i övriga rum. Det kan ses som olika sidor av den 

feminina erfarenheten som historiker – olika sidor av samma mynt som inte nödvändigtvis 

är varandras motsatser. Att Söderhjelm, precis som Fries och Wahlström, agerade som kvinna 

i en vetenskap starkt dominerad av män och maskulinitet gör henne till en skavande aktör 

inom den. Att förvänta sig att dessa egenskaper ska vara liknande endast av den anledningen 

att de alla är kvinnor är i sin tur mycket förminskande av den kvinnliga erfarenheten överlag. 

Därför är de alla tre kvinnor relevanta.  

 

Syfte, frågeställning och teori 

Som redan framgått av ovanstående introduktion ämnar denna uppsats undersöka de 

svårigheter kvinnor kommit att uppleva när de givit sig in i det historievetenskapliga fältet. 

Det råder ingen tvekan om att vi idag kan referera till ett flertal framstående kvinnliga 

historiker. Det är fortfarande ett område som är framförallt mansdominerat och där 

historieskrivningen är fokuserad på ett perspektiv som främst beskriver maskulint kodade 

erfarenheter och aktörerna som innehar dem. Genom att undersöka kvinnans insteg i den 

historiska forskningen vill undersökningen ge en djupare förståelse för kvinnans roll i 

historievetenskapen. Inte bara som aktiv roll i en förändrad historisk kanon men även hennes 

påverkan på ett forskningsfält i ständig utveckling och som politisk aktör i en samtid som var 

ytterst begränsad för kvinnor. 

   Hur använde de sin forskning för att skapa en kvinnopolitisk arena? Kvinnopolitisk arena 

som kommer vara ett betydande begrepp genom denna undersökning.  Det som avses ät inte 

nödvändigtvis fysiska rum som politiskt engagerade kvinnor skapat, utan utrymmen där de 

kan verka i manlighetens frånvaro. Det är separatistiska arenor där kvinnor kan, i detta fall, 

utöva sina politiska intressen i sin egen tillvaro. Uppsatsens analys kommer att leda till vad 

                                                           
6 Marja Engman, ”En franskinriktad historiker” i Svenska historiker (Stockholm, 2009), 338.  
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denna kvinnopolitiska arena innebar och hur den såg ut för Ellen Fries, Alma Söderhjelm och 

Lydia Wahlström.  

   Vid sidan av huvudfrågan ställer jag andra frågor: Hur såg deras kamp ut i den manliga 

historikervärlden? Hur mottogs deras forskning av manliga kolleger? Är historikern 

traditionellt en man.  

   Den sista frågan ska inte tolkas som en bokstavlig fråga. Den kommer inte att svaras på 

med hjälp av statistik eller siffror. Genom att ställa denna fråga vill jag diskutera idén om 

historikern och historikerns identitet. Den ställs mer som en reflektion över historikerns 

föreställda persona, än som en redovisning av antalet män respektive kvinnor som varit 

historiker genom tiden. 

   I vårt sociala såväl som akademiska engagemang tenderar vi att acceptera vad som verkar 

”naturligt” som ”neutralt”. Vem som bestämmer vad som är neutralt, menar Linda Nochlin, 

är inom den akademiska sfären den västerländska manliga utgångspunkten7 som ännu tycks 

vara en dominerande grupp inom detta område. I Nochlins artikel Why Have There Been no 

Great Women Artists? (2010) skriver författaren främst om den konsthistoriska världen. 

Dessa tankar och processer kan tydligt ses även inom en mer allmän historievetenskaplig 

sfär. Den bild av historikern som fått synas mest inom vetenskapen är den som kommit att 

accepteras som neutral. John Stewart Mill skriver om denna neutralitet redan 1869 under 

titeln Kvinnans Underordnade Ställning. Han menar att det finns en självklarhet i att se den 

rådande normen som det neutrala och det naturliga, med det behöver inte betyda att det är så 

det är: ”Eftersom det är allmän praxis att kvinnan är underordnad mannen framstår varje 

avvikelse därifrån helt naturligt som onaturlig.”8 När Stuart Mill skrev sin text var den 

rådande sociala normen att kvinnan skulle befinna sig i hemmet, omhändertagande av make 

och barn, medan den manliga identiteten var den försörjande och intellektuella parten i 

familjen och samhället. Om en kvinna då skulle finna sig ha en naturlig intellektuell dragning 

mot akademin, istället för den roll hon skulle blivit uppfostrad att anta, skulle detta i Stuart 

Mills samtid anses vara en strak avvikelse. Detta är endast en avvikelse, enligt Stuart Mill, 

eftersom kvinnan sedan hon varit ungt barn uppfostrats in i vilken samhällsroll hon borde ha. 

Denna uppfostran är då en onaturlig social konstruktion som borde upphöra för att varje 

person ska kunna uppnå sin individuella potential. ”Vad kvinnor inte naturligen kan göra, är 

                                                           
7 Linda Nochlin, ”Why have there been no great women artists?” i The Feminism and Visual culture reader 

(London, 2010), 1.  

8 John Stuart Mill, ”Kvinnans underordnade ställning” i Kvinnopolitiska nyckeltexter (Lund, 1996), 47. 
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det helt överflödigt att förbjuda dem att göra.”9 Viktigt att poängtera är att min uppsats inte 

kommer att fokusera på vad som är ”medfött” och ”naturligt”. Det tyder på att det trotts allt 

finns en biologi där det kan finnas en naturlig eller medfödd normalitet. Mer kommer den att 

se dessa analyser på könens samhälleliga plikter ur en helt social synvinkel. Det är i den hör 

teoretiska utgångspunkten som jag kommer att utföra min analys, där jag undersöker 

dynamiken mellan den kvinnliga och manliga historikern i sekelskiftet 1800 - 1900. Linda 

Nochlin ser det hela ur ett socialt ljus men som ovan nämnt talar hon i en konstvetenskapligt 

kontext.  

 

Urval av källmaterial 

För denna uppsats har jag valt att undersöka en rad av Alma Söderhjelms, Lydia Wahlströms 

och Ellen Fries egna forskning. De har alla skrivit mycket som inte endast är 

historievetenskaplig forskning men jag finner att det ör just forskningen som blir relevant då 

den ofta överlappar det politiska intresset med den egna forskningen. Framstående verk i 

undersökningen kommer vara Märkvärdiga Qvinnor. Svenska Qvinnor (1891) av Ellen Fries 

där hon gör historiska personporträtt av tolv kvinnor, Marie Antoinettes stora hemlighet 

(1934) av Alma Söderhjelm som behandlar den franska drottningens brevväxling med flera 

franska revolutionsledare och Lydia Wahlströms Den svenska kvinnorörelen. Historisk 

översikt (1933). Jag har även tittat på Lydia Wahlströms memoarer, Trotsig och försagd 

(1949) så väl som Alma Söderhjelms andra band i hennes memoarserie Min värld (1930). 

 

Tidigare forskning och relevans 

Som i så många fall när det kommer till att finna litteratur som kan utgöra ett relevant 

forskningsläge tycks det inom detta område vara relativt svårt att begränsa sig till den 

vetenskap som denna uppsats rör sig inom. Linda Nochlin skriver i sin text Why have there 

been no great Women artists? om hur kvinnor uteslutits från en konsthistorisk kanon utifrån 

vem som besitter makten över den konstvetenskapliga historieskrivningen. Även om denna 

text berör ett annat fält inom humaniora kommer den vara mycket relevant för analysen av 

materialet till denna uppsats då den behandlar liknande teman och genusvetenskapliga 

teorier. Nochlin menar kort att de som besuttit makten att bestämma vem som skrivs in i 

kanon främst varit akademiska män som tyckts imitera kanon som funnits innan men även 

                                                           
9 Stuart Mill, 53 
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efter sina egna erfarenheter och sig själva. Kvinnliga konstnärer har funnits men de har 

raderats från konsthistorien som ett resultat av den akademiska konstelitens intresse av att 

alltid lyfta väl kända män innan ’nya’ kvinnor tas i åtanke. Deras sätt att precisera problemet 

på går i min undersökning att dra inspiration från för att i sin tur göra en liknande analys av 

den historiska sfären, främst då under det tidiga 1900-talet. Ur en genusvetenskaplig 

synvinkel vore det även intressant att se på de nutida konstruktionerna av historikern.  

   En betydande del för att kunna utföra denna undersökning är att fastställa det 

historievetenskapliga forskningsidealet under de relevanta åren. Detta har visat sig vara 

mycket enklare att göra när det kommer till de sverigefödda kvinnorna som denna uppsats 

kommer att behandla men inte så för den finska som förekommer i denna uppsats. Så för att 

fastställa vad Fries, Wahlström och Söderhjelm förväntades leva upp till inom deras samtida 

historievetenskap har främst följande litteratur förekommit: Håkan Gunneriusson och Simon 

Larssons avhandlingar har varit mycket relevanta när det rör historievetenskapen under det 

tidiga 1900-talet. Båda berör flera universitet i Sverige, även om fokuset finns på något olika 

fält hos de två. Gunneriussons Det historiska fältet. Svensk historievetenskap från 1920-tal 

till 1957 (2002) har ett fokus på historikerns prakti, snarare än dess idéanalys och har gått 

tillväga som författaren själv uttrycker: ”att ur ett nätverksperspektiv klarlägga de ledande 

svenska historikernas möjligheter och strategier att agera professionellt”.10 Gunneriusson 

tittar alltså främst på hur svenska historiker samtalat med varandra, via brev och andra medel, 

för att i så sätt kartlägga deras praktik. Larssons avhandling behandlar snarare idealet för 

historisk skicklighet, vad det var och hur det värderades. Denna avhandling tycks viktig i att 

förstå vilka ideal kvinnorna som benämns i denna uppsats placerades under för att förstå vad 

deras manliga lärare och studentkamrater förväntade av dem men även vad de förväntade 

från sig själva.11 

   Rolf Torstendahl kartlägger även slutet av 1800-talet ett vetenskapsideal när han i sin bok 

Källkritik och vetenskapssyn. I svensk historisk forskning 1820-1920 (1964) argumenterar för 

vad vetenskapsidealet skulle vara under många år tidigare än vad Gunneriusson och Larsson 

gör. Denna forskning blir relevant då den även inkluderar den tidiga Ellen Fries aktiva år 

även om de inte infaller allt för långt innan Lyda Wahlströms som redan hade disputerat när 

Fries gick bort. Torstendahls avhandling må ha kommit ut på sextiotalet men finnes 

                                                           
10 Håkan Gunneriusson, Det historiska fältet (Uppsala, 2002), 9. 

11 Simon Larsson, Intelligensaristokrater och arkivmartyrer (Lund, 2010), 9ff.  
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fortfarande relevant eftersom ingen ny forskning som fokuserar på de samma år som 

Torstendahl har utförts. Han menar att under dessa hundra år fanns det ett ökat krav på 

redovisad materialanalys, vilken i sin tur krävde en starkare vetenskaplig specialisering.12  

   När 1800 skiftade till 1900 hade de kvinnor som studerade vid universitetet världen mot 

sig. Kunskapens Kvinnor (1999) skrevs av Tord Rönnholm och handlar om det sekelskiftets 

kvinnliga studenter och deras möte med en manlig universitetsvärld. Rönnholm kartlägger 

den kamp som kvinnliga studenter genomgick under deras studietid, vad det innebar att vara 

kvinna vid universitetet och hennes syn på sig själv och även sammanhållning och systerskap 

mellan kvinnor.13 Denna avhandling är en bra kartläggning över kvinnans tid som just student 

men den räcker inte till då den inte i en större utsträckning undersöker hennes akademiska 

karriär, eller möjligheter till en sådan, utanför studenttiden. Den presenterar hennes chans till 

ett socialt liv under studietiden, vilket kan anses vara en förgrund till vad som komma att bli 

en del av en kvinnopolitisk arena vid universitetet. 

   Efter studentskans studietid hade hon en mycket begränsad chans att få ett ämbete vid 

svenska universitet. Greta Wieselgren skriver om detta i Den höga tröskeln. Kampen för 

kvinnans rätt till ämbete (1969). Boken handlar om de lagstiftningar och sociala 

förväntningar som förhindrar dessa studentskor att fortsätta i tjänst vid universiteten men 

även om det tidiga 1900-talets kvinnorättsrörelse och hur den hjälpte kvinnor till ämbeten 

vid universiteten.14 Boken är en allmän – om än bra – översikt av kvinnans kamp till rätt för 

ämbeten medan min uppsats ämnar göra en mer preciserad undersökning där 

historievetenskapen och historikern som kvinna finns i fokus. 

   Som isolerade öar. De lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första 

hälft (2003), skriven av Hanna Markusson Winkvist behandlar synen på kvinnliga 

akademiker och hur den förändras i relation till lagstiftningar och deras möjligheter till karriär 

i den svenska universitetsvärlden. Markusson Winkvists bok är främst en genusvetenskaplig 

undersökning och behandlar inte endast kvinnor som ägnade sig åt historieskrivning. Den ger 

istället en bredare förståelse av livet som kvinnlig akademiker under 1900-talets främre hälft, 

dess svårigheter och dess innebörd. Denna bok nämner givetvis Ellen Fries som första kvinna 

som disputerat vid svenskt universitet, samt Lydia Wahlström som framstående 

                                                           
12 Rolf Torstendahl, Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1929 (Uppsala, 1964), 

267. 

13 Tord Rönnholm, Kunskapens kvinnor (Umeå, 1999), 5.  
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kvinnorättskämpe. Markusson Winkvists bok kommer i min uppsats att agera som en god 

bakgrund och förförståelse om vad en kvinna vid akademin kan ha mött för svårigheter. 

   Christina Florin och Ulla Johansson skrev tillsammans ”Där de härliga lagrarna gro”. 

Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1924 (1993). Boken är en god genomgång 

av klassens och könets aspekt inom inte bara universitetet, utan även andra delar av det 

svenska läroverket. Författarna behandlar inte endast det feminina genusets kamper inom 

området utan talar även om maskulinitet och manlighetsfostran. Den talar om läroverket som 

konstruktion och de system som fanns inom det. Även om den talar om genus inom liknande 

yrkesområden som denna uppsats ämnar, berör den inte det specifika historikeryrket. Den 

ger en god överblick på olika skolning inom dess sagda tidsbegränsning.   

   Om Ellen Fries, Lydia Wahlström och Alma Söderhjelm har det även skrivits en rad texter 

om dem individuellt. I antologin Svenska Historiker (vilken inkluderar historiker genom 

mitten av 1400-talet till början av 2000-talet) har de alla tre en varsin biografisk artikel. I den 

antologin representerar de tre av fyra kvinnor, de övriga femtioen historiker som 

representeras är män. Inger Hammar skriver om Lydia Wahlström i Den problematiska 

offentligheten. Filantropi, kvinnokall och emancipation (1996), där hon berättar om 

begreppet emancipation ur en kontext som finns i den kristna begreppsvärlden. Den berör 

kristna kvinnor vilka från ett sammanhang där deras plats kanske förminskats och 

osynliggjorts deltog i den tidiga svenska kvinnorättsrörelsen och stegat ut i offentligheten. 

Värd att nämna, om än kort, är boken Berättelser om det Förbjudna. Begär mellan kvinnor i 

svensk litteratur 1900-1935 (2016) av Eva Borgström, som nämner Wahlströms skönlitterära 

verk som en plats där hon kunde få utlopp för vad vi en samtida mening kanske skulle förstå 

som ett lesbiskt begär.  

   Marja Engman skriver mycket om Alma Söderhjelm, hon har tillexempel skrivit hennes 

artikel i Svenska Historiker. Det Främmande Ögat. Alma Söderhjelm i Vetenskapen och 

offentligheten är Engmans biografi om sin landsman Söderhjelm.  

   Om Ellen Fries tycks det ha skrivits betydlige mindre biografiska texter än om Whalström 

eller Söderhjelm. Ann-Sofie Ohlander skrev Ellen Fries: Kvinnlig historiker och 

kvinnohistoriker om professorn, Matilda Roos skrev 1900 en minnesteckning för Fries nära 

inpå hennes död. Ohlander är även den som representerar Fries i Svenska Historiker, som 

redan nämnts några gånger i denna text. Att det inte finns mycket skrivet om Fries 

personligen är inga problem i denna underökning. Mycket av hennes egen forskning och 
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andra texter finns att tillgå vilket är mer än nog när det kommer till att kartlägga hennes 

politiska och historiska intressen.  

   Uppsatsen kommer alltså att bidra med en djupare förståelse av vad man som kvinna kunde 

behöva göra för att klara sig i en maskulint kodad värld under de relevanta åren. Att skapa 

separatistiska rum och kvinnopolitiska arenor var en överlevnadsstrategi för att sammanföra 

kvinnor som annars även de varit ensamma. Det är viktigt för att förstå hur vi agerar i våra 

mer jämställda rum idag, eller för att se om det fortfarande finns ett aktivt initiativ att skapa 

rum där man kan verka bortanför normen oavsett vad den är. Analysen kommer först att 

diskutera Alma Söderhjelm, Ellen Fries och Lydia Wahlströms politiska aktivism och 

intressen för att sedan i analysens andra kapitel diskutera deras historiska forskning. Ibland 

överlappar dessa två, där det politiska intresset finns störst i historieskrivningen eller tvärt 

om. Varje kapitel behandlar var kvinna separat för att sedan avslutas med en övergripande 

diskussion där frågor från frågeställningen behandlas tillsammans med uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt.  
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”Vi och kvinnosaken” – det politiska intresset 
 

Alma Söderhjelms frustration 
 

Ty den största lyckan består ju dock i att se resultatet – såväl andligt som även 

materiellt – av sitt eget arbete. Vad de gjorde underkastades icke en allmängiltig 

värdesättning, det jämfördes icke med mäns arbete utan bedömdes efter alldeles 

speciella normer. >>För att vara av ett fruntimmer är det inte illa>>, är ett uttryck, 

som decennier igenom upprepades av både män och kvinnor, och om kvinnorna 

slagit under sig stora områden av arbetsmarknaden, så bevisar ett sådant uttalande 

bara huru fast rotad den uppfattningen hade blivit, att kvinnors arbete skulle 

underkastas en annan värdesättningsprincip än männens.15  

    

   Så skriver Alma Söderhjelm i det andra bandet av hennes självbiografi, Min värld (1930). 

Söderhjelm berättar i samma kapitel om den finska kvinnorättsrörelsen, en rörelse som hon 

menar tycks ha mötts med olika inställningar. De kvinnor som var aktiva i den var 

passionerade och entusiastiska medan de som såg på rörelsen från ett utomstående perspektiv 

visade sig vara skeptiska och häcklande, enligt Söderhjelm.16 Hon skriver vidare om vilka 

åsikter hon mött av de som ska ha häcklat kvinnorörelsen, att det endast skulle vara fula och 

misslyckade kvinnor som har intresse av att verka politiskt i en rörelse för sina lika 

rättigheter.17 Det verkar vara en kommentar som kommit från både kvinnor och män om man 

ska utgå från den tidigare citerade paragrafen. Kvinnor som varit allt för insnöade i deras 

förväntade roll och män kanske var rädda för den kvinnopolitiska rörelsens resning. 

Söderhjelm tycktes uttrycka någon sorts frustration över kvinnorna i den finska 

kvinnosaksrörelsen. Söderhjelm var själv en gift kvinna, och beskriver i sin text hur de 

politiskt aktiva kvinnorna ”framkallade spontant en helt ny företeelse, det ogifta hemmet”.18  

   Det kan tänkas att detta var något som fick Söderhjelm att känna sig exkluderad från den 

finska kvinnopolitiska rörelsen i egenskap som gift kvinna. Hon beskriver hur den finska 

rörelsen mest bestod av ekonomiskt oberoende borgarkvinnor. Att många kvinnor var 

tvungna att gifta sig med män för vidare ekonomisk försörjning är inte okänt. Alma 

                                                           
15 Alma Söderhjelm, Min Värld 2 (Stockholm, 1930), 53.  

16 Ibid., 55.  

17 Ibid., 66.  

18 Ibid., 67. 
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Söderhjelm kanske inte var en av dessa kvinnor men hon var inte heller en person som var 

intresserad av strävandet att uppfylla någon sort norm av vad en kvinna med rättigheter skulle 

vara. Kvinnorättsrörelsen tycks enligt henne vara starkt fokuserad på just dessa ogifta, 

utbildade kvinnor eftersom en kvinna som valt att gifta sig redan placerat in sig i den 

traditionella kvinnorollen. I Sverige var gifta kvinnor under denna tidsperiod inte myndiga i 

en juridisk och ekonomisk bemärkelse och att inte gifta sig kan ha varit en strategi för att 

behålla dessa rättigheter.19 Men att endast arbeta för den ogifta kvinnans fortsatta rättigheter 

är exkluderande och förminskande, vad jag tror är vad Söderhjelm syftar på i sina memoarer. 

 

Ellen Fries och det kvinnopolitiska engagemanget 

När Ellen Fries blev den första kvinna att disputera vid ett nordiskt universitet hade hon redan 

banat en väg för alla de disputerande kvinnor som skulle att följa i hennes fotspår. Hennes 

disputation möttes väl och Matilda Roos skriver i en ögonvittnesskildring till Fries att: 

”opponenterna sparade henne icke, de togo sin sak allvarligt, och med stolthet kunna vitsorda 

att ingen hänsyn togs till de ovanligare omständigheterna vid denna disputation”.20 Fries var 

hyllad under sin promotion, men på promotionsmiddagen på Stockholms nation i Uppsala 

fick hon inte närvara. I ett av talen som gavs under den middagen uttryckte man en önskan 

om att detta inte bara var den första gången en kvinna disputerade, utan även den sista.21  

   Det tycks finnas två sidor till hur Fries behandlades av sin omgivning under studenttiden i 

Uppsala. Det glada leendet som hon bemöttes av, Stockloms nations seniorers blomsterbukett 

på morgonen av hennes doktorspromotion kontra de hårda ord och svala kritik som gavs 

bakom hennes rygg. Fries arbetade efter sin disputation som studierektor vid en flickskola i 

Stockholm, och redan här började hennes kvinnopolitiska arbete. Här byggde hon upp en 

gymnasieutbildning för flickor som under det sena 1800-talet inte hade tillgång till statliga 

läroverk, något som inte kom att ändras förrän 1928.22  

   Som kvinna saknade Fries ett politiskt medborgarskap medan det för hennes manliga 

omgivning verkade nästan självklart att ha politiken som en del av karriären. Fries hade inte 

möjlighet att avancera inom universitetet tillsammans med hennes studiekamrater. Trots detta 

tog hon sig an politiken. Fries stod som en av grundarna till Fredrika-Bremer-Förbundet och 

                                                           
19 Ohlander, 270. 

20 Ibid., 260. 

21 Ibid.  

22 Ibid., 269.  
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var mellan 1885 till 1887 ordförande för kvinnosamfundet Nya Idun. Hon satt även i 

redaktionen för Fredrika-Bremer-Förbundets tidskrift Dagny.23 Hennes största 

kvinnopolitiska engagemang må dock ha varit genom hennes historieforskning med vilken 

hon var aktiv under hela sitt arbetande liv. Det var i den som hon fick berätta om kvinnor 

som genom historien både framstått som märkvärdiga (ur hennes samtida mening av ordet: 

värda att lägga märke till, och inte den moderna förståelsen som underlig eller konstig) såväl 

som de kvinnor som visat ett politiskt intresse utan en möjlighet att utöva den aktivt. Ellen 

Fries verkade för att skapa en möjlighet för unga kvinnor att utbilda sig genom sitt 

engagemang som studierektor och även för att ge en större kunskap inom ett 

forskningsområde som hon själv menade var till stora delar outforskat. Hon talade om 

kvinnor som engagerade och aktiva i både religion, hemmalivet och i det kvinnopolitiska 

rummet. En mer utförlig syn på hennes forskning och dess betydelse för skapandet av en 

kvinnopolitisk arena kommer ges i det följande kapitlet.  

 

Kvinnliga studentföreningen – Lydia Wahlströms politiska engagemang 

Under sin tid som student i Uppsala bildade Lydia Wahlström den Kvinnliga 

studentföreningen. Hon skriver i sin biografi Trotsig och försagd (1949) om en studietid 

dominerad av manliga erfarenheter och skojande på hennes och hennes kvinnliga 

klasskamraters bekostnad. Föreningen var ett initiativ tillsammans med en grupp andra 

studentskor som brukade samlas för att diskutera kamratfrågor och jämföra erfarenheter från 

till exempel nationsbaler och föreläsningar.24 Under föreningens upprättande hade man enligt 

Wahlström fört utomstående debatter om föreningens behövdes eller inte. Man menade att 

föreningen möjligtvis skulle skada föreningsmedlemmarnas deltagande i nationslivet eller 

andra sammanslutningar. Som svar till detta skriver Wahlström:  

 

Den farhågan verkade sig dock snart alldeles ogrundad, och behövligheten av en 

särskild sammanslutning för de kvinnliga studenterna har inte jävats under åren. 

Den behövs nog lika länge som isoleringen mellan könen alltjämt håller i sig inom 

det politiska och sociala livet.25 

 

                                                           
23 Ohlander, 270-271. 

24 Lydia Wahlström, Trotsig och försagd (Stockholm, 1949), 89-91. 

25 Wahlström 1949, 91.  
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   En separatistisk förening för kvinnliga studenter behövs alltså så länge som kvinnor 

kommer vara uteslutna från politiska och sociala rum. Utan Kvinnliga studentföreningen 

hade studentskorna varit som isolerade öar i ett hav av manliga studenter. Men samlade som 

en enhet är de helt plötsligt en kår som tillsammans kan verka för ett studentliv mer öppet för 

den kvinnliga erfarenheten hur den än ser ut.  

   Wahlström tog över Ellen Fries ämbete som studierektor efter hennes död, 1900. Precis 

innan hade hon köpt och försökt driva en flickskola i England. Sif Bokholm skriver i 

”Prästdottern som blev historiker och feminist” att de ämnen som Wahlström valde att 

studera inom det historiska området var väl anpassad till den manliga forskarmiljö som hon 

tillhörde. Hon skrev på sin fritid om utrikes- och inrikespolitiska historiska företeelser och 

Bokholm menar att ”hennes protester mot det rådande manssamhället tog sig andra 

uttryck”26, även om hon inom sitt engagemang i kvinnorättsrörelsen skrev historiska 

översikter. Wahlström var under tidigt 1900-tal ordförande för rösträttsrörelsen i Stockholm, 

om endast för att representera en liberal röst i vad som var en vänsterdominerad rörelse. 

Wahlström grundade även Akademiskt bildade kvinnors förening (ABKF) och efter det kom 

hon att arbeta för kvinnorättsfrågan från tre håll. Hon hade styrelseledarmotämbeten i både 

ABKF och Fredrika-Bremer-Förbundet. Det var åt 1918 som akademikerkvinnornas kamp 

resultat i att kvinnor fick tillträde till högre lärartjänster. Det var dock inte förrän 1949 som 

alla de skillnader som fanns mellan kvinnor och mäns tjänstgöring och rätt till högre ämbeten 

ströks och § 28 ändrades från att säga ”svenska män” till ”svenska medborgare”.27 Ett 

förtydligande som inte tillåter samma eventuella missförstånd som rådde för den tidigare 

formuleringen. Det bar en stor seger för alla kvinnor som Lydia Wahlström men av en 

professor fick hon kommentaren: ”Vi män har tusen knep att hindra en kvinna att komma 

fram”.28 Vilket är något som vittnar för att även om en förändring kommit med lagen är det 

svårare att förändra en etablerad attityd.  

 

Diskussion 

Fries, Wahlström och Söderhjelm förde alla tre en kamp för att tas på allvar i den akademiska 

världen. Lydia Wahlström och Ellen Fries kanske var de två som var mest uttalade om det 

motstånd de mött under sina karriärer. De män som talade bakom Fries rygg under hennes 

                                                           
26 Bokholm, 330.  

27 Ibid., 331.  

28  Wieselgren, 245.  
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doktorspromotion var samma män som var närvarande år senare när Wahlström doktorerade. 

Ur dessa kvinnors berättelser finns en tydlig motvilja att öppna dörrarna till, specifikt, 

historieforskningen bland de män som är verksamma runt omkring dem. Lydia Wahlström 

berättar i sina memoarer:  

 

Jag minns hur jag kände det, när professor Nyblom en gång på en föreläsning i 

litteraturhistoria talade om de grekiska kvinnornas instängda liv i kvinnoboningen 

och en student på bänken bakom mig halvhögt yttrade: >>Där kunde de gärna ha 

fått stanna.>> Dylika episoder kunde göra mig både framfusig och otillgänglig. 

Även den mer högakademiska maskuliniteten kunde nog också ställa sig i vägen 

för oss – professor Nyblom själv, som när det gällde studieråd alltid var synnerligen 

vänlig, brukade t. ex. vid akademiska fester vid tiotiden ta av sig rocken för att ge 

damerna en liten vink de helst borde avlägsna sig […].29 

 

   Det akademiska klimatet tycks i Uppsala ha varit kallt för de kvinnor som valde att studera 

där. Att Lydia Wahlström bildade Kvinnliga studentföreningen för att skapa ett tryggare och 

mer gemensamt klimat för de kvinnor som befann sig i samma situation som henne är kanske 

det tydligaste exemplet på en kvinnopolitisk arena som här klart kan redovisas; Kvinnliga 

studentföreningen var detta rakt igenom, ett separatistiskt rum där kvinnor fick verka och 

vara utanför den manliga blicken. Ett rum som kunde skapa förändring och förståelse för 

kvinnliga studenters upplevelse i det maskulint dominerade universitetet.  

   I detta kapitel ser vi de största intågen i en värld som kan anses som neutralt och naturligt 

manlig. Linda Nochlin menar att det är det engagerade kvinnliga intellektet som kan 

genomtränga de kulturella och ideologiska gränserna av deras tid och deras specifika yrke 

för att kunna avslöja de fördomar som handlar om kvinnofrågor (om än inte specifikt 

kvinnofrågor).30 I Nochlins mening är det alltså precis det som detta kapitel visar på som 

kommer att bryta ner de gränser och väggar av samhälleliga konstruktioner som förhindrar 

dessa kvinnor att verka fullt ut och fördomslöst i de fält de valt att verka.  

Den egna forskningen  

Ur ett historievetenskapligt perspektiv kanske det är mest intressant, om inte relevant, att se 

till hur och vad de kvinnliga historikerna skrev om. Fries, Wahlström och Söderhjelm 

                                                           
29 Wahlström 1949, 89.  

30 Nochlin, 263.  
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intresserade sig alla tre för kvinnohistoria, eller historiska kvinnor i någon form – och av till 

synes olika anledningar. Vad andra forskare har berättat om dessa kvinnors 

historievetenskapliga forskning tycks till större delar endast ta upp vad andra samtida 

historiker sade om dem. Jag finner en mer utförlig analys om dess effekter och intention 

frånvarande. Ann-Sofie Ohlander skriver i artikeln ”En kvinnlig historikerpionär” (2009) om 

Ellen Fries böcker Märkvärdiga Qvinnor. Där pekar hon kort på hur dessa böcker påpekar 

hur det kvinnohistoriska området saknar betydande forskning vilket ger området en mycket 

central betydelse.31 Ohlander berättar även om Fries Svenska adelns familjelif i gamla tider, 

där Fries ännu en gång riktar ett större intresse för kvinnans tillvaro. Ohlander skriver här om 

hur Fries även lyfter kvinnor som kanske inte varit särskilt framträdande som historiska 

objekt. Mer specifikt skriver Fries om en adelsfröken på 1600-talet som med iver följer de 

historiska och politiska händelser som hon själv inte kunde delta i.32 Medan det finns 

tendenser att beskriva hur Fries lyfter fram sina historiska kvinnor, verkar det ta slut vid just 

beskrivandet. Även när det kommer till Lydia Wahlströms skriverier tycks ett större 

analytiskt fokus läggas på hennes politiska texter och engagemang.  

   Texter som skrivits innan min egen undersökning har försiktigt vidrört hur de Fries, 

Wahlström och Söderhjelm arbetade för att framställa historiska kvinnor. Som komplement 

till dem kommer detta avsnitt att titta närmare på hur dessa kvinnliga historiker har arbetat 

för att skapa ett rum i vilken deras (främst kvinnohistoriska) forskning kan existera. Hur de 

argumenterade för relevansen av sin forskning och urvalet av material kommer analyseras i 

detta kapitel, vilket kommer avslutas med en sammanfattande reflektion om den 

kvinnopolitiskt fokuserade arena som denna forskning skapat. 

 

Märkvärdiga kvinnor – Ellen Fries kvinnohistoriska kanon 

Hur de argumenterat för betydelsen av sin kvinnohistoriska forskning är viktig för att kunna 

analysera hur de skapade det rum där kvinnor fick existera som kvinnor med feminint kodade 

erfarenheter. För Ellen Fries verkade det viktigt att få belysa kvinnor och deras erfarenheter 

på ett klart och historiskt korrekt sätt. 1891 publicerade hon boken Märkvärdiga Qvinnor. 

                                                           
31 Ohlander, 271.  

32 Ibid, 273.  
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Svenska Qvinnor, där hon spenderar tolv kapitel med att göra ”biografiska framställningar” 

av svenska kvinnor hon ansett ha betydelse i historien.33  

 

Genom att i en del sammanföra lefnadsteckningar öfver svenska märkvärdiga 

qvinnor har förf. tänkt sig kunna under biografens form lemna ett bidrag till 

kännedomen om den svenska qvinnans utveckling och om de olika riktingingar, 

som utmärka densamma, särskildt under den nya tiden.  

   Då utrymmet varit strängt begränsadt, hafva naturligen ej alla svenska qvinnor, 

hvilka göra anspråk på märkvärdighet, kunnat upptagas. Ett urval har varit af 

nöden.34 

 

   Fries är själv mycket väl medveten om den begränsning kvinnor innan henne upplevt i sina 

liv. Kvinnors strama utrymme att existera som historiska aktörer har starkt begränsat det som 

sedan skrivits om dem vilket drabbat Fries när hon sökt efter källmaterial till sitt kartläggande 

över dessa kvinnor. Hon beklagar sig även över att det av samma anledning är så pass få 

kvinnor hon kan skriva om. Hon tycks frustrerad över de fall där materialet är för tunt för att 

kunna framställa ett tillfredställande fullständigt personporträtt; 

 

Detta urval har i de flesta fall berott af tillgång på tillförlitliga källor, så som 

skrifter, bref, anteckningar och räkningar. Det finnes nämligen många svenska 

qvinnor, hvilkas namn äro allmänt kända, men, oaktadt flitiga efterspaningar, har 

det ej varit möjligt erhålla några upplysningar angående deras 

lefnadsförhållanden.35 

 

   Hennes historievetenskapliga utbildning visar sig även i hur hon talar för viktigheten i att 

ha fullständiga källor. Det tycks vara viktigt för Fries att framställa dessa kvinnor så rättvist 

som möjligt. Detta gör att hon hellre skriver om de personer som det finns ett 

tillfredsställande material att utgå ifrån. Den historiska exaktheten är lika viktig för Fries som 

den borde vara för alla historiker. Det är det som uppmärksammas inledningen till 

Märkvärdiga Qvinnor som visar sig viktig för min egna analys. Fries skriver redan inom den 

första paragrafen om hur kvinnans inflytande på samhällsutvecklingen varit ofullständigt 

                                                           
33 Ellen Fries, Märkvärdiga Qvinnor 2 (Stockholm, 1891), 2.  

34 Ibid., 1.  

35 Ibid., 1. 
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uppmärksammad.36 Om ingen annan vill, får man göra det själv. Vilket blir tydligt när Fries 

tar kvinnohistorien i egna händer och i och med denna bok ger kvinnor som Maria Sofia de 

la Gardie, Karin Månsdotter och Fredrika Bremer ett utrymme att vara framträdande kvinnor 

i vad hon etablerar som en svensk kvinnohistorisk kanon. Detta är ett exempel på hur Fries 

via sin forskning etablerar en kvinnopolitisk arena. Kvinnopolitisk i den mån att hon skriver 

om dessa kvinnor i ett historievetenskapligt landskap där normen var att skriva om nationella 

politiska händelser och processer. Fries argumenterar för att dessa kvinnor har bidragit till 

kulturarbete och samhällsutveckling och genom att lyfta dem i sin forskning skapar hon en 

kvinnoseparatistiskt historisk kanon. En sorts historisk korridor där den feminina 

erfarenheten kan för en gångs skull anses vara norm, något betydelsefullt och skamlöst 

existerande utanför det maskulina dömande ögat.  

 

Den franskfokuserade historikern 

Alma Söderhjelm hade genom sin karriär haft ett starkt fokus på franska borgerliga 

personligheter i sin historiska forskning. Söderhjelm återkommer kontinuerligt till den 

franska revolutionen och dess persongalleri där ett stort intresse tycks finnas på speciellt Axel 

von Fersen, hans dagböcker och brevväxling. Mellan 1925 och 1928 gav hon i kontrakt med 

Albert Bonniers förlag ut tre band av Axel von Fersens dagbok. Det var ett stort projekt som 

inte mötte samma entusiasm som förlaget hade hoppats på. Utgivningen avbröts 1930, men 

efter eget påtryckande lyckades Söderhjelm ändå publicera seriens fjärde och sista band 

1936.37 

   En annan framstående personlighet i den franska revolutionen som tar en betydlig plats i 

Söderhjelms forskning är Marie Antoinette. Boken Marie Antoinettes Stora hemlighet utgavs 

1934 och handlar om hemliga korrespondenser mellan henne, Antione Barnave och andra 

franska revolutionsledare. Söderhjelm berättar i sin inledning om varför hon skriver om 

Antoinette, menandes att ”den bild som historien bevarat av Marie-Antoinette har varit av 

traditionen bestämd och begränsad”.38 Söderhjelm må inte argumentera för sin forskning om 

Antoinette på samma sätt som Fries gör men ett kvinnohistoriskt intresse finns i bakgrunden. 

Det faktum att hon ser den bild som innan framställts av Antoinette som begränsad är, även 

                                                           
36 Fries 1891, 1.  

37 Engman, 340. 

38 Alma Söderhjelm, Marie Antoinettes Stora Hemlighet (Stockholm, 1934), 5.  
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om inte medvetet, ett ställningstagande mot den aktiva begränsning som kvinnliga historiska 

gestalter fått gå till mötes. Alma Söderhjelm tycks själv inte ha varit intresserad av att skriva 

om personlig historia, i alla fall inte under sina yngre dagar. ”Jag hade också den fåfängan 

att inte bli en av dessa skrivande damer som sysslade med historiska kärlekshistorier”, citerar 

Marja Engman i artikeln ”En franskinriktad historiker”.39 Men i inledningen till Marie 

Antoinettes Stora Hemlighet skriver Söderhjelm att hon i sin bok kommer att ge en ny bild 

av den franska drottningen.  

 

I den bok jag här utgiver kommer en ny sida av ”den tanklösa och olyckliga” 

drottningen, ja, en helt ny Marie-Antoinette i dagen. Och dock är min bok icke 

skriven med fantasiens tillhjälp utan i varje punkt byggd på oförvitliga första hands 

dokument […].40 

 

   Söderhjelm argumenterar för att hon kommer förändra bilden av Antoinette med hjälp av 

utförliga förstahandskällor. Mer specifikt baseras mycket av boken på den så kallade 

”Löfdalskorrespondensen” vilken hon samtidigt ger ut. Detta är något som tycks vara en 

aktion för att göra sin forskning så transparent som möjligt. Skulle någon ifrågasätta hennes 

material skulle Söderhjelm helt enkelt kunna referera till en mycket mer tillgänglig 

publikation av sina källor. Att Söderhjelm beskriver bilden av Antoinette innan hennes bok 

som ”den tanklösa och olyckliga drottningen” visar en bild av henne som passiv och politiskt 

inaktiv. Marie Antoinettes korrespondens med de i boken nämnda revolutionsledare var 

kanske inte alla politiska, men en aktivt älskande och romantiskt lustande kvinna under 1700-

talet kan sannerligen inte vara en normaliserad bild av vad en kvinna under den tiden skulle 

representera; i alla fall inte utifrån den uppfattning Söderhjelm till en början menar fanns om 

Marie Antoinette. Detta må vara mer sant i de böcker Söderhjelm skrev om Axel Von Fersen 

och Marie Antoinettes förhållande. Söderhjelms bild av Antoinette är även en av politisk 

aktivitet såväl som en av kärlek och personlighet, istället för den bild hon själv menar vara 

tanklös och olycklig. Här har Alma Söderhjelm skapat något av en förebild för kvinnor som 

må läsa hennes forskning om Marie Antoinette, en bild som visar att kärlek och politik inte 

behöver verka exkluderande av det andra inom en individ. Att en kvinna både kan uttrycka 

                                                           
39 Engman, 334.  

40 Söderhjelm 1934, 5.  
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lust och politiskt engagemang oavsett vilka stereotyper som etablerats om henne. Om 

Söderhjelms nya sida av Marie Antoinette faktiskt etablerats är en annan diskussion.  

 

Trotsig och försagd – Lydia Wahlström och kvinnohistorien   

Lydia Wahlström släpper Den svenska kvinnorörelsen. Historisk översikt (1933) på begäran 

av svenska ledande kvinnosakskretsar. När denna bok utgavs hade de flesta större 

samhällsrörelser inom Sverige redan fått sin historia skriven, menar Wahlström.41 Denna bok 

är en av de första som skrivs om den svenska kvinnorörelsen där några av dess föregångare 

skrivits av Lydia Wahlström själv. Det är inte bara ett försök att kartlägga den svenska 

kvinnosaksrörelsens historia utan en mångfald av skriftliga källor, något som Wahström i 

skriften tycks lägga stor vikt vid när hon argumenterar för sin historiska relevans. Det är en 

början till vad Wahlström hoppas vara en lång tradition av forskning om den svenska 

kvinnorörelsen, där unga historievetare inte är rätta för ämnet på grund av det tunna 

materialet som finns inom området. Hon verkar alltså inte bara för att skriva kvinnohistoria 

men även för att skapa en möjlighet för framtida kvinnohistoriker att kunna bedriva 

fullständig och riktig forskning.42 

 

Boken torde också tjäna ett pedagogiskt syfte. Sedan det enskilda arbetet över 

självvalt ämne införts på våra gymnasier och samhällsläran därvid stundom kan få 

släppa till ämne, bör kvinnosaken få vara med likväl som arbetarrörelsen, 

nykterhetssaken o. s. v. Det bör icke längre få hända, när ämnet Kvinnorörelsen 

gavs i studentskrivningen, att lärjungarna av brist på kunskap inte våga sig på 

saken.43 

 

   Fredrika Bremer är en personlighet som tycks återkomma i Wahlströms liv, inte minst 

genom hennes egna engagemang i Fredrika-Bremer-förbundet och dess tidskrift Dagny, men 

även i publikationer som ”Fredrika Bremer och erotiken” som publicerades i Idun (1913). 

Wahlström skriver gott om Bremer i artikeln ”Fredrika Bremer som religiös personlighet” 

(Vår Lösen, 1913).44 Wahlström tycks ha uppskattat det arbete som Bremer gjort för den 

svenska kvinnorörelsen och sett vikten i att belysa henne i ett positivt ljus. ”Men något geni 

                                                           
41 Lydia Wahlström, Den Svenska Kvinnorörelsen (Stockholm, 1933), 7.  

42 Ibid., 7-8. 

43 Ibid. 8.  

44 Bokholm, 329.  
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var hon inte - därtill var hon ”för mycket och för ensidigt kvinna både i uppfostran och 

läggning”, en kommentar som säger mycket om Lydia Wahlströms syn på könen”.45 Det här 

är ett citat taget ur Sif Bokholms artikel ”Prästdottern som blev historiker och feminist”. 

Wahlström tycks inte ha varit mycket intresserad av vad det under hennes samtid innebar att 

vara kvinna. Hennes kvinnofråga handlade inte om att förhöja femininiteten och det kvinnligt 

kodade till samma standard som det maskulina och manligt kodade. Wahlström älskade 

kvinnor, men desto mindre älskade hon femininiteten. Hennes kvinnopolitiska rum är inte ett 

rum för de kvinnor som fortsatt ville inneha feminint kodade yrken eller göra de feminint 

förväntade sysslorna. Hon ville skapa rum för intellektuella och liberala kvinnor som inte 

uppfyllde, eller var intresserade av, den förväntade rollen av att vara gift, ointresserad av 

intellektuellt arbete och politiskt inaktiv. 

   Wahlström var inte så intresserad av att skriva om kvinnor i historien. Hon såg inte de 

historiska kvinnliga karaktärer i samma ljus som Ellen Fries kanske gjort. Den strikt 

kvinnliga erfarenheten var enligt Wahlström ointressant och irrelevant, och hon strävade 

därför mer för att uppfylla det rådande idealet inom den historiska vetenskapen: Politik och 

demokrati. Därför har hon inte heller skrivit historiskt om kvinnor på samma sätt som Ellen 

Fries gjorde. Kanske var Wahlström påverkad av den rådande synen på intellektuellt 

arbetande kvinnor. Högt utbildade kvinnor ansågs inte vara ”riktiga kvinnor” i hennes 

samtids rådande norm. De kvinnor som trängde sig in i en manligt dominerad värld skulle 

känna att de hade blivit begåvade med en unik kvalifikation för just det syftet. De kunde inte 

ses som varken kvinnor eller män, utan som något mer neutralt – något som finns emellan de 

två polerna manligt och kvinnligt.46 Kvinnor sågs inte som ett likvärdigt alternativ till män 

och det är nog det som finns i Lydia Wahlströms huvud när hon skriver om Fredrika Bremer 

som ”för mycket av en kvinna i både uppfostran och läggning”.47 

 

Diskussion 

Kvinnohistoria var inte den enda forskningen som dessa kvinnor ägnade sig åt. Hos alla tre 

tar det upp olika mycket av den bibliografi som de kom att bygga över åren. Det som anses 

vara Lydia Wahlströms mest betydelsefulla verk är titeln Sverige och England under 

revolutionskrigets början (1917). Boken behandlar Sveriges diplomatiska förbindelser med 

                                                           
45 Bokholm, 329. 

46 Hanna Markusson Winkvist, Som Isolerade öar, (Eslöv, 2003), 227.  

47 Bokholm, 329. 
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England efter Gustav III:s död och fram till Gustav IV Adolfs trontillträde.48 Bokens 

huvudsakliga ämne, politik och diplomati, faller inom ramarna för vad som var de rådande 

forskningsidealen under hennes verksamma tid. Bara genom att denna bok kallas hennes mest 

betydande skvallrar om att den fått ett gott bemötande. Alma Söderhjelms forskningsfokus 

låg på Axel von Fersen. Hon publicerade källmaterial om von Fersen, en handling som 

kommit att utgöra grunden för all senare forskning om von Fersen.49 Om hennes forskning 

varit uppskattad under hennes livstid är värt att debattera.  

   Som redan nämnt i detta kapitel avbröts utgivningen av Axel von Fersens dagböcker efter 

tre volymer på grund av ett lågt intresse från allmänheten, de första utgåvorna skulle bara ha 

sålt i några hundra exemplar.50 Hennes utgivning av dagböckerna fick även tung kritik av 

andra historiker som ansåg att källmaterialet borde getts ut i en fullständig kritisk textedition. 

Böckerna var en förkortning av en fransk originalutgåva och detta skulle enligt hennes 

franska kollegor varit en ”vetenskaplig orimlighet”.51 Hennes forskning om Marie Antoinette 

ska ha fått ett gott bemötande. Stefan Zweig till exempel, som senare skrivit en biografi om 

den franska drottningen ska sagt att Söderhjelms forskning ha varit honom mycket 

betydelsefull och att hon ”rivit slöjorna från den fromma legenden om Fersens trubaduraktiga 

kärlek till den ouppnåeliga drottningen”.52 

   Nochlin sammanfattar i artikeln Why have there been no great women artists? att det är 

viktigt för kvinnor att inse och förstå sin historia och sin situation och att möta denna utan att 

spilla ursäkter om hennes egen medelmåtta. Fries, Wahlström och Söderhjelm argumenterar 

om och om igen för relevansen och hur viktig deras forskning är samt med vilken exakthet 

de ska utföra den. I Nochlins anda kan dessa tre kvinnor använda sin underordnade position 

för att avslöja institutionella och intellektuella svagheter hos sina förtryckare. I och med det 

kan de förstöra det falska medvetandet som finns hos de som anses neutrala och som 

upprätthåller den normen.53 
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49 Ibid., 337. 

50 Ibid., 340.  

51 Ibid., 340.  

52 Ibid., 341. 

53 Nochlin, 267.  
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Den kvinnopolitiska arenan – en diskussion 

I min undersökning har jag definierat den kvinnopolitiska arenan som separatistiska arenor 

där kvinnor kan utöva sina politiska intressen i sin egen tillvaro. Denna separatistiska arena 

ska ha varit ett rum där berörda kvinnor kan agera politiskt utan att behöva ta 

maskulinitetsnormen i akt. Undersökningen har granskat tre kvinnor som varit aktiva i den 

svenska samt finska akademin och historieforskningen under det sena 1800-talet och det 

tidiga 1900-talet: Ellen Fries, Lydia Wahlström och Alma Söderhjelm.  

   Den kvinnopolitiska arenan såg olika ut för de tre historikerna. Ellen Fries skapade den 

främst i en kvinnohistorisk kanon där hon genom sin forskning arbetade för att visa på 

kvinnans framgång och plats i historien. Att skriva om kvinnor på det sätt hon gjorde var 

även ett steg ifrån det rådande vetenskapsidealet som gärna fokuserade på mer nationella 

inrikes- och utrikespolitiska ämnen. Fries politik var personlig då hon främst kanske skrev 

personporträtt fokuserad på att framställa kvinnorna hon valde att skriva om som goda bidrag 

till ett forskningsområde som innan henne varit nästan orört. Lydia Wahlström lyfter Ellen 

Fries i sin bok Nya Nutidsfrågor (1907) där hon skriver om hennes död som en stor förlust 

för den tidens historiska forskning. Hon tillägnar även Fries en kort hyllning i en paragraf där 

hon berättar om de tolv kvinnor som innan henne avlagt doktorsexamen: ”Då man frågar om 

en enda af dem har fört vetenskapen värkligen framåt och ökat vår kunskapsskatt, vågar jag 

med tanke på Ellen Fries […] svara ett obetingat ja på denna fråga”.54 Både Ellen Fries och 

Lydia Wahlström skapade kvinnopolitiska arenor genom sitt engagemang i flickors och 

kvinnors utbildning. Fries verkade aktivt för att utveckla en gymnasieutbildning för flickor i 

en tid där utbildning inte fanns tillgänglig för dem. Wahlström hade samma tjänst som Fries 

men hennes engagemang fanns kanske mer inom de texter hon skev för den svenska 

kvinnorörelsen. Hon argumenterar själv för att boken Den svenska kvinnorörelsen. Historisk 

översikt ska tjäna ett pedagogiskt syfte. Både i att utbilda folk om hur kvinnorörelsens kamp 

och arbete har sett ut genom historien,men även för att samla material till framtida forskare 

som kommer att skriva om detta ämne. Hon var själv oroad för att framtida uppsatsförfattare 

skulle komma att välja bort att skriva om kvinnorörelsens historia på grund av det lilla och 

utspridda materialet. Därför har Wahlström sammanfört muntliga berättelser och annat 

material för att bana väg för en framtida kvinnopolitisk forskning och för att göra det enklare 

för kvinnor i framtiden att skapa en kvinnopolitisk arena.  

                                                           
54  Lydia Wahlström, Nya Nutidsfrågor. (Stockholm, 1907), 104.  
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   Alma Söderhjelms kvinnopolitiska arena må ha varit mer subtil, den kanske till och med 

inte skapats medvetet. Söderhjelm verkar för att skapa en mer aktiv och intelligent bild av en 

Marie Antoinette som hon själv menar ansetts som ”tanklös och olycklig”. Bilden av 

Antoinette som passiv och politiskt inaktiv är något som Söderhjelm vill förändra för att 

istället visa en aktiv och engagerad bild av den franska drottningen. Söderhjelm visar i sina 

memoarer något som kanske kan tolkas som en frustration över den finska 

kvinnorättsrörelsen, en rörelse som fokuserar på vidare rättigheter för ogifta borgarkvinnor 

verkar inte tilltala Alma Söderhjelm som i alla fall gift.  

   I en maskulint dominerad historikervärld var livet inte alltid lätt. Ellen Fries och Lydia 

Wahlström kanske är de två som tydligast vittnar om det, framför allt under studieåren. 

Wahlström skriver i sin memoar om de kommentarer hon kunde få höra under föreläsningar 

och om den särbehandling hon och hennes samtida studentskor fick uppleva av professorer 

under akademiska sammankomster. Så som inte detta vore nog så häcklandes de offentligt 

av andra studenter. I Fries fall vittnas det mer om ett viskande bakom hennes rygg, ord som 

man hoppades aldrig skulle nå hennes öron eftersom hon förväntades lämna 

historieforskningen efter hennes disputation. Om de utanför akademin stötte på ett lika stort, 

eller ett större, motstånd är svårt att säga. Både Fries och Wahlström skrev sin historiska 

forskning utanför universitetets värld på grund av lagen i § 28. Kanske blev det manliga ögat 

där mindre tydligt då de båda skrev i stora delar i och om kvinnodominerade sammanhang. 

Om så är fallet är det ett argument för att skapandet av den kvinnopolitiska arenan lyckats 

och att de till stora delar kan skapa och skriva utan den manliga blicken som konstant bevakar 

dem.  

   På senare tid, kanske till och med efter kvinnornas verksamma tid inom 

historievetenskapen, tycks det finnas ett positivt bemötande av forskningen från de alla tre. 

Lydia Wahlström och Alma Söderhjelm var de som mest strikt höll sig till vetenskapsidealet.  

I en recension av Wahlströms bok Gustavianska studier fick hon kritik för att vissa av dess 

uppsatser var allt för långdragna och tråkiga, medan andra uppsatser i boken anklagades för 

att inte tillföra något nytt.55 Men fanns det ett motiv med denna negativa kritik? Om det var 

något som sades för att undermåla Lydia Wahlström är möjligt att argumentera för men 

kanske mer osannolikt i den mån att hennes kritiker inte hade mer att gynna på den negativa 

kritiken än att Wahlström kanske skulle försvinna från forskningsfältet en kort period. Alma 

Söderhjelm vittnade trots allt om inställningen ”för att vara fruntimmer är det inte illa”. 
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Hennes citat kan tolkas på två sätt, antingen att Wahlströms text uppfyllde det ideal som de 

manliga historikerna verkade under och var därför värd likvärdig kritik. Eller att för ett 

fruntimmer var det bra, men inte bra nog.  

   Vi kan avsluta med att anknyta till det tidigare forskningsläget. I samspel med Som 

isolerade öar, ”De härliga lagrarna gro…” och Den höga tröskeln har den här 

undersökningen agerat som en utskjutande gren, en per specificerad undersökning om 

historiker och den historievetenskapliga världen. De diskussioner som innan förts har kanske 

varit mest fokuserade på en sträv resa mot fler och mer jämställda rättigheter mellan kvinnor 

och män som är aktiva i en akademisk sfär. Min uppsats har ämnat fokusera mer på den egna 

och kanske lite mer personliga erfarenheten samt uppbyggandet av en plats där kvinnan kan 

verka utanför kampen som en figur i en norm hon själv skapat. Undersökningen har inte 

handlat om en kamp som verkat för att uppnå total rättvisa utan om processer i kampen för 

rättvisan. Processen att skapa säkra områden för kvinnor att verka på medan hon kämpade 

för att erkännas som en människa med samma förutsättningar som männen. Detta rum förblir 

nästan orört i de tidigare diskussionerna medan den här undersökningen är en djupdykning 

in i tre kvinnors engagemang på en kvinnopolitisk arena som de själva även etablerade.  

   Wahlström, Fries och Söderhjelm arbetar alla emot den bilden av ”det neutrala” som 

existerar under deras samtid, därför är bemötandet av deras engagemang som historiker och 

politiskt engagerade så strävt. I ljus av den teoretiska utgångspunkt som finns i Nochlins text 

bemöter dessa kvinnor den manligt dominerade kanon med både sin egen forskning i 

offentligheten såväl som sina egna rum. De skapar tack vare sina egenskaper som historiker 

en egen kanon som är delvis eller helt dominerad av kvinnor. Denna kanon kanske inte agerar 

tillsammans med den dominerat manliga historiska kanon men den finns och har till ett mer 

samtida perspektiv kanske påverkat hur en historievetenskaplig kanon konstrueras idag. Men 

det är tack vare sin underordnade position de kan skapa sig själva en maktställning inom sig 

själva och på så sätt giva varandra en makt som kan vara kraftig nog att bryta ner de sociala 

strukturer som säger att kvinnor inte kan ha en betydande roll i ett historievetenskapligt 

landskap.  
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