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Inledning

Jubileer firas titt som tätt, och jubileumsskrifterna är nästan lika många. Att 
Damsällskapet Concordia i Uppsala nu fyller hundra år lär inte hamna på löp-
sedlarna. Själva firandet sköts främst internt, men det finns goda skäl att i en 
bok presentera sällskapet också för andra. Till att börja med är Concordia ett 
sällskap enbart för kvinnor. Manliga sällskap finns många, men helkvinnliga 
ganska få, och ännu färre som uppnått den hedervärda åldern av etthundra år. 
Det fanns kvinnosällskap tidigare – fruntimmersföreningar för välgörenhet, 
rösträttsföreningar, kvinnliga studentföreningar i både Uppsala och Lund – 
men få av dessa har överlevt. Concordia har en storasyster i Örebro, Damernas 
Concordia, som grundades 1896, men till skillnad från vårt sällskap är det en 
avknoppning av en manlig orden. Concordia i Uppsala är grundat av kvinnor 
och har enbart haft kvinnliga medlemmar, även om makar ibland bjudits med 
till större fester eller lånats in för att hålla föredrag.

Sällskapets möten består nämligen av två delar: förtäring och föredrag med 
diskussion. Maten har varit allt från te och smörgås till trerättersmiddagar, och 
ungefär samma slags variation har märkts i lokalerna: restauranger, studentna-
tioner, egna bostäder samt pensionärsträffpunkter. De ursprungliga stadgarna 
slår fast att Concordia grundats ”till inbördes glädje och trevnad och har till 
uppgift att för sällskaplig samvaro och odlande av gemensamma intellektu-
ella intressen sammanföra damer i Upsala”. Syftet var att alltså att kombinera 
nytta och nöje – utile dulci. Idag kanske man skulle säga att de grundande 
damerna ville växa som människor. Ofta var de hemmafruar från övre med-
elklassen, och Concordia blev deras eget utrymme. 

Få av de ursprungliga medlemmarna skulle nog ha kallat sig kvinnosaks-
kvinnor, men Concordia var faktiskt ett frigörelseprojekt. Också detta gör 
dess historik intressant för andra än medlemmarna. Dessa kvinnor grundade 
ett sällskap, som utgick från deras egna intressen, liksom deras makar hade 
sällskap för sina. Man lade också bort titlarna med varandra. Inom det manliga 
ordenslivet är alla bröder, och concordianerna ser sig som systrar. Hemligheter 
förekommer dock inte i Concordia, och inte heller finns några ceremonier el-
ler låtsasnamn. Det är varken någon orden eller något yrkesförbund. Medlem-
marna ska vara trevliga, kulturintresserade, bosatta i Uppsala – och förstås 
kvinnor. Systrarna får lämna förslag till inval, som sedan sker efter sluten om-
röstning. År 1919 hade Concordia betydligt färre medlemmar – siffran nitton 
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förekommer i annalerna – men med tiden blev antalet aktiva medlemmar 
femtio stycken. Det finns också ett obegränsat antal passiva medlemmar, som 
antingen lämnat staden eller av olika skäl inte längre kan delta i samman-
komsterna. Någon åldersgräns finns inte, vare sig åt ena eller andra hållet, men 
dagens medlemmar är mellan fyrtiofem och nittiotre år gamla.

Programmen har alltid varit ambitiösa. Enligt stadgarna ska medlemmarna 
själva hålla i dem, och det har förekommit föredrag om litteratur och konst, 
om resor, arkeologi och biologi, lika väl som diktläsning, musikframträdanden, 
utflykter (oftast på våren) och besök på utställningar. En del av hundraårsfi-
randet var faktiskt en egen utställning på Uppsala stadsbibliotek, vilken på 
internationella kvinnodagen 8 mars invigdes av kommunfullmäktiges ordfö-
rande Eva Edwardson, dagen till ära iförd den imposanta borgmästarkedjan. 
Efter en månad flyttades utställningen till Fyriskällan, där den fanns att se 
hela sommaren. Utgångspunkten för utställningen var året 1919.

Nyfikenhet och bildningstörst präglar Concordias program. På så sätt är 
sällskapet i hög grad ett barn av sin tid. Under slutet av artonhundratalet 
grundades arbetarinstitut, som skulle sprida kunskap till arbetarklassen, och 
1912 tillkom ABF. Concordias första medlemmar kom från gediget högbor-
gerlig miljö – sällskapet grundades av journalistfrun Anna Söderberg och 
doktorinnan Ellen Larsson – men samma bildningstanke existerade överallt i 
samhället. I Uppsala fanns föreningen Verdandi, som bjöd in kända debattörer 
till offentliga föreläsningar. Också akademiska föreläsningar var en begiven-
het, och vid doktorspromotionerna har man i Uppsala alltid haft en promo-
tionsföreläsning. Med sina månatliga föredrag är alltså Concordia en ganska 
tidstypisk del av Föreningssverige. Här är således ytterligare ett skäl till en 
jubileumsskrift. Föredragen uppmärksammas i flera artiklar. Att debatterna 
inte fick bli alltför heta framgår dock av stadgarnas sista paragraf: ”All politisk 
diskussion är bannlyst.” Numera är den klausulen avskaffad. 

Concordia är ett Uppsalasällskap, verksamt vid sidan av den akademiska 
världen men samtidigt tätt inpå den. Det gör det intressant för både Uppsala-
bor och sådana som intresserar sig för universitetens och universitetsstädernas 
historia. De tidiga medlemmarna var fruar – i många fall till akademiker – 
och definierades i hög grad av sina män och deras yrken. Liksom fruarna ofta 
finns med som en skugga i männens verksamhet anas makarnas existens i 
Concordias annaler. Deras historia skulle lägga ännu en aspekt till sällskapets 
verksamhet, men det finns gränser för hur mycket man får med i en jubi-
leumsskrift. Männens verksamhet märks dock i matrikeln, där vi möter dok-
torinnor och överstinnor, biskopinnor och professorskor. Det är ändå värt att 
notera att Concordias medlemmar inte rekryterades på grund av makens me-
riter, utan efter egen förtjänst. Däremot hörde de till samhällets högre klasser. 
Alla medlemmar var inte heller fruar, utan också ogifta damer valdes in, och 
ganska snart kom också yrkeskvinnor med i sällskapet – lärare, konstnärer av 
skilda slag, företagare och akademiker. I matriklarna förekommer många fil.
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kand. och fil.mag., och med tiden också docenter och professorer. Fortfarande 
är dock Concordia ett blandat sällskap, där en del av behållningen ligger i att 
få möta kvinnor som inte nödvändigtvis är som man själv. Det handlar om 
systerskap, och här är mötet mellan skilda generationer betydelsefullt.

Många kockar sägs göra en dålig soppa, men det gäller knappast en jubi-
leumsskrift. Endast medlemmar medverkar, och tanken är att genom Concor-
dia teckna ett stycke kvinnohistoria under framför allt nittonhundratalet. Det 
är arton skribenter, men bara sjutton är i livet då boken går i tryck. I juni 2019 
gick Lilian Fredriksson bort. 

Bokens författare kommer från en rad olika verksamhetsområden, även om 
huvuddelen är eller har varit knutna till Uppsala universitet. Sällskapets arkiv, 
som förvaras på Uppsala universitetsbibliotek, har under den senaste tiden 
varit så flitigt anlitat att det ständigt stått på plats för den som velat utnyttja 
det. ”Concordiavagnen” har blivit ett begrepp i specialläsesalen. 

Redaktionen samlad i specialläsesalen på Carolina Rediviva. Från vänster: Britt-Inger 
Johansson, Birgitta Meurling och Carina Burman. Foto i privat ägo.
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Slutligen finns en rad personer, stiftelser och institutioner att tacka. Ulf 
Göranson har givit oss möjlighet att ge ut boken i Uppsala universitets uni-
versitetshistoriska serie och läst manuskriptet med stort intresse och skarp 
blick. Carolina Rediviva har blivit ett nav i arbetet, och personalen i special-
läsesalen har varit synnerligen hjälpsam. Vi fick också förmånen att i maj 2019 
förlägga en dags redaktionsmöte till ett av de nya konferensrum, som hör till 
det nyrenoverade bibliotekets många fördelar. Från Kungliga Vetenskapssam-
hället i Uppsala har vi fått medel för ett redigeringsinternat, som ägde rum i 
Visby sensommaren 2018. Campus Gotland gav oss då tillgång till ett konfe-
rensrum. Hjälp har vi också fått av släktingar till äldre tiders systrar.  Generösa 
tryckningsbidrag har givits av Kungliga Patriotiska  Sällskapet,  Kungliga 
 Vetenskapssamhället i Uppsala, Vilhelm Ekmans universitetsfond samt Åke 
Wibergs stiftelse. För dessa är vi oändligt tacksamma. Maj  Aldskogius och 
Margareta Andræ har bistått med förteckningar över program och medlem-
mar, och Annie Burman (icke medlem) har upprättat registret. Sällskapet vill 
också tacka makar och sambor, pojkvänner, älskare, söner och manliga vänner, 
som var och en på sitt sätt bidragit till vår verksamhet i Concordia och denna 
skrifts tillkomst.

Uppsala 15 augusti 2019 

Carina Burman  Britt-Inger Johansson  Birgitta Meurling



I
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Eget rum
Från fruar till yrkeskvinnor

Av Katarina Ek-Nilsson & Birgitta Meurling

”A room of one’s own and 500 pounds a year”, ja, det var vad Virginia Woolf 
önskade alla kvinnor, tankar som hon formulerade i den numera klassiska 
essän ”A Room of One’s Own”, publicerad 1929.1 Essän gick i tryck tio år efter 
Damsällskapet Concordias bildande och mycket vatten har flutit under bro-
arna sedan dess, men betydelsen av ett eget rum kvarstår.

Kvinnors rum, kvinnorum eller kvinnliga rum – för att inte tala om ett 
eget rum – kan vi tala om i såväl bokstavlig som överförd bemärkelse.2 När 
en förening bildas behövs rent konkret en plats att samlas på. Det gäller också 
Damsällskapet Concordia och dess medlemmar, som under årens lopp träffats 
i varjehanda lokaler.3 Men rum existerar, som sagt, också i överförd bemär-
kelse. Det finns egna rum, andliga rum, mentala rum, sociala rum, utbild-
ningsmässiga och könskodade rum. I det följande sätter vi in Concordia i ett 
genushistoriskt sammanhang i avsikt att belysa sällskapets betydelse som mö-
tesplats för kvinnor.4 Vi växlar därför mellan mer övergripande resonemang 
och djupdykningar i Concordias historia.5

Rösträtt – rummet vidgas
Damsällskapet Concordia bildades av damer som befolkade den borgerliga 
kvinnlighetens rum, ett rum som var statt i förändring under decennierna 
kring förra sekelskiftet. Samma år som sällskapet grundades, 1919, beslutade 
Sveriges riksdag om kvinnors rösträtt och gifta kvinnors myndighet. Reformen 
utgjorde en milstolpe, men var inte det första steget mot fullständig politisk 
jämställdhet. Ogifta kvinnor som var myndiga, det vill säga fyllda tjugofem 
år, samt änkor hade redan tidigare haft rösträtt i kommunala val.6 Nu skulle 
kvinnor, oavsett civilstånd, få rösta vid val till riksdagens andra kammare. Två 
år senare, 1921, kunde kvinnor för första gången delta i detta val.

Beslutet om kvinnors rösträtt hade föregåtts av debatt och kamp under en 
följd av år. Redan år 1884 framlades den första riksdagsmotionen om alla kvin-
nors rösträtt, men den röstades ned med minsta möjliga majoritet. Noteras 
bör att det inte heller förelåg allmän rösträtt för män förrän senare. Samma 
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år som kvinnor fick rösta för första gången, 1921, blev de också myndiga på 
samma villkor som männen, ett helt avgörande steg för en genomgripande 
förändring av kvinnors samhällsställning och möjligheter.7

Trots rösträttsrörelsens intensiva och framgångsrika kamp, en allmän strä-
van mot ökad jämställdhet och större valmöjligheter för kvinnor, så var de 
första medlemmarna i Concordia damer som intog den mer traditionellt bor-
gerliga kvinnorollen. Därför definieras de vanligen utifrån respektive make 
och dennes profession, ofta som professorskor, doktorinnor, biskopinnor eller 
liknande.8 Det finns dock undantag. Mathilde Wigert-Österlund (1873–1943) 
var konstnär och yrkeskvinna av egen kraft. I en senare medlemsförteckning 
uppges hennes yrke vara ”målarinna, författarinna” – det senare då hon på 
något äldre dagar även skrev två självbiografiska böcker. Hon var för övrigt 
medlem i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, vilket visar hennes 
engagemang för kvinnors likställighet med män på det politiska och samhäl-
leliga området.9 

Roller och rörelser
Hur hade då den borgerliga kvinnorollen kommit att ta form? Låt oss göra 
en tillbakablick för att sätta in de tidiga concordianerna i ett historiskt sam-
manhang.

Under artonhundratalets lopp skedde inom den borgerliga sfären en till-
tagande dikotomisering mellan män och kvinnor, det förment manliga respek-
tive kvinnliga i fråga om synen på egenskaper, fallenhet och kompetenser. 
Kvinnors och mäns kompetensområden skulle hållas åtskilda. Kvinnor från 
samhällets övre sociala skikt blev därmed alltmer hänvisade till hemmet – ett 
ombonat, utsmyckat och tungrott hem som ofta krävde tjänstefolk – medan 
männens arena huvudsakligen utgjordes av den offentliga sfären. Borgerliga 
kvinnor fostrades till att bli goda hustrur och mödrar med ansvar för barnens 
uppfostran, hemmets skötsel samt sist men inte minst med det uttalade målet 
att vara makens stöd och hemmets prydnad.10 Den patriarkaliska ordningen 
förstärktes härigenom. Dock fanns författare och samhällsdebattörer, såsom 
Fredrika Bremer och Ellen Key, vilka menade att kvinnors moderlighet också 
kunde komma samhället till gagn i form av samhällsmoderlighet.11

Som en jämförelse kan nämnas att kvinnors tillvaro i andra sociala skikt 
såg mycket annorlunda ut. För arbetarkvinnor, statarkvinnor, soldathustrur, 
hantverkarhustrur och småbrukarhustrur var arbetets villkor desamma som 
männens. De ekonomiska villkoren för dessa kvinnogrupper var helt annor-
lunda jämfört med de borgerliga kvinnornas. Där fanns inte utrymme för 
tjänstefolk och stora hem. Även om det fanns skillnader beträffande kvinn-
ligt respektive manligt kodade sysslor, så överflyglades dessa skillnader av 
nödvändigheten av att livsuppehållande arbetsuppgifter blev utförda. Arbe-
tarrörelsen, som växte fram under andra delen av artonhundratalet, efter-
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strävade för kvinnornas del en lättad arbetsbörda och förespråkade kvinnors 
befrielse från det tunga fabriksarbetet samt slitet som tvätterska, städerska 
eller mursmäcka.12 Den tidiga arbetarrörelsen verkade således för att arbetar-
kvinnor skulle få ett liv med villkor som i någon mån, om än ringa, liknade 
de borgerliga kvinnornas. 

Ungefär samtidigt med arbetarrörelsen växte kvinnorörelsen fram i  Europa. 
Även i Sverige fick denna emancipatoriska rörelse fotfäste och kom främst att 
bäras upp av borgerliga kvinnor. Dessa på många sätt privilegierade damer 
hade tröttnat på ett kringskuret liv, där de i stor utsträckning saknade såväl 
politiska rättigheter som ekonomiska möjligheter och där deras fulla kapacitet 
som samhällsmedborgare inte tillvaratogs.13

Studier och yrkesmöjligheter
Vilka möjligheter hade då kvinnor att skaffa sig en utbildning och vilka yrken 
stod till buds? Vid Concordias bildande hade flickors möjlighet att studera 
utökats, först genom inrättandet av privata flickskolor på artonhundrafemtio-
talet och senare genom tillträde till viss akademisk utbildning under arton-
hundrasjuttiotalet. Det var dock inte självklart för kvinnor att få behörighet 

Borgerliga kvinnor ägnade sig ofta åt filantropisk verksamhet. Här syns concordia-
nen Hanna Boëthius och föreståndarinnan syster Inez med karelska flyktingbarn på 
gården till Samariterhemmets praktiska skola vid Bäverns gränd i september 1941. 
Digitalt museum. Foto: Paul Sandberg, Upplandsmuseet.
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till högre studier, eftersom de högre allmänna läroverken var stängda för dem. 
Endast unga kvinnor från förmögna familjer, som kunde ordna privat under-
visning i hemmet eller betala för en plats på någon privat flickskola, kunde ens 
hoppas på vidare studier. 

Från och med 1870 fick flickor rätt att avlägga studentexamen och genom 
beslut 1873 öppnades universiteten för kvinnor, dock med vissa inskränkning-
ar. Kvinnor hade rätt att avlägga examen vid filosofisk respektive medicinsk 
fakultet samt på lägre nivåer vid juridisk fakultet, men inte vid den teologiska 
fakulteten. Därmed bortföll vissa utbildningsvägar och yrkesval. Många kri-
tiska röster höjdes emellertid mot beslutet att kvinnor skulle kunna avlägga 
akademisk examen, eftersom välutbildade kvinnor ansågs hota mäns makt-
position och ej heller ansågs ha erforderlig intellektuell kapacitet för högre 
studier. Dock fanns det, vilket bör nämnas, män som var varma tillskyndare 
av kvinnors rätt till högre utbildning. Möjligen dämpades kvinnors motivation 
för att studera vid universitetet i någon mån av det faktum att högre statliga 
tjänster var förbehållna män, ett förhållande som förändrades först 1925.14 

Av det ovan sagda framgår att vissa kompetensområden ansågs vara läm-
pade för kvinnor, andra inte. Vård, fostran och undervisning betraktades till 
exempel som passande arbetsuppgifter för kvinnor, varför yrken som lärarin-
na, sjuksköterska och sjukgymnast – yrken som vid den tiden inte krävde aka-
demisk utbildning – lockade till sig kvinnliga utövare. Andra yrkesområden 
som öppnades för kvinnor var vissa poster inom statlig tjänst såsom postfrö-
ken, telegrafist och telefonist, yrken som inte heller förutsatte en akademisk 
utbildning.15 

Pionjärer
Hur såg då situationen ut för pionjärerna inom olika utbildningar och yrken? 
Den första kvinnan som genomgick en akademisk utbildning var Betty Pet-
tersson (1838–1885), sadelmakardotter från Visby. Hon hade, efter flera år i 
lärartjänst, tagit studentexamen som privatist 1871 och kunde, efter dispens 
från kungen, skriva in sig vid Uppsala universitet 1872. Det berättas att hen-
nes liv i Uppsala inte var helt enkelt, eftersom hon fick utstå mycket hån 
och trakasserier, inte minst från nationskamraterna vid Gotlands nation. Hon 
fullföljde emellertid sina studier och fortsatte sin bana som lärarinna, men 
bildade inte familj. Därmed följde hon den tidens mönster för lärarinnor. Hen-
nes yrkesverksamma tid blev dock inte särskilt lång, då hon avled i tuberkulos 
fyrtiosju år gammal.16 

Den första kvinnan som disputerade för doktorsgraden i Sverige var Ellen 
Fries (1855–1900), som försvarade sin avhandling i historia vid Uppsala univer-
sitet 1883. Även hon blev lärarinna och tillika studierektor vid Åhlinska skolan 
i Stockholm. Hon arbetade aktivt för kvinnosaken och publicerade bland an-
nat nydanande arbeten om kvinnors liv i äldre tid, bland vilka essäsamlingen 
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Märkvärdiga Qvinnor (1890–1891) kan nämnas. Inte heller hon uppnådde hög 
ålder, utan dog endast fyrtiofem år gammal.17

Betty Pettersson och Ellen Fries var alltså aktiva inom ett av de verk-
samhetsfält som kvinnor ansågs lämpade för, nämligen läraryrket – ett yrke 
som också ett antal sentida concordianer innehaft. Men det fanns, som ovan 
nämnts, sektorer som kvinnor var utestängda från såsom teologi och juridiska 
studier på högre nivå. Det tekniska kunskapsområdet sågs också av många per 
definition som olämpligt för kvinnor. Åren runt 1920 var emellertid en period 
då kvinnors plats i den högre utbildningen diskuterades på nytt och 1921, alltså 
ungefär femtio år efter det att Betty Pettersson gjorde entré vid Uppsala uni-
versitet, beviljades kvinnor tillträde till högre teknisk utbildning vid Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH). Mellan 1873 och 1921 förändrades således synen 
på vad som räknades som möjliga utbildningsvägar för kvinnor. 

En pionjär som i förbigående kan nämnas på det tekniska området är Agnes 
Magnell (1878–1966), den första kvinnan som studerade vid KTH, antagen 1897 
som specialelev på dispens vid arkitektursektionen. Hon fullföljde dock inte 
det sista året av utbildningen och avlade därför inte examen. Däremot arbetade 
hon som arkitekt under några år innan hon gifte sig med en civilingenjör och 
bildade familj.18 I Concordia har kvinnliga ingenjörer och arkitekter betecknan-
de nog lyst med sin frånvaro. Först 2019, det vill säga hundra år efter sällskapets 
grundande, har två medlemmar med denna yrkesbakgrund valts in.

Det fanns emellertid fler kompetensområden än det tekniska som långt 
fram i tiden framstod som manliga bastioner. Professioner som prästens, poli-
sens och militärens var till exempel länge starkt maskulint kodade och kvin-
nors inträde på dessa fält föregicks av segsliten debatt. Från och med 1957 
tilläts kvinnor att utbilda sig till poliser i yttre tjänst och året därpå anställ-
des de tre första kvinnliga poliserna.19 År 1958 fattade kyrkomötet beslut om 
kvinnors rätt att inneha prästämbetet och på Palmsöndagen 1960 prästvigdes 
de tre första kvinnorna i Svenska kyrkan.20 I Concordia finns företrädare för 
prästkåren, varav en av medlemmarna, Kerstin Berglund (född 1930), tillhör 
pionjärgenerationen i denna yrkesgrupp. Inom försvarsmakten skulle det dröja 
ännu längre innan kvinnor fick tillträde på lika villkor som män. Det skedde så 
sent som 1989 och någon kvinna med militärutbildning finns fortfarande inte 
bland Concordias medlemmar.21 

Ett rum för andlig odling
Låt oss nu återvända till det tidiga Concordia. De damer som grundade sällska-
pet och angav tonen var bildade och några av dem hade också formell utbild-
ning. Till de senare hörde de kvinnor som utbildat sig inom det konstnärliga 
respektive musikaliska området såsom den tidigare nämnda Mathilde Wigert-
Österlund och hennes konstnärskollega Ellen (Ella) Hägg-Bolin (1872–1954). 
Dessa hade båda studerat vid Tekniska skolan och Konstakademien. Ytter-
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ligare en concordian med utbildning var Anna Fredrikson (1877–1954), som 
studerat vid Musikaliska akademien och utbildat sig till musikdirektör.

Flertalet av de tidiga concordianerna hade dock ingen formell utbildning 
och var inte heller yrkesverksamma. De var hustrur till någon mer eller mind-
re bemärkt man. Att de inte hade ett eget yrkesliv betyder emellertid inte 
att de levde i en passiv och händelselös tillvaro. Tvärtom, de var dådkraftiga 
och mångkunniga kvinnor med ambitioner. Ett medlemskap i Concordia gav 
dem därtill möjlighet att utveckla egna intressen och utöva talanger på olika 
områden. I stadgarna från begynnelseåret framgår att syftet med föreningen är 
att idka sällskaplig samvaro, men inte vilket sällskapsliv som helst. Samvaron 
byggde på medlemmarnas gemensamma intellektuella och kulturella intres-
sen. Föredrag, sång, musik och högläsning anges som lämplig underhållning. 

Verksamheten var inriktad på områden som var kvinnligt kodade inom 
ramen för en könsordning där kulturella och musikaliska intressen i hög grad 
förknippades med kvinnor och kvinnlighet. Omhuldande av de sköna konst-
erna stod alltså på Concordias program, däremot var politisk diskussion bann-
lyst.22 Som sentida uttolkare kan man dock fundera över om medlemmarna 
inte någon gång diskuterade den aktuella rösträttsfrågan, som var en i högsta 
grad brännbar politisk fråga vid den här tiden. Åtminstone en av de ursprung-
liga medlemmarna var ju, som nämnts, engagerad i kampen för kvinnlig röst-
rätt. Kanske fler concordianer var det, men på den punkten tiger de källor vi 
använt oss av.23

Utbildning och yrkesarbete
Politisk diskussion eller ej, införandet av kvinnlig rösträtt berörde givetvis 
också Concordias medlemmar. Tillsammans med en rad andra faktorer som 
stärkte kvinnans ställning i det framväxande folkhemmet resulterade det i att 
alltfler invalda systrar var yrkeskvinnor. År 1937 infördes förbud för arbets-
givare att avskeda en kvinna för att hon förlovat eller gift sig, vilket alltså varit 
möjligt tidigare. Denna reform bör rimligtvis ha stärkt kvinnors ställning på 
arbetsmarknaden högst väsentligt. Införandet av allmän skolbespisning (med 
start 1945), förskoleverksamhet och så småningom kommunal barnomsorg 
verkade i samma riktning.24 

Med bättre möjligheter för kvinnor att förena familje- och yrkesliv kom 
även concordianerna att bli yrkesarbetande i allt större utsträckning och när 
vi närmar oss mitten av nittonhundratalet kan vi notera ett ökat antal yrkes-
kvinnor i sällskapet. Förutom medlemmar med konstnärlig och musikalisk 
yrkesverksamhet börjar nu exempelvis författare, kåsörer, journalister och 
biblioteksanställda att dyka upp i medlemsförteckningen. Till de mer kända 
författarna hör Stina Aronson (1892–1956).25 

Många av Concordiamedlemmarna hade vid den här tiden en formell ut-
bildning, även om inte alla yrkesarbetade sedan de gift sig och bildat familj. 
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Den akademiska anknytningen syns tillta och titlar som fil.kand. och fil.mag. 
blir mer frekventa i medlemsförteckningen. En av dem som studerade vid 
Uppsala universitet och avlade fil.kand.-examen var prästdottern Vera Lind-
berg (gift Hamilton, 1919–2008). Hon var under en period på fyrtiotalet även 
ordförande i Uppsala Kvinnliga Studentförening, en förening där flera con-
cordianer varit aktiva. Även den blivande bibliotekarien Gurli Westgren (gift 
Taube, 1890–1980) var under en period dess ordförande.

Allt fler blivande Concordiamedlemmar utbildade sig således. En del av 
dem kom att på olika sätt bistå sin make i dennes yrkesutövning. Så var exem-
pelvis Anna-Lis Kullenberg (1915–2015), själv fil.mag. i humanistiska ämnen, 
under många år sin mans, entomologiprofessorn Bertil Kullenbergs, oavlönade 
assistent. Hon deltog i många av hans forskningsresor och var också tillsam-
mans med honom delaktig i uppbyggandet av Uppsala universitets ekologiska 
forskningsstation på Öland.26 

Utbildningsvägar för kvinnor öppnades under senare delen av 1800-talet och alltfler 
kvinnor började studera vid universiteten. Vera Lindberg (gift Hamilton), t.v., ord-
förande i Uppsala Kvinnliga Studentförening och blivande Concordiasyster, ses här 
i samspråk med föreningens första ordförande, rösträttskämpen Lydia Wahlström, 
vid UKSF:s 50-årsjubileum 1942. Alvin. UUB.
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Att välutbildade kvinnor gick in i makens värv och på så sätt stöttade ho-
nom var inte ovanligt. Till denna kategori hör också hustrur som axlade olika 
slags representationsuppdrag.27 Här finner vi bland annat rector magnificus-
hustrur som Marie-Louise (Coco) Segerstedt (1906–2001) och Gunilla Ström-
holm (1935–2013), ärkebiskopinnorna Ann-Marie Josefson (1915–1972) och 
 Kajsa Wejryd (född 1950) samt landshövdingehustrun Karin Alsén Reimer 
(född 1939). Gunilla Strömholm och Ann-Marie Josefson var båda jurister. 
Karin Alsén Reimer och Kajsa Wejryd har varit yrkesverksamma som biome-
dicinsk analytiker respektive gymnasiechef, ett exempel på att tradition och 
förändring ibland går hand i hand i den bemärkelsen att flera av medlemmarna 
både haft en egen yrkeskarriär och varit ”någons” hustru.28 

Nya tider
Under sextio- och sjuttiotalen kom i kölvattnet av den internationella och 
nationella kvinnorörelsen frågor om kvinnors och mäns uppgifter i familj och 
yrkesliv att debatteras alltmer. Politiska reformer som på sikt skulle komma 
att leda till ökad jämställdhet mellan könen genomfördes. Den kommunala 
barnomsorgen har redan nämnts och i 1971 års skattereform avskaffades sam-
beskattningen av äkta makars inkomst. Denna åtgärd bör ha gjort det än mer 
attraktivt för kvinnor att skaffa sig en egen inkomst.29 

Concordias medlemsförteckning genom tiderna bär syn för sägen: yrken 
som lärare, bibliotekarie, gymnastikdirektör, sjuksköterska, sjukgymnast, pur-
ser, banktjänsteman och institutionssekreterare förekommer, men också jour-
nalist, författare, konstnär, musiker och konsertsångerska. Civilståndet tycks 
alltså ha blivit mindre betydelsefullt i takt med att yrkeskvinnorna träder in 
på arenan, även om många av medlemmarna, också de yrkesverksamma, var 
gifta. Om vi slår upp Concordias aktuella medlemsförteckning finner vi att 
vissa yrkesbeteckningar kvarstår, medan andra har försvunnit och ytterligare 
andra tillkommit. Det finns med andra ord både kontinuitet och förändring 
vad gäller medlemmarnas professioner. Om vi jämför med sällskapets med-
lemmar för femtio–sextio år sedan finns en hel del likheter, vilket har sin för-
klaring i att invalssällskap som Concordia sällan är klassöverskridande. Inval 
sker efter medlemmarnas förslag, vilka utgår från de sammanhang – socialt, 
ekonomiskt och kulturellt – som dessa kvinnor verkar inom. Man tenderar 
helt enkelt att föreslå kolleger, vänner och bekanta för inval. 

Många systrar var då som nu verksamma inom områden som har med in-
formation, utbildning och forskning att göra. Särskilt kan här nämnas  Carin 
Davidsson, som blev sällskapets första professor.30 Andra yrkesområden är lä-
karvetenskap och vård, åter andra konstnärliga och musikaliskt inriktade pro-
fessioner. Bland de senare tillkomna yrkeskategorierna märks präst,  psykolog, 
konsult, mäklare och ekonom. Det blir också allt vanligare att medlemmarna 
har chefsbefattningar. Så var till exempel Kerstin Berglund, efter att ha arbe-



EGET RUM

23

tat i flera Uppsalaförsamlingar, den första kvinnan som utsågs till kyrkoherde i 
Helga Trefaldighets församling. Hon har även arbetat som lärare och har både 
en fil.mag. och teol.kand. i meritportföljen.31 

Vidare kan vi notera att vissa yrken tycks ”komma och gå”. Tidigare fanns 
flera affärskvinnor bland medlemmarna. Ett tidigt exempel är Aina Birkeland 
(född Karlson, 1903–2004), som i medlemsförteckningen står upptagen som 
företagare. Hon drev åtminstone i yngre år Hugo Karlsons blomsterhandel på 
Drottninggatan. I samband med giftermålet vid femtio års ålder flyttade hon 
till Norge (maken var anställd vid universitetet i Oslo), men återkom som 
änka till Uppsala.32 Inga-Britt Wrange (1930–2008), som tillhörde en yngre 
generation än Birkeland, drev efter sin skilsmässa en guldsmedsfirma. En av-
läggare till denna finns fortfarande i Göteborg, Wranges Juvelerare AB. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att de tidiga concordianerna som regel 
var hustrur till män som tillhörde ett högborgerligt skikt med kulturella och 
konstnärliga intressen, så småningom en övre bildad medelklass.33 Från och 
med mitten av nittonhundratalet blev det allt vanligare att välja in kvinnor 
med en formell utbildning i bagaget och som i allt högre utsträckning var yr-

Läkarbanan har varit öppen för kvinnor sedan slutet av 1800-talet. Bland Concor-
dias medlemmar finns flera tillhörande denna yrkeskår. Ovan syns chefsöverläkare 
Kerstin Hulter Åsberg med patient och medarbetare på Enköpings lasarett 1994. 
Digitalt museum. Foto: Lennart Engström, Upplandsmuseet.
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kesarbetande. Det äkta ståndet var inte heller längre allenarådande; ensamstå-
ende yrkeskvinnor blev också medlemmar. Männen blir också mindre synliga 
både som föredragshållare och gäster vid sällskapets festligare tillställningar. 
Idag är utbildning och yrkesliv närmast en självklarhet. Flera medlemmar har 
också erfarenhet av flera olika yrkesområden och olika livsformer. På så vis 
speglar Concordia samhällsutvecklingen i stort och uppvisar ökande plura-
lism inom flera områden. Så behöver man exempelvis inte längre viga sitt liv 
åt ett enda yrke och familjerelationernas beskaffenhet kan skifta. Att vara nå-
gons fru är inte längre ett normerande ideal. Kvinnors möjligheter att söka sig 
egna vägar och beträda outforskade stigar har utökats betydligt jämfört med 
när Concordia bildades, vilket medlemmarnas livsval vittnar om.
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Bibliotekarie – ett yrke 
för den kvinnliga akademikern
Om Concordias biblioteksanställda

Av Carina Burman

Bibliotek kan ses som den lärda världens hjärta, den plats forskare och läsare 
längtar till – en paradisisk tillflyktsort, ett elfenbenstorn långt från världens 
larm och tvång. I Uppsala tronar Carolina Rediviva högst upp i backen i slutet 
av Drottninggatan, en lika välkänd siluett i staden som slott och domkyrka. 
Det är en höglärd stad, och studenter har under århundraden sökt sig till sta-
dens bibliotek – enskilda samlingar, nationsbibliotek och universitetsbibliote-
ket, som länge låg i Gustavianum. Den franskfödde Karl XIV Johan beslöt att 
det nya biblioteket skulle byggas på sin nuvarande plats – lockelsen låg inte i 
den sanka marken på universitetets kålgård, utan i dess läge som slutpunkt på 
vad han såg som en boulevard. Den nyklassicistiska byggnaden drar blickarna 
till sig, och det har skrivits åtskilliga dikter till Carolina, bland annat av Karin 
Boye.

Uppsalas stadsbibliotek kom betydligt senare, men fick å andra sidan en 
mycket bredare låntagarkrets, både socialt och åldersmässigt. På ett folkbib-
liotek är alla välkomna. Dit tågar sexåringarna för att få sitt första lånekort 
och där sitter pensionärerna i tidningsrummet. Som min salig svärfar brukade 
säga: biblioteket är den enda plats där man kan gå och sätta sig utan att någon 
frågar vad man gör där. 

Stadsbiblioteket i Uppsala grundades 1906, och dess första bibliotekarie 
var en student, som skötte sysslan mot ett årsarvode samt ”fri bostad, ved-
brand och gas”. Det var förstås en manlig student – han hette Seth Rosén, 
men han har ingen betydelse för den här framställningen. Till en början låg 
stadsbiblioteket i arbetarinstitutets lokaler i Fyrishall, huset i korsningen Skol-
gatan–Svartbäcksgatan (där Ungdomens hus senare huserat). I slutet av tret-
tiotalet ritade Gunnar Leche det gamla stadsbiblioteket, som delade hus med 
simhallen – en sann illustration av begreppet ”en sund själ i en sund kropp”, 
som ledde till den folkliga benämningen ”simbiblioteket”. Biblioteket invig-
des 1941 och hade också en barnavdelning. Senare fick både universitets- och 
stadsbibliotek sina filialer, och 1987 invigdes det nuvarande Stadsbiblioteket 
vid Svartbäcksgatan.1
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Utan anställda blir ett bibliotek endast ett tomt skal. Länge var bibliote-
karien en man, vilket inte hindrade att kvinnor då och då skötte bibliotek. 
Ett av Stockholms kommersiella lånbibliotek drevs i slutet av 1700-talet av 
Cecilia Cleve, och hundra år senare hade kvinnliga biblioteksinnehavare blivit 
vanliga. De kommersiella lånbiblioteken förde dock främst underhållningslit-
teratur, och kvinnligt innehav hotade inga manliga bastioner.2 Annat var det 
med forskningsbiblioteken. När kvinnor fick möjlighet att skaffa sig akade-
misk utbildning sökte de sig till biblioteken, som kom att bli en av de van-
liga arbetsplatserna för akademiskt utbildade kvinnor. Dessförinnan mötte de 
dock många hinder – det svåraste för svenska kvinnor var att de fram till 1923 
var förbjudna att inneha högre ordinarie statligt ämbete.3

I den allmänna föreställningsvärlden är bibliotekarie numera ett typiskt 
kvinnoyrke, vilket framgår av en rad populärkulturella schabloner, alltifrån 
den förlästa, närsynta nuckan till den unga, hämmade bibliotekarien som i 
tonårstidningarna slet av sig glasögonen och släppte ner håret bara för att visa 
sig vara en skönhet (som märkligt nog klarade sig utmärkt utan glasögon). 
Bland Concordias damer tycks bibliotekarie ha varit det vanligaste yrket. I en 
genomgång av samtliga medlemmar, som gjordes 1998, finns 128 som har en 
eller flera titlar. Av dessa är tretton bibliotekarier eller biblioteksassistenter. 
Ingen annan titel når över tiotalet, däremot finns nio vardera av fil.kand., fil.
mag. och professorska. Makarnas titlar slår igenom ganska långt fram i tiden – 
ännu i slutet av sextiotalet kallas Ann-Marie Josefson för ärkebiskopinna, även 
om hon också står som jur.kand. Akademiska examina uppges ofta parallellt 
med en yrkestitel – inte minst av bibliotekarierna – men kan också dölja andra 
yrken, både inom skola och biblioteksvärld. Dessutom finns förstås medlem-
mar, som hunnit med flera yrken, av vilka bibliotekarie är ett.4 Sammanlagt 
har åtminstone sexton av Concordias medlemmar arbetat som bibliotekarie 
eller biblioteksassistent. Äldst bland dem var Gerda Grape (1885–1974), som 
kom med i sällskapet någon gång före 1939. Yngst är Cecilia Ekström (f. 1973), 
vid invalet 2018 chef för Carolina- och Karin Boye-biblioteken och sedermera 
underdirektör för HumSambiblioteken vid Oslo universitetsbibliotek.5 

Kvinnan blir bibliotekarie
Akademisk utbildning var nödvändig för verksamhet vid forskningsbibliote-
ken, och inte förrän kvinnan i slutet av artonhundratalet fick tillträde till uni-
versiteten kunde hon ens drömma om en anställning där. Den första svenska 
studentskan var Betty Pettersson, som skrevs in vid Uppsala universitet 1872. 
Många av dessa tidiga studentskor kom liksom Pettersson att verka inom un-
dervisningen – så gjorde även den första disputerade kvinnan, Ellen Fries, som 
blev doktor i historia 1883.6 

Valfrid Palmgren – som trots det manligt klingande förnamnet var kvinna 
– blev tjugotvå år senare doktor i romanska språk i Uppsala och började hös-
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ten 1905 arbeta på Kungliga biblioteket i Stockholm (KB). Hon var något av en 
anomali – så sällsynt att huvudstadens kåsörer skildrade denna kvinnliga ama-
nuens, ”alltid i brådska och helt intagen af intresse för sina göromål”. Även om 
det ofta påstods att Palmgren var landets första kvinnliga biblioteks assistent 
stämde det inte, enligt hennes egen uppgift – däremot var hon först på KB. 
Vid denna tid fanns ingen bibliotekarieutbildning, och Palmgren började vå-
ren 1908 ge kurser i biblioteksteknik.7 Från 1910 specificerades de statliga kva-
lifikationskraven för tjänsteman vid universitetsbiblioteken och KB: Veder-
börande skulle dels ha avlagt studentexamen och vara godkänd i engelska, 
tyska, franska och latin, dels ha licentiatexamen (alternativt två grundexa-
mina). Dessutom krävdes tre månaders provanställning.8 

Den första kvinnliga bibliotekarien vid ett upsaliensiskt bibliotek var Anna 
Lamberg (f. 1877), som anställdes vid universitetsbiblioteket 1899. Hon hade 
en fil.kand. i moderna språk och lämnade 1902 Uppsala för England, där hon 
blev bibliotekarie vid kvinnouniversitetet Bedford College.9 Sedan var det 
tomt på kvinnofronten tills ett biträde 1911 dök upp i universitetsbibliotekets 
årsberättelse – dock utan namns nämnande. Hon arbetade bland annat med 
katalogisering av utländska dissertationer, gjorde renskrifter och registrerade 
lån.10 År 1914 anställdes ett kvinnligt skrivbiträde, som vi kommer att se åt-
skilligt av i den här boken. Hennes namn var Gurli Westgren, sedermera gift 
Taube, och hon var nybliven filosofie kandidat i franska, engelska och geografi. 

Gurli Taube tillsam-
mans med kollegan 
Gunnar Quennerstedt 
på Carolinas katalogav-
delning någon gång  
på fyrtiotalet. UUB.
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Språkkunskaper och internationellt intresse tycks ha varit viktiga för aspire-
rande kvinnliga bibliotekarier på den tiden, och Gurli gjorde studieresor till 
England, Frankrike, Tyskland och Danmark. Vid besöket i England 1914 mötte 
hon för övrigt Emmeline Pankhurst i Albert Hall och deltog i en suffragettde-
monstration, även om hon inte riktigt uppskattade de hårda tagen. På Carolina 
gick det betydligt lugnare till: Gurli renskrev överbibliotekariens brev och 
skötte inskrivningen i den stora bladkatalogen (den s.k. K-62).11

Statistiken visar att antalet kvinnor på Carolina sakta ökade. År 1920 fanns 
en kvinna i kategorin ”kvalificerad personal” – det var Gurli Taube, som avan-
cerat – vilket innebar att 5% inom kategorin med ens var kvinnlig. Sverige var 
långsamt att släppa in kvinnor vid akademiska bibliotek – i USA var 1920 hela 
90% av bibliotekarierna kvinnor. Där kom däremot en backlash senare.12 På 
Carolina fortsatte fruntimren sitt långsamma intåg. Vid årsskiftet 1929/1930 
räknades två kvinnor till kvalificerad personal (hela 10% av personalen i ka-
tegorin) och tio år senare tre. På fyrtiotalet infördes också kategorin ”biblio-
teksassistent”, vilket nästan alltid var liktydigt med en kvinna. För dessa tycks 
det inte ha funnits några särskilda kompetenskrav, men ofta verkar kvinnor 
ha anställts som biblioteksassistent och inte bibliotekarie just genom sitt kön, 
inte på grund av lägre kompetens. Vid nyåret 1948 hade Uppsala universi-
tetsbibliotek fyra biblioteksassistenter, samtliga kvinnor. En av dessa var fil.
mag. och en fil.kand. Det rör sig alltså om högutbildade kvinnor. I början av 
sjuttiotalet fanns elva kvinnliga bibliotekarier, som utgjorde nästan hälften 
av den kvalificerade personalen, och femtiosju biblioteksassistenter. Då hade 
också manliga biblioteksassistenter börjat förekomma, men kvinnor domine-
rade fortfarande stort.13

Blivande concordian blir bibliotekarie
Gurli Taube var alltså den första kvinnan som anställdes som bibliotekarie 
på Carolina och en av de tidigaste på ett svenskt forskningsbibliotek över 
huvud taget. Hon föddes i Årjäng, men växte upp i Lokkska gården vid Stora 
torget i Uppsala, belägen där dagens Åhléns ligger. På den tiden låg där apote-
ket Lejonet, där hennes far Anders Westgren var apotekare. Bröderna var na-
tionsaktiva, och Gurli fick tidigt kontakt med studentlivet. Familjen var över 
huvud taget positiv till studier. I en tid när få flickor läste vidare fick Gurli ta 
studenten (1909) och sedan fortsätta på universitetet. Vi möter henne igen 
fem år senare:

Det var i början av augusti onådens år 1914. Det första världskriget hade just 
exploderat och bombnedslaget fyllde oss, som vuxit upp i den ljuvaste idyll, 
med en förlamande fasa. Jag var tjugotre år gammal och hade på våren blivit 
fil.kand.14
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Egentligen skulle hon ha börjat sin anställning som skrivbiträde på Carolina 
först i september, men hon hade det tråkigt och förmodade att några av män-
nen säkert var inkallade, så ”kanske man kunde vara till någon nytta? Natur-
ligtvis inte ersätta någon av dem, men i alla fall – täppa till ett hål för dragets 
skull.”

På biblioteket tog en ung man (som senare visade sig heta Nils Taube) hand 
om henne och visade henne till överbibliotekarie Aksel Andersson, som hu-
serade i ett trångt, mörkt och bokbelamrat rum – ”ett litterärt ekorrbo”, som 
Taube kallar det. Överbibliotekarien (eller ÖB, som det heter i Uppsala) satte 
henne genast att öva välskrivning – det kan tyckas tyranniskt, men hon skulle 
skriva rent brev för hand och dessutom kunna skriva läsligt i katalogen, så viss 
mening fanns det ändå med det. Hon skickades sedan till katalogrummet, 
som låg i entréhallen, och tjänstgöringen kunde börja. Det fanns ytterligare ett 
kvinnligt skrivbiträde, Ellen Schück, men efter en sommar i Italien var hon 
ännu fast i krigets Europa. Gurli var ensam med de manliga bibliotekarierna, 
av vilka några var inkallade men då och då dök upp i uniform.15 

Gurlis lön var femtio kronor i månaden, vilket hon med tiden tyckte var i 
minsta laget. På våren 1915 gick hon upp till ÖB för att diskutera löneförhöj-
ning och fortsatta studier: 

Överbibliotekarien var artig nog att beklaga att jag inte ville stanna på Carolina 
och frågade vad jag nu ämnade ta mig till. Jag förklarade att jag tänkte fortsätta 
mina studier och undrade om jag inte skulle kunna få börja som amanuens när 
jag blivit färdig licentiat. Men det blev ett bleklagt nej. Bibliotekarieyrket var 
ingenting för kvinnor, sa han, det var alldeles för tungt.

Det unga skrivbiträdet meddelade då att hon faktiskt försökt sig på sjukskö-
terskeyrket, men tvingats sluta eftersom denna kvinnodominerade syssla visat 
sig alltför tung. En bibliotekstjänst trodde hon sig orka med. 

”Här kommer inga kvinnliga tjänstemän i min tid”, förklarade då ÖB. Gurli 
påpekade att ”jag hade ju inte så bråttom och att kanske hans efterträdare 
kunde tänkas ha andra åsikter”. Antagligen knyckte hon på nacken också, så 
att det uppsatta håret guppade. Gurli tycks ha varit en käck flicka.16

Överbibliotekariens reaktion var nog ganska typisk för tidens manliga syn 
på välutbildade kvinnor. De trängde sig in på områden där de inget hade att 
göra, de tog plats och ställde till det. I värsta fall var de också attraktiva och 
störande. Självfallet fanns det män som var av annan uppfattning och välkom-
nade kvinnor på arbetsplatsen. År 1917 hade i varje fall överbibliotekarien 
ändrat åsikt och tog tillbaka Gurli. Hon var provanställd under årets första 
månader och blev i april extra ordinarie amanuens.17 Under första världskriget 
fick kvinnor allt mer framskjutna positioner ute i Europa, och de hade också 
börjat komma in på andra svenska akademiska bibliotek. Valfrid Palmgren 
hade visserligen slutat på KB och flyttat till Danmark, men Lunds universi-
tetsbibliotek anställde 1913 Selma Colliander, som vid femtio års ålder dis-
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puterat i tyska, som e.o. amanuens.18 Det var alltså ett äldre och akademiskt 
tyngre vägande nyförvärv än den tjugosjuåriga Gurli, som fortfarande var ak-
tiv i studentlivet och ordförande i Kvinnliga studentföreningen. Hon berättar:

Mitt arbete blev givetvis nu mycket roligare och mera omväxlande. Det som 
tog min mesta tid var förstås expeditionsarbetet och våningstjänsten, som på 
den tiden, då man inte hur ofta som helst fick använda hissen och stora delar 
av lokalerna ännu inte entresolerats utan man fick klättra på skyhöga stegar, 
onekligen var rätt ansträngande, innan man tränat upp sig.

Klättrandet utfördes alltså iförd långa kjolar. 
Det hörde till amanuensernas uppgifter att sköta både utlåning och fram-

tagning. Personhissen var ”en livsfarlig inrättning som sattes igång och stoppa-
des genom ett kraftigt ryck i ett rep i hisstrumman”. På hisstrummans väggar 
hade en bibliotekarie ritat ”diverse makabra bilder, dödskallar, korslagda ben-
knotor och gravkors”. Bokhissen sköttes på samma sätt, och en annan amanu-
ens klagade på att man fick ”blåsor i händerna av sina lärda mödor”.19

Amanuensarbetet tycks ha varit oavlönat. Den moderna uppfattningen att 
ett arbete bör avlönas hade ännu inte riktigt nått biblioteksvärlden. Två år 
senare blev Gurli klar med filosofie ämbetsexamen och en licentiatexamen i 
engelska. Omsider fick hon betalt, och omsider fattade hon och andrebibliote-
karien Nils Taube tycke för varandra. De gifte sig 1925. Till skillnad från många 
av tidens kvinnor fortsatte Gurli Taube att arbeta efter giftermålet. 

Avancemanget gick långsamt, vilket tydligen snarast var en regel på Caro-
lina på den tiden. Gurli Taube blev tillförordnad bibliotekarie 1939, bibliote-
karie 1944 och förste bibliotekarie 1953, bara tre år innan hon gick i pension. 
Under många år arbetade hon med katalogisering av utländskt material, men 
hon var också föreståndare för kart- och planschavdelningen. De sista åren 
före pensionen vikarierade hon också några sommarveckor som ÖB, när Tön-
nes Kleberg hade semester.20 

Redan tidigt kom Gurli Taube i kontakt med Concordia – hennes mamma, 
Selma Westgren, hörde till sällskapets första medlemmar – och hon blev själv 
invald redan 1927.21 Med conordianska mått mätt var hon en ungdom med 
sina trettiosju år, och hon uppfattade de övriga medlemmarna som ”äldre, 
vithåriga tanter, min mamma och hennes jämnåriga vänner”. Hon misstänkte 
att modern föreslagit henne för att själv slippa hålla föredrag, vilket hörde till 
systrarnas åligganden. Greta Norrlin, som var sällskapets ordförande 1950–
1964, berättade i sitt tal vid sextioårsjubileet att en medlem som ”inte ansåg 
sig gå iland med den föreslagna uppgiften” kunde be sin make att hjälpa till 
med programmet. Det här innebar förstås också att medlemmarna kunde få 
tillgång till expertis inom olika områden, även om det kunde verka självut-
plånande. Vid sammankomsten 19 april 1948 bestod programmet i att ”fri-
herre Nils Taube kåserade i Rosendahls matsalar om sällskapsliv i Uppsala på 
romantikens tid”, och Norrlin kommenterade i sitt tal den manliga närvaron: 
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”Som om inte Gurli kunde tala för sig själv.” Ingen tvekan råder om att Gurli 
Taube hade mål i mun.

Längre fram höll Gurli i program om ”Ett kungligt besök i Uppsala 1689” 
och ”Det hundraåriga sommarstället Hvilan”, men trots sina många år med 
både Concordia och Carolina tycks hon aldrig ha haft något program om bib-
lioteksarbetet. Ändå visade Concordias medlemmar intresse för biblioteket. 
Redan innan programmet 1948 började antecknas mera regelbundet besökte 
sällskapet biblioteket under ledning av förstebibliotekarien Samuel Bring, vars 
hustru Märta hörde till de ursprungliga medlemmarna från 1919.22

Alla vittnesmål om Gurli Taube säger detsamma – hon var en bestämd 
kvinna, och till och med en dödsruna skriver: ”Under bibliotekstjänstgöring-
ens vardagsarbete visade ofta Gurli Taube en ganska kärv attityd, och hennes 
omdömen om förhållanden och personer kunde vara skarpa”. Detta innebar 
inte att hon var någon otrevlig person – hon och maken var gästfria värdar vid 
tillställningar för kolleger av olika ålder. Delvis handlade det kanske om att 
hon var uppvuxen i en annan tid än sina yngre arbetskamrater. Neita Lund-
quist, som arbetade på Carolina under nästan fyrtio års tid, berättar i en min-
nesbok om sina kolleger – inte minst de kvinnliga. När hon anställdes var hon 
i slutet av tjugoåren, medan Gurli Taube närmade sig pensionsåldern, och 
Lundquists minnen visar både på åldersskillnaden och hur umgängesskicket 
förändrats mellan generationerna: 

Så minns jag hur jag träffade Gurli Taube första gången – friherrinna och chef 
för Katalogavdelningen. Hon hälsade mycket ämabelt på mig och föreslog att 
vi skulle lägga bort titlarna. Intuitivt kände jag att det här inte rörde sig om 
något duande; man skulle tilltala varandra med förnamnet. Det stämde också. 
Friherrinnan Taube använde alltid förnamnet när hon tilltalade sina kolleger.23

Sådan var Gurli Taube på arbetsplatsen. Längre fram kommer vi att möta 
henne som författare, då hon i den starkt engelskinspirerade deckaren Mordet 
på Cristina (1952) förflyttade Carolina Rediviva till en fiktiv småstad. 

Bibliotekarier blir concordianer
I början av den här artikeln räknade vi till sexton concordianer som arbetat 
inom biblioteksyrken. Taube var den som tidigast kom med i Concordia, och 
i slutet av femtiotalet arbetade fyra eller fem concordiasystrar samtidigt på 
Carolina. Jag kommer här att koncentrera mig på de äldre medlemmarna, som 
inte längre är med oss.

Sällskapets Carolinaanställda bestod av en äldre grupp, född kring 1890 
(Grape, Taube och Colliander), och en yngre, född på nittonhundratiotalet el-
ler i slutet av 00-talet. Yngst var Ella Rankka (f. 1918). Nio av tio hade student-
examen, och sju av dem hade åtminstone tagit en fil.kand., men ofta också en 
magister eller licentiat. Ytterligare en concordian har gjort ett gästspel på Ca-
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rolina – Carin Davidsson (f. 1920). Hon arbetade bara där några sommarveckor 
1953, kanske inkallad för att hjälpa till i någon plötslig kris. Hennes make, Åke 
Davidsson, var förstebibliotekarie. Carin Davidsson disputerade 1953 och blev 
samma år docent i slaviska språk, och det var som slavist hon var verksam – 
först som docent och universitetslektor i Uppsala, sedan som professor vid 
Åbo Akademi. Hon var för övrigt Concordias första professor.

På ett forskningsbibliotek är de anställda ofta osynliga för låntagarna. De ar-
betar bakom kulisserna, med inköp, katalogisering och utländska förbindelser. 
Fem av de sex återstående damerna gjorde ungefär samma slags karriär inom 
biblioteket. Trots sin höga utbildningsnivå började de som biträden, avance-
rade till kontors- och kanslibiträden, blev så småningom biblioteksbiträde och 
biblioteksassistent för att till sist få titeln bibliotekarie.

Det är betecknande att den äldsta av de kvinnliga bibliotekarierna på 
 Carolina inte gick den traditionella, manliga studievägen. Gerda Grape (f. Tho-
lander, 1885–1974) var bruksförvaltardotter från Dalarna och utbildade sig till 
lärarinna. När kvinnor i mitten av artonhundratalet började skaffa sig högre 
utbildning var lärarinneseminariet länge enda möjligheten, och Kungliga lä-
rarinneseminariet i Stockholm fungerade som ett slags fri högskola.24 Gerda 
Grape hörde förstås till en senare generation, men det var knappast självklart 
för flickor utanför lärdomsstäderna att skaffa sig en universitetsexamen. Sin 
utbildning fick hon vid Anna Sandströms lärarinneseminarium i Stockholm – 
liksom det första seminariet uppbyggt på föreläsningar och självstudier – och 
sedan reste hon till både England och Frankrike för språkstudier. Språk hörde 
också till det en flicka förväntades behärska. Hon arbetade sedan som lära-
rinna i Falun och flyttade därefter till Uppsala, där hon bytte bana och blev 
bibliotekarie på Stadsbiblioteket. Senare övergick hon till Landsmålsarkivet, 
vars lokaler på den tiden var inrymda på Carolina.

Gerda Grape var den första av Concordias medlemmar som arbetade vid 
Stadsbiblioteket. Bytet till Landsmålsarkivet och Carolina tycks ha berott på 
hennes make, och männen spelar förstås en viktig roll för concordianernas liv. 
Gerda gifte sig 1927 vid den för tiden framskridna åldern av fyrtio år med den 
fem år äldre Anders Grape (1880–1959), som mellan 1928 och 1948 var univer-
sitetsbibliotekets överbibliotekarie.25

Han efterträddes för övrigt av Tönnes Kleberg, som också var gift med en 
concordian och bibliotekarie – danskan Valgerda Kleberg (1903–1998). Man 
kan fundera på om det finns en länk mellan de båda överbibliotekariefruarna 
och om Gerda föreslog Valgerda till Concordia. 

Familjen Kleberg flyttade till Uppsala 1945, när Tönnes blev förste bibliote-
karie. Året därpå avancerade han till överbibliotekarie. För Valgerda blev det 
kanske ett dubbelt främlingskap i staden, som utlänning och inflyttad från 
Göteborg. Hon tycks ha varit en intressant person. Fadern var nobelpristaga-
ren i medicin Niels Ryberg Finsen, som dog när hon var ett år gammal. Dot-
tern valde en annan väg än sin far. Efter studenten 1923 tog hon en cand.phil-
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examen i Köpenhamn och sedan examen som folkbibliotekarie vid Statens 
bibliotekskole. Sedan arbetade hon som bibliotekarie i hemtrakten och var 
förmodligen ganska ambitiös, ty sommaren 1936 åkte hon iväg på en nordisk 
bibliotekskongress i Viborg. Där träffade hon Tönnes Kleberg, och bröllopet 
stod redan i december samma år. Maken arbetade på karriären och Valgerda 
blev hemmafru. I Uppsala ägnade hon sig inte bara åt familjen, utan även åt 
trädgårdsskötsel, Concordia och en fransk studiecirkel för damer. Både hon 
och maken sysslade med släktforskning – själv kunde hon härleda sina anor 
tillbaka till Snorre Sturlasson. Hennes barn har beskrivit henne som ”livlig, 
varmhjärtad, livsglad och optimistisk”. I Concordia var hon mycket aktiv. Vid 
flera tillfällen höll hon föredrag om sina resor och 1969 gick vårutflykten till 
familjens sommarställe, det gamla torpet Lindvreta i Funbo. Vid ett tillfälle 
talade Valgerda om skillnader mellan svenskt och danskt. Under åttiotalet var 
hon skattmästare.26

Men åter till Gerda Grape. På Landsmålsarkivet arbetade hon med att ord-
na realkatalogen, ”ett jättearbete, som endast kunde utföras tack vara Gerdas 
kunnighet, entusiasm och generositet med tid, krafter och kunskaper”. Man 
anar här ytterligare en aspekt av kvinnans situation på den tiden. Också på 
arbetsplatsen förväntades man vara en duktig flicka, som arbetade långt utan-
för arbetstidens ramar. Också handskrifter hörde till Gerdas ansvarsområde. 
Arbetskamrater vittnar om hennes stora kunskap och beredvillighet att dela 
med sig av den till andra. 

Någon månad efter sin sjuttiofemårsdag återvände hon till Carolina som 
timanställd och arbetade halvtid fram till slutet av december 1964. Hon be-
skrivs som humoristisk, men också respektingivande.27

Harriet Colliander (1891–1973) föddes i Stockholm, där hon tog studenten 
som artonåring innan hon fortsatte studierna vid Uppsala universitet. År 
1914 tog hon en fil.kand., 1916 anställdes hon på KB, och 1921 vid Uppsala 
universitetsbibliotek. Först tjänstgjorde hon på histologiska biblioteket, där-
efter på det som hennes parentator i Concordia kallar ”Franska biblioteket”, 
vilket tycks ha varit biblioteket på det omtalade Maison de France, där Mi-
chel Foucault senare under femtiotalet skulle bli en ledande gestalt. Slutligen 
arbetade hon åtta år på Carolina. Hon var gift med förste bibliotekarien Elof 
Colliander.

Harriet kom från musikalisk bakgrund – fadern, Oscar Lejdström, var ope-
rasångare och professor på Musikaliska Akademien, och hennes mor, Ingrid 
Samzelius, var läkare och specialiserade sig på röst och andning. Barndoms-
hemmet besöktes av sångare från när och fjärran, och som flicka fick Harriet 
följa med fadern på utlandsresor. Framför allt tycks hon ha uppskattat den 
franska kulturen. Hon blev mycket kunnig vad gällde opera, men var själv 
ingen utåtriktad personlighet – alla vittnesmål berättar om hennes nästan för-
lamande blyghet. Parentationen över henne i Concordia inleddes: ”Det var nog 
mycket få förunnat att lära känna Harriet Colliander närmare.” Hon lockades 
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till Concordia av Greta Norrlin och lät tydligen systrarna ana sin ”fina humor 
och okonstlade väsen”. 

Norrlin nämner också hennes ”skräck för att höra sin egen röst”, men i Con-
cordia tycks hon dock då och då ha vågat göra sin stämma hörd. Året efter 
sitt inval samlade hon systrarna på Maison de France, ett möte som samlade 
ganska få deltagare – många förebar bridge, middagar och konserter, men frå-
gan är väl om de helt enkelt inte var rädda för visa att sin okunskap i franska. 
För de femton som var där vankades det en rundtur på biblioteket, följd av 
”Ofvandahlska tartines et gâteaux”.28

Den norskfödda Else Randi Hammar (1907–2003) började på Carolina 1949 
sedan hon blivit änka. Tydligen ansågs hon kompetent, ty provtjänstgöringen 
varade mindre än en månad. Sedan hade hon olika kontors- och biblioteksbi-
trädestjänster. Hon pensionerades 1973, men fortsatte att arbeta i ytterligare 
ett år. Det är ett drag som utmärker dessa damer – de tycks ha varit ovilliga att 
gå i pension. Hammar får ett utförligt porträtt av sin guddotter Micaela Kinch 
nedan och där behandlas också hennes insatser. Här kan dock noteras att när 
hon 1962 berättade om en norsk kungadotters äventyr på 1200-talet skedde 
det hemma hos Gerda Grape.29

Den 21 april 1950 samlade Harriet Colliander ett antal av Concordias medlemmar i 
biblioteket på Maison de France, där hon arbetade. UUB, Concordias arkiv.
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Barbro Sundquist (f. Johnsson, 1908–1982) tog studentexamen 1928 och 
1936 en fil.kand. i litteraturhistoria, konsthistoria och klassisk fornkunskap. På 
Carolina gästspelade hon några år i slutet av trettiotalet, men gifte sig sedan 
och blev hemmafru. Maken var Nils Sundquist, Upplands första länsantik-
varie, men också journalist och sportchef på UNT. Barbro själv var en vitter 
kvinna, kulturintresserad och litterärt produktiv. År 1940 medverkade hon 
i fornminnesföreningens årsskrift med en artikel om ”Teater i Uppsala före 
Uppsala teater”, och under många år kåserade hon i UNT under pseudonymen 
Clarissa. Hon var också aktiv i Margit Abenius litteraturcirkel. En runa vid 
hennes död understryker hennes ”fina humanistiska bildning och stora littera-
turkännedom”. Under sina nästan trettio år i Concordia höll Barbro Sundquist 
i en rad program och var länge den givna litteraturpresentatören – hon kåsera-
de om svenska författare, ledde litteraturdiskussioner och framträdde vid års-
mötet 1978 med egna dikter. Protokollen avslöjar att hennes föredrag minsann 
inte var några förenklande framställningar – när hon 1957 talade om Edgar Lee 
Masters Spoon River Anthology, där en stad skildras med hjälp av de dödas egna 
epitafier, inledde hon exempelvis med en exposé över synen på kyrkogårdar 
genom tiderna och refererade till litteraturforskaren Carl Fehrmans forskning. 
Vid ett tillfälle hösten 1976 ledde hon systrarna på ”Minnesvandringar i mitt 
Uppsala”. Det tycks dock inte ha varit någon bokstavlig vandring, utan remi-
niscenser berättades hemma hos Anne Tamm i Kåbo. 

Över huvud taget tycks Barbro ha varit en boren sällskapsmänniska – väl-
formulerad, påhittig och rolig – och arbetskamraterna samlades kring henne 
på kafferasterna. Hon hade ofta folk hemma på olika slags kalas både i Uppsa-
la och i sommarstugan, som låg vid Selknä i Funbo socken. Till sommarstället 
bjöds också concordianerna på höstutflykt 1973 – det året hoppade man över 
den traditionella vårutflykten. 

Sedan de fyra barnen växt till sig återvände hon till Carolina och blev hös-
ten 1953 extra biträde. Hon hade kortare förordnanden som amanuens och 
avancerade till biblioteksassistent i november 1960, men lämnade biblioteket 
vid årsskiftet. Fem år senare anställdes hon på nytt som förste biblioteks-
assistent, vilket motsvarade senare tiders bibliotekarietjänst, och fortsatte att 
jobba ett tag efter pensionen 1974. ”Hon var ett salt på Carolina, en personlig-
het som lämnade ett stort tomrum efter sig”, skrev arbetskamraten och vänin-
nan Neita Lundquist.30

Britta Theodorsdotter Quensel (1911–1979) föddes i Uppsala.31 Efter stu-
dentexamen och en fil.mag. arbetade hon i bokhandel i trettio år – först fem 
år på Sandmarks bokhandel i Stockholm, sedan på den klassiska Lundequist-
ska bokhandeln i Uppsala (allmänt kallad LundeQ), som hennes far tagit över 
1890. Tio av de tjugofem åren var hon på utländska avdelningen. Quensel hade 
uppenbarligen goda språkkunskaper – hennes magister var i språkämnen, och 
som tjugoåring tillbringade hon ett år vid universitetet i Montpellier. Biblio-
tekarie blev hon först i mogen ålder. Hon var gift med Herbert Goldschmidt, 
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som kom från Tyskland och dog 1956. Året innan hade Quensel blivit medlem 
i Concordia, och på adventssammankomsten talade hon om ”Vad Uppsala lä-
ser hösten 1955” – ett ämne där hon som bokhandlare var välinformerad. Där 
berättade hon bland annat svårigheterna för en bokhandlare att själv skaffa sig 
en uppfattning om varje bok i den enorma bokfloden. Den uppgick 1954 till 
4.100 nya böcker, vilket kan jämföras med 15.302 nya tryckta böcker under 2017. 

Tio år senare talade hon om bokhandelshistoria, ”Från Atticus i Rom till 
magister Lundequist i Uppsala”, och i februari 1962 livade hon upp årsmötet 
med ett föredrag ”om en bilresa England-Skottland” med diabilder. Sådana 
redogörelser för egna resor var populära i Concordia på den tiden och före-
kommer fortfarande, även om det numera oftast handlar om mera exotiska 
destinationer. När sammankomsten några år senare förlades till Stenhuset, ett 
av Uppsalas äldsta icke-kyrkliga hus, höll hon ”åtminstone hälften av kvällens 
underhållning på temat 1600-tal, inspirerat av Stenhuset”. Tydligen hade hon 
helst sluppit undan uppdraget, men protokollet avslöjar en ganska omfattande 
översikt, som avslutades med orden: ”Även våra bibliotek skulle ta sig betyd-
ligt magrare utan det tillskott de fick av hänsynslösa plundrare bland våra 
berömda krigshjältar från 1600-talet.” 

I maj detta år – 1967 – hade Britta Quensel börjat på Carolina, och det 
verkar väl inte otroligt att hon som nyanställd fått höra ett mer eller mindre 
officiellt introduktionsföredrag om den gotiska Silverbibeln, som fann sin väg 
till Sverige under trettioåriga kriget. Hennes anställning var som biblioteksas-
sistent, men hon vikarierade som bibliotekarie från 1972 och fick biblioteka-
rieutnämningen kort före pensionen 1977.32

I de torra fakta som går att skrapa fram för en artikel som denna anar man 
ofta intressanta levnadsöden. Frågorna hopar sig. Hur träffade Quensel sin 
Goldschmidt? Varför dog han i Värmland, medan hon var anställd i Upp-
sala? Och – inte minst – vad gjorde egentligen Birgitta Moström-Setterquist 
(1916–2000) under kriget? 

Moström var den enda av dessa kvinnor som hade studerat till bibliote-
karie. Efter studentexamen 1936 läste hon vidare och gick under studietiden 
som elev på Stockholms stadsbibliotek, där hon senare arbetade en period. 
Antagligen var det ett sätt att finansiera studierna – hon vikarierade också 
som lärare. Våren 1941 tog hon en fil.mag. i engelska, romanska språk och 
tyska, och några månader senare började hon arbeta på Allmänna Säkerhets-
tjänsten – Säpos företrädare. Associationerna går lätt till brittisk dechiffrering 
och underrättelsetjänst. Ägnade hon sig åt enklare kontorsarbete – så som 
kodknäckarna från Bletchley Park brukade hävda när de efter kriget tillfrå-
gades om sin verksamhet – eller gjorde hon en mer avancerad insats för den 
svenska neutraliteten?

Det blev bara ett år för Birgitta på Allmänna Säkerhetstjänsten, så kanske 
ägnade hon sig bara åt att ånga upp brev eller svara i telefon. I det civila livet 
återvände hon så småningom till studierna och tog 1951 sin licentiat. Senare 
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samma år blev hon amanuens på Carolina – eftersom hon hade en biblioteks-
utbildning kunde hon gå direkt till en högre tjänst – och arbetade sedan inom 
byte, katalogisering och inköp. Liksom många av de övriga biblioteksanställda 
höll hon i bokrelaterade Concordiaprogram. På hösten 1959 berättade hon om 
”litterära upplevelser” vid en sammankomst på Gotlands nation. Ett av de 
märkligare programmen ägde rum i mars 1963 och visar på damernas humor. 
Den mångåriga ordföranden Greta Norrlin bjöd då in till ”Häxsabbat” hem-
ma hos sig, konstnären Carin Ax talade om ”Allvar och skämt i fastlagstider” 
och Moström bidrog med uppläsning av Pontus Henriques skämtsamma men 
våldsamma ballad ”Dunkan och Skinkan”, där huvudpersonerna får ett blodigt 
slut. Redan vid nästa möte återkom Birgitta Moström i allvarligare ton och 
talade om Kanarieöarna (med diabilder).

Bibliotekarie blev Birgitta 1961, och 1977 började hon arbeta på hand-
skriftsavdelningen. Från mitten av sextiotalet var hon i omgångar förordnad 
som förstebibliotekarie. Vid årsskiftet 1978 gick hon i delpension och lämnade 
biblioteket helt i juli 1981.33

Gunilla Lindroth (f. Kollberg, 1918–1961) var jägmästardotter från Uppsala. 
Hon tog studentexamen 1936 och tenterade av ett par ämnen vid universi-
tetet utan att ta examen. På Carolina hade hon några korta förordnanden i 
slutet av trettiotalet. I september 1941 gifte hon sig med den fyra år äldre Sten 
Lindroth – ännu bara licentiat, men med tiden betydande professor i idé och 
lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Våren 1948 återkom hon och arbe-
tade under de närmaste åren som kontors- och kanslibiträde. I januari 1953 
blev Gunilla Lindroth tillförordnad biblioteksassistent. Fyra år senare slutade 
hon sin tjänst, men fortsatte som timanställd. Hon togs in i Concordia 1960 
och ackompanjerade Carin Ax julspel vid dess första framförande i december 
samma år. Medlemskapet blev dock kort – i oktober 1961 avled hon, fyrtiotre 
år gammal. Hon hade då varit sjuk en längre tid. En parentation i Concordia 
beskriver henne som ”rakryggad, öppen och rättfram med en stor systematisk 
begåvning”. Vid sin bortgång var hon sällskapets yngsta medlem. En annan 
tids kvinnosyn skymtar fram bland parentationens lovord, där det påpekas: 
”Med samma intresse och stora plikttrohet delade hon sin tid mellan hem och 
yrkesarbete.” För det tidiga sextiotalets kvinnor var vård av hem, make och 
barn ännu det viktiga, och arbetet måste specificeras som ”yrkesarbete”. En 
dödsruna från Upsala nya tidning är undertecknad av ”Carolinakamraterna” 
och beskriver hennes ”vänliga, humoristiska, kloka och rakryggade väsen”. 
Också här nämns ordet ”plikttrohet” – en verklig dygd för både kvinnan och 
bibliotekarien.34

Ella Rankka (f. Rotkirch, 1918–2011) föddes i Lahtis i Finland. Hon tog 
studentexamen som artonåring 1936 och började studera vid universitetet i 
Helsingfors, där hon var aktiv vid Nylands nation. Mitt under kriget – 1944 
– tog hon sin fil.mag. i engelska, franska, litteraturhistoria och konsthistoria. 
När Nylands 1945 skulle ha utbyte med Södermanland-Nerikes nation i Upp-
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sala blev Ella Rotkirch kontaktperson för den tillresande förstekuratorn, Erik 
Rankka, som höll på att doktorera på medeltidsfranska. Tycke uppstod, och 
efter fyra månaders bekantskap var de gifta och på plats i Uppsala. De fick 
tre barn tillsammans. Antagligen var Ella Rankka hemmafru när barnen var 
små. På Carolina arbetade hon ett par månader 1950. ”Tjänstgör efter denna 
tid enstaka timmar i L[äse]S[alen] vid behov”, noterar matrikelkortet. Hon 
återanställdes som biblioteksassistent på halvtid 1958 och var då vid fennica-
samlingen – även om hon själv var svenskspråkig talade hon finska. 

Språkkunskaper utmärker nästan alla Carolinaconcordianer: Else Hammar 
hade studerat två år i England, Tyskland och Frankrike, Gunilla Lindroth hade 
tenterat engelska, även om hon inte tagit ut någon examen, Birgitta Moström-
Setterquist hade engelska, tyska och romanska språk i sin magisterexamen 
och en licentiat i engelska, Britta Quensel hade en fil.mag. i engelska, franska 
och tyska, Ella Rankka hade en fil.mag. med bland annat engelska och franska 
(samt talade dessutom finska) och Gurli Taube hade engelska och romanska 
språk i både kandidaten och magistern samt en licentiat i engelska. Endast 
Barbro Sundquist hade koncentrerat sig på historisk-filosofiska ämnen. Alla 
var de dock renodlade humanister.

För concordianerna berättade Ella Rankka i november 1968 om hur det var 
att vara finländska i Uppsala. Sammankomsten ägde rum hemma hos henne 
själv på Dalgatan 19. Protokollet nämner att hon var motvillig till att hålla 
föredrag. ”Ella, som ej hör till de mångordia / förskräcktes ganska svårt av vårt 
Concordia”, skaldade protokollföraren Anna-Lis Kullenberg. Den nyintagna 
medlemmen bjöd dock på ”en läcker ris- och hummertimbal, som sköljdes ner 
med rikliga mängder Fleur de Provence”, innan hon gav systrarna kaffe och 
tårta och drog igång sitt anförande. Inte nog med att concordianerna kunde 
uppfattas som skrämmande – det var inte lätt att vara finlandssvenska i Upp-
sala. Ella berättade om misstänksamhet hos ”städfruar”, ”postfunktionärer” 
och skolpersonal, som samtliga uppfattade hennes dialekt som skum och av-
färdade henne som ”sådan”. Lösningen blev att skicka maken på dylika ären-
den. På Carolina, däremot, hade hon aldrig problem – där ”är man ju ganska 
van vid underligt folk”. 

Den 1 januari 1977 utnämndes Ella Rankka till bibliotekarie, och 1 maj 1984 
gick hon på egen begäran i pension. Det tycks som om hon hade mycket att stå 
i vid sidan av arbetet. Paret hade sommarställe på Gräsö, dit de bjöd vänner 
och kolleger. En runa över maken nämner ”Ellas slagfärdighet och spontant 
raka humor” – alltså en klar dementi av att bibliotekarier är tråkiga.35

Andra concordianers minnesanteckningar och förteckningen över föredrag 
ger utförligare kunskap om dessa kvinnors personligheter än de knapphändiga 
uppgifterna på matrikelkorten. En oktoberdag 1972 visade fyra av dem – Ella 
Rankka, Else Hammar, Barbro Sundquist och Britta Quensel – Carolina Redi-
viva för de övriga. Protokollet är här ovanligt entusiastiskt och följer samman-
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komsten från det att ett ”gåtfullt antal” systrar samlas utanför ”det ärevördiga 
lärdomsmagasinet” fram till förtäringen av landgångar i lunchrummet, där 
borden för dagen prytts med Britta Quensels egna dukar. 

Besöket inleddes på det som då kallades tredje våningen, där medlemmarna 
samlades utanför ÖB:s rum i Linnérummet: ”Taket var täckt av specialom-
tryckt papper med mönster från gamla böckers försättspapper”, berättas det, 
och sedan låter protokollföraren blicken vandra runt väggarnas vackra band. 
Här berättade Barbro Sundquist om universitetsbibliotekets historia innan 
man tog hissen till det som då var sjunde våningen. Där följde nästa pro-
grampunkt: ”Ella Rankka berättade om katalogiseringens vedermödor och om 
detektivarbetet för att kunna ge kunden, ej det arbete han begärt, men väl det 
arbete han åstundar.” Detta var uppenbarligen en viktig princip på Carolina. 
Rankka fortsatte med att beskriva bekymren med pliktleveransen, som inne-
bar att biblioteket fick ett exemplar av allt som trycktes i Sverige: ”Inte minst 
problem erbjuder porren, som ökat sitt utbud oerhört, dock inte kvalitativt: 
den blir tråkigare och tråkigare enligt Ella, som tydligen vet.” En concordian 
må vara en tant, men för den skull behöver hon inte vara sipp.

Katalogisering var nästa ämne, också det förklarat av Ella Rankka, och un-
der föredraget hörde man i fjärran ljudet av en teleprinter, som ”smattrade sina 
svar på frågor till London och Paris”. Det var inget dammigt, världsfrånvänt 
bibliotek som damerna såg, utan en modern institution som var uppkopplat 
med den senaste tekniken. Man återvände så till tredje våningen, där Britta 
Quensel berättade om inköp, men också om bokens väg från ankomsten tills 
den stod på hyllorna. Slutligen fick systrarna en inblick i bibliotekets hierarki: 
”En pikant upplysning var, att eftersom våra Carolinor ej är ordinarie biblio-
tekarier, saknar deras stolar karmar.” De biblioteksanställda concordianerna 
gjorde dock klart hur mycket de älskade sin arbetsplats och hävdade att hel-
gen inte kunde gå nog snabbt – de ville alla tillbaka till Carolina, ”som erbjuder 
en underbar spänning”.36

De anställda tycks verkligen ha trivts på Carolina och haft åtskilliga upptåg 
för sig. Barbro Sundquist och Neita Lundquist skrev vid den här tiden flera 
spex tillsammans. Barbro regisserade och spexen framfördes på personalfes-
ten. Ett var En bibliotekaries födelse (1971), där udden vändes mot anställnings-
intervjuer och miljöproblem på biblioteket, ett annat Datan (1973), om tidens 
”nymornade bävan inför dataåldern”. Manuskripten tycks dessvärre förkomna, 
men särskilt den senare hade varit intressant att titta närmare på. Även tidi-
gare ägnade sig Carolinas anställda åt diverse lustigheter på personalfesten. 
Bevarade sånger skämtar med sådant som lånesedlar och kataloger, och en 
odaterad visa på melodin ”Albertina” (förstås ersatt av ”Carolina”) uppges vara 
skriven ”av Gurli och Ewert Taube”. En bordsvisa från skottdagen 1948 ägnas 
särskilt de kvinnliga anställda. På melodin ”Flickorna i Småland” sjöng man:
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Bland bibliotekets böcker, där Uggla har sitt bo 
bland katalogens korthög, susilull och susilo 
där kan du se dem, en och en och stundom två och två 
i skottdagsyra tankar komma dansande på tå. 
Det är Carolinas flickor, det är Carolinas hjon, 
det är flickorna som vallmoblom och lilja och pion. 
Ja, det är Carolinas flickor, susilull och susilo, 
som går längtande och trängande på kippande sko.

Också dramatiska upptåg förekom på den tiden. På femtiotalet skrevs en hel 
opera om en hjältinna som älskade professorer. Hon spelades av Carin Davids-
son. Bland sångerna märktes en variant på Toreadorarian, med texten ”Jag är 
professor, professor Pettersson” (sjungen av låntagare framför expeditionen), 
varpå två amerikanskor rusar in och sjunger ”Where is the Book? Where is 
the Book?” på melodin ”Alexander’s Ragtime Band”. Den ena amerikanskan 
spelades av Gunilla Lindroth. Avslutningsvis inträdde Barbro Sundquist som 
Carolina själv, med universitetsbibliotekets åldriga emblem på hjässan, och 
sjöng ”100 år tror jag visst att jag var”. Man får en känsla av att personalfester 
var roligare förr.37

Concordianer på stadens bibliotek
För sin storlek är Uppsala en ovanligt biblioteksrik stad. Vi har Uppsala uni-
versitetsbibliotek med dess ämnesbibliotek på campusområdena, SLU:s bib-
liotek, stadsbiblioteket, skolbibliotek och förstås de tretton nationsbibliote-
ken. Bibliotek behöver inte heller vara offentliga. Margareta Andræ (f. 1947) 
– concordian sedan 1994 – arbetade exempelvis under ett tiotal år som före-
tagsbibliotekarie på Sveriges Allmänna Bostadsföretag i Stockholm. Utan bib-
liotekarieutbildning, men med en fil.mag. i humaniora bakom sig, började hon 
arbeta där redan som tjugofyraåring. Hon byggde upp biblioteket med hjälp av 
en tidigare bibliotekarie, som hon anlitade per timme, och såg till att hålla sig 
à jour med den tekniska utvecklingen. Därför blev hon den första på företaget 
som skaffade dator, ”kopplad till ett modem, dit man sedan anslöt sin telefon-
lur i ett gummimembran”. Arbetet låg nära informationsavdelningen, och med 
tiden övergick hon till att arbeta som informatör.38 

Medan förra avsnittet främst byggde på tidigare forskning och arkivmaterial 
är det följande till stor del baserat på intervjuer med nu levande bibliotekarier. 

Stadsbibliotekets lokaler i Lechehuset vid Östra Ågatan var ”efter dåtida 
krav väl dimensionerade”, sägs det i Uppsala stads historia. Där fanns en låne-
hall, en läsesal, ett tidningsrum, ett antal studierum samt en barnavdelning. 
Till en början fanns dock mer utrymme än personal – på trettiotalet arbetade 
där en stadsbibliotekarie och en assistent, som kompletterades av helt oav-
lönade insatser från elever och knappt avlönat arbete av biblioteksbiträden. 
Det låter väl inte otroligt att de senare var kvinnor. Timavlönade krafter och 
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biblioteksaspiranter anlitades också. Femton år efter invigningen hade man 
nått upp till tolv bibliotekarier, 1971 var de trettiotre och 1981 fyrtiotvå. Till 
detta kom förstås annan personal – man kan konstatera att kontorspersonalen 
procentuellt ökade betydligt mer än bibliotekarierna. Någon statistik om för-
delning mellan könen har jag inte hittat från stadsbiblioteket, men vartefter 
blev det alltfler kvinnor. På sjuttiotalet hade vi nått fram till dagens situation, 
då kvinnor dominerar.39

De concordianer som arbetade på stadsbiblioteket tillhör en yngre genera-
tion än de som var anställda på Carolina, något som möjligen kan förklaras 
med att högutbildade damer utan folkbildningsnit tidigare hellre sökte sig 
till universitetsbiblioteket. På stadsbiblioteket arbetade Ann-Marie Porath 
(1926–2016), medlem i Concordia från 1974 fram till sin död 2016. Hon var 
tidigt inriktad på bibliotekarieyrket, så efter en fil.kand. gick hon först som 
elev och fortsatte sedan med en sexmånaders bibliotekariekurs. Hela sina yr-
kestid tycks hon ha tillbringat i Uppsala – mest på stadsbiblioteket, även om 
hon under ett år var föreståndare på filialen i Gränby. Hon har beskrivits som 

En vanlig dag på Uppsala stadsbibliotek, på den tid det låg i det s.k. Simbiblioteket. 
Bakom disken arbetar bl.a. Ann-Marie Porath (längst bort från kameran). Foto: Bo 
Gyllander. Uppsala stadsarkiv.
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en av de bästa i sitt yrke och en utomordentlig chef, som förmådde lyfta fram 
de andra bibliotekarierna. Samtidigt kunde hon vara sträng. Concordianerna 
definierar sig gärna som damer, men hon var verkligen en sådan – en elegant 
och nästan fågellik kvinna med skarp blå blick. Det var med viss försiktighet 
jag som ny medlem i Concordia vågade närma mig henne. Hon var dock alltid 
mycket vänlig och alltid redo att diskutera frågor – särskilt då litterära sådana. 
Vid sin pensionering var hon förstebibliotekarie.40 

Stadsbiblioteket var inte bara inrymt i samma hus som det kommuna-
la badhuset, det var också präglat av folkbildningsidealet. Gudrun Weiner 
(f. 1941), som började arbeta där 1973, poängterar att där fanns en ”fostrande” 
och ”folkbildande attityd”, inte minst på barnavdelningen, där det klassiska 
barnboksbiblioteket Saga fanns i giftskåpet eftersom det ”inte var tidsenligt”. 
Äldre låntagare som ville ha bygde- och herrgårdsromaner försökte man över-
tala att välja annan läsning – endast de väldigt skröpliga fick sin vilja fram. 
Bibliotekets syfte var inte att ge låntagarna vad de ville ha, utan att lära dem 
att uppskatta god och tidsenlig litteratur. Gudrun är född i Österrike, som 
inte hade folkbibliotek av den svenska sorten, och fann folkhemmets boksyn 
både främmande och lockande. Hon poängterade också att samtidigt som 
man betonade tidens ideal rådde en stark hierarki, med en dominerande chef 
och föga inflytande för de anställda, trots representation i biblioteksstyrelsen. 
Stämningen på biblioteket var dock god, inte minst eftersom så många var 
jämnåriga – nyanställningarna under sextiotalets rekordår innebar ett stort 
inflöde av fyrtiotalister, särskilt då kvinnor.41 

Kvinnans ökade dominans inom biblioteksyrket kan nog delvis förklaras 
med dessa folkbildande egenskaper. På så sätt blev det en nästan vårdande 
uppgift och föll inom samma fruntimmerssfär som sjuksköterska. Att vara 
bibliotekarie kunde ses som ett kall, vilket också kan förklara den ofta dåliga 
lönen. Framför allt sågs kvinnorna som viktiga i barnverksamheten. Kort tid 
efter att den redan nämnda Valfrid Palmgren blivit anställd som KB:s första 
kvinnliga bibliotekarie gjorde hon en studieresa till USA och fastnade särskilt 
för den nya världens folkbibliotek, vars barnavdelningar inretts för att tilltala 
det växande släktet. Vid den här tiden – 1909 – hade Stockholm ännu inget 
riktigt folkbibliotek, och hon ville helst att det skulle byggas ett ”centralbiblio-
tek”. Som ett delmål grundande hon istället ett barnbibliotek, som fyllde ett 
folkbildande syfte. Personalen var kvinnlig.42 

Uppsalas ursprungligen rymliga stadsbibliotek blev med åren allt trängre. 
Böcker har som bekant den beklagliga ovanan att ta plats, och jag minns från 
min studenttid på åttiotalet att de flesta böcker man ville åt fanns i stads-
bibliotekets magasin. Redan tidigare hade man dock börjat att sprida de bib-
liotekiska gracerna. Under sextiotalets byggdes nya förorter, och varje för-
ort fick sitt centrum med bibliotek. Ibland uppfördes också högstadieskolor 
och bibliotek vägg i vägg – så var det på Almtunaskolan, Bergaskolan, Bran-
tingskolan samt Domarringens skola. Klimatet där var inte alltid  idylliskt. 



CARINA BURMAN

44

 Concordiamedlemmen Kerstin Carlson (f. 1926) berättar att pojkarna från 
ungdomsgården kom in på biblioteket och ville chockera bibliotekarien – bland 
annat viftade de med Henry Millers omtalade erotiska Kräftans vändkrets och 
frågade om bibliotekarien hört talas om den. ”Ja, vill du veta de bästa bitarna?” 
svarade Kerstin. Då man ska veta att Kerstin är en mild, vänlig person, vilket 
gör repliken desto roligare. I längden nöjde sig inte traktens tonåringar med 
sådana försiktiga trakasserier, utan blev alltmer aggressiva och hotfulla. Det 
gick så långt att biblioteket fick ha en vakt på plats mellan klockan fem och 
stängningstiden klockan nio. Hot på bibliotek är alltså ingen ny företeelse.43

Concordianerna vid Stadsbiblioteket har alla akademisk bakgrund. Kerstin 
Carlson läste en fil.mag. i nordiska språk, historia och litteraturvetenskap och 
hade kända lärare som Erik Lönnroth och Victor Svanberg. Under studietiden 
var hon osäker på om hon skulle bli lärare eller bibliotekarie, men efter gifter-
mål och barnafödande gick hon bibliotekshögskola i Stockholm samt folkbib-
liotekets egen kurs. Gudrun Weiner studerade etnologi, etnografi och nordisk 
fornkunskap, men insåg att arbetsmarknaden för arkeologer inte var den bästa, 
varpå hon gick bibliotekshögskolan i Solna. Det var – berättar hon – svårt 
att komma in, för folk skyndade sig att söka innan utbildningen flyttade till 
det fjärran Borås. Eva Helena von Sydow (f. 1950), som haft sin huvudsakliga 
verksamhet vid Pastoralinstitutets bibliotek, är klassisk arkeolog i botten – en 
utmärkt bakgrund när man har att göra med teologer, konstaterade hon. Den 
klassiska utbildningen gjorde att hon kunde ge de unga blivande prästerna en 
bredare syn på kulturarvet. Bibliotekarieyrket var också bra att kombinera 
med föräldraskap och gav möjlighet till halvtid.44 

Flera av Concordias bibliotekarier har varit aktiva inom stadsbibliotekets 
nya verksamhetsgrenar, där läsning skulle tillhandahållas även andra än de 
traditionella låntagargrupperna. Kerstin Carlson kom från Brantingsbiblio-
teket till talboksbiblioteket, som hade grundats 1958 efter en donation från 
Lions. Arbetet som talboksbibliotekarie var eftersökt. Utbudet hade börjat 
med donationens fyrtio böcker och hade när Kerstin gick i pension nått upp 
till 11.000 titlar. Talböcker är alltså inte detsamma som ljudböcker – de förra 
spelas in med tanke på synskadade eller på annat sätt läshindrade, de senare 
uppstod kring senaste sekelskiftet då boken nådde nya medier och är en kom-
mersiell produkt som vem som helst kan få tillgång till. 

Arbetet på talboksbiblioteket handlade mycket om att kunna bemöta lån-
tagarna, hitta rätt bok åt en läsare och rätt läsare för en bok. Många synska-
dade på den tiden hade inte fått någon skolutbildning, utan behövde mycket 
hjälp. Ibland fick Kerstin själv välja böcker och skicka hem till låntagarna. 
Hon betonade vikten av att visa ”djup respekt för den enskilda människan”. 
Arbetsbördan för talboksbibliotekarien var nog tyngre än den borde – i varje 
fall berättar Kerstin att hon brukade ta med sig talboks- och punktskrifts-
bibliotekets katalog hem för att hinna med att beställa. Hon hade dock andra 
anställda under sig – under en period arbetade exempelvis Eva Helena von 
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Sydow hos henne, och Kerstin uppmuntrade henne att fortsätta som biblio-
tekarie.

När vi slutade vår intervju sa Kerstin Carlson: ”Det jag gjort i mitt liv är att 
jag varit talboksbibliotekarie, och jag har trivts med det.” 45

En annan ny del av stadsbibliotekets verksamhet var Boken kommer, där 
böcker levererades till läsare som inte förmådde ta sig till biblioteket. Servicen 
riktades både till enskilda låntagare och till institutioner. Inom Boken kom-
mer arbetade Gudrun Weiner 1973–1986 och blev redan 1974 avdelningschef 
(förste bibliotekarie) inom verksamheten. Hon beskrev det som en intressant 
period, som varade tretton år. Sedan lämnade hon Uppsala och blev kultur- 
och bibliotekschef först i Enköping och sedan i Falköping. Därefter slutade 
hon inom biblioteksvärlden och doktorerade 2006 i retorik vid Örebro uni-
versitet. I Örebro blev hon medlem i Damernas Concordia och blev, efter 
att ha återvänt till Uppsala, den senaste transfern från modersällskapet. Vid 
årsmötet 2012 höll hon ett föredrag om ”Från Österrike till Sverige – inklu-
sive några kulturkrockar”, och när vi i oktober 2013 hade Litteraturafton med 
bokbytarkväll presenterade hon Marguerite Yourcenars Hadrianus minnen. 
Vid det mötet berättade också Kerstin Carlson om Hirams vänners kokbok.46

Någon ansamling av folkbibliotekarier i Concordia blev det aldrig, men 
bland dem märks en vilja att välja in sina yrkessystrar. Så kan vi se en succes-
sion: Ann-Marie Porath var med i sällskapet sedan 1974, och 1981 rekommen-

När det nya Stadsbiblioteket invigts visade ett par av Concordias bibliotekarier sin 
arbetsplats. På bilden: Else Randi Hammar, Kristina Segerstedt, Anna-Lisa Bille, 
Brita Harnesk. UUB, Concordias arkiv.
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derade hon Kerstin Carlson, som hon kände från biblioteket. Kerstin föreslog 
i sin tur Eva Helena von Sydow, som valdes in 1992. Med sina dryga fyrtio år 
var hon länge yngst i Concordia. Något biblioteksprat sinsemellan ägnade de 
sig dock inte åt – det viktiga var (berättade Kerstin Carlson) ”en lagom trevlig 
måltid och några trevliga timmar”. Liksom tidigare bibliotekarier kom hon 
dock att bli den som skötte litteraturen i Concordia. I april 1982 rekommende-
rade hon ”Böcker i hängmattan”, tre år senare talade hon om böcker hon tyckte 
om under rubriken ”Mixtum compositum” och hösten 1990 höll hon ett ”Litet 
lättsamt prat om böcker”. Tillsammans med sångerskan Jont Birgit Rundgren 
höll hon dessutom våren 1986 i ett program kallat ”En stund med Carl Jonas 
Love Almqvist”, Kerstin berättade om Almqvist utifrån samtidas uttalanden 
och Jont Birgit framförde Songes.47 

Ann-Marie Porath har också hållit i några program. Vid ett tillfälle talade 
hon om det italienska landskapet Apulien, och i oktober 1976 höll hon ett 
föredrag om sitt arbete, ”Ett föränderligt yrke. Uppsala stadsbibliotek 1949–
1976”. Där berättade hon om tekniska förändringar, som att varje bok inte 
längre stämplades för hand – ”nu sker hela proceduren fotografiskt”. Vid den 
tiden arbetade hon på skivavdelningen, och hon dröjde särskilt vid nya tek-
niker och nya vägar, såväl Boken kommer som talböcker. Då förändrades bib-
liotekarieyrket genom att man öppnade för nya medier och försiktigt släppte 
in musik och tecknade serier i folkbildningens fästning, idag är det istället 
den digitala revolutionen som förändrar yrket. Gemensamt visade Porath och 
Carlson Uppsalas nya stadsbibliotek för sällskapet i oktober 1987. Särskilt upp-
skattade uppenbarligen medlemmarna att få komma bakom kulisserna och 
bland annat besöka stadsbibliotekariens rum i det äldre hus, ”där Geijer lär ha 
bott”, vilket byggts samman med det moderna biblioteket.48

Concordias damer trivs bra på bibliotek, antingen de är bibliotekarier eller 
ej. Det är också ganska typiskt att så många av medlemmarna arbetat inom 
biblioteksbranschen – både som pionjärer inom ett manligt dominerat yrke 
och som utövare av ett typiskt kvinnoyrke, som lätt kunde kombineras med 
familjens tillväxt. Bibliotekarien är också en typisk tant, och vid första an-
blicken tycks Concordia bestå av tanter. Den som tillbringat en afton med 
dessa damer inser dock att de strax genomgår samma slags förändring, som 
schablonbildens bibliotekarie: i gemensamt samkväm släpper de bildligt ut 
håret och tar av sig glasögonen, och då inser man att de till sitt inre fortfarande 
är såna där käcka men bestämda flickor, som i serietidningen – eller förresten 
som den vackra bibliotekarie, som var huvudperson i Gurli Taubes deckare. 
Henne kommer vi att se mer av längre fram.
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Här är gudagott att vara!
Platser, stämningar och minnen

Av Birgitta Meurling

Vissa platser och miljöer väcker vårt omedelbara gillande, ja, rent av kärlek. 
Vi återvänder gärna till dem och de laddas med minnen och stämningar. I 
Damsällskapet Concordias historia finns många sådana, vilka har satt avtryck 
i foton, protokoll, brev och muntligt förmedlade minnesbilder. De förknip-
pas med intressanta programaktiviteter, god förplägnad samt glad och givande 
samvaro. I det följande skall vi möta några av dem. 

Lokaler i staden
Det tidiga Concordia var inte så formellt till sin karaktär. Det saknas exempel-
vis medlemsförteckning, stadgar och protokoll från sällskapets första kvarts-
sekel. ”Så vetandet om vårt dunkla förflutna vilar helt på muntlig tradition”, 
förklarar Greta Norrlin, ordförande i sällskapet 1950–1965, i ett anförande.1 
Men den muntliga traditionen tycks ha varit stark och levande och vi känner 
till en hel del om de platser där de tidiga Concordiasystrarna möttes. Greta 
Norrlin fortsätter:

Vi vet att man i början aldrig träffades i hemmen. Man höll till på Phoenix vid 
Fyristorg hos fröken Pettersson. Det har berättats om hur man där möttes av 
doften av nyskurade golv, flammande brasor, inbjudande röda plyschsoffor och 
ett dignande supébord. Ju mer man lovprisade fröken Pettersson för de härliga 
rätterna desto fler plockades fram. Och från väggen blickade Karl XV och 
dronning Lovisa ner på damerna. Men säg mig en fröjd som varar beständigt? 
Phoenix stängdes, man fick söka nya jaktmarker. Det blev Gillet, Gästis, Hus-
hållsskolan, Kajsas kafferum och olika nationer. Trakteringen varierade från 
festliga middagar till enkla tésupéer ja, t.o.m. under kriget – knytkalas.2

Värt att notera är att de tidiga Concordiasystrarna alltså träffades på offentliga 
lokaler, vilket är intressant i ett kvinnohistoriskt perspektiv. Borgerliga kvin-
nors aktiviteter och mötesplatser under arton- och tidigt nittonhundratal har 
ofta förknippats med privata miljöer, tryggt placerade bortom den offentliga 
arenan.3 De tidiga concorditerna4 tycks emellertid inte ha känt något behov 
av att träffas i hemmiljö, vilket pekar på att tiden efter första världskriget 
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bokstavligt talat öppnade nya dörrar för kvinnor och gav dem ett annat hand-
lingsutrymme än tidigare. Kjolarna åkte upp, håret klipptes av och rummet 
vidgades fysiskt, socialt och politiskt. År 1919, samma år som Concordia bil-
dades, fattades beslut om lika och allmän rösträtt för både kvinnor och män 
och 1921 hölls de första riksdagsvalen där kvinnor deltog. Kanske föll det sig 
i kölvattnet av dessa samhälleliga och politiska förändringar naturligt för de 
första medlemmarna att träffas på offentlig lokal, snarare än i hemmen. Det 
innebar dessutom en praktisk fördel, då man inte behövde ombesörja trakte-
ringen på egen hand. Ingen syster behövde stå vid grytorna; på Phoenix stod 
fröken Pettersson för förtäringen i form av de mest delikata supéer. Om dessa 
måltider skaldades det i en bordsvisa från 1943:

På Phœnix’ schabbiga lokal 
Där trivdes se’n vi bäst  
Där höll vi mången fest med bal 
Och var sin karl som gäst 
Ja, Phœnix med sitt dignande bord 
Passade väl vår hjord. (Pardon!) 
 
Av dofter möttes re’n vår nos 
När vi i trappan klev 
Ja, skuros, matos, annan os 
Till slut oss kära blev 
Och ofta slöt man glad, nöjd och mätt 
Kvällen med lätt balett.5

Doften av nyskurade golv, omnämnd i det Norrlinska anförandet, kallas här 
skämtsamt för ”skuros” och lokalen beskrivs som ”schabbig”. Om detta var 
skämtsamma formuleringar eller med verkligheten överensstämmande iakt-
tagelser må vara osagt. Uppslutningen vid mötena lär under alla förhållanden 
ha varit god, då sällskapets första ordförande, Anna Söderberg, enligt uppgift 
ställde höga krav på medlemmarnas närvaro. De skulle ha mycket goda skäl 
för att inte infinna sig vid sammankomsterna.6 Det innebar att ett icke ringa 
antal damer regelbundet gick ut på lokal i centrala Uppsala, vilket kan ha 
väckt visst uppseende.

Möten i hemmiljö
Så småningom övergick Concordias medlemmar till att träffas hos varandra i 
hemmen. I en tidningsintervju berättar Greta Norrlin att sällskapet samman-
trädde en gång per månad under terminerna. ”[…] och numera träffas man i 
hemmen, i motsats mot förr, då sammanträdena för det mesta ägde rum på 
gamla Fenix.”7

Skälen att träffas i hemmen var sannolikt flera. Som nämnts lades sällska-
pets stamlokus Phoenix ned och därmed blev föreningssammankomsterna av 
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det mer ambulerande slaget. Eftersom många av systrarna hade spatiösa hem i 
form av villor i Kåbo eller paradlägenheter i centrala staden, dök förmodligen 
tanken på sammankomster i hemmiljö upp som ett fullgott alternativ. I flera 
av hemmen fanns också tillgång till tjänstefolk och ibland även döttrar som 
bistod vid serveringen. 

Under nittonhundrafyrtiotalet rådde på grund av andra världskriget ran-
sonering, vilket tvang svenska husmödrar till stor uppfinningsrikedom vad 
kosthållet beträffar. Det var också då som ett nytt slags husmorsideal började 
ta form. Redan under trettiotalet hade Alva Myrdal pläderat för rationella lös-
ningar när det gällde hem, hushållsarbete och barnpassning. Under fyrtiotalet 
började också de svenska husmödrarna ”uppfostras” bland annat genom Aktiv 
hushållning och senare Hemmens forskningsinstitut.8 Sannolikt påverkades 
även systrarna i Concordia mer eller mindre av dessa förändringens vindar. 

Den medlem till vars hem systrarna inbjöds stod ofta, ensam eller tillsam-
mans med någon, för underhållningen. Det spelades och sjöngs, lästes dikter och 
prosastycken, författades pjäser och sketcher, vilka uppfördes av medlemmarna 
själva.9 Dessa programaktiviteter anknyter till den salongskultur som blomstra-
de i Uppsala och andra större städer under artonhundratalet med Malla Silfver-
stolpe som en av de mer namnkunniga salongsvärdinnorna. Concorditerna var 
tveklöst en samling humanistiskt bildade fruntimmer som utövade en mängd 
talanger och sköna konster, en tradition som stått sig under decenniernas gång. 
Det är fortfarande vanligen systrarna själva som står för programmen.

Under Concordias första år träffades medlemmarna regelbundet på offentlig lokal i 
staden. Populära mötesplatser var Restaurang Phoenix och Hotell Gillet vid Fyris-
torg. Digitalt museum. Foto: Upplandsmuseet.
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Villor i Kåbo och lägenheter i Luthagen och andra centrala delar av staden 
uppläts alltså för sällskapets sammankomster, men det finns också exempel 
på några ”hybrider”, det vill säga hem i form av tjänstebostäder. Till dessa hör 
ärkebiskopsgården, där Ann-Marie Josefson höll adventsfest den 9 december 
1968. Foton från denna tillställning visar värdinnan i ärmlös, kort sextiotals-
klänning och med levande ljus i sjuarmad ljusstake i bakgrunden. Andra bilder 
från denna fest visar framförandet av Carin Ax julspel, som framförts sedan 
1960, där Gunhild Lindell spelar på flygeln. Andra foton visar glimtar från 
kvällens luciatåg samt några systrar som klätt ut sig till uppassande personal.10 
En annan lokal av motsvarande dignitet var landshövdingens våning på Upp-
sala slott, dit Karin Alsén Reimer inbjöd sällskapet till en vårsammankomst år 
1992.11 Dessa exempel visar hur medlemmar gifta med män i officiella positio-
ner – ärkebiskop respektive landshövding – vid vissa tillfällen kunnat erbjuda 
sällskapet en ståndsmässig och festlig inramning, varigenom Concordias hi-
storia i någon mån förbundits med två av Uppsalas mest glansfulla represen-
tationslokaler.12 

Den tjänstebostad som sannolikt har betytt mest i sällskapets historia är 
emellertid prästgården i Helga Trefaldighets församling, där kyrkoherde Ker-
stin Berglund bodde under en följd av år. Med sitt centrala läge mellan Helga 
Trefaldighetskyrkan och Carolinabacken utgjorde den en ypperlig miljö för 
denna fest i adventstid. Tidigare hölls adventsfesterna med start 1977 flera år 
i rad i kommunens representationsvåning i Walmstedtska gården, en klassisk 

Många program ägde under 1980-talet rum på Bror Hjorths Hus. T.h. om den 
kubis tiska skulpturen sitter Ingrid Juhlin, på raden framför henne Vera Hamilton 
och Liliane Taube. På raden framför skulpturen syns Gerd ekman-Knöös, Harriet 
Nordström, Anna-Lisa Bille och Coco Segerstedt, på främre raden Ebba Svedelius 
och Daga Michanek. UUB, Concordias arkiv.
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Uppsalamiljö på Sysslomansgatan 1.13 Kerstin Berglund blev emellertid den 
som under senare år förvaltade adventsfesttraditionen. När hon pensionerades 
kom adventsfesten att hållas i hennes rymliga lägenhet på Vasagatan, där den 
så sent som i december 2018 gick av stapeln. Adventsfesten betraktas av många 
som Concordiaårets höjdpunkt och inledningen på advents- och jultiden. 

”På stan” och ”hemma hos”
Concordia är ett sällskap där kulturella intressen alltid omhuldats. Program 
med och om sång, musik, litteratur, teater, måleri och skulptur har varit re-
gelbundet återkommande. Ett flertal medlemmar har också varit – och är 
– utövande författare, musiker, sångare och konstnärer, vilket återspeglas i 
programutbudet och i vissa fall också när det gäller lokalerna. Så arbetade till 
exempel Sickan Abramson i den tidigare Konsthallen (föregångaren till Upp-
sala konstmuseum) och drev även egen konstsalong i sitt hem, där bland andra 
Anna-Lisa Thomson ställde ut och berättade om sina verk vid en Concordia-
sammankomst.14 Protokollet förtäljer:

Programmets huvudpunkt var ett föredrag av fru A-L Thomson. Med hjälp av 
ett rikligt åskådningsmaterial – hela billaster av hittills skickligt camouflerade 
urnor, krukor, fat, skålar och vaser samt planscher och fotografier!! – skildrade 
hon på ett ytterligt medryckande sätt och med ingående sakkunskap ”Konst-
närens insats i den keramiska industrien”. Det var spännande som en triller att 
höra om konstnärinnans mardrömmar vid brännugnen och om hennes hero-
iska kamp mot dålig publik smak. […] Tacktal av ordf. och auditoriets smatt-
rande applåder visade deras stora uppskattning av vad de fått höra och se.15

Marit Åhlén ledde intresserade concordianer på en runstensvandring i universitets-
parken och omkring domkyrkan i juni 2003. Förutom ciceronen t.v. syns i den främ-
re raden Karin Alsén Reimer, Micaela Kinch, Daga Michanek, Jont Birgit Rundgren, 
bakom henne Ebba Nordström. UUB, Concordias arkiv. 
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Därefter avnjöts kaffe och tårta i värdinnans bekväma fåtöljer och kvällen 
omtalas som en av de mest lyckade i Concordias historia. ”Hedersordf. fram-
förde allas tack till dagens värdinna som – efter gästernas uttåg – drog en 
lättnadens suck och med ett visst välbehag lät blicken svepa över slagfältet.”16

En annan Concordiamedlem, Ingrid Juhlin, var under många år innehavare 
av Galleri Linné, dit hon inbjöd concordianerna till visning och till konstnärs-
hemmet Bror Hjorths Hus inbjöd intendenten Kerstin Hemmingsson 1986 
till visning och föredrag om den folkkäre konstnären.17 Bland program med 
estetiska förtecken kan även besöket i klädskaparen Vanja Brunzells ateljé i 
Österbybruk nämnas. De Brunzellska kläderna visades också av concordia-
systrar vid en mannekänguppvisning i Hotell Linnés rotunda en minnesvärd 
kväll i september 1988.18

Under senare decennier har de flesta av Concordias sammankomster ägt 
rum i hyrda eller lånade lokaler i centrala staden. Walmstedtska gården har 
redan nämnts. Där hölls många sammankomster under nittonhundrasjut-
tio- och åttiotalen, liksom i det ovan nämnda Bror Hjorths Hus, dit förutom 
Kerstin Hemmingsson även Catharina Andræ ofta inbjöd till olika program. 
Stenhuset på  Åsgränd 7, där bland andra Kungliga Vetenskapssamhället i 
Uppsala håller sina sammankomster har också fått besök av Concordiasystrar, 
liksom Kyrkans hus och Domkapitlets gamla sessionssal vid domkyrkoplan, i 
det senare fallet med efterföljande supé på Domtrappkällaren.19 Även stadens 
studentnationer har både tidigare och under senare år anlitats för möten och 
måltider. I oktober 2014 intogs exempelvis en supé på Södermanland-Nerikes 
nation i Stavenowska huset efter en visning i domkyrkan av utställningen 
”Himlen är här” med Britt-Inger Johansson som ciceron och i oktober 2017 
visade Concordiasystern och tillika inspektor Cecilia Pahlberg Norrlands na-
tion, varefter supé följde. Även i fest- och jubileumssammanhang har damsäll-
skapet hyrt in sig på olika nationer (se nedan).

Den lokal som under senare år blivit något av ett nytt stamlokus är Träff-
punkten på Storgatan 11, där det finns två möteslokaler att hyra för intressera-
de seniorer. Miljön är praktisk och funktionell och i synnerhet den övre salen 
lämpar sig väl för olika typer av arrangemang, allt från årsmöten till musik och 
dans. Lägg därtill ett välutrustat kök. Vid enstaka tillfällen har någon med-
lem själv tillrett måltiden, som vid den afrikanska afton med reseföredrag av 
Anna Frigell, som inledde hösten 2017, men vanligare är att en cateringfirma 
anlitas och att förtäringen serveras i form av buffé. Det är ett tecken i tiden att 
yrkeskvinnor och upptagna seniorer hellre köper in färdiga tjänster och pro-
dukter än att själva stå för matlagningen. Ändå lägger medlemmarna fortsatt 
ned mycket tid och kraft på de kulinariska arrangemangen och dukningarna 
vid varje träff. Det tillhör de concordianska traditioner som ömt omhuldas. 
Den andliga spisen är förvisso viktig, men även mat och dryck av god kvalitet 
liksom ett vackert dukat bord. 
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På Träffpunkten finns både piano och möjlighet att hålla föredrag med ljus-
bilder (idag PowerPoint) och såväl sångövning som introduktion i empiredan-
sens mysterier, inkluderande praktiska övningar, har förekommit under Cari 
Hildebrands respektive Inga-Lena Daleflod Lindahls ledning. Föredrag som 
ger utrymme för medlemmarnas egna minnen och reflexioner är också regel-
bundet återkommande inslag på Träffpunkten. För några år sedan, 2014, höll 
Carina Burman och Lilian Fredriksson ett ”tvillingföredrag” om Tove Janssons 
respektive Maria Langs författarskap med anledning av hundraårsminnet av 
dessa författares födelse.

Vid några tillfällen under den senaste tiden har Campus Engelska parken 
öppnat sina portar för Concordias sammankomster. Det har då varit Institu-
tionen för kulturantropologi och etnologi samt Konstvetenskapliga institutio-
nen som upplåtit lokal för såväl program som efterföljande måltid. Även ett 
skribentmöte i samband med författandet av denna jubileumsbok har hållits 
där. 

Fortfarande inbjuds medlemmarna då och då till någon syster med rymlig 
bostad. Den ovan nämnda adventsfesten hos Kerstin Berglund har närmast 
institutionaliserats och damerna i Kåbo upplåter också med regelbundenhet 
hus och hem för möten och måltider. Även Christine Bernadotte af Wisborg 
har vid flera tillfällen inbjudit till supéer med program i sin våning på Syss-
lomansgatan. Efter en visning av museet Biotopia i september 2016 bjöd vår 
nuvarande ordförande Carina Burman på soppa med tilltugg och ädla drycker 
i hemmet strax intill. Concordia är uppenbarligen ett sällskap i tiden, men 
också ett sällskap som uppskattar och vidmakthåller traditioner.

Festlokaler och utflyktsmiljöer
Hotell Gillet med sin eleganta restaurang tillhörde, som nämnts ovan, en av de 
lokaler som Damsällskapet Concordia nyttjade vid festligare tillfällen såsom 
höstens gåsmiddag, då damerna bar högtidsdräkt, det vill säga lång klänning. 
Ibland välkomnades också herrar till dessa tillställningar. Även tjugofemårsju-
bileet firades på Gillet och Greta Norrlin berättar: ”Måltiden blev dramatisk 
såtillvida att min mans bordsdam, Astrid Wersäll, Anna Fredrikssons [sic] 
dotter, dånade i hans armar och han kunde i långliga tider inte tala om annat 
än denna ljuva vanmakt.”20

Vid de festliga middagarna på Gillet eller Gästis framfördes ofta sketcher 
eller korta teaterpjäser.21 I Concordias fotoalbum finns bilder från flera av 
dessa framföranden, exempelvis från gåsmiddagen 1946, då Signe Psilanders 
stycke ”Kärlek och socialpolitik”22 framfördes. När sällskapet firade fyrtio-
årsjubileum med gåsmiddag på Övre Gillet framfördes pjäsen ”Kärlek och 
såpbubblor”, vilken även den hade Signe Psilander som upphovskvinna.23
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Medlemmarna författade också visor. I den tidigare citerade bordsvisan 
från 1943 finns även Gillet omnämnt:

På Gillet mången skön favör  
All denna tid vi fått. 
Och dess hovmästare – charmör 
Concordia förstått. 
Skola vi kvinnligt, nyckfullt då 
Honom helt grymt försmå? 
 
Där har vi firat gås och jul 
Och framfört månget ”dram” 
Och alltid har det varit kul (!) 
I kultiverad ram. 
Med blommor, ljus och läcker meny 
Har stämningen nått i sky.24

Andra lokaler som kommit till användning och där stämningen sannolikt ock-
så ”nått i sky” är, som nämnts, nationerna. Västgöta nation och Värmlands na-
tion har använts som festlokaler vid olika jubileer, vilka dokumenterats både i 
ord och bild. Så avhölls så sent som hösten 2019 Concordias jubileumsmiddag 
på Värmlands nation. Gluntarnas Eklundshof är en annan miljö som dam-
sällskapet frekventerat. Att där är gudagott att vara kan många medlemmar 
intyga och arkiverade fotografier bekräftar det intrycket, bland dem de  foton 
som togs vid concordianernas vårlunch tillsammans med medlemmar från 
 Damernas Concordia i Örebro i maj 1992.25

Ett viktigt kapitel i Concordias historia utgörs av sällskapets vårutflykter. 
Ibland har de förlagts utanför stadens hank och stör, men många gånger har 
de gått av stapeln i Uppsala. Bland dem som ofta nämns är utflykten till  Carin 
Ax älskade Ekeby by några mil söder om Uppsala, utflykter till systrars som-
marvisten eller närbelägna slott och herresäten såsom Krusenberg,  Salnecke 
och Salsta. På Vårdsätra akademigård berättade Gunilla Bill en majkväll om 
riksantikvarien och språkforskaren Johannes Bureus, som var ägare till gården 
på sextonhundratalet.26 Temat slott och herresäten har även upprätthållits 
under senare år. Så gjordes exempelvis 2016 en uppskattad vårutflykt till just 
Salsta slott, där systrarna bjöds på såväl vårsupé som initierad visning av slot-
tet genom Arne Wiigs försorg.

Flera vårutflykter har som nämnts förlagts till Uppsala, under senare 
år i centrala staden. I maj 2015 visade antikvarien Ingrid Zackrisson Upp-
landsmuseets populära skoutställning ”Shoe Stories. Berättelser om skor” 
och  Birgitta Meurling presenterade den bok om skor, Skor är huvudsaken, 
som ett antal kvinnliga forskare vid Uppsala universitet skrivit och som 
gett inspiration till museets utställning.27 Den efterföljande supén intogs på 
Restaurang Borgen nere vid Fyrisån. Några år senare, 2017, förlades vårutflyk-
ten till Kåbo, där en rundvandring skedde mellan tre systrars hem (Solveig 
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Skoglunds, familjen Gestbloms och Gunilla Stenman Jacobsons). En kultur-
historisk presentation av stadsdelen följdes av en presentation av  William 
Morris tyger, tapeter och övriga verksamhet. Kvällen avslutades med supé 
med tjugotals tema (inkokt lax) och framförande av vårsånger. År 2018 före-
togs under Marta Ronnes ledning en kvinnohistorisk vandring som inleddes 
vid domkyrkan, gick vidare upp genom universitetsparken och avslutades 
vid Carolina Rediviva. Supén intogs denna gång i universitetsbibliotekets 
personalmatsal, där Carina Burman och Cecilia Ekström presenterade bib-
liotekarier i Concordia samt den pågående ombyggnaden av Carolina. Vid 
detta tillfälle kunde också intresserade systrar köpa Concordia systern, tillika 
Carolinabibliotekarien Gurli Taubes under pseudonymen Elise  Dufva publi-
cerade deckare Mordet på Cristina i nyutgåva (se vidare kapitlen ”Biblio-
tekarie...”, ”Litteraturen” samt ”Kvinnokultur…”).28

Plats, minne och tradition
De minnen vi har från olika platser och miljöer, de händelser vi förknippar 
dem med laddar dem med olika stämningar, ljusa såväl som mörka. Därför 
finns det i egentlig mening inga neutrala platser; olika människor kan upp-
leva samma plats eller miljö på mycket olikartade sätt. Concordiasystrarna 

Vårutflykten 2015 gick till Upplandsmuseet, där utställningen ”Shoe Stories. Berät-
telser om skor” beskådades. Birgitta Meurling berättade om sitt skointresse och om 
boken Skor är huvudsaken. Foto i privat ägo.
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har laddat sina mötesplatser med övervägande goda minnen och i backspe-
geln är upplevelsen av dessa platser huvudsakligen positiva, vilket är vad man 
kan förvänta sig. Damsällskapet är ju till för att erbjuda angenäm samvaro, 
 stimulerande kontakter samt god andlig och lekamlig spis i form av intressan-
ta program och välsmakande måltider. Förväntningarna är alltså högt ställda. 

Inom ramen för Damsällskapet Concordia har, som nämnts, en rad olika 
slags framträdanden skett, inte minst när sketcher och teaterstycken framförts 
liksom vid sång- och musikframträdanden. Systrarna har alltså iklätt sig olika 
roller, inte enbart i teaterform; också en föredragshållare ikläder sig ju en roll. 
Det innebär att många systrar vant sig vid att framträda i Concordias krets. 
För många av dem har det säkert inneburit – och innebär – en glädje att kunna 
framträda bland likasinnade. Salongstraditionen i mindre format och för en 
utvald skara har fortlevt i detta sällskap. Concordia har här även fungerat 
som ett eget rum i den Woolfska bemärkelsen.29 Här har ett slags kvinnornas 
semi-offentlighet utmejslats, åtminstone för en mindre krets. Inom sällskapets 

I samband med årsmötet 2018 på Träffpunkten tråddes empiredans under Inga-Lena 
Daleflod Lindahls ledning. T.v. syns Eva Helena von Sydow och Kerstin Ernestam, 
t.h. Micaela Kinch, Gudrun Andersson, Britt-Inger Johansson, Cecilia Pahlberg, 
Birgitta Meurling (böjer sig fram), Solveig Skoglund, Margareta Sund samt dans-
mästarinnan själv. Foto i privat ägo.
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ramar har man också skapat och upprätthållit traditioner, varav framförandet 
av Carin Ax julspel är det mest tydliga exemplet. 

De rum som systrarna befolkat är av såväl andlig som fysisk art och står i 
ömsesidig relation till varandra. Det är knappast märkligt att platser och mil-
jöer där man haft angenäma erfarenheter och njutit av uppsluppen samvaro 
får positiva förtecken, vilket är uppenbart när man går igenom Concordias 
arkiv eller samtalar med systrarna. Glada minnen färgar så att säga av sig på 
platsen där de ursprungliga händelserna en gång utspelades.

Höga förväntningar innebär emellertid att det också kan finnas risk för 
besvikelser. I källorna är det de lyckliga stunderna som återges i ord och bild, 
vilket inte innebär att det alltid rått fullkomlig harmoni. I efterhand minns 
man gärna de lyckliga stunderna blott.30 Men några systrar berättar också med 
glimten i ögat – muntligt och i skrift – om tillfällen när allt inte blev som man 
tänkt sig, när man under stark tidspress fick förbereda kvällens föredrag, när 
man råkade spilla på en medsysters vackra klänning, när man bröt mot den 
implicita klädkoden eller när en viss outtalad hierarki plötsligt framträdde. 
Det har under årens lopp skapats en viss uppförandekod och ett dekorum, 
som inte är tydligt uttalat och som man som nyinvald medlem kanske inte 
alltid omedelbart uppfattar.

Kerstin Hulter Åsberg presenterar vid årsmötet 2019 på Borgerskapets Hus den 
kommande jubileumsutställningen på Uppsala Stadsbibliotek. Systrarna lyssnar 
uppmärksamt. Fr.v. Micaela Kinch, Lilian Fredriksson, Maj Aldskogius,  Gudrun 
 Andersson, Ulrika Nisser och t.h. om talaren Kerstin Berglund och Birgitta 
Meurling. Foto i privat ägo.
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De flesta av de lokaler och mötesplatser som de tidiga concorditerna samla-
des på har idag försvunnit, men vissa finns fortfarande kvar och nyttjas ibland 
vid Concordiamöten, till exempel studentnationerna och det i Gluntarne be-
sjungna Eklundshof. Stadsdelen Kåbo med sina smakfulla villor finns fortfa-
rande och intar en särskild plats i medlemmarnas hjärtan och flera systrar har 
fortfarande adresser där, liksom i Luthagen och andra centrala stadsdelar. Med 
Concordiaglasögonen på näsan är dessa miljöer synnerligen plusladdade och 
platser där det alltjämt är gudagott att vara.
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Litteraturen
Av Carina Burman

Tidsmaskiner tycks inte gå att uppfinna, men om en sådan funnes tillgänglig 
för concordianer skulle jag ställa in den på hösten 1953. Då hölls nämligen 
två möten efter varandra, som måste ha varit enastående. Den 3 november 
var programpunkten ”Stina Aronson pratar Texas” och 9 december läste Sara 
Lidman en opublicerad novell.1 

Stina Aronson (1892–1956) bodde i Uppsala som barn och lyckades trots 
en fattig uppväxt ta studenten. I ungdomen ingick hon i kretsen kring Bror 
Hjorth och var förlovad med 
hans bror, men förlovningen 
tog slut och hon blev lärarin-
na på Gotland. Där träffade 
hon en ung sanatorieläkare 
och tillbringade sedan nästan 
tjugo år som överläkarhust-
ru i Västerbotten och Jämt-
land. Det var där hon började 
skriva. Hon debuterade 1921, 
men hennes mest kända ro-
man är Hitom himlen (1946), 
som handlar om læstadianer 
i Tornedalen. Kvinnors ställ-
ning, relationen mellan könen 
och livet på landsbygden är 
viktiga ingredienser i Aron-
sons diktning. Hon räknas till 
de främsta svenska modernis-
terna. Efter makens död 1936 
återvände hon till Uppsala, 
där hon återknöt umgänget 
med sina ungdomsvänner. 

I Concordia var Stina Aronson något av en främmande fågel. Hon var vis-
serligen dotter till en blivande biskop, men född utom äktenskapet och upp-
växt i blygsamma omständigheter. Första kontakten med sällskapet fick hon 

Stina Aronson 1950, fotograferad hemma i köket 
med kaffepannan Fabian. Digitalt museum. Foto: 
Uppsala-Bild. Upplandsmuseet.
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när det i maj 1949 gjorde utflykt till Eva Norinders sommarställe i Marielund. 
Tydligen kände Aronson och Norinder varandra. Norinder har beskrivits som 
en ”ideal-concordian road av musik, konst, litteratur, speciellt den franska”. 
Samtidigt hade hon känsla för vardagens skönhet – hon chockerade djupt en 
av sällskapets skönandar genom att besvara frågan ”vad tycker du bäst om i 
världen” med ”hänga tvätt”.

Vid årsmötet 1950 valdes Aronson in som medlem ”med överväldigande 
majoritet”. Greta Norrlin nämner henne i sitt jubileumstal vid sällskapets sex-
tioårsfest: ”Hon var otroligt skygg, alls ingen föreningsmänniska. Men hon triv-
des besynnerligt nog med Concordia och kom gärna när vi kallade.”2

På kungligt stipendium reste Stina Aronson 1951 till Texas, i avsikt att skri-
va en bok om makens uppväxt där. Återkomsten till Sverige innebar en stark 
kontrast mot det stimulerande livet i Staterna. ”Efter Amerika-resan känns 
det som om jag vore död och bara gick och spökade i mitt forna liv. Overkligt. 
Är det så?” skrev hon i sin dagbok ett par år efter hemkomsten, 25 september 
1953. Boken blev aldrig av, men föredraget i Concordia blev det. Den afto-
nen fick alltså medlemmarna uppleva kärnan till ett litterärt verk, som aldrig 
skrevs. En som var med talar om kvällen som ”en av de stora och oförgätliga”.3

I brist på tidsmaskin kan vi läsa protokollet från 3 november 1953, då Con-
cordia samlades till italiensk afton på Stadshotellets festvåning. ”D.v.s. det ita-
lienska inskränkte sig till att vara en fröjd för öga och gom”, konstaterar pro-
tokollet och tillägger att ”enligt gammal novembertradition bjöd Concordia på 
vin, röd Chianti denna gång”. Så lämnades ordet till Stina Aronson. 

Det var vanligt att medlemmarna berättade om resor de gjort, vilket också 
protokollet påpekar, ”men ingen har, så vitt jag vet, liksom Stina rest som 
kunglig stipendiat”. Referatet är kort, och protokollets lite hurtiga stil gör nog 
inte föredraget rättvisa:

Hon tog oss med på långa bilfärder över ändlösa stäpper eller mellan böljande 
sädesfält till gamla spanska städer med vackra intressanta kyrkor och kloster, 
berättade om sammanträffanden med konstnärer och författarkollegor och om 
sitt ’vanvettiga’ tilltag att – alldeles på egen hand arrangera garden parties för 
främmande länders diplomater [...].

Rasismen och det heta, fuktiga klimatet togs också upp. Föredraget höll Aron-
son (enligt protokollet) ”på sitt stilla, lågmälda vis – con amore”.4

Aronsons dagböcker innehåller mestadels anteckningar om sinnesstäm-
ningar och vardagligheter. Ibland berör hon människor som var viktiga för 
henne – däribland litteraturkritikern Margit Abenius. Sannolikt var det Aron-
son som rekommenderade Abenius som medlem i Concordia, även om vän-
nen aldrig blev aktiv i sällskapet. Båda var dock ledamöter av det betydligt 
vittrare Samfundet De nio, och Aronson var mycket fäst vid Abenius. I dag-
boken beskrivs Abenius: 
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Den bästa vän jag har och vet kan önska. Hon är lödig som människa betrak-
tad, där brister intet. Tänk att hon kom i min väg – som ett levande bevis på 
möjligheten av mänsklig (och kvinnlig) standard mitt i soppan av förflackning 
och förfalskning.5

Concordias sammankomster berör inte Aronson i dagboken – de dagarna skrev 
hon om helt andra saker – men sällskapet får ändå utrymme i anteckningarna.

Sommaren 1954 skrev Aronson om det mest basala: mat, inkomster (mesta-
dels inga), klädsel (oftast svart). Då och då kom hon med kärleksförklaringar 
till kaffepannan Fabian. Söndagen den 18 juli var hon dock ovanligt mång-
ordig. Anteckningen är värd att citera i sin helhet:

En skojig morron; vaknade kl halv åtta, hälsade gomorron på Fabian, fick här-
ligt kaffe av honom med Stockholmslimpa ur burken, frökenskrinet [asterisk: 
brödskrinet Titti Kaka], badade i husets nyckfulla varmvatten, la ut sängklä-
derna på vädring i fönstret. Medan jag låg i badkaret ringde telefonen, jag sva-
rade inte för jag var lat och faktiskt genomvåt. Bäddade, hörde Bach och Beet-
hoven i radions grammofonprogram. Lackerade naglarna till söndags med skärt 
lack från Tempo (pris 1 kr. flaskan).

Då ringde aset igen. Jag svarte hallå. En lågmäld och ljuv röst sa så här: 
gomorron lilla vän. Det var ordföranden i den enda förening jag anser värd att 
tillhöra, kvinnoföreningen Concordia (program: inget på förhand avgjort. Års-
avgift: 5 kr.) Hon bjöd mig till sig på middag idag. Vartåt i fridens namn börjar 
det här luta? Bio i förrgår, middagsbjudning idag! Rena susetochduset. För jag 
tackade ja, frejdigt och nylackerat.6

Concordias ordförande Greta Norrlin – ibland kallad ”Fru Concordia” – var 
nio år yngre än Aronson och hade utbildat sig till lärarinna, men knappt hun-
nit arbeta innan hon blev apotekarfru. Hon bodde i Lokkska gården vid Stora 
torget och var den som 1948 började skriva utförliga protokoll, vilket hon 
fortsatte med sedan hon blivit ordförande. Middagen den där julikvällen blev 
ett avbrott i Aronsons ensliga liv. Norrlin bjöd på sandwiches, fläskkotlett 
med potatis och sallad samt till efterrätt jordgubbar med vispgrädde. Vitt vin 
drack damerna, och så avslutade de med kaffe. Diskussionen rörde sig något 
förvånande om livet efter detta.7

Antagligen var detta Aronsons sista kontakt med Concordia. Hon hade inte 
varit på något möte sedan sitt eget föredrag hösten innan, och hon blev snart 
allt sjukare. Hon dog i Parkinsons i november 1956.8

Sara Lidman (1923–2004) tillhörde en senare generation. Hösten 1953 hade 
hon nyss debuterat med Tjärdalen, ett av de svenska förstlingsverk som slog 
igenom med dunder och brak. När Lidman talade i Concordia var hon alltså 
en lokal celebritet. Det är inte otroligt att kontakten gått genom Aronson, som 
hon tycks ha lärt känna genom studenternas mycket aktiva litteraturklubb. 
Vid en konferens om Aronson på åttiotalet berättade Lidman hur den äldre 
kvinnan en sommarkväll trettio år tidigare suttit och rökt och talat om sin 
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uppväxt, ”kanske berättade hon inte särskilt för mig utan erinrade sig bara och 
sökte de rätta orden, sökte sig det närmaste hon orkade komma”. Aronsons liv 
var inte lätt, och kontrasten till den trettio år yngre, hyllade Sara Lidman var 
betydlig.9

Concordias möte 9 december 1953 samlade en ”påfallande talrik skara” 
hemma hos Brita Munktell, som uppenbarligen bodde rymligt i Skandalhuset 
mitt emot universitetshuset. Protokollföraren (som väl var just Greta Norrlin) 
är entusiastisk över att bjudas sådan ”utomordentlig förnämlig, rent litterär 
underhållning”. Fascinationen för kvällens föredragshållare Sara Lidman är up-
penbar:

Vi sutto som trollbundna och lyssnade till det mörka gracila lilla flickebarnet 
med det sprakande temperamentet. Kom hon verkligen norrifrån från de mils-
vida skogarna, de mäktiga älvarnas solfattiga, vintriga land! Var hon inte istället 
en vildfågel söderifrån med hetsigt latinskt blod i sina ådrar. – Våra hjärtan, vår 
beundran och tacksamhet vann hon helt och fullt.10

Äldre litteraturvetarkolleger har berättat för mig att Lidman var ett karisma-
tiskt centrum i femtiotalets litterära Uppsalaliv, och någon blev närmast lyrisk 
vid minnet av hur hon höll hov, liggande på ett golv med det långa, mörka hå-
ret utslaget över den ljusa mattan. Samma utstrålning drabbade uppenbarligen 
concordianerna. Själv minns jag henne som Jernbaneeposets författare, en tant 
med upprättstående grått hår. Senare, när jag själv blev författare, satt jag vid 
ett tillfälle snett emot henne på Bonniers bokmässemiddag i Göteborg. Håret 
vippade fram och tillbaka, och jag funderade på vad det påminde om – tills jag 
insåg att det var just så som yngsta barnets lugg uppförde sig. Den gången höll 
Sara ett magnifikt tacktal, där hon beskrev oss författare som de resande som 
i hennes barndom kommit till Missenträsk – de kom med färg och glädje, som 
en omväxling i vardagen, men samtidigt var det en lättnad när de åkte igen. 
Så, sade hon, måste Göteborg betrakta oss författare. Lustigt nog handlade 
den opublicerade novell hon läste i Concordia just om detta – om hur de kom 
”som en gräshoppssvärm och slog sig ner i den lilla västerbottniska byn och 
blev den stora upplevelsen för den unga bondhustrun”. Uppenbarligen hade 
hon ett paradnummer, som hon då och då plockade fram åt oss behövande.11

Sara Lidman dog innan jag kom med i Concordia, så jag fick aldrig tillfälle 
att diskutera sällskapet med henne. Hon tycks inte ha varit någon särskilt 
aktiv medlem. Det har alltid varit sällsynt att icke-medlemmar framträdde 
– utom en och annan inlånad make eller son – men kanske hade någon pro-
gramansvarig lyckats knipa henne för framträdandet 1953. Medlem blev hon 
först 1955. Det året kom hennes roman Hjortronlandet, och snart skulle Lid-
man lämna Uppsala. Inget tyder på att Concordia spelade någon större roll 
i hennes liv eller att hon ens gick på mötena. Som hennes biograf Birgitta 
Holm påpekade för mig förekommer dock ett skepp vid namn Concordia i 
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Jernbane eposet. Namnet är ”uppfångat av Didrik i hans kärleksrop till Anna 
Stava: ’O Concordia, du min långhalsade trana.’”12 

Lite märkligt är det att två av Sveriges främsta arbetarskildrare var med-
lemmar i det högborgerliga Concordia. Litteraturen har dock alltid varit vik-
tig i sällskapet. Stadgarnas första paragraf fastslog redan 1919 att det syftar 
till att ”sammanföra damer i Upsala med litterära, konstnärliga enkannerligen 
musikaliska aspekter”.13 Sällskapet har haft fler författare bland sina medlem-
mar, vilka vi strax ska återkomma till, men framför allt har mötena präglats 
av litterära yttringar. Dit hör också talekonst och visdiktning. En rad tal är 
bevarade från olika jubileer. På gåsmiddagen 1948 hölls ”Tal i bunden och 
obunden form” av toastmastern Margareta Norman, och vid sextioårsjubileet 
1979 höll Greta Norrlin ett innehållsrik tal, som tecknade sällskapets historia 
och som citeras på många håll i denna bok. I arkivet finns både bords- och 
snapsvisor från de större middagarna. Gåsmiddagarna var länge en tradition, 
och dit bjöds också männen – ”tyrannerna”, som de feministiskt etiketteras i 
en bordsvisa från fyrtiotalet. 

Man spelade också teater. Arkivet rymmer en inköpt Studiehandledning för 
amatörteatercirklar, men även flera sketcher av den teaterälskande ordföran-
den Signe Psilander (närmare behandlade i avsnittet om sång och spex nedan). 
Liksom i traditionella studentspex tillämpades enkönad rollbesättning, och 
såväl manliga som kvinnliga roller tolkades av kvinnor – i detta fall medlem-
marna. Dikter skrev man också till varandra, och den vackra, begåvade och 
charmerande ordföranden Anna-Lis Kullenberg prydde gärna protokollet med 
egna rim.

Mötena har alltid erbjudit litterär underhållning av skilda slag. När doku-
mentationen inleddes 1948 var detta redan en tradition. Man deklamerade 
dikter, hade högläsning ur romaner eller diskuterade nya böcker. Gåsmid-
dagen 1948 rymde inte bara tal och pianomusik, utan också uppläsning av 
”några av Anna Maria Lenngrens ’Skaldeförsök’” av Gertrud Strauss, ännu en 
av Concordias teaterfantaster. ”Jag har spelat teater så länge jag kan minnas”, sa 
hon själv. Hon delade tidigt sin tid mellan familj och arbete – inte teater, utan 
”kamerala uppgifter” – och i Concordia hörde Anna Maria Lenngren till hen-
nes favoritroller. Diktläsningen skedde i full sjuttonhundratalsmundering.14

När det blivit vardag efter gåsmiddagen presenterade tre medlemmar i feb-
ruari 1949 nyutkomna böcker: Greta Norrlin Stefan Zweigs bok om Fouché, 
Stina Heyman Carlo Levis Kristus stannade i Eboli och Emy Cederblad med-
elklassens favoritjulklappsförfattare, den numera misskände Olle Hedbergs 
Da’n före da’n. Medlemmarna valde minsann inga lättsmälta böcker. Nya bok-
presentationer följde 21 januari 1950, då man behandlade Stig Dagermans Bröl-
lopsbesvär, Elin Wägners postuma Fredrika Bremer och Fredrik Bööks Victoria 
Benedictson och Georg Brandes, som alla utkommit året innan. Protokollet be-
rättar att Greta Fägersten ”på ett mycket intressant sätt benade upp för oss 
Bööks bok om Victoria Benedictson och Georg Brandes och på många punk-
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ter ådagalade en kritisk inställning till förf:s behandling av det ömtåliga äm-
net”. Några år senare talade Fägersten om Erik Lindegrens och Karl Vennbergs 
senaste diktsamlingar, och vid samma möte presenterade Coco Segerstedt den 
amerikanske författaren Lesley Blanchs The Wilder Stones of Love. Protokoll-
föraren citerar Tegnér, men tycks inte riktigt à jour med modernismens lyrik. 
Båda föredragshållarna får dock mycket beröm och kallas intressanta, litterära 
och väl förberedda.15

Femtiotalet tycks ha varit en intellektuellt ambitiös period inom Concor-
dia, men bruket med uppläsning och litteraturdiskussioner fortsatte också 
senare. Man behöver inte leta länge i protokollen för att hitta fler exempel: 
I november 1962 läste Carin Ax upp Ovidius ”Filemon och Baucis” och på 
årsmötet 1971 presenterade Vera Hamilton två böcker med norrländskt tema, 
Petrus Læstadius Journal och Aronsons Hitom himlen. Urvalsprinciperna tycks 
inte alltid ha präglats av aktualitet – även om Per Erik Wahlunds Ovidiusur-
val utkom på Natur & Kultur 1961 – utan utgått från medlemmarnas egna 
preferenser. Bibliotekarien Kerstin Carlson gav i april 1982 tips på ”Böcker i 

hängmattan” och i december 1990 
bjöd hon på ett ”Litet lättsamt prat 
om böcker”. Författaren Lilian Fre-
driksson (1942–2019) och jag själv 
talade i november 2014 om hund-
raåringarna Tove Jansson och Ma-
ria Lang. 

Matrikeln visar ett drygt tiotal 
medlemmar som tituleras ”förfat-
tarinna” eller ”författare” eller som 
det är bekant har arbetat som så-
dana.16 De täcker alla genrer och 
all slags publik. Emy Cederblad 
och Mathilde Wigert-Österlund 
behandlas i egna kapitel nedan. 
Bland lyrikerna märks Gunvor 
Anér (1892–1967), som publice-

rade flera diktsamlingar på värmländsk dialekt, liksom Greta Fägersten, vars 
ganska amatörmässiga dikter ofta handlade om Uppsala. Hon författade även 
dramatiska dialoger. Lyriker var även Barbro Sundquist, som dock främst var 
verksam som kåsör.17 

I nutidens tidningar får kåseriet allt mindre plats, men i nittonhundratalets 
papperstidningar var det ett uppskattat inslag. Eftersom kåseriet ofta behand-
lade vardagliga ämnen släpptes kvinnor gärna in. Emy Cederblad gjorde en 
särskild poäng av det genom att välja signaturen ”Bara ett fruntimmer” och se-
nare ”Ett fruntimmer”. För kåsörer var det i allmänhet signatur som gällde – vi 
har ju klassiska exempel som DN:s Red Top och Jolo – och bland de skrivande 

Lilian Fredriksson (t.h.) tillsammans med 
Gunilla Ljungman vid adventsfesten 2015. 
Foto i privat ägo.
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concordianerna märks Coco (Coco Segerstedt) och Clarissa (Barbro Sund-
quist), båda förstås i UNT. På trettiotalet skrev Coco också några barnböcker, 
dock under sitt riktiga namn Marie-Louise Segerstedt. Alla dessa skrivande 
kvinnor bidrog till Concordias litterära program, och Coco Segerstedt talade 
en gång dessutom om ”Människor jag mött” och gav en fascinerande inblick 
i en universitetsrektorskas vardag under nittonhundratalet.18 Den nuvarande 
medlemmen Lena Köster var länge journalist på UNT och bidrog också med 
kåserier. Senare har hon författat både lyrik och romaner. 

De många kåsörerna i sällskapet visar på lokaltidningens betydelse i Upp-
sala, men också att dessa kulturintresserade damer gärna valde in skrivande 
kvinnor. Gunilla Lindberg (1934–2011) verkade under många år som frilans-
journalist och kåsör i UNT. Framför allt skrev hon om Uppsala, där hon växt 
upp vid Domkyrkoplan, och hon skulle också skildra sin ungdoms stad i flera 
böcker, bland annat under samlingstiteln I våra kvarter. Hon skrev dessutom 
ett par romaner, och under sommarsemestrarna översatte hon romantiska 
böcker. Som ung arbetade Lindberg på reklambyrå och myntade då en livs-
kraftig slogan: ”Sunsilk tänder stjärnor i ditt hår” (i vårt årtusende till och med 
utnyttjad som snapsvisa med lydelsen ”Brännvin tänder stjärnor i ditt hår”). 
Arbetade gjorde Gunilla så gott som alltid. Det berättas att hon bara tog ledigt 
för en långlunch om året – den avåts i Danmark och varade från ena dagens 
lunch till nästa dags frukost – och för möten i Concordia. Där var hon djupt 
älskad och fortfarande omtalad med värme och saknad.19 

Hemstaden är viktig i Concordia. Stadgarna säger att medlemmarna måste 
vara bosatta i Uppsala – inte i Knivsta, Morgongåva eller någon annan närbe-
lägen ort, utan Uppsala. Flera av sällskapets författare har också skrivit om 
staden. Lilian Fredriksson gav tillsammans med maken Karl G. Fredriksson 
ut en bok om det litterära Uppsala, Där själva kajorna tala latin (1995). Bland 
många andra författare som besökt staden nämns där tyskan Amalia von Hel-
vig (1776–1831), som kom att spela en roll för Concordia trots att hon dog åt-
tioåtta år före dess grundande. 

von Helvig växte upp i Weimar och umgicks i ungdomen med både Goethe 
och Schiller. Sedan blev hon en känd poet och intresserade sig med tiden för 
den knoppande svenska romantiken. Våren 1816 for hon till Uppsala för att 
lära känna Atterbom och Geijer och inledde en glödande men sannolikt pla-
tonsk kärlekshistoria med den senare. Den uppsluppna stämningen förbyttes 
dock snart i djup sorg, då hennes båda små söner drabbades av scharlakans-
feber och sexåringen Bernhard dog. Pojkens grav finns fortfarande på Gamla 
kyrkogården, och sedan Concordias medlemmar rörts av hans öde tog de på 
sig ett särskilt ansvar för vården av den lilla graven.20

Lille Bernhard förekommer också i romanen Islandet (2001), där en annan 
Concordiamedlem berättar om den märkliga våren 1816 och livet i det kalla 
Sverige. Författaren till boken är identisk med denna artikels, men föredrar 
just här att skildra sig själv i tredje person. Alltså: Carina Burman hör till 
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Concordias mest produktiva författare. Hon är litteraturforskare i grunden 
och debuterade 1993 med Min salig bror Jean Hendrich, en frustande vällustig 
sjuttonhundratalsroman. Sammanlagt har hon publicerat åtta romaner och 
ungefär lika många fackböcker. Bland annat har hon skrivit fyra biografier, nu 
senast Bellman. Biografin (2019). Tre av romanerna är historiska deckare, där 
en självöverskattande succéförfattarinna löser mysterier i London, Rom och 
Osmanska riket vid artonhundratalets mitt.

Bland Concordias medlemmar finns ganska många deckarförfattare. Äldst 
är Gurli Taube, som vi redan mött som bibliotekarie. Hon inledde dock sitt 
författarskap betydligt mer akademiskt med Svensk regementshistorisk biblio-
grafi (1949). Taubes författarskap har två huvudinriktningar: lokalhistoria och 
ond bråd död. Som lokalhistoriker publicerade hon sig i Upsala Nya Tidning 
och skrev även böcker och artiklar om Uppsala – gärna då det tidiga arton-
hundratalets stad och kulturkretsar. Böckerna är lätta och närmast kåserande 
i tonen, men rymmer stort kunnande, som kanske en manlig skribent hade 
uttryckt på annat sätt. Också olika aspekter av universitets- och pedagogik-
historia intresserade henne. I en stort upplagd artikel 1969 undersökte hon 
vältalighetsprofessorn Johan Arendt Bellman – skaldens farfar – och hans pe-
dagogiska program, och i Musik, dans och andra akademiska färdigheter i Upp-
sala (1963) var hon den första som tecknade exercitiernas historia. 

Sin mera dödliga (men kanske också mest levande) produktion författa-
de hon under pseudonymen Elise Dufva – en rätt lättgenomskådlig lek på 
namnet Taube, som ju betyder duva på tyska. Två deckare skrev hon, och i 
båda använde hon sig av erfarenheter från Uppsalatrakten. Mordet på Cristina 
(1952) utspelar sig på ett bibliotek, som visserligen heter Cristinabiblioteket, 
men som har tydliga likheter med Carolina. Där finns samma anstormning av 
forskare, och dessutom en överbibliotekarie, vars gestalt antyder hans likheter 
med Anders Grape. Biblioteket är dock inte beläget i Uppsala, utan i den lilla 
staden Viköping. Sådana påhittade städer var inte ovanliga i äldre deckare. 
Boken kom i nyutgåva 2018. Nära staden ligger också godset Benningsberg, där 
Döden öppnar dörrar (1956) utspelar sig. Förebilden är Krusenbergs herrgård 
utanför Uppsala.

Båda böckerna har en ung kvinnlig biblioteksassistent som huvudperson. 
Tillsammans med polisen löser hon gåtan. Taube är ingen stor personskildrare, 
men böckerna har en tidsfärg som gör dem läsvärda. Plasticregnkappor och 
samtidsslang förekommer i önskvärd utsträckning. Att det sedan inte enbart 
handlar om mord utan också om bibliotek och bokstölder ger dem förstås 
också ett visst intresse. Möjligen kunde dessutom femtiotalets läsare hitta fler 
personporträtt av Uppsalabibliotekarier. I Mordet på Cristina kan inte heller 
Taube avhålla sig från att skicka detektiver inte endast till Paris, utan också till 
det verkliga Uppsala, där man ser ”Carolina, som låg uppe på Drottninggatans 
krön, ståtligt och pliktbjudande”.
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Man kunde ju tänka sig att Gurli Taube presenterat sina rön inom det mor-
diska i Concordia, men så tycks inte ha varit fallet. Det finns vissa namn, som 
ständigt återkommer i annalerna, men hon var ingen flitig föredragshållare. 
Några av hennes föredrag har berörts i artikeln om bibliotekarierna ovan, men 
varken Carolina eller deckarna hörde till ämnena. 

Under senare år har Concordia kunnat räkna två ledamöter i Svenska Deckar-
akademin bland sina medlemmar. Först var Lilian Fredriksson, som valdes in i 
Deckarakademin redan 1985. Hon var en mångsidig författare, som skrev om 
deckare och översatte åtskilliga sådana – däribland Ruth Rendell, som hon 
också räknade till sina personliga vänner. Den andra är Christina Wahldén, 
som började som journalist, men övergick till att skriva skönlitteratur. Hon 
har författat ett antal romaner, men framför allt böcker för barn och unga 
vuxna. Mest känd är kanske hennes debutbok Kort kjol (1994), som ännu tjugo 
år efter utgivningen väckte rabalder eftersom den skildrat en våldtäkt på ett 
obehagligt sätt.21 

Mera lättsmält var kanske den norska barnboksförfattaren Johanne Grieg 
Cederblad (1901–1979), som 1933 gifte sig med Carl Cederblad – alltså samme 
man som Emy Cederblad varit gift med.22 Något intagningsdatum i Concor-
dia finns inte i matrikeln, men sannolikt var hon med i sällskapet före Emy, 
som valdes in 1946. Bristen på protokoll gör att vi inte vet något om Johan-
nes verksamhet i Concordia. Antagligen lämnade hon sällskapet i mitten av 
femtiotalet. Carl Cederblad dog 1954, och några år senare flyttade änkan till 
Stockholm. 

Gurli Taube (t.h.) tillsammans med Nobelpristagaren Gabriela Mistral 
och överbibliotekarien Anders Grape på Carolinas trappa i december 
1945. Digitalt museum. Foto: Uppsala-Bild. Upplandsmuseet. 
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Johanne Grieg Cederblad var ursprungligen lärare och skrev ett antal barn-
böcker för mindre barn, däribland Per och Greta (1948), som vände sig till barn 
som just lärt sig läsa. En recension berömde den för ”en varm och vänlig ton”, 
och antog att den skulle ”roa de flesta småttingar”. Hon berättade också om 
sina erfarenheter som lärare i Barn (1934), en bok som blev så pass uppmärk-
sammad att den lästes i radio. 

Liksom maken tycks Johanne ha intresserat sig för folkbildning. Hon var en 
flitig föredragshållare om Norge och norsk kultur. Under kriget blev hennes 
och makens hem tillflyktsort för landsflyktiga norskar. Hon författade också 
ett par biografier, däribland en kort framställning om Selma Lagerlöf och en 
utförligare om Edvard Grieg. Den senare översattes till svenska av Carin Ce-
derblad Lindfors, alltså Emys och Carls dotter. En recensent talar om Grieg-
biografins ”spänstiga rytm och dess friska, rättframma stil”, men ger inte för-
fattaren godkänt i det musikaliska. Genomgående var recensionerna av hennes 
verk vänliga, som om man inte riktigt tog henne på allvar, och det hände att 
de dök upp på kvinnosidan under rubriken ”Hus och hem och modenytt”. Så 
kunde man på den tiden förminska verk, skrivna av kvinnor.23

Litteraturen i Concordias historia är lika mångfasetterad som litteraturen 
själv – vi har här grötrim och lättsamma tal, diktläsning i sjuttonhundratals-
kläder, ond bråd död, sexuellt våld, oskuldsfulla barnböcker, kåserier om 
hemlivet samt djupa, svårmodiga böcker om fattigdom och människans vill-
kor. Här finns författare som fått pris av Svenska Akademien och De Nio, lika 

Johanne Grieg Cederblad i hemmet tillsammans med maken Carl och de två 
 barnen. Digitalt museum. Foto: Uppsala-Bild. Upplandsmuseet.
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väl som skribenter vars verk tryckts i dagstidningar och glömts dagen därpå. 
I Concordia har dock författarna varit mindre viktiga för litteraturens upp-
rätthållande än bibliotekarier och andra läsare. Dessa kvinnor – dessa femtio 
– är nämligen ett läsande folk. Så säger stadgarna att de ska vara, och sådan är 
också verkligheten.

Noter
1 Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], s. 59. Vid årsmötet samma år talade 

Stina Aronson om ”Vad gör Concordia för Holland?”, vilket ledde till att 100:- ur Concor-
dias kassa skänktes till Radiohjälpen, ”och man enades om att som önskeskiva föreslå ett 
potpourri ur operan Martha”. UUB, Concordias arkiv, protokoll 16/2 1953. För Aronsons 
författarskap, se Caroline Graeske, Bortom ödelandet: en studie av Stina Aronsons författar-
skap (diss, Uppsala, 2003).

2 Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], s. 10, 12. UUB, Concordias arkiv, pa-
rentation över Stina Aronson.

3 UUB, Stina Aronsons arkiv. Räknehäfte, dagboksanteckningar 1952–53, anteckning 25/9 
1953. UUB, Concordias arkiv, parentation över Stina Aronson.

4 UUB, Concordias arkiv, protokoll 3/11 1953. Menyn bestod av ”insalata genovese” och 
” escalopini bolognese”.

5 UUB, Stina Aronsons arkiv. Spiralblock med dagbok från sommaren 1954, anteckning 30/7 
1954.

6 UUB, Stina Aronsons arkiv. Spiralblock med dagbok från sommaren 1954, anteckningar 
18/7 1954. Norrlin i Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], s. 12.

7 UUB, Stina Aronsons arkiv. Spiralblock med dagbok från sommaren 1954, anteckningar 
18/7 1954. [Carin Ax,] ”Om löftet till Greta Norrlin”, Damsällskapet Concordia Minnesskrift 
[stencil, 1998], s. 7f.

8 UUB, Concordias arkiv, parentation över Stina Aronson.
9 Sara Lidman, ”Om Stina Aronson och stundens mod”, i Röster om Stina Aronson, red.  Martin 

Aagård och Birgitta Holm (Uppsala, 1996), s. 12.
10 UUB, Concordias arkiv, protokoll 9/12 1953.
11 Ibid.
12 E-postmeddelande från Birgitta Holm, 26/6 2016.
13 Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], s. 4.
14 Ibid., s. 53, 28.
15 UUB, Concordias arkiv, protokoll, 21/1 1950, 23/3 1955.
16 Förläggardottern Ulla Brunius (f. Hökerberg) var verksam som översättare och dessutom 

ingift i en vitter familj. Vid ett möte 15/9 1982 berättade hon om sin svärmor Célie Brunius, 
en tidig kvinnlig journalist.

17 Gunvor Anér skrev Värmlandsvers (1959), Ack Värmeland (1961), På kyrkbacken (1963) 
samt Tistel och lavendel (1964). Så sent som 1993 kom en samlingsvolym, Värmlandsvers: tre 
samlingar på dikt och prosa. Greta Fägersten publicerade diktsamlingen Från Svartbäcken 
till Orust: mormors gammalmodiga dilettantverser plus några nutida orimligheter (Uppsala, 
1970) och Fem historiska dialoger för skolteatern (Uppsala, 1939). Ett exemplar av den förra 
finns i Concordias arkiv.

18 UUB, Concordias arkiv, Coco Segerstedts eget manuskript till föredraget 6/10 1983. Trots 
de många internationella celebriteterna är det kanske en fråga av Gunnar Myrdal som gör 
störst intryck: ”Hur är det, är du en arbetande kvinna eller en odalisk?” Rektorskan kom-
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menterar: ”Jag behöver väl inte förklara att jag ivrigt bedyrade att en odalisk, det var just 
vad jag var, det.”

19 Libris. Lena Köster, runa över Gunilla Lindberg, UNT, 20/8 2011.
20 Historien om Concordias engagemang för Bernhard har återberättats för mig av Karin 

 Alsén Reimer.
21 För reaktionen från Hammarö kommun, se artikel av Love Ahlstrand, DN 19/10 2015. 
22 Vem är det (1943), http://runeberg.org/vemardet/1943/0151.html. Läst 10/5 2019. Hon var 

syster till författaren Nordahl Grieg, som var starkt politiskt engagerad för kommunismen 
och dog som flygare på de allierades sida i en räd mot Berlin 1943. Artikeln ”Nordahl Grieg”, 
no.wikipedia.org (läst 10/8 2018).

23 ”Johanne Grieg Cederblad”, artikel på no.wikipedia.org (läst 10/8 2018). Artikel om Jo-
hanne Grieg Cederblad av pseud. Corinna i SvD 30/12 1950. Flera av hennes böcker finns 
digitalt tillgängliga på Nasjonalbiblioteket, men bara för den som har norsk ip-adress. SvD 
3, 9–10/1 1935, recension av Barn 29/12 1934, recension av Edvard Grieg av sign. K.R-n 14/12 
1946, av Per och Greta under rubriken ”Roligt för nybörjare” av sign. G.B. 11/12 1948.
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Konsten
Av Britt-Inger Johansson

Att litteraturen och musiken genom åren har haft mer utrymme än konsten 
vid Concordias möten kan lätt förklaras med att de är mer portabla. Det är 
lätt att ta med en bok till ett möte, finns det ett instrument går det att ta med 
noter och bland systrarna finns alltid någon som kan ackompanjera. Att samla 
in och ta med konstverk för att belysa någon systers konstnärskap är i gengäld 
oftast svårare, även om det förekommit vid ett par tillfällen. Konsten har för 
det mesta figurerat inom sällskapet på andra sätt genom de konstnärer som 
varit medlemmar och berättat om sin verksamhet, via konstutställningar på 
gallerier och museer och via studiebesök till kulturhistoriskt intressanta bygg-
nader samt genom föredrag av konstintresserade systrar. 

Två målarinnor – Mathilde Wigert Österlund 
och Ella Hägg-Bolin
En av de första bildkonstnärerna som valdes in i Concordia var Mathilde Wi-
gert (1873–1943). Hon var gift med Uppsalakonstnären John Österlund och 
utöver måleri ägnade hon sig också åt textil konst. Längre fram i denna anto-
logi finns en uppsats med fokus på hennes liv och verk, därför nöjer jag mig 
här med att komplettera bilden av henne i Concordiasammanhang med några 
minnen som nedtecknats. Den 7 oktober 1969 besökte till exempel Concordia 
Uppsala Konsthall för att se en minnesutställning över henne arrangerad av 
concordianen Sickan Abramson. Om Mathilde skrevs i protokollet: 

Hon var ju en uppskattad Concordia-syster. Hennes oerhört personliga konst 
förmedlade en varm stämning och vi förundrades över hennes framtidsnär-
het i form och material, t.ex. hennes coullager [sic] med bl.a. knappar, fransar, 
pärlor, garner som beståndsdelar. Intensiv, detaljrik och färgdramatisk var 
hennes konst. Tyvärr var hennes målningar med kyrkointeriörer som motiv, 
där hennes färgbehandling speciellt kom till sin rätt, ej företrädda. Hennes 
ordgivna tankar och känslor fick vi också en aning om, när Barbro Sundquist 
läste ur hennes Vox. Märkligt framträdde där hennes nästan magiska uppfatt-
ning om färger och nyanser. Känslomässigt blev hon ju mystiskt bunden till 
sina tavlor, som hon kallade ”sina barn”.1 
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Samma år vid Concordias femtioårsjubileum 1969 berättade Hanna Boëthius 
utifrån sina egna minnen att: 

Hon älskade sina tavlor, de voro hennes barn och i Vox har hon skrivit ett 
kapitel ’Brev till mina målningar’. Hon sålde inte gärna sina tavlor, hon ville 
veta var dessa hennes barn hamnade, utan gav i stället bort dem till vänner 
som hon visste skulle vårda dem och jag var lycklig nog att få en tavla. Som 
konstnär hade hon många strängar på lyran, hon skrev, hon ritade mönster 
och sydde textilier.2

Att Mathilde var varmt avhållen i Concordia framgår av vittnesbörd som 
dessa.

Ellen ”Ella” Hägg-Bolin (1872–1954) hör också till den äldsta generationen 
systrar, även om exakt årtal för invalet inte är känt. Hon tycks också ha varit 
ganska aktiv i Concordia att döma av de fragmentariska uppgifter som finns 
om henne. I en handskriven medlemsförteckning i arkivet, som en senare 
hand daterat till cirka 1936, anges hon vara vice ordförande.3 Greta Norrlin 

Ella Hägg-Bolins porträtt av Nathan Söderblom i Uppsala 
universitets konstsamling. Museum Gustavianum. 



BRITT-INGER JOHANSSON

78

omnämnde henne till exempel i jubileumstalet 1979 som ”ståtlig, glad och 
humoristisk”.4 Enligt henne behöll Ella kontakten med Concordia genom 
att delta i jubileer och som gäst vid andra sammankomster sedan hon efter 
makens död flyttat från Uppsala. Litet skämtsamt sade Norrlin ”att åtskilliga 
Uppsalaprofeter förevigats av hennes pensel”. 5 Ett par av hennes porträtt finns 
i universitetets konstsamling: ett av Östen Bergstrand, professor i astronomi, 
och ett ofta reproducerat porträtt av ärkebiskopen Nathan Söderblom. I all-
mänhet avbildades den som satt för henne i bröstformat och trekvartsprofil 
mot den brukliga neutrala mörka bakgrunden. 

Ella Hägg-Bolin föddes i Karlskrona i en konstnärligt mycket aktiv familj. 
Fadern, konteramiralen Jacob Hägg, ansågs vara Sveriges främsta marinmå-

Mathilde Wigert-Österlund vid staffliet. UUB, Christina 
Backmans donation, reprobild, originalet i privat ägo. 
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lare under sin livstid. Ella Hägg-Bolin tog upp studier vid Tekniska skolan 
(f.d. Slöjdskolan) i Stockholm 1890–1892 för att sedan fortsätta vid Konstaka-
demien 1893–1895.6 Ella lär också i likhet med Mathilde ha studerat i Paris en 
tid, men oklart när. I samband med att hon avslutade sina studier gifte hon sig 
1895 med den sexton år äldre läroverksadjunkten Sigurd Bolin från Uppsala. 
Han var livligt engagerad i Uppsalas musikliv.7

Ella visade sina verk i ett par tidiga utställningar i Uppsala, dels i Student-
kårens lokaler på nittonhundratjugotalet, dels på Smålands nation tillsammans 
med illustratören, tonsättaren och författaren Yngve Ågren (1889–1982).8 Ut-
över porträtt målade hon landskap och stilleben. En av grundarna, Wendela 
Skytte-Sjöberg, berättade vid Concordias fyrtiofemårsjubileum att Ella Hägg-
Bolin hade skänkt ”många tavlor till sällskapet, som lottades ut till förmån för 
Concordias affärer, som ständigt var dåliga”.9 Stilleben och landskap liksom 
porträtt var länge den motivkrets som de flesta kvinnliga målare av tradition 
ägnade sig åt, både eftersom de ansågs lämpliga för kvinnor, men också för att 
de sålde bra. 

Två keramiker – Anna-Lisa Thomson 
och Ingrid Atterberg
År 1905 föddes ytterligare en konstnärsconcordian i Karlskrona, bildkonst-
nären och keramikern Anna-Lisa Thomson som avled 1952 (gift med läkaren 
John-Paul Edwardson). Samtidigt som Greta Norrlin invaldes hon i Concor-
dia 1944 vid sällskapets tjugofemårsjubileum. Norrlin berättade senare att det 
ledde till att ingen brydde sig stort om de nyinvalda då jubileet stod i fokus för 
allas uppmärksamhet. Vid årsmötet 3 mars 1948 valdes Anna-Lisa till adjun-
gerad medlem av styrelsen som rådgivare när det gäller konst, samtidigt som 
Anna Fredrikson erhöll samma post på musikens område.10 

Vid nästa jubileum 1949 när Concordia firade trettio år var Anna-Lisa 
Thomson mera aktiv. Hon ”hade svängt ihop ett surrealistiskt porträtt av 
Endräktens gudinna vilken högtidligen avtäcktes för att sedan spårlöst för-
svinna”.11 När Signe Psilander avgick som ordförande den 21 januari 1950 
skänktes ett föreningsmärke i förgyllt silver i ett första handgjort exem-
plar till henne. Det var designat av Anna-Lisa Thomson och föreställde ett 
”spegel-C krönt av två ringar alluderande på föreningens namn på vänskapen 
och på det gifta stånd som alla medlemmar tillhöra.”12 Greta Norrlin mindes 
henne senare som:

ganska reserverad, höll sig gärna litet på avstånd, men i en trängre krets kun-
de hon vara glatt uppsluppen, full av tokiga infall. Som teaterledare i Concor-
dia var hon omistlig. Vad kunde inte hon få ut av Signe Psis pjäser.13 

Anna-Lisa tycks alltså ha varit påfallande aktiv i Concordia där hon blomma-
de upp socialt och blev mycket uppskattad för sin allsidiga kreativa  begåvning. 
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Anna Fredrikson dog samma år som Anna-Lisa Thomson, varpå de rådgivande 
posterna i styrelsen avskaffades och man tillsatte en extra ledamot i stället.14 

Även Anna-Lisa Thomson skaffade sig sin grundläggande utbildning på 
Tekniska skolan. Efter fyra års utbildning fick hon 1928 sin första anställning 
vid S:t Eriks lervarufabrik i Uppsala, som inte tidigare hade haft någon konst-
när anställd. Efter två år blev hon befordrad till konstnärlig ledare. Hennes 
första bidrag var en fajansserie som enligt konsthistorikern Anna Hedstrand 
uppvisade ”ett utmärkt sinne för formernas och mönstrens samspel.”15 

Anna-Lisa Thomson bytte efter några år arbetsgivare och gick 1933 över till 
Gefle porslinsfabrik. När Gefle porslinsfabrik tre år senare såldes till Uppsala-
Ekeby AB följde hon med. Cirkeln slöts när Uppsala-Ekeby AB även övertog S:t 
Eriks lervarufabriks lokaler och maskiner vid dess nedläggning 1937.16 Hon var 
sedan verksam vid Uppsala-Ekeby AB fram till sin död 1952. Anna-Lisa hade 
inte bara anammat det modernistiska formspråket utan också dess ideologi 
som förespråkade att konst skulle vara ekonomiskt nåbar för en bred publik.

Anna-Lisa Thomson arbetar i sin ateljé med en urna i serien Paprika 
1948. På väggen finns teckningar av henne. Digitalt museum. Foto: 
Uppsala-Bild, Upplandsmuseets samlingar.
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Anna-Lisa Thomson designade till en början vaser, skålar och fat inom den 
klassiskt inspirerade stilriktning som fått namnet Swedish Grace, men lät sig 
också inspireras av japanskt och kinesiskt formspråk. Det senare märks fram-
förallt i hennes kakelplattor. Hon frångick dessutom den traditionella drej-
ningstekniken för att i stället pressa eller gjuta sitt lergods. I och med sitt 
deltagande i Stockholmsutställningen 1930 lämnade Anna-Lisa Swedish Grace 
bakom sig. I fortsättningen karakteriserades hennes arbeten av förenklade och 
stramare former samt abstrahering och stilisering av figurmotiven.17 Det är 
främst dessa keramiska arbeten som hon blivit känd för.

Hon hade sin älskade sommarstuga vid Västkusten och hennes mönster-
värld var i huvudsak inspirerad av undervattensmiljöerna som fanns där. På 
godset simmar stiliserade fiskar omkring omgivna av sjöstjärnor och allehanda 
havsväxter. Många arbeten är utpräglat modernistiska med abstrakta motiv. 
Färgskalan domineras ofta av blått, brunt och gult mot gråaktig bakgrund. 
Ytan på keramiken är ofta sträv och opolerad vilket ibland ger den en svag 
antydan av relief. Anna-Lisas mest kända produkt är nog annars serien Pap-
rika från 1948 med vaser och skålar i olika storlekar och former. Vaserna har 
funnits i många hem och är kanske det föremål som oftast kommer ut på 
auktionsmarknaden. 

Även hennes måleri var naturinspirerat och omfattade bland annat bloms-
terstilleben och landskapsmotiv, gärna från miljön runt stugan där hon kopp-
lade av från sitt keramiska värv med att måla. Greta Norrlin uppskattade 
mycket Anna-Lisas måleri, vilket märks i jubileumstalet 1979 där hon karak-
teriserar det som ”drömskt-lyriskt surrealistiska tavlor med sommarens vild-
flora under nymånens skära eller gryningens ljus”.18

Fat modell ”Spektra” ut-
fört av Anna-Lisa Thomson 
vid  Upsala-Ekeby AB på 
1940- talet. Digitalt museum. 
Foto: Upplandsmuseet.
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Den 23 februari 1950 höll Anna-Lisa Thomson ett mycket uppskattat före-
drag hemma hos galleristen och concordiamedlemmen Sickan Abramson på 
Östra Ågatan. Som vanligt skrev Greta Norrlin ett personligt och medryck-
ande referat av detta tillfälle. Inte minst imponerade det på de närvarande 
systrarna att Anna-Lisa tagit dit ”hela billaster av hittills skickligt kamou-
flerade urnor, krukor, fat, skålar och vaser samt planscher och fotografier!!”19 
som hon utgick ifrån. Med det menas nog att de listigt ställts upp runt om 
i våningen så att de i förstone såg ut att höra hemma där. Norrlin fortsätter: 
”Det var spännande som en triller att höra om konstnärinnans mardrömmar 
vid brännugnen och om hennes heroiska kamp mot dålig publik smak”. Hon 
var också av den uppfattningen att det var en av de mest lyckade program-
punkter som Concordia dittills någonsin hade haft.20

Den 12 februari 1952 avled Anna-Lisa av bröstcancer på Akademiska sjuk-
huset. Vid årsmötet 18 februari höll ordföranden en parentation. Där beskrivs 
Anna-Lisa som ”Concordias varmt avhållna, rikt begåvade medlem”. Sjuk-
domsförloppet hade gått snabbt och det märks i formuleringarna att hennes 
medsystrar närmast befann sig i chock över förlusten.21 Året efter samlades 
Concordia den 23 mars 1953 för att ta del av en minnesutställning över Anna-
Lisa som hölls i Östgöta nations stora sal. Utställningen var uppenbarligen 
omfattande och besökarna kunde ta del av hennes måleri, teckningar och 
keramik. Om detta tillfälle skrev Greta Norrlin: ”Med vemod erinrade vi oss 
tidigare utställningar, då Anna-Lisa själv varit mitt ibland oss och då hon, 
Concordia varmt tillgiven som hon var, alltid med särskild vänlighet hälsade 
oss sina systrar.”22 Först postumt utkom hennes diktsamling Eko av dagars 
ljusa klang: teckningar och dikter, (Stockholm 1953) där hon skrivit dikter om 
flera av de verk som ingick i minnesutställningen. Av hennes kvarlåtenskap 
skapades Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till minne i syfte att stödja unga 
kvinnliga konstnärer.23 Concordiamedlemmen Carin Ax var första mottagare 
av detta stipendium och berättade senare om Anna-Lisa vid ett möte den 26 
oktober 1993.24

År 1971 blev Ingrid Atterberg (1920–2008), en annan känd keramiker, in-
vald i Concordia.25 Hon föddes i Härnösand och utbildade sig till keramiker 
vid Slöjdföreningens skola i Göteborg i början av nittonhundrafyrtiotalet. Där 
hade hon en kort tid egen verkstad fram tills dess hon värvades som formgiva-
re av Uppsala-Ekeby AB 1944. På sin nya arbetsplats träffade hon sin blivande 
make, läns- och slottsarkitekten Viking Göransson, som även var konstnärlig 
ledare för kakelproduktionen. Paret gifte sig 1954 och kom även senare att av 
och till samarbeta i samband med offentliga utsmyckningar.26 Parallellt med 
sin anställning vid Uppsala-Ekeby AB 1944–1963 utförde Ingrid Atterberg 
även uppdrag åt Karlskrona och Gefle Porslinsfabriker från 1952, åt Mancioli 
Natale i Toscana 1952–1954 och Alsterfors glasbruk 1958–1963.27 År 1954 fick 
hon guldmedalj för sitt bidrag till Milanotriennalen.28 
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Det finns ett stilistiskt släktskap mellan en del av Ingrid Atterbergs lergods 
och Anna-Lisa Thomsons vilket inte förvånar då de var kolleger i ett decen-
nium. Enligt dödsrunan över Ingrid i tidningen Allehanda var orsaken till att 
hon slutade hos Uppsala-Ekeby AB besvikelse ”över rationaliseringar som för-
sämrat kvaliteten på produktionen och kringskurit formgivarnas möjlighe-
ter”.29 Därefter arbetade hon på frilansbasis resten av sitt yrkesverksamma liv.

Ingrid Atterberg är främst känd för att ha ägnat sig åt framgångsrika kera-
miska experiment. Hon skapade till exempel ett nytt chamottegods genom 
att först dreja föremålens grundform och därefter med spatel lägga på ett 
skikt chamottelera, vilket gav godset en kärv, grovkornig yta. Som den pionjär 
hon var införde hon även andra slags leror och tekniker i produktionen.30 Un-
der sitt långa yrkesliv kom Ingrid att utveckla en stor stilistisk bredd, men det 
är främst nittonhundrafyrtio- till femtiotalsproduktionen på Uppsala-Ekeby 
som lyfts fram och är föremål för samlande. Särskilt Spiral och Grafika var 
populära mönster.

Den 22 maj 1973 inbjöds systrarna att besöka Ingrids ateljé som låg på 
Döbelnsgatan 34 ”i ett atriumhus, på sin tid en ny sensation för Uppsala”.31 

Ingrid Atterberg i arbete i ateljén. UUB, Gunnar Sundgrens 
samling. 



BRITT-INGER JOHANSSON

84

 Familjen hade tydligen nyligen flyttat in och efter välkomstdrink med tilltugg 
visade Ingrid framförallt sin ateljé som karakteriseras av protokollföraren med 
modeordet ”tip-top”. Vid den efterföljande supén som bestod av folieinbakade 
foreller serverades salladen i skålar gjorda av Ingrid själv. 

Vid det här laget var Ingrid egenföretagare och skapade unika verk. Skild-
ringen från detta tillfälle är intressant och innehåller uppgifter om Ingrid At-
terbergs konstnärskap som inte finns återgivna någon annanstans. Hon tycks 
ha varit synnerligen företagsam och i början brutit den lera hon skulle an-
vända. Något som förefaller ha varit ett mödosamt fysiskt arbete:

I Skene i Västergötland fick hon gräva upp lerpartier på 500 kg och sedan 
med skärtråd fördela leran för att plocka ur småsten. Men behandlingen av le-
ran krävde mer, bl.a. att man med kraftig bultning tvingade ur luften ur leran, 
eftersom de minsta luftblåsor fick hela produkten att stillsamt explodera vid 
bränningen.

Att den nya ateljén var välutrustad för professionell verksamhet framgår också 
av beskrivningen: ”[…] drejskivor av flera sorter ingick i ateljéns utrustning 

Ingrid Atterberg med make och dalmatiner i atriumhusets trädgård, 
Kåbo, Uppsala, september 1962. Digitalt museum. Foto: Uppsala-Bild, 
Upplandsmuseets samlingar.
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liksom två ugnar och bland alla finesser, många elektriska, fanns t.ex. finurliga 
tidsinställningsapparater för ugnarna.” Upp till ett halvårs torktid var nödvän-
digt för större arbeten menade Ingrid innan det var dags att skröjbränna under 
långsam uppvärmning. 

När Ingrid väl inrättat sig i sin nya ateljé fortsatte hon med sina keramiska 
experiment och utvecklade en ny typ av lergods med glasyrer präglade av 
”avancerade färg- och krackelyreffekter”.32 Hennes keramik har beskrivits av 
vännen och konstkritikern Love Jönsson som ”elegant och kosmopolitisk” och 
ett vittnesbörd om hennes internationella intressen. Han målade i sin runa 
upp en bild av en social och generös person med stark integritet. Ingrid var 
yrkesaktiv upp i hög ålder innan hon ett halvår före sin bortgång 2008 blev 
arbetsoförmögen på grund av sjukdom.33

Utöver sin produktion av bruksföremål i keramik, porslin och glas utförde 
Ingrid således även offentlig utsmyckning i keramik och tegel bland annat i 
skolor.34 

Dessa försökte hon frivilligt många gånger göra så billiga som möjligt genom 
att använda dussinvaror som tegelrör, färdiga plattor m.m. med effektfull hel-
hetsverkan. Tydligt var att utsmyckade skolväggar betraktades med respekt 
av barnen och ännu inte rönt någon skadegörelse.

Vägg i gamla Tiundaskolan formgiven av Ingrid Atterberg, mars 1964. Digitalt mu-
seum. Foto: Uppsala-Bild, Upplandsmuseets samlingar.



BRITT-INGER JOHANSSON

86

I Uppsala utförde hon keramisk väggintegrerad utsmyckning i den första 
 Tiundaskolan, som i början av nittonhundrasextiotalet uppfördes på den plats 
där S:t Eriks lervarufabriker tidigare hade haft sina verkstäder. Ingrid tog till-
vara fragment från produktionen som kom fram när man röjde för skolbygget 
och använde det i sina reliefer. Den 13 maj 1989 uppmärksammade Upsala 
Nya Tidning att skolpersonalen obetänksamt nog satt upp elevskåp framför 
Atterbergs verk och spikat fast papperskorgar i teglet vilket förståeligt nog 
förargat henne.35 Skolan revs senare 2015 eftersom den ansågs alltför hårt sliten 
och för liten för vår tids elevunderlag. Delar av verket Rosa Tegelusa togs då 
tillvara för att kunna sättas upp i den nya skolan som invigdes i augusti 2018.36 

Två grafiker – Carin Ax och Ulla Fries
En särskilt avhållen medlem är Carin Ax (1915–2006) som var en självutbil-
dad illustratör och grafisk konstnär född i Uppsala. Hon finns representerad i 
Statens Konstråds samlingar. Under sin levnad deltog hon i utställningar i regi 
av Sveriges allmänna konstfören-
ing, Nationalmuseum och Lilje-
valchs.37 Carin valdes in i Concor-
dia 1958 på förslag av galleristen 
Sickan Abramson och var aktiv 
medlem i nästan femtio år. 38 

I Upplandsmuseets arkiv finns 
en okänd skatt av ett hundratal 
teckningar av Carin Ax som här-
rör från fyrtio- till sjuttiotalet. 
De visar olika äldre stadsmiljöer 
i Uppsala med hus och gårdar av 
vilka många sedan revs i sam-
band med stadssaneringen – ett 
öde som drabbade Uppsala och 
många andra städer. Trots det går 
det inte att avläsa vare sig nostal-
gi eller ilska i teckningarna, utan 
de är utförda med stor saklighet 
och precision. En del av teckning-
arna visar till och med pågående 
rasering av byggnader, i någon 
lurar även en hotfull grävmaskin 
i bakgrunden. På teckningarna 
finns också prydliga anteckningar 
om texter på skyltar, vilka färger 
och material som förekommer på 

Färglagd blyertsteckning av Carin Ax före-
ställande Carmen, 1930-talet. Foto: Anja 
Szyszkiewicz, Upplandsmuseet.
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husen och hur vädret var den dagen. Eftersom Carin till stor del försörjde sig 
genom att verka som illustratör och göra grafiska tryck med stadsmotiv från 
Uppsala är det troligt att många av teckningarna senare omsattes i färglito-
grafier. Utöver det gjorde hon även tryck med landskapsmotiv och stilleben. 
Carin hade en tid en sommarateljé i Bohuslän som även den figurerar i en del 
av litografierna.

Carin Ax var även verksam som bokillustratör, bland annat är hennes namn 
knutet till en läsebok i kristendomskunskap (1955) och en ABC-bok för barn 
i andra årskursen (1966). Vid ett möte hos Ella Rankka 28 oktober 1980 då 
Carin Ax berättade om sitt yrkesliv framgick det att hon illustrerat betydligt 
fler. Protokollet ger en god inblick i denna verksamhet och i en föga känd 
konstnärlig syssla.39 Det tidiga illustratörsarbetet har förmodligen satt spår i 
Carins sätt att arbeta och kan mycket väl vara förklaringen till den saklighet 
som präglar även hennes stadslitografier. På senare år i livet var hon sysselsatt 
med att illustrera floror. Det passade henne eftersom hon hyste ett stort in-
tresse för botanik. I slutet av sextiotalet drogs hon in arbetet med en ny svensk 
flora över kryptogamer, som lavar, alger och mossor. Hon studerade specimen 

Blyertsteckning av Carin Ax. ”I kvarteret Ubbo, strax före rivningen 27.10.1966. 
Strålande höstväder Kallt!”. Digitalt museum. Foto: Upplandsmuseet.
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under mikroskop och läste in sig på ämnet, något hon sedan redogjorde för i 
Concordia:

Mycket av materialet hade legat i åratal i olika samlingar och skrumpnat. De 
sprayades med vatten, bladen sträcktes ut och sporhusen reste sig. Tång fors-
lades i ilfart från Gullmarsfjorden direkt till Carins badkar. En sällsam värld. 
Arterna tecknades med blyerts och målades med fina penslar med täckande 
vattenfärg. De färdiga bilderna förminskades sedan 33,3% och är i perfekt 
överensstämmelse med originalen. Dessa fick vi nu beskåda och de förefaller 
i sin art otroliga. Av naturens underverk har skapats handens mästerverk.40

Intresset för naturen som vid sidan av kärleken till Uppsalas byggda miljöer 
upptog Carin Ax sinne delade hon även med Ulla Fries, som är en annan väl-
känd Uppsalakonstnär och medlem i Concordia.

Ulla föddes i Uppsala 1946 och har bott och verkat i hemstaden större de-
len av sitt liv.41 Enligt egen utsago växte hon upp i en ”genuin botanistfamilj”, 
vilket speglas i hennes motivval som mestadels är hämtade ur växt- eller djur-
världen.42 Ulla är ättling till bland andra Elias Fries, men tack vare uppmunt-
ran av universitetets dåvarande ritmästare konstnären Eric Ståhl (1918–1999) 
blev hon konstnär i stället.43 

Sin grundläggande konstnärsutbildning fick Ulla 1969 vid Gerlesborgssko-
lan i Stockholm, därpå antogs hon vid Kungliga Konsthögskolan 1970 och tog 
sin examen 1976. Ett utbytesår tillbringade Ulla vid den anrika Slade School 
of Fine Art i London 1974 och 1977–78 var hon i Paris. Därefter har hon varit 
yrkesverksam som konstnär. År 1998 utsågs hon till ritmästare vid Uppsala 
universitet med ansvar för krokiteckningen som erbjuds lärare och studenter. 
Ulla är sedan 2002 ledamot av Konstakademien och har varit dess preses samt 
tilldelats Prins Eugens medalj för utomordentlig konstnärlig gärning. Hon är 
rikt representerad i många svenska museala samlingar, däribland Moderna 
museet och Uppsala universitet, men också i flera utländska museisamlingar.44 

Ulla har främst arbetat med kopparstick, porträtt och skulptur.45 Hon har 
haft regelbundna utställningar, senast 2017 på Uppsala Konstmuseum då verk 
av Ulla och hennes då avlidne make Tor  Göran Henriksson (1939–2013) ställ-
des ut gemensamt under titeln ”50 år tillsammans”. År 2001 gav hon ut sin bok 
Graverat av Ulla Fries på Atlantis Förlag med merparten av sina bilder och 
egen text.

Ullas kopparstick ställer oss framför växter, blad, djur och insekter. Med 
sina distinkta linjer och precisa återgivning mot vit bakgrund ger de intryck 
av att ha kunnat vara monterade i ett samlaralbum eller varit avsedda som il-
lustrationer i ett bokverk. Titlarna på sticken antyder att den till synes sakliga 
bilden i själva verket gömmer en underliggande berättelse. Inte sällan är de 
synnerligen underfundiga. Ser man med än större uppmärksamhet på motiven 
händer det ibland att man inser att djuret eller växten faktiskt inte är verklig 
utan påhittad, men så realistiskt avbildad att det kan vara svårt att inse det. 
Blandningen mellan verkliga djur och växter och fiktiva ger en spänning. Ett 
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av hennes mest reproducerade verk är Filosofen – en lätt förvrängd så  kallad 
flygande hund, det vill säga fladdermus – som har namn på stora tänkare skriv-
na på insidan av sin vinge. I sin bok skriver hon:

Bilderna kommer ofta i drömmar, färdiga, bara  
att fästa i plåten, om de är tillräckligt pockande,  
obegripliga eller av annat skäl inte går att undvika.  
Men ibland har det som når fram till plåten ingen  
form och jag måste finna något som  
erbjuder sig att vara kropp åt min tanke. 

Detta att låna någon annans gestalt, vare sig det  
nu råkar vara en sten, en ödla eller ett skrumpet  
blad, för att visa sitt eget, kräver stor respekt  
för denne någon. Jag måste vara uppmärksam  
och visa trohet och omsorg som tack för lånet.46 

Ulla har för Concordia bland annat presenterat sitt verk Fågel, fisk och mitt-
emellan som skapades för Biotopia 2007 på en tio meter lång glasvägg. Ur-
sprunget är en gravyr som sedan digitaliserats och därefter överförts till glaset 
via screeningteknik. Där har hon satt samman ett fantasidjur som består av 
uppländska djur som alla skyddar sina kroppar mot omvärlden på olika vis: 
havsörn, lo, huggorm, padda, skogssnigel, strandloppa, asp och lake. På ryggen 
sticker igelkottstaggar upp. Hon frågar sig: Hur ser vi själva egentligen ut? 47 

Filosofen, 2000. Kopparstick av Ulla Fries. I privat ägo.
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Entusiastiska förmedlare av konst – Sickan Abramson 
och några till
Sickan Abramson (f. Sjöström 1903–1973) invaldes 1948 i Concordia och var i 
decennier en mycket uppskattad och aktiv medlem. Hon var egentligen döpt 
till Signe, men var mer känd som Sickan. Hon var en utbildad konstnär som 
efter giftermål med tandläkaren Otto Abramson la sin pensel på hyllan för 
att i stället ägna sig åt att förmedla andras konst. Hon karakteriseras av Greta 
Norrlin med följande ord: ”[…] glad och allvarsam målarinna, som konstförfa-
ret visade utställningar och försökte bibringa de fåkunniga ett svagt begrepp 
om konst och konstnärer”.48 Hon hade gått på konstskola i Köln i ungdomen 
och sedan haft den kände kubisten André Lhote (1885–1962) som lärare i Pa-
ris. Vid hemkomsten studerade Sickan även hos Carl Wilhelmson (1866–1928) 
som var professor vid Kungliga Konsthögskolan. Enligt parentationen som 
hölls vid årsmötet den 13 februari 1974 hade hon även varit föreståndarinna för 
Hemslöjden i Uppsala i två år.49 Sickan var också engagerad i Upplands Konst-
förening och satt i styrelsen en tid.50 Hon förefaller ha tagit initiativ till flera 
utställningar, bland annat en tidig minnesutställning över sin Concordiasyster 
Mathilde Wigert-Österlund på sextiotalet. 

Lövet, 1993. Kopparstick av Ulla Fries. I privat ägo.
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I sitt eget hem på Östra Ågatan höll hon konstsalong 1955–1956. I praktiken 
bedrev hon alltså galleriverksamhet och till varje utställning producerades 
en katalog över verken. Sammantaget blev det 10 utställningar, däribland en 
utställning med verk av Carin Ax och Gustaf Thorsell 1955 och året efter en 
minnesutställning över Anna-Lisa Thomson.51 

Första gången läsaren av Concordias mötesreferat träffar Sickan Abramson är 
när hon den 23 februari 1950 inbjudit concordianerna till ett cocktailparty för att 
ta del av det tidigare omnämnda föredraget av Anna-Lisa Thomson där hon tog 
med ”åskådningsmaterial”. Detta tillfälle ”gick till hävderna som en av de mest 
lyckade kvällar Concordia haft”.52 Året därpå hade Sickan utverkat tillstånd att 
före ordinarie öppettid introducera den nya utställningen med Uppsalakonstnä-
rer: ”Och nog behövdes i sanning hennes initierade förklaringar för att man skul-
le begripa en del av de mystifikationer som prydde väggarna. Som torra svampar 
uppsögo vi den sakkännedom som flödade från hennes vackra läppar.”53 Trots 
att systrarna kallats med kort varsel var uppslutningen god och efter visningen 
gick de till Domtrappkällaren för att äta våfflor: ”Inklämda i ett litet prång för 
oss själva dryftade vi såväl dagens konstupplevelse som andra brännande frågor 
tills cigarettröken låg som en tät Lützendimma över bordet.”54

Att Sickan Abramson var populär och genom åren bidrog med många pro-
grampunkter framgår av mötesprotokollen. Den 19 april 1955 arrangerades ett 
samtal om konst mellan Sickan Abramson, då ledamot i styrelsen för Uppsala 
Konstförening, och Margareta Norman, också concordian, som tillhör en av 
de många kvinnliga konstnärer som numera är bortglömda. Av protokollet 
framgår att utgångspunkten för samtalet mellan Sickan och Margareta var 
en retrospektiv utställning på Liljevalchs Konsthall i Stockholm med verk 
av Carl Wilhelmson. Även Margareta Norman förefaller ha haft honom som 
lärare då det nämns att det i anslutning till utställningen ordnats en kamrat-
träff för hans elever. Samtalet rörde sig ”först kring le Chère [sic] Maître [dvs 
den käre mästaren Wilhelmson] och kring målarkamraternas vandring med 
berömmelsen eller andra öden”.55 

Därefter uppges att de fortsatte samtalet kring andra aktuella utställ-
ningar, som den över den kvinnliga naivisten Grandma Moses på Liljevalchs. 
Sickan blev så fascinerad att hon beställde en bok om henne från USA och 
glatt  betalade ”dyra pengar i tullen”. Med stöd av den berättade Sickan om 
en då ännu levande konstnär som framlevt sitt liv som nybyggarhustru med 
många barn. En konstkritiker upptäckte hennes konst och på ålderns höst blev 
Grandma Moses (till sin egen förvåning) en folkkär konstnär vars verk kom 
att användas som mönster på tyger, tapeter, brevpapper och julkort. Program-
met avslutades med att Margareta Norman intervjuade Sickan om hennes 
erfarenheter som utställare och konsthandlare:
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”Det största intresset för konst” sade Sickan, ”finner man ofta där man minst 
av allt väntar det. En av de flitigaste besökarna i min konstsalong har under 
många år varit en livsmedelsarbetare som genom självstudium förvärvat en 
imponerande sakkunskap och visat en så kräsen smak i fråga om modern 
konst, att man skulle kunna anförtro honom uppdraget att göra inköp för ett 
museums räkning. Ingenting är roligare än att få sälja till den som så förälskat 
sig i en tavla att han eller hon ej kan vara den förutan men tar – inte av sitt 
överflöd utan av sin nödtorft för att kunna betala den”.

Vid den tiden var Sickan även vice ordförande i Concordia, en post som hon 
innehade fram till 1958. 

Vid årsmötet 21 februari 1964 hade hon åter hand om programmet och 
visade då färgbilder av offentlig utsmyckning i Uppsala. Denna virtuella vis-
ning inleddes med Sven Erixons, X:ets, väggmålning i Stadsteaterns foajé som 
tillkommit 1952–1953. Hon fortsatte vidare till dåvarande Stadsbiblioteket och 
Bror Hjorths trärelief ”Folkvisan” och många andra konstnärers verk som ännu 
finns kvar i de offentliga byggnader som de beställts för. Sickan lyfte särskilt 
fram Thyra Lundgrens stengodsrelief av Salomo som fanns i domstolsmiljö 
passande nog och menade att: ”Thyra Lundgren är mer internationellt känd än 
någon annan nu levande svensk konstnär. Hon har otroligt gedigen och mång-
sidig utbildning och är vårt stora namn inom keramiken”.56

Protokollet den 20 januari 1968 inleds lockande med: ʼNu har den kommitʼ 
sa Sickan i telefon. Och ʼdenʼ var en stor utställning av tygtryck som skulle 
ställas ut i Konsthallen. Med sedvanlig sakkunskap redogjorde Sickan för tyg-
tryckets historia och för olika tekniker. Därefter visade hon medsystrarna ut-
ställningen. Sickan fann Elsa Gullbergs första mönster tråkiga, men tyckte att 
utvecklingen ändå gick åt rätt håll under hennes tid. Hon lyfte fram Arthur 
Percy som en av ”de angenämaste nyskaparna”, ”den festligt mångsysslande 
Stig Lindberg” och ”den strålande danske [sic] mönsterskaparen Josef Frank”. 
Även om Carin Ax inte var representerad i utställningen hade hon överta-
lats att ta med ett eget tygtryck, ”Midsommar”, som tillfälligt hängdes upp 
i salen för att kunna presenteras för systrarna.57 Detta var det sista tillfället 
som Sickan Abramson ledde en programpunkt och hon avled fem år senare. I 
parentationen beskrivs minnet av henne i:

Hennes krafts dagar när hon full av entusiastisk vitalitet demonstrerade en 
konstutställning i Konsthallen eller diskuterade och kom med idéer till Con-
cordias sammankomster. Under en lång följd av år var hon en högeligen aktiv 
och uppskattad kraft inom Concordias styrelse. Sickan kunde konsten att på 
ett enkelt men effektivt sätt träffa den rätta lösningen på ett problem, hennes 
humor skapade många glada skratt och själv var hon den gladaste bland de 
glada.58
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Andra som bidragit med visningar av utställningar är Stina Essén som på hös-
ten 1949 den 5 oktober visade lärarseminariets konstsamling med hjälp av 
teckningslärare Berg som höll ett inledande orienterande föredrag om semina-
riets konstförening och dess rika ”tavelsamling. Därpå följde en rundvandring i 
de till konstgallerier förvandlade korridorerna och föreläsningssalarna”.59 Den 
8 maj 1961 fick Concordia ta del av Upplandsmuseets samlingar via dess ama-
nuens Anna-Märta Berg som dock aldrig blev medlem.60 Den 8 sept 1981 be-
söktes Bror Hjorths Hus med dess samlingar, visade av Kerstin Hemmingsson 
som däremot strax därpå valdes in som ny medlem. Därefter kom Concordia 
att besöka detta museum regelbundet. 

Även Concordiasystern Ingrid Juhlin som inledde sitt konstgallerienga-
gemang på Kavaletten och sedan drev Galleri Linné i många år har öppnat 
sina dörrar för Concordia: ”Krångel sa Ingrid, blir det ibland när konst blir 
till, när utställningar ska ordnas och viljor bryts. Krångel vill jag berätta om!” 
och det gjorde hon den 9 juni 1996. Redan långt innan dess har Ingrid sak-
kunnigt introducerat Concordia till olika konstnärskap. Redan 1978 inbjöds 
systrarna till ateljéfest på Kavaletten där Ingrid visade textila verk av Gunilla 
 Ekströmer-Fürst, som lustigt nog hade debuterat i en första utställning hos 
Sickan  Abramson i hennes konstsalong 1957.

De bortglömda
Det finns som antytts i inledningen flera systrar som varit konstnärligt verk-
samma, som eftervärlden inte brytt sig om. Det har därför visat sig svårare 
att finna upplysningar om dem. Den sparsamma information som påträffats 
bör nämnas ändå. Dit hör landskapsmålarinnan Maja Samzelius (1895–2006), 
invald före 1948. Maja Samzelius gick på Valands konstskola i unga år och 
medverkade senare i flera grupputställningar i Uppsala arrangerade av Up-
lands konstförening. Verk av henne finns på Södermanland-Nerikes nation.61 

Margareta Norman (1893–1964) hade en fil.mag-examen i språk och konst-
historia. I runan över henne får man den knapphändiga upplysningen att hon 
var konstnärligt utbildad både vid svenska och utländska målarskolor. Hon be-
skrivs där som ”en självständig från all konvenans frigjord personlighet präglad 
av värme och ett konstnärligt temperament”.62 Ur ett av Concordias protokoll 
får vi veta att systrarna 1951 hade möte hemma hos henne på Östra Ågatan. 
Margareta hade befunnit sig vid kusten av Bretagne en stor del av sensom-
maren 1950 och hade medfört flera landskapsmålningar. De visades upp för 
concordianerna av henne själv tillsammans med tidigare målningar från Skåne 
och Västkusten. Protokollföraren noterade att det ”var en mycket tilltalande 
utställning, i högsta grad njutbar och man kände sig riktigt mondän, när man 
vandrat omkring med cocktailglas och cigarett i handen och med förtjusta 
utrop tillkännagav sin uppskattning”.63 Som ovan nämnts deltog hon även vid 
ett tillfälle i en paneldiskussion med Sickan Abramson.
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Textilläraren Gerd Ekman-Knöös (1907–2006), invald 1955, presenterade 
sina arbeten först 1977 för concordiasystrarna: ”I sin blå egenhändigt färgade 
och sydda blus – tidlös i ordets mest adekvata betydelse var Gerd själv en 
levande illustration till sitt föredrag”.64 I föredraget som var inriktat på kvinn-
ligt textilt hantverk i äldsta tid gick hon sorgfälligt igenom och demonstre-
rade olika textila tekniker som förekommit sedan bronsåldern, som tovning, 
brickvävning och nålbindning. Hon tog också upp moderna textilkonstnärer 
som Edna Martin och Eva Robertson. Vid 87 års ålder var Gerd 1991 den 
äldsta utställaren i årets vårsalong på Uppsala Konstmuseum på temat ”Textil 
mångfald” med en väv i opphämta från 1920-talet och en ny stickad kofta i 
folkdräktstil.65 

Harriet Nordström som ägnade sig åt broderi höll ett mycket initierat fö-
redrag i detta ämne med jämförelser mellan svenska och danska broderitek-
niker. Hon presenterade Danmarks ”korsstygnsmästarinna Gerda Bengtsson” 
och redogjorde för hennes arbetssätt, men introducerade också sina egna ar-
beten:

Under sitt kåseri visade Harriet sin flits produkter, alltid lika enastående 
vackert sydda, avigsidan vittnar om experten. Vi beundrade den ena läckra 
duken efter den andra, löpare, kuddar, aftonväskor, spjällband, allt med de 
mest förtjusande blommotiv i milda, vackra färger. Som en särskild ynnest 
mot  Harriet – och Concordia – hade Haandarbejdets Fremme [danska 
mot svarigheten till föreningen Handarbetets Vänner] lånat ut en utsökt 
komposition, ett väg[g]stycke med gräsmotiv i vitt, grönt och gult.66

Slutligen omtalas Hanna Boëthius, mer känd för sina insatser för finska krigs-
barn i Sverige, i en dödsruna som en skicklig porslinsmålare och man undrar 
över i vilket sammanhang hon ägnat sig åt det.67 

Andra systrar har ägnat sig åt konst på andra sätt än genom utövande. Karin 
Göth (1915–1979), som inlett akademiska studier i mogen ålder, var en klassisk 
arkeolog och konsthistoriker som hade börjat samla material till en avhand-
ling om den antika konstens barnskildringar när hon tragiskt nog omkom i en 
bilolycka 1979.68 Catharina Andræ (1920–2006), invald 1971, arbetade som so-
cioterapeut och var banbrytande i sitt sätt att använda konstnärligt skapande i 
sin behandling av patienter. Hon samarbetade i många år från 1976 och framåt 
med Kerstin Hemmingson kring bildterapi i Bror Hjorths Hus. Om Catharina 
berättas i ett protokoll från ett möte i september 1981: ”Med en konstnärs 
lyhördhet också för det skenbart obetydliga arbetar Catharina med tålmodigt 
patos. Ingen glömmer hur hon uttryckte vad det egentligen gäller: ’att lyfta av 
ensamhetens grå kofta’.”69 
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Andra konstprogram och studiebesök genom åren
Nu återstår att med några snabba och koncisa penseldrag skapa en förstå-
else för hur de icke-konstutövande concordianerna bidrog med föredrag över 
konst ämnen. Äldsta omnämnandet av ett sådant och säkert inte det första var 
den 23 mars 1949 då Berta Almgren (gift med arkeologiprofessorn Oskar Alm-
gren) höll ett ”trevligt intressant klart och koncist föredrag om den s.k. kaval-
jersflygeln på Gripsholm” med titeln ”Ett svenskt funkishotell från 1700-talet”. 
Även bilder visades, vilket nog var rätt ovanligt på den tiden.70 

Året efter, 1950, höll Lisa Ringenson ett mycket uppskattat föredrag om 
illustratörer av Charles Dickens verk där hon framförallt lyfte fram bröderna 
Cruickshank. Hon tycks ha samlat på illustrerade originalutgåvor eftersom 
hon ”medförde till benäget påseende och varsamt hanterande ett flertal utom-
ordentligt vackra och värdefulla böcker som fingo cirkulera bland åhörarna”.71 

Den 22 april 1953 fick systrarna bekanta sig med Uppsalakonstnären Manne 
Ihrans arbeten genom hans syster Sara Brusewitz som var medlem i Concor-
dia. Hon hade också tagit med sig verk av konstnären som förevisades, vilket 
blev särskilt uppskattat. Protokollföraren karakteriserade framträdandet som 
”en särskilt intim framställning, präglad av mycken värme och kärlek”. Roligt 
och underhållande var det dessutom, men samtidigt litet vemodigt: 

För alla gamla uppsaliensare blev det dessutom ett kärt återupplivande av 
minnen från barndoms- och ungdomsår, minnen av personligheter som inte 
längre finnas till, av hus som skattat åt förgängelsen, av stämningar i en liten 
lärdomsstad, där alla kände varandra. Vi andra lyssnade tacksamt till en vär-
defull och initierad skildring av ett konstnärsöde.72

Den 16 nov 1968 hölls en barockafton i Stenhuset som då var nyrenoverat. 
Britta Quensel höll föredrag inte bara om byggnadens historia, utan även om 
Uppsalas urbana miljö under sextonhundratalet.73

Den 21 mars 1972 var ägnat temat ”Mattor, masker och smycken” då 
 Anna-Lis Kullenberg ansvarade för en ”afrikansk afton” då hon först berättade 
för systrarna om sina berbermattor. Därefter kom exempel på smycken från 
olika afrikanska länder som ”Marocko, Kabyliet, Mauretanien och massajernas 
land”. Mest fascinerande var maskerna om vilka hon kunde berätta:

Intressanta masker däremot är sedan gammalt begränsade till Västafrika var-
ifrån vi har en god samling från Kongo, Senegal, Guldkusten, Elfenbenskusten 
m.m. Maskerna har många funktioner t.ex. vid begravning, initieringsriter, 
skördefester, bröllop och ett otal andra ceremonier, även för att injaga skräck 
hos kvinnor. Dessa har även sina egna hemliga förbund med speciella masker. 
Den konstnärliga halten är som känt fantastiskt rik och imponerande och har 
fått en avgörande betydelse för riktningar inom den västerländska konsten.74 
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Avslutningsvis visade hon sin samling av afrikanska ”cire-perdue-figurer”, det 
vill säga bronsskulpturer, som ”tilldrog sig animerat intresse, då ju tekniken är 
fascinerande”. Lika allmänbildande måste Liliane Taubes föredrag om Etiopiens 
konst och konsthantverk ha varit. På grund av ett förargligt tekniskt missöde 
kom det att äga rum i två delar. Första tillfället var vid årsmötet 9 mars 1976 
och det andra den 7 april hemma hos Liliane då hon visade egna diabilder. 

En syster som ofta dyker upp i programmen med olika konstföredrag från 
nittonhundrasjuttio- till nittiotalen är Gunilla Bill, som berättat om allt från 
den stora impressionistutställningen på Grand Palais 1974 till det medeltida 
bildmotivet ”Kristus som apotekare” som hon intresserat sig för. Även Ann-
Marie Porath har bidragit med en visning av Carl Nyréns Stadsbibliotek i 
Uppsala när det invigdes och senare med en introduktion i Frida Kahlos liv 
och konst. 

En del av de resor som systrarna företog sig och som de sedan berättade om 
vid sin återkomst hade starkare koppling till konstlivet än andra, som exempel 
kan nämnas Eva Norinders USA-resa 1950. Vid vårutflykten det året berättade 
hon om alla de konstmuseer som hon besökt och presenterade utvalda verk 
från: Metropolitan Museum of Modern Art och Museum of Modern Art i 
New York, National Gallery of Art i Washington, The Huntington Library 
och Isabella Stuart Gardener Museum i Boston. ”En stor mängd reproduk-
tioner, fotografier, broschyrer och kataloger utgjorde åskådningsmaterial och 
cirkulerade bland de fascinerade lyssnarna!”75 

Vårutflykterna gick från slutet av femtiotalet och framåt ofta till historiska 
hus i Uppland. Den 8 juni 1958 besökte Concordia Skokloster och tog sig 
dit via båt. Den 4 juni 1962 var målet Krusenberg och 9 juni 1965 förevisade 
slottsfrun Gyllenadler släktens säte Salnecke slott för systrarna liksom friher-
rinnan Charlotte von Essen visade Salsta slott den 26 oktober 1965. Vid det 
senare tillfället uppmuntrades concordianerna att ta sig ett dopp i swimming-
poolen. Den 21 maj 1970 gick vårutflykten till Hessle Sätesgård dit concordi-
anen  Margareta Winberg inbjudit systrarna. Därefter blev det en tradition 
under en följd av år att åka dit så länge Margaretha bodde kvar där.76

Som synes har konsten vid sidan av litteraturen och musiken genom åren 
spelat en stor roll i Concordias verksamhet i enlighet med stadgarna och gör 
det än både direkt och indirekt. Nu när Concordia uppnått den aktningsvärda 
ålden av hundra år kommer de att även i fortsättningen vara viktiga inslag i 
verksamheten.
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Musiken
Av Maj Aldskogius

Under de första trettio åren efter att Concordia bildades år 1919 finns inte 
mycket underlag att gå efter, varken program eller protokoll. Men säkert spe-
lade sång och musik en viktig roll eftersom det särskilt betonades i stadgarna. 
När Concordia firade sextioårsjubileum höll den tidigare ordföranden Greta 
Norrlin (1901–1986) ett högtidstal där hon bland annat nämnde jägmästarin-
nan Sara Hake som en skicklig pianist, vilken framträtt vid sammankoms-
terna och Anna Fredrikson (1867–1954) som blev Concordias ”Fru Musica”. 
Greta beskriver Anna Fredrikson som en ”ståtlig, vithårig genommusikalisk 
dam med stort intresse för bordets njutningar”. Anna underhöll ofta med pia-
nomusik vid sammankomsterna.1 

Att sång och musik var ett vanligt inslag vid sammankomsterna visas också 
av följande utdrag ur en bordsvisa från år 1934 med okänd författare på me-
lodin ”Om man inte har för stora pretentioner”. Tempot anges vara ”Tempo 
allegretto, non släpando”.2

Vår Concordia Ni vet 
är ju byggd på enighet, 
här får inte finnas några opinjoner, 
men jag får väl säga nå’t 
ty Ni har väl nu förstått: 
man får inte ha för stora pretentioner.  
 
[…] 
 
När vi ser oss nu omkring 
uti systrars vittra ring 
minns vi tacksamt alla stora prestationer. 
Ty Concordias standar 
alla högt vi hållit har. 
Vår Concordia har stolta traditioner.

Sång och musik spelade under den följande femtioårsperioden en stor roll i 
Concordia, kanske mer än under någon annan period i föreningens historia. 
Flera av medlemmarna var aktiva musiker och förgyllde ofta sammankoms-
terna med musikinslag, mest på piano men även sång med pianoackompanje-
mang. I Concordias minnesskrift som omfattar åren 1948–1997 förekommer 
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Anna Fredrikson fortfarande flitigt som pianist, vilket innebar att hon var 
aktiv inom Concordia i mer än trettio år. Hon framförde bland annat verk 
av Schubert och Chopin, Griegs e-mollsonat samt verk av Uppsalaanknutna 
tonsättare som Geijer, Lindblad och Josephson men även egna tonsättningar, 
inte minst vid adventsfirandet (se nedan).3 

En annan medlem som framträdde flitigt både som solopianist och ackom-
panjatör var ryskfödda Vera Bergeron (1903–1985), invald 1949, som fick sin ti-
diga musikaliska utbildning i hemstaden Moskva. Senare blev även den kände 
svenske pianopedagogen Gottfried Bohn i Stockholm hennes lärare. Hon gifte 
sig med norrmannen Tor Bergeron som i slutet av 1940-talet blev professor i 
meteorologi i Uppsala. I Uppsala arbetade Vera både som pianopedagog och 
som solist och medverkade i Concordia med musik av Beethoven, Brahms 
och Grieg, men oftast rysk musik. Vid en sammankomst i juni 1955 berättade 
hon om den ryske tonsättaren och pianisten Aleksandr Skrjabin, som utveck-
lade ett mycket lyriskt och känsligt tonspråk. Med sin nyskapande harmonik 
kom han att bryta upp den invanda dur- och molltonaliteten. Vera spelade 
några av hans preludier och ackompanjerade Birgit Kjellberg (1911–1995) vid 
framförandet av ”Dyvekes Sange” av dansken Peter Heise samt sånger av Ture 
Rangström. Vid samma tillfälle sjöng Birgit Kjellberg och Anna-Lis Kullen-
berg sångduetter av Mendelssohn. På hösten samma år ackompanjerade hon 
Gunhild Lindell vid framförandet av nordiska romanser av Josef Eriksson. I 
anslutning till tvåhundraårsminnet av Händels död framförde Vera tillsam-
mans med Anna-Lis Kullenberg i april 1959 musik av den store tonsättaren.

En annan som under den här perioden ofta hade pianoaftnar i Concordia 
var musikdirektören Irena Dunkels (1916–2014), utexaminerad vid konserva-
toriet i Riga. Som konsertpianist turnerade hon ofta utomlands med maken 
Alfred, som var både violinist och jurist, men hon verkade också som piano-
pedagog och lärare i baltiska språk vid Stockholms universitet. Irena Dunkels 
disputerade vid Stockholms universitet på lettiska folkvisor och promovera-
des en andra gång en festlig kväll i Concordia. Hon hade många soloframträ-
danden i Concordia, ofta med musik av Chopin, Beethoven och Schumann. 

Musikdirektören Gunhild Lindell (1906–1991) var en känd musikpedagog 
i Uppsala som ofta framträdde i Concordia både som sångsolist, pianist och 
ackom panjatör. Gunhild Lindell kom att stå Uppsalatonsättaren Joseph Eriks-
son mycket nära. Hon var en fin uttolkare av hans sånger och framförde dem 
gärna i Concordia. Många av dem var skrivna direkt för henne. Hon presente-
rade också 1988 tillsammans med dottern Brita Lindell-Asplund (född 1940, 
invald 1986) ett program med titeln ”I Dalarnas tecken”. I många år övade 
Gunhild och ackompanjerade kören vid det traditionella julspelet. Efter hen-
nes död övertog Brita under några år uppgiften som körledare för advents-
kören.

Anna-Lis Kullenberg (1915–2015) kom till Uppsala på 1930-talet för att stu-
dera humaniora. I ett matlag träffade hon sin tillkommande, Bertil Kullen-
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berg, blivande professor i entomologi. Andra medlemmar i matlaget var Gösta 
Knutsson, Sten Lindroth och Gunnar Hoppe. Hon var fil.mag. och arbetade 
hela livet som engagerad, kunnig och obetald assistent åt sin man. I Concordia 
var hon ordförande i tio år och i programmen ser man också hennes fram-
trädanden som pianist både solo med kontradanser av Beethoven och piano-
stycken av Merikanto, Palmgren och Sjögren och som ackompanjatör åt olika 
sångsolister. Tillsammans med Gertrud Strauss, som älskade att spela teater, 
framförde Anna-Lis en tablå med dikter av Anna Maria Lenngren och musik 
en kväll i advent.

Ebba Svedelius (1917–2009), invald 1976, var pianolärare på musikskolan och 
har i Concordia bjudit på pianoaftnar med musik av tonsättare som Brahms 
och Schubert. Hon framträdde också ofta tillsammans med sångläraren Mari-
anne Hermodsson (1929–2012), bland annat en oförglömlig vårkväll 1983 i Bror 
Hjorths Hus med sånger på temat ”Våren och kärleken”. Marianne medver-
kade också vid vårprogrammet ”Uppsala i dikt och prosa” med sånger av J.A. 
Josephson och Olof Thunman. Erna Knutsson – hela Sveriges Maja Gräddnos 
– presenterade visor ur Pelle Svanslös-samlingen.

Det har hänt några gånger att någon familjemedlem fått hjälpa till med 
underhållningen. Det skedde exempelvis 1993 när Beth Meurling (född 1945, 
invald 1989) hade engagerat sin son Carl Meurling för att spela pianomusik 
av Beethoven, Chopin, Liszt och Mozart och dottern Anne Meurling som 

Irena Dunkels var utbildad 
vid konservatoriet i Riga och 
gladde ofta medlemmarna 
med sitt spel. Här framträ-
der hon vid femtioårsjubi-
leet på Västgöta nation 1969. 
UUB, Concordias arkiv. 
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spelade pianomusik av Joplin och Tjajkovskij. Ett annat sådant tillfälle var när 
Kerstin Ernestams (född 1932, invald 1980) make Arne sjöng visor av Birger 
Sjöberg och Ulf Peder Olrog till eget gitarrackompanjemang.

Det nya årtusendet
Under den senaste tjugoårsperioden har Kerstin Berglund (född 1930, invald 
1976), fil.mag., tidigare kantor och kyrkoherde, svarat för den röda tråden i 
Concordias musikliv. Hon har inte bara ackompanjerat julspelen utan har 
också underhållit med vackra musikstycken, såsom vid vårsammankomster 
med dikter, prosa och musik då hon exempelvis spelat ”Blommornas vals” av 
Tjajkovskij. Däremot har hela musikaftnar, såsom pianoaftnar, inte varit så 
vanliga under dessa år.4

Jont Birgit Rundgren (1925–2018, invald 1978) var en av dem som framträdde 
flitigt vid Concordias sammankomster. Hon var utbildad vid Kungl. Musik-
högskolan och hennes repertoar omfattade mest visor, folkliga koraler, vallvi-
sor och kulning från en levande tradition i hembygden i Västerdalarna. Hen-
nes framträdanden i ord och ton i Concordia bar titlar som ”Från Eriks ax till 
Olofs kaka” och ”Minnen från min barndom i Dala-Järna”, det senare med 
utdrag ur hennes bok Stannstan, det vill säga rastplats, och ur hennes barnbok 

Under åtminstone ett kvartssekel har Kerstin Berglund varit Concordias fasta 
 pianist och ackompanjatör. På bilden spelar hon vid sällskapets sjuttiofemårs-
jubileum på Västgöta nation den 30 oktober 1994. UUB, Concordias arkiv. 
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Kristina från Lappland. Jont Birgit gladde ofta sällskapet med en dalalåt, ex-
empelvis som tack för maten. 

Karin Axelson (tidigare Parkman, född 1951, invald 2001) är en känd mu-
siklärare, organist och flöjtist i Uppsala. Karin har vid ett tillfälle berättat om 
sina flöjter i Concordia, bland annat förklarade hon då att hennes munstycke i 
guld är en av orsakerna till den ovanligt klara och rena tonen i hennes flöjtspel. 
Karin hade vid det tillfället tagit med sig harpisten Gertrud Schneider som 
hon ofta spelar tillsammans med. De framförde underbar musik för harpa och 
flöjt och vi fick även tillfälle att köpa ett par CD-skivor med deras musik. 

Maj Aldskogius (född 1934, invald 1997), fil.dr och f.d. rektor vid Vårdhög-
skolan i Uppsala och amatörmusiker (körsång och dragspel) har framträtt 
med musikprogram några gånger i Concordia, men även med ett par andra 
föredrag. Det första musikinslaget var en underbar vårkväll bland syrener och 
gullvivor i Stabby prästgård i ett program med titeln ”Uppsala i våren i dikt 
och prosa”. Maj berättade om Ulf Peder Olrog och hans skaldebana och som 
hon ofta inbjudit systrarna i allsång, gavs nu tillfälle att sjunga med i ”Schot-
tis på Valhall” och ”Att segla uppför Fyrisån i undervattensbåt”. Ett annat 
uppskattat framträdande var ett kåseri med musikillustration av femton spel-
män ur Uppsala Dragspelsklubb Uppdraget med titeln ”Dragspel – ett både 
kärt och misskänt instrument”. Våren 2014 berättade Maj om Alice Tegnér 
med anledning av 150-årsminnet av hennes födelse. Denna gång fick systrarna 
sjunga några av de välkända Tegnér-visorna.

Margareta Jonth (född 1945, invald 1999) är sångare, utbildad vid Kung-
liga Musikhögskolan, med både folkvisor, klassiska romanser och opera på 
repertoaren. Hon är också sångpedagog, folkviseforskare och kulturdebattör. 
Inom Concordia har hon gjort värdefulla insatser i adventskören både som 
sångare och ledare men även presenterat Anna Petrus, konstnär och designer, 
bland annat verksam för Svenskt Tenn och mor till Margaretas svärmor. Andra 
föredrag som Margareta har hållit är ”Bakgrunden till Selma Lagerlöfs bok 
om Jerusalem-fararna” och ett om dräktskicket i Nås i Västerdalarna med 
den lockande rubriken ”Krockkjortel, Huppskjorta och Trynmössa”. Hon har 
också organiserat och lett en utflykt till Eric Sahlströminstitutet i Tobo med 
guidad visning och underhållning av eleverna (nyckelharpa och sång). 

Anna-Karin Nytell Oldeberg (AKO, född 1965, invald 2008) är en rutinerad, 
professionell Uppsalasångerska som nu har varit medlem i Concordia i tio år. 
Hon blandar gärna olika genrer och sjunger pop, jazz, musikal, soul och folk-
musik. Hon engageras såväl av företag och föreningar som för privata fester 
och framträder flitigt både vid olika konserter och som underhållare för barn, 
bland annat i rollen som Maja Gräddnos. 

Musik har inte haft en lika framträdande roll de senaste tjugo åren som 
tidigare med ett undantag: Carin Ax julspel, som framförts i december varje 
år sedan 1960, det vill säga under snart sextio år. Det förtjänar en närmare 
presentation.
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Traditionellt adventsfirande
Concordias sammankomster i december har alltid haft en lite festlig prägel 
med ”försmak av julens fröjder”. I början ägde de rum i någon av medlem-
marnas hem men kom därefter i många år att äga rum i professorshemmet 
Walmstedtska gården, nu museivåning inom ramen för Upplandsmuseets 
verksamhet. En fast punkt i underhållningen var under många år dikten ”Min 
barndoms jul”, skriven av Erik Natanael Söderberg (1869–1937), redaktör för 
Tidningen Upsala och make till Concordias första ordförande, Anna Söderberg. 
Dikten är tillägnad Concordia och ackompanjerades av pianomusik, samman-
ställd och ofta framförd av Anna Fredrikson. Greta Norrlin stod ofta för upp-
läsningen och föredrog den långa dikten utantill och med stor inlevelse. Efter 
Anna Fredriksons tid bidrog ofta Anna-Lis Kullenberg med de musikaliska 
inslagen vid dessa traditionella adventskvällar. Dikten har nio strofer. Nedan 
återges endast den sista strofen:

Min barndoms jul, ack blott en hågkomst vorden 
du är, och de som gjorde dig så ljus, 
de kära gamla slumra nu i jorden 
och fjärran vandrar jag från deras hus. 
Men aldrig deras kärlek jag förgäter 
och att ej tiden minnets skatter fräter 
jag känner djupt hvar gång, o jul, från förr 
de åter klappar på mitt hjärtas dörr.5 

Varje år framträder Concordiakören vid adventsfesten, då Carin Ax julspel fram-
förs. Många medlemmar har folkdräkt. Vid adventsfesten 4 december 2018 ingick 
bland annat (fr.v.) Karin Axelson, Agneta Wikström, Margareta Jonth, Inga-Lena 
Daleflod Lindahl, Maj Aldskogius, Margareta Andræ och Birgitta Öman. Sittande 
t.h. Gunvor Redin. Foto i privat ägo.
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År 1960 startade en annan tradition för dessa adventssammankomster, ini-
tierad av Carin Ax (1915–2006, invald 1958), som för Riksförbundet Sveriges 
Lottakårers tidskrift Den svenska lottan 1959 skrivit ett julspel. Julspelet kom 
att uppföras i många lottakårer som en liten teaterpjäs med sång och musik.6 

Inom Concordia hade den traditionella adventsunderhållningen med ”Min 
barndoms jul” till ackompanjerande musik diskuterats och det föreslogs nu 
att Carin Ax julspel i stället skulle framföras i nedbantat skick. Julspelet blev 
därmed en tradition och med sin starka scenpersonlighet behärskade Carin 
verkligen konsten att fånga sin publik. Julspelet har uppförts varje år sedan 
1960, med Carin själv som uppläsare i fyrtiofem år tills hon gick bort år 2006. 

De interfolierande julsångerna i spelet har framförts i två stämmor och 
piano med körsångare ur Concordias egna led. Efter Gunhild Lindell har 
 Anna-Lis Kullenberg, Ebba Svedelius och Kerstin Berglund medverkat som 
pianister. Kören har som nämnts på senare år letts av bland andra Brita Lin-
dell-Asplund och Margareta Jonth. Den har oftast bestått av ett tiotal sångare, 
de flesta amatörer men med inslag av professionella sångare ur de egna leden. 
Vid vissa tillfällen har också Karin Axelson förstärkt sången med vackert flöjt-
spel. 

Under de senaste två decennierna har adventssammankomsterna ägt rum 
hemma hos Kerstin Berglund som alltid medverkat vid pianot. Kerstin har 
en fantastisk gåva som är få förunnad. Hon kan nämligen spela sångerna i vil-
ken tonart som helst, inte bara i den tonart som står i noterna. Det har varit 

Vid årsmötet 14 februari 2019 kände sig de hundraårsjubilerande medlemmarna så 
uppåt att de brast ut i spontan sång. Birgitta Öman ackompanjerade. Platsen var 
Borgerskapets hus. Foto i privat ägo.
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värde fullt när rösten åldras och många höjdtoner försvinner. Under årens lopp 
har andra julsånger än de ursprungligen anvisade infogats i julspelet, som på 
senare tid inletts av tre julsånger tonsatta av Kerstin Berglund. Sammankoms-
terna har ofta avslutats med att vi alla sjungit julsånger till Kerstins ackom-
panjemang och Kerstin har till sist spelat ”In dulci jubilo” på pianot. 

Noter
1 Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], Greta Norrlins högtidstal vid Con-

cordias 60-årsjubileum.
2 UUB, Damsällskapet Concordias arkiv, bordsvisa vid en sammankomst 24/2 1934. 
3 Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], samt UUB, Damsällskapet Concor-

dias arkiv.
4 Verksamhetsberättelser från Concordias årsmöten åren 1998–2018, inbjudningar till Con-

cordias sammankomster samt personliga anteckningar.
5 Citerat efter Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], s. 52.
6 Julspelet finns återgivet i Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998]. Det video-

filmades år 2000 med Carin Ax som recitatör, Concordiakören och Kerstin Berglund vid 
pianot.
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Sång och spex
Av Carina Burman

Rutinerna är viktiga i ett sällskap, antingen det rör sig om strikt reglerade 
 ordensceremoniel eller vanlig praxis. Concordias verksamhet har alltid bestått 
av möten med program – den kulturella eller bildande del som nya medlem-
mar ibland frestas kalla ”föredrag” – och en måltid. 

Den gemensamma måltiden är grundläggande i mänskligt umgänge. Vi 
skulle kunna börja nysta under antiken vid Trimalchios skrytsamma gästa-
bud, fortsätta förbi kristendomens sakrala brödbrytning och dröja vid kloster-
matsalar, ordenssällskap, Oxbridgecollege och studentmatlag. Den som äter 
vill också dricka, och drickandet leder gärna till sång. Seden med dryckesvi-
sor är urgammal, och under tidigmodern tid uppstod en rik fransk och tysk 
vinsångskultur, som inspirerade svenska diktare som Johan Runius, Olof von 
Dalin och Carl Michael Bellman. På Bellmans tid skålade man nästan alltid för 
kungen vid måltiden, och så sjöng man en skålsång. Inte sällan hände det också 
att någon av gästerna improviserade ett sjunget tack för maten.

Det är svårt att hitta något distinkt nordiskt särdrag – som bekant var 
blott barbariet en gång fosterländskt – men vi har en märklig egenhet i den 
här delen av världen: vi sjunger till maten. Det gäller inte bara dryckessånger. 
Vare sig man samlas till en nationssittning i Uppsala eller en kräftfest med 
släkten sjungs ofta såväl traditionella snapsvisor som visor av Bellman, Taube 
och andra storheter. 

Också i Concordia sjungs det. Så sent som på årsmötet 2019 utbröt spontan 
allsång, som avslutades med ”Här är gudagott att vara” till ackompanjemang på 
flygel. Man kan tänka sig att också de tidiga medlemmarna började sjunga på 
liknande sätt. Det skrivs även nya visor inom Concordia. Dessa tillfällets alster 
hör inte riktigt hemma i litteraturen, och inte heller hos musiken. De är ofta 
fyndiga, men lika lite som visor i manliga sällskap hade de litterära anspråk. 
I högsta grad kan man här tala om tillfälleslitteratur. Däremot säger sådana 
visor mycket om den situation och det sällskap där de framförts. 

Den äldsta bevarade visan kommer från ett ganska ungt Concordia. I maj 
1929 skulle nämligen dess grundare och ordförande Anna Söderberg flytta till 
Stockholm. Det var en omställning för concordianerna – ”revolution”, kon-
staterar Signe Psilander i den visa hon skrev – som i tio års tid tycks ha fört 
en ganska statisk tillvaro. Nu ordnades en middag för ordföranden, och på 
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 melodin ”Vi gå över daggstänkta berg” sjöngs en visa på hela sjutton strofer. 
Uppbrottet jämförs inte bara med en revolution, utan också med bombkreva-
der. Man levde i bolsjevikskräckens dagar. 

På Phoenix vid gamla Fyristorg 
Församlades Concordia i sorg, 
Vad båtar det att sörja? 
Nu på nytt vi få börja, 
Hon själv skall oss få trösta i vår sorg.1

Nu fortsatte Anna Söderberg som ordförande också efter Stockholmsflytten, 
men frågan är om inte hennes flytt ändå skakade om sällskapet en smula och 
tvingade andra medlemmar att bli mera aktiva. Huvudstaden framställs för 
övrigt som synnerligen flärdfull jämfört med den dammiga universitetsstaden:

I Stockholm får Du göra nya rön,  
Du får Dig lära konsten att bli skön, 
Och allra sista skriket 
Vet man först i hela riket 
I huvudstan vid kalla Östersjön. 
 

Värdiga är Concordias damer ofta, men skämt och lek har också haft sin del i sam-
mankomsterna. Här syns en spexensemble, varav två i herrklädsel. Längst t.h. antag-
ligen Signe Psilander. Bilden är förmodligen tagen på Gillet 1946. UUB, Concordias 
arkiv.
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Lär Du konsten att bliva ung på nytt, 
Så stanna ej i staden som förbytt. 
Kom hit med nya moder 
Och Miss Ardens metoder. 
Så att vi också unga bli på nytt.

Kosmetikfirman Elizabeth Arden etablerade vid den här tiden salonger över 
hela världen, men det anas en viss retsamhet i att skönhetsbehandlingar skulle 
förvandla den bestämda matronan Anna Söderberg till en tjugotalsflapper. 
Dikten avslöjar också att Concordia redan på den tiden mest bestod av mogna 
kvinnor. De var dock beredda att göra utflykter från lärdomsstaden:

Om ensam i Stockholm Du går 
och grips av längtan efter Dina får, 
Då ta vi Dig på Orden 
Och kommer hela hjorden, 
Så Du kan glädja Dig åt Dina får.

Dikten prisar Anna Söderbergs alla förtjänster och berättar att hon hyllats av 
folk från alla slag, inklusive ”en flygare som kom / Från grander och sultaner”. 
Hennes insatser för Concordia berörs förstås också. En av stroferna ståtar med 
en ovanligt fräck sammandragning för att klara versen:

Att föra ordet är icke alltid lätt, 
Du gjort det på ett fint och taktfullt sätt. 
Ja, ingen kan beskylla 
Att ej båd’ Charybd’ och Schylla 
Du klarat på ett högst talangfullt sätt.

Sången avslutas med att Söderberg önskas ”många, nya, ljusa år”.
Åtta år senare hyllade sällskapet biskopinnan Ellen Andræ, som skulle flytta 

till Linköping, med en duett mellan henne och sällskapet. Concordia sjunger:

Till Östergyllen skall du fara. 
Men här har du de facto din publik. 
Av vänner har du här en skara, 
Som jag tror i storlek nästan är unik. 
 
(Ellen) 
Men får jag blott tjugu kronor över, 
Så gör jag strax en liten blixtvisit! 
Pojkarna ibland mig nog behöver 
Och från er har jag ju permanent invit.2

Även denna visa framfördes vid en avskedsfest. Damerna i Concordia tycks 
med glädje ha tagit varje tillfälle till att ordna fest, vilket också märks av vi-
sorna. Den tidigaste bevarade festvisan är från 28 februari 1934 och framfördes 
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i ”Tempo allegretto, non släpando!”. Melodin var ”Om man inte har för stora 
pretentioner” – en rykande het schlager med Fridolf Rhudin, alldeles färsk 
från pressarna och vinterns radioplåga: 

Inga herrar vill vi ha, 
ty vi klarar mycket bra 
våra fyndiga och flotta orationer. 
Dock vi alla djupt begråter 
att pianot illa låter. 
Man får inte ha för stora pretentioner.3

Det är intressant hur Concordiadamerna betonar sin självständighet och sin 
egen kompetens. Sällskapet har aldrig varit uttalat feministiskt, men det är 
uppenbart att ett kvinnligt självmedvetande ofta odlats.

Ransoneringen under andra världskriget innebar ett hinder för Concordias 
middagar. Festmat var svår att uppbringa. Den 15 april 1943 slog man till med 
knytkalas – ”en luminös idé!” – hemma hos Elsa (möjligen Elsa Kollberg, som 
var en av de tidiga medlemmarna). En anonym bordsvisa utan angiven melodi 
räknar upp sällskapets alla stamloci:

Säg vet Concordia vad hon vill 
Det är det vi få se, 
Men Gillet, där vi hållit till 
Man vill nu överge 
Och Kajsas, som vi prövat en gång 
Blev endast en svanesång. 
 
Vi Hushållsskolan gynnat har 
Men trist man fann dess mat 
Ej såg – den tid vi höll oss kvar –  
Vi ett lukulliskt fat, 
Men för esteter så’na som vi 
Bör allt vara plein d’esprit. 
 
På Phœnix’ schabbiga lokal 
Där trivdes se’n vi bäst 
Där höll vi mången fest med bal 
Och var sin karl som gäst 
Ja, Phœnix med sitt dignande bord 
Passade väl vår hjord. (Pardon!) 
 
Av dofter möttes re’n vår nos 
När vi i trappan klev 
Ja, skuros, matos, annan os 
Till slut oss kära blev 
Och ofta slöt man glad, nöjd och mätt 
Kvällen med lätt balett.
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Bilden av de glupska, högljudda damerna är ganska befriande. Självironi är en 
återkommande ingrediens i sällskapets annaler. Den klassiska krogen Gillet 
vid Fyristorg ansågs tydligen lite för stel – ”Där kan man ej bli uppspelt”! – 
även om den beröms för ”kultiverad ram” och hovmästarens charm. En sak 
har dock dess krogar gemensamt: man är inte där. Man har istället samlats i 
hemmiljö, något som längre fram skulle bli en vana.

Också 1944 hölls knytkalas, nu hos Kerstin Lübeck. Bordsvisan sjöngs på 
melodin ”En sjöman älskar havets våg”:

Concordia råkat i extas 
Och blivit har bohême. 
Nu gillas endast knytkalas, 
– Det gäller blott hos vem! –  
”När förra festen var så briljant 
Kan väl nästa ock bli charmant!” 
 
Så fick vi en inspiration 
– Den var väl djärv och fräck – : 
Att förfråga oss om invasion 
Hos vår Madame Lübeck 
Först kanske att hon hajade till 
Men visade strax ”good will”. 
 
 […] 
 
”På huvudrätten bjuder jag.” 
Ljuvt i vårt öra ljöd. 
”I källarn finns till ert behag 
Av vilt i överflöd 
Smörgåspaket vill jag dock ej se 
Men en kupong kan ni ge.”

Lite hjälp kunde också en generös värdinna behöva under ransoneringen, även 
om maken tycks ha varit jägare.

Makarna hyllades i en ”Tyrannvisa” från tjugofemårsjubileet i april 1944:

Vi lägga gärna i Er håv 
Ja, vi sjunga Edert lov 
Med en röst, som kunde väcka den, som sov 
Och om vi sagt mer än Ni tål, 
Och lägga hyende på er fåfängas bål, 
Vi vänta nog att Ni 
Med elegant courtioisie 
Skänker kvällen sagoglans och melodi 
 
Refr: 
Ty vad ger festen dess bouquet? 
Jo, att tyrannerna ä’ me’ 
Leve våra tyranner, leve de’!
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Alla damerna uppskattade inte denna hyllning av männen. Greta Norrlin kon-
staterade i sin återblick tjugo år senare: ”Det var helt och hållet tyrannernas 
afton. Till deras ära hade man skrivit bordsvisor, till dem hölls tal.” Oppositio-
nen skulle snart få sin revansch.4

I maj 1945 blev det äntligen fred, och i november samlades Concordia till 
gåsmiddag , en tradition som legat nere under kriget. Någon gås såg man dock 
inte till. Det tycks ha bjudits något slags svartsoppa och sedan höna. Den här 
gången var inga makar med, och visan (som sjöngs på melodin ”Där gingo tre 
jäntor i solen”) har en tydligt feministisk ton:

Då här inga herrar ha ordet 
Uti vår tättslutna ring 
Vår skål gäller gässen (d.v.s. hönsen!) på bordet 
Ej dem, som här sitta omkring, 
Ty dum är ingen gås 
Den var väl grandios, 
Som kacklande räddade Rom att förgås. 
 

Exotisering var inte ovanlig i den tidens teaterkonst, och det 
gällde även på Concordias mera blygsamma nivå. Här syns 
Sickan Abramson, Eva Norinder och Greta Norrlin i något 
österländskt drama, kanske på fyrtiotalet och förmodligen 
på Gillet. UUB, Concordias arkiv.



CARINA BURMAN

114

Herrarna bli så lätt krassa 
Då de skola gåsen begå, 
Då bli ej blott knivarna vassa 
Men tungorna stundom också. 
De ha ett äckligt sätt 
Att tro, att de ha rätt 
Att påstå, att kvinnornas hjärna är lätt. 
 
De följa ett urgammalt schema 
Med mindre och mer elegans 
Om kvinnan och gåsen – ett tema 
Med likheter och differans. 
Men fann man någonstans 
En större dissonans? 
Ska vi för oss själva nu dra en lans? 
 
Nej vi ha tillräckligt av klokskap 
Att tåla en gång litet ris; 
Så låt dem gå på i sin tokskap, 
Vi le blott åt dylik malice. 
Ty känner Ni Er ung, 
Så tralla Ni och sjung, 
Ja sjung, ty Er hjärna är säkert tung. 
 
Men äro de riddersmän bålda 
Utav det förföriska slag, 
Som gör att vi kvinnor bli sålda 
Och strax söker bli till behag, 
Ack, vad det se’n går lätt 
Att fånga karl’n på spett, 
Blott charma och vampa! Var raff och kokett! 
 
Men låt oss nu höja ett leve, 
Ett leve i kväll för varann, 
Vad säger Ni om det se’n bleve 
Ett leve för gås och tyrann! 
En gås är god att ha’, 
Tyrannerna ä’ bra, 
Vi dricka tyrannernas skål, hurra!

De frånvarande hyllas alltså i slutet – gässen och männen.
När ransoneringen upphört kom gässen igen, och kanske gjorde också män-

nen det – åtminstone ibland. En feministisk udd finns dock i en tryckt gåsvisa 
från 1950, skriven av Bergliot Ahlinder: ”’Hädan, Adam!’ / ropa les femmes, / 
från Concordia.” 5 

I bordsvisan från 1934 nämns ”vår spirituella Signe Psie / som förströr oss 
med sitt snilles kreationer”, och tio år senare sjöng sällskapet om att de ”fram-
för månget ’dram’” på Gillet. Den redan nämnda Signe Psilander författade en 
rad dramatiska stycken för Concordia. Själv kallade hon dem ”sketcher”, men 
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kanske är beteckningen ”spex” bättre. Tre sådana finns bevarade, helt eller 
delvis: Kärlek och socialpolitik (dock mest kärlek), Vid foten av Mont Blanc samt 
Det olycksaliga brevet. Bagatell i 5 akter. Inget uruppförande nämns i protokol-
len, vilket visar att de tillkom före 1948. Samma gestalter förekommer i alla 
tre styckena och åldras mellan dem, vilket inte nödvändigtvis säger något om 
styckenas tillkomstordning. I Kärlek och socialpolitik befinner vi oss på ett 
högfjällshotell, en scen som nästan skulle passa i någon av trettiotalets mer 
glamourösa pilsnerfilmer, medan Det olycksaliga brevet utspelas i högborgerlig 
Uppsalamiljö. Gestalterna är dock världsresenärer, som tycks på ständig färd 
mellan Paris, Berlin och Alperna.

Signe Psilander (f. Pettersson, 1882–1960) hörde till Concordias ursprung-
liga medlemmar. Hon föddes i Östhammar, men kom till Uppsala redan som 
flicka. Tjugo år gammal tog hon studenten och fortsatte efter några år som 
lärarinna med sina språkstudier. År 1907 gifte hon sig med den betydligt äldre 
tyskprofessorn Hjalmar Psilander, och hon hann bli nästan femtio år gammal 
innan hon 1931 tog sin fil.mag. Från tjugotalet och framåt var hon verksam som 
översättare från tyska, engelska och nederländska, och 1939 redigerade hon 
den lilla beredskapsskriften Svenska landsstormskvinnor. Under åren 1935–
1950 var hon ordförande i Concordia, men hon var också spiritist och verksam 
i Högerns (sedermera Moderaternas) kvinnoförbund. Under sina sista år led 
hon av psykisk sjukdom.

Av yngre concordianer beskrivs Signe Psilander som en ”begåvad, spiritu-
ell och humoristisk dam, gammaldags sirlig, otroligt vänfast, samt vänlig och 
ytterligt taktfull”. Dock kunde hon visa ”djupt förakt” för concordianer som 
”hyste större intresse för husmoderliga plikter än för tysk lyrik och fransk 
prosakonst”. Detta förakt måste ha varit rätt uppenbart eftersom det till och 
med nämns i ordföranden Greta Norrlins parentation.

Signe Psilander var en passionerad resenär ”redan på en tid då utlandsresor 
inte voro så vanliga”, säger parentatorn. ”Med förkärlek uppehöll hon sig vid 
tyska kurorter varifrån hon bevarat ljuva minnen av sydländsk uppvaktning.” 
Just sådan uppvaktning är för övrigt vanlig i hennes spex.6 

En lustigare karakteristik av Psilander ger Greta Norrlin i sitt tal från Con-
cordias sextioårsfest 1979. Där dröjer hon särskilt vid spexen: 

Signe förbehöll sig alltid Förste älskarrollerna. Det var inte så helt problem-
fritt, då hon var begåvad med en meterlång hårfläta, som svårligen kunde 
döljas under en liten herrperuk och som gärna kröp upp över stärkkragen, om 
greve Ehrenbölja (eller vad han nu hette i pjäsen) gestikulerade alltför livligt. 
Hon var i sanning en syn för gudar. Olik allt annat man sett. Oförglömlig!7 

I Kärlek och socialpolitik spelade Signe Psilander troligen baron Silverskantz, 
en man som döljer sig bakom många masker, varav en är frisörmästaren Jo-
hansson från Umeå. Just Johansson kallar sig också Marianne Ridderstedt, en 
ung, socialpolitiskt intresserad licentiat, som tror att männen dras till hennes 
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adliga namn. Hennes väninnor Agneta Gyllenbalk och Maud Grevesmühl är 
båda vackra och näbbiga, och hennes bror kapten Ridderstedt en ganska ko-
misk figur. Scenen är ett högfjällshotell, där lager efter lager av förväxlings-
komedin avslöjas. Dramatiken blandas upp med kupletter. När Marianne och 
Silverskantz funnit varandra brister de ut i en dylik, och återigen är melodin 
”Man får inte ha för stora pretentioner”: 

Ridderstedt:  Med ett sådant perspektiv 
  För ett hult och troget viv 
  Hur ska hon våga gifta sig det lilla livet? 
  Men hon vet nog vad hon vill 
  Och att han får hjälpa till 
  I fall det kniper får man säkert ta för givet. 
 
  Men lyckan helt därav beror 
  Om du nu genast själv min bror 
  Tar tömmarna i dina fasta starka händer. 
  Då blir hon ljuvlig som ett lamm 
  Och lugnt ni vandrar livet fram 
  Och stolt beundran du i hennes hjärta tänder. 
 

Vid Concordias sextioårsjubileum 1979 siade dessa tre nornor om sällskapets fram-
tid. Spelplatsen var Värmlands nation. UUB, Concordias arkiv. 
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Agneta: En synpunkt alltför maskulin 
  Förlåt mitt cyniskt kalla grin 
  Men er metod är sedan länge antikverad. 
  Vi älska än Chevalerie 
  Ett courtoisante galanterie 
  Är än det enda varav kvinnan blir charmerad.

Feminismen märktes alltså även när Concordia spelade teatern. Efter kuplet-
ten följde dessutom en diskussion om genusfrågor. Citatet får här bli lite längre, 
så vi också får en uppfattning av Psilanders ganska flyhänta dialogbehandling:

Silverskantz: Det är alltså en sak, som redan hör till historien, som Marianne 
arbetar med. 
Maud: Visst inte, baron, hon skriver en exposé om varför man vill ha in oss i 
det sociala livet. 
Ridderstedt: Vilka man? Ska det betyda herrarna? Jag tror vi äro gladast ju 
mindre offentliga våra fruar är och ju mera de håller sig hemma. 
Maud: Nej, det är kvinnorna – vi själva, naturligtvis, som vill det. 
Silverskantz: Också du – Marianne?!!? 
Marianne: Nej det vet du ju att jag inte gör någon slags propaganda. 
Ridderstedt: Det här är en strömning alltså. Så kallade friska vindar. Men vart 
är det ni vill komma? –  
Agneta: In i riksdan, förstås, i stadsfullmäktige, i drätselnämnd etc. Vi vill ha 
bättre bostäder, sänkta skatter och luft under vingarna. 
Silverskantz: Det hela förefaller mig något ins Blaue, men det kunde ju vara 
roligt för herrarna att få ett ljuvt kvinnligt inslag på sina sammanträden och 
i all socialpolitiken bara det inte blir som en viss biskop sade då allmänna 
läroverket och flickskolan i hans stad fick skridskolov på samma gång: ”Det 
måtte väl inte bli kurtis!” Men med er kända charm vet man ju inte vad som 
kan hända. 
 
Kuplett II. Mel. ”O hur saligt att få vandra.” 
 
Ridderstedt: Ska kvinnan in uti det sociala 
  Och hävda sin ställning och sin klara rätt 
  Blir det ju jag som nu får skala 
  Potatis, steka sill och sköta tvätt. 
 
  Och det blir jag som får gå ut och shoppa 
  Om min fru är borta hela dan 
  Ska jag sen också mina strumpor stoppa? 
  Jag säger då det är som själva Pan. 
 
Ridderstedt: Det där är så tråkiga perspektiv så det talar vi inte mer om. Låt 
oss tala om något annat. 
Maud: Ja, tycker ni inte vi ska ta upp ett ämne och diskutera? 
Ridderstedt: Usch nej, ingen diskussion. 
Silverskantz: Jo, det kan vi väl göra, om vi får något trevligt diskussionsobjekt. 
Maud: Jag tycker vi ska ta opp frågan om de svenska herrarna äro gentlemen.
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Att svenska herrar inte var gentlemän tycks ha varit en allmän uppfattning, 
och manskönet i allmänhet och svenskarna i synnerhet hudflängs sedan in-
gående. Pjäsen avslutas med att sällskapet går för att fira den ingångna för-
lovningen och dricka ”ett glas champanj”. Dessförinnan har dock den sista 
kupletten sjungits på melodin ”Lili Marlene”, en av andra världskrigets mest 
populära schlagrar. Melodivalet visar också att åtminstone denna version av 
stycket tillkommit tidigast 1939.

Synd om stackars karl’n i den kalla Nord 
Som aldrig lyckats finna ett enda tjusigt ord 
Som ej har fått ett uns av charm 
Fast hjärtat klappar i hans barm 
Så att hans blod går varm:,: 
 
Stackars svenska herrar, som inte har espri 
Som ingenting begriper av franskt galanteri 
Av lätt och luftig raljeri 
Av elegant courtoisie 
Och flott plaisanterie:,:

Pjäsen blev uppenbarligen en stor succé. Liksom måltidssångerna skapade den 
gemenskap – Concordias egna medlemmar medverkade i både herr- och dam-
rollerna, och publiken kände sig hela tiden delaktig. När sällskapet 1959 firade 
sitt fyrtioårsjubileum sattes pjäsen upp på nytt. Protokollet berättar att den 
”framfördes med stor brio av en rad utmärkta aktriser”. Nu spelade Carin Ax 
förste älskarrollen. De medverkande möttes av ”otaliga entusiastiska inrop-
ningar” och avtackades med ”sköna blomster och lagercrantzar”. Under mid-
dagen dracks också ”en minnets och tacksamhetens skål för Concordias he-
dersordförande Signe Psilander”. Hon själv var dock frånvarande, sedan länge 
fångad i sjukdomens fängelse.8 

Noter
1 Liksom alla dikter och spex i den här artikeln finns Signe Psilanders visa i Concordias arkiv 

på UUB. Alla citerade visor utom Psilanders och Ahlinders är anonyma.
2 Ytterligare några hyllningar till enskilda medlemmar finns bevarade, och det tycks ha varit 

vanligt att sådana skrevs när medlemmar flyttade från staden. Det finns också två dikter 
till Ann-Marie Josefson när hon 1959 flyttade från staden. Den ena har aningen bättre 
versbehandling än den andra och bär titeln ”Quäde”. Båda förvaras i ett kuvert med dödsan-
nonser och parentationer.

3 Dikten finns både i en kortare och en längre version. Den längre är uppenbarligen den ur-
sprungliga – papperet är gulnat och åldrat – och sannolikt har den kortare dragits upp till 
någon senare fest. Den finns i flera exemplar, och de mest tidsbundna stroferna är uteslutna.

4 Greta Norrlin i Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], s. 14. Tyrannvisan 
sjöngs på melodin ”Flickan i Peru”.

5 Författarbestämning till 1950 års visa enligt en blyertsanteckning, som lyder ”Bergliot”. 
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6 UUB, Concordias arkiv, ordföranden [Greta Norrlins] parentation, framförd vid årsmötet 
24/2 1961. Den nämns i årsmötesprotokollet, men förvaras separat i ett kuvert med dödsan-
nonser och parentationer. En kort runa över Psilander publicerades i både SvD och UNT 
28/12 1960. Fil. mag., Uppsala universitets katalog ht 1931 (Uppsala, 1931), s. 193.

7 Greta Norrlin i Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], s. 11. Kärlek och soci-
alpolitik finns även i utökad version, kallad Kärlek och såpbubblor. Där förekommer också 
en ryttmästare greve Ehrenbölja, en utpräglad kvinnokarl som talar om kvinnor som om 
de vore ston. Ett exemplar av manuset är försett med handskrivna ändringar och skisser 
över de agerandes förflyttningar. I arkivet förvaras ytterligare ett dramatiskt stycke, Ett 
sammanträde i Upsala fruntimmersförening på Upsala slott i februari 1846. Pjäsen är på sex 
maskinskrivna sidor och saknar författarangivelse. Det är alltså inte säkert att den skrivits 
av en concordian.

8 UUB, Concordias arkiv, protokoll 16/11 1959. Bland de övriga medverkande fanns Birgit 
Kjellberg, Brita Svanfeldt och Vera Hamilton. Greta Norrlin i Damsällskapet Concordia 
Minnesskrift [stencil, 1998], s. 14. 
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Mat och måltid
Av Elisabeth Gestblom

Första gången Concordia samlades år 1919 var hemma hos doktorinnan Ellen 
Larsson på Svartbäcksgatan 1. Därefter träffades man varannan vecka under 
”enkla former”, men från denna tid finns inga protokoll eller andra anteck-
ningar som visar vad trakteringen bestod av. Oftast träffades man på restaur-
ang Phoenix vid Fyristorg, där den lovprisade fröken Pettersson dukade fram 
”härliga rätter”. ”En kvinna av den gamla stammen, vars traktering trotsar all 
beskrivning”. Phoenix har beskrivits livfullt i likalydande ordalag av Gertrud 
Strauss 1955 och 1964, Gurli Taube 1964 och senare i deras efterföljd Greta 
Norrlin 1979, så det är svårt att säga vem som egentligen är källan. De kom 
helt enkelt att ingå i Concordias traderade historia. Greta Norrlin beskrev 
Phoenix i sitt jubileumstal 1979: ”Där fanns nyskurade golv, flammande brasor, 
inbjudande röda plyschsoffor och ett dignande supébord”. Gurli Taube har 
sammanfattat det som: ”En oemotståndligt trivsam atmosfär.” Som kuriosum 
kan nämnas att Phoenix finns med i Gluntarne, då benämnd Källaren Äpplet. 
Ofta firades där julfest i början av december. Concordias damer pyntade hela 
restaurangen med tallris, glitter och julljus, och njöt av det välförsedda supé-
bordet med julsånger och julspel som underhållning.1

När Phoenix stängdes 1934 sökte sig Concordiadamerna till andra lokaler 
”på stan” som Gillet, Gästis och de olika nationerna. Trakteringen varierade. 
Länge var det tesupé som gällde, men också kaffe och tårta förekom relativt 
ofta. Under kriget, när det var ransonering, hade man ibland middagar med 
knytkalas. Vid en gåsmiddag serverades till exempel ”falsk gås”, det vill säga 
kyckling. Från och med femtiotalet finns dokumentation som åtminstone vid 
festliga tillfällen visar en övergång till mera lagad mat med vin, inte minst vid 
gåsmiddagar, jubileumsfester med mera. Aftonens värdinna förväntades stå 
för arrangemang och matlagning. Senare valdes en klubbmästarinna, som hade 
som sitt ansvarsområde att planera mötesmenyerna. Damerna i Concordia har 
alltid hyst ett stort matintresse, något som avspeglas i de både eleganta och 
smakliga rätter som serverats.
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Här följer några exempel på menyer under årens lopp:2

1. Trettioårsjubileum firades 15 november 1949 i Stadshotellets lilla festvåning 
med gåsmiddag. ”Svartsoppan var läcker. Gåsen smalt i munnen och tårtan 
vann allas gillande”, står det i protokollet.

2. Hos direktorskan, senare ärkebiskopinnan, Ann-Marie Josefson på Fjell-
stedtska skolan i mars 1952 serverades: ”Kokt skinka, grönsaksmajonäs [sic], 
stora ostfat, kaffe och tårta.” Protokollet blir rent lyriskt: ”När det röda vinet 
glödde i glasen drack vi varandra till och skålade för det återvändande ljuset 
och våren som blott anades”.

3. Traditionen med gåsmiddag fortsatte. Den 16 november 1959 serverades ”en 
mycket delikat kall gås med salade [sic]” vid fyrtioårsjubileet på Gillet. Så 
mycket mer om maten sägs inte i protokollet, men det noteras att damerna 
drack likör till kaffet.

Restaurang Phoenix, Fyristorg, där Concordia i ett par decennier samlades kring 
fröken Petterssons dignande fat. Fotot togs 1934 i samband med att Phoenix stäng-
des. Digitalt Museum. Foto: Gunnar Sundgren, Upplandsmuseet.
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4. Den 16 november 1967 (efter ”the summer of love”, men före studentuppro-
ret) ordnades ”barockafton” på Stenhuset. Protokollet berättar: 

Vi samlades så i mellanvåningen, där Karin Göth och Marianne Löfström å 
det smakfullaste hade dukat ett lockande långbord, prytt med guldlöpare, 
paradisäpplen och ljus. En gedigen landgång från Landings med vin, följt av 
kaffe och schwarzwaldertårta smakade oss synnerligen väl.

5. Nästa sammankomst – 11 december 1967 – var det dags för adventsfest med 
värmande glögg, lussebullar och pepparkakor. Särskilt roligt är det att no-
tera festens efterspel, då ”den ambitiösa styrelsen stannade kvar för att diska”. 
Protokollets sista rader visar på den goda stämningen: ”Det trivsamma efter-
snacket till en ostsmörgås i Valgerdas kök utgjorde en synnerligen angenäm 
avslutning på den underhållande kvällen.” 

6. Kulinariskt trendkänsliga har Concordias medlemmar alltid varit. Sjuttiota-
let förde med sig nya influenser, och den 17 april 1975 möttes sällskapet hem-
ma hos ”den alltid redo Siv Nilsson”. Måltiden inleddes med ”en upplivande 
drink”, och sedan följde måltiden: 

”Hot asian food”, dvs härligt hett kryddad köttstuvning med dekorativa skålar 
av tomater, bananer med vispgrädde, mangochutney och ananaskross jämte 
gomsvalkande ris. Vin från glaskrus fylldes rikligt i glasen och som efterrätt 
bjöds citronfromage och därefter kaffe med kaka. Det hela var en synnerligen 
läcker och intressant supé och efterhängsen törst kunde släckas med sangria.

Concordias jubileumstårta vid supén efter årsmötet 2019. Foto i privat ägo.
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7. Det var festligt värre när Concordia firade sitt sextioårsjubileum på Värm-
lands nation den 8 november 1979. Protokollet berättar att den månghövdade 
skaran, undfägnad med en skål skummande vin, trädde in till de festligt du-
kade borden, där levande ljus spred sitt sken över de rosa blommornas mängd. 
Den goda menyn med kalvbrässtuvning på kronärtskocksbotten och lamm-
stek med tillbehör kulminerade i en fyrverkerisprakande glasspudding inbu-
ren i den mörklagda matsalen. Som underhållning sjöngs visor, dansades char-
leston!! och spelades Chopin. En kvartett från OD underhöll damerna.

8. Sjuttiofemårsjubileum på Västgöta nation den 30 oktober 1994 firades med 
denna tidstypiska meny: 

Grönsakspaté med örtsås serverad med rökt kött 
Halvöverbakad fylld laxfilé med chablissås 
Vaniljparfait och drottningparfait 
Vin till entré och huvudrätt ”Stoneleigh”, och till desserten ett gott dessertvin

9. Den 20 mars 2006 besökte sällskapet en utställning om Bror Hjorth och 
læstadianismen, och sedan bjöd jag (som då var klubbmästarinna) på den nya 
rätten sushi i mitt hem i Kåbo. Trots mina varningar för den starka wasabin, 
vackert grön, fick flera av damerna alltför stora portioner av denna starka 
krydda. Kalabalik uppstod, men med rådigt ingripande av närvarande läkare 
kunde måltiden fortsätta.

10. Den 14 april 2014 hos Christine Bernadotte serverades:

Vårsallad 
Laxfläta med champagnesås (recept nedan) 
Moussetårta med lingon

11. Den 15 september 2015 hade vi ölprovning ledd av Alice Burman Wallace 
hemma hos ordföranden, Carina Burman. Som tilltugg bjöds ost. Traditio-
nellt är ju inte öl någon damdryck, men efter detta blev vissa damer inbitna 
öldrickare.

12. Vårutflykten den 13 maj 2017 gick till gamla Kåbo, där damerna tittade in 
i flera av de gamla tjugotalsvillorna. Som avslutning på promenaden servera-
des en tjugotalsmeny enligt Hemmets Kokbok bestående av inkokt lax med 
majonnässås, vackert dekorerad, samt som dessert savaräng med frukt och 
grädde. Borden var dukade med vita damastdukar, kristall, silver och konst-
färdigt brutna servetter. Kvällen avslutades med vacker vårmusik av bland 
andra Margareta Jonth.
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Aftnar med olika teman
I anslutning till de olika föredragen bjöds ofta på maträtter med anknytning 
till föredragets innehåll. Den 25 mars 1960 hade sällskapet en japansk afton, 
där vackra geishor i kimono bjöd kring smårätter i lackskrin. Alla åt med 
pinnar under stor munterhet och drack japanskt te. Den 6 november 1962 
bjöd Valgerda Kleberg på italiensk mat (med hemmet omgjort till en tratto-
ria), Anita Säflund höll föredrag om Rom under antiken och även musik och 
diktläsning anknöt till temat. Året därpå bar resan av till Provence där man 
bjöds på sallad Niçoise, rödvin ur lerkrus och en mångfald goda ostar. Platsen 
var dock föga provensalsk – vår medlem Karin Göth serverade maten i sitt 
hem, den nybrutalistiska Villa Göth (numera byggnadsminne). Den 27 mars 
1963 firades ”Häxsabbat”, med Concordias damer utklädda till häxor! Efter att 
först ha blivit utfodrade med mustig häxbrygd lyssnade man till ett föredrag 
om häxprocesser i Sverige. Därefter serverades fisk (som sig bör i fastan), och 
som dessert ”en jättesemla, så skön, så läcker att skåda, att den först måste 
gå laget runt. Den var tillika fantastiskt läcker. Som avslutning föreslogs ’av-
magringsgymnastik’. Alla häxorna rullade runt på golvet i mer eller mindre 
exekverande rörelser!”

En av Concordias adventsfester på Walmstedtska gården på 1980-talet. UUB, Con-
cordias arkiv.
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Advent
En höjdpunkt under året har varit adventsfesten med traditionell underhåll-
ning i form av julsånger och julspel. Under sextiotalet firades den ofta hemma 
hos någon medlem, och åren 1968 – 1969 på ärkebiskopsgården, där den mat-
glada ärkebiskopinnan Ann-Marie Josefson dukade upp stort julbord. Sam-
mankomsterna ägde senare ofta rum på Walmstedska gården i kommunens 
representationsvåning. Glögg och julspel, en god supé och aftonen förflöt i 
sedvanligt god och glad stämning. Sedan 1997 har adventsfesten ägt rum hos 
den oerhört gästfria Kerstin Berglund – först i hennes tjänstebostad i Odins-
lund, sedan i hemmet på Luthagen. Hon är den fulländade värdinnan, och 
hennes adventsfester för Concordia är för många upptakten till julen. Efter 
julspel och gemensam sång vankas en god supé tillagad av Kerstin själv. Alltid 
”hemlagad”, oftast en mustig köttgryta av något slag, en god förrätt med sill 
eller gubbröra och ofta en god dessert. 

*
Måltiden – att äta tillsammans – förblir sinnebilden för trevnad och stor gläd-
je. En sanning som Concordiasystrarna levt och lever upp till i enlighet med 
detta citat från ursprungliga Concordias protokoll i Örebro: ”vi utom nödtorf-
tig näring för kroppen även kan upphemta några smulor för vårt intellektuella 
livsuppehälle”.

Denna eleganta, smakrika och lättgjorda fiskrätt serverades våren 2014 hos 
Christine Bernadotte.

Fiskfläta med champagnesås (4 pers.)
400 g laxfilé 
400 g vit fisk som kolja, bergtunga eller rödtunga
Värm ugnen till 170 grader
Skär fiskfiléerna i breda band. Fläta remsorna. Pensla med rapsolja. Salta för-
siktigt.
Lägg flätorna på ett smort ugnssäkert fat eller smort bakplåtspapper och gräd-
da 10–15 minuter (innertemperatur 56 grader).
Dekorera med rom, gräslök och citron.
Servera med en vitvinssås (ev. smaksatt med champagne eller Chablisvin), god 
potatis, sparris eller sockerärter.

Noter
1 Alla citat rörande Phoenix är hämtade från UUB, Concordias arkiv, Manuskript till tal av 

Gertrud Strauss, Gurli Taube och Greta Norrlin, av den senare i samband med sextioårs-
jubileet 1979 och senare tryckt i Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998].

2 Ibid. Alla beskrivningar av menyer är hämtade ur UUB, Concordias arkiv, Protokoll från 
1948 och framåt samt i övrigt personliga minnen.
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Kläder och klädkonst
Av Anna Frigell

Om jag finge välja bland den brokiga massa böcker som kommer ut hundra 
år efter min död, vet ni vilken jag skulle ta? Nej, jag skulle inte ta en roman i 
detta framtida bibliotek och inte heller någon historisk bok, ty i den mån den 
innehåller något av intresse är den också en roman. Min vän, jag skulle helt 
enkelt välja en modejournal för att se hur kvinnorna klär sig ett sekel efter 
min bortgång. Och dessa paltor skulle säga mig mer om framtidens människor 
än alla filosofer, författare, predikanter och vetenskapsmän. (Anatole France, 
1844–1924)1

Ja, ja, ”paltor” handlar det nog knappast om i modejournaler. I övrigt ligger 
det onekligen något i vad den berömde författaren och nobelpristagaren säger. 
Men nu ser vi inte framåt utan blickar i stället bakåt i historien och undrar ny-
fiket – hur såg kvinnorna ut i det tidiga Concordia, då tanken på en kvinnoför-
ening började ta form? Vilken tidsanda, kvinnosyn, status och ideal var då den 
rådande, tolkad genom klädedräkten? Vi vet att dessa kvinnor är hustrur till 
män i den högre bourgeoisien. De har tröttnat på att sitta ensamma hemma 
medan männen deltar i olika ordenssällskap och herrmiddagar. Därför söker 
de varandras sällskap och gör det under trevliga former, till en början på olika 
restauranger och längre fram i hemmen. De var förhållandevis välbeställda 
kvinnor som är måna om att lojalt leva upp till sin egen eller makens sam-
hällsstatus, enligt den tidens kvinnosyn. Man följer det som ligger kulturellt 
och politiskt i tiden och som bland annat tar sig uttryck i och påverkar modet. 
Många i deras samhällsklass hade ”sin” sömmerska, mindre bemedlade sydde 
själva. Och kanske med inspiration från tidningen Idun eller Husmodern, de 
två framträdande damtidningarna, kunde modets influenser följas.

Året var 1919. Concordia i Uppsala är formellt bildat, ett tiotal kvinnor har 
formulerat stadgar. Något mer än konvenans och status förenar. Det finns myck-
et att glädjas åt, diskutera och engagera sig i; första världskriget är slut, riksdagen 
har fattat beslut om kvinnlig rösträtt. Framtidstron spirar och den nya tiden av-
speglas även i modet. Det finns inga fotografier från tidiga Concordiamöten, men 
tjugotalet står för frihet och nydanande. Kjolarna blev kortare, benen blev syn-
liga, i alla fall hos de modigaste, korsetten slängdes, håret klipptes. Nu handlade 
det om frigörelse och bekvämlighet.2 På en mannekänguppvisning i  Concordia 
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nästan åttio år senare visades en sommarklänning från tjugotalet i ljust tunt 
linne, linningen bekvämt nedhasad, ingen midja, kjolen i motveck halvvägs ner 
på vaden. Och så en hatt! Klockformad med djup kulle, smalt brätte, flätat strå. 
Vad ska vi tro – hur modemedvetna var systrarna före oss? 

Så gick åren. Concordias medlemmar träffades, underhöll varandra, läste 
dikter, språkade om litteratur, kanske om de oroliga tiderna i Europa. Ut-
gången av första världskriget kastade skuggor och 1939 var katastrofen återigen 
ett faktum. Nu var det magra tider som väntade med ransonering, otrygghet. 
Systrarna höll ihop. Än så länge är bilden av Concordiasystrarna bara i våra 
tankar och vår fantasi.

Kläderna i vardagens Concordia
Men så dyker det upp ett fotografi ur arkivets anonyma gömmor – äntligen! 
Vilka är det, hur ser de ut? Året är 1950. Det är en vanlig sammankomst. 
Tolv kvinnor sitter runt två bord, det är tesupé i franska kulturhuset Maison 
de France. Bibliotekarien Harriet Colliander berättar om bibliotekets historia 
och dess uppställning. Bilderna (se foto s. 35) visar att några av kvinnorna bär 
dräkt med slag under höghalsad vit blus, kjolen halvvägs ner på vaden, svarta 
pumps med bred, inte så hög klack, för det mesta i något mörkt – det svartvita 
fotografiet avslöjar inga färger. Någon ser ut att bära en sammetsjacka över 
udda kjol, någon en elegant supéklänning med drag från sekelskiftets mode: en 
V-ringad överdel med löst lagda veck, avsmalnande midja, ljust infällt blusliv 
i mjukt fallande tyg. Frisyrerna förefaller nyondulerade och lockiga – frisyr-
modet då för tiden.3 

Nu är det årsmötesförhandlingar, året är 1988. Viktiga frågor ska avhandlas, 
det är allvar och kanske till och med lite högtidligt. I salen ses en nästan uni-
formt enhetlig skara allvarligt koncentrerade kvinnor i prydliga dräkter av tid-
lös karaktär. De ljusa blusarna är knäppta ända upp till halsen, en vit knytblus 
bryter av. Ingen syster bär långbyxor, nylonstrumporna förefaller lite tunna 
trots vinterkylan i februari, stadiga skor för inomhusbruk. Inget avslöjar att det 
är åttiotal utom de två som avviker från det likformade; den avgående och den 
tillträdande ordföranden. De bär ljusare kläder, modigt storrutigt i modernt 
glencheckmönster, lite bredaxlat, allt enligt rådande åttiotalsstil. Deras kläder 
uttrycker samma smakriktning – man anar nästan att de båda systrarna har 
kommit överens – ”vad tänker du ha på dig ikväll?”. De är ju årsmötets huvud-
personer.4 Under åttiotalet blir bilderna flera. Sammankomsterna avlöser var-
andra, ibland bjuds det in till hemmet, ibland träffas man på en allmän lokal. 
Prydligt och korrekt klädda concordiasystrar skymtar förbi på våra fotografier 
– kofta, helveckad kjol, blus, diskret dräkt, klänningar som är lite finare än de 
som användes till vardags. Även nu mjuka lockar; man hade säkert varit hos 
sin frisörska och ”lagt håret”.5
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Kläderna i festens Concordia
Även om det för det mesta är vardagligt, tidlöst, en aning präktigt och till och 
med lite tråkigt så händer det något då det är fest. På den traditionella advents-
festen som avslutar höstterminen 1968, den här gången i ärkebiskopsgården, 
kan man se knän skymta hos några modiga, kjolarna har börjat bli kortare. 
Värdinnan själv, ärkebiskopinnan, står som modell för det nya hundtands-
mönstrade, kort och dessutom bara armar.6 Ett år senare då det är femtioårs-
jubileum på Västgöta nation, visar ett färgfotografi fem vackert, stilfullt upp-
klädda kvinnor. Man anar och kan nästan känna det dyrbara sidenet, förförs 
av Diorpärlorna, måste beundra kvinnan i klänningen med tillhörande bolero 
i något brokadliknande material. På bilderna ses ljust, barärmat, elegant. En 
pälsstola skymtar, pärlor i en eller flera rader. För första gången på bild ett par 
långbyxor.7

Ett decennium senare, 1979, återigen ett jubileum, nu på Värmlands na-
tion. Concordia fyller sextio år. Sobert, elegant, personligt. Långa kjolar, korta 
kjolar, höghalsat, urringat. Klänningar men också blus och kjol. Man anar si-
dentyger, brodyrer, mjuka tyger med lurextrådar, några kläder med pälsbräm. 
Frisyrerna enligt modet är kortklippta, permanentade. Man skymtar ordfö-
randen Harriet Nordström med sin karakteristiska hårvolym, ”hövolm”, tupe-
rad, sprayad och som påminner om Farah Diba-eran decenniet innan.8 

Adventsfest hemma hos Ann-Marie Josefson i ärkebiskopsgården 
1968. Fr.v. Lena och Ann-Marie Josefson samt Marianne Löfström. 
UUB. Concordias arkiv.
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Kläderna i vårutflyktens Concordia
Vårutflykten är ett stående inslag under Concordiaåret. Namnet till trots – 
det hindrar inte att vårutflykten då och då äger rum inom Uppsala eller till 
och med förlades till hösten.

Den första svartvita bilden på en vårutflykt är juni 1962, då man begav 
sig till Krusenberg. Fotografiet visar ett landskap där man anar stora träd på 
väg att slå ut, kuperad terräng, en smal grusväg, låga buskar. Leende systrar 
står uppställda mot kameran, väntar på att fotografen ska ta sin bild. Dagens 
outfit: halvlång ulsterliknande kappa i något mellanmörkt eller också kan-
ske kamelhårsfärgat, praktiska lågskor med eller utan snörning. Kapporna lite 
uppknäppta – kanske är det vårens värme som öppnar upp eller så är det 
promenaden som har fått upp ångan. Det skymtar pärlor vid halslinningen på 
några av damerna, det är ju ändå sista mötet före sommaren. Alla bär givetvis 
hatt, inte stora och uppseendeväckande, snarare lite mer vardagliga och prop-
ra, och så syns förstås den obligatoriska, präktiga handväskan under armen. 
Ingen av damerna bär långbyxor, nylonstrumporna ser lite tunna ut och är 
kanske för svala.9 Nylonstrumpor, hatt och handväska på skogspromenaden. 
Tvåtusentalet känns avlägset.

Vårutflykt till Krusenberg 1962. Ellen Andræ och Märta Bring i ljusa men värmande 
kappor och prydliga hattar. UUB, Concordias arkiv. 
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I början av tvåtusentalet kommer Concordiasystrarna att fästa särskild 
uppmärksamhet vid våra skobeklädnader. Vårutflykten går nämligen till Upp-
landsmuseets skoutställning ”Shoe Stories” – berättelser om skor. Där förevisas 
skor från olika tidsepoker och sammanhang, festskor såväl som arbetskängor. 
Dessutom presenterar Birgitta Meurling boken Skor är huvudsaken (2013), vil-
ken författats av sjutton kvinnliga forskare vid Uppsala universitet.

Kläderna i lekens Concordia
Oavsett ålder, profession, civilstånd, bakgrund – leken förenar, skrattet binder 
samman. Sånger, danser, lättsamma föredrag, sketcher, teater, till och med 
spex har förekommit av och till under Concordias historia. Lekfullheten har 
också haft rika möjligheter att ta sig uttryck i att få ”klä ut sig”, att gå man-
nekäng på en catwalk, mycket på lek, lite på allvar. Ända fram till mitten av 
nittonhundratalet var hatten en nödvändighet i alla samhällsklasser, både i 
vardag och fest. Man skaffade ny hatt på hösten och ny hatt på våren. Under 
sextiotalet avtog så småningom hattens betydelse, kanske för att frisyrmodet 
ändrades eller kanske som en protest från den yngre generationen. Och när 

Vårutflykt i Anne Tamms trädgård 1967. Hatt är inte längre obliga-
torisk och har blivit en del i den vårliga leken. Fr.v. Birgit Kjellberg, 
Sickan Abramson och Carin Ax. UUB, Concordias arkiv.
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hatten nu var på väg ut ur modet och förpassat till modehistorien blev det fritt 
fram: hatten gav en möjlighet till lek, överdrift, kreativitet, galenskap. Och det 
tycker en Concordiasyster om.

I juni 1952 anordnas en hattmannekänguppvisning. Ansvarig för program-
met var skribenten Emy Cederblad och platsen var den numera rivna Matts-
gården i Gamla Uppsala. Av namnen på paradens mannekänger att döma är 
lekfullheten total, M. de Scandale och Belle-Marie Joseph.10 Bakom ett av 
namnen döljer sig en blivande ärkebiskopinna – så skönt att få släppa loss och 
leka bland trygga gelikar som ett välkommet och välbehövligt avbrott från an-
nars så kyrkliga plikter. Eja hade man varit där eller åtminstone haft möjlighet 
att se härligheten på bild, nu kan vi bara ana.

Femton år senare, 1967, ser vi en ny lek med hattar. Det är vårutflykt till 
Anne Tamms trädgård, temat är ”Hattparad och charad” och sammankomsten 
är nu förevigad på foton. Där skymtas en röd fez, en mexikansk stråhatt, en 
vanlig filthatt nu prydd med överdimensionerade tygblommor. Klädedräkten 
för övrigt är mer återhållsam och konventionell. Prydliga vårdräkter, någon bär 
en pälsjacka, lågskor med präktig klack och så den obligatoriska handväskan. 
Fortfarande skymtas inga långbyxor, trots att det är vårutflykt och långbyxor 
visas på damtidningarnas modesidor.11

Inte bara hattar, även kläder roar. Året är 1979 och systrarna är inbjudna till 
en dräktkavalkad i trädgården hos Marianne Löfström. Nu når den lekfulla 
utklädningen nya höjder. Ur protokollet från sommarfesten kan läsas följande 
målande beskrivning av en studentska år 1895: ”svartklädd, lång kjol, höghal-
sad sidenblus med camébrosch, sammetsjacka och studentmössa”. Dräktkaval-
kaden fortsätter med en ”ecru-färgad robe med spets och plisséinfällningar”, 
vidare ”charlestongirls i pastellfärgade korta klänningar med liv i spetstyg och 
paljettbroderier”. Jubel från publiken måsta ha mött den djärva syster som vi-
sade ”en randig baddräkt med långa ben, brett skärp och vit rynkad badmössa”. 
Modevisningen avslutades värdigt med en ”brudklänning i ljuvlig cremefär-
gad, spetsprydd klänning med långt släp”.12

Liliane Taube var 1986 ansvarig för en ”Textil lekstuga och dräktparad”. 
Idén var att alla de som hade en folkdräkt skulle visa och presentera den. 
Gensvaret blev stort och förutom dräkter från vårt land visades också sådana 
schalar som är ett viktigt attribut i ryska folkdräkter. Två år senare arrange-
ras en modekavalkad med textilkonstnärinnan och tillika concordianen Vanja 
Brunzells kreativa, mästerliga kläder. Kappor, långa och korta klänningar, 
långbyxor, hattar – allt i skarpa, tydliga färger, utmanande mönster, broderier. 
Systrarna mannekängar, svänger på kjolarna, går mellan bord och stolar, låter 
publiken njuta och fångas av det konstnärliga.13

Tjugo år senare – 2013 – föds idén till en ny mannekänguppvisning, återigen 
som en lekfull avslutning på vårterminen. Nu är det fritt fram att visa något 
som känns angeläget och personligt. Temat blir ”Minnenas garderob”. Ebba 
Nordström visar en högtidsklänning, även kallad ”fracken”, som bars av sjuk-
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sköterskor utbildade från Sophiahemmets sjuksköterskeskola. Med anor från 
förra sekelskiftet och utförd i svart tunt ylle, stärkt vit krage och manschetter 
med hålsöm, rynkat blusliv, små knappar i tät rad på överdel och ärm, ankel-
lång kjol känns modellen igen från dåtidens mode. Vidare visades kläder från 
tjugo- och trettiotal; festklänning i grön spets med tillhörande hatt i flätad 
guldlamé, en vardagsklänning i tunt pastellrutigt bomullstyg, en havrefärgad, 
ljus, veckad sommarklänning med nedhasad linning, en kupad stråhatt – alla 
använda i en teaterföreställning med en dramatisk historia från samma tid. 
Femtiotalets mode representerades av en båtringad bomullsklänning (tillhörig 
Birgitta Frängsmyr) med tyg prytt av stora rosaröda blommor på vit botten, 
trådsmal midja, vidunderlig vidd i kjolen under vilken på sin tid säkert fanns 
ett antal kraftigt stärkta underkjolar. Carina Burman visade sin mans farmors 
klänning – sydd till Yngve Brilioths installation som biskop i Växjö – en an-

Modevisning med Vanja Brunzells kläder på Hotel Linné hösten 1988. T.v. Gunilla 
Bill i en sportig kreation och t.h. Liliane Taube i elegant pälsmössa. UUB, Concor-
dias arkiv.
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nan medlem visade sin mammas klänning. Lekfullheten och elegansen före-
visades i form av en egenhändigt kreerad enorm hatt, prydd med frukter och 
blommor, och därtill en dramatisk boa. En av initiativtagarna till programmet, 
Birgitta Öman, visade ett urval av egenhändigt tillverkade alster – välsydda, 
dramatiska, högst personliga plagg, uppsydda för konserter och högtidliga, 
festliga sammanhang. Också nu visades några plagg av Vanja Brunzell. Som en 
motvikt till det fina och eleganta och som en blinkning till det mycket tidiga 
Concordia visades underkläder från seklets början. Här var det inte frågan om 
siden eller annan flärd, nej präktig och kraftig bomull, enkelt tillskuret, inga 
bystveck eller andra insyningar som kunde följa kroppens linjer och antyda 
några former – dock lite sparsam spets runt halsen och handbroderat mono-
gram, kanske lite kvinnlig fåfänga att locka sin älskade med – fantasin igen. 

Den senaste modevisningen under Concordias hundra år ägde rum 2014 
i samband med Christine Bernadottes föredrag om Estelle Bernadotte och 
hennes livsgärning. Som avslutning förevisades kläder som burits av Estelle 
 Bernadotte. De utsökta kläderna var specialsydda av skickliga sömmerskor 

Folkdräkter har blivit en tradition i Concordia, i synnerhet vid adventsfesten. Fotot 
är från 1987 och visar kören, som just framfört Carin Ax julspel. Fr.v.  Liliane  Taube, 
Daga Michanek, Kerstin Ernestam, Jont Birgit Rundgren, Marianne  Hermodsson, 
Kerstin Berglund, Ebba Svedelius och Gunhild Lindell. UUB, Concordias arkiv.
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från Märthaskolan, ett modehus i Stockholm nedlagt sedan länge, och som 
hade täta förbindelser med välrenommerade franska modehus – Dior, Chanel, 
Balenciaga. Endast förstklassiga tyger användes; siden, crepe de chine, tunn yl-
lecrepe. Plaggen gav utsökta prov på hur exklusivt modet kunde se ut i mitten 
av 1900-talet.

Folkdräkterna i Concordia
Men en beskrivning av kläder och klädkonst i Concordia skulle inte vara full-
ständig utan att beröra alla folkdräkter som det under årens lopp har visats och 
förelästs om. En sammankomst ägnades särskilt åt Nås-dräkten, vars historia 
Margareta Jonth fördjupat sig i. Vid höstterminens avslutning, adventsfesten, 
som är både fest och högtid kommer folkdräkterna till användning. Ett myller 
av mönster, färger, utsökta broderier från hela vårt land kan skådas: Väster-
botten, Vilhelmina, Dala-Floda, Karlskoga, Sundborn, Mockfjärd, Järvsö, Nås, 
Skedevi, Risinge, Årsunda, Leksand, Högbo och Ovansjö. Därtill också några 
dirndldräkter. Folkdräkten är inte bara ett vackert klädesplagg som vi beund-
rar idag. Mycket symbolik, hantverksskicklighet, skaparlust och kreativitet 
finns också förborgad i plaggen. Folkdräkten representerar ett mode som är 
tidlöst och opåverkat av växlingar och variationer. Den bevarar skönhet och 
värdighet genom åren – kanske som Concordiasystern själv? Vi hoppas det.

Klädmodet i Concordia – mode eller stil 
I modehänseende har nittonhundratalet som ingen annan tid inneburit en 
klädrevolution som återspeglat samhällsutveckling, kvinnors ställning, frihet 
och ökande jämlikhet.14 Snabba modeväxlingar, modehus som skulle över-
träffa varandra och förföra kvinnor till att ständigt förnya sin garderob växte 
upp. Kvinnan i början av seklet skulle vara behaglig, dekorativ, veta att upp-
föra sig. Men tiderna förändrades snabbt, det stela snörlivet förpassades till 
historien och förändrade därmed kvinnans former i modebilden. Långbyxor 
och kostym för kvinnor börjar användas. Man kan undra vad Anatole France 
skulle ha sagt om denna nya kvinna. 

Vi ser inga häftiga modeväxlingar på fotografierna i de bevarade fotoalbu-
men. Möjligen återspeglas de i kjollängden, som försiktigt åker upp och ner 
genom decennierna, ibland ner till fotknölarna, ibland ovanför knät. Åttio-
talets bredaxlade stil avslöjas på en del fotografier, men uppgraderad och till 
och med presenterad som konstverk i brons.15 I Concordias vardagsrum och 
festsalar visas det kläder som är tidlösa och personliga men som också avslöjar 
en lust till flärd och elegans. Kommer man direkt från sin vardagliga verksam-
het byts det till en finare kavaj för kvällen, alltid ett ombyte till inneskor, ett 
extra diskret smycke som piffar upp. En Concordiasyster är inget modelejon, 
låter hellre den egna personligheten komma till uttryck i sitt klädval än att 
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styras av det mode som gäller. Kanske finns det någon som håller med det 
Oscar Wilde påstås ha sagt: ”Ett mode är rätt och slätt en sorts fulhet som är 
så outhärdlig att vi är tvungna att förändra det en gång i halvåret”.16 Eller lite 
annorlunda uttryckt av Coco Chanel, hon med den lilla svarta och jumpern: 
”Fashion fades, only style remains the same”.17

Noter
1 ”S´il m’était permis de choisir dans le fatras des livres qui seront publiés cent ans après ma 

mort, savez-vous celui que je prendrais? …Non, ce n ést point un roman que je prendrais 
dans cette future bibliothèque, ni un livre d´histoire: quand il offert quelque intérêt c’est 
encore un roman. Je prendrais tout bonnement, mon ami, un journal de modes pour voir 
comment les femmes s´habilleront un siècle après mon trépas. Et ces chiffons m én diraient 
plus sur l´humanité future que tous les philosophes, les romanciers, les prédicateurs, les 
savants.” Anatole France i brev till Paul Verlaine, citerat efter C.J. Flugel, The Psychology of 
Clothes (1930), inledningen. Övers. förf.

2 Gertrud Lehnert, Modets historia under 1900-talet (Köln, 2000), s. 20.
3 UUB, Damsällskapet Concordias arkiv, fotografi 21/4 1950.
4 Ibid., fotografi 29/2 1988.
5 Ibid., fotografier åren 1970–1990.
6 Ibid., fotografi 9/12 1968.
7 Ibid., fotografi 11/11 1969.
8 Ibid., fotografi 8/11 1979.
9 Ibid., fotografi 4/6 1962.
10 Ibid., protokoll 9/6 1952.
11 Ibid., fotografi 29/5 1967.
12 Ibid., protokoll 6/6 1979.
13 Ibid., fotografi 12/9 1988.
14 Lotta Lewenhaupt, Modeboken 1900–2000 (Stockholm, 2001), s.10 .
15 Konstprojekt ”Den svenska tanten”. Bronsskulptur av konstnär Susanna Arwin. Campus 

Växjö. 1995.
16 Richard Ellman, Oscar Wilde (Oslo, 1990), s. 301.
17 Intervju med Coco Chanel, McCall’s, november 1965.
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Damsällskapet Concordias 
första ordförande
Anna Söderberg

Av Kerstin Hulter Åsberg

När Damsällskapet Concordia i Uppsala bildades 1919 i doktorinnan Ellen 
Larssons salong, Svartbäcksgatan 1B, blev Anna Söderberg (1869–1935) dess 
första ordförande.1 Trots att hon flyttade till Stockholm efter tio år fortsatte 
hon vara ordförande ända fram till sin död sexton år senare. Hennes varma, 
generösa, viljestarka och kraftfulla person är omvittnad.2 Därför finns anled-
ning att presentera henne närmare i samband med sällskapets hundraårsjubi-
leum.

Anna före Concordia
Anna Emilia Knaust föddes i Sundsvall 1869. Fadern var källarmästare Gustaf 
Ferdinand Knaust (1835–1883), som framgångsrikt drev krog och hotellverk-
samhet där redan på 1850-talet. Släkten hade kommit till Sverige från Tysk-
land under Karl XII:s tid. Annas mor hette Sophie Carolina, född Andersson, 
och var borgmästardotter från Halmstad. När Anna bara var fjorton år avled 
hennes far vid fyrtioåtta års ålder. Då övergick krogen till Annas kusin Adolf 
Fredrik Knaust och hans hustru Anna, som byggde upp det legendariska 
 Hotell Knaust i Sundsvall efter den stora stadsbranden 1888.

Anna växte upp i Sundsvall och mötte tidigt sin blivande man Erik Natanael 
(”Natan”) Söderberg (1869–1937). Han verkade som journalist, redaktör, över-
sättare, poet och psalmförfattare. Deras bevarade brevväxling inleddes när 
Anna var 17 år.3 Hennes brevvän Natan var prästson från Haverö församling i 
Västernorrland och kom från en stor prästsläkt. Han gick i skola i Östersund 
och Sundsvall, läste vidare i Uppsala och disputerade 1897 på en avhandling 
om Samuel Hedborn (känd för vaggvisan ”Ute blåser sommarvind”).4 Sedan 
kunde Natan Söderberg planera för giftermål med den stiliga Anna, som han 
förälskat sig i och som blev hans sångmö för resten av livet. Av barn och barn-
barn har han beskrivits som en mild och blid man, en verklig poetnatur.5 Vid 
tiden för giftermålet var de båda tjugonio år gamla.
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De flyttade till Härnösand 1898, där Natan Söderberg fått arbete som jour-
nalist på Hernösands-Posten. Där föddes deras första son Folke (1899–1981). 
Folke läste medicin i Uppsala och blev så småningom bataljonsläkare och la-
sarettsläkare vid öronavdelningen i Borås. Han utsågs 1960 till hedersdoktor 
vid Sahlgrenska akademin. Deras andra son Hans Gösta (1903–1993) föddes 
i Örebro, då E.N. blivit anställd på Örebro Dagblad. Hans Gösta blev kyrko-
herde i Östra Ryds kyrka i Stockholms stift och höll griftetalet över sin mor 
Anna, när hon avled 1935.

Anna beskrivs som en öppenhjärtig person, som sade vad hon tyckte.6 Till 
skillnad från sin make uppfattades hon som temperamentsfull, något som 
kännetecknade Knaust-släkten. Hon var musikalisk och spelade gärna piano 
tillsammans med yngste sonen Hans Gösta, som spelade fiol. Hon var skicklig 
i att brodera och hon vårdade sina blommor med god hand, ett intresse som 
också gick i arv till sonen. 

Studioporträtt av Anna Söderberg i ungdomen på 1890- 
talet. Foto i privat ägo.
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Anna och Concordia
Natan Söderberg blev 1901 medlem i Sällskapet Concordia i Örebro som bara 
var öppet för herrar. Det hade bildats 1862. År 1896 grundades Sällskapet 
Damernas Concordia och Anna blev medlem samma år. Det blev avgörande 
för hennes senare initiativ till och engagemang för Concordia i Uppsala när de 
flyttat vidare dit. 

Även Ellen Larsson bodde i Örebro under åren 1904–1905 med sin man 
provinsialläkaren Lars Axel Larsson (1863–1915) och sonen Arvid, född 1898, 
som alltså var jämnårig med Folke. Det är att förmoda att Anna och Ellen 
lärde känna varandra redan då. Båda gossarna kom dessutom att läsa medicin 
i Uppsala och bli läkare. Familjen Larsson flyttade år 1905 till Västergötland, 
men när maken avled kom också Ellen och sonen att bosätta sig i Uppsala.

I augusti 1911 flyttade familjen Söderberg till Uppsala, där E.N. blev redak-
tör för Tidningen Upsala. De bosatte sig i det storslagna Vasahuset (vid dagens 
Gluntens gränd), som stod klart 1908.7 I förteckningen av boende framgår att 
familjen också hade med en jungfru.8 E.N. var förutom tidningsredaktör också 
landstingsman, först i Örebro och sedan i Uppsala. Under åren 1928–1934 var 
han ordförande i Allmänna Sången. Genom hans kontakter och tidigare uni-
versitetsstudier kände sig familjen väl förankrad i det akademiska Uppsala. 
Staden hade 25 000 invånare och ett växande näringsliv.

Anna Söderberg levde ett rikt socialt och kulturellt liv med en älskad make 
och fina pojkar. Samtidigt längtade hon säkert efter något mer där hon skulle 
kunna få utlopp för sin kreativa begåvning. År 1919 var pojkarna stora och ma-
ken väl etablerad i kultursamhället. Anna själv är nu 50 år och känner säkert 
att hon har mycket att bidra med i ett kulturintresserat damsällskap. Om ett 
sådant saknas, måste hon alltså själv bilda det! Som tur är har hon väninnor 
som tänker på samma sätt och som förväntansfullt samlas en afton för att 
bilda Damsällskapet Concordia i Uppsala. År 1918 hade även Ellen Larsson 
(1871–1949) flyttat med sin son Arvid till Uppsala. De bosatte sig på Svart-
bäcksgatan 1B, ett pampigt bankpalats vid Stora Torget. Tillsammans med 
ett antal andra fruar grundade Anna och Ellen 1919 Damsällskapet Concordia 
hemma hos Ellen. Anna blev ordförande och Ellen kassör.

Familjen Söderberg hade starka sociala och kulturella intressen, något som 
kom att avspeglas också i Concordias program. Ett exempel är dikten ”Min 
barndoms jul”, som E.N. skrev för Concordia. Dikten tonsattes av Concor-
dias fru Musica, Anna Fredrikson, född Wennström (1877–1954).9 Varje år i 
adventstid fram till sin död framförde Anna Söderberg denna dikt till ack-
ompanjemang av Anna Fredrikson i Damsällskapet Concordia. Även i Hans 
Göstas familj framfördes ”Min barndoms jul” varje år.10

År 1929 flyttade Anna Söderberg med sin make till Kungsholms församling 
i Stockholm, där E.N. blev redaktör för Svensk Kyrkotidning. Samtidigt flyt-
tade även Ellen Larsson till Stockholm. Concordias kassabok avslöjar att det 
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1931 sändes telegram till Ellen Larsson, förmodligen med anledning av 60-års-
dagen. Ellen var revisor år 1936 då hon granskade Concordias räkenskaper från 
året innan (efter att Anna hade dött). År 1941 sände Concordia blommor till 
Ellen Larsson, sannolikt till 70-årsdagen.11

Inför grundarens flytt till Stockholm arrangerade Damsällskapet Concor-
dia en middag den 13 maj 1929, där man framförde en bordsvisa på melodin 
”Vi gå över daggstänkta berg” tillägnad Anna Söderberg och skriven av Signe 
Psilander. Några av de 17 stroferna återges här för att belysa Annas betydelse 
för Concordia: 

Friluftsporträtt av Anna Söderberg utanför Visby ringmur 
1924. Foto i privat ägo.
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Vad är nu detta? Jo revolution. 
Här har vi levat i den fasta tron 
att vår kära Anna 
för alltid skulle stanna 
och fylla i Concordia sin mission.– 
I tio år Du ärofullt oss lett, 
Du av Din rika själ oss mycket gett. 
Om någon har mankerat 
vem har då excellerat 
I att hålla föredrag oförberett? 
För andlig och lekamlig spis du stått 
Du ock har lagat att vi dryckjom fått. 
Vi kunna knappast fatta 
Och ej till fullo skatta 
Vad Du gjort för oss i både stort och smått. 
Vem för klubban med lugn och sans 
Och våra runor med en elegans? 
Vem talar, reciterar 
Vem spelar, deklamerar? 
Hur skulle det ha gått om du inte fanns?12

Anna Söderberg fortsatte som ordförande ytterligare sex år. I Concordias rä-
kenskaper kan man följa flytten till Stockholm genom en bokförd utgift för 
ordförandens tågbiljett Stockholm–Uppsala vid varje möte från 1929 fram till 
hennes död 1935.13

En minnesskrift författades inför Annas begravning som inleds med maken 
E.N. Söderbergs In memoriam, där han vänder sig direkt till den döda. Ett ut-
drag ger en bild av sorgen och tomheten efter Anna, men också tacksamheten 
över deras långa gemensamma liv:

Så är då bort från mig för alltid tagen  
min ungdoms glädje och min ålders tröst! 
Min lyckovärld i spillror slagen,  
av sorgens tonfall brusten är min röst. – 
Pianot, som står slutet och förstummat, 
var förr din väg till drömmens underland; 
din blomsterflock, som aldrig du försummat 
mig tyckes tråna till din ömma hand.– 
Och vilja saknadstärda krafter digna 
 i ödesmörkret ifrån död och grav, 
jag kan dock endast tacka och välsigna 
för allt av ljus och kärlek som du gav. 
(Januari 1936) 14

I griftetalet som utgick från bibeltexten i Jesaja 9:2 (”Över dem som bo i 
dödsskuggans land skall ett ljus skina klart”) nämns att ”den döende ville att 
vid hennes jordfästning barnapsalmen ’Tryggare kan ingen vara’ skulle höras”, 
vilket också skedde. Både Anna och hennes make ligger begravda på Haverö 
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kyrkogård. I Concordia hölls också en parentation över Anna Söderberg i ja-
nuari 1936 av Signe Psilander, hennes efterträdare på ordförandeposten. Här är 
några utdrag som belyser Annas personlighet och betydelse för damsällskapet.

För dem, som i dessa år stått henne nära och haft förmånen att samarbeta med 
henne, var hennes harmoniska, i grunden veka och anspråkslösa natur, hennes 
goda hjärta och ljusa optimism av oskattbart värde. Man kan lätteligen förstå 
att hon med sin livsbejakande, inspirerande personlighet kom att bli sin mans 
sångmö. Hon hade ett sällsynt, för henne säreget sätt att lyssna med levande 
intresse och förståelse.

Hon älskade Concordia. Vid föreningens femtonårsjubileum yttrade hon i 
sitt vackra festtal, att hon alltid önskat även en dotter. Då detta inte blev henne 
förunnat, hade hon börjat betrakta Concordia som sin dotter.15

Här kan tilläggas att Annas längtan efter en dotter tog sig flera uttryck. Hon 
klädde sin yngste son i flickkläder och hade ett smeknamn, Aina Irene, på 
denna fiktiva dotter.16 Hon besökte sonen Folkes dotter Ann på lekskolan och 
blev omvittnat mycket rörd över att se den lilla flickan, som var hennes första 
barnbarn.17

I en minnestext berättade Wendela Skytte-Sjöberg om Annas kraftfulla 
ordförandestil: Anna Söderberg var ”pampig, respektingivande, vi vågade ej ge 
återbud när sammanträde var bestämt.18 Vid Concordias 45-årsjubileum 1964 
talade Gurli Taube (invald 1927) om hur det var förr när mötena ägde rum i 
gamla Phoenix:

En massa små rottingstolar stod ordentligt uppradade framför ett podium eller 
åtminstone ett bord med en stol bakom. Där presiderade Anna Söderberg, en 
respektingivande, äldre dam med djup altröst. Det var väl i hennes hjärna som 
idén till en upsaliensisk damklubb först runnit upp och länge var hon fören-
ingens spiritus rector.19

I ett jubileumstal från 1979 karakteriserade Greta Norrlin, ordförande från 
1950, Anna Söderberg som älskad, beundrad, fruktad.20 Greta Norrlin kom 
med i Concordia först 1945, tio år efter Annas död. Då hade säkert mytbild-
ningen kring Concordias första ordförande redan funnit sina former.

I samtida och senare skildringar framstår Anna således som en stilig, gene-
rös och kraftfull galjonsfigur för Damsällskapet Concordia från dess bildande 
1919: något av en sinnebild för Endräktens gudinna. Även efter sin död om-
nämns hon med stor aktning, stor respekt, men också varm uppskattning av 
alla hennes språkliga och musikaliska talanger, som hon ofta delade med sig 
av till systrarna i Concordia. Hennes ledarstil var omvittnat tydlig och rättvis, 
och man anar att det var helt nödvändigt för att damsällskapet skulle kunna 
fortleva i en tid, då det inte var självklart att kvinnor skulle kunna ha ett eget 
liv vid sidan av hem, make och barn.
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Noter
1 Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], s. 3.
2 UUB, Concordias arkiv. Parentation över Anna Söderberg av Signe Psilander 1936.
3 Fredrika Werner, dotter till Hans Gösta Söderberg (Pers. medd. juli 2018).
4 Natan var nära vän med Erik Axel Karlfeldt (1864–1931), som också var tredje opponent vid 

disputationen.
5 Fredrika Werner, dotter till Hans Gösta Söderberg (Pers. medd. juli 2018).
6 Fredrika Werner, dotter till Hans Gösta Söderberg (Pers. medd. juli 2018).
7 Se webbpublikation av Julie White, Vasahuset i Uppsala 1908–1925. December 2014  

www.elfbrink.se/wp-content/uploads/Vasahuset-i-Uppsala.pdf  
liksom Anna Nilsén,  Vasahuset i Uppsala (uppsats för tre betyg i konsthistoria 1973).

8 Jungfrun hette Katarina Vilhelmina Lindberg (1889–1964) från Örebro. Hon gifte sig året 
därpå och flyttade till Kumla.

9 UUB, Concordias arkiv. Nothäfte med handskrivna noter och dikten ”Min barndoms jul” 
utformat av Anna Fredrikson.

10 Fredrika Werner, dotter till Hans Gösta Söderberg (Pers. medd. juli 2018).
11 UUB, Damsällskapet Concordias arkiv. Kassabok 1931, 1936, 1941.
12 UUB, Concordias arkiv. Visa till Anna Söderberg inför hennes flytt till Stockholm 1929 

skriven av Signe Psilander.
13 UUB, Concordias arkiv. Kassabok 1929–1935.
14 Vid Anna Söderbergs jordfästning i Stockholm den 21 december 1935 utgavs en minnes-

skrift, som finns bevarad i Concordias arkiv, Universitetsbiblioteket, Uppsala. Utöver ma-
kens ”In memoriam” finns under rubriken ”Reflexer från ett livsförbund” tre dikter förfat-
tade av hennes make: ”Beständighet” (1895), ”En visa mot aftonen” (1930) och ”Till min 
medvandrerska” (1934). Även sonen Hans Göstas griftetal ,”Ljuset över dödsskuggans dal”, 
finns med.

15 UUB, Concordias arkiv. Parentation över Anna Söderberg av Signe Psilander 1936.
16 Fredrika Werner, dotter till Hans Gösta Söderberg (Pers. medd. juli 2018).
17 Ann Ståhl, dotter till Folke Söderberg (Pers. medd. juli 2018).
18 UUB, Concordias arkiv. Wendela Skytte-Sjöberg. Minnestal 1964.
19 UUB, Concordias arkiv. Gurli Taube. Minnestal 1964.
20 UUB, Concordias arkiv. Greta Norrlin. Minnestal 1979.
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Den svarta kalken
Mathilde Wigert-Österlund

Av Kerstin Hulter Åsberg

När jag växte upp på Domkyrkoplan och inte hade några lekkamrater ef-
tersom det var sommar och alla hade rest till landet kunde det hända att jag 
nyfiket följde efter en liten satt gumma som stillsamt vandrade runt domkyr-
kan med sitt staffli och sina målargrejer. Jag betraktade henne som urgammal 
men efteråt har jag förstått att hon inte ens hade fyllt sjuttio.1

Så inleder Gunilla Lindberg (1934–2011), också hon Concordiasyster, sin berät-
telse om Mathilde Wigert-Österlund i boken Uppsalakvinnor. Mathilde föddes 
i Jönköping 1873. Hennes far var lärare i franska och modern, som också var 
lärare, var till hälften fransyska.

Familjen flyttade tidigt till Stockholm, där Mathilde gick i Franska skolan. 
Tack vare sin konstnärliga begåvning kom hon in först på Tekniska skolan och 
sedan på Konstakademien där hon gick 1896–1903. Det finns ett intressant 
foto av Mathilde och åtta kvinnliga kamrater i höghalsade och fotsida målar-
rockar, och i bakgrunden ser man ryggen av en knotig naken man, en kroki-
modell, som kvinnorna målar av.2

Under studieåren träffade hon sin blivande make, John Österlund (1875–
1953), och tillsammans begav de sig till Paris för fortsatta studier. De gifte sig 
1906, och 1908 kunde de flytta in i Bruno Liljefors gamla ateljé i Kvarnbo strax 
utanför Uppsala. I maj deltog de i sin första utställning på Konstföreningen 
i Stockholm. År 1909 flyttade de till kavaljersflygeln på Marielunds gård i 
Funbo. När de 1915 flyttade in i en villa på Geijersgatan 18 i den nya stadsde-
len Luthagen, kunde de samla konstnärer hos sig liksom konsthistoriker och 
andra akademiker. Hon och maken gjorde även utställningar i sin hemmiljö, 
dit hundratals Uppsalabor begav sig för ett besök.3

Måleri och textilkonst
Mathilde, som fått Konstakademiens kanslersmedalj för sitt examensarbete 
1903, målade i olja. Innan hon blev sjuk deltog hon ofta flera gånger per år i 
eller ordnade egna utställningar främst i Sverige men också i Paris och i Dan-
mark.4 Hon anses vara en av Uppsalas främsta konstnärer och utvecklade ”ett 
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mycket känsligt och virtuost måleri”.5 Hennes från början nationalromantiskt 
färgade måleri blev efter hand ”mer expressivt med en mer känslomässig färg-
behandling”.6

Förståelsen av konstverken har fördjupats genom att konsthistorikern 
Christina Backman i olika sammanhang relaterat dem till viktiga händelser 
i Mathildes liv. Till exempel citeras Mathildes egen beskrivning av den fa-
sansfulla händelse som hon som tolvåring fick uppleva, när hon med mor och 
moster höll på att bli nedtrampad utanför Grand Hotel i Stockholm efter en 
hyllning av sångerskan Christina Nilsson. Arton personer omkom, och döds-
skräcken kom att förfölja henne livet ut. Christina Backman har lyft fram hur 
Mathildes målningar, inte minst från Marielund och Gotland, uppskattades 
alltmer av kritikerna. År 1921 avbröts hennes karriär av psykisk sjukdom, och 
efter det ändrades hennes motivkrets och uttrycksmedel.7

Under åren 1927–1928 ägnade sig Mathilde åt måleri inomhus, framför allt 
med kyrkomotiv och mest från gravarna i domkyrkan. Hennes största utställ-
ning var i Stockholm 1928 med ett fyrtiotal dukar, de flesta tillkomna innan 

Mathilde Wigert-Österlund på knä under en krokilektion på Konstakademien 
ca 1897–1898. Med på bilden är T. Wrede, Signe Sonntag, Eva Befve, Hildur Hult, 
Gerda Palm, Astrid Kjellberg och L. Lindberg. UUB, Christina Backmans donation, 
reprobild, originalet i privat ägo.
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hon blev sjuk. Hon kom senare att ägna sig åt textilkonst, där hennes kan-
ske mest kända verk är Den svarta kalken. Den skänktes till domkyrkan och 
hängde i sakristian, där Mathilde strax innan hon dog 1943, visade den för den 
lilla flickan Gunilla Lindberg:

”Oh, så fint med alla pärlor som glittrar”, utbrast jag artigt även om jag tyckte 
att alla applikationer mest av allt liknade traslapparna i min mammas syskrin. 
”Men kära barn”, sa konstnärinnan… ”Ser du inte att det är tårar. Det här är 
smärtans svarta kalk. Det är mina tårar du ser.”8

I en magisteruppsats i textilvetenskap sätter Sofia Lundin in Mathilde Wigert-
Österlunds textilkonst i en svensk tradition, som var mycket framgångsrik 
under nittonhundratalet. Sofia Lundin ser bland annat tecken på att Mathilde 
skulle kunna vara en föregångare till nittonhundrasextiotalets textilkonstnär-
liga frigörelse.9

Den svarta kalken, dubbelsidigt textilt konst-
verk som Mathilde Wigert-Österlund skänkte 
till domkyrkan 1931. Digitalt Museum. Foto: 
Olle Norling, Upplandsmuseet.
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Föreningar och sällskap
Mathilde Wigert-Österlund blev 1906 invald i Nya Idun, en liten krets av ve-
tenskapligt, litterärt, konstnärligt, pedagogiskt eller socialt verksamma kvin-
nor, som startade 1885 och idag har omkring 500 medlemmar. Föreningen 
Svenska konstnärinnor bildades på nittonhundratiotalet, och Mathilde var 
engagerad både i utställningarna och i styrelsen. Med sitt franska påbrå var 
hon aktiv i Alliance Française, som hade startat en Uppsalaavdelning redan 
1891. Hon var också aktiv i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 
som snabbt växte sig stor under nittonhundratiotalet.10 Årtalet för hennes 
inval i Damsällskapet Concordia är okänt liksom för många andra medlemmar 
före 1948, men det är inte otroligt att Ella Hägg-Bolin (1872–1954), som var en 
skicklig porträttmålare, kan ha varit hennes kontakt till sällskapet.11

Upplands konstförening bildades 1933, och både Mathilde och John Öst-
erlund var livligt engagerade. John Österlund blev föreningens ordförande. I 
april 1936 öppnades en stor utställning med verk av uppländska konstnärer. 
Mathildes målning Stormdag, ett Visbymotiv, inköptes av konstföreningen, 
delvis med bidrag från Concordia.12 

Sjukdom och författarskap
I en sjukjournal från Göteborgs hospital 1921 beskrivs Mathilde som en sen-
sitiv person mycket intresserad av litterära och konstnärliga frågor. Hon hade 
då insjuknat i ett psykosliknande tillstånd.13 Hösten 1921 hade hon fått en 
bursit (slemsäcksinflammation) i en höft, en inte ovanlig åkomma. Men efter 
det utvecklades hypokondriska vanföreställningar om att hon fått ”ett svårt 
hjärtfel, vilket inom några dagar skulle förorsaka hennes död”. Detta ledde 
till att hon försummade sin person och sitt hem. 14 Därefter vårdades hon på 
ett privat sjukhem i Norge och dagen före julafton 1921 kom hon alltså till 
Göteborgs hospital. Vid ankomsten noteras att hon är kroppsligt frisk och 
uppträder ”fullt ordnat”. Uppmärksamhet, uppfattning och minne är utan an-
märkning, ”tänker klart och logiskt, men föreställningarna om hennes svåra 
hjärtfel tränga sig ständigt in i medvetandet och grumla hennes omdöme”.15 
Vårdtiden kom att sträcka sig till 1 maj 1923, då hon äntligen, som hon hela 
tiden hade önskat, fick komma hem till Uppsala.16 

När Mathilde nu kom hem började hon skriva. År 1926 utkom hennes bok 
Vox, som innehåller självbiografiska upplevelser och samtidigt är det en strids-
skrift mot sinnessjukhusens inlåsningar av människor med psykiska sjukdo-
mar.17 Ytterligare en bok på samma tema, Vår Herres dårar, utkom 1930.18 Men 
de destruktiva tankarna fanns kvar och hennes sinnestillstånd förmörkades av 
tanken på det svåra hjärtfelet, som hon väntade skulle ta hennes liv varje natt. 
Ett försök med vistelse på ett privat vårdhem i Jälla avbröts efter kort tid.19 
I mars 1934 lades hon in på Ulleråkers sjukhus genom en vårdattest av stads-
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läkaren Olof Bratt, eftersom hon åter blivit ”nervös och obalanserad”. Enligt 
maken var sjukdomens karaktär ungefär som tidigare, men mer komplicerad. 
”Stark depression samtidigt med tidvis stark aktivitet…fullständigt apatisk 
för den egna yttre livsföringen…oförmögen att ta hand om sig själv”.20 

Upprörd över sjukhusinläggningen betraktade hon doktor Hjalmar Käll-
mark (1883–1938), överläkaren på Ulleråker, som en personlig fiende som 
gjort hemfridsbrott genom att hämta in henne till sjukhuset. Otaliga är hen-
nes framställningar till polis, landshövding, Medicinalstyrelsen och till över-
inspektören för sinnessjukvården om att bli utskriven.21 Professor Bernhard 
 Jacobowsky (1893–1984), som räknas som en av den tidens främsta psykiat-
riker i Sverige, engagerade sig i fallet, men även han avrådde från utskriv-
ning med hänvisning till att patienten saknade sjukdomsinsikt och inte kunde 
vårda sig själv. I ett långt yttrande till Sinnessjuknämnden beskriver han pa-
tientens sjukhistoria samt ”en uttalad tankerubbning av schizofren art” som 
medförde att hon var i trängande behov av vård på sinnessjukhus.22 

Mathildes bror, docent Viktor Wigert (1880–1942) var 1934 en framstå-
ende psykiater och överläkare i Stockholm. Karin Johannisson nämner ho-

Mathilde Wigert-Österlund 
vid staffliet under frilufts-

måleri i Vaxholm ca 1909–
1910. I högra hörnet står det 
”Matte målar”. Under para-
sollet står maken John Öst-
erlund och svägerskan Lilly 

Wigert (eg. Anna Karolina f. 
Georgii) gift med Mathildes 
bror Viktor. UUB, Christina 

Backmans donation, repro-
bild,  originalet i privat ägo.
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nom flera gånger i sin bok Den sårade divan, eftersom han är den läkare som 
”Agnes von K” är mest fäst vid. Han nämns också som en av ”Sigrid H:s” lä-
kare.23 I ett brev till professor Jacobowsky 31 mars 1934 beskriver han hur 
Mathildes sjukdom förvärrats och fortsätter: ”Det är en välsignelse först och 
främst för henne själv, men också för hennes man, för hennes anhöriga och för 
hennes många vänner att hon äntligen är under riktig vård.”24

Först i juli 1936 flyttades hon till ett privat sjukhem, Wångelsta i Uppsala-
Näs, där hon verkade trivas bra.25 Ett par år senare kunde hon återuppta sitt 
måleri med en serie kyrkointeriörer från domkyrkan. Arbetet genomsyrades 
av hennes egna poetiska ord i boken Vox, där hon själv beskriver sitt konst-
närliga skapande:

Årens skimmer över guldets glans söker jag finna. Kyrkans själ förkroppsligad 
i dess offercentrum, dess predikostol. Söker tyngden i dess flygande rörelse. 
Dunklet i den ljusa glansen. Det lysande i det mörka. Balansen. Den trånga 
inramningen. Ytornas spel mot varandra. Varma och kalla färgers samman-
smältande.26

Hon var nu märkt av ålder och hjärtsjukdom, sannolikt en följd av ett mycket 
högt blodtryck, som uppmättes vid flera tillfällen under sjukhusvistelsen, men 
som då ännu inte kunde behandlas. Hon avled i april 1943. På Uppsala gamla 
kyrkogård står en gravsten med Mathildes och maken Johns namn ingraverade 
i graniten. Ett porträtt i profil av Mathilde i ärgad kopparplåt utmärker stenen.

Noter
1 Gunilla Lindberg, ”Mathilde Wigerth-Österlund. Smärtans svarta kalk”, i Uppsalakvinnor, 

red. Inger Ärlemalm, Föreningen för Kvinnors Historia i Uppsala (Uppsala, 2017), s. 213.
2 Ibid.
3 Ibid., s. 216.
4 Mathilde Wigert-Österlund, red. Åsa Thörnlund, Uppsala Konstmuseum (Uppsala, 2009). 

Se den kronologiska biografin, som kort återger alla hennes utställningar, s. 33–34.
5 Christina Backman, Mathilde Wigert-Österlund 1873–1943. C-uppsats, höstterminen 1982, 

Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Se även personhistoriken som 
Backman skrivit i Mathilde Wigert-Österlund, red. Åsa Thörnlund, Uppsala Konstmuseum 
(Uppsala, 2009). s. 4–8.

6 Christina Backman, ”Mathilde Wigert-Österlund: Från nationalromantik till personlig ex-
pressionism i provinsen.”, Konsthistorisk tidskrift 1991 (60:2), s. 100–111.

7 Ibid.
8 Gunilla Lindberg, ”Mathilde Wigerth-Österlund. Smärtans svarta kalk”, i Uppsalakvinnor, 

red. Inger Ärlemalm, Föreningen för Kvinnors Historia i Uppsala (Uppsala, 2017), s. 213.
9 Sofia Lundin, Av mig är du kommen och konstnär varde ditt namn. En studie om Mathilde 

Wigert-Österlund och psykisk ohälsa i konsten, Magisteruppsats i textilvetenskap, 30 hp, 
Vårterminen 2017, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, s. 52–57.

10 Christina Backman, ”Mathilde Wigert-Österlund: Från nationalromantik till personlig ex-
pressionism i provinsen”, Konsthistorisk tidskrift 1991 (60:2), s. 100–111.
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11 ”Wigert-Österlund 1873–1943”, Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], s. 35.
12 ”Wigert-Österlund 1873–1943”, Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], s. 37.
13 Ulleråkers sjukhusarkiv, Överläkarens arkiv, F2A:386, journal 54/34, Sjukjournal, Wigert-

Österlund Mathilde. Omfattar även kopior från Göteborgs hospital 1921.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Mathilde Wigert-Österlund, Vox, (Stockholm, 1926).
18 Mathilde Wigert-Österlund, Vår Herres dårar, (Uppsala, 1930).
19 Ulleråkers sjukhusarkiv, Överläkarens arkiv, F2A:386, journal 54/34, Sjukjournal, Wigert-

Österlund Mathilde. Omfattar även kopior från Göteborgs hospital 1921.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid. 
23 Karin Johannisson, Den sårade divan (Stockholm, 2015), s. 194–200.
24 Ulleråkers sjukhusarkiv, Överläkarens arkiv, F2A:386, journal 54/34, Sjukjournal, Wigert-

Österlund Mathilde. Omfattar även kopior från Göteborgs hospital 1921.
25 Ibid.
26 Mathilde Wigert-Österlund, Vox (Uppsala, 1930), s. 201.
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Kärlek och nödhjälp
Else Randi Hammar

Av Micaela Kinch

Else Hammar (1907–2003) var min gudmor och den som föreslog mig till inval 
i Concordia. Hon var god vän med min mamma och de var jämnåriga. Else 
föddes 15 mars 1907 som Else Randi Nielsen i Oslo, som då hette Kristiania. 
Som flicka umgicks hon i en krets av kusiner som bland annat roade sig med 
skidåkning i Nordmarka. Hon avlade studentexamen och tog universitetsbe-
tyg i moderna språk. Till hennes uppfostran hörde även bildningsresor, då hon 
vistades månadsvis i England, Frankrike och Italien tillsammans med släk-
tingar. Elses föräldrar var inte akademiker men ekonomiskt välbärgade och 
modern uppmuntrade hennes studier.1 

Familjebildning och föreningsliv
Norge var tidigt med fjällturism och Elses familjekrets semestrade gärna på de 
nya högfjällshotellen. På Golå träffade hon Alexander Hammar (1882–1948), 
som var direktör för Svenska Handelsbanken i Uppsala. Han började uppvakta 
henne och åldersskillnaden – han var femtiotvå år och hon tjugosju – utgjorde 
uppenbarligen inget hinder. De både förlovade och gifte sig 1934, varvid Else 
flyttade in i våningen ovanpå banklokalen vid Stora torget i Uppsala.2 

Parets förste son föddes 1937. År 1942 pensionerade sig den då  sextioårige 
Alexander från banken och tog tjänst som direktör för Blomsterfonden i 
Stockholm.3 Familjen flyttade då till Bromma. Parets andre son, Henrik, föd-
des 1945. År 1948 blev Alexander sjuk och slutade arbeta. Han tänkte sig en 
framtid i det nybyggda hyreshus på Luthagen dit familjen flyttade, men avled 
kort tid därefter.4

Vid fyrtiotvå års ålder blev Else alltså änka med två söner, tolv och fyra år 
gamla. Skulle hon flytta tillbaka till Oslo? Hon vistades där flera veckor varje 
sommar, men några konkreta planer på återflyttning yppade hon aldrig inför 
sönerna. Hon stannade i Uppsala och fick anställning på Carolina Rediviva 
som biblioteksassistent. Där fick hon användning för sina språkkunskaper och 
sin humanistiska bildning. Intresset för franska språket och kulturen förde 
henne i kontakt med den sedermera världsbekante idéhistorikern Michel 
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 Foucault, som under en period var verksam som lektor i franska vid Uppsala 
universitet. Else blev även invald i Yrkeskvinnors klubb och var drivande i 
Norsk-Svenska föreningen.

Redan 1935 blev Else invald i Concordia, där hon höll i flera program som 
anknöt till hennes norska ursprung. Ett hade rubriken ”Lidt hvert om Dovre-
fjell” (1953 och 1996), ett annat ”En norsk konungadotters brudfärd till Spanien 
för 700 år sedan” (1962). I oktober 1972 ordnades ett möte på Carolina Rediviva 
då Carolina-concordianerna Barbro Sundquist, Ella Rankka, Else Hammar och 
Britta Quensel visade sin arbetsplats. År 1978 var Else en av tre medlemmar 
som bidrog till ”En kväll i Nordens tecken”. Else medverkade även vid ”Alla 
systrars afton” på 1970-talet.5

Engagemang i Norgehjälpen
Elses liv som invandrare har berörts i boken Uppsala som invandrarstad av 
Karin Borevi och Ingvar Svanberg.6 I samband med tyskarnas ockupation av 
Norge den 9 april 1940 uppstod stor oro för familj, släkt och vänner bland 
norrmän i Sverige. Else oroade sig för sin mor, som bara några dagar tidigare 
varit på besök, men lyckades via bankkontakter få besked om var hon fanns.7 

Sista april samma år publicerades ett upprop i Upsala Nya Tidning, under-
tecknat av Johanne Grieg Cederblad, som vände sig till norrmän i Uppsala.8 

Hon underströk behovet av samlade insatser och uppmanade sina landsmän 
i staden att bevista ett möte på Kajsas kafferum, som låg i hörnet av Drott-
ninggatan och Trädgårdsgatan. Där bildades Norsk Forening i syfte att hjälpa 
Norge och stötta de norska flyktingarna. Femton personer hörsammade upp-
ropet, däribland de fem som valdes till styrelsen: Anton Fridrichsen (f.ö.  Elses 
lärare från gymnasiet), Johanne Grieg Cederblad, Bothild Fredrikson, Else 
Randi Hammar och Ingemar Hedenius, vars mor var norska.9 

Flera evenemang ordnades och intäkterna gick till Norgehjälpen. Därtill 
organiserade Norsk Forening klädinsamlingar. Föreningens medlemmar sattes 
i arbete med att sortera, laga och paketera klädesplagg och skor.10

Runt detta arbete växte en stark samhörighet fram mellan dem som personli-
gen berördes av händelserna i Norge. Träffpunkten blev Kajsas kafferum. Här 
kunde man träffas för sina möten, samtala och planera arbetet. ”Det var så 
enkelt och naturligt på något vis, så trivsamt, vi hade ju inte träffats så mycket 
förut, men träffades ju ideligen nu” uppger Else Randi Hammar i en intervju.11

Även hemma hos varandra träffades de norska damerna för att handarbeta, 
planera och diskutera över en kopp kaffe. Efterhand svällde medlemsantalet 
till den grad att större lokaler behövdes och damerna fick då tillgång till de 
norska studentlokalerna vid universitetet.12
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Else som gudmor
Else blev god vän med min mamma som stödde henne, när hon kom till 
Uppsala. På den tiden var det en ganska liten krets bestående av akademiker, 
representanter för näringslivet, högre tjänstemän och politiker som träffade 
varandra. De flesta kvinnorna var hemmafruar, liksom min mamma, men de 
hade viktiga uppgifter i representation och ideella insatser. Else avvek från 
mönstret då hon var yrkeskvinna. Else kände alltså min familj före min födelse 
och visste mer om vissa händelser som hon senare kunde berätta om för mig. 
Hon kom ihåg mina födelsedagar och uppvaktade på högtids dagar. I bröl-
lopspresent fick vi en silversked som blivit ett kärt och användbart minne av 
henne. 

Sedan Else flyttat till Ekebyhus var jag och min make inbjudna dit flera 
gånger. Middagen avåts i den gemensamma matsalen, men före och efter um-
gicks vi i hennes trivsamma lägenhet. Efter min mammas död 1999 blev Else 
ännu viktigare för mig. Jag saknade kvinnor i min nära familj då jag inte hade 
någon syster eller moster. Kanske betydde jag också något för Else, som hade 
två söner men ingen dotter.

Else föreslog mig till inval i Concordia och där blev jag medlem 2002. Jag 
hade hört Else tala om denna förening som jag inte var speciellt angelägen om 

Else Randi Hammar (t.v.) och Carin Ax i glatt samspråk i samband med Concordias 
sjuttiofemårsjubileum på Västgöta nation den 30 oktober 1994. UUB, Concordias 
arkiv.
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att tillhöra. Jag var läkare och hade fullt upp med mitt arbete och familj. På 
den tiden förstod jag inte behovet av föreningar för kvinnor. Men det kom att 
ändras. Dock blev jag förskräckt när jag läste om Damsällskapet Concordias 
uppgift. Vad hade jag för konstnärlig begåvning att bidra med? När jag kom 
på att läkekonsten är en stor konst blev jag lugnad. Tyvärr blev det bara ett år 
som vi var systrar samtidigt innan Else avled 2003.

När Else blev svårt sjuk och vårdades på Akademiska sjukhuset var jag 
överläkare på Hospice på Samariterhemmets sjukhus. Det var uppenbart att 
hon närmade sig livets slut och hon ville gärna komma till Hospice vilket 
ordnades. En annan läkare fick ta det medicinska ansvaret och jag kunde vara 
en närstående. Else avled den 22 mars 2003 en vecka efter att hon fyllt 96 år.

Ett år senare hade jag ansvaret för en sammankomst i Concordia med stu-
diebesök på Hospice och jag höll ett anförande om palliativ (lindrande) vård. 
Det kändes som en värdig avslutning för en viktig person i mitt liv. Mycket 
tacksam och glad är jag för att jag fått bli delaktig i systrarnas gemenskap i 
Concordia och det tack vare min gudmor Else.

Noter
1 Underlag för denna artikel utgörs av egna minnen, intervju hösten 2017 med Elses son 

Henrik Hammar, visst tryckt material samt Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 
1998].

2 Förlovning 5/4 1934, lysning 18/6 1934. Intervju med Henrik Hammar.
3 SvD 7/10 1941, 24/5 1948. Om Blomsterfonden, se: http://www.blomsterfonden.se/om-oss/

foreningen/blomsterfondens-historia/ (läst 27/7 2019).
4 Intervju med Henrik Hammar.
5 Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], s. 75ff.
6 Karin Borevi och Ingvar Svanberg, Uppsala som invandrarstad. Uppsala Stads historia VI:II 

(Uppsala, 1993).
7 Ibid., s. 55f.
8 Även Johanne Grieg Cederblad var medlem i Damsällskapet Concordia. Se vidare kapitlet 

om litteraturen i Concordia.
9 Borevi och Svanberg 1993, s. 57.
10 Ibid.
11 Ibid., s. 58. 
12 Ibid. 
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Berättartalang, kryddad av salt humor
Emy Cederblad

Av Christina Wahldén

Under fyrtio år skrev Emy Cederblad (1881–1966) kåserier i Upsala Nya Tid-
ning. Från 1920 dök den fasta rubriken ”Från den husliga horisonten” regel-
bundet upp.1 Signaturen var för det mesta ”Bara ett fruntimmer”. Senare, då 
kvinnans ställning stärktes, ströks första ordet och signaturen blev kort och 
gott ”Ett fruntimmer”.2

Förutom fina Uppsalaskildringar av platser och händelser bjuder kåseri-
erna, som står sig mycket väl in i vårt sekel, på underfundiga betraktelser om 
barn, matlagning och hemmaliv. Den tonen fanns med redan då Emy inledde 
sin bana som kåsör i Västerbottens-Kuriren 1920, då hon bodde med sin familj 
i Umeå. Där hade hon den stående rubriken ”Tankar från köksbordet” och 
skrev under signaturen ”Carins mamma”.3 Hon slår an en ton av gladlynt, prat-
sam väninna. Idag skulle det snarast kallas feel-good. I februari 1921 skriver 
hon till exempel i Upsala Nya Tidning ”visst skulle det vara härligt att laga 
elektrisk mat” apropå elektricitetens inträde.4 Senare samma år skriver hon 
”Det finns en läkedom som heter tystnad.”5 Den texten handlar om stillheten 
när barnen har lagt sig. När hon och maken 1922 åkte till Tyskland skrev hon 
resebrev i UNT därifrån. De får då alla den vitsiga rubriken ”Den husliga ho-
risonten utvidgas” med en blinkning till hennes vanliga kåserier.6

Emy Cederblads kåserier har en självironisk men också ofta feministisk ton 
som stundtals är vass. Redan 1921 skriver hon: ”Den manliga delen av mänsk-
ligheten har den föreställningen om oss att vi njuter våldsamt av att städa.”7 
Det var en tanke som hon återvände till. Drygt tjugo år senare, 1945, skriver 
hon apropå en ny bok av en kvinnlig författare om kvinnor och försvar: ”Jag 
undrar varför det alltid ska vara kvinnor som ska skriva om kvinnor och män 
om män?”8

Under andra världskriget ändras texternas innehåll inte mycket, kriget får 
inget stort utrymme. Indirekt behandlar Emy det när hon skriver om hur det 
är att som husmor köpa matvaror på kupong och hur dyr hushållsgasen är. 
Genomgående i kåserierna är den raljanta tonen – också mot sig själv – som 
när hon 1943 skriver: ”Att resa till Stockholm är väl vardagsmat för en hel del 
upsalabor som slinker iväg 10,10 med en portfölj under armen, men för en 
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ordinär luthagstant är det en större händelse.” 9 Och 1946: ”En dag besökte 
utrensningsnämnden, det vill säga jag själv, vindskontoret för att göra en or-
dentlig vårrazzia.”10

På femtiotalet hade hon blivit så välkänd att Upsala Nya Tidning 1954 gjor-
de ett personporträtt av henne under rubriken ”ETT FRUNTIMMER – MEN 
INTE BARA”. Hon blir intervjuad av den sektion i tidningen som heter ”Hus-
mors hörna”. Där berättar hon om sin uppväxt i Östra Eneby i Norrköping. 
Hennes pappa Andreas Sondell var en fattig bondson som blivit kyrkoherde. 
Döttrarna utbildades i hemmet.11

”Inte en dag har jag gått i riktig skola”, säger Emy Cederblad till reportern. 
Först fick hon undervisning av sin äldre halvsyster, sedan av sin pappa. En 
grannfamilj hade ett stort bibliotek och hon läste mycket. Flickan hade nog 
också långt gångna litterära ambitioner. Hon berättar i intervjun att hennes 
första romanförsök var ”ett förskräckligt epigoneri med titeln Ett äventyr i bas-

Emy Cederblad, fotograferad i sitt hem på Geijersgatan för ett reportage i UNT 
1954. Digitalt museum. Foto: Uppsala-Bild. Upplandsmuseet.
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kiska bergen, skrivet på dåligt papper och genast begravt i en byrålåda”. Hennes 
andra romanprojekt, även det opublicerat, hette ”Det förflutnas skugga”.

Egentligen hade Emy velat bli skådespelare, men utbildade sig istället till 
sjukgymnast och massör i Stockholm. Efter det arbetade hon under sex år 
som mottagningssköterska hos en kirurg i Uppsala. Hon gifte sig 1913 med 
folkbildaren dr Carl Cederblad (1886–1954). De fick tre döttrar tillsammans 
och i och med det lämnade hon yrkeslivet. Emy och Carl skilde sig 1933, och 
han gifte samma år om sig med en kvinna som också blev medlem i Concor-
dia, barnboksförfattaren Johanne Grieg.12

Emy Cederblad fortsatte att skriva kåserier uppåt åttioårsåldern. Journalis-
ten beskriver henne träffande som en ”litterär berättartalang, kryddad av salt 
humor”. På frågan vad hon har velat säga med sitt skrivande svarar Emy själv:

Jo, att vi människor lever i en helhet, ett sammanhang som vi inte kan komma 
ifrån. Varje individ vill bara vara sig själv, ändå är vi alla en del av det stora hela. 
Det allmänmänskliga får vi aldrig släppa ur sikte, om vi vill förbli levande.13

Emy Cederblad skriver på ett sätt som känns modernt också idag. Språkligt 
har hon vissa likheter med sin yngre kollega Barbro Alving, Bang. Emy skriver 
med lätthet, men också med udd.

Liksom Bang verkar hon också, i alla fall ibland, ha varit road av att läsa 
deckare och skriver 1953 om den nyutkomna Mördande recension av Peter och 
Nan Inger Östman. Den senare är känd för sina barnböcker. Brottet i decka-
ren utspelar sig på en tidningsredaktion. Emy noterar bitskt att boken blev 
”i veckan i DN utsatt för en mördande recension av märket Bang.”14 Sedan 
fortsätter hon muntert:

För en freelance som aldrig varit insatt i journalistyrket, som sluppit att inter-
vjua hundraåringar, att skickas att referera föredrag och eldsvådor, tvätta en ar-
tikel och stryka ner till en tredjedel, sätta rubriker och kolla i korrekturet och 
som knappt vet vad en teleprinter är, öppnar sig en helt ny yrkesvärld i boken.

Hon avslutar med att uttrycka sin saknad över goda svenska deckarförfattare: 
”Varken Sherlock Holmes eller lord Peter Wimsey går att få fram ur svensk 
mark.” Det svenska deckarundret har då ännu inte skett.

De texter som finns sparade i hennes personarkiv på Carolina Rediviva är 
alla korta. Här finns dikter från 1937–1943, alla skrivna med samma svårlästa 
handstil som hennes omfattande brevväxling med framför allt maken. Längst 
är en odaterad novell med rubriken ”Pensionat öppet året om”. Den inleds: 
”Jag har rest bort för att fatta ett beslut. Förståndigt folk har sagt åt mig att 
man ska göra så.” Tonen är lika lättsam som i kåserierna.15 Också hennes brev 
till fästmannen och senare maken Carl är gladlynta. I breven från 1908 då han 
ännu var kandidat inleder hon med ”Min älskade gosse” eller ”Käraste gossen 
min”.16 Hon skriver mycket om längtan och undertecknar oftast enbart med 
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”Din”.17 Den 3 augusti om eftermiddagen avslutar hon ett brev med ”Kyssar 
– långa kyssar – så och så och så – många, många – Din”.18 Ofta skriver hon 
(enligt tidens bruk) på tvären i marginalen när de små dubbelvikta grå brev-
pappren inte räcker till. I november 1909 skriver hon ”Älskade min! Du är så 
söt, att du alldeles tar lifvet af mig, lilla Carl! Att skicka mig blommor, när jag 
grälar på dig så!” 19

Deras relation djupnar. Tonen är kärleksfull och lekfull. I september 1913 
skriver Emy till Carl: ”I alla fall, vännen min, jag afböjer tacksamt giftermål i 
okt. men i jul ska vi gifta oss.”20 Hon avslutar raljant: ”Du hinner nog att vara 
gift ska du få se! Ack, ack!”

Åren går och tonen blir mer saklig. I augusti 1916 skriver hon: ”Hur har du 
det med din tvätt? Tycker fru Jakobson att du är hårdstädad? Har Jakob fått 
upp spjället? Har du hittat tamburnyckeln? Alla dessa frågor önskas besvara-
de.”21 Efter det att de fått barn inleder Emy oftast breven med ”Älskade make 
och Carins fader”.22

Hennes första kåserier publiceras några år senare. Hon gick alltså från pri-
vat brevskrivare till humoristisk betraktare med större läsekrets, men tonen 
är likartad. I samlingen finns också ett kollegieblock med titeln ”Minnen”. Där 
har hon för hand påbörjat en självbiografi till sina barn och barnbarn. Materia-
let består bara av åtta sidor och når inte längre än till 1913.23

Emy Cederblad blev invald i Concordia 1946 och medverkade tämligen 
frekvent, oftast med litterära förtecken. I februari 1949 gjorde hon en kort 
bokrecension av Olle Hedbergs Da’n före da’n och i januari året därpå an-
mälde hon Stig Dagermans bok Bröllopsbesvär. 24

I protokollet från Concordias möte i juni 1952 kan man läsa en redogörelse 
över Emy Cederblads kåserande om modern lyrik. ”Vem kan som hon med sin 
lågmälda stämma omedelbart få oss att lyssna! Vem kan som hon tala om det 
skrivna ordet!” står det med grönt bläck i protokollet.25 Till jul samma år läste 
hon ett kapitel ur David Copperfield för systrarna, om vilket protokollföraren 
noterade ”Och det var kan man säga ’gammal fin kulturläsning’ såsom man ej 
ofta får njuta i vår egen förflackade kulturskymningstid.”26

Till julen 1961 talade Emy Cederblad om sin barndoms jul, som inte var så 
ljus som för många andra. Hennes pappa prästen var så plågad av sina predik-
ningar att han inte alls hade tid för sin flicka. ”Den lilla östgötska prästgårds-
flickan var begåvad med ett ytterligt känsligt, socialt samvete, som hindrade 
henne från att, som syskonen helt hänge sig åt julens fröjder. Varför? Frågade 
hon sig hade man i prästgården en gris att slakta och bereda julmat av och mjöl 
och smör och socker till bakning av alla bullar och kakor, medan det fanns 
många, många människor som kom med sina tiggarpåsar och logerades över 
natten på prästgårdens köksgolv?” Att hennes tal berörde systrarna framgår 
av slutklämmen i protokollet: ”Gripna hade vi lyssnat och av varmaste hjärta 
tackade vi Emy för den högtidsstund hon berett oss.”27
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När Emy Cederblad avled 29 april 1966 skrevs flera uppskattande runor 
över henne. Av en framgår att hon var medlem i folkpartiet och hedersleda-
mot i partiets kvinnogrupp. Märta Tamm-Götlind skriver om Emy: ”ja, hon 
har glatt många människor med sin friska rolighet”. Vidare: ”Man visste att 
’fruntimret’ alltid sa ifrån, vad hon tyckte utan att fråga om lov. Hon var slag-
färdig och kunde någon gång vara lite elak, men på ett så roligt sätt att folk 
längtade efter mer. Det blev mycket tomt efter hennes välvässade penna i 
Upsala Nyas spalter, när hon med ålderns rätt tröttnade på författarskapet.”28

I en annan nekrolog skriver Maja Göthe om Emy Cederblad: ”Den ivriga 
tidningsläserskan, den verkligt snabbfotade genom den moderna litteraturen, 
helst en bok om dagen, skulle kunnat få en mindre litterär vän att känna sig 
i underläge. Men Emy var som varje verkligt bildad och tänkande människa 
ödmjuk.”29

Men hur gör man då för att skriva ett bra kåseri, egentligen? Det är en 
svår genre, men Emy Cederblad ger själv ett handfast råd. På en handskriven 
lapp, som i arkivet förvaras ihop med hennes kåserier från 1933 står följande 
instruktion att läsa:

Emy Cederblad och 
maken Carl på semester i 
Tyskland 1922. UUB, Emy 

Cederblads arkiv.
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Recept till ett husligt kåseri 
 
Tag först ett stycke aktualitet 
det där som folk just talar om, ni vet. 
Tag barnuppfostran, husliga bekymmer, 
men inte mer än formen lagom rymmer. 
 
Så kallad husmor blandas i tillräckligt 
ej allt för mycket, för då blir det äckligt, 
ett lager tunn sentimentalitet 
och så – försiktigt – lite elakhet. 
 
Men om det hela ska bli bästa vara 
så får ni inte på ert eget spara: 
stänk i en liten droppe hjärteblod 
så kanske någon minns i morgon, vad där stod.30

Efter verserna har Emy lagt till en kommentar: ”Skrivet för länge sedan, hit-
tade det nu, inte så illa! Någon sorts företal eller programförklaring.”

Noter
1 UUB, Emy Cederblads samling (okat.), kapsel 11, klipp ur UNT 11/9 1920. Citat i rubriken 

ibid., kapsel 12, klipp ur UNT 1/12 1954.
2 Ibid., kapsel 11, klipp ur UNT 11/12 1940.
3 Ibid., kapsel 12, klipp ur Västerbottens-Kuriren, 1920. Odaterat.
4 Ibid., kapsel 11, klipp ur UNT 17/2 1921.
5 Ibid., kapsel 11, klipp ur UNT 5/3 1921.
6 Ibid., kapsel 11, klipp ur UNT Resebrev från resa till Tyskland, 1922. Odaterat.
7 Ibid., klipp ur UNT 28/5 1921.
8 Ibid., kapsel 12, klipp ur UNT 14/7 1945.
9 Ibid., kapsel 11, klipp ur UNT 30/10 1943.
10 Ibid., kapsel 11, klipp ur UNT 18/5 1946.
11 Ibid., kapsel 12, klipp ur UNT 1/12 1954.
12 Vem är det, Svensk biografisk handbok (Stockholm, 1943) s. 151.
13 UUB, Emy Cederblads samling (okat.), kapsel 12, klipp ur UNT 1/12 1954.
14 Ibid., kapsel 12, klipp ur UNT 29/8 1953.
15 Ibid., kapsel 7, manuskript, odaterat.
16 Ibid., kapsel 5, brev, 29/5 1908 samt 22/7 1908.
17 Ibid.,, kapsel 5, brev, 16/7 1908.
18 Ibid., kapsel 5, brev, 3/8 1908.
19 Ibid., kapsel 5, brev, 8/11 1909.
20 Ibid., kapsel 5, brev, 5/9 1913.
21 Ibid., kapsel 5, brev, 3/8 1916.
22 Ibid., kapsel 5, brev, 31/7 1917.
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23 Ibid., kapsel 7, manuskript, odaterat.
24 Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], s. 53, 54, 57, 59, 65 och 101.
25 UUB, Concordias arkiv, protokoll 9/6 1952.
26 Ibid., protokoll 8/12 1952.
27 Ibid., protokoll 10/12 1961.
28 Ibid., protokoll 17/2 1965–9/3 1976, odaterad nekrolog 1966.
29 Ibid., protokoll 17/2 1965–9/3 1976, odaterad nekrolog 1966.
30 UUB, Emy Cederblads samling (okat.), kapsel 11, odaterat. Inlagt i klippsamling från UNT 

från 1933.
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Vi kämpade för livet!
Vera Bergeron

Av Liliane Taube

Vera Ignatievna Romanovskaja (1903–1985) föddes i Moskva den 4 oktober 
1903 som dotter till Ignatij Romanovskij och Ljubov Narbut. Fadern (död 1917) 
var överste i det kejserliga kavalleriregementet, tillhörde den ryska högadeln 
och var släkt med drottning Josefina, Oscar I:s gemål. Modern var av högadlig 
börd även hon och framstående konsertpianist, elev till Pjotr Iljitj Tjajkovskij.1

Veras berättelse börjar oktoberrevolutionens år 1917. Kuppförsök och orolig-
heter pågick oavbrutet i Petrograd och Moskva. Under denna kaotiska tid 
växte hatet mot den gamla överklassen och plundring och mord hörde till 
ordningen för dagen och det rådde konstant matbrist och svält. Vera berättar: 
”Men hungrig var och förblev man i ungefär 13 år framöver, ty den huvudsak-
liga maten bestod av potatis, ibland rutten, ibland frusen. Lukten av magasi-
nerad potatis, som ligger och jäser, minns jag ännu! Vi hade ett sådant lager 
närmast under den våning där vi och många andra bodde.” 2 

År 1917 fick fjortonåringen Vera ta plats på kontor tillsammans med sin 
bror – matematiskt underbarn – för att åtminstone på arbetsplatsen få bröd 
och andra matvaror. På kvällarna läste hon till studentexamen och tenterade 
för sina lärare i den skola hon förut hade gått i och kom så småningom in vid 
universitetet för att där studera matematik. Veras familj, modern som var 
änka och brodern, tvingades att flytta ifrån sin våning i Moskva 1918. Vera 
berättar själv:

Vi fick en vecka på oss att försvinna. Vår nya våning bestod av 6 rum och vi 
skulle flytta dit tillsammans med en annan familj. Vi var alltså då sex personer 
som skulle disponera de 5 lediga rum som fanns. Men detta varade inte länge. 
När jag 13 år senare lämnade Ryssland, var det 7 familjer om inalles 35 personer 
i samma våning! – Ni kan tänka er hur det var att laga mat i ett litet kök och att 
bara ha ett badrum och toalett för alla dessa 35 människor! När dessutom vat-
tenledningarna frös sönder senare på vintern och kloakvatten och annat bör-
jade strömma över vår WC-stol och vårt badkar (vi bodde nämligen på ned re 
botten) fick vi organisera tömning av hela härligheten med hjälp av hinkar, som 
vi hällde ut på gården. Vi arbetade i skift dygnet runt och gick på plankor, som 
var utlagda på tegelstenar i den översvämmade korridoren, och på gården frös 
hela härligheten till en ishög.3
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Strax efter statskuppen 1917 hade all privategendom konfiskerats. Veras 
mor stod på torget och försökte sälja de få ägodelar som de ännu hade kvar. 
Hon fick många hånfulla tillmälen men i alla fall några få rubel för en ring. 
Sin päls sålde hon för cirka trettio kronor för att få mat till familjen. Vintern 
1918–1919 fanns det inget bränsle. Man satte in en järnkamin mitt på golvet i 
rummen med rör för röken direkt instoppade genom fönstren och man gick 
ut på bakgårdar och gator för att leta efter någonting att elda med – staket, 
träd, stolpar. Allting tillhörde ju alla! ”Vi kämpade för livet!”, förklarade Vera.4

När Veras bror och fästman skulle deporteras till Sibirien gifte hon sig med 
fästmannen och följde med till Narym som gisslan. Efter cirka ett år – det bör 
ha varit under vintern 1922–1923 – måste hon återvända till Moskva för att 
föda det väntade barnet. Med släde på den tillfrusna floden Ob, i 35–40 graders 
kyla for hon i dåliga, tunna kläder till staden Tomsk, där det fanns järnvägsför-

Vera Bergeron (t.v.) tillsam-
mans med Irena Dunkels på 
Concordias femtioårsjubileum 
på Västgöta nation 1969. 
UUB, Concordias arkiv.
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bindelse till den transsibiriska järnvägen i Novosibirsk. Övernattningar skedde 
i bondstugor på golvet bland kalvar, höns, grisar och kackerlackor.

I Moskva föddes sonen Nikolaj (senare kallad Nils). Genom kontakter fick 
Vera så småningom arbete på den nyinrättade Väderlekstjänsten som kart-
riterska, vetenskaplig assistent och så småningom meteorolog. ”På grund av 
min familjs härkomst fick jag dock alltid nöja mig med en betydligt lägre lön 
än alla andra i samma tjänsteställning”, berättar hon.5 Ransoneringskort kunde 
hon och hennes anhöriga tidvis inte heller få.

År 1929 utgick från Väderlekstjänsten en inbjudan till meteorologen, do-
centen och sedermera Uppsalaprofessorn Tor Bergeron (1881–1977). Den 
språkkunniga Vera fick sköta korrespondensen. Hans ankomst till Moskva 
blev början på ett verkligt liv för Vera. Hon beskriver det så här: ”När vi två år 
senare lämnade Moskva den 1 november 1932, efter Tors andra sejour i Sovjet 
och när vi redan var gifta, var det en folksamling på 25 personer, som följde 
oss tre det vill säga Tor, lille Nils och mig till tåget: det var min mor, min bror, 
min förre man och hans mor och många vänner och kolleger. […] Därefter 
följde 47 lyckliga år tillsammans med min Tor! Han avled d. 13 juni 1977, och 
här slutar min berättelse.” 6

Familjen for först till Helsingfors, där Vera låg sjuk några veckor, och bodde 
sedan i Oslo och Stockholm, innan de 1947 kom till Uppsala. Hon var en 
skicklig konsertpianist – under tiden i Oslo hade hon studerat vid konservato-
riet – och arbetade i Uppsala som pianopedagog. Den 22 februari 1949 valdes 
hon in i Concordia och blev ofta den som ackompanjerade skönsjungande 
systrar. När sällskapet den 30 november 1949 firade sitt trettioårsjubileum på 
Stadshotellet spelade den nyinvalda medlemmen pianosonater av både Beet-
hoven och Brahms. Tor Bergeron hörde till de makar som lånades in för att 
hålla föredrag – inte om meteorologi, dock, utan om ”Glimtar i färg från en 
Amerikaresa” (oktober 1950). Paret reste mycket, och vid flera tillfällen berät-
tade Vera om deras färder – på våren 1958 om en annan färd till nya världen 
och 1962 om deras ”Resa jorden runt på 180 dagar”.7 

Vera Bergeron dog 1985. En runa beskriver henne som plikttrogen, vänlig 
och alltid generös. Hon var en verklig föreningsmänniska och omtalade Con-
cordia ”med glädje”.8
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Noter
1 Vera Bergerons händelserika liv har varit föremål för flera program inom Concordia. Detta 

är ett kompilat av Carin Davidssons föredrag på Lörsta den 26/5 1994, vilket i sin tur byg-
ger på Veras egen berättelse, ”Några glimtar från Ryssland på 1920-talet” som presenterades 
den 19/2 1980. Ett föredrag med samma titel hölls hos soroptimisterna redan i februari 1959 
och en version finns tryckt i Wendelas vänner nr 32 september 2006. En presentation av 
Vera finns också i Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], s. 22f.

2 UUB, Concordias arkiv, Carin Davidsson, ”Vera Bergerons barn- och ungdomsår i Moskva. 
Concordia på Lörsta den 26 maj 1994”.

3 Ibid. Ett av de sex rummen var kontor.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid. 
7 Uppgifter om utbildning och yrkesverksamhet från Damsällskapet Concordia Minnesskrift 

[stencil, 1998], s. 23.
8 Torun Gyllenkrok och Gösta H. Liljequist, runa över Vera Bergeron, Dagens Nyheter 23/12 

1985.
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En kedja av skratt
Ruth Hamrin-Thorell

Av Eva Helena von Sydow

Vid Concordias årsmöte den 16 februari 1953 blev fru Ruth Hamrin-Thorell 
(1903–1991), journalist och riksdagsman, invald tillsammans med fru Stina 
Furster, fil. dr Margit Abenius, fröken Aina Karlsson och fru Barbro Sund-
quist.1 Ruth kom att vara med i Concordia i nästan fyrtio år. Även om hon 
inte deltog i Concordias styrelsearbete var hon genom åren en engagerad och 
uppskattad föredragshållare – många protokoll nämner att hennes föredrag är 
både intressanta och genomförda med en stor portion humor.

Ruth Hamrin-Thorell föddes i Rogberga, Småland den 20 juni 1903, som 
nummer två av sju syskon, dotter till riksdagsmannen, landshövdingen i Jön-
köpings län, finansministern, sedermera statsminister Felix Hamrin och hans 
hustru Elisabeth (Lizzie) Pennycook. Hennes uppväxtmiljö präglades av fa-
derns engagemang för de frisinnade. Modern och flera andra närstående kom 
senare att engagera sig i Folkpartiet efter att de frisinnade och liberalerna 
slogs ihop till Folkpartiet på trettiotalet. Ruth Hamrin tog studenten i Eksjö 
då flickor inte kunde ta studenten i hennes hemstad Jönköping. Efter student-
examen flyttade hon till Stockholm för att studera vid Stockholms högskola. 

Ruths journalistiska karriär inleddes som volontär vid Västerbottens-Kuriren 
i Umeå. En av hennes första uppgifter för tidningen var att göra ett referat av 
Elin Wägners föredrag om Gandhi, något som gjorde henne mycket nervös. 
Det förefaller ändå ha gått ganska bra eftersom hon 1925 rekryterades till 
tidskriften Tidevarvet av just Elin Wägner. De kom också att utveckla en 
livslång vänskap. Den radikalt feministiska tidskriften hade grundats av Fogel-
stadgruppen och arbetade enligt ett program som hade antagits av föreningen 
Frisinnade kvinnors riksförbund.2 

År 1928 gifte sig Ruth med jägmästare Erik Thorell (1897–1980) och flyt-
tade till Uppsala. De fick tre barn, Mac-Erik, Svante och dottern Malin. 

Det första omnämnandet i Concordias protokoll sedan Ruth blivit invald 
är från 1954. Hon höll då sitt första föredrag, ”Hur gör man en veckotidning”. 
Kommentarerna efter föredraget är entydiga: kvickt, roligt, intressant, verklig 
sakkunskap. Hon berättar här om sina erfarenheter från sitt arbete på vecko-
tidningen Idun. Vilka ingredienser behöver finnas för att göra tidningen in-
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tressant för sin läsekrets? Det förefaller ha varit en lagom blandning av Gud, 
kungahus, hem, societet, litteratur, teater, film, sport, ”förtroende vrå” och 
huvudbry.3

Nästa gång Ruth höll sammankomst för Concordiadamerna var på hösten 
1956 då ”fru Ruth Hamrin-Thorell bjöd på kaffe, kakor, likörer och förfrisk-
ningar i Domtrapphuset” och under titeln ”Den moderna amerikanskan” un-
derhöll sina Concordiasystrar med sina erfarenheter från en soroptimistkon-
gress i New York. Hon hade sökt, och som enda svenska fått ett amerikanskt 
soroptimiststipendium för att kunna delta i en stor internationell kongress. 
Hon noterade att det amerikanska umgängeslivet var mycket okonventionellt 
och att den maskinella utrustningen i de amerikanska köken bidrog till att 
underlätta lösningen av dilemmat yrkesliv–skötsel av hemmen. Hon berättade 
också, att för en amerikansk medelklassfamilj kunde det innebära ekonomisk 
ruin att bli sjuk. Till slut tillstod hon att hon kände sig nästan äcklad av den 
omåttliga älskvärdheten och de bländvita leendena och suckande sade ”Herre 
Gud, låt mig till omväxling få skåda en endaste riktig ursvensk surpuppa”.4

Ett längre hopp i hennes Concordiamedverkan ser man i slutet av femtio-
talet och under sextiotalet. Förmodligen berodde detta på att riksdagsarbetet 
(1955–1970) tog mer och mer av hennes tid. Hon satt dessutom i Folkpartiets 
styrelse (1946–1970) och senare i andra lagutskottet, där hon blev vice ord-
förande. Ruths arbete i riksdagen, där hennes område främst var ämnen som 
rörde familjen, var på många sätt betydelsefullt för att lyfta kvinnofrågor. 
Särskilt berörd var hon av ensamstående kvinnors situation. En annan viktig 
fråga där Ruth var en drivande kraft var att stödja de familjer som drabbats 
av neurosedynkatastrofen. Hon tog i en interpellation 1962 upp behovet av 
vård och behandling för barn med neurosedynskador. Hon säger bland annat 
”samhällets hjälp till dessa barn bör framför allt sättas in i en form av rehabi-
literingsåtgärder, som kan föra dem till ett yrke och ett fullvärdigt liv”. Det 
uttrycker ganska väl hennes syn på de skyddslösa i samhället.5

Sedan hon lämnat riksdagen blev hon åter aktiv i Concordia. I oktober 1971 
på Stenhuset var ämnet för kvällen ”Alla systrars afton – 10 minuter om en 
händelse, en person, en upplevelse”. Ruth berättar om en efterkrigsupplevelse 
på en kongress för liberala kvinnor i Baden-Baden efter krigsslutet. Hon berät-
tar om kontrasten mellan ortsbefolkningens liv och den amerikanska förlägg-
ningens. Den champagnebal dit deltagarna i kongressen blev inbjudna fyllde 
henne med vämjelse, liksom det föraktfulla sätt som amerikanerna bemötte 
de svältande tyskarna, särskilt kvinnorna, på. Hon berättar också livfullt om 
en skräckfylld hemfärd från balen genom ruinhögarna i Frankfurt am Main 
med en mycket berusad chaufför vid ratten. Kanske blev det lite för mycket 
för damerna, eftersom Ruth blev ombedd att fortsätta berätta men att i stället 
tala om Japan och geishorna, något hon också gjorde.6

Ungefär ett år senare, den 20 november 1972, på Tre Liljor – under en period 
Concordias stamlokus – är ämnet för kvällen ”Kvinnors röst och rätt. Svenska 
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kvinnans smala och knaggliga väg till laglig likställdhet med mannen”. Ruth 
gjorde en exposé över arbetet för rösträtt, där av förklarliga skäl mest kvinnor 
från överklassen deltog, då det var de som hade tid, råd och möjlighet att vara 
ideella och handla framsynt – men de hade också många vettiga män till hjälp. 
Det kompakta motståndet kom framför allt från högerns män. Mycket tyder 
dock på att vi fortfarande inte har marscherat färdigt.

År 1921 fick så äntligen svenska kvinnor möjlighet att rösta, en rättighet 
som Sverige som sista nordiska land införde. Elin Wägner, Ellen Hagen, Ann 
Margret Holmgren och Kerstin Hesselgren tillhörde några av de mer kända 
banérförarna för kvinnlig rösträtt. 

Vad dessa kvinnor fått höra om följderna av kvinnors framträngande på män-
nens domäner, måste ha varit en frodig blomsteräng av alla banala fördomar 
som någonsin förekommit och – Gudi klagat – fortfarande förekommer, inte 
bara på tidningarnas skämtsidor och inte bara producerade av manliga indivi-
der.7

Ruth konstaterar att det är stora förändringar i samhällslivet, men när det 
gäller representation i det offentliga livet är resultatet bedrövligt magert. Det 
är nämligen inte bara männen som fortfarande gör motstånd, men genom sin 

Ruth Hamrin-Thorell (tvåa från höger) vid Concordias 50-årsjubileum, som firades 
på Västgöta nation 11 november 1969. De övriga damerna är (fr.v.) Birgitta Moström-
Setterquist, Ann-Marie Josefson, Vera Hamilton och Stina Walldén- Furster. UUB. 
Concordias arkiv.
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odiskutabla maktställning betyder de mest när det gäller att effektivt hejda 
kvinnornas självklara rätt till likställdhet.8

Den 13 mars 1979 håller Ruth ett föredrag med titeln ”Redaktör, riksdags-
man, resenär”. Här summerar hon i stort sitt yrkeslivs historia från volon-
tärsarbetet på Västerbottens-Kuriren, via arbetet på tidskriften Tidevarvet, de 
trettiotvå åren på Iduns veckotidning, där hon bland annat arbetade ett dygn 
på sjukhus för att kunna skriva ett realistiskt reportage om sjukhusvården. 
Hon talade om sitt riksdagsarbete, också om olika resor som tog henne ut 
över världen redan under arbetet på Tidevarvet och hon fortsatte resandet 
som redaktör för Idun, som ordförande för Folkpartiets kvinnoförbund och 
också som president för Soroptimisterna Sverigeunionen. Ruth betonade att 
hon aldrig känt sig diskriminerad som kvinna i någon av sina roller. Kom-
mentaren i protokollet i anslutning till detta får nog sägas vara signifikativt, 
nämligen ”att detta i hög grad måste skrivas på hennes eget pluskonto kan inte 
råda något tvivel om”.9

Ruths sista framträdande vid Concordia var en oktoberkväll 1981 hos 
Christine Bernadotte, där hon talade om sin vänskap med Elin Wägner under 
titeln ”Min vän Elin Wägner till vardags”.10 Kontakten med Elin Wägner och 
Fogelstadgruppen hade nog en livsavgörande inverkan på den då mycket unga 
Ruth som kom att utveckla och behålla sitt socialliberala engagemang ända 
till slutet. 

Förutom engagemanget i Concordia och Soroptimisterna hade Ruth även 
en styrelsepost i Fackskolan för huslig ekonomi. Därtill skrev hon också de-
battartiklar i Upsala Nya Tidning under rubriken ”Som jag ser det”. En gång 
journalist, alltid journalist.

År 1988 blev Ruth Hamrin-Thorell passiv medlem i Concordia. Den 28 
december 1991 dog hon och begravdes av Concordiasystern Kerstin Berglund 
i Helga Trefaldighets kyrka. 

”Att tänka tillbaka på Ruth Hamrin-Thorells offentliga verksamhet är att 
minnas en kedja av klingande skratt.” Så inleder Gunnar Helén (tidigare Folk-
partiledare) sina minnesord över henne. Han fortsätter: ”Ruth var en glad och 
frimodig person. In i det sista kunde hon tala sig varm för förbisedda sociala 
behov. Är inte detta att förbli en levande människa …” Att denna glada prat-
samma journalist kunde vara dotter till den dystre finans- och statsministern 
Felix Hamrin tedde sig gåtfullt.11
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Noter
1 UUB, Concordias arkiv, protokoll 6/3 1953.
2 För biografin, se ex.vis Kersti Ullenhag ”Ruth Lizzie Hamrin-Thorell”, Svenskt kvinnobiogra-

fiskt lexikon, https://skbl.se/sv/artikel/RuthHamrinThorell (läst 10/5 2019). Se även dot-
tern Malin Bergman, ”Ruth Hamrin-Thorell. Kvinnans frigörande från hävdvunna könsnor-
mer”, www.elinwagner.se/ruth-hamrin-thorell/ (läst 10/5 2019).

3 UUB, Concordias arkiv, protokoll 5/5 1954.
4 Ibid., protokoll 19/10 1956.
5 Riksdagens protokoll för Första Kammaren Nr 28 27–30 oktober 1962.
6 UUB, Concordias arkiv, protokoll 12/10 1971.
7 Ibid., protokoll 20/11 1972.
8 Ibid., protokoll 20/11 1972.
9 Ibid., protokoll 13/3 1979.
10 Ibid, protokoll 20/10 1981.
11 Gunnar Helén, runa över Ruth Hamrin-Thorell, SvD 15/1 1992, DN 15/1 1992.
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Den klara blicken
Carin Ax

Av Kerstin Hulter Åsberg

Carin Ax (1915–2006) betydde mycket för Concordia. Hon fanns med från 
1958 och var en centralgestalt under nära 50 år.1 Den som en gång träffat 
Carin Ax kunde inte glömma henne. Hon hade en rak och vänlig utstrålning 

som gjorde att man gärna ville 
vara i hennes närhet. Hennes 
klara blick var öppen och med 
konstnärens ögon registrerade 
hon människor, natur, bygg-
nader, föremål. Hon ritade, 
målade, gjorde litografier. När 
Concordia behövde ett em-
blem var det självklart Carin 
Ax som utformade den Con-
cordia (d.v.s. endräktens gu-
dinna), som sedan dess pryder 
varje kallelse till damsällska-
pets sammankomster.

Carin skrev artiklar och 
höll föredrag om människor 
och miljöer, hon skrev dags-
verser till Upsala Nya Tidning 
under pseudonymen Carina, 
och hon författade det julspel 
som fortfarande framförs i ad-
ventstid. Hon hade en mycket 
vacker röst, lite mörk med 
mycket värme och tydlig dik-
tion. Hennes vida kulturella 

intresseområden speglas i de många program som kan knytas till hennes namn 
under en lång följd av år.

Carin Ax berättar om Ekeby by vid Concordias 
vårutflykt 9 juni 2005. UUB, Concordias arkiv.
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Carin i Concordia
Under sina nästan fem decennier i Concordia var Carin mycket aktiv och bi-
drog åtskilliga gånger till systrarnas underhållning och upplysning. Redan 1958 
berättade hon inför systrarna om Einar Malms dikter i ett program som kalla-
des ”Lyriskt kalendarium”. I juni 1960 kåserade hon om ”Sommaren i svensk 
dikt”, och i december samma år framförde hon för första gången julspelet Det 
strålar en stjärna i Concordia.2 Hon hade ursprungligen skapat denna jultablå 
på förfrågan från den svenska lottarörelsen, som önskade en adventsaktivitet, 
som skulle kunna framföras i hela Sverige – men mer om det senare.3 

Under åren framträdde Carin i Concordia med många programpunkter 
däribland i november 1962 då hon läste Ovidius Filemon och Baukis under en 
”Italiensk afton”. År 1965 var temat ”I låga ryttartorpet” med kåseri av Carin, 
liksom sång och musik. Wilhelm von Brauns skillingtryck om den legendaris-
ke soldaten Olof Andersson, adlad Silfverlood (ca 1580–1676), inspirerade san-
nolikt Carin till att författa och illustrera historieboken Den indelte soldaten.4 
Under en barockafton på Stenhuset i november 1967 spelade Carin Fru Lusta 
i Georg Stiernhielms epos Herkules vid skiljevägen. Hösten 1973  talade hon i 
samma lokal om ”Jungfru Maria i uppländska kyrkor” och 1978 tog hon emot 
Concordia i Oppgården i Ekeby by, där hon i många år var sommarboende. Två 
år senare berättade hon om ”Bilder i böcker. Om illustratörens arbete.” Carin 
var då sedan många år en uppskattad illustratör till bland annat barnböcker, 
skolboksmaterial och böcker om vår flora. Det senare arbetet kan ha väckt 
intresset för professor Olof Rudbeck d.y.:s dotter (1722–1764) som hon hösten 
1983 höll ett föredrag om i Concordia som också gavs ut i form av en kort 
biografi, Christina Charlotta Rudbeck – ett uppländskt kvinnoöde, av Vänge 
hembygdsförening,som också gav ut Carins beskrivning av den medeltida rad-
byn Ekeby by, från forntid till nutid.5

Litografi var Carins specialitet och 1986 vid en vårfest på Galleri Linné som 
drevs av Concordiasystern Ingrid Juhlin berättade hon om ”Hur en litografi 
kommer till”. År 1992 presenterade hon dessutom den sedan länge avlidna 
konstnärskollegan och Concordiasystern Anna-Lisa Thomson – keramiker, 
målarinna och lyriker vars stipendium hon själv var första mottagare av 1955. 
Hon var sedan fortsatt engagerad i den årliga stipendieutdelningen. I decem-
ber 1995 besökte Concordia under ledning av konstnärinnan själv Galleri Lin-
né där målningar, grafik och teckningar av Carin Ax fanns utställda. Carin 
samarbetade också flera gånger med Kerstin Berglund i lyriskt musikaliska 
kåserier som de kallade det, bland annat programmen ”Krusmynta och Hjär-
tans fröjd” som ägde rum på hennes sommarboende sedan 30 år Oppgården i 
Ekeby 1995 och två år senare ”Våren är kommen” i Stabby Prästgård.6
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Julspelet
Som tidigare nämnts kom julspelet Det strålar en stjärna ursprungligen till på 
beställning av den svenska lottarörelsen, som i årgång 1959–60 av Den svenska 
lottan publicerade det i dess helhet. Concordiasystrarna framförde det första 
gången 1960, därefter har julspelet med något undantag framförts av systrarna 
i adventstid varje år. Så länge Carin levde läste hon själv de åtta rollerna: Josef 
och Maria, de tre herdarna och de tre vise männen. Texten är märkvärdigt 
enkel, ungefär som vanliga människor kan tänkas tala, när de är med om något 
förunderligt som de inte förstår. Verserna har två gånger fyra rader med rim 
mellan rad 1 och 3 och mellan rad 2 och 4. Orden, rimmen och rytmen fram-
kallar både varma leenden och rörda tårar. Uppläsningen varvas med att Con-
cordiakören sjunger alla julsångerna till Kerstin Berglunds ackompanjemang. 
Spelet avslutas med att alla reser sig och sjunger unisont ”Hosianna, Davids 
son”. Och då vet man att nu är det jul!

Min lille son, så kom du då 
Som ängeln mig bebådat 
Och från en simpel krubbas strå 
Du dagens ljus först skådat, 
Jag svepte dig i manteln in, 
Hos mig skall du ej frysa, 
Fast ingen ville, gossen min, 
I denna natt oss hysa.

Två hembygdsutflykter
Personligen har jag två starka minnen av 
 Carin-program, förutom de årliga julspelen. 
Det är ett par märkliga utflykter, som vi gjorde 
med Carin Ax som ciceron. Det första minnet 
är från den 25 maj 2000. Vi for till Gammel- 
Gränome, där Olands hembygdsgille har sin 
hembygdsgård i det vackra huset från 1700-ta-
let. Carin visade deras samling av uppländsk 
konst som överraskade många av oss. Det var 
speciellt att höra Carin berätta om många av 
konstnärerna, som hon själv hade träffat och 
hade personliga minnen av.

Det andra minnet är från en vårutflykt den 
9 maj 2005 till Oppgården i Ekeby by. Stående 
under en timme i den grönskande trädgården 
berättade hon inlevelsefullt om sitt liv som 
konstnär och om sina år i Ekeby by. Ingen kan 

Carin Ax i början av tjugo-
hundratalet. UUB, Concordias 
arkiv.
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glömma en sådan kväll. Året därpå, den 2 augusti 2006, hittades hon död i 
sin säng. Hon hade avlidit i sömnen av en lungemboli (propp i lungan) 90 år 
gammal och blev sörjd och saknad av många som haft glädjen att möta henne 
under hennes långa verksamma liv. 

Carin som konstnär och hembygdsforskare
Carin Ax kom att betyda mycket för många också utanför Concordias krets. 
Hon var Uppsalaflicka och fick redan i barndomshemmet träffa flera konstnä-
rer som var vänner i familjen. Hennes talang för att rita och måla upptäcktes 
tidigt. Redan från fjorton års ålder försörjde hon sig själv. Först genom arbete på 
Ekeby bruk, och så småningom som illustratör och konstnär.7 I Upplandsmu-
seets magasin finns ett antal eleganta modeteckningar från början av trettio-
talet, då hon bara var tonåring. Här finns också teckningar av rivningshotade 
miljöer i Uppsala. Flera av dem blev sedan underlag till de litografier som blev 
en viktig konstform för henne, och uppskattades av både konstkritiker och 
allmänhet. Tack vare de många illustrationsuppdragen kunde hon skapa sig en 
ekonomiskt stabil tillvaro, vilket annars var svårt för ensamstående kvinnliga 
konstnärer. Carin har i Concordia berättat att hon ganska tidigt förstod att 
hon måste välja bort giftermål för att få ägna sitt liv på heltid åt konstnärlig 
verksamhet. 

I början av femtiotalet var hon med och startade Uppsala Konstnärsklubb. 
Det behövdes en mötesplats för diskussioner och samvaro med likasinnade, 
men också för att tillsammans kunna förbättra förhållandena för konstnärer i 
Uppsala. Carin var kassaförvaltare i många år och så småningom hedersmed-
lem.8 Så sent som 2005 höll hon invigningstalet i samband med en jubileums-
utställning på Konstfrämjandet. I minnesordet efter hennes bortgång skriver 
Bodil Gellermark och Gunilla Gunnarsson i UNT om hennes aktiva deltagan-
de i klubbens utställningar och utåtriktade verksamhet. Där framhålls Carins 
förmåga att ”i ord måla upp minnen ur sitt rika liv … med sitt karakteristiska 
språk, kärvt och gammaldags vackert”.

Carins mångsidighet som berättare ledde fram till ett långvarigt samarbete 
med Kerstin Berglund både utanför och även som vi sett inom Concordia. Det 
började med att Kerstin frågade om Carin kände någon som kunde tala om 
Malla Silfverstolpe och hennes salong. ”Det kan jag själv göra”, sade Carin, och 
så började deras gemensamma programverksamhet. Carin berättade och det 
kunde handla om kyrkorna i Uppland, olika äppelsorter, kryddgårdens växter 
eller olika Uppsalainteriörer under artonhundratalet medan Kerstin medver-
kade med sång och pianomusik.9

Carin beskrevs efter sin död av representanter för Vänge hembygdsföre-
ning som en färgstark sommargäst som genom sitt arbete i Ekeby och i hem-
bygdsföreningens styrelse lämnat oförglömliga och ovärderliga spår. Hon skrev 
ofta i dess årsskrift, som hon själv varit med om att starta. ”Carin ägde inte 
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bara förmågan att teckna och måla, hon hade också ett underbart språk, som 
ger läsaren en oförglömlig läsupplevelse av hennes tankar, iakttagelser, arbete 
och upplevelser i den historiska omgivningen”. De citerar Carin som skrev: 
”Som ättling på mödernet till många generationers Upplandsbönder hade jag 
odlingsintresset i blodet”. Så planterade hon sitt sommartun med gamla väx-
ter, smultronschersmin, ölandstok, lammöron, balsamin, växter som passar på 
en gammal gård. Minnesteckningen avslutas med orden ”länge skall hennes 
minne leva i vår bygd”.10

För oss i Concordia blev hon en viktig förebild och en kär syster. Länge skall 
hennes minne leva också i vår krets!

”Larsdag i Ekeby by”, litografi av Carin Ax. Privat ägo.
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Noter
1 Carin Ax, ”Mina år i Concordia” i Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998], s. 

38–49.
2 Carin Ax, ”Julspelet Det strålar en stjärna” i Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 

1998], s. 50 ff.
3 Carin Ax, ”Julspel med scenanvisningar” i Den svenska lottan, Okt 1959–60.
4 Carin Ax, Den indelte soldaten, (Stockholm, 1967).
5 Carin Ax, Christina Charlotta Rudbeck: ett uppländskt kvinnoöde, Vänge hembygdsföre-

ning, 1983, Ekeby by – forntid och nutid, Vänge hembygdsförening 1991.
6 UUB, Concordias arkiv, protokoll 1948–1997.
7 Carin Ax i brev till Kerstin Hulter Åsberg, Uppsala den 8/12 2003. Privat ägo.
8 Bodil Gellermark och Gunilla Gunnarsson, ”Minnesord över Carin Ax” i Upsala Nya Tid-

ning 12/8 2006.
9 Kerstin Berglund, ”Minnesord över Carin Ax” i Upsala Nya Tidning 12/8 2006.
10 Ulla Hagman och Anna-Märta Schmekel, ”Minnesord över Carin Ax”, Upsala Nya Tidning 

31/8 2006.
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Den första professorn
Carin Davidsson

Av Carina Burman

Vid årsmötet 1962 togs hela fyra nya medlemmar in i Concordia. Listan lyder:

Docent Carin Davids[s]on
Fru Karin Göth
 ” Neita Kanger
 ” Marianne Löfström1

”Fru” var länge den vanliga tituleringen i Concordia, trots att man såg sig som 
du och syster. Endast för högre akademiska titlar tycks man ha gjort undantag. 
Så här vid sextiotalets början levde man fortfarande i hemmafruns tid, vilket 
förstås inte innebar att alla fruar var outbildade, förtryckta våp. Av dessa tre 
fruar var åtminstone Göth och Löfström filosofie kandidater, och det fanns 
både doktorer och licentiater bland sällskapets medlemmar. Ogifta Concor-
diamedlemmar – som Carin Ax – har ändå vittnat om att de ibland kände sig 
utanför bland sällskapets alla fruar. Det finaste som fanns i Concordia var att 
tituleras professorska. Carin Davidsson (1920–2011) skulle bli sällskapets första 
professor. 

Hon föddes 1920 i Stockholm som ett av flera barn till Carl Olerud och 
hans fru Nilla, född Andersson. Fadern var präst och blev senare lektor i Hu-
diksvall, där Carin alltså växte upp. Hon skrevs in vid Uppsala universitet 
1939, tog sin fil.kand. i maj 1943 och blev fil.mag. i december samma år. Då 
hade hon redan träffat sin blivande make, den sju år äldre Åke Davidsson, 
musikforskare och sedermera förstebibliotekarie. Musiken hörde till deras ge-
mensamma intressen – Carin Davidsson hade en omvittnat god röst och det 
har förmodats att det var musiken som förde dem samman. Paret gifte sig i 
oktober 1944. Brudens far var vigselförrättare. Modern var vid det laget död 
och fadern omgift.2 

Det var ett akademiskt äktenskap, där båda parterna skrev doktorsavhand-
ling. Makan var dock först ut. Hennes ämne var slaviska språk, och våren 
1952 disputerade hon på en avhandling om förhållandet mellan en forntjeckisk 
renässanspsaltare (Wittenbergpsaltaren) och dess förhållande till medeltida 
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tyska psaltaröversättningar. Hon fick docentbetyg på avhandlingen. Det har 
berättats att publiken på promotionen började applådera denna unga kvinna 
när hon steg över parnassen – detta trots att applåder av hävd anses olämpliga 
i akademiska sammanhang.3 Även om Carin var slavist forskade hon alltså 
inte primärt i ryska, men under åren skaffade hon sig vida kunskaper inom 
slaviska språk och ägnade sig åt bulgariska, kyrkslaviska, ryska, serbokroatiska 
och tjeckiska ämnen. 

Allt tyder på att Carin Davidsson var en ambitiös akademiker. Redan under 
disputationsåret var hon fakultetsopponent. Uppenbarligen undervisade hon 
också, ty 1960 benämns hon ”lärarinna” i en intervju med en annan slavist. Från 
1961 var hon anställd som extra lektor vid Uppsala universitet. När hon 1964 
opponerade på Gun Bergmans avhandling om Melusinasagan tryckte Svenska 
Dagbladet en notis, som ger sken av att ha skrivits av någon i kamratkretsen. 
Opponenten ”hade också trängt djupt in bland de många editionerna av denna 
saga, vilket hon bl.a. illustrerade med pedagogiska uppställningar på tavlan”. 
Traditionellt hade man tre opponenter vid disputationen, och den tredjes 
uppgift var att skoja till den ofta ganska spända tillställningen. Här utgjordes 
tredjeopponenten av Åke Davidsson, som ”på tavlan uppritade  Melusinas tio 
söner, var och en med tre ögon och utstående tänder, vilket särskilt förtjuste 
de yngsta åhörarna i salen, två mycket långhåriga barn”.4

Den nyinvalda Carin Davidsson (t.h.) i sällskap med Birgitta Moström-Setterquist 
på vårutflykten till Krusenberg 1962. UUB, Concordias arkiv.
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Under sextiotalet sökte Carin Davidsson lektorat och professurer vid olika 
svenska universitet, och 1967 blev hon lektor i slaviska språk i Uppsala. Regel-
bundet publicerade hon ny forskning, och 1966 valdes hon in som arbetande 
ledamot i Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala – ett tecken på att hennes 
forskning betraktades som viktig.5 Under sextiotalet började hon också över-
sätta skönlitteratur från bland annat kroatiska. Noveller, lyrik och sångcykler 
publicerades separat eller i tidskrifter som Vi och Bonniers litterära magasin. 
Några av hennes översättningar lästes också i radio.6 

Man anar här en ny öppenhet och önskan att söka sig utanför den strikt aka-
demiska sfären, och det vore förstås frestande att förbinda detta med att Carin 
genom invalet i Concordia 1962 mötte en annan krets än den intellektuella. 
Tyvärr finns det inga som helst belägg för att det skulle ha varit så. Däremot 
visar protokollen att hon vid flera tillfällen under sextiotalet höll i program för 
de övriga medlemmarna. Redan 19 mars 1962 gick hon på sitt första möte, som 
hölls hemma hos Gerda Grape, och hösten 1964 sågs Concordia i det davids-
sonska hemmet. ”Allt var perfekt arrangerat”, konstaterar protokollet. Docen-
ten hade alltså visat hemmafruarna att också hon förmådde. Också hon tycks 
för övrigt ha varit den som hade huvudansvar för hem och barn. ”Här bjöds 
– i stora eldfasta fat – en delikat och innehållsrik risotto, rött vin serverades 
till och därefter härligt svart kaffe och underbar hembakt tårta.” Just tårtor 
var sådant som ofta nämndes i protokollen – man anar ”a sweet tooth” hos 
concordianerna. Carins matintresse är omvittnat – inte minst hennes insikter 
i det ryska köket. Föredraget hölls av värdinnan själv och handlade om den 
kroatiske författaren Ranko Marinković, vars novellsamling Händerna hon 
just översatt. Boken utkom våren 1964 i Bonniers prestigefyllda Panacheserie. 

Inledningen på föredraget präglas av blygsamhet:

Jag började syssla med boken redan 1955, under en sjukdomsperiod, då jag ej 
kunde ägna mig åt mitt ordinarie arbete. Jag läste den en gång och förstod den 
inte alls. Språket och associationerna är mycket svåra. Man tappar lätt tråden.

Sedan nåddes ”en platå”, och med tiden kunde översättningen börja. Föredra-
get handlar också om det ökade svenska intresset för litteratur från dåvarande 
Jugoslavien sedan Ivo Andrić 1961 fått nobelpriset i litteratur. Marinković till-
hörde en yngre generation, och protokollet refererar också Carin Davidssons 
minnen från ett möte med honom:

Han är en ytterligt elegant, nästan pedantisk man med högst fördelaktigt utse-
ende. C:s hjärtverksamhet ökas i oroväckande grad när hon på teaterkafé[e]t i 
Zagreb f.f.g. konfronteras med ”sin” författare.

Det är uppenbart att protokollföraren fascineras av tanken på denne exotiske 
författare, som enligt egen utsago aldrig reviderade sina verk. Föredraget  kallas 
”briljant”, och tydligen läste också Carin ur sin översättning. En ”strålande af-
ton”, konstaterar protokollet. Till Carins eftermäle hör att hon var ”en lysande 
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organisatör och berömd för sin gästfrihet och sina värdinneegenskaper”. Gene-
rositet hörde också till hennes många goda egenskaper.7 

År 1966 tilldelades Carin Davidsson ett stipendium för tre månaders vis-
telse i Leningrad. Det var inte lätt för västerlänningar att få vistas så pass länge 
i Sovjetunionen, och Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakade-
mien hade gjort en särskild insats för att främja utbyte mellan länderna. Sex 
stipendiater utsågs. Carin hade ett digert program: Hon skulle undervisa vid 
universitetet i Leningrad, samla material till en katalog över Carolinas samling 
av ryska krigsbyten samt forska om syntax ”för att underlätta språkinlärning 
och datamaskinöversättning”. Syntaxarbetet ingick också i förberedelserna för 
en ny rysk-svensk ordbok, vilken utkom 1976. Längre fram skulle hon författa 
läroböcker och kursmaterial i ryska.8 

Våren 1967 inbjöd Concordia till ”rysk afton” hemma hos Erna Knutsson, 
som alltså var gift med Pelle Svanslös skapare. Carin Davidsson stod för pro-
grammet, och som förtäring serverades te och ryska piroger. Nu hade sällska-
pet blivit lite mer formellt i sin kommunikation – maskinskrivna inbjudningar 
skickades ut, och protokollet skrevs rent på maskin istället för i protokolls-
böcker. Den här gången berättade Carin om en vistelse i Sovjetunionen, om 
kyrkornas ställning och om besök ”i olika hem med anknytning till teater- och 
författarvärlden”. De äldre protokollens subjektiva ordrikedom har lämnat 
plats för nyktrare, mera koncentrerade redogörelser. Aftonen avslutades med 
musicerande – tillsammans med Erna och Gösta Knutsson framförde Carin 
rysk musik. Hennes musikaliska kunnande användes ofta inom Concordia. På 
sällskapets fyrtiofemårsfest i november 1964 ingick hon exempelvis i den trio, 
som sjöng ”några glada visor”.9 

Concordia har aldrig fört någon närvarostatistik. Aktivitet kan bara bedö-
mas efter om man håller i något program. Efter föredraget om Sovjet 1967 blir 
Carin under en period tyst i Concordia. Under sextio- och sjuttiotalen fort-
satte hon med skönlitterära översättningar och akademisk verksamhet, och 
1978 fick hon professors namn. Hon blev sedan professor i ryska språket och 
litteraturen vid Åbo akademi, där hon under åren 1980–1987 var en dynamisk 
gestalt. År 1985 fick hon akademins nyinstiftade utmärkelse ”årets lärare”, och 
i den postuma bibliografin över hennes verk kallas hon ”den engagerade fors-
karen, den lyhörda översättaren och den hängivna pedagogen”. Hennes stu-
denter tycks ha älskat henne.

Carin intresserade sig gärna för människor, som förknippades med platser 
där hon vistades. Nu vaknade hennes intresse för den Åbofödda Fredrika Bre-
mer, och vid en konferens om den internationella Bremer i Uppsala 1984 deltog 
hon med ett föredrag om ryska översättningar av romanen Hemmet (1839).10 

Under åttiotalet återknöt Carin kontakten med Concordia. Hon höll 1984 
ett föredrag om Tjechov och det forskningsprojekt om honom, där hon ingick. 
Hennes egen sammanfattning av föredraget finns bevarad i arkivet. Där för-
klarar hon bland annat att projektet gick ut på att ”med lingvistiska undersök-
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ningar av texten försöka komma fram till vad det är som gör ett litterärt verk 
[…] till ett konstverk”. Protokollet kommenterar programmet: ”Vi hade en 
trevlig kväll tillsammans – systrarna tyckte att det var roligt att återse Carin 
och intressant att höra om projektet, som väckte en hel del diskussion.” 

Under nittiotalet höll hon i tre program. Hösten 1992 analyserade hon 
Tjechovs novell ”Levande kronologi”, där otrohet i en landsortsstad knyts sam-
man med viktiga händelser i Rysslands historia. Novellen är bilagd protokollet 
och bär anteckningen ”Översatt för Damsällskapet Concordia av Carin D.” 
Vårutflykten 1994 gick till Carins sommarställe Lörsta, och där berättade hon 
om Vera Bergerons händelserika liv (vilket skildras i en artikel ovan). Sista 
gången hon framträdde i Concordia var våren 1999, då hon höll ett föredrag 
med rubriken ”Upproret i St Petersburg den 14 dec. 1825”, alltså det så kallade 
dekabristupproret. Från det mötet finns inget protokoll bevarat.11 

Som många kvinnor fick Carin Davidsson ta på sig uppgiften som makens 
vårdare. Under tio år var hennes man sängliggande, och även om hon inte upp-
hörde med sitt eget arbete tog förstås vården upp mycket av hennes egen tid. 
Åke Davidsson dog 2004 och Carin själv sju år senare. Eftermälet underströk 
hennes värde som forskare och vän, och hon fick till och med omdömet ”den 
äkta rättfärdiga”.12 

Noter
1 UUB, Concordias arkiv, protokoll 27/2 1962.
2 Inskrivning vid UU, Uppsala universitets katalog vt 1940 (Uppsala, 1940), s. 53. Biografiska 

uppgifter från Vem är det (2001), s. 235, samt från notiser i SvD, 23/2 1942, 29/5 1943, 16/12 1943, 
22/2 1944, 31/10 1944. Aleksander och Ada Kan, runa över Carin Davidsson, SvD, 1/9 2011.

3 Detta har meddelats mig av Kerstin Hulter Åsberg, som i sin tur hört det av äldre Concor-
diamedlemmar.

4 SvD 13/13 1964. Övriga uppgifter i stycket bygger på artiklar och notiser ibid., 15/11 1952, 
23/10 1960. Gun Bergman var på sin tid känd som balettdansös och samarbetade senare 
med Carin Davidsson i skönlitterära översättningsprojekt. Under åren 1952–1959 var hon 
gift med Ingmar Bergman.

5 SvD 4/4 1964, 23/5 1966, 18/1 1967. Vem är det (2001), s. 235. 
6 Martina Björklund, ”Carin Davidssons bibliografi: 60 år av slavistik”, Slovo. Journal of Slavic 

Languages and Literatures, 2012:53, s. 113–120, www.diva-portal.org/smash/get/diva2:578434/ 
FULLTEXT01.pdf (läst 10/5 2019).

7 UUB, Concordias arkiv, protokoll 26/10 och 12/11 1964. Kan och Kan 2011. Ulla Birgegård, 
Sven Gustavsson, Anna Sågvall Hein, Tone Tingsgård, runa över Carin Davidsson, SvD 14/9 
2011.

8 SvD 10/6 1966, Björklund 2012, s. 117.
9 UUB, Concordias arkiv, protokoll 26/4 1967.
10 Birgegård m.fl. 2011. Björklund 2012, s. 113. Här uppges dock felaktigt att Bremer föddes 

utanför staden Åbo. Jfr Carina Burman, Bremer. En biografi (Stockholm, 2001), s. 11, 504. 
11 UUB, Concordias arkiv, protokoll och bilagor, 5/10 1992, 22/5 1994. I en medlemsförteck-

ning från 1987 står hon dock upptagen som passiv.
12 Kan och Kan 2011.
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Romanssångerska och kulla
Jont Birgit Rundgren

Av Kristina Östberg Eriksson

Birgit hade inte bara en karriär utan tre. Den första karriären var romanssång-
erskan och radiosångerskan. Den andra var samarbetet och turnerandet med 
Bo Setterlind. Den tredje var utbildningen till musikterapeut och arbetet på 
socioterapin på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Hon var en mångbegåvad människa som inte går att rama in på några sidor. 
En sångkollega har sagt om Birgits röst att den lät som ”luden skogsmystik”. 
Orden säger något om rösten och om Birgits personlighet. Jag har ansträngt 
mig för att fånga det som är Birgits väsen. Länge har jag följt henne på håll 
genom hennes dotter och dotterson. Möjligen har det varit en fördel för att jag 
har fått förhålla mig fri och tolka det som andra har berättat. 

Min uppfattning av Birgit efter intervjuer, läsning och lyssning är att hon 
hade två helt motsatta personlighetsdrag. Hon var bohem och ordningsam – 
inte alltid på samma gång, men ibland samtidigt. Det låter som en udda kom-
bination, men är vanlig för riktigt framgångsrika konstnärer. Jag önskar att jag 
hade fått berätta den iakttagelsen för henne. Det hade blivit ett fint samtal. 

Jont Birgit Nilsson (gift Rundgren) föddes 1925 i Skålbyn i Västerdalarna i 
ett öppet och bildat bondehem. Där deltog hon tidigt i sysslorna och lärde sig 
mjölka. Hennes egen ko var Lissko, ”den snällaste kon i fjöset”.

Pappan hade studerat på den socialistiskt präglade folkhögskolan Brunns-
vik utanför Ludvika, där han umgicks med dåtidens arbetarförfattare. Han var 
samlare och tog reda på det som andra slängde. Allt skulle tas till vara. Genom 
samlandet bidrog mamman och pappan till att starta hembygdsgården i Grå-
näs, Dala-Järna och samlandet har följt Birgit genom livet. Båda föräldrarna 
var musikaliska och stöttade dottern i att utveckla sin musikalitet. Som barn 
uppträdde Birgit på familjens fester, men eftersom hon var blyg satt hon helst 
under matbordet och sjöng. 

När Birgit var sex år skickades hon en sommar till Barnens Ö utanför 
Stockholm. Hon placerades bland pojkarna för att hennes namn, Jont, antogs 
vara ett pojknamn. Hon trivdes inte och liftade då själv hem till Skålbyn. 
Ingen från kolonin ringde hem och sade att hon var saknad. Det säger en del 
om Birgits oräddhet och fria uppfostran. 
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Kantorn i Järna kyrka var den som upptäckte Birgits talang och uppmunt-
rade henne att fortsätta med sången. Hennes föräldrar hade tidigare tagit hand 
om judiska flyktingar, och när hon som sextonåring flyttade till Stockholm 
fick hon bo hos deras släktingar. Föräldrarna sålde skog så att Birgit kunde ta 
sånglektioner. Därefter sökte hon till Kungliga Musikhögskolan och kom in. 
Där studerade hon för Andrejeva von Skilondz, en operasångerska från Sankt 
Petersburg som lämnat hemlandet i samband med första världskriget och nu 
höll lektioner i sin eleganta salong. Också den bekante sångpedagogen Ragnar 
Hultén undervisade Birgit i solosångklassen. Operasångerskan Birgit Nilsson 
gick några klasser över henne och eftersom Birgit som ogift hette Nilsson sägs 
det att Jont Birgit inte var helt förtjust över att de hade likadana namn. 

Nu inleddes Birgits karriär som radiosångerska med Gunnar Hahn. Hon 
sjöng romanser, gärna Schubert och opera, bland annat Wagner. Birgit var 
mezzosopran åt det dramatiska hållet och hennes röst hade ett stort omfång. 

Jont Birgit Rundgren (i för-
grunden) tillsammans med 
Else Randi Hammar, hösten 
1989. UUB, Concordias arkiv.
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En del av radioprogrammen finns bevarade i Svensk mediedatabas. En tablå 
från 22 juni 1979 visar hur välkänd Birgit var. Omgiven av Lars Erik Larsson 
och Håkan Hagegård hade hon sin egen programpunkt med folkvisor på 25 
minuter. 

Jont Birgit förde dagbok varje dag sedan arton års ålder, om familjen och 
om världsläget. När någon i familjen frågade om vad som hände en viss dag 
hittade hon svaret i dagböckerna. 

Sin blivande make Gunnar Rundgren mötte hon genom en gemensam 
sångpedagog 1947. De fick sitt första barn 1950. En tid senare fick Birgit både 
polio och tuberkulos. Det innebar att hon fick tillbringa tre år på sanatorium. 
Sonen Erik minns att han som treåring stod nedanför hennes fönster på sana-
toriet och att mamma Birgit kastade ner chokladkakor till honom. Man kan 
anta att det var en mycket svår tid för Birgit och familjen. Birgit har berättat 
att det var oändligt tråkigt på sanatoriet och att hon sysselsatte sig med att 
spela bridge. 

Familjen behövde försörjas och Gunnar bestämde sig för att bli präst. 
 Eftersom han var född i Tornedalen blev han placerad i Övertorneå 1953. 
 Sonen Erik minns att inget var ordnat för dem när de kom. De bodde första 
tiden i en kallvind och fick flytta runt flera gånger under tiden i Övertorneå. 

Där och då förändrades Birgits liv och hon blev prästfru. På den tiden var 
det ett heltidsarbete. Hennes arbetsuppgifter blev en kombination av social-
arbete och hotellverksamhet. Det sociala arbetet bestod bland annat i att för-
dela allmosor (insamlade av Svenska kyrkan i Stockholm). Hon har berättat 
att det inte var lätt att välja ut vilka som skulle få bidragen, då hon inte visste 
vilka som var fattiga i församlingen. Hemmet var öppet och flitigt besökt av 
författare, vänner och dem som behövde rum och mat. Det fanns alltid plats 
vid matbordet. Dottern Kicki föddes 1955 under tiden i Övertorneå. 

De flyttade 1958 till Gällivare efter fem år i Övertorneå. Gällivare ligger 
ännu längre norrut och har mörkare vintrar, men på andra sätt var det lättare. 
Birgit kunde oftare sjunga och turnera i byarna. Sista barnet, Magnus, föddes 
1961 under tiden i Gällivare. Jont Birgit berättar med underfundig humor och 
självironi om tiden i Övertorneå och Gällivare i boken Prästfruminnen. 

Barnen berättar att Birgit var lycklig när de 1963 flyttade till Uppsala för att 
hon kom närmare sina musikvänner och slapp mörkret. Familjen kunde leva 
ett normalt liv, men rollen som prästfru släppte hon aldrig. 

Birgit var en av de främsta kännarna av den gamla kulturen i hembygden, 
dess historia, folksagor och folkvisor. Hon växte upp med en mångfald visor 
och hon slog vakt om bygdens speciella sångsätt. Till repertoaren hörde visor, 
folkliga koraler, vallvisor och lockrop (kujning, kulning). Särskilt uppskattad 
var hon för sina många framträdanden vid kyrkliga och profana sammankoms-
ter och konserter. Birgit turnerade (däribland under många år med Bo Setter-
lind) och spelade in flera skivor. Samarbetet med Bo Setterlind resulterade i 
albumen Hjärterovet och Kärlekens musik.
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Maken Gunnar Rundgren dog 2001, och därefter ägnade sig Birgit åt sången 
och åt att skriva böcker. 

Vänner i Concordia berättar om femrumsvåningen på Sysslomansgatan i 
Luthagen i Uppsala, småprylar överallt, och hemtrevligt. Liksom sin pappa 
var Birgit samlare, både av enklare ting och av antikviteter. Birgit gick nästan 
dagligen (och ofta med barnen) till Myrorna och fick med tiden näsa för fynd. 
Hon handlade inte för att sälja, möjligen sålde hon något om de behövde lite 
pengar. Barnen berättar om de åttahundra prydnadskatterna som fick plats i 
vitrinskåpet i hallen. Ett annat exempel på samlandet var att Birgit sparade 
samtliga julklappspapper genom åren.

Birgit var gästfri. Hon hade en jultradition med några andra concordianer 
att äta upp den sista julmaten precis när julgranen började barra. Granen var 
överfull av julprydnader. Varje födelsedag bjöd hon in väninnor, som berät-
tar om den stora mängden av mat och kakor. Hon beskrivs som en positivt 
tänkande människa, varm och med integritet. Vid den årliga traditionella ad-
ventsfesten hos Kerstin Berglund framförde Birgit ”Locklåt från Äppelbo”. 

Jont Birgit behöll humorn och självironin under de sista åren. Hon dog 2018 
och begravningen förrättades av Kerstin Berglund i Helga Trefaldighets kyrka. 
Kerstin använde följande bibelord för att beskriva Birgits väsen: ”Framför allt 
måste du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet”.

Referenser
I denna artikel har följande material använts:

Otryckt material
UUB
Damsällskapet Concordias arkiv

KB
Svensk mediedatabas, smdb.kb.se, radioinspelningar från P1

I författarens ägo:
Anteckningar från intervjuer med några Concordiamedlemmar 
Kristina Segerstedt (19/5 2018) 
Margareta Andræ (21/5 2018) 
Kerstin Berglund (23/5 2018) 
Margareta Jonth (31/1 2019)

Anteckningar från intervjuer med Jont Birgits barn, Erik Rundgren och Kicki 
Rundgren (28/1 2019)
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Musik:
Kärlekens musik, album med sång av Jont Birgit Rundgren (tillgängligt på 

 YouTube och Spotify)
Hjärteroten, album med sång av Jont Birgit Rundgren (tillgängligt på 

 YouTube och Spotify)

Tryckt material
Norberg, Jan, ”Boken ger hemlängtan”, intervju med Jont Birgit Rundgren, 

Dalarnas Tidning, 12/12 2001 www.dt.se/artikel/dalarna/boken-ger- 
hemlangtan

Rundgren, Jont Birgit, Kristina i Lappland (Uppsala, 1979)
–, s. 171–183 i Prästfruminnen, (Stockholm, 1998)
–, Stannstan, (Hedemora, 2001)
–, Tonår (Hedemora, 2006)
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I akademins centrum
Gunilla Strömholm

Av Kerstin Berglund

Gunilla Strömholm (1935–2013) kom till Uppsala från Skellefteå 1954 för att 
studera vid universitetet. Hennes studier resulterade i såväl en jur.kand. som 
en fil.kand. Hon kom att leva i den akademiska världen hela sitt liv. Framför 
allt kom hon att intressera sig för jämställdhet och kvinnofrågor. Hon fors-
kade om de kvinnliga studenternas möjligheter att komma in vid Uppsala 
universitet och har skrivit om dessa i ett flertal uppsatser. I Norrlands nations 
skriftserie Norlandica XI finns sju av hennes viktiga uppsatser omtryckta och 
ur dessa har jag hämtat en del av materialet nedan.1 Gunilla var medlem i 
Norrlands nation och tog alltid del i nationens aktiviteter. Redan 1957 valdes 
hon till andre kurator och blev därmed nationens första kvinnliga kurator. 
Förste kurator var då Stig Strömholm (f. 1931), som kom att bli hennes make 
och sedermera rektor vid Uppsala universitet.

Nedan följer ett axplock som belyser Gunilla Strömholms forskning om 
kvinnliga studenter och forskare vid Uppsala universitet.

De första kvinnliga studenterna
Som kvinnlig student och kurator vid en tid då kvinnor fortfarande var i stark 
minoritet vid Uppsala universitet kom Gunilla Strömholm alltså att intressera 
sig för studentskehistoria. Ett kungligt brev den 3 juni 1870 tillät kvinnor att 
avlägga mogenhetsexamen och medicinsk examen. Den första kvinnan, Betty 
Pettersson, skrevs in 1872 och blev sedermera lärare. Fram till år 1900 skrevs 
153 kvinnor in vid Uppsala universitet. 

Det var obligatoriskt att tillhöra en studentnation och de kvinnliga studen-
terna syns i allmänhet ha blivit väl mottagna. Flera studentföreningar välkom-
nade även kvinnliga studenter, men man kände behov av att bilda en särskild 
kvinnlig förening och 1892 bildades Uppsala Kvinnliga Studentförening. Dess 
första ordförande var Lydia Wahlström.

De akademiskt utbildade kvinnorna hade från början av 1900-talet mycket 
begränsade möjligheter att kunna söka arbete. Vissa möjligheter fanns dock, 
exempelvis kom 1903 en kungörelse som gav rätt för ogift kvinna att inneha 
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vissa läkarbefattningar i offentlig och kommunal tjänst. Först 1923 kom den 
behörighetslag som gav infödda svenska kvinnor rätt till statlig tjänst med 
undantag för prästerlig tjänst.

En av de tidigaste kvinnorna som Gunilla Strömholm ägnat sin forskning 
åt är Elsa Eschelsson (1861–1911). Hon skrevs in vid Uppsala universitet 1882. 
Samtida med henne var historikern Ellen Fries (1855–1900), den första kvinna 
som disputerade, och Karolina Widerström (1856–1949), den första kvinnliga 
läkaren. Elsa Eschelsson studerade som första kvinnliga student juridik. Hon 
ville ägna sig åt vetenskapliga studier och disputerade vid juridiska fakulteten 
1897. Avhandlingen var utmärkt, hon fick ett docentförordnande och kom att 
undervisa i processrätt och i den propedeutiska kursen. Gunilla beskriver i sin 
uppsats livfullt de akademiska striderna inom juridiska fakulteten, vilka kom 
sig av att Elsa Eschelsson var kvinna och som berörde henne mycket illa och 
möjligen bidrog till hennes för tidiga död.2

En mer sentida kvinna som Strömholm lyfter fram är Karin Westman Berg 
(1914–1997). Hon intresserade sig särskilt för kvinnliga forskare och dispute-
rade 1962 i litteraturhistoria, men ordnade redan 1957 den första kvinnoforsk-

Gunilla Strömholm (f. Forslund) som tjugoettårig klubbmästarinna 
på Norrlands nation i sällskap med nationens andrekurator Erik 
Forssberg. Digitalt museum. Foto: Uppsala-Bild. Upplandsmuseet.
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ningskonferensen. Westman Berg ledde under sextio- och sjuttiotalen ett 
könsrollsseminarium, innehade 1977–1981 en personlig forskartjänst och fick 
1981 professors namn vid Uppsala universitet. Den första ordinarie kvinnliga 
professorn vid Uppsala universitet var Gerd Enequist (1903–1989), som 1937 
tillträdde en nyinrättad professur i kulturgeografi.

Gunilla Strömholm menar att Karin Westman Bergs betydelse för kvinnli-
ga studenter och forskare ej kan överskattas. Westman Bergs könsrollssemina-
rium kom på sikt att utgöra grogrund för Centrum för kvinnliga forskare och 
kvinnoforskning, som grundades 1982 i Uppsala. Namnet kom sedan att änd-
ras till Centrum för kvinnoforskning, numera Centrum för genusvetenskap.

Gunilla Strömholm som forskare och föreningsmänniska
Gunilla Strömholm har i sina olika uppsatser gjort ett stort forskningsarbete 
om kvinnors skilda möjligheter att studera vid universitet i Uppsala. Hon har 
bland annat varit aktiv medlem i Föreningen för Kvinnliga Forskare och blev 
informationssekreterare där 1983. Hennes stora administrativa förmåga rönte 
uppskattning. Gunilla var väl förtrogen med universitetets struktur och be-
slutsvägar vilket var till stor nytta för hennes arbete i föreningen. Andra verk-
samheter där hon engagerade sig var mässan Kvinnor visar vägen, Nordiskt 
Forum och Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier.

En förening som stod henne särskilt nära var Uppsala Kvinnliga Akade-
mikers Förening (UKAF). Föreningen hade sitt ursprung i Kvinnliga Akade-
mikers Förening, som bildades 1904 och vars första ordförande var just Elsa 
Eschelsson. Denna förening är en av världens äldsta intresseorganisationer för 
kvinnor med högskolexamen. Uppsala bildade en egen krets 1990 och Gunilla 
var kassör till 1996, då kretsen blev en egen förening. Då blev hon dess första 
ordförande och kvarstod på posten till 2009. Hon hade stor förmåga att hitta 
bra och intressanta föreläsare till föreningsmötena och uppmanade också oss 
medlemmar att medverka. Själv har jag ett minne av en kväll när hon bett mig 
tala om hur det var att vara präst i början av nittonhundrasjuttiotalet. Jag var 
en av de första kvinnliga prästerna i landet och jag hade rätt mycket att be-
rätta. För vissa händelser som jag upplevt kunde Gunilla jämföra med det hon 
hade fått fram om andra händelser när det var nytt med ett kvinnligt yrke. Jag 
minns också hennes vänliga tackord.

Gunilla blev invald i Damsällskapet Concordia 1990. I april 1995 svarade 
hon för programmet och berättade då om de kvinnliga studenternas inträde 
vid Uppsala universitet. Sista gången Gunilla deltog var vid den traditionella 
adventsfesten hos mig i december 2010. Hon var mycket söt i sin Västerbot-
tensdräkt!

I en tidigare medlemsförteckning i Concordia står Gunilla Strömholm som 
universitetsrektorska. Det var i sanning en riktig benämning på hennes upp-
gift, som hon tog sig an med stort intresse och säkert även med glädje. Genom 
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sin make Stig Strömholm, som var Uppsala universitets prorektor i elva år och 
därefter i åtta år dess rektor, fungerade hon som universitetets värdinna. Upp-
sala universitet har en omfattande representation. Statschefer, ambassadörer 
och religiösa ledare skulle tas om hand. Till detta kom de stora akademiska 
festerna, där Gunilla var en utmärkt hjälp för sin make i egenskap av värdinna. 

Själv har jag under åren mött Gunilla i många sociala sammanhang, ex-
empelvis i Uppsala Kvinnliga Akademikers Förening och i Concordia. Den 
personliga minnesbild jag vill förmedla är att hon var en ytterst vänlig person, 
trofast och omtänksam mot alla hon mötte. Jag tyckte alltid att det var något 
fjärilslikt över henne.

Noter
1 Gunilla Strömholm, Svarta hattar bland vita mössor. Skrifter av Gunilla Strömholm. Nor-

landica XI (Uppsala, 2017). 
2 Ann-Sofie Ohlander, ”Kvinnliga äventyrare? De första kvinnorna vid universiteten”, i Tvär-

snitt 1994: 3–4, s. 43–51.
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Historia och färgprakt
Vanja Brunzell

Av Anna Frigell

När Vanja Brunzell invaldes i Concordia 1989 var hon en känd och mycket 
uppskattad klädkonstnär med ett högst personligt och eget konstnärligt ut-
tryck. Vanja var under många år periodvis en aktiv medlem. När inte hennes 
arbete med utställningar och klädskapande upptog hela hennes tid infann 
sig Vanja med glädje till jubileer och festligheter. I samband med en sam-
mankomst på Hotell Linné i slutet av åttiotalet bjöd hon generöst på sin 
klädkonst. En hel kollektion visades och kunde ingående studeras. Många är 
de systrar som är stolta ägare och än i dag bärare av plagg, designade av Vanja 
Brunzell.

Alltsedan tidig barndom fascinerades Vanja av färger, former, material. Hon 
har beskrivit hur hon på landet kunde bli helt fascinerad av tuppens stjärt-
fjädrar i blått och grönt, hur de skira sparrisodlingarna tidigt på sommaren 
fick henne att stanna upp och hänfört följa de fjäderlätta rörelserna i vinden. 
Vanja hade en medfödd begåvning att se skönheten i tingen runt omkring sig. 
Hennes bana föreföll utstakad. Hon ritade kläder åt sina skolkamrater, hon 
satt i timmar hos sin moster som var sömmerska och iakttog sömnadsarbetet, 
hon tecknade, målade och så småningom påbörjade hon sin textila bana. Allt 
skulle läras från grunden.1

Vanja Brunzell utbildades på Tillskärarakademin, lärde sig skinnsömnad 
hos en körsnär, och var under tre år modistelev. Hon kom in på Konstfack, 
började med måleri men det var inte det hon ville ägna sig åt. Redan under 
studietiden arbetade Vanja som dekoratör inom teatern, var tillika kostym-
tecknare i en rad uppsättningar. Snart blev Vanja anlitad som kostymarbetare 
och efter framgångar blev det en fast anställning på nuvarande Uppsala stads-
teater där Vanja var verksam i många år. Arbetet medförde fördjupade studier 
i dräkt-, konst- och teaterhistoria. Med tiden kände Vanja en stark längtan 
efter att få skapa kläder. Med erfarenheter från det tidigare kostym- och de-
korarbetet var grunden lagd till ett framgångsrikt modeskapande med en egen 
högst personlig stil.2

I början av sextiotalet flyttade Vanja Brunzell till Österbybruk och kom 
att stanna där i fyrtio år. I Österbybruk fanns det då bara tung industri som 
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höll männen i arbete. Kanske fanns det kvinnor som skulle kunna sy Vanjas 
modeller? I slutet av åttiotalet sysselsatte Vanja ett femtontal sömmerskor och 
brodöser runtom i Uppland. I en intervju i Upsala Nya Tidning berättar Vanja 
att det var svårt med de manliga brukstraditionerna. Männen var familjeför-
sörjare och var inte nöjda med att kvinnorna arbetade. En av sömmerskorna 
kunde bara ta fram symaskinen då mannen hade gått till arbetet, en annan 
tvingades ta ledigt i sex veckor då mannens faster kom på besök och behövde 
sällskap.3

Kvinnokraften behövdes sannerligen eftersom Vanja blev inbjuden till 
visningar och utställningar från museer, konstsalonger, slott och herrgårdar 
i både Sverige och Norden. Bland annat inbjöds hon våren 1988 att delta i 
en utställning på Livrustkammaren. Uppdraget var att sy etthundrasjuttio 
medeltida dräkter till Stora Kopparbergs sjuhundraårsjubileum.4 I slutet av 
nittiotalet kom en beställning från Nordiska museet där Vanja skapade kläder 
med anknytning till utställningen ”Drömmen om bilen”. Till och med från 
nattklubben Alexandra kom en inbjudan att visa kläder. Vanja tackade ja.

När Uppsala domkyrka skulle renoveras på sjuttiotalet blev Vanja tillfrågad 
att textilt utsmycka Sturekoret. Det skulle vara ett abstrakt motiv. Att skapa 
något som passade in i en stor och mäktig kyrka blev en utmaning och krävde 

Vanja Brunzell och Birgit Kjellberg vid Concordias sjuttioårsjubileum 28 oktober 
1989. UUB, Concordias arkiv.
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många timmars studier. Till slut skapades ”Textil fuga”, en vävnad på femtio 
kvadratmeter som tog tre år att framställa med de karakteristiska snörmake-
rierna, skinnapplikationerna och pärlorna. Allt sytt för hand.

Men det var kläderna som var det stora intresset. Skaparkraften och fanta-
sin var enorm. Vanjas konsthistoriska kunskaper och lidelse för dräkthistoria 
gav inspiration och resultat. Med pipkragar, pluderhosor, vidbyxor och harle-
kinrutor i omväxlande siden och sammet lekte Vanja med äldre tiders mode. 
Klänningar med smäcker midja och vidd i kjol, sydda i thaisiden och helsiden-
organza, med kraftigt markerade, pösande ärmar, tillägnades Agneta Horn, en 
stark kvinna som hon fascinerades av. ”Jag ger henne vackra kläder eftersom 
hon inte fick några under sin uppväxt och för att hon slåss för kärleken”.5 Till 
drottning Kristina, en välutbildad, driftig kvinna, olik den gängse uppfatt-
ningen om hur en kvinna skulle uppträda, dedicerade Vanja både en klänning 
och en praktisk resdräkt. Färger, tyg och modell skulle vara symboliska, skulle 
passa en kvinna som var både modig, lidelsefull och äventyrlig. Vanja levde sig 
in i personen och uttryckte det i sina dräkter. Ytterligare exempel på hennes 
historiska intresse uttryckt i klädskapandet var Karl XII. Vanja fascinerades 
av den enkelt skurna karolinerrocken, tolkade den, förändrade detaljer, bytte 
färger – den mörkblå rocken blev gul. Och så kulknappen förstås. Den tillhö-
rande västen saknar sin nedersta knapp, knapphålet gapar tomt.

Det mest spridda plagget är ändå smedsskjortan. Det berättas att en ättling 
till en vallon som en gång arbetat på bruket gav Vanja en ärvd skjorta som sen 
blev den berömda smedsskjortan och som hon fortsatte att producera, med 
samma mönster i olika material och färger, under fyrtio år. För Vanja blev 
det viktigt att föra klädtraditionen från bruket vidare och på så sätt hylla de 
skickliga hantverkare som har lagt grunden för vårt välstånd. 

Vanja Brunzell uttryckte åsikter, protester, humor i sina kläder. ”Bankirens 
dotter” blev en skapelse där symboliska guldtackor staplades på en kappa som 
en protest mot penninghysterin. I klänningen ”Skattesystemet” uttryckte hon 
förhoppningar om förbättrade villkor för småföretagare genom att sätta guld-
ränder på en kappa. Klänningen ”Ofvandahls” visar på Vanjas humor. Den är 
inspirerad av pekoralisten och konditorn Erik Ofvandahl (1848–1949). Klän-
ningen är randig i siden och sammet och med sina klara färger ska de föreställa 
allt vad en bakelse kan bestå av, choklad, krämer, marsipan, sylt! 

Vanjas kläder är underfundiga, ibland andlöst vackra, ibland hisnande 
djärva, alltid personliga, ofta med en humoristisk touch. ”Det är roligt med 
humor” var ett av hennes favorituttryck. Och det var nog det hon fann i sitt 
klädskapande och som gjorde att hon var verksam ända fram till sin åttiotvå-
årsdag, då hon stängde sin ateljé i Österbybruk.6 

Under åren fick Vanja flera uppmärksammade och välförtjänta utmärkel-
ser. År 1992 erhöll hon till exempel hedersmedalj för sitt ”stilbildande textila 
konstnärskap med en spännvidd från det vardagsnära till det monumentala”.7 
Vanja avled 2010 men hennes klädskapelser består, tidlösa och outslitliga.
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Noter
1 Margareta Krantz, Kläder som konst och berättelse (Stockholm, 2009), s. 17.
2 Ibid., s. 18.
3 UNT 17/5 2010.
4 UNT 20/8 1988.
5 Krantz 2009, s. 95.
6 UNT 17/5 2010.
7 UNT 20/11 1992.



III

I backspegeln





199

I backspegeln
Concordianer berättar

Av Birgitta Meurling

”Jag har fått möta kvinnor som visat värme, generositet, stil, omtanke, upp-
skattning, bildning, glädje, vänskap.” Så beskriver Gunilla Bill, Concordiamed-
lem sedan fyrtiofem år, sina medsystrar i Damsällskapet Concordia. Därmed 
ringar hon också in den för sällskapet karakteristiska Concordiaandan, ett sätt 
att vara och föra sig. Gunilla är en av de concordianer som vid intervjuer 
generöst delat med sig av sina minnen inför sällskapets hundraårsjubileum 
och författandet av denna jubileumsbok. Gunilla har dessutom ett mycket 
välsorterat Concordiaarkiv, vilket kom väl till pass den förmiddag i mars 2018 
då jag besökte henne.1 

Den här artikeln är således baserad på minnen och hågkomster. Minnen 
är viktiga byggstenar för skapande av gemenskap, identitet och historia, nå-
got Concordias medlemmar tycks vara väl medvetna om. Under årens lopp 
har Gunilla och många andra concordianer beredvilligt delat med sig av sina 
minnen och erfarenheter i tal och skrift. Vi möts i annalerna av glädje, sorg, 
dråpliga episoder och oförutsedda händelser. Minnena har naturligtvis undan 
för undan slipats av och färgats av senare erfarenheter; somligt har tillkom-
mit, annat har fallit bort. Det är inte exakta avspeglingar av verkligheten som 
kommer oss till mötes, ej heller fria fantasier – hågkomsterna grundar sig på 
faktiska händelser, vilka filtrerats genom olika temperament. I det följande 
skall vi för en stund fästa blicken på den brokiga och färgrika minnesväven.

Ett sällskap, flera berättelser
Concordia är ett sällskap som gett upphov till olika slags berättelser. Dels 
finns en officiell historieskrivning, som vi får ta del av i Damsällskapet Con-
cordia Minnesskrift från 1998, dels en rad personligt färgade berättelser om 
sällskapets historia och verksamhet. Somliga av dessa berättelser ligger nära 
den officiella versionen, andra liknar snarast motberättelser som lyfter fram 
dolda stråk i sällskapets förflutna.2 Trots att det finns olika minnesbilder råder 
dock enighet om att Concordia är ett sällskap där man träffas för att ta del av 
kulturella program, välkomponerade måltider och för att trivas tillsammans. 
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Damerna är omsorgsfullt utvalda för att passa sällskapets profil. Tack vare 
olikhet i fråga om ålder, bakgrund och yrkesliv skapas en dynamisk blandning 
av människor och man träffar personer som man kanske aldrig skulle ha råkat 
annars. En informant talar om möten av såväl intellektuell som lättsam karak-
tär samt, särskilt längre tillbaka i tiden, behovet av ett eget sammanhang där 
kvinnor med likartade intressen kunde mötas. Ordet systerskap nämns också 
av flera. Att detta systerskap varit djupgående och betydelsefullt bekräftas 
bland annat av att prästen och Concordiasystern Kerstin Berglund varit of-
ficiant vid flera concordianers begravningar.

I minnena tecknas sällskapets verksamhet vanligen i ljusa färger: glädje, 
harmoni och gemenskap är nyckelord. Men det händer att en och annan iro-
nisk formulering insmyger sig. Någon framhåller att det aldrig förekommit 
konflikter i sällskapet, andra menar att det funnits olika grupperingar. De i 
Kåbo boende damerna höll till exempel gärna ihop. I huvudsak råder dock 
enighet om hur verksamheten bör bedrivas, men när det gäller detaljer kan 
olika uppfattningar förekomma. ”Herregud, femtio tanter, det är klart att det 
händer saker!”, som Eva Helena von Sydow skämtsamt uttrycker det. 

Färgstarka fruntimmer
Ett sällskap som Concordia formas självfallet av sina medlemmar och man får 
under intervjuerna intrycket att originella damer var snarare regel än undan-
tag i sällskapets tidiga historia. I någon mån kan det förklaras av tidsandan och 
samhällsförändringen. Från början var Concordia ett sällskap där överklassens 
damer samlades. Vissa av dem var vana att inta rummet med ledig elegans – 
och att ta plats. Det talas om en rad färgstarka personligheter, som får dagens 
sällskap att förefalla mer pastellfärgat och mindre hierarkiskt. Men minnesbil-
derna präglas sannolikt också i viss mån av det tillbakablickande perspektivet. 
Det förflutna förlänas ofta i backspegeln ett gyllene skimmer och de lyckliga 
stunderna, de dråpliga episoderna och de färgstarka människorna framträder 
lätt på bekostnad av det vardagliga, alldagliga och gråmelerat tråkiga.3

I den minneskavalkad som rullas upp är det några namn som ständigt åter-
kommer. Konstnären Carin Ax (1915–2006) är den i särklass mest omnämnda. 
Hon förefaller ha varit närmast emblematisk. Hennes julspel, som fortfarande 
framförs vid den årliga adventsfesten, nämns i många samtal. Carins mörka 
och suggestiva röst hade uppenbarligen en förmåga att trollbinda åhörarna. 
Hennes älskade Ekeby by och utflykterna dit är också ihågkomna. En annan 
färgstark syster, både bildligt och bokstavligt, var textilkonstnären och kläd-
designern Vanja Brunzell (1928–2010). Genom mannekänguppvisningar och 
utställningar fick hon medlemmarna att bejaka de estetiska och lekfulla si-
dorna av programverksamheten. Sångerskan och författaren Jont Birgit Rund-
gren (1925–2018) är ytterligare en av dem som är i ljust minne bevarad, liksom 
sällskapets första professor, Carin Davidsson (1920–2011), som gjorde en pion-
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järinsats bland annat genom utgivningen av ett rysk-svenskt lexikon. (Dessa 
medlemmar porträtteras i separata kapitel.)

Starkt intryck gjorde även Vera Hamilton (1918–2008). Hon var född i 
 Indien men delvis uppväxt i Dala-Järna, där även Jont Birgit Rundgren hade 
sina rötter. När det blev känt att prästdottern Vera Lindberg skulle gifta sig 
med en greve, väckte det visst uppseende. Den unga Jont Birgit hade för sin 
del aldrig sett en sådan, varför hon och en kamrat begav sig till vigselkyrkan 
per cykel för att få se hur en sådan blåblodig herre tog sig ut, berättar Kerstin 
Berglund. Föga anade Birgit då att Vera och hon skulle komma att bli concor-
dianer långt senare. Vera Hamilton var för övrigt under en period på fyrtio-
talet ordförande i Uppsala Kvinnliga Studentförening och uppskattade i hög 
grad det Sjöberg- och Olrog-program som makarna Ernestam i maj 1987 höll i 
Bror Hjorths Hus. Det påstås att den unga Vera mött Ulf Peder Olrog när det 
begav sig. Kerstin Ernestam minns hur Vera närmast Zarah Leander-likt och 
i guldlamé svepte in på sammankomsterna. Concordias fotoalbum bekräftar 
att  grevinnan  Hamilton var en mycket parant dam och färgfotona skvallrar 
om att hon åtminstone på äldre dagar gärna bar lila.

Harriet Nordström (1918–2006) är en annan medlem som omnämns. Hon 
figurerar på många foton i Concordiaalbumen, alltid lika välfriserad, alltid 

Festliga måltider och vackert dukade bord är ett av Concordias kännetecken. Här 
samtalar Vera Hamilton med Erna Knutsson vid sjuttiofemårsjubileet på Västgöta 
nation i oktober 1994. UUB, Concordias arkiv.
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propert elegant. Harriet var sällskapets ordförande 1976–1981 och Gunilla Bill 
förklarar att hon utstrålade värdighet: ”Bara hennes yttre med den alltid per-
fekta frisyren ingav onekligen en viss respekt, men bakom Harriets kanske 
lite distanserade attityd så fanns en äkta känsla av värme, intresse och en-
gagemang. Och hennes absoluta, osvikliga känsla för stil och skönhet.” Hon 
beskrivs som mycket korrekt och väl påläst. Årsmötena, då Harriet högläste 
sina välformulerade årskrönikor, blev högtidsstunder. Hon var också en av 
dem som tidigt tog till sig Bodil Malmstens författarskap och som introduce-
rade det i Concordia, berättar Gunilla. Hon minns särskilt en vårkväll 1974 då 
temat var ”Alla systrars afton” och Aina Birkeland (1903–2004) tog emot i sin 
vackra våning på Nedre Slottsgatan. Harriet berättade då om Bodil Malmsten 
och läste dikten ”Ett bloss för moster Lillie”. 

Anne Tamm (1916–2016) framträder även hon i minneskavalkaden. Hon be-
skrivs som en grande dame som ladylikt skred in i lokalen och roade systrarna 
med sin starka personlighet och humor. Hon blev säkert hundra år ”på ren och 
skär vilja”, säger Eva Helena von Sydow och skrattar. I likhet med flera med-
lemmar uppnådde Anne en aktningsvärd ålder. Det gjorde även bibliotekarien 
Ann-Marie Porath (1926–2016), som enligt uppgift var en mycket bestämd och 
respektingivande dam och därtill oerhört väl insatt när det gällde årsmötenas 
formalia. Den paranta Anna-Lis Kullenberg (1915–2015) är ytterligare en ord-
förande (1965–1975) som nämns. Hon lär ha varit mycket strikt i sin framto-
ning, men kunde släppa medlemmarna inpå livet vid närmare bekantskap. 
Liksom Anne Tamm och Aina Birkeland hann hon uppleva sin hundrade fö-
delsedag.4

Catharina Andræ (1920–2006), som var sällskapets ordförande 1984–1987, 
beskrivs med värme. Hon sägs ha varit uppfinningsrik, kreativ och mycket 
sensibel och höll flera program på Bror Hjorths Hus, ibland i samarbete med 
museets intendent Kerstin Hemmingsson och Jont Birgit Rundgren. Musik-
direktören Gunhild Lindell (1906–1991) underhöll ofta medlemmarna med 
pianospel och ledde kören vid ett antal adventsfester. Detta uppdrag tog hon 
mycket seriöst och körmedlemmarna fick öva vid ett flertal tillfällen, bland 
annat hemma hos Gunhild, berättar Kerstin Ernestam. Efter väl genomförd 
körövning bjöds på te och kakor utan nötter, eftersom nötter inte ansågs vara 
bra för sångrösten. (Se vidare kapitlet ”Kvinnokultur i flera generationer”.) 

Dråpliga episoder och oförglömliga händelser
Men det är inte bara färgstarka individer som informanterna drar sig till min-
nes. Det är också en rad minnesvärda och ibland dråpliga episoder och händel-
ser som passerar revy. Så berättar Kerstin Ernestam om hur hon som relativt 
nyinvald concordian på åttiotalet vid en utflykt till en av medlemmarnas som-
marhus uppträdde i långbyxor, varvid en av de äldre damerna i sällskapet sa: 
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”Långbyxor, va’ chict!” Kerstin förstod att hon ofrivilligt brutit mot kläd koden 
och svarade med glimten i ögat: ”Tycker du det, ja, det var roligt!” 

Kerstin Carlson berättar om en kväll i april 1994, då Anna-Lisa Bille (1919–
2005) och Ann-Marie Porath var värdar på Ekebyhus. Programtemat var ”Den 
mexikanska konstnärinnan Frida Kahlos liv och konst”. Frida Kahlos drama-
tiska livsöde och färgstarka konst gav upphov till diskussion och reflexion 
bland de närvarande. Någon blev till och med så gripen att hon vid avfärden 
försökte öppna fel bil med sin egen bilnyckel.

Kerstin Carlson berättar också om de eleganta supéer som vid flera till-
fällen dukades upp hemma hos Christine Bernadotte med make. Silvret var 
nyputsat och Kerstin var alltid rädd att hon skulle råka peta ned någon vack-
er tallrik, ett dyrbart glas eller något annat värdefullt föremål. Christine var 
Concordias ordförande 1988–1992 och Gunilla Bill drar sig till minnes att sty-
relsesammanträdena i det Bernadotteska hemmet ofta inleddes vid det span-
ska bordet i kabinettet. 

Diktläsning och litterära program har vid sidan av musikprogram varit van-
ligt förekommande. Som regel var det mycket njutbart och stämningsfullt, 

Utflykter till medlemmarnas sommarhus har alltid varit uppskattade. Här en vår-
utflykt till Valgerda Klebergs sommarställe i Lindvreta i maj 1969. Fr.v. Anna-Lis 
Kullenberg, Harriet Nordström, Greta Norrlin, Erna Knutsson och Greta Fägersten. 
UUB, Concordias arkiv.
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berättar Gunilla Bill. Hon minns särskilt en vårkväll med temat ”Diktläsning 
i skymningsstund” på Catharina Andræs sommarställe Ramsjöbacken nära 
 Marielund, när värdinnan avrundade aftonen med Walter Ljungquists ord 
”Varje ögonblick är ett nu, men det har också en framtid”. Men ibland ham-
nade man i tidsnöd när det gällde förberedelser inför ett framträdande, som 
när Kerstin Carlson skulle tala om kokboksförfattaren Hiram och bara några 
timmar före Concordias sammankomst i Studentbokhandeln fick tag i Hirams 
vänners kokbok, som hade kommit i nytryck. Det hela avlöpte väl, men det var 
väldigt stressigt innan, minns Kerstin. Erna Knutsson, Maja Gräddnos före-
bild, har även hon hållit litterära föredrag. Inte helt oväntat avhandlades bland 
annat maken Gösta Knutssons Pelle Svanslös-böcker.

I mars 1990 skulle Jont Birgit Rundgren hemma i familjen Bills radhus 
på Norrlandsgatan hålla ett föredrag med diabilder med den poetiska titeln 
”Glimtar från mesqelblommans land”. Birgit inledde dock sitt föredrag med 
kärv realism: ”Vi var några stycken Uppsalakvinnor som möttes vid Kon-
sumbutiken för att fara till Etiopien.” Gunilla Bill har själv framträtt med en 
rad olika program, bland annat talade hon 1984 om ”Kristus som apotekare” 
och i Kanslersrummet i universitetshuset förevisade hon det Augsburgska 
konstskåpet när kvällens tema var ”Vår i universitetsmiljö”. Det visade sig 
att Harriet Nordström som ung student i konsthistoria en gång hade inven-
terat skåpet, vilket hon inte gjorde någon stor sak av utan endast nämnde i 
förbigående för Gunilla efter presentationen. Måltiden intogs denna gång på 
Café Alma.

Bildande program har varvats med mer okonventionella. Vid ett tillfälle 
agerade Kerstin Ernestam, iförd hög hatt, auktionsförrättare i familjen Taubes 
villa och ropade själv in en parisisk tehuva till överkomligt pris. Bland mycket 
annat auktionerades Estelle Bernadottes pälscape ut och ropades in av Kerstin 
Berglund. Mannekänguppvisning med Vanja Brunzells kläder på Hotell Linné 
1988 var ett annat populärt program, som flera informanter omtalar som en 
riktig höjdpunkt. Daga Michanek i Tiger Rag var magnifik, vilket även arkive-
rade foton bekräftar. Hon mannekängade tillsammans med Gunilla Bill och 
Liliane Taube. ”Konstiga hattar hade vi en gång”, minns Kerstin Berglund och 
syftar på en hattparad i Concordias regi. Även från denna finns foton, som 
visar glada damer i mer eller mindre fantasifulla huvudbonader. 

Program som närmast haft karaktären av studiebesök har också förekom-
mit. Bland annat nämns ett besök i keramikern Ingrid Atterbergs (1920–2008) 
ateljé som mycket intressant, då Ingrid inte enbart berättade om sitt arbete 
och sin karriär, utan också visade hur man praktiskt arbetar med keramik. (Se 
vidare kapitlet ”Konsten”.) Också besöken på Galleri Kavaletten, under Ingrid 
Juhlins ledning, nämns som mycket inspirerande.

Kontakterna med Damernas Concordia i Örebro har upprätthållits genom 
åren och de båda sällskapen har besökt varandra regelbundet. Gunilla Bill 
berättar att hon bakade tjugo nötbakelser som medlemmarna fick med sig 
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som färdkost på en bussresa till Örebro, när de skulle hälsa på systersällska-
pet. Själv kunde hon inte delta, men ville försäkra sig om att medsystrarna 
var väl förplägade. Det är ett exempel på den omsorg och omtanke som con-
cordianer gärna visar varandra. Även en annan form av kontakt mellan de 
båda sällskapen finns, nämligen genom att systrar som flyttat från Örebro till 
Uppsala inlemmats i Uppsalasällskapet. Bland nuvarande concordianer är det 
latinlektorn Ann-Marie Billing-Ottosson – som för övrigt hållit uppskattade 
kurser i latin där flera concordianer deltagit – samt Gunvor Redin och Gudrun 
Weiner. 

Concordianerna och Concordiaandan
Hur blir man då concordian? Ja, att välja in någon i Damsällskapet Concordia 
är en procedur som kräver omsorg och eftertanke. Det gäller att föreslå perso-
ner som passar in i Concordias profil och som är beredda att engagera sig ex-
empelvis genom att ta på sig framtida styrelseuppdrag. Numera sonderar den 
som vill föreslå en ny medlem först terrängen, så att man väljer in en person 
som man vet har tid och lust att engagera sig. Det är också viktigt att försöka 
behålla sällskapets karaktär av ”blandad kompott”, det vill säga att se till att 
det inte blir övervikt för en viss yrkesgrupp. Just blandningen av kvinnor i 
olika åldrar och med olika bakgrund är något som alla informanter framhål-
ler som en av sällskapets stora förtjänster. Vid invalen hade man tidigare ett 
förfarande med svarta och vita kulor, berättar Gunilla Bill, men numera röstar 
man med papperslappar.5

Vad karakteriserar då en sann concordian? Självklart engagemang och in-
tresse för musik, konst och litteratur, men också människointresse och en so-
cial kompetens. Man måste våga bjuda på sig själv, som Gunilla Bill uttrycker 
det. Vidare nämns i intervjuerna stil, smak, respekt, omtanke och ödmjuk-
het. Det är med andra ord drag som förknippas både med ett traditionellt 
kvinnoideal och ett borgerligt bildningsdito. En sann concordian är således 
bildad, kulturintresserad, har god smak, är intresserad av sina medmänniskor 
och förhäver sig inte. Härav följer att inval av nya medlemmar är en grannlaga 
uppgift. 

Minnesvärda concordianer beskrivs som kreativa, ”fulla av upptåg”, enga-
gerade och med glimten i ögat. Omsorgen om sällskapets medlemmar har 
också varit ett karakteristiskt drag för många av dem och behovet av god 
medlemsvård än idag understryks. Den som är fadder för en ny medlem bör 
introducera henne i sällskapet på ett adekvat sätt. För att lära känna systrarna 
bör man fraternisera med så många som möjligt, inte enbart med dem man 
känner sedan tidigare. Det är så en god gemenskap och ett gott systerskap 
uppstår, det är också på det viset traditionsöverföring sker. Att bli concordian 
handlar nämligen också om att skolas in i en tradition, som bör förvaltas med 
varsam hand.6
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Väl hunna så långt i kartläggningen är vi den karakteristiska Concordiaan-
dan på spåren. Där är bland annat gemenskap och omtanke, idérikedom och 
kreativitet samt vett och etikett centrala. I intervjuerna beskrivs en fruktbar 
spänning mellan å ena sidan det kreativa och lekfulla, å andra sidan det kon-
ventionella och strikta. 

Concordiatraditionen
Hur är det då med Concordiatraditionen, existerar den fortfarande? Och vad 
är egentligen en tradition? I dagligt tal används ordet tradition om företeel-
ser som upprepas ett antal gånger såsom vid livets och årets högtider eller 
när vi skapar nya umgängesformer och festmönster. I vetenskapliga samman-

hang är definitionen mer strikt. Vissa 
kriterier måste uppfyllas, så skall ex-
empelvis traditionsstoffet ha överförts i 
minst tre led, horisontellt eller vertikalt, 
för att kunna göra anspråk på att kallas 
tradition.7 När det gäller Damsällskapet 
Concordia finns en rad företeelser som 
uppfyller dessa kriterier, varav framfö-
randet av Carin Ax julspel vid den årliga 
adventsfesten är det mest tydliga ex-
emplet. Men traditioner har också den 
lilla egenheten att de förändras, vilket vi 
skall återkomma till. 

Traditioner kan vara konkreta och 
synliga, till exempel i samband med fes-
ter och högtider, då man äter speciell 
mat, dukar med finporslinet på mormors 
damastduk, klär upp sig, kanske håller tal 
och sjunger snapsvisor. Men traditioner 
kan också vara av det mindre expressiva 
slaget, ett inlärt beteendemönster som 
upprepas i vissa sammanhang och som 
kan, men inte nödvändigtvis behöver, 
vara förbundna med yttre traditionsma-
nifestationer. När det gäller Concordia 
finns både ett yttre traditionsmönster 
och en traderad uppförandekod. Flera av 

de medlemmar jag samtalat med nämner att det finns – eller har funnits – 
outtalade regler för hur man bör uppträda och föra sig i Concordia.

Concordiatraditionen uppfattades som högst levande av Kerstin Ernestam, 
när hon blev invald i sällskapet 1980. Det fanns både skrivna och oskrivna 

Concordia upprätthåller salongstra-
ditionen. Här läser Carina Burman 
högt ur sin Bellmanbiografi vid en 
litterär salong i april 2019. Foto i 
privat ägo.
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regler att förhålla sig till, uppfattningar om vad som var rätt och fel. Som ny 
medlem gällde det att skaffa sig kännedom om den existerande rangordningen 
– juniorerna förväntades passa upp på seniorerna – samt klädkoden och hur 
programmen skulle komponeras. Helst skulle medlemmarna själva stå för un-
derhållningen, även om enstaka undantag med inbjudna gäster förekom. ”Så 
här gör vi i Concordia!” var ett imperativ. Även språkbruket har präglats av 
Concordiatraditionen. Man säger exempelvis hellre ”sammankomst” än ”möte” 
och talar om ”program”, inte ”föredrag” (även om programmen ofta innehåller 
föredrag).

Ett kapitel för sig är Concordias klädkod, vilken kan avläsas i sällskapets 
fotoalbum. Här syns allt från stram elegans till mer fantasifulla kreationer 
i festliga sammanhang. Många concordianer är modemedvetna och kjolläng-
den har åkt upp och ned i enlighet med modesvängningarna, skorna har varit 
spets- eller bredklackade. Vid utflykter har praktiska promenadskor kommit 
till användning och rejäl handväska hängts på armen. Länge var också hatten 
ett självklart attribut för den välklädda concordianen. Klädkoden har dock 
numera anpassats efter yrkeskvinnors krav på en proper men praktisk kläd-
sel. Ännu böljar många vackra kjolar vid sammankomsterna, men ingen höjer 
längre på ögonbrynen åt långbyxklädda medlemmar. Behöver jag nämna att 
inneskor fortfarande är en självklarhet? 

Mitt i alltihopa dyker folkdräkterna upp. De blir synliga vid adventsfesten, 
men när man skrapar på ytan tycks de inte tillhöra en hävdvunnen Concor-
diatradition. Om man får tro arkivets fotoalbum blir de mer frekventa under 
senare decennier. Foton från adventsfester på Walmstedtska gården på nitton-
hundraåttiotalet visar att flera medlemmar bär folkdräkt. På senare år har de 
ofta anbefallits i inbjudningarna, vilket resulterat i att även en och annan tysk 
eller österrikisk dirndl insmugit sig. Men det finns också concordianer som 
vågar vägra folkdräkt. (Se vidare kapitlet ”Kläder och klädkonst”.)

Låt oss ej heller glömma frisyrerna. Håret må vara konstfullt uppsatt, on-
dulerat, friserat, permanentat, fritt svallande eller som på senare år ofta kort 
och välklippt – oavsett vilket är det, precis som klädseln, en identitetsmarkör 
och få concordianer, om ens någon, tycks ha varit omedvetna om frisyren. 
Harriet Nordström besökte sin hårfrisörska i Luthagen varje vecka. 

Concordia som samhällsspegel
Var det bättre förr? Ja, det är en diskussion som av och till förs bland concor-
dianer. Det finns de som tycker att sällskapet har drabbats väl hårt av föränd-
ringens vindar, medan andra menar att förändring är nödvändig om sällskapet 
skall fortleva. Man kan konstatera att Concordia i viss mån speglar samhälls-
utvecklingen, inte minst när det gäller könsroller och sociala positioner. Med-
lemmarna får inte längre sin status genom en man; de flesta är eller har varit 
yrkesarbetande. Alla bor inte längre i stora Kåbovillor eller paradlägenheter i 
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centrala staden, även om förhållandevis många fortfarande gör det. Men den 
kanske viktigaste förändringen är att Damsällskapet Concordia för de flesta 
inte längre utgör livets mittpunkt vid sidan av en eventuell familj. Dagens 
medlemmar har en mängd åtaganden och aktiviteter som engagerar dem, vil-
ket innebär att Concordia får maka på sig och samsas med andra intressen – en 
viss betydelseförskjutning har således skett. 

Arrangemangen genomförs med lika stor entusiasm som förr, men på ett 
med dagens mått mätt mer praktiskt och arbetsbesparande sätt. Fortfarande 
förekommer uppskattade program och supéer i hemmiljö, men det är vanliga-
re att sällskapet hyr in sig i olika lokaler runt om i Uppsala. Måltiderna beställs 
vanligen från en cateringfirma eller tillreds på ett enkelt sätt och man medför 
oftast inte eget silver, glas och porslin till den hyrda lokalen, vilket kunde vara 
fallet ännu på nittonhundraåttiotalet.

Till all lycka är Concordiatraditionen, precis som andra livskraftiga traditio-
ner, havande med förändringens frö. Det är bra, det är livsviktigt. En tradition 
som stelnar och upphör att utvecklas kommer nämligen så småningom att dö 
ut och försvinna. Nog ter sig Concordiatraditionen tämligen stabil, men vid 
en närmare granskning kan man konstatera att den också har förändrats och 
anpassats efter förändringar i såväl närmiljön som det omgivande samhället. 
Så är exempelvis framförandet av julspelet sig tämligen likt, men små detaljer 
har förändrats såsom valet av sånger och medverkande. Detsamma gäller ad-
ventsfesten som helhet. Den yttre ramen är tydlig och igenkännbar, men vissa 
förändringar har skett beträffande meny, klädkod och lokal. Det är nödvän-
diga förändringar och ett sundhetstecken.

Hur kommer det sig då att Damsällskapet Concordia fortfarande är så vitalt 
och levande? Man kunde ha tänkt sig att tiden sprungit ifrån denna typ av 
sammanslutningar. Det finns naturligtvis flera skäl. Ett torde vara Uppsalamil-
jön i sig. En stad med månghundraåriga akademiska och kyrkliga traditioner 
samt ett rikt kulturliv utgör en gynnsam jordmån för kulturellt intresserade 
och bildade damer att träffas på regelbunden basis nu som då. En annan bidra-
gande orsak är, som ovan nämnts, damsällskapets förmåga att anpassa sig till 
den nya tiden utan att förlora innebörden i den så kallade kärnverksamheten. 
Sällskapet vittnar således om hur kontinuitet och förändring förenats på ett 
lyckosamt sätt. Concordia är för dagens medlemmar en av många mötesplatser 
där de träffar likasinnade, men det är inte exklusivt i samma bemärkelse som 
när sällskapet grundades. Att Concordia fortsatt har stor betydelse är dock 
ställt bortom allt tvivel. Att i samband med ett intresseväckande program 
och en god supé träffa kvinnor i olika generationer, med olika bakgrund och 
yrkesliv och med gemensamma intressen utövar ännu en stark lockelse. Eller 
för att använda ett sentida uttryck: det är ett vinnande koncept. 

Slutligen får vi inte heller glömma systerskapet. Det har betytt och betyder 
oerhört mycket. Så uttrycker Kerstin Carlson exempelvis sin glädje över att 
få träffa Carina Burman och mig en vacker försommardag sägande ”dessutom 
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var det en liten fläkt av det gamla systerskapet och det är jag väldigt tacksam 
för”. Det är vi också.

Noter
1 Detta kapitel baseras huvudsakligen på intervjuer med Kerstin Berglund (15/2 2017), 

 Gunilla Bill (5/3 2018), Kerstin Carlson (4/6 2018, tillsammans med Carina Burman), 
 Kerstin Ernestam (20/2 2018) och Eva Helena von Sydow (11/6 2018, tillsammans med Ca-
rina Burman) samt på samtal som förts i samband med Concordias sammankomster. I viss 
mån har även Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998] och Concordias arkiv 
på UUB nyttjats. Avlidna medlemmars namn har kursiverats och födelse- samt dödsår 
infogats i efterföljande parentes. Etnologer kallar vanligen sina intervjupersoner för infor-
manter alternativt sagesmän eller sageskvinnor.

2 Ulf Palmenfelt, Berättade gemenskaper. Individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer 
(Stockholm, 2017). 

3 Birgit Hertzberg Johnsen, ”Innenfra-perspektivet: En metodisk utfordring i kvinnehisto-
rie”, Dugnad nr 2/3 1986, s. 47–72. Se även Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 
1998].

4 Se UNT 9/5 2015.
5 Se även Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil, 1998].
6 Etnologen Lissie Åström har skrivit om traditionsöverföring mellan kvinnogenerationer i 

avhandlingen I kvinnoled. Om kvinnors liv genom tre generationer. (Malmö; diss. Lund 1986).
7 Studiet av sed, ritual och tradition är ett etnologiskt och folkloristiskt forskningsfält. Se 

t.ex. Nils-Arvid Bringéus Årets festseder (Stockholm, 1976) och Gillis Herlitz avhandling 
Mors dag och Halloween. Festseder i förändring (Uppsala, diss., 2007).
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Något om mina upplevelser 
i Damsällskapet Concordia
Av Liliane Taube

När jag nu varit medlem i Damsällskapet Concordia i femtio år kan det vara 
dags för en tillbakablick. Inom min makes familj fick jag höra talas om sällska-
pet flera år innan jag själv blev medlem. Min svärmor Gurli Taube var medlem 
sedan ”före 1948” som det anges i matrikeln och hennes mor, Selma Westgren, 
fanns bland sällskapets ”founding mothers” 1919. Min första egna kontakt med 
Concordia skedde 1966 då jag – ännu ej medlem – var chaufför åt min svärmor 
och fick slinka med på ett möte (6/9) på Salsta slott, där friherrinnan Char-
lotte von Essen tog emot och berättade om slottets historia.

På förslag av Erna Knutsson upptogs jag i sällskapet två år senare (14/5 1968) 
och har allt sedan dess haft stor glädje av alla lärorika och angenäma sam-
mankomster. Under mina första år hörde bl. a. Valgerda Kleberg, Erna Knuts-
son, Vera Bergeron, Gertrud Strauss, Anna-Lis Kullenberg och inte minst 
 Margareta Winberg till de flitiga underhållarna. Vera Bergeron var pianist och 
Gertrud Strauss hade rykte om sig som en ”god amatörskådespelerska”. Så vitt 
jag kan förstå var bägge två av hög professionell klass.

Margareta Winberg tog generöst emot sällskapet ute på Hessle gård, raf-
finerat inredd med möbler från 1700-talet. Hon hade fått sin musikaliska ut-
bildning i Tyskland, var kantor och spelade gärna Bach och andra klassiker på 
sin flygel. Det var rikligt med musikaliska och litterära programinslag på den 
tiden. Gunhild Lindell och Anna-Lis Kullenberg sjöng duetter, Erna Knuts-
son hade ”litterär lekstuga”, Catharina Andræ och Greta Fägersten läste egna 
alster, Vera Bergeron spelade Beethoven och Brahms och Jont Birgit Rundgren 
sjöng och underhöll med berättelser från sitt eget landskap, Dalarna. Sällska-
pets aktiviteter är omsorgsfullt förtecknade på annat håll i den här boken, 
varför jag i det följande framförallt berör programpunkter där jag själv varit 
speciellt engagerad.

Mitt första framträdande skedde i mitt eget hem (17/2 1970) på Statarvägen 
24, då jag föreläste om ”Klädedräktens historia”, illustrerad med ljusbilder och 
inte minst dyrgripar ur min docksamling, som cirkulerade mellan intresse-
rade och klåfingriga systrar. För mig blev det sedan ett uppehåll i Concordia-
kontakten eftersom hela familjen flyttade till Etiopien hösten 1972, där min 
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make blev UNESCO-anställd 
professor vid Haile Selassie I 
University i Addis Abeba och 
jag fick rollen som ”expertfru”. 
Våra tre barn följde också med. 
Som medföljande fick jag inte 
ha någon anställning, så jag del-
tog i stället i olika kvinnofören-
ingar, framförallt United Nations 
 Women’s Association, där jag var 
kassör. Det var en förening som 
gjorde stor nytta. Vi samlade 
bland annat in massor av pengar 
till symaskiner, så att etiopiska 
flickor skulle få chansen att lära 
sig sy, en då för tiden nästan helt 
manlig sysselsättning. Sista året 
fick vi bevittna den gamla kejsar-
regimens fall och en turbulent 
revolutionär utveckling med ute-
gångsförbud, skjutande på gator-
na och bomber som smällde lite 
här och där. 

Våren 1975 kom vi tillbaka till 
det något stillsammare Uppsala, 
där jag i lugn och ro fick återse syst-
rarna när Gunilla Bill talade om 
”Centenaire de l’impressionisme” 
(17/4 1975) hemma hos vår med-
lem Siv Nilsson. Etiopienvistelsen 
hade givit mig nya infallsvinklar 
och jag hade nöjet att se systrarna 
hemma (7/4 1976) och berätta 
om ”Kristen konst i Etiopien”. Jag 

återkom till det ämnet långt senare (11/10 2005) med presentationen ”Dalmål-
ningar och etiopisk, koptisk konst – en jämförelse”, där jag med två parallella 
bildprojektorer visade bibliska berättelser skildrade dels av traditionella folk-
liga svenska dalakonstnärer, dels av etiopiska målare i kyrkor och av historiska 
manuskript. Det gällde ämnen som ”Drottningen av Sabas besök hos kung 
Salomo”, ”Jesu födelse”, ”Korsfästelsen” med mera. Allt detta gav upphov till 
många intressanta kommentarer och livliga diskussioner bland systrarna.

Inom sällskapet fick jag flera gånger utlopp för mitt klädintresse och vid 
en ”Dräktkavalkad i Trädgården” (6/6 1979) hemma hos Marianne Löfström 

Nuvarande klubbmästarinnan Solveig 
Skoglund till vänster och till höger artikel-
författaren Liliane Taube på Biotopia vid ett 
studiebesök 20 september 2016. Foto i privat 
ägo.
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deltog jag med ett urval av gamla aftonklänningar från 1930- och 40-talen. 
Några år senare fick jag ordna en ”Textil lekstuga – dräktparad” (15/10 1986) 
i Grillska gården, där Röda Korset då hade sina lokaler. Systrarna hade upp-
manats att plocka fram och sätta på sig de många sockendräkter och andra 
intressanta plagg som antogs slumra längst in i deras garderober. Det visade 
sig vara en omfattande och spännande klädskatt. Denna succé blev upptakten 
till den nuvarande traditionen att bära sockendräkt på sällskapets advents-
fester. Ytterligare ett program med kläder i centrum kan nämnas. På Hotel 
Linné presenterade Gisela Danckwardt-Lillieström några modeller ur Vanja 
Brunzells senaste kollektion (12/9 1988). Gunilla Bill, Daga Michanek och jag 
fungerade som mannekänger. 

År 1988 valdes Christine Bernadotte till ordförande efter Catharina Andræ 
och jag fick förmånen att ingå i styrelsen ända tills jag efterträdde Christine 
som ordförande fem år senare, en post jag innehade från 1993 till 1998. Året 
1989 fyllde vårt sällskap 70 år och för att stärka jubileumskassan ordnades en 
”Loppmarknad” (2/9 1989) i mitt hem på Thunbergsvägen 19. En månad sena-
re blev det dags att sammanfatta och Catharina Andræ talade då om ”Concor-
dia sjuttio år 28 oktober 1989. På spaning efter en tid som flytt” (28/10 1989). 

Året därpå sökte sällskapet sina rötter genom en utflykt (6/10 1990) till 
Örebro där först slottet förevisades och systrarna sedan fick bekanta sig med 
ett antal Örebro-concordianer vid en festmåltid på Stora Hotellet. I en trapp-
uppgång där kunde vi beundra en magnifik bild av ”Endräktens gudinna – 
Concordia”. Örebro-systrarna avlade två år senare (10/5 1992) ett svarsbesök 
i Uppsala, där Catharinas make Håkan Andræ gav en kulturhistorisk exposé 
över Kgl Upplands Regemente. Därefter stod romantikens Uppsala i centrum 
vid måltiden på Eklundshof. Marianne Hermodsson sjöng och jag berättade 
om Gunnar Wennerbergs författarskap och tonsättningar, illustrerade av två 
unga gluntsångare. Några år senare, 1996, firade Örebro-concordiasystrarna 
sitt hundraårsjubileum och jag hade då nöjet att som ordförande representera 
Uppsala-Concordia.

Concordiasamvaron har gett mig många goda och minnesvärda upplevel-
ser. Om jag skall välja ut några programpunkter som gjort speciellt extra 
starkt intryck på mig så blir det dels Vera Bergerons gripande och dramatiska 
berättelse om sin uppväxt i revolutionens Ryssland (25/5 1994), dels Carin 
Davidssons skarpsinniga analys, ”Tjechov-berättelse – Levande kronologi” 
(5/10 1992). Jag är tacksam för att den senare programpunkten kunde äga 
rum i mitt eget hem. 
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Ett halvt liv med Concordia
Intervju med Kristina Segerstedt

Av Lena Köster

Kristina Segerstedt firar 40 år med Concordia i år. Och hon var redan bekant 
med damsällskapet när hon valdes in 1978, berättar hon över en grandios räk-
smörgåslunch en solig vårdag 2018.

– Min mamma valdes in 1951. Men då var jag nio år och förstod inte vad det 
handlade om, det kom senare, säger Kristina och berättar att det alltid var en 
så god och positiv stämning i samband med Coco Segerstedts Concordiaträf-
far.

Mamma Coco hette egentligen Marie-Louise, men hade Coco som signatur 
när hon skrev kåserier i Upsala Nya Tidning, Morgontidningen och Göteborgs 
Handels-och Sjöfartstidning. Hon medarbetade även i Husmodern och Idun. 
Coco kallades hon också i familjen. Men som barnboksförfattare använde hon 
sitt namn Marie-Louise Segerstedt (1906–2001), gift som hon var med filo-
sofen och sociologen, sedermera rektor magnificus vid Uppsala universitet, 
professor Torgny Segerstedt (1908–1999).

Bakom Kristinas inval i Concordia stod inte mamma Coco, även om hon 
självklart spelade en viss roll, utan Catharina Andræ och Margareta Winberg. 
Kristina var då trettiotvå år och arbetade i Upplandsbanken vid Stora torget. 
Att tacka ja var en självklarhet. Förväntningarna på intressanta möten med 
intressanta människor var höga. Och infriades.

– Det jag minns med största värme från den tiden är gemenskapen. Hur vi 
brydde oss om varandra, verkligen tog hand om varandra när det behövdes. Vi 
besökte dem som var sjuka, både i hemmet och på långvården, och skickade 
blommor när någon fyllde jämnt.

Concordia var precis så trevligt och stimulerande som Coco hade berättat.
– Jag fick vänner då, på 1970-talet, som jag fortfarande har kvar. Vi lärde 

verkligen känna varandra när jag var ny i Concordia, inte minst genom pro-
grammen som vi själva stod för. Och även genom att vi på den tiden träffades i 
hemmen hos varandra. Många bodde ju i stora villor i Kåbo, men min lägenhet 
var så liten, att mamma och jag ordnade möte tillsammans hos henne och pap-
pa. Och mamma var bra på att laga mat! Jag minns det som en väldigt rolig tid!
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Att medlemmarna själva skulle stå för underhållningen var en regel då som 
nu. Några utifrån kommande föreläsare kallades aldrig in. Det behövdes inte 
med den fond av bildning, kunskap och humor som systrarna härbärgerade i 
sin krets.

Har något särskilt program eller någon utflykt stannat i minnet?
– Det var väldigt roligt att åka till Ekeby by och besöka Carin Ax i hen-

nes torp. Hon målade mycket där och jag har faktiskt en underbar tavla med 
utsikt från ett av fönstren i torpet. Och jag minns mannekänguppvisningen på 
Eklundshof med Vanja Brunzells kläder. Så roligt. Många bland oss bar gärna 
Brunzell vid fester. Då visste man att ingen annan hade ett likadant plagg.

Vänner, väninnor, systrar. Systerskapet var en bärande tanke, en jämställd-
het i Concordia, där ingen ska vara förmer än någon annan.

Har det verkligen fungerat så?

Kristina Segerstedt, fotograferad 2018 av Lena Köster. Foto i 
privat ägo.
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– Jag har inget minne av att det skulle ha varit ett problem. På den tiden, 
när jag var ung, var Concordia mer blandat än nu, med konstnärer och kera-
miker, och jag på banken. Nu dominerar nog akademikerna.

Under många år satt Kristina Segerstedt i styrelsen och deltog i alla träffar. 
Men på grund av olika hälsobekymmer, bland annat med synen, deltar Kris-
tina sedan några år mer sällan i Concordias evenemang.

Däremot minns hon:
– Julfesterna i Walmstedtska gården! Dem glömmer jag aldrig. Högtidligt, 

festligt och med varm gemenskap. Det var en särskild stämning där. Ebba 
Svedelius spelade, kören sjöng och Greta Norrlin läste juldikt. Det var helt 
enkelt årets julfest!

Också årsmötena minns Kristina med glädje:
– Särskilt åren under Harriet Nordström och Catharina Andræ med de 

mest fantastiska verksamhetsberättelser, som gick in i minsta detalj på de 
möten som varit. Ända in till bordsdukning och servetter. Hade man inte varit 
med på ett möte, kändes det ändå som om man varit det, efter verksamhets-
berättelserna. Som tog sin tid att föredra, upp till en halvtimme! Gjorda med 
så mycket noggrannhet och kärlek.

– På det hela taget flyter minnen från alla de här åren ihop en smula. Jag har 
ju faktiskt varit med i Concordia halva mitt liv, 40 år i år!
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Att glädja och berika varandra…
Av Lilian Fredriksson

Människan är människans glädje eller om man så vill: man är mans gam-
man. Detta kloka påpekande från ”Hávamál” poängterar just det faktum att 
vi människor både kan ge glädje och ha glädje av varandra, men kanske på 
olika sätt.

Vi i Damsällskapet Concordia har gjort detta i hundra år genom våra sam-
mankomster. En liten tillbakablick ger vid handen att det tidigare faktiskt 
mest varit männen som slutit sig samman i liknande sammanhang, det vill 
säga de har under strikt enkönade former och gärna i ordenssammanhang sökt 
trivsam samvaro med varandra. 

Nå, låt oss istället rikta blicken mot de sammanslutningar och sällskap som 
umgås under andra förtecken och då enkannerligen mot Damsällskapet Con-
cordia. Detta sällskap har faktiskt sina rötter i ett herrsällskap i Örebro där 
Sällskapet av den 18 februari 1862 – Concordia bildades. Syftet var att sam-
manföra män med intellektuella och kulturella intressen. Sällskapet sägs ha 
blivit väldigt populärt och lite senare, 1896, bildades Damernas Concordia 
eftersom några av damerna ansåg att de precis som herrarna borde ha ett 
sällskap. De damer som invaldes var gifta med män från herrarnas Concor-
dia. Till skillnad från männen, som träffades på Stora hotellet, sågs damerna 
till en början hemma hos varandra. Man får lätt associationer till den typ av 
samvaro som idkades i salongerna hos till exempel Malla Silfverstolpe under 
1800- talet, men senare formaliserades det hela. År 1919 skrevs det första pro-
tokollet och man började träffas på Hushållsskolan Margaretas festvåning.

När sedan två fruar, Anna Söderberg och Ellen Larsson, flyttade från Öre-
bro till Uppsala saknade de Damernas Concordia och tog 1919 initiativet till 
att samla ett antal fruar hemma hos Ellen Larsson. Man bildade då Damsäll-
skapet Concordia. Enligt de stadgar som upprättades 1919 skall Sällskapet vara 
”en förening bildad till inbördes glädje och trevnad och har till uppgift att för 
sällskaplig samvaro och odlande av gemensamma intellektuella intressen sam-
manföra damer i Upsala med litterära, konstnärliga enkannerligen musikaliska 
aspekter vid sammanträden med underhållning av föredrag, sång och musik 
etc. ev. högläsning, vilket dock anses vara ultima ratio”. Sällskapet skulle som 
regel sammanträda en gång i månaden, varvid en medlem skulle svara för un-
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derhållningen, allt under sedesamt intag av bland annat te och mandeltårta. 
Terminsavgiften då var kr 1.50 – för bestridande av gemensamma utgifter.

Dessa stadgar har ändrats under årens lopp, bland annat vad gäller antalet 
sammanträden. Tre gånger under höstterminen och tre á fyra gånger under 
vårterminen är nu kutym. En eller flera medlemmar ska då svara för under-
hållningen. Medlemsantalet är också begränsat till 50 stycken damer som del-
tar aktivt. Inga krav på speciella ritualer eller klädsel förekommer. Medlems-
avgiften har idag stigit till 150:-/år.

Hur är det då att vara medlem i ett damsällskap – i det här sammanhanget 
Damsällskapet Concordia? Att glädja och berika varandra är min rubrik ef-
tersom den inställningen präglar sammankomsterna, fast självklart blir det 
kanske inte alltid som planerat utan det lovvärda syftet kan ta sig andra ovän-
tade uttryck. Ett exempel på detta är ett missöde – som jag ogärna drar mig 

En stunds samtal efter programmet. Anna Frigell (t.v.) 
och Karin Axelson under Concordias litterära salong i 
april 2019. Foto i privat ägo.
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till minnes, men tyvärr aldrig glömmer – när en av systrarna, Carin Davidsson, 
professor i ryska, skulle hålla ett föredrag. Temat var förstås ryskt och borsjtj 
(rödbetssoppa) var den givna supérätten. Den färgstarka soppan skulle serve-
ras i tallrikar som vi i styrelsen bar ut. Jag hade fått Carins tallrik på min lott 
och det som inte fick hända gjorde det förstås. Jag snubblade och hällde hela 
tallriken med soppa över hennes ljusgröna sidenklänning. Envar torde förstå 
hur jag kände det. Min enda önskan var att golvet skulle öppna sig och låta 
mig försvinna, men denna obegripligt goda syster fick det hela att framstå 
som något hon egentligen alltid önskat sig – det vill säga att hålla föredrag i 
en nerspilld sidenklänning. Hon inte bara avfärdade mina försök att betala 
kemtvätten utan skickade mig sedan ett vackert vykort med trösterika ord. 
Jag funderar fortfarande över om jag kanske gladde henne när hon fick visa sig 
så förlåtande…

Men frånsett dylika misslyckanden måste det konstateras att syftet med 
sammankomsterna först och främst är att få avnjuta systrarnas olika talanger 
om det så handlar om musikaliska, litterära, konstnärliga eller på annat sätt 
kreativa sådana. Som nyinvald medlem kan ju de kraven kännas lätt förskräck-
ande att leva upp till. Jag minns när jag första gången på lätt darriga ben gick 
till mitt första Concordiamöte, som ägde rum på Borgerskapets Hus. Liliane 
Taube var ordförande. Min man som ville ingjuta mod i mig, promenerade 
med mig dit och vi passerade några damer som också gick till fots, men betyd-
ligt långsammare. Det som fångade vår uppmärksamhet var att alla damerna 
hade ordentliga cykelhjälmar på huvudena och vi undrade vart de kunde vara 
på väg. 

Väl inne i Borgerskapets entréhall tog jag av mig ytterkläderna och se – då 
dök de hjälmförsedda damerna upp och jag insåg att de var mina blivande 
Concordiasystrar. Plötsligt framstod kvällen inte fullt så skräckinjagande och 
jag insåg att mina medsystrar var högst vanliga och framförallt också praktiskt 
inställda damer. Dessvärre minns jag inte riktigt vem som höll i programmet 
och vad det handlade om den gången – det var ju så länge sedan – men det jag 
fortfarande minns var med vilken värme jag hälsades välkommen. 

En titt i sammanställningen av våra möten och de mångfasetterade pro-
grampunkterna genom tiderna är en imponerande läsning. Här är inte platsen 
att nämna dem alla, men några har gjort extra stort avtryck i mitt minnesal-
bum. Ett exempel bland många andra är de gånger vi har fått gästa Christine 
Bernadotte, lyssna till intressanta släktberättelser och avnjuta lukulliska mål-
tider i hennes vackra hem. Inte minst har hennes mans insatser i samband med 
måltiden imponerat, iförd klädsamt förkläde som han varit. 

Ett stående inslag i samband med julsammankomsterna är Carin Ax julspel 
”Det strålar en stjärna”. Det framförs fortfarande hemma hos Kerstin Berg-
lund. Om man inte känt julstämningen redan så infann sig den då när Carin 
Ax själv med sin speciella röst läste verserna och Concordiakören i sina vackra 
folkdräkter sjöng, ackompanjerade av Kerstin Berglund. Glädjande nog fort-
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lever alltså den jultraditionen även sedan Carin lämnat jordelivet och andra 
systrars röster får glädja oss när de reciterar hennes julspel. Oförglömligt! Lika 
oförglömliga är de måltider som intas efter julspelet hemma hos Kerstin. Tala 
om stor uppslutning bland systrarna! 

På ett för Damsällskapet Concordia betecknande sätt får det bli en sam-
manfattning av den anda av glädje och trevnad som ska vara förhärskande och 
inte minst också av odlandet av de intellektuella intressen som har rått och 
råder under våra sammankomster. Må den andan leva länge, länge, länge.
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Kvinnokultur i flera generationer
Mödrar, döttrar, svärmödrar och svärdöttrar

Av Margareta Andræ

Att kvinnor för traditioner vidare inom familj och släkt är ett välbekant feno-
men, så även inom Damsällskapet Concordia.1 Det har bland annat skett ge-
nom att döttrar och svärdöttrar till concorditer har invalts i sällskapet.  Redan 
i Concordias begynnelse lades genom medlemmar som Anna Fredrikson, 
Selma Westgren, Thyra Hedenstedt och Ellen Andræ grunden till sådana 
flergenerationskedjor.2 De kvinnor som porträtteras i denna text speglar den 
mångfald som finns bland Concordias medlemmar. De ger exempel på den 
konstnärlighet och den goda administration som under hundra år har berikat 
programpunkter och utvecklat verksamheten.

Anna och Astrid – mor och dotter
Anna Fredrikson (1877–1954), en av Concordias grundare, växte upp i Filip-
stad.3 Hon examinerades 1894 vid Musikaliska akademien i fiolspel, men var 
också en skicklig pianist. År 1914 flyttade Anna från Stockholm till Upp-
sala med sin familj, då maken Emil Fredrikson blev verkställande direktör 
för Henrik Gahns AB.4 I Uppsala spelade hon piano och ackompanjerade vid 
soaréer. Därtill skrev hon egna kompositioner och var aktiv när det gällde 
kulturfrågor i staden.5

Anna var adjungerad till Concordias styrelse som musikalisk rådgivare och 
var under många år Concordias Fru Musica. 6 Hon beskrivs av Greta Norr-
lin i jubileumstalet 1979 som ”en ståtligt, vithårig genommusikalisk dam”.7 
Hanna Boëthius kunde i sitt jubileumstal 1969 berätta: ”Anna Fredriksson [sic] 
(Gahndirektörens maka) var en lika styv pianist som Vera Bergeron, Irena 
Dunkels och Gunhild Lindell, hon gladde oss alltid med sitt spel, hon var otro-
ligt musikalisk, om man pep lite falskt i hennes öra, vips fattade hon melodin, 
och spelade allt a prima vista.” 8 Hon tonsatte ”Min barndoms jul”, som grun-
daren Anna Söderbergs man, skalden E.N. Söderberg, tillägnat Concordia.9 
Långt upp i åren var hon den som mestadels stod för pianospelet i sällskapet.10

Anna Fredriksons dotter Astrid Wersäll (1902–2003), föddes i Stockholm.11 
Ett exakt årtal för hennes inval i Concordia har vi inte. Hon var dock medlem 
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omkring år 1940, men lämnade Uppsala och Concordia år 1943, när hennes 
man fick en tjänst i Luleå.12

Uppvuxen i en musikalisk familj gick Astrid i sin mors fotspår. Hon utbil-
dade sig till sång- och talpedagog och öppnade egen praktik, där hon tog emot 
barn med talsvårigheter.13 Hon undervisade också i röstvård, tal- och sång-
teknik, och hon arbetade som pianolärare.14 I Uppsala sjöng hon på soaréer 
och andra arrangemang till ackompanjemang av sin mor, och hon framträdde 
också själv i olika sammanhang.15 Det finns inga anteckningar om program-
punkter i Concordia från denna tid, men vi kan förmoda att de tillsammans 
stod för underhållningen under ett antal sammankomster. Både i Luleå och 
i Västerås, dit Astrid sedermera flyttade, bildade och ledde hon en egen kör 
som kallades Astridkören.16

Concordias Fru Musica Anna Fredrikson, född Wennström. UUB, Concordias arkiv.



MARGARETA ANDRÆ

222

Selma, Gurli och Liliane – mor, dotter och svärdotter
Selma Westgren (1862–1946) var en av Concordias första medlemmar. Hon val-
des in år 1919, det år då Concordia grundades.17

Selma var värmländska, född i Skillingmark.18 Hon var en av tre medlem-
mar i det tidiga Concordia, vars män var apotekare och hon flyttade med sin 
man Anders Westgren till Uppsala år 1903, då han tog över Apoteket Lejonet 
och fastigheten, det så kallade Lokkska huset.19 Hennes dotter Gurli Taube 
har i artiklar i Upsala Nya Tidning beskrivit livet i Apoteksgården, bland an-
nat den omtalade gästfrihet med vilken Selma och hennes man tog emot sina 
barns vänner.20

Selma Westgrens dotter Gurli Elisa Taube (1890–1980), född i Årjäng, val-
des in i Concordia år 1927 vid trettiosju års ålder. Hon har beskrivit sitt första 
möte i Concordia: ”Huvudparten av medlemmarna var äldre, vithåriga tanter, 
min mamma och hennes jämnåriga vänner.” De beskrivs som ”gammaldags, 
söta och prudentliga fruar”.21 Gurli själv var etablerad i yrkeslivet och arbetade 
som universitetsbibliotekarie. År 1953 avancerade hon till 1:e bibliotekarie, 
dessförinnan hade hon år 1948 utnämnts till chef för kart- och planschavdel-
ningen.22

Vid sidan av sitt arbete författade hon. Gurli gav ut vetenskapliga arbeten, 
bland annat bibliografier över svensk regementshistoria och svenska festskrif-
ter.23 Hon överraskade sin omgivning som deckarförfattare. Under pseudony-
men Elise Dufva gav hon ut två deckare på nittonhundrafemtiotalet. Gurli 
bidrog till dokumentationen av Uppsala, dess historia och invånare på ar-
tonhundratalet och tidigt nittonhundratal, bland annat genom essäsamlingen 
Från gångna tiders Uppsala år 1950 och bildverket Ett svunnet Uppsala år 1966. 
Hennes kunskaper om gångna tider i Uppsala fick Concordiasystrarna ta del 
av vid ett flertal tillfällen, och hon var också verksam som föredragshållare och 
skrev kulturhistoriska uppsatser i och för andra föreningar. Hon blev bekant 
för läsarna i Upsala Nya Tidning, då hon i kulturhistoriska artiklar i bland an-
nat julnumren beskrev livet i Uppsala på arton- och nittonhundratalen.24 (Om 
Gurli Taubes författarskap, se vidare i kapitlet om litteraturen i Concordia.)

Liliane Taube (född 1936) är gift med Gurli Taubes son Adam. Liksom sin 
svärmor valdes Liliane in i Concordia vid unga år. Året var 1968 och Liliane 
var trettioett år gammal. Hon lär därigenom vara en av de yngsta damer som 
valts in i sällskapet. Under åren 1993–1998 var hon Concordias ordförande 
efter att ha varit medlem i styrelsen sedan 1988. Sedan många år ingår hon i 
Concordiakören.

Liliane växte upp i Örebro och kom som student till Uppsala år 1956. Hon 
avlade en kandidatexamen 1960 i ämnena konsthistoria, nordisk och jämfö-
rande folklivsforskning, allmän och jämförande etnografi samt nordisk och 
jämförande fornkunskap med siktet inställt på ett yrke inom museivärlden. 
Denna kunskapsmassa kom till användning, då hon under några år arbetade 
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som studiecirkelledare och föredragshållare – kunskaper som hon också delat 
med sig av på sammankomster i Concordia. Under åren 1972–1975 bodde hon i 
Addis Abeba i Etiopien som medföljande hustru till maken Adam. Liliane del-
tog också i uppbyggandet av jubileumsutställningen ”Uppsala universitet 500 
år” i universitetshuset. Från 1975 och fram till sin pensionering arbetade hon 
som institutionssekreterare vid Institutionen för geovetenskaper.25

Thyra och Birgit – mor och dotter
En tidig medlem i Concordia var Thyra Hedenstedt (1884–1971), född och upp-
vuxen i Uppsala, gift med Birger Hedenstedt (1880–1964), lektor på Högre 
allmänna läroverket.26 Hon kom med i sällskapet år 1919.27 Tillsammans med 
vännen Elisabeth Hahr skötte Thyra under många år arrangemangen inför 
kvällarna i Concordia. I Greta Norrlins tal vid sextioårsjubileet år 1979 be-
skrivs hon som ”den vårdslöst eleganta, konstnärliga, humoristiska och ofant-
ligt charmfulla Thyra Hedenstedt”.28

Birgit Kjellberg (1911–1995), dotter till Thyra Hedenstedt, var en av många 
damer i Concordia som begåvats med en vacker sångröst. Hon valdes in år 
1949. Birgit växte upp i ett Uppsalahem, där musik satt i högsätet. Fadern var 
aktiv körsångare och sjöng i Orphei Drängar. Brodern spelade piano. Själv gick 
hon i lära hos olika sångpedagoger, bland annat hos Augustin Kock och ope-
rasångaren Martin Öhman. Fadern eller brodern ackompanjerade på piano, 
när Birgit sjöng vid olika arrangemang i hemmet.29 Sjöng gjorde Birgit också 
vid sammankomster i Concordia som solist, i duetter och i sångspel. Liksom 
sin mor var hon synnerligen aktiv när det gällde underhållningen i Concordia. 
Sällskapet samlades vid flera tillfällen i hennes hus eller i trädgården, som 
gränsade till moderns i Kåbo.30 I femtioårsåldern utbildade Birgit sig till kos-
metolog. Hon hade salong i sitt eget hem och kundkretsen bestod främst av 
vänner och bekanta.31

Ellen, Catharina och Margareta – svärmor, svärdotter 
och svärdotter

Friskt och hurtigt är Ditt väsen 
Dess klara källsprång är Din stora charm 
Och det endast hör till pjäsen 
Att Du har nyckelen till hjärtat i vår barm…

Orden tillägnades Ellen Andræ (1889–1965) i en bordsvisa som damsällska-
pet sjöng vid avskedsfesten, efter att hon med sin man Tor Andræ flyttat till 
biskopsgården i Linköping år 1936.32 Att Ellen var en uppskattad medlem i 
damsällskapet går inte att ta miste på när man tar del av handlingar i Concor-
dias arkiv. De fester, bland annat omtalade julfester med riklig förplägnad som 
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hon bjöd på i sitt hem, beskrivs på flera håll.33 Hon var gästfri och därtill en 
skicklig kock.34

Ellen hade som många professorsfruar valts in i Concordia tidigt. Något 
exakt årtal återfinns inte i Concordias arkiv. Förmodligen skedde invalet efter 
flytten till Uppsala år 1928 från kyrkoherdebostället i Gamla Uppsala, då hen-
nes man på heltid ägnade sig åt professuren i religionshistoria vid Stockholms 
högskola.35 Hon var passiv medlem under de elva år som hon bodde i Lin-
köping. Då hon återkom till Uppsala som änka 1947 deltog hon aktivt i Con-
cordias möten fram till året före sin död. Hon arrangerade sin sista adventsfest 
i sin stora våning på Salagatan i december 1962.36

Catharina Andræ (1920–2006), född i Norsholm, var gift med Ellen Andræs 
äldste son Håkan. År 1971 blev hon den fjärde concorditen från systerför-
eningen i Örebro som automatiskt erhöll medlemskap i Concordia vid flyt-
ten till staden.37 Åren 1984–1987 var Catharina damsällskapets ordförande. 
Dessförinnan hade hon varit skattmästare åren 1977–1981 och vice ordförande 
1982–1983. Hon var ledamot i valberedningen 1988–199638 och var också ord-
förande och drivande i den kommitté som genomförde projektet att bygga 
upp Concordias arkiv för att därefter utge den minnesskrift som spänner över 
åren 1919–1997.39

Catharina var socialt engagerad med en stark känsla för människor som 
hade det svårt i livet. I Örebro var hon några år på nittonhundrasextiotalet 

Ellen Andræ, längst till höger, i en krets av Concordiasystrar. UUB, Concordias arkiv.
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övervakare inom kriminalvården.40 Från år 1970 och femton år framåt arbeta-
de hon som socioterapeut på psykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset. 
Hon utvecklade arbetet att träna patienterna i olika sociala situationer. Verk-
samheten kunde efter några år flytta utanför sjukhusets väggar, och bedrevs 
då bland annat i studiecirkelform.41 Tack vare Catharinas breda kontaktnät, 
bland annat med medverkan av flera medlemmar i Concordia, kunde cirklarna 
hålla hög kvalitet.42 Vidare hade Catharina ett levande intresse för litteratur. 
Hon skrev egna dikter, några av dem publicerades i Svenska Dagbladet.43

Margareta Andræ (född 1947) är gift med Catharina Andræs äldste son 
 Göran. Hon flyttade med sin familj till Uppsala 1982 och valdes in i Concor-
dia 1994. Liksom sin svärmor har hon varit förtroendevald i Concordia under 
en lång rad av år. Under perioden 1997–1999 var hon revisor och därefter 
2000–2006 skattmästare. Hon var ledamot i valberedningen 2007–2014 och 
ingick i den kommitté som gjorde en översyn av Concordias stadgar år 2008. 
Vid adventsfesten sjunger hon i Concordias kör.

Kerstin Carlson till vänster och artikelförfattaren Margareta Andræ till höger vid 
75-årsjubileet år 1994. UUB, Concordias arkiv.
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Margareta föddes och växte upp i Sundbyberg. Hon studerade franska, lit-
teraturhistoria och nordiska språk vid Stockholms universitet och avlade en 
fil.mag.-examen år 1969. Sedan 1970 har hon arbetat i olika  organisationer. 
Margareta är en av många concorditer som har arbetat som bibliotekarie. 
I nära tio års tid hade hon en kombinerad tjänst som företagsbibliotekarie och 
utredare. Sedan början av nittonhundraåttiotalet har hon arbetat som kom-
munikatör. Från år 2000 fram till sin pensionering var hon chef för Praktiker-
tjänsts informationscenter med ansvar för bland annat intranät, extern webb 
och personaltidning. Under en stor del av sitt yrkesliv har hon arbetat fackligt 
både lokalt och centralt först inom tjänstemannarörelsen, senare i Jusek.

Gunhild och Brita – mor och dotter
Musikdirektör Gunhild Lindell (1906–1991), född i Huskvarna, var ytterli-
gare en Concordiasyster som gladde sällskapet med sin musikaliska talang. 
Hon valdes in i Concordia år 1951. Under flertalet Concordiakvällar underhöll 
hon systrarna med sopransång, duetter med andra systrar och med pianospel. 
Fram till 1990 var hon ledare för Concordias kör.

Efter genomgången musiklärar- och kyrkosångarexamen vid Musikaliska 
akademien flyttade Gunhild år 1928 till Uppsala och till en nyinrättad tjänst 
som musiklärare i stadens folkskolor, där hon arbetade fram till 1973. Hon 
bedrev också fortbildning i musik för lärare och ledde flera körer. En stor 
satsning som hon framgångsrikt ledde i femtio år från 1931 var sångartingen 
för barn i Uppland. Ett hundratal barn samlades vart fjärde år för att sjunga 
tillsammans i universitetsaulan.

Gunhild framträdde också med egna konserter i Uppsala och på turnéer. 
Fina recensioner fick hon då hon framförde romanser av Uppsalakompositö-
ren Josef Eriksson, som också ackompanjerade henne. Hon engagerades även 
som solist i kyrkokonserter, festspel och jubileer.44

Gunhild Lindells dotter Brita Lindell-Asplund (född 1940) valdes in i Con-
cordia 1986. Efter att i många år ha assisterat sin mor i hemmet när Concor-
diakören övade var det naturligt att Brita tog över ledningen av kören efter 
Gunhild. Uppvuxen i en familj, där man gemensamt musicerade har musik 
och dans alltid dominerat i Britas liv. Hon började sjunga offentligt i tidiga år, 
bland annat när modern med skolbarn uppträdde i Gösta Knutssons barnpro-
gram. Hon var med i Uppsala Akademiska Kammarkör under tjugosju år och 
deltog i körens turnéer liksom i turnéer i Europa och USA med studenternas 
folkdansförening Philochoros, där hon var aktiv i fyrtio år. Hon har också 
sjungit i körerna Canzonetta, Allmänna sången och Madrigalgruppen.

Brita har arbetat som lärare och speciallärare i Uppsalas grundskolor i när-
mare fyrtio år. Hon blev färdig med sin utbildning vid folkskollärarseminariet 
år 1964 och avlade speciallärarexamen år 1973. Senare kompletterade hon sin 
examen med akademiska betyg, bland annat i nordiska språk och i fonetik.45
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Coco och Kristina – mor och dotter
Marie-Louise (Coco) Segerstedt (1906–2001), född och uppvuxen i Göteborg, 
är en av de journalister som varit medlem i Concordia. År 1951 valdes hon in 
i sällskapet, där hon vid sammankomster glatt sällskapet med kåserier och 
bokpresentationer.

Som artonåring började Marie-Louise som tidningselev vid Morgonposten 
i Göteborg. Hon skrev bland annat kåserier under signaturen Coco – en sig-
natur som blev hennes tilltalsnamn i familjen och bland vänner. Coco gick 
senare över till Morgontidningen. Hon fortsatte att skriva i Göteborgstidningar 
även sedan hon flyttat från staden. Från och med 1940 var hon journalist på 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning fram till 1972. Coco skrev ett kåseri 
varje vecka och recenserade också böcker. Därutöver medverkade hon i tid-
skrifterna Idun och Husmodern. Kåserierna handlade till största delen om li-
vet med de egna barnen, bland annat dottern Pyret och senare barnbarnen. 
Hur det är att vara yrkesarbetande med stor familj och representation var 
också ett ämne som återkom i kåserierna. Hon ingick i redaktionen för Fred-
rika Bremerförbundets tidskrift Hertha, då hon var aktiv i Uppsalakretsen, 
där hon var dess ordförande under åren 1965–1970.

År 1938 flyttade Coco till Uppsala med sin familj, när hennes man Torgny 
Segerstedt utnämndes till professor. En stor del av hennes tid ägnades åt re-
presentationsplikter, då maken under åren 1955–1978 var universitetets rektor. 
Hennes organisationsförmåga och gästfrihet med stor representation i det Se-
gerstedtska hemmet är omtalad.46

Kristina Segerstedt (född 1942), född och uppvuxen i Uppsala, är dottern 
Pyret i Cocos kåserier. Efter avslutad skolgång år 1961 började hon arbeta i 
Uplandsbanken och sedan hon 1983 kompletterat med en högskoleekonom-
examen arbetade hon bland annat som bankkamrer i Nordea fram till sin 
pensionering. Sedan många år är hon god man. Hon har också varit aktiv i 
Röda Korsets Uppsalakrets.

Kristina valdes in i Concordia 1978 och hennes berättelser om uppväxten 
och skolgången i Uppsala har varit programpunkter vid några tillfällen. Hon 
var skattmästare i styrelsen 1982–1989 och har även varit revisor och ledamot 
av valberedningen.47
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Program i  
Damsällskapet Concordia  

1948–2018

Signe Psilander, ordförande 1936–1949

1948

3 mars  Årsmöte på Övre Gillet
 Anna Fredrikson spelade piano

19 april Friherre Nils Taube ”Sällskapsliv i Uppsala på romantikens tid” 
 Anna Fredrikson Pianomusik av Geijer, Lindblad, Josephson 
  Rosendals matsalar 

25 okt. Dr Ann-Marie Bergström ”Richard Wagners liv och verk, särskilt Tannhäuser” 
  Föredraget illustrerades med såväl piano- som grammofonmusik 
  Övre Gillet

29 nov.  Gåsmiddag på Östgöta nation
 Margareta Norman Toastmaster. Tal i bunden och obunden form
 Anna Fredrikson Pianomusik av Schubert och Chopin
 Gertrud Strauss Läsning ur Anna Maria Lenngrens Skaldeförsök

1949

22 febr.  Årsmöte på Hushållsskolan, Svartbäcksg. 12
  Korta bokrecensioner:
 Greta Norrlin Stefan Zweigs bok om Fouché
 Stina Heyman Carlo Levi, Kristus stannade i Eboli
 Emy Cederblad Olle Hedberg, Da’n före da’n
 Lillemor Ahlman Sång
 Anna Fredrikson Ackompanjemang på piano

23 mars  Reception av nya medlemmar
 Berta Almgren ”Kavaljersflygeln på Gripsholm: Ett svenskt funkishotell från 

1700-talet”. Föredrag med bilder
  Hushållsskolan

30 maj  Vårutflykt till Eva Norinder, Marielund

5 okt. Stina Essén Visning av Seminariets konstsamling
 Teckningslärare Berg Orientering om Seminariets konstförening och dess rika 

tavelsamling 

15 nov.  Gåsmiddag i Stadshotellets lilla festvåning
  30-årsjubileum
 Greta Norrlin ”Concordias öden genom tiderna” (i bunden form)
 Anna-Lisa Thomson Avtäckning av porträttet ”Endräktens gudinnor”
 Vera Bergeron Pianomusik: Sonat av Beethoven, Brahms 
 Dr Jonas Kjellberg Bilfärd från Uppsala till Alger
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Greta Norrlin, ordförande 1950–1964

1950

21 jan.  Årsmöte på restaurang Glunten
  Val av ny ordförande
 Signe Psilander Vald till hedersordförande

  Korta bokrecensioner:
 Emy Cederblad Stig Dagerman, Bröllopsbesvär
 Signe Psilander Elin Wägner, Fredrika Bremer
 Greta Fägersten Fredrik Böök, Victoria Benedictsson och Georg Brandes

23 febr. Anna-Lisa Thomson ”Konstnärens insats i den keramiska industrin” Hemma hos 
Sickan Abramson, Ö. Ågatan 17

21 april  Harriet Colliander ”Maison de France. Orientering i bibliotekets historia och 
uppställning.”

  Maison de France

5 juni  Vårutflykt till Skarholmen
 Eva Norinder ”Om amerikanska museer. Intryck från en tremånaders ’åsk-resa’ 

i USA.”

14 okt. Prof. Tor Bergeron ”Glimtar i färg från en Amerikaresa” 
Hemma hos Vera Bergeron, Bredgränd 3

24 nov.  Gåsmiddag i Gillets lilla matsal
 Elisabeth Hahr Dekorerades som nybliven hedersledamot med concordianålen
 Anna Fredrikson Spelade Griegs e-mollsonat

1951

12 jan.  Improviserad julfest hemma hos Greta Norrlin, Banérg. 23
 Birgit Kjellberg Sång
 Vera Bergeron Pianoackompanjemang
 Greta Norrlin
 Greta Fägersten Ny och gammal poesi

8 febr.  Årsmöte på Kajsas kafferum

21 febr. FL Staffan Andræ ”Namnlösa sällskapet. Ett litterärt Upsalasamfund, stiftat d 21 
febr. 1860 av L.H.S. Dietrichson” 
Hemma hos Ellen Andræ

13 april Margareta Norman Demonstrerade tavlor målade i Bretagne sommaren 1950 och 
tidigare målningar från Skåne och Västkusten, samt läste en 
egen novell 
Hemma hos Margareta Norman, Ö. Åg. 33

4 juni  Vårsupé eller försommarmiddag 
Hemma hos Thyra Hedenstedt, N. Rudbecksg.

 Greta Fägersten ”Snabbresa i Spanien våren 1951”

12 okt Valgerda Kleberg ”Dansk og svensk i hvardag og fest”, ett litet språkkåseri 
Hemma hos Elsa Kollberg, Ö. Åg. 11

28 okt Sickan Abramson Demonstrerade en utställning av Uppsalamålare på 
Konsthallen, Ö. Åg.

22 nov Gunhild Lindell Sjöng ”Romanser av Uppsalakompositören Josef Erikson”
 Vera Bergeron ackompanjerade
  Hemma hos Vera Bergeron
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1952

11 jan.  Julfest
  Första framförandet av ”Min barndoms jul”,  

skriven av Natan Söderberg
 Greta Norrlin reciterade
 Anna Fredrikson spelade sin egen tonsättning
  Hemma hos Märta Edlund, Ö. Åg. 49

18 febr.  Årsmöte i Gillets festvåning
 Signe Psilander ”Ett besök i Siena”

21 mars Ann-Marie Josefson kåserade om sitt halländska fiskeläge Lejet (Träslövsläge) 
  Hemma hos Ann-Marie Josefson, Fjellstedtska

23 april Stina Heyman Berättade om en resa till Israel, där dottern Viveca var guide
  Hemma hos Stina Heyman

9 juni  Hattmannekänguppvisning med mannekängerna M. de Scandale 
och Belle-Marie de Joseph

 Emy Cederblad kåserade om modern lyrik
  Mattsgården, Gamla Uppsala

30 sept. Coco Segerstedt ”När mamma reste till England med sina barn”. Kåseri
  Hemma hos Greta Rising, Liljeborgsv. 6

28 okt. Berta Almgren ”Ett besök vid världens äldsta saltgruva”
 Anna Fredrikson spelade musik av Mozart, Schubert och sig själv
  Stadshotellet

8 dec. Lisa Ringenson ”Några Dickensillustrationer”
 Emy Cederblad läste ur David Copperfield, kap. ”Min första utsvävning”
  Övre Gillet

1953

24 jan.  Revyföreställning i Nannaskolan: La grande vedette med bl.a. 
Gertrud Strauss, revydirektör Anders Martin, Ingrid Ersson 
m.fl. 

16 febr.  Årsmöte på Gillet
 Stina Aronson ”Vad gör Concordia för and?”

23 mars Sickan Abramson guidade på Anna-Lisa Thomsons minnesutställning
 Eva Norinder Berättade från ett besök i Jugoslavien
  Östgöta nation

22 april  Vårsupé hos Märta Lindgren, Ö. Åg. 11
 Sara Brusewitz ”Personliga minnen av målaren Manne Ihran”

10 juni  Vårutflykt till Hotell Gillets orangerier och svingårdar 
på Ärna gård

 Brita Svanfeldt ”Gillet bakom kulisserna

25 sept. Else Hammar ”Lidt av hvert om Dovrefjell”
  Mattsgården, Gamla Uppsala

3 nov. Stina Aronson ”Stina Aronson pratar Texas”
  Stadshotellets festvåning

9 dec. Sara Lidman läste en opublicerad novell
  Hemma hos Brita Munktell
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1954

26 febr.   Årsmöte på Övre Gillet

23 mars Emy Cederblad 
 Stina Heyman ”Om min barndoms bok”
  Mattsgården, Gamla Uppsala

5 maj Ruth Hamrin-Thorell ”Hur man gör en veckotidning”. Om arbetet på Idun
  Stadshotellet

9 juni Eva Norinder inbjöd till sommarkväll på sitt sommarställe Kaptensudden

15 okt. Ca-ro-ling (Carolyne Hörner)
 Co-co-san (Coco Segerstedt) inbjöd till ”Thehuset Oktobermånen med geishor, pinnmat, 

sång och strängaspel”
  Hemma hos Hanna Boëthius

18 nov. Barbro Sundquist underhöll med litterärt kåseri:
  ”Idéernas verkstad. Om svenska författare och deras verk”
  Gillet

7 dec. Greta Norrlin berättade om spännande upplevelser i franska Marocko
  Hemma hos Gerda Grape

1955

22 febr.  Årsmöte på Övre Gillet

23 mars Greta Fägersten ”Om några av Lindegrens och Vennbergs senaste dikter”
 Coco Segerstedt recenserade Lesley Blanchs The Wilder of Lover
  Hemma hos Stina Walldén-Furster

19 april Sickan Abramson
 Margareta Norman Samtal om Wilhelmsonutställning på Liljevalchs, om Grandma 

Moses samt om Sickans utställningsverksamhet
  Hemma hos Ellen Andræ

1 juni Vera Bergeron berättade om Skrjabin och spelade några av dennes preludier
 Birgit Kjellberg och 
 Anna-Lis Kullenberg sjöng Mendelssohnduetter
 Gunhild Lindell sjöng sånger av Grieg
  Hemma hos Birgit Kjellberg

5 okt. Märta Edlund Visning av Uppsala Ättiksfabrik
  Samling hos Märta Edlund

25 nov. Gunhild Lindell sjöng nordiska romanser
 Vera Bergeron ackompanjerade
  Hemma hos Gunhild Lindell

12 dec. Britta Quensel ”Vad Uppsala läser hösten 1955”
  Uppsalas Luciatåg på Gillet (Övre Gillet)

1956

28 febr.  Årsmöte på Övre Gillet
 Gertrud Strauss Läste sitt ”Ett kvinnoöde”, ett krönikespel om kejsarinnan 

Eugenia, skrivet för radio

21 mars Eva Norinder läste en otryckt novell av skådespelerskan Vera Valdor
 Wendela Skytte-Sjöberg läste en dikt av Heidenstam
 Barbro Sundquist läste ur Birger Sjöbergs Syntaxupproret
 Stina Heyman läste dikter av Hjalmar Gullberg
  Hemma hos Hanna Boëthius



PROGRAM I DAMSÄLLSKAPET CONCORDIA 1948–2018

237

19 april Monika Lundin
 (f. Abramson) ”Om livet i Ciudad Trujillo [Santo Domingo], Dominikanska 

republiken”. Film
  Stadshotellet samt hemma hos Sickan Abramson

13 juni Bergliot Ahlinder framförde skämtsamt ”Vårpotpurri”
 Vera Bergeron spelade Grieg
  Hemma hos Wendela Skytte-Sjöberg

19 okt. Ruth Hamrin-Thorell ”Den moderna amerikanskan”
  Hemma hos Ruth Hamrin-Thorell

12 nov. Bertil och Anna-Lis 
 Kullenberg Visning av Zoologiska institutionen
 Eva Norinder läste dikter av Ramón Jiménez
  Hemma hos Greta Norrlin

3 dec. Gertrud Strauss läste bl.a. egna dikter
 Anna-Lis Kullenberg sjöng och spelade bl.a. Adams julsång
  Hemma hos Ann-Marie Josefson

1957

1 mars  Årsmöte på Övre Gillet
 Coco Segerstedt ”Tigrinnan med det och andra damer” (om amerikanska 

författare)

29 mars Margareta Hallgren
 Gerda Knös ”Med broderinål, skyttel och fantasi”
  Gillet

26 april Barbro Sundquist talade om Edgar Lee Master, Spoon River antologin
  Gillet

3 juni Berta Almgren talade om Uddnäs historia
 Gunhild Lindell underhöll med sång
  Familjen Almgrens Uddnäs i Almunge

2 okt. Greta Fägersten analyserade Sven Fagerbergs Höknatt 
  Gillet

5 nov. Gösta Säflund talade om Grekland och arkeologiska utgrävningar
  Gillet

2 dec. Brita Munktell talade om hjälparbete för Ungern
 Greta Norrlin
 Anna-Lis Kullenberg framförde ”Min barndoms jul”
  Hemma hos Ann-Marie Josefson

1958

28 febr.  Årsmöte på Övre Gillet
 Birgit Kjellberg sjöng ”Dyvekes Sange”
 Vera Bergeron ackompanjerade

19 mars Brita Svanfeldt berättade om drottning Fredrika Dorotea Vilhelminas porträtt 
på väggen

 Vera Bergeron spelade rysk musik
  Hemma hos Brita Svanfeldt

16 april Vera Bergeron berättade om sin och maken Tor Bergerons Amerikaresa. 
Diabilder

  Hemma hos Aina Birkeland
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8 juni   Utfärd med båt till Skokloster

3 okt. Lillemor Ahlman berättade om sin och makens Japanresa. Diabilder
  Mattsgården, Gamla Uppsala

14 nov. Greta Norrlin berättade om Selma Lagerlöfs författarskap
  Hemma hos Greta Norrlin

1 dec. Gertrud Strauss
 Anna-Lis Kullenberg framförde en tablå med Anna Maria Lenngrens dikter
 Greta Norrlin framförde ”Min barndoms jul” till Anna-Lis Kullenbergs 

ackompanjemang
  Hemma hos Ann-Marie Josefson

1959

27 febr.  Årsmöte på Gillet
 Carin Ax ”Lyriskt kalendarium. Om Einar Malms dikter”

18 mars Sickan Abramson Resekåseri från Andalusien
  Västgöta nations källare

22 april Anna-Lis Kullenberg
 Vera Bergeron Italiens musik i anslutning till Händeljubileet
  Hemma hos Brita Munktell

2 juni Bergliot Ahlinder 
 (auktionsförrättare) Auktion med utklädda gäster hemma hos Thyra Hedenstedt

12 okt. Birgitta Moström talade om litterära upplevelser
  Gotlands nation

16 nov.  Concordias 40-årsjubileum
  Gåsmiddag på Gillet
 Greta Norrlin framförde rimmad krönika om Concordias öden
 Gertrud Strauss likaledes men på sitt eget sätt
 Teatergruppen Spelade Signe Psilanders Kärlek och socialpolitik

8 dec.  Adventskväll med julbord hos Ellen Andræ
 Greta Norrlin
 Anna-Lis Kullenberg framförde ”Min barndoms jul”
 Valgerda Kleberg läste H.C. Andersens ”Grantrast”
 Gertrud Strauss läste Lenngrens ”Porträtterna”

1960

19 febr.  Årsmöte på Övre Gillet
 Gunhild Lindell
 Vera Bergeron underhöll med svenska folkvisor

25 mars  Japansk afton
 Elsa Kollberg och
 Harriet Colliander tog emot i Elsas hem
 Carolyn Hörner berättade om sin Japanresa

21 april Vera Hamilton talade om Ekelöf, Dagerman m.fl.
 Eva Norinder om bl.a. Solveig von Schoultz
 Barbro Sundquist om bl.a. Elsa Grave
  Gotlands nation
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2 juni Birgit Kjellberg bjöd på garden party i sin trädgård
 Carin Ax kåserade om sommaren i svensk dikt
 Anna-Lis Kullenberg 
 Vera Bergeron framförde duetter av Mendelssohn
 Irena Dunkels spelade Chopins C-moll Nocturne

17 okt. Gertrud Strauss
 Gunhild Lindell 
 Irena Dunkels ”Geijer, Lindblad och Josephson i ord och toner”
  Gotlands nation

14 nov. Anna-Lis Kullenberg Afrikansk afton hemma hos Anna-Lis
  Afrikansk natur och kultur. Filmvisning
  Afrikansk klädsel och dito maträtter

6 dec.  Adventskväll hos Brita Svanfeldt
 Carin Ax och kören Julspelet ”Det strålar en stjärna”
 Gunilla Lindroth ackompanjerade
 Greta Norrlin läste ”Min barndoms jul”
 Anna-Lis Kullenberg ackompanjerade

1961

24 febr.  Årsmöte på Övre Gillet
 Eva-Brita Skarby kåserade över personliga reseintryck från Spanien

29 mars Erna Knutsson ”Från systrarna Brontë till bröderna Cartwright”
  Hemma hos Erna Knutsson

8 maj Anna-Märta Berg visning av Upplandsmuseet

8 juni  Liljekonvaljekväll hos Eva Norinder på Kaptensudden, 
Marielund

6 okt. Irena Dunkels pianokonsert med stycken av bl.a. Chopin och Beethoven
  Gotlands nation

7 nov. Greta Norrlin talade om parapsykologi, om olika tillstånd och litteratur
  Hemma hos Greta Norrlin

10 dec.  Adventskväll hos Eva Norinder
 Greta Norrlin läste ”Min barndoms jul”
 Anna-Lis Kullenberg ackompanjerade
 Emy Cederblad läste om sin barndoms jul
 Carin Ax och kör framförde julspelet

1962

27 febr.  Årsmöte på Övre Gillet
 Britta Quensel berättade om en bilresa England-Skottland. Diabilder

19 mars Else Hammar ”En norsk kungadotters brudfärd till Spanien för 700 år sedan”
  Hemma hos Gerda Grape

17 april Kerstin Lübeck
 Hanna Boëthius berättade om sin barndoms Stockholm
  Smålands nation

2 juni  Utflykt till Krusenberg
  Värdinnan fru Signe Melander berättade gårdens historia
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28 sept. Vera Bergeron berättade om sin och makens ”Resa jorden runt på 180 dagar”. 
Diabilder

  Hemma hos Vera Bergeron

6 nov. Valgerda Kleberg bjöd på italiensk afton i sitt hem
 Anita Säflund kåserade om Rom och arkeologiskt arbete
 Anna-Lis Kullenberg
 Gunhild Lindell sjöng italienska sånger
 Carin Ax läste Ovidius ”Filemon och Baukis”
 Irena Dunkels satt vid pianot

5 dec.  Adventskväll med julbord hos Ellen Andræ
 Gurli Taube ”Det hundraåriga sommarnöjet Hvilan”
 Carin Ax
 Anna-Lis Kullenberg
 Gunhild Lindell framförde julspelet

1963

28 febr.  Årsmöte på Övre Gillet
 Barbro Sundquist ”Dansen las Sardanas och staden Perpignan i södra Frankrike”

27 mars Greta Norrlin bjöd på Häxsabbat i sitt hem
 Carin Ax ”Allvar och skämt i fastlagstider”
 Birgitta Moström läste Pontus Henriques ”Dunkan och Skinkan”
 Bergliot Ahlinder anförde avmagringsgymnastik

26 april Birgitta Moström ”Rapsodi om Las Islas Canarias”. Diabilder
  Övre Gillet

7 juni  Vårutflykt till Kaptensudden 
  (Eva Norinders sommarställe)

10 okt. Neita Kanger ”Några vänskapsskildringar i litteraturen”

13 nov. Karin Göth bjöd på Provençalsk afton i sitt hem
 Marianne Löfström berättade tillsammans med Karin om Provence, natur och 

kultur

11 dec.  Adventskväll hemma hos Anna-Lis Kullenberg
 Anna-Lis Kullenberg
 Gunhild Lindell
 Carin Davidsson utgjorde Luciatåget
 Berta Almgren ”En ung mans resa till Marseille 1828”
 Greta Norrlin
 Anna-Lis Kullenberg framförde ”Min barndoms jul”
 Gertrud Strauss ”Ur en borgarfrus dagbok julen 1789”

1964

21 febr.  Årsmöte på Övre Gillet
 Sickan Abramson visade bilder och berättade om konst i Uppsalas offentliga 

byggnader

19 mars Erna Knutsson föreläste om ”De fyra temperamenten”
  Musik: Carl Nielsens ”De fyra temperamenten”
  Hemma hos Erna Knutsson

15 april Gertrud Strauss läste ”poetiskt vrakgods” med okänd författare. Diskussion
  Övre Gillet
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29 sept. Greta Norrlin bjöd på Amerikakväll i sitt hem och berättade om Washington 
D.C. tur och retur

  Hemma hos Greta Norrlin
26 okt. Carin Davidsson tog emot i sitt hem och berättade om den jugoslaviske 

författaren Ranko Marinković och hans noveller

12 nov.  45-årsfest på Övre Gillet
 Gurli Taube berättade minnen från Concordias Phoenixtid
 Bergliot Ahlinder gjorde roliga intervjuer
 Anna-Lis Kullenberg
 Birgit Kjellberg
 Carin Davidsson framförde glada visor

9 dec.  Adventskväll hos Brita Svanfeldt
 Anna-Lis Kullenberg 
 och pepparkaksflickorna underhöll med sång och musik
 Greta Norrlin framförde ”Min barndoms jul”
 Carin Ax och kör framförde julspelet
 Birgit Kjellberg sjöng sånger av Rangström
 Vera Bergeron ackompanjerade

Anna-Lis Kullenberg, ordförande 1965–1975

1965

17 mars  Årsmöte på Övre Gillet
 Britta Quensel ”Från Atticus i Rom till magister Lundequist i Uppsala – litet 

bokhandelshistoria genom tiderna”

3 maj  Musikalisk soaré
 Vera Bergeron
 Birgit Kjellberg
 Gunhild Lindell
  Flustret

9 juni  Sommarutflykt till Salnecke slott. Slottsfrun fru Gyllenadler tog 
emot, visade runt och berättade

29 sept. Carin Ax ”I låga ryttartorpet”. Kåseri 
 Vera Bergeron
 Birgit Kjellberg
 Anna-Lis Kullenberg Sång och musik
  Hemma hos Marianne Löfström, Sveaplan 4

26 okt. Maj Söderberg Visning av Västmanland-Dala nations nybyggda nationshus, 
ritat av Alvar Aalto

 Greta Fägersten Dikter av Barbro Backberger

16 nov. Irena Dunkels
 Gunhild Lindell Schumannafton
  Hemma hos Brita Svanfeldt, Norbyv. 11

10 dec.  Traditionell adventskväll
  Hemma hos Hanna Boëthius, Sysslomansg. 9
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1966

15 febr.  Årsmöte på Gillet
 Anna-Lis Kullenberg Beethoven: Kontradanser
 Barbro Sundquist Dikter av Alf Henrikson

17 mars Gertrud Strauss Mina 50 år i Uppsala
  Hemma hos Greta Norrlin, Banérg. 23

10 maj  ”Vi läser barndomsdikter och ramsor”
 Vera Bergeron 
 Greta Fägersten
 Karin Göth
 Vera Hamilton
 Else Hammar
 Carolyn Hörner
 Valgerda Kleberg
 Greta Norrlin
 Barbro Sundquist
  Hemma hos Vera Hamilton, Norrlandsg. 3

9 juni  Sommarutflykt till Salsta slott
  Friherrinnan Charlotte von Essen tog emot, visade och 

berättade

5 oktober Bergliot Ahlinder ”Med lastbåt till Sydamerika”
  Hemma hos Brita Harnesk, Torsg. 6

16 nov. Anna-Lis Kullenberg ”Biologiskt potpurri på orkidéer och insikter från Öland och 
Mallorca”

  Hos Anna-Lis Kullenberg, Tegnérg. 22

8 dec  Traditionell adventskväll 
  Hemma hos Birgit Kjellberg, N. Rudbecksg. 13

1967

8 febr.  Årsmöte på Övre Gillet
 Barbro Sundquist Dikter av Sonja Åkesson och Sandro Key-Åberg
 Anna-Lis Kullenberg Pianostycken av Merikanto, Palmgren och Sjögren

20 mars  Studiebesök på Pharmacia
  Kapten Ekholm informerade om Pharmacias historia och 

utveckling. Fru Wikner visade

26 april Carin Davidsson ”Dagar i Sovjet”
  Hemma hos Erna Knutsson, Walleriusv. 10

29 maj  Vårutflykt till Anne Tamms trädgård, Sveav. 2
  Hattparad
 Marianne Löfström
 Karin Göth Charad

3 okt. Ingrid Juhlin ”Några minnesbilder av min farfar Henrik Schück”
  Hemma hos Ingrid Juhlin, Döbelnsg. 30

16 nov.  Barockafton på Stenhuset, Åsgränd 7
 Britta Quensel ”Stenhusets historia”
 Anna-Lis Kullenberg Stiernhielms ”Hercules vid skiljevägen”. I rollerna:
 Carin Ax Fru Lusta
 Ingrid Juhlin Dottern Kättja
 Bergliot Ahlinder Sonen Rus
 Greta Norrlin Fru Dygd
 Britta Quensel Hercules
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11 dec.  Traditionell adventsunderhållning
  Hemma hos Valgerda Kleberg, Ö. Slottsg. 14

1968

26 febr.  Årsmöte på Övre Gillet

5 april Brita Harnesk ”Turist i Turkiet”
  Hemma hos Greta Norrlin, Banérg. 23

14 maj Valgerda Kleberg berättade om och visade skioptikonbilder från Pompeji
 Greta Norrlin läste utdrag ur Plinius d.y.:s brev
  Hemma hos Carin Davidsson, S:t Olofsg. 1

1 okt.  Auktion inför 50-årsjubileet
  Hemma hos Valgerda Kleberg, Ö. Slottsg. 14

14 nov. Ella Rankka ”Finländska i Uppsala”
  Hemma hos Ella Rankka, Dalg. 19

9 dec.  Traditionell adventskväll
  Hemma hos Ann-Marie Josefson i ärkebiskopsgården

1969

20 jan.  Besök i Konsthallen
 Sickan Abramson visade utställningen av tygtryck

20 febr.  Årsmöte på Stadshotellet
 Gertrud Strauss underhöll

27 mars Vera Bergeron spelade Beethoven och Brahms
  Hemma hos Erna Knutsson, Walleriusv. 10

7 maj Gurli Taube ”Ett kungligt besök i Upsala 1689”
  Västgöta nation

28 maj  Vårutflykt med ”picnic” 
  Valgerda Klebergs ”Gamla Torpet”

7 okt.  Besök i Konsthallen på Mathilde Wigert-Österlunds utställning
 Barbro Sundquist läste ur Wigert-Österlunds Vox
  Supé på Stenhuset, Åsgränd 7

11 nov.  50-årsjubileum på Västgöta nation
 Elsa Collberg ”En historik över Concordia” (bandupptagning)
 Hanna Boëthius
 Greta Fägersten
 Gertrud Strauss
 Greta Norrlin
 Anna-Lis Kullenberg
 Barbro Sundquist
 Anita Säflund
 Stina Heyman ”Karuscha Montana” (humoristiskt barndomsalster)
 Gertrud Strauss Anna-Maria Lenngren (enmansteater)
 Anna-Lis Kullenberg sjöng Lenngrensånger
 Vera Bergeron ackompanjerade

1 dec  Traditionell adventskväll
  Ärkebiskopsgården
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1970

17 febr.  Årsmöte på Västgöta nation
 Liliane Taube ”Klädedräkten genom tiderna”

9 april Anna-Lis Kullenberg berättade och visade bilder från Ceylon
  Hos Ingrid Juhlin, Döbelnsg. 30

21 maj  Vårutflykt till Hessle gård
 Margareta Winberg berättade om Hessle gård

8 sept. Harriet Nordström berättade och demonstrerade ”Dansk broderikonst”
  Hemma hos Harriet Nordström, Norrlandsg. 22

15 okt.  Teaterresa till Stockholm. Inställd!

16 nov. Greta Fägersten läste ur sin nyutkomna diktsamling
 Valgerda Kleberg ”Vårdagar i Prag”
  Stenhuset, Åsgränd 7

10 dec.  Traditionell adventskväll
  Hemma hos Erna Knutsson, Walleriusv. 10

1971

9 febr.  Årsmöte på Stenhuset
 Vera Hamilton Två böcker: 
  Petrus Læstadius, Journaler
  Stina Aronson, Hitom himlen

23 mars Barbro Sundquist ”Begreppet sentimentalitet”
  Hemma hos Ingrid Juhlin

20 april Erna Knutsson Litterär lekstuga
  Hemma hos Greta Norrlin

26 maj  Vårutflykt till Hessle gård
  Vårlätt underhållning
 Margareta Winberg spelade Bach
 Catharina Andræ läste en egen saga
 Gunhild Lindell
 Anna-Lis Kullenberg sjöng svenska duetter
 Gunhild Lindell spelade ”Summertime”

12 okt.  Alla systrars afton med
 Bergliot Ahlinder
 Greta Fägersten
 Else Hammar
 Gertrud Strauss
 Barbro Sundquist
 Ruth Hamrin-Thorell
  Stenhuset, Åsgränd 7

24 nov. Marianne Löfström ”Känner du Pan?”
  Hemma hos Karin Göth, Döbelnsg. 17

9 dec.  Traditionell adventskväll
  Hemma hos Birgit Kjellberg, N. Rudbecksg. 13
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1972

8 febr.  Årsmöte på Restaurang Tre Liljor, Bredgränd 18
 Anita Säflund läste sin far, Laurentius Wilhelm Blumes, barndomsminnen
 Ingrid Juhlin berättade från sin morfar, Erik Josephsons, minnen

21 mars Anna-Lis Kullenberg visade och berättade om ”Mattor, masker och smycken”
  Hemma hos Anna-Lis Kullenberg

20 april  Barndomsminnen
 Anita Säflund läste ur Renata Wredes nyutkomna Mitt romerska lejon
  Övriga medverkande:
 Gertrud Strauss
 Stina Heyman
 Barbro Sundquist
 Harriet Nordström
  Hemma hos Hanna Boëthius, Sysslomansg. 9

30 maj  Sommarutfärd till Hessle gård
 Margareta Winberg ”Musik ur mitt diskotek”

13 okt.  Carolinaconcordianerna visade sin arbetsplats
 Else Hammar
 Britta Quensel
 Ella Rankka
 Barbro Sundquist
  Carolina Rediviva

20 nov. Ruth Hamrin-Thorell ”Kvinnors röst och rätt”
  Restaurang Tre Liljor, Bredgränd 18

14 dec.  Traditionell adventskväll
  Hemma hos Valgerda Kleberg

1973

14 febr.  Årsmöte på Restaurang Tre Liljor, Bredgränd 18
 Coco Segerstedt ”En veckolång resa till Israel”

16 april Catharina Andræ ”Tillfälligheternas spel”
  Hemma hos Catharina Andræ, Odensg. 5B

22 maj Ingrid Atterberg visade sin ateljé, Döbelnsg. 34A

4 sept.  Höstutflykt till Barbro Sundquist i Selknä
  Några ”Ögonblicksintryck”

16 okt. Carin Ax ”Jungfru Maria i uppländska kyrkor”
  Stenhuset, Åsgränd 7

15 nov.  Musikalisk underhållning
 Erna Knutsson Visor ur Pelle Svanslös-samlingen
  Hemma hos Anna-Lis Kullenberg

18 dec.  Traditionell adventskväll
  Hessle gård
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1974

13 febr.  Årsmöte på Restaurang Waldenström, Stureg. 11
 Anna-Lis Kullenberg ”Fikon, Jesu tofflor och skarabéer”

1 april Siv Nilsson ”I Karen Blixens trakter”. Siv berättade och visade bilder
  Hemma hos Ingrid Juhlin

23 april Brita Harnesk ”Så obehagligt att träffa Mr Eliot…”
  Restaurang Waldenström, Stureg. 11

4 sept.  Eftersommarmöte
 Birgit Kjellberg Råd om hur man blir vacker till hösten
  Hemma hos Marianne Löfström, Sveaplan 4

9 okt. Marianne Kjessler visade en Japanfilm och berättade om sin resa
  Hemma hos Marianne Kjessler, Statarv. 16

12 nov.  Alla systrars afton med
 Bergliot Ahlinder
 Else Hammar
 Vera Hamilton
 Gurli Taube
  Hemma hos Aina Birkeland, N. Slottsg. 6

11 dec  Traditionell adventskväll
  Hemma hos Gunhild Lindell, Geijersg. 12

1975

12 febr.  Årsmöte på Restaurang Waldenström
 Gertrud Strauss Uppsalaminnen

12 mars Greta Norrlin ”Sabbatsfolket”
  Hemma hos Greta Norrlin

17 april Gunilla Bill Utställningen ”Centenaire de l’impressionisme” på Grand Palais 
i Paris

  Hemma hos Siv Nilsson, Bellmansg. 54

28 maj  Vårutflykt till Catharina Andræs sommarställe Ramsjöbacken
  ”Diktläsning i skymningsstund”

1 okt. Daga Michanek ”H.K.H. Prins Frans Oscar Gustafs folkskola i Upsala”
  Walmstedtska gården

10 nov.  Höstutflykt till Selknä, Barbro Sundquists sommarställe

11 dec.  Traditionell adventskväll
  Hemma hos Gunhild Lindell, Geijersg. 12

Harriet Nordström, ordförande 1976–1981

1976

9 mars  Årsmöte på Restaurang Waldenström
  Ordförandeskifte

7 april Liliane Taube ”Kristen konst i Etiopien” (med ljusbilder)
  Hemma hos Liliane Taube

12 maj Barbro Sundquist ”Minnesvandringar i mitt Uppsala”
  Hemma hos Anne Tamm, Sveav. 2
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1 juni  Vårutflykt till Margareta Winberg på Hessle gård
  Underhållning av
 Catharina Andræ
 Harriet Nordström
 Ebba Svedelius
 Anne Tamm

28 sept. Coco Segerstedt ”Människor jag mött”
  Hemma hos Ella Rankka, Ö. Slottsg. 14

27 okt. Ann-Marie Porath ”Ett föränderligt yrke [bibliotekariens]. Uppsala stadsbibliotek 
1949–1976”

  Hemma hos Ingrid Juhlin, Döbelnsg. 30

8 dec.  Traditionell adventskväll
  Hemma hos Marianne Kjessler, Statarv. 16

1977

23 febr.  Årsmöte på Restaurang Waldenström
 Ingrid Juhlin Om farfadern Henrik Schück

31 mars Eva-Brita Skarby ”Den spanske skulptören Enrique Monjo och hans verk”
  Hemma hos Eva-Brita, Torsg. 6

26 april Ebba Svedelius spelade Brahms och Schubert
  Hemma hos Ebba Svedelius resp. Ann-Marie Porath, 

Sysslomansg. 28

1 juni  Vårutflykt till Österby bruk
 Yngve Svensson ”En lektion i järnhantering”

4 okt. Gerd Ekman-Knöös ”Textila idéer”
  Mikaelsgården

8 nov. Kerstin Berglund ”Att vara kvinnlig präst idag”
  Hemma hos Kerstin Berglund, Källplan 4

8 dec.  Traditionell adventskväll
  Walmstedtska gården

1978

21 febr.  Årsmöte på Restaurang Waldenström
 Barbro Sundquist Läsning ur egen produktion

19 april Gunilla Ekströmer-Fürst ”Vi ser på konstvävnader”
  ”En hyllning till Gotland”. Medverkande:
 Vera Hamilton
 Harriet Nordström
 Jont Birgit Rundgren
  Konstsalongen Kavaletten

9 maj Daga Michanek ”En kväll i Nordens tecken”
  Övriga medverkande:
 Vera Hamilton
 Else Hammar
 Valgerda Kleberg
  Hemma hos Daga Michanek, Hjalmar Brantingsg. 21

5 juni Carin Ax ”Om Ekeby by, en kulturhistoriskt intressant miljö”
  På Carin Ax sommarställe i Ekeby
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9 okt. Irena Dunkels ”Balter och baltiska språk”
  Hemma hos Ella Rankka, Ö. Slottsg. 14

7 nov. Jont Birgit Rundgren ”Dalkulla i Uppland”
  Hemma hos Jont Birgit Rundgren, N. Slottsg. 6

7 dec.  Traditionell adventskväll
  Walmstedtska gården

1979

13 febr.  Årsmöte på Stenhuset, Åsgränd 7
 Siv Nilsson ”Var får hon allt ifrån?” Om Tove Jansson

13 mars Ruth Hamrin-Thorell ”Redaktör, riksdagsman, resenär”
  Hemma hos Greta Norrlin, Banérg. 23

24 april Ingrid Juhlin ”Konstnären Ernst Josephson”
  Hemma hos Gunilla Bill

6 juni  Dräktkavalkad
  I Marianne Löfströms trädgård

24 sept.  Sommarminnen. Lotteri
  Hemma hos Ingrid Juhlin

8 nov.  Concordias 60-årsjubileum
 Harriet Nordström Tal på vers
 Greta Norrlin ”Concordia 60 år”. Prosatal
  Värmlands nation

12 dec.  Traditionell adventskväll
  Walmstedtska gården

1980

19 febr.  Årsmöte på Stenhuset, Åsgränd 7
 Vera Bergeron ”Några glimtar från Ryssland på tjugotalet”

20 mars Coco Segerstedt ”En resa till Västkusten med Johannes och Pyret. En 
sammanställning av Handelstidningskåserier”

  Hemma hos Segerstedts

16 april Kerstin Berglund ”Ett besök i Nya Valamo kloster”
  Hemma hos Kerstin Berglund

4 juni  Vårutflykt till Vårdsätra gård
  Underhållning i försommarens tecken
  Körsång samt medverkan av:
 Gunilla Bill
 Gunhild Lindell
 Ebba Svedelius

30 sept. Erna Knutsson ”Har ni barnasinnet kvar?”
  Hemma hos Erna Knutsson

28 okt. Carin Ax ”Bilder i böcker. Om illustratörens arbete”
  Hemma hos Ella Rankka

9 dec.  Traditionell adventskväll
  Walmstedtska gården
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1981

25 febr.  Årsmöte på Stenhuset
 Jont Birgit Rundgren ”Från Eriks ax till Olofs kaka”
  Berättelse och sång

24 mars Anna-Lis Kullenberg ”Bland blommor och bin”
  Anna-Lis berättade och visade bilder
  Hemma hos Anna-Lis Kullenberg

28 april Harriet Nordström ”Stina Sunessons ’Dalamålningar’”
  Hemma hos Liliane Taube

8 sept. Catharina Andræ
 Kerstin Hemmingsson ”Ett hus och dess möjligheter” 
  På och om Bror Hjorths Hus

20 okt. Ruth Hamrin-Thorell ”Min vän Elin Wägner till vardags”
  Hemma hos Christine Bernadotte

9 dec.  Traditionell adventskväll
  Walmstedtska gården

Jont Birgit Rundgren, ordförande 1982–1983

1982

17 febr.  Årsmöte på Stenhuset
  Ordförandeskifte

16 mars Christine Bernadotte
 Anna-Lisa Bille ”Kreta, myternas ö”
  Hemma hos Anne Tamm

20 april Kerstin Carlson ”Böcker i hängmattan”
  Kyrkans hus, Sysslomansg. 4

12 maj Siv Nilsson
 Kerstin Ernestam ”Myrbergsafton.” Om professor O.F. Myrberg (granne med 

Eriksskolan) och hans krets
  Med elever i klass 6 B
  Eriksskolan

15 sept. Ulla Brunius ”Min svärmor Célie Brunius”
  Hemma hos Ingrid Atterberg

27 okt. Ann-Marie Porath ”Apulien – ett italienskt landskap”
  Kyrkans hus, Sysslomansg. 4

6 dec.  Traditionell adventskväll
  Walmstedtska gården

1983

21 febr.  Årsmöte 
  Kyrkans hus
  
23 mars Greta Norrlin ”40 år med Concordia – en tillbakablick”
  Hemma hos Christine Bernadotte

27 april Kerstin Berglund ”De fattiga i Svartbäcken. Ett stycke social- och kyrkohistoria i 
Uppsala”. Om Mikaelskyrkans bakgrund

  Mikaelsgården
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31 maj  Vårfest i Bror Hjorths Hus
 Marianne Hermodsson Sång
 Ebba Svedelius Piano

6 okt. Coco Segerstedt ”Människor jag mött”
  Hemma hos Coco Segerstedt

14 nov. Carin Ax ”Christina Charlotta Rudbeck – ett uppländskt kvinnoöde”
  Kyrkans hus

5 dec.  Traditionell adventskväll
  Hemma hos Margareta och Göran Andræ

Catharina Andræ, ordförande 1984–1987

1984

27 febr.  Årsmöte på Kyrkans hus
  Ordförandeskifte

12 mars Gunilla Strömholm Om författaren Tillie Olsen
  Hemma hos Gunilla Strömholm

17 april  Carin Davidsson Tjechovnovellen ”Ett litet skämt”
  En orientering om Åboprojektet ”Form och innehåll i Tjechovs 

berättelser”
  Hemma hos Catharina Andræ

16 maj  Vårfest hos Margareta Winberg i Djursholm
 Margareta Winberg ”En musikstund med skivor”

25 sept. Gunilla Bill ”Kristus som apotekare”
  Hemma hos Gunilla Bill

29 okt. Ingrid Juhlin ”’Mina år med Albert.’ En exposé över min tillvaro i Antibes”
  Teaterkommittén: charad över ”AMOUR”
  Hemma hos Ingrid Juhlin

4 dec.  Traditionell adventskväll
  Hemma hos Margareta och Göran Andræ

1985

25 febr.  Årsmötet inställt p.g.a. sjukdom

11 mars  Årsmöte
 Kristina Segerstedt kåserade om sin studietid
  Kyrkans hus

19 mars Teaterkommittén Lätt underhållning 
  Hemma hos Liliane Taube

22 april Kerstin Carlson ”Mixtum compositum. Om böcker jag tycker om”
  Hemma hos Kerstin Berglund

22 maj  Vårutflykt
  Till Christine Bernadottes snickarglädjehus Ekolsdal

10 sept. Kerstin Hemmingsson ”Antoine Bourdelle – Bror Hjorth”
  Bror Hjorths Hus
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9 okt. Carin Ax ”George Sand – denna fantastiska kvinna”
  Hotell Geijer, Geijersg. 20

9 dec.  Traditionell adventskväll
  Värdinna Anna-Lisa Bille, Ekebyhus

1986

Okänt datum i febr. Årsmöte 

25 mars Kerstin Carlson
 Jont Birgit Rundgren ”En stund med Carl Jonas Love Almqvist”
  Hemma hos Ella Rankka

5 maj  Gallerifest på Galleri Linné, Svartbäcksg. 22
 Carin Ax ”Hur en litografi kommer till”

10 sept. Kerstin Hemmingsson ”Sommarutställningen i Bror Hjorths Hus av de konstverk som 
Margareta Hjorth överlämnat till museet”

15 okt. Liliane Taube ”Textil lekstuga – dräktparad”
  Grillska gården, Trädgårdsg. 16

8 dec.  Traditionell adventskväll
  Walmstedtska gården

1987

25 febr.  Årsmöte i Kyrkans hus

24 mars Ulla Brunius ”Sägner bland utdöende folkslag. En bok av John Mercer 
översatt av Ulla Brunius”

  Walmstedtska gården

9 maj Kerstin Ernestam ”Birger Sjöberg och Ulf Peder Olrog”
 Arne Ernestam Vissång till gitarr
  Bror Hjorths Hus

16 sept.  ”Underbart är kort.” 
  Litterär och musikalisk salong
  Hemma hos Kerstin Berglund

21 okt. Ann-Marie Porath
 Kerstin Carlson Välkomnade till vårt nya Stadsbibliotek

7 dec.  Traditionell adventskväll
  Walmstedtska gården

Christine Bernadotte, ordförande 1988–1992

1988

29 febr.  Årsmöte i Kyrkans hus
  Ordförandeskifte
 Kerstin Carlson läste Jeanette von Heidenstams ”Ingen stjärna går vilse”
 Jont Birgit Rundgren  sjöng Mats Paulssons ”Visa vid vindens ängar”
 Catharina Andræ citerade Walter Ljungquist: ”Varje ögonblick har ett nu, men 

det har också en framtid”

21 mars Kerstin Hemmingsson ”Med pensel och schablon. Berättelser om en målarmästare från 
sekelskiftets Uppsala”

  Hemma hos Ingrid Juhlin
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14 maj Gunhild Lindell
 Brita Lindell-Asplund ”I Dalarnas tecken”. Underhållning med sång
  Bror Hjorths Hus

12 sept. Gisela Danckwardt-
 Lillieström presenterade några modeller ur Vanja Brunzells kollektion i 

linneansk miljö. Mannekänger:
 Gunilla Bill
 Daga Michanek
 Liliane Taube
  Hotell Linné

31 okt. Kerstin Berglund ”Besök i Moskva och på Leo Tolstojs gods Jasnaja Poljana”
  Hemma hos Kerstin Berglund

5 dec.  Traditionell adventskväll
  Walmstedtska gården

1989

13 febr.  Årsmöte hemma hos Christine Bernadotte

20 mars Anniki Pedersen
 Agneta Österlund visade sitt inredningsföretag
  Gamla Missionskyrkan

25 april  ”Våren är här”
  Kåseri och vårpoesi
  Café Alma, Universitetshuset

2 sept.  Loppmarknad
  Behållningen gick till Concordias 70-årsjubileum
  Hemma hos Liliane Taube

28 okt.  70-årsjubileum med middag
 Catharina Andræ ”Damsällskapet Concordia 70 år 28 oktober 1989. På spaning 

efter den tid som flytt”
  Slottskällan

5 dec.  Traditionell adventskväll
  Walmstedtska gården

1990

27 febr.  Årsmöte
  Hemma hos Christine Bernadotte

27 mars Jont Birgit Rundgren berättade från Mesqelblommans land
  Hemma hos Gunilla Bill

15 maj Kerstin Berglund ”Hur har denna prästgård kommit till?”
  Hemma hos Kerstin Berglund i Helga Trefaldighets prästgård

6 okt.  Resa till Örebro
  Visning av Örebro slott
  Middag på Stora hotellet med Örebroconcordianer

14 nov. Kerstin Carlson ”Litet lättsamt prat om böcker”
  Bl.a. om författarna Molly Keane och Penelope Lively
  Ekebyhus

5 dec.  Traditionell adventskväll
  Walmstedtska gården
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1991

26 febr.  Årsmöte 
  Hemma hos Christine Bernadotte

9 april Beth Meurling ”Mitt engagemang för [den 17-årige flygplanskaparen] Dimitrij 
Semjonov”

  Hemma hos Märta-Stina Risinger

13 maj  ”Vårupplevelser”
  Prosa, poesi och sång
  Hemma hos Ingrid Juhlin

14 sept.  Höstutflykt till Christine Bernadottes Sjöhagen
 Kerstin Berglund ”Nyheter från Estland”

4 nov.  ”Fritt fram för gamla Concordiaminnen”
  Hemma hos Kerstin Berglund

4 dec.  Traditionell adventskväll
  Walmstedtska gården

1992

24 febr.  Årsmöte 
  Årtalstävling
  Hemma hos Christine Bernadotte

6 april Karin Alsén Reimer välkomnade till Uppsala slott och demonstrerade de historiska 
dockorna

 Carin Ax berättade om Thekla Knös
 Kerstin Berglund gav musikillustrationer

10 maj  Concordia gästades av Damernas Concordia från Örebro
  Eklundshof

5 okt. Carin Davidsson ”Tjechovs berättelse ’Levande kronologi’”
  Hemma hos Liliane Taube

1 dec.  Traditionell adventskväll
  Walmstedtska gården

Liliane Taube, ordförande 1993–1998

1993

24 febr.  Årsmöte
  Ordförandeskifte
 Christine Bernadotte
 Harriet Nordström ”Concordias historia”
  Hemma hos Christine Bernadotte

23 mars Kerstin Berglund (värd)
 Harriet Nordström m.fl. Barndomsminnen av fasta och påskseder
  Hemma hos Kerstin Berglund

11 maj  Vårsoaré hemma hos Beth Meurling
 Anne Meurling Pianomusik av Joplin och Tjajkovskij
 Carl Meurling Pianomusik av Beethoven, Chopin, Liszt och Mozart
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28 sept.  Höstfest i Bror Hjorths Hus
 Catharina Andræ
 Kerstin Carlson
 Kerstin Hemmingsson ”Samtal i ateljén – personligheter i bild och verklighet”
 Jont Birgit Rundgren gav folkvisetonen

26 okt. Carin Ax ”Anna-Lisa Thomson – keramiker, målarinna, lyriker”
  Hemma hos Liliane Taube

1 dec.  Traditionell adventskväll
  Walmstedtska gården

1994

17 febr.  Årsmöte
  Hemma hos Christine Bernadotte

6 april Ann-Marie Porath ”Den mexikanska konstnärinnan Frida Kahlos liv och konst”
  Ekebyhus, Flogstav. 5 (värd Anna-Lisa Bille)

25 maj Carin Davidsson ”Vera Bergerons barn- och ungdomsår i Moskva”
  På Carin Davidssons sommarställe Lörsta

26 sept. Gunilla Lindberg ”I mina kvarter. Uppsala på femtiotalet”
  Domkapitlets gamla sessionssal
  Supé på Domtrappkällaren

30 okt.  Concordias 75-årsfirande
  Jubileumslunch på Västgöta nation
 Liliane Taube stod för lokalen
 Harriet Nordström bjöd på vinet
 Catharina Andræ visade fotoalbum hon gjort i ordning för Concordias räkning
 Carin Ax ”Exposé över Concordias historia”
 Kerstin Berglund Sång, pianospel
 Jont Birgit Rundgren Sång, allsångsledare

30 nov.  Traditionell adventskväll
  Walmstedtska gården

1995

28 febr.  Årsmöte
  Hemma hos Christine Bernadotte

4 april Gunilla Strömholm ”Svarta hattar bland vita mössor. Kvinnliga Uppsalastudenter 
under 1800-talet”

  Fjellstedtska studenthemmet, S:t Johannesg. 18

11 maj Kerstin Berglund ”August Låstboms allé och husen kring Odinslund”
  Hemma hos Kerstin Berglund

13 aug. Carin Ax
 Kerstin Berglund ”Krusmynta och Hjärtans fröjd. Lyriskt-musikaliskt kåseri”
  Carin Ax sommarhem, Ekeby by

25 sept. Eva Hultgren ”Dikter och tankar om gemenskap, förälskelse, kärlek, 
äktenskap, samlevnad och barn”

  Samariterhemmet

31 okt. Kerstin Hemmingsson ”Möt Uppsala i Luxemburg”
  Borgerskapets hus
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28 nov.  Traditionell adventsfest
  Hemma hos Kerstin Berglund

14 dec. Ingrid Juhlin
 Carin Ax Utställning med Carin Ax målningar, grafik och teckningar
  Galleri Linné

1996

28 febr.  Årsmöte
  Hemma hos Christine Bernadotte

27 mars Ella Rankka ”Lite om vårt broderland Finland”
  Hemma hos Ella Rankka

23 april Else Randi Hammar ”Lidt om hvert om Dovrefjell”
  Borgerskapets hus

9 juni Ingrid Atterberg ”Krångel – när konst blir till”
  Hemma hos Ingrid Atterberg

30 sept. Märta-Stina Risinger ”Gamla stohlar igång igen. K.A. Almgrens Sidenväveri”
  Hemma hos Märta-Stina Risinger

29 okt. Christine Bernadotte ”Om svärfars farfarsmors dagböcker och brev och annat 
arvegods i Bernadotteska släkten”

  Hemma hos Christine Bernadotte

27 nov.  Traditionell adventsfest
  Västgöta nation

1997

26 febr.  Årsmöte
  Hemma hos Christine Bernadotte

24 mars Ingrid Juhlin ”Några minnen från min farfar Henrik Schück”
  Hemma hos Ingrid Juhlin

27 april Anne Tamm ”Vandringar på min barndoms Kinnekulle”
  Hemma hos Anne Tamm

24 maj Kerstin Berglund
 Carin Ax ”Våren är kommen. Lyriskt-musikaliskt kåseri”
  Stabby prästgård

23 sept. Tania Langerová ”Vi tar avsked av gamla LundeQ”
  Lundequistska Bokhandeln, Östra Åg. 31

29 okt. Erna Knutsson ”Hur ska det gå för Pelle Svanslös?”
  Fru Råttströms konditori, Övre Slottsg/S:t Johannesg.

27 nov.  Traditionell adventsfest
 Jont Birgit Rundgren Solosång och berättelse om barndomens jular i Dala-Järna
  Hemma hos Kerstin Berglund

1998

25 febr.  Årsmöte
  Hemma hos Christine Bernadotte

24 mars Lilian Fredriksson ”Om skinnsjuka grevar och om faran med att kyssa kanonjärens 
dotter – om översättandets kval och lycka”

  Övre Slottskonferensen, S:t Johannesgat. 20
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23 april Jont Birgit Rundgren ”Från ax till kaka”
  Hemma hos Jont Birgit Rundgren

28 maj Anna Bodén ”Om Gustafsberg – några ord av porslinmakarens dotter”
  Hemma hos Anna Bodén 

30 sept.  ”De skrev, de sjöng, de spelade – en kavalkad med konstnärliga 
concordiasystrar. Presentation av Concordias minnesskrift

 Carin Ax (konferenciär) Prolog
 Kerstin Berglund Tjajkovskij: Blommornas vals till minne av
  Vera Bergeron
 Gisela Danckwardt-
 Lillieström Två dikter ur Stina Aronssons diktsamling Kantele
 Liliane Taube Gurli Taube: ”Uppsalastudenternas matvanor förr och nu”, ur 

Gastronomisk kalender
 Karin Alsén Reimer Kåserier av Emy Cederblad (medarbetare i Upsala Nya Tidning, 

pseudonym ”Ett fruntimmer”)
 Brita Lindell-Asplund Sånger skrivna för Gunhild Lindell av Uppsalatonsättaren Josef 

Eriksson
 Karin Alsén Reimer Dikter av keramikern och skalden Anna-Lisa Thomson ur 

diktsamlingen Eko av dagars ljusa klang
 Kerstin Berglund Ett kåseri av Barbro Sundquist, medarbetare i Upsala Nya 

tidning under signaturen Clarissa
 Catharina Andræ Dikten ”Vårbalsnatt” av Gertrud Strauss
 Gunilla Lindberg Om applikationsbonaden ”Den svarta kalken” av Mathilde 

Wigert-Österlund, för kvällen lånad från Domkyrkomuseet
 Kerstin Berglund Pianomusik
  Samariterhemmet

12 okt. Elisabeth Gestblom
 Elisabeth Liljenberg ”Från Ida till i dag – Ida Norrby och Fackskolans historia
  Institutionen för hushållsvetenskap, Trädgårdsg. 14 

1 dec.  Adventsfest med Carin Ax julspel
 Jont Birgit Rundgren ”Julstök i Järna socken på 1930-talet”
  Hemma hos Kerstin Berglund

Kerstin Berglund, ordförande 1999–2004

1999

16 febr.  Årsmöte. Ordförandeskifte
  Hemma hos Gisela Danckwardt-Lillieström

17 mars Gunvor Nilsson ”Kåseri om min uppväxt i det kvarter där jag nu bor i mina 
föräldrars f.d. lägenhet”

22 april Carin Davidsson ”Upproret i S.t Petersburg den 14 dec. 1825”
  Gustav Adolfs Akademiens lokaler, Klostergatan

31 maj  ”Uppsala i våren i dikt och prosa”
 Lilian Fredriksson Presentatör
 Marianne Hermodsson J.A. Josephson, ”Sjung, sjung du underbara sång”
  Olof Thunman, ”En majdag” och ”På åsen”
  ”Vi gå över daggstänkta berg” (allsång)
 Gunilla Lindberg Einar Malm, ”Majkväll på Kungsängen”
  Nils Magnus Folcke, ”Vårbal på slottet”
 Lilian Fredriksson Carl-Erik af Geijerstam, ”Öfre Slottsgatan”
 Maj Aldskogius Kåseri om Ulf Peder Olrog
  Ulf Peder Olrog, ”Schottis på Valhall” och ”Ubåt till salu” 

(allsånger)
  Stabby prästgård
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4 okt.  Concordias 80-årsjubileum
 Kerstin Hulter Åsberg ”Tal till Concordia 80 år”
 Else Randi Hammar ”Episoder från mina 60 år i Concordia  

(1935–1999)”
 Kvartett ur veteran-OD Välkända manskörsånger
 Margareta Jonth Folkliga visor
  Hotell Hörnan

3 nov. Carin Ax ”Uppsalakonstnärer i gången tid:
  Gustav Widerbäck 1877–1967
  Manne Ihran 1877–1916
  Ernst Nilsson 1889–1934
  Jonas Lindkvist 1889–1956”
  Hemma hos Elisabeth Gestblom med besök i hennes affär, 

”Lördag”

30 nov.  Julfest med Carin Ax julspel 
Hemma hos Kerstin Berglund

2000

21 febr.  Årsmöte
  Hemma hos Gisela Danckwardt-Lillieström

21 mars Inga Johansson berättade om sitt arbete som bibliotekarie och bitr. 
avdelningschef vid Handskrifts- och musikalieavdelningen 
vid Uppsala Universitetsbibliotek 

  Borgerskapets hus

12 april Gunilla Lindberg Kåseri om äldreboendet Andreas Ands Minne och om profiler 
som bott där, bl.a. författaren Cora Sandel, ÖB Olof Thörnell, 
ärkebiskop Gunnar Hultgren, biskoparna Cullberg och Rudberg, 
Ester Lutterman, Eva Wennerström-Hartmann, Viola Lyttkens, 
Ruth Hamrin-Thorell 

  Andreas Ands Minne

25 maj Carin Ax ”Uppsalakonstnärer vars alster finns på
  Gammel-Gränome hembygdsgård”
  Gammel-Gränome hembygdsgård

19 sept. Marianne Næssén 
 Lars Ridderstedt ”Bokförlaget Upsala Publishing House och Anna Cederström på 

Kungshamn – en märkeskvinna och ett original”
  Villa Isola, Torsg. 18

26 okt. Margareta Jonth ”Bakgrunden till Selma Lagerlöfs bok om Jerusalemfararna” 
  Hemma hos Margareta Jonth

6 dec.  Traditionell julfest med Carin Ax julspel
  Hemma hos Kerstin Berglund

2001

14 febr.  Årsmöte i Borgerskapets hus

20 mars Ingrid Thorén Visning av Medicinhistoriska museet

24 april Maj Aldskogius ”Äldreomsorgen i Uppsala med utgångspunkt från rapporten 
från en forskningscirkel inom Uppsala Pensionärsuniversitet om 
anhörigvård och anhörigstöd”

  Samariterhemmets samlingssal
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15 maj Gunnar Peterson 
 (f.d. örtagårdsmästare) Visning av Linnéträdgården
  Vårsamkväm på Hotell Linné

12 sept. Vera Hamilton ”Själar i rörelse mot ljuset.” 
  Om Vera Hamiltons mor, missionär i Indien
  Ekebyhus

30 okt. Kerstin Hulter Åsberg ”Författaren Marcel Proust”
  Hemma hos Kerstin Hulter Åsberg

6 dec.  Traditionell adventsfest med Carin Ax julspel
  Hemma hos Kerstin Berglund

2002

14 febr.  Årsmöte
 Kristina Segerstedt Kåseri om ”Sysslomansgatan tur och retur under 50 år med 

skolväska och hundkoppel”
  Borgerskapets hus

19 mars Tania Langerová ”Min mamma och jag – ett säreget men tyvärr vanligt 
centraleuropeiskt levnadsöde”

  Hemma hos Margareta Andræ

19 april Gunilla Strömholm ”Lärda kvinnor vid Uppsala universitet omkring år 1900” 
  Hemma hos Gunilla Strömholm 

19 maj Gisela Danckwardt-
 Lillieström Visning av Riddarhuset i Stockholm

7 okt. Jont Birgit Rundgren Minnen från barndomen i Dala Järna samt utdrag ur hennes 
nyutkomna bok Stann-stan  
( = rastplats)

  Hemma hos Jont Birgit Rundgren

5 nov. Karin Axelson (då Parkman) 
 Gertrud Schneider ”Silverflöjt och harpoklang. Karin och Gertrud musicerar och 

berättar”
  Bergagården

4 dec.  Traditionell adventsfest 
  Hemma hos Kerstin Berglund

2003 

13 febr.  Årsmöte
 Elisabeth Gestblom ”Filmen om Fackskolan med bl.a. Karin Holmvall”
  Borgerskapets hus

11 mars Gunilla Bill ”Olof Rudbeck – ett universalgeni”
  Samlingslokal på Rackarbergsgatan

9 april Ebba Nordström ”Projektet Öronakupunktur – ett medel mot  
’alkoholsug’”

  Hemma hos Ebba Nordström

5 juni Marit Åhlén En vårpromenad bland runstenar i Universitetsparken och kring 
domkyrkan

  Supé i Gustav Adolfs Akademiens lokaler 

29 sept. Birgitta Öman ”Att vara spindel i kulturnätet i Uppsala”
  Ekocaféet, Drottninggatan
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4 nov. Ann-Marie Billing-
 Ottosson ”Min doktorsavhandling om Fader Mattias, Heliga Birgittas 

biktfader”
  Samlingslokal på Rackarbergsgatan

4 dec.  Traditionell adventsfest
  Hemma hos Kerstin Berglund

2004

12 febr.  Årsmöte
 Jont Birgit Rundgren Ur hennes bok Stannstan
 Carin Ax Dikter av Einar Malm
 Kerstin Berglund ackompanjerade allsånger

15 mars Micaela Kinch ”Värdig vård vid livets slut”
  Visning av Hospice

26 april Maj Aldskogius 
 Clary Carlson ”Rektorn med passion för medicinhistoria – Elisabeth  

Dillner (1895–1971) i familj och yrkesliv”
 Gudrun Otero ”Nedslag bland kungligheter, väckelsekristna och 

kvinnosakskvinnor”
  Visning av Sjuksköterskeföreningens lokaler  

(f.d. Vårdhögskolan, Döbelnsgatan)

2 juni  Utflykt med visning av Enköpings parker

27 sept. Erna Knutsson m. fl.  Visning av Pelle Svanslös hus

26 okt. Karin Alsén Reimer ”Om frossans orsaker. Om Carl von Linnés 
doktorsavhandling m.m.”

  Hemma hos Karin Alsén Reimer

2 dec.  Traditionell adventsfest 
  Hemma hos Kerstin Berglund

Maj Aldskogius, ordförande 2005–2006

2005

14 febr.  Årsmöte i Borgerskapets Hus
  Ordförandeskifte
 Gunilla Bill 
 Daga Michanek 
 Ann-Marie Porath ”30 år i Concordia”

 Birgitta Frängsmyr 
 Kristina Östberg Eriksson
 Agneta Wikström ”Tre nya systrar presenterar sig”

 Karin Axelson (då Parkman)
 Kerstin Berglund Musik för flöjt och piano

15 mars Elisabeth Gestblom ”Taffelns historia med utgångspunkt bl.a. från verksamheten på 
Grythyttan”

  Hemma hos Elisabeth Gestblom

13 april Kerstin Hulter Åsberg ”Andrée-expeditionen – ett manligt projekt?”
  Stenhuset, Åsgränd 7
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9 juni Carin Ax Utflykt till Ekeby by, en gammal oskiftad radby

11 okt. Liliane Taube Biblisk folkkonst i dalmålningar och i etiopiska kyrkor 
  Borgerskapets hus

7 nov. Margareta Jonth ”Anna Petrus, konstnär och designer, verksam för bl.a. Svenskt 
Tenn” (mor till Margaretas svärmor)

 
8 dec.  Traditionell adventsfest
  Hemma hos Kerstin Berglund

2006

14 febr.  Årsmöte 
 Gunilla Lindberg ”Starka kvinnor”

20 mars Küllike Montgomery Visning av utställningen ”Bror Hjorth och Læstadianismen” 
  Bror Hjorths Hus
  Supé hemma hos Elisabeth Gestblom

26 april Ulla Brunius ”Mexiko till vardags” 
  Stenhuset, Åsgränd 7

27 april  Damsällskapet Concordia i Örebro firade 110 år
  Maj Aldskogius och Gunvor Redin representerade Concordia 

i Uppsala
  Margaretas festvåning, Drottningg. 19, Örebro 

29 maj Jacob von Ehrenheim Utflykt till Grönsöö slott. Visning av slottet och utställningarna 
”Silver och smycken på Grönsöö” samt ”Art's fun. Original och 
grafik av Lasse Åberg” 

1 okt. Birgitta Frängsmyr Kåseri om ”Hår” i anslutning till en utställning på 
Upplandsmuséet. Allmän diskussion

30 okt. Gunilla Stenman Jacobson ”Vadstenaspetsar, nyckelharpor, slöjd och konst – hur förs 
kulturarvet vidare?”

  Hemma hos Gunilla Stenman Jacobson

5 dec.  Traditionell adventsfest 
  Hemma hos Kerstin Berglund

Birgitta Frängsmyr, ordförande 2007–2009

2007

13 febr.  Årsmöte. Ordförandeskifte
 Carina Burman ”Mitt författarskap – våndor och glädjeämnen”
  Borgerskapets hus

22 mars Kristina Östberg Eriksson ”Kognitiv terapi och vad man kan ha för nytta av det”
  Hemma hos Agneta Wikström

25 april Maj Aldskogius  Kåseri om dragspelets historia med ljudillustrationer av 
dragspelsorkestern Uppdraget

  Kommunens lokal Hjorten

30 maj Karin Alsén Reimer ”I Linnés fotspår – en guidad vandring i Uppsala”
 Kerstin Hulter Åsberg Läsning texter av Linné



PROGRAM I DAMSÄLLSKAPET CONCORDIA 1948–2018

261

17 sept. Margareta Jonth Utflykt till Eric Sahlströminstitutet i Tobo
  Med guidad visning och underhållning av
  eleverna (nyckelharpa och sång)

31 okt. Ulla Fries  ”Mitt arbete som universitetets ritmästare”
  Stenhuset, Åsgränd 7

5 dec.  Traditionell adventsfest
  Hemma hos Kerstin Berglund

2008

14 febr.  Årsmöte
 Maj Aldskogius ”Damsällskapet Concordia – en historik”
  Borgerskapets Hus

13 mars Kerstin Berglund
 Karin Alsén Reimer ”Våra kontakter med Polen”

24 april Britt-Inger Johansson ”Stockholms slott som social miljö under Karl XIV Johans tid”
  Norrlands nation, gula salongen

27 maj Ulla Fries Guidad visning av Biotopia med bl.a. den nya glasväggen ”Fågel. 
Fisk och mittemellan” av Ulla Fries

  Supé på Uppsala Publishing House, Villa Isola, Torsg. 18 

16 sept. En rad olika systrar ”Skolminnen”
  Stenhuset, Åsgränd 7

28 okt. Eva Ahlsten 
 (föreståndare) Visning av Uppsala Medicinhistoriska Museum och filmen ”När 

sjukdomen kom till byn”

3 dec.  Traditionell adventsfest 
  Hemma hos Kerstin Berglund

2009

19 febr.  Årsmöte
  Borgerskapets Hus

24 mars Gunilla Stenman Jacobson ”Alternativmedicin – God vård eller kvacksalveri och 
salvekvick? Vad ska man egentligen tro?”

  Hemma hos Ebba Nordström

21 april Flera olika systrar ”Litterär afton. Vilken bok, vilka rader har betytt något 
särskilt, påverkat, tröstat, roat, lockat till skratt, irriterat 
eller provocerat?” 

  Norrlands nation, Gula salongen

27 maj  Concordia 90 år. Jubileumsmiddag  
på Hammarskogs herrgård

 Carl Frängsmyr ”Darwin och Darwinismen – Om arternas uppkomst 150 år”
  Tipsvandring med förrätt i parken

14 sept.  ”Tralla in hösten under ledning av sjungande 
Concordiasystrar” 

28 okt. Några äldre systrar  ”Till flydda tider … om Concordia som det var förr”
  Hemma hos Christine Bernadotte

2 dec.  Traditionell adventsfest 
  Hemma hos Kerstin Berglund
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Micaela Kinch, ordförande 2010–2012

2010

15 febr.  Årsmöte. Ordförandeskifte
  Borgerskapets Hus

23 mars Kristina Östberg Eriksson ”Farmor Gerda”
  Systrarnas minnen av far- och mormödrar 
  Stenhuset, Åsgränd 7

28 april Carina Burman ”En afton med Gösta Ekman d.ä.”
  Stenhuset, Åsgränd 7

24 maj  Vårutflykt till Valsätra
 Nils Kinch ”I Nordenskjölds kölvatten till Antarktis”
  Supé hemma hos Micaela Kinch

22 sept. Margareta Sund ”Gymnastik med lek och idrott” samt
  systrarnas minnen från ”skolgympan”
  Hemma hos Margareta Sund

26 okt. Britt-Inger Johansson ”Kulturentreprenör – vad är det?”
  Hemma hos Kristina Östberg Eriksson

2 dec.  Traditionell adventsfest 
  Hemma hos Kerstin Berglund

2011

15 febr.  Årsmöte
 Agneta Wikström  ”Gynekologi”

14 april Ann-Marie Billing-
 Ottosson ”Min barndoms Bohuslän”
  Hemma hos Margareta Jonth

17 maj Kerstin Hulter Åsberg Guidning på Gamla kyrkogården till Frödings och Lille 
Bernhards gravar

 Lilian Fredriksson ”Lille Bernhards öde”
 Kerstin Berglund Pianospel
  Supé hemma hos Kerstin Berglund

19 sept. Kerstin Hulter Åsberg ”Farsoter och vaccinationer”
  Hemma hos Ebba Nordström

24 okt. Anne-Cathrine Mattsson ”Jurist i Uppsala”
  Hemma hos Elisabeth Gestblom

14 dec.   Traditionell adventsfest 
  Hemma hos Kerstin Berglund

2012

9 febr.  Årsmöte
 Gudrun Weiner ”Från Österrike till Sverige – inklusive några kulturkrockar”

20 mars Gunvor Redin ”I sällskap med Concordia”
  Vindhemskyrkans församlingshem

7 maj  Vårutflykt till Säva Kvarn
 Britt-Inger Johansson  ”En försvunnen industri – uppländska kvarnar”
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18 sept. Kerstin Hulter Åsberg ”Vem minns Albert Schweitzer i dag?”

6 nov. Gunilla Stenman Jacobson 
 Kerstin Hulter Åsberg 
 Lilian Fredriksson
 Birgitta Frängsmyr ”Glimtar från årets bokmässa och en bok som gjort intryck”
  Hemma hos Ebba Nordström

6 dec.  Traditionell adventsfest 
  Hemma hos Kerstin Berglund

Anna Frigell, ordförande 2013–2014

2013

12 febr.  Årsmöte. Ordförandeskifte
 Lena Köster ”Hur kom jag hit?”
  Träffpunkt Storgatan 11 

19 mars Kerstin Berglund ”Den svenska psalmboken – med psalmsång”
  Helga Trefaldighetskyrkans f.d. prästgård

23 april Marit Åhlén ”Marits Petter Andersson – en dalkarl med
  framtidsvisioner”
  Träffpunkt Storgatan 11

23 maj  Vårutflykt 
  Fördrink hemma hos Margareta Jonth
  Supé på Träffpunkt Storgatan 11 
  ”Minnenas garderob – en klädkavalkad”
 Birgitta Frängsmyr Diktläsning
 Kerstin Berglund ”Den blomstertid nu kommer”

18 sept. Tanja Langerová ”Att vara kolonilottägare”
 Karin Alsén Reimer ”Kolonirörelsens framväxt”
  Koloniträdgården i Tuna backar

29 okt.  Litteraturafton och Bokbytarkväll
 Carina Burman Inledning och hopknytning av bokbuketten
 Elisabeth Gestblom Alan Hollinghurst, The Stranger’s Child
 Micaela Kinch Jón Kálman Stefánsson, Himmel och helvete
 Kerstin Berglund Vibeke Olsson, Sågverksungen
 Karin Alsén Reimer Elisabeth Åsbrink, Och i Wienerwald står träden kvar
 Kerstin Carlson Hirams vänners kokbok
 Birgitta Frängsmyr Barbara Pym, Jane and Prudence
 Gudrun Weiner Marguerite Yourcenar, Hadrianus minnen
 Liliane Taube Sir Arthur Conan Doyles böcker om Sherlock Holmes
 Britt-Inger Johansson  Erik Granström, Svavelvinter
  Träffpunkt Storgatan 11

5 dec.  Traditionell adventsfest 
  Hemma hos Kerstin Berglund

2014

12 febr.  Årsmöte
  Gunilla Ljungman och Anita Lehtonen
  presenterade sig

17 mars Cari Hildebrand ”Lauda” – andliga sånger för lekmän
 Gunilla Stenman Jacobson ”Erik Axel Karlfeldt 150 år”
  Träffpunkt Storgatan 11
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14 april Christine Bernadotte ”Vår farmor Estelle Bernadotte, min svärmor, mamma Paki, 
en älskad och beundrad kvinna”

  Hemma hos Christine Bernadotte

4 juni  Vårutflykt till Sigtunastiftelsen
 Anders Claesson 
 (bibliotekarie) Sigtunastiftelsens tillblivelse och nuvarande verksamhet
 Kerstin Berglund ”Min tid på Sigtunastiftelsen”

2 sept.  Besök på utställningen ”Ikebana Plant Art” i Botaniska 
trädgården

8 okt. Britt-Inger Johansson Visning av jubileumsutställningen ”Himlen är här. Människan 
och kyrkokonsten under 1000 år”

3 nov.  Två 100-årsjubilarer
 Carina Burman ”Tove Janssons liv och författarskap”
 Lilian Fredriksson ”Dagmar Langes framgångar som deckarförfattarinnan Maria 

Lang”
  Träffpunkt Skolgatan 11

2 dec.  Traditionell adventsfest 
  Hemma hos Kerstin Berglund

Carina Burman, ordförande 2015–

2015

16 febr.  Årsmöte. Ordförandeskifte

18 mars Lena Köster ”Mat vi minns med glädje eller förfäran

20 april Maj Aldskogius ”Alice Tegnér 150 år”
  Med illustrationer och allsång
  Träffpunkt Skolgatan 11
  
21 maj  Vårutflykt till Upplandsmuseet och utställningen ”Shoe Stories”
 Birgitta Meurling  berättade om boken Skor är huvudsaken
  Supé på restaurang Borgen

14 sept.  Ölprovning
 Alice Burman Wallace ”En resa genom dagens öl-Sverige”
  Hemma hos Carina Burman

18 nov. Solveig Skoglund berättade om sig själv samt om ”Villa Isola – en doldis i 
Luthagens gråa kvarter”

  Villa Isola, Torsg. 18

7 dec.  Traditionell adventsfest 
  Hemma hos Kerstin Berglund

2016

16 febr.  Årsmöte
 Lena Köster ”Uppsala som fristad för hotade författare och journalister”
  Helga Trefaldighets församlingshem

14 mars Kerstin Hulter Åsberg Besök på Carolina Redivivas utställning om anatomen Andreas 
Vesalius (1514–1564)

  Supé på Campus Engelska Parken
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14 april  Damernas Concordia i Örebro firade 120 år
  Carina Burman och Birgitta Meurling representerade Concordia 

i Uppsala
  Margaretas festvåning, Drottningg. 19, Örebro

20 april Britt-Inger Johansson ”Istanbuls religiösa landskap”
  Träffpunkt Storgatan 11

17 maj  Vårutflykt till Salsta slott
 Arne Wiig Visning av slottet
  Supé

20 sept.  Visning av Biotopia
  Supé hemma hos Carina Burman

13 okt. Carina Burman ”På 8 dagar. Om Vi romantiska resenärer, guideboksförfattaren 
Ellen Rydelius och staden Roms förändringar” 

  Träffpunkt Storgatan 11

14 dec.  Traditionell adventsfest 
  Hemma hos Kerstin Berglund

2017

24 jan. Lilian Fredriksson ”Pärlor och märkvärdigheter i Uppsala”
  Campus Engelska parken

2 mars  Årsmöte
 Kajsa Wejryd berättade om sig själv
  Träffpunkt Storgatan 11

20 april Margareta Jonth ”Krockkjortel, Huppskjorta och Tranmössa. Om allmogens 
dräktskick i Nås, Västerdalarna”

  Träffpunkt Storgatan 11

10 maj  Vårutflykt till Kåbo
 Solveig Skoglund ”Kåbos historia”
 Elisabeth Gestblom ”William Morris som mönstertecknare”
 Gunilla Stenman 
 Jacobsson ”Vårsupé à la Kåbo i 1920-talstappning – det decennium då flera 

av områdets villor byggdes”
 Margareta Jonth ledde oss i vårsång

18 sept. Anna Frigell ”Flickskolan i Kafountine, Senegal – ett
  biståndsprojekt med Uppsalaanknytning”
  Träffpunkt Storgatan 11

11 okt. Cecilia Pahlberg Concordiasyster och Norrlands nations inspektor visade 
nationen och berättade om sig själv

 Gudrun Andersson berättade om sig själv
 Monica Östberg berättade om sig själv
  Norrlands nation

5 dec.  Traditionell adventsfest 
  Hemma hos Kerstin Berglund

2018

14 febr.  Årsmöte
 Inga-Lena Daleflod berättade om sig själv och gav en inblick i empiredansens 

mysterier (med praktiska övningar)
  Träffpunkt Storgatan 11
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19 mars Birgitta Meurling ”Tänk om jag gifter mig med prästen! Svenska prästfruar 
under 250 år”

  Campus Engelska parken

17 maj  Vårutflykt
 Marta Ronne ledde kvinnohistorisk vandring 
 Carina Burman ”Bibliotekarier i Concordia”
 Cecilia Ekström ”Ombyggnaden på Carolina ”
  Carolina Redivivas personalmatsal

26 sept. Britt-Inger Johansson ”Att sylta och safta”
  Träffpunkt Storgatan 11

15 okt. Carina Burman
 Kerstin Hulter Åsberg
 Margareta Jonth ”Muntheana. Munthe, San Michele och Hildasholm”
  Träffpunkt Storgatan 11

4 dec.  Traditionell adventsfest 
  Hemma hos Kerstin Berglund
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NAMN TITEL/YRKE FÖDD INVALD

Abenius, Margit fil. dr 1899–1970 1953
Abramson, Sickan gallerist 1903–1973 före 1945
Ahlberg, Signe godsägarfru 1882–1922 före 1922
Ahlinder, Bergliot gymnastikdirektör 1901–1976 1950
Ahlman, Lillemor professorska 1897–1981 1919
Ahlqvist, Anna doktorinna 1871–1949 före 1933
Almgren, Berta lärare 1880–1974 1919
Aldskogius, Maj fil. dr, rektor 1934 1997
Alsén Reimer, Karin biomedicinsk analytiker 1939 1992
Andersson, Gudrun docent, universitetslektor 1962 2017
Andræ, Catharina socioterapeut, övervakare 1920–2006 1971
Andræ, Ellen biskopinna 1889–1965 före 1936
Andræ, Margareta fil. mag., avdelningschef 1947 1994
Anér, Gunvor författare 1892–1967 före 1942
Arenander, Elisabet professorska 1876–1966 1919
Aronson, Stina författare 1892–1956 1950
Atterberg, Ingrid keramiker 1920–2008 1971
Ax, Carin konstnär 1915–2006 1958
Axelson, Karin musikdirektör, flöjtist 1951 2001

Bergeron, Vera meteorolog, pianopedagog 1903–1985 1949
Berglund, Kerstin fil. mag., teol. kand., kyrko-

herde
1930 1976

Bergstrand, Anna professorska 1867–1937 före 1937
Bergström, Ann-Mari leg. läkare 1913–1994 före 1948
Bernadotte af Wisborg,  
Christine leg. sjuksköterska 1932 1981
Bill, Gunilla fil. kand., farmaceut 1932 1974
Bille, Anna-Lisa fil. kand. 1919–2005 1978
Birkeland, Aina företagare 1903–2004 1953
Ann-Marie Billing-Ottosson docent, gymnasielärare 1929 2003
Bodén, Anna produktionsassistent 1945–2018 1994
Boëthius, Hanna socialt verksam 1881–1977 före 1930

Medlemmar i 
Damsällskapet Concordia 

1919–2019
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NAMN TITEL/YRKE FÖDD INVALD

Brattström, Aina fil. kand. 1883–1960 1919
Bring, Märta doktorinna 1886–1965 1919
Brunius, Ulla översättare, ledamot av  

Iduns redaktion
1919–2013 1980

Brunzell, Vanja textilkonstnär 1928–2010 1989
Brusewitz, Sara professorska 1885–1958 före 1933
Burman, Carina docent, författare 1960 2006

Carlson, Kerstin fil. mag., bibliotekarie 1929 1981
Cederblad, Emy sjukgymnast, skribent 1880–1966 1946
Colliander, Harriet fil. kand., bibliotekarie 1891–1973 1949

Daleflod Lindahl, Inga-Lena leg. psykolog, leg. psyko-
terapeut

1955 2017

Danckwardt-Lillieström, 
Gisela fil. mag. 1931–2017 1986
Davidsson, Carin professor 1920–2011 1962
Delphin, Sigrid apotekarfru 1871–1946 1919
Dew, Elisabeth fil. mag., administratör 1946 1996
Dunkels, Irena fil. dr, konsertpianist 1916–2014 1960

Edgren, Lilly doktorinna 1882–1962 före 1947
Edin, Anna-Lisa doktorinna 1887–1984 före 1945
Edlund, Märta direktörsfru 1908–1964 före 1948
Ek, Gun dramatiker 1936 1982
Ek-Nilsson, Katarina fil. dr, arkivchef 1948 2018
Ekman-Knöös, Gerd textillärare 1907–2006 1955
Ekström, Cecilia bibliotekarie 1973 2018
Elofson, Käthe doktorinna 1885–1946 1919
Eriksson, Tia konferenschef 1954 2007
Ernestam, Kerstin speciallärare 1932 1980
Essén, Stina doktorinna 1892–1977 före 1940

Fagerberg, Susanne jurist 1958 2019
Forsgren, Eva konsult, frilansare, sångerska 1960 2019
Fredrikson, Anna musikdirektör 1877–1954 1919
Fredriksson, Lilian adjunkt, författare 1942–2019 1996
Fries, Ulla konstnär 1946 1994
Frigell, Anna leg. sjuksköterska, beteende-

vetare
1945 2007

Frängsmyr, Birgitta fil. mag., bokhandels-
medhjälpare

1942 2004
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NAMN TITEL/YRKE FÖDD INVALD

Fägersten, Greta fil. mag., journalist,  
författare, lärare

1892–1974 före 1930

Gestblom, Elisabeth universitetsadjunkt 1938 1997
Gestblom, Sofia entreprenör 1974 2019
Giöbel Nordhagen, Aagot doktorinna 1893–1947 före 1942
Grape, Gerda arkivarie 1885–1974 före 1939
Grieg Cederblad, Johanne författare 1901–1979 före 1942
Göth, Karin fil. kand. 1915–1979 1962

Hahr, Elisabeth professorska 1880–1965 1919
Hahr, Sara jägmästarfru 1867–1953 före 1942
Hallgren, Margareta slöjdlärare 1924–1992 1955
Hamilton, Vera grevinna, fil. kand. 1919–2008 1958
Hammar, Else Randi biblioteksassistent 1907–2003 1935
Hamrin-Thorell, Ruth riksdagsman, journalist 1903–1991 1953
Harnesk, Brita fil. kand. 1908–2000 1966
Hedenstedt, Thyra doktorinna 1884–1971 1919
Hemmingsson, Kerstin fil. kand., arkeolog, etnolog 1936 1984
Hermodsson, Marianne musiklärare 1929–2012 1982
Heyman, Stina fil. mag. 1894–1985 före 1942
Hildebrand, Cari kommunikationskonsult 1960 2013
Hulter Åsberg, Kerstin överläkare 1944 1997
Hultgren, Eva leg. konstterapeut,  

aukt. familjerådgivare
1940 1992

Hägg-Bolin, Ella konstnär 1872–1954 före 1923
Hörner, Carolyn språklärare 1894–1980 före 1948

Johansson, Britt-Inger professor 1959 2007
Johansson, Ulla professorska 1868–1936 före 1936
Jonth, Margareta konsertsångerska, kultur-

entreprenör
1945 1999

Josefson, Ann-Marie jur. kand., ärkebiskopinna 1915–1972 1951
Josephson, Gabrielle professorska 1889–1972 före 1926
Juhlin, Ingrid 1928 1966
Julius, Elly doktorinna 1882–1962 före 1942

Kanger, Neita bibliotekarie, författare 1926 1962
Kinch, Micaela leg. läkare 1943 2002
Kittel, Greta direktörsfru 1879–1944 före 1933
Kjellberg, Birgit kosmetolog 1911–1995 1949
Kjessler, Marianne leg. sjukgymnast 1935 1973
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NAMN TITEL/YRKE FÖDD INVALD

Kleberg, Valgerda cand. phil., bibliotekarie 1903–1998 1950
Knutsson, Erna 1926 1960
Kollberg, Elsa jägmästarfru 1880–1977 1919
Kullenberg, Anna-Lis fil. mag., forskarassistent 1915–2015 1955
Källström, Ingeborg prostinna 1862–1952 1919
Köster, Lena journalist, författare 1951 2012

Langerová, Tania bokhandlare 1948 1996
Larsson, Ellen doktorinna 1871–1949 1919
Lehtonen-Sahlin, Anita skattejurist 1953 2013
Lidman, Sara författare 1923–2004 1955
Liljenberg, Elisabeth hushållslärare 1936–2015 1988
Lindberg, Gunilla redaktör, journalist 1934–2011 1994
Lindell, Gunhild musikdirektör 1906–1991 1951
Lindell-Asplund, Brita speciallärare 1940 1986
Lindgren, Märta juristfru 1903–1963 1950
Lindroth, Gunilla kanslibiträde, biblioteks-

assistent 
1918–1961 1960

Lindstedt, Gerda apotekarfru 1863–1941 1919
Ljungman, Gunilla leg. läkare 1940–2017 2013
Lundh, Berit redaktör 1935 1988
Lübeck, Kerstin jägmästarfru 1885–1985 före 1942
Löfström, Marianne fil.kand. 1912–1993 1962

Malmquist, Ingeborg professorska 1894–1949 före 1947
Marén, Magda doktorinna 1883–1926 1919
Matsson, Anne-Cathrine advokat 1943 2007
Melchert, Eva tandläkarfru 1891–1937 1919
Meurling, Beth purser 1945 1989
Meurling, Birgitta professor 1963 2014
Michanek, Daga lågstadielärare 1927 1974
Moström-Setterquist, Birgitta bibliotekarie 1916–2000 1958
Munktell, Brita leg. sjuksköterska 1907–1971 1949

Nilsson, Gunvor lågstadielärare 1924–2006 1994
Nilsson, Siv fil. mag. 1929–1983 1973
Nisser, Ulrika projektledare 1960 2014
Nordström, Ebba fil. kand., leg. läkare, 

 överläkare
1941 2002

Nordström, Harriet fil. kand. 1918–2006 1968
Norinder, Eva professorska 1894–1977 före 1947
Norlén, Rut redaktörsfru 1885–1972 1919
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NAMN TITEL/YRKE FÖDD INVALD

Norman, Margareta fil. mag. 1893–1965 1946
Norrlin, Greta lärare 1901–1986 1945
Nytell Oldeberg, Anna-Karin sångerska, artist 1965 2008
Næssén, Marianne fil. mag. 1942–2013 1998

Pahlberg, Cecilia professor 1955 2017
Pedersen, Annikki inredare 1947 1988
Porath, Ann-Marie bibliotekarie 1926–2016 1974
Psilander, Signe fil. mag., översättare 1882–1960 1919

Quensel, Britta bibliotekarie 1911–1979 1955

Rankka, Ella fil. mag., bibliotekarie 1918–2011 1966
Redin, Gunvor gymnasieadjunkt 1928 2005
Ringenson, Lisa översättare 1893–1980 före 1948
Rising, Greta ingenjörsfru 1902–1982 1947
Risinger, Märta-Stina fil. kand., receptarie 1933 1989
Ronne, Marta fil. dr, litteraturforskare, 

 kulturskribent, illustratör
1965 2017

Rundgren, Jont Birgit konsertsångerska 1925–2018 1978
Runnbäck, Agnes doktorinna 1865–1957 1919

Sallin, Ingrid gymnastikdirektör 1889–1978 före 1942
Samzelius, Maja konstnär 1895–1976 före 1940
Sanmark, Gunilla bibliotekarie 1937 1992
Schmidt, Gerda doktorinna 1872–1934 1919
Segerstedt, Kristina bankkamrer 1942 1978
Segerstedt, Marie-Louise 
(Coco)

journalist, universitets-
rektorska 

1906–2001 1951

Silfverstjerna, Magdalena församlingsherde, arkitekt 1958 2019
Simmons, Karin professorska 1889–1973 före 1927
Skarby, Eva-Britta fil. kand., institutionsassistent 1913–1998 1960
Skoglund, Solveig lågstadielärare, fastighets-

förvaltare
1955 2014

Skytte-Sjöberg, Wendela juristsfru 1883–1967 1919
Stenman Jacobson, Gunilla undervisningsråd 1944 2006
Strauss, Gertrud förlagsredaktör 1889–1988 1929
Strömholm, Gunilla jur. kand., fil. kand., universi-

tetsrektorska
1935–2013 1980

Sturzenbecker, Marie ingenjörsfru 1875–1957 1919
Sund, Margareta psykolog 1943 2007
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NAMN TITEL/YRKE FÖDD INVALD

Sundquist, Barbro fil. kand., 1:e biblioteks-
assistent

1908–1982 1953

Svanfeldt, Brita doktorinna 1916–2013 1950
Svedelius, Ebba pianopedagog 1917–2009 1976
Sydow, Eva Helena von bibliotekarie 1950 1992
Säflund, Anita institutionssekreterare 1905–1980 1955
Söderberg, Anna doktorinna 1869–1935 1919

Tamm, Anne 1915–2016 1966
Taube, Gurli fil. lic., 1:e bibliotekarie 1890–1980 1927
Taube, Liliane fil. kand., institutions-

sekreterare
1936 1968

Thomson, Anna-Lisa keramiker, konstnär 1905–1952 före 1946
Thorling, Aina professorska 1882–1943 1919

Ugglas, Catharina af leg. sjuksköterska 1934 1984

Wahldén, Christina författare, journalist 1965 2018
Walldén-Furster, Stina tandläkare 1906–1996 1953
Wangefelt Ström, Helena kulturarvsforskare 1968 2019
Weiner, Gudrun bibliotekarie, fil. dr 1941 2010
Wejryd, Kajsa gymnasiechef 1950 2016
Wemer, Anne personalkonsulent 1915–2004 1948
Wersäll, Astrid sång- och talpedagog, 

 pianolärare
1902–2003 före 1942

Wersäll, Kerstin kaptenska 1892–1985 före 1942
Westgren, Selma apotekarfru 1862–1946 1919
Wide, Maria professorska 1865–1958 1919
Widenfelt, Charlotte intendent 1955 2019
Wigert-Österlund, Mathilde konstnär, författare 1873–1943 före 1948
Wikström, Agneta överläkare 1946 2004
Winberg, Margareta organist 1915–2008 1968
Windahl Pontén, Annika besökskoordinator 1966 2018
Wrange, Inga-Britt företagare 1930–2008 1968

Åhlén, Marit fil. dr 1951 2002

Öman, Birgitta kultursekreterare 1944 2001
Östberg, Monica psykolog, docent 1946 2017
Östberg Eriksson, Kristina leg. psykoterapeut, författare 1951 2004
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Källor
Otryckt material
UUB, Damsällskapets Concordias arkiv, medlemsförteckningar, kassaböcker, proto-

koll och anföranden
Damsällskapet Concordia Minnesskrift [stencil,1998]

Digitalt material
Befolkningen i Sverige 1860–1947. Arkiv Digital
Kyrkoarkiv (Arkiv Digital)
Svenska Dagbladet. Digitalt arkiv
Svenskt biografiskt lexikon. Digital utgåva
Sveriges befolkning 1940, 1950, 1960, 1975 och 1985. Arkiv Digital
Sveriges dödbok 1860–2017. Dataregister. Sveriges Släktforskarförbund. (Stockholm, 

2019)
Svenskt porträttarkiv. Projekt Runeberg
Sveriges statskalender. Projekt Runeberg
Upsala Nya Tidning. Digitalt arkiv
Vem är det. Svensk biografisk handbok. Projekt Runeberg
Vem är vem? Projekt Runeberg





275

Personregister

Aagård, Martin 74 n.9
Aalto, Alvar 241
Abenius, Margit 36, 65, 168
Abramson, Otto 90
Abramson, Sickan (Signe) 55, 76, 82, 

86, 90–93, 98 n.49 n.51, 99 n.58, 113, 
130, 234, 235–238, 240, 243

“Agnes von K” 151
Ahlinder, Bergliot 114, 118 n.1 n.5, 

237–238, 240–242, 244, 246
Ahlman, Lillemor 233, 238
Ahlsten, Eva 261
Ahlstrand, Love 75 n.21
AKO se Nytell Oldeberg, Anna-Karin
Aldskogius, Maj 12, 61, 104, 105, 

256–257, 259–261, 264
Almgren, Berta 95, 233, 235, 237, 240
Almgren, K.A. 255
Almgren, Oskar 95
Almqvist, Carl Jonas Love 46, 251
Alsén Reimer, Karin 22, 54, 55, 75 n.20, 

253, 256, 259, 260–261, 263
Alving, Barbro (Bang) 159
Ambjörnsson, Ronny 24 n.11
Andersen, H.C. 238
Andersson, Aksel 30
Andersson, Gudrun 24 n.5, 60, 61, 265
Andersson, Olof (senare Silfver-

lood) 174
Andersson, Petter 263
Andræ, Catharina 56, 94, 202, 204, 210, 

212–213, 215, 224–225, 229 n.40 n.42, 
244–246, 249–252, 254, 256

Andræ, Ellen 110, 129, 220, 223, 224, 229 
n.32 n.33, 234, 236, 238, 240

Andræ, Göran 225, 250
Andræ, Håkan 212, 224, 229 n.34
Andræ, Margareta 12, 41, 47 n.4, 49 

n.38, 105, 187, 225, 226, 250, 258
Andræ, Staffan 234
Andræ, Tor 223
Andrić, Ivo 181
Anér, Gunvor 69, 74 n.17
Anna Stava 68
Annerstedt, Claes 48 n.15
Arden, Elizabeth 110
Aronson, Anders 64
Aronson, Stina 20, 64, 65–67, 69, 74 n.1 

n.3 n.5 n.7 n.8 n.9, 235, 244, 256
Arwin, Susanna 135 n.15
Atterberg, Ingrid 82, 83–84, 85–86, 98 

n.31, 204, 245, 249, 255
Atterbom, Per Daniel Amadeus 70
Atticus, Titus Pomponius 37, 241
Ax, Carin 38, 48 n.22, 49 n.32, 54, 58, 

61, 69, 74 n.7, 82, 86–88, 91–92, 98 
n.37–38 n.40 n.51, 104–106, 107 n.6, 
118, 130, 133, 155, 173, 174, 175, 176–177, 
178 n.1–5 n.7, 179, 200, 206, 214, 218, 
238, 239–242, 245, 247–248, 250–251, 
253–260

Axelson, Karin (tidigare Parkman) 104, 
105, 106, 217, 258, 259

Bach, Johann Sebastian 66, 210, 244
Backberger, Barbro 241
Backman, Christina 24 n.9, 78, 147, 151 

n.5 n.6 n.10
Bang se Alving, Barbro
Beer, Johan 47 n.6

Personregistret omfattar hela boken utöver medlemsförteckningen.
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Beethoven, Ludvig von 66, 101–102, 
166, 210, 233, 239, 242–243, 253

Befve, Eva 147
Bellman, Carl Michael 71, 108
Bellman, Johan Arendt 71
Benedictsson, Victoria 68
Bengtsson, Gerda 94
Berg, Anna-Märta 93, 239
Berg, teckningslärare 233
Bergeron, Nils (Nikolaj) 165–167
Bergeron, Tor 101, 166, 234, 237
Bergeron, Vera (f. Romanovskaja) 101, 

164, 165, 166–167, 183, 210, 212, 220, 
233–234, 236–243, 248, 254, 256

Berglund, Kerstin 19, 22–23, 54, 55, 57, 
61, 103, 106–107, 125, 133, 171, 174–176, 
178 n.9, 187, 191–192, 200–201, 204, 
209 n.1, 218–219, 247, 248–266

Bergman, Gun 180, 183 n.4
Bergman, Ingmar  183 n.4
Bergman, Malin 172 n.2
Bergstrand, Östen 78
Bergström, Ann-Marie 233
Bernadotte, Christine 57, 123, 125, 133, 

171, 203, 212, 218, 249, 250–255, 261, 264
Bernadotte, Estelle 133, 204, 264
Bernadotte, Folke 203
Bill, Gunilla 58, 96, 132, 199, 202–205, 

209 n.1, 211–212, 246, 248, 250, 252, 
258–259

Bille, Anna-Lisa 45, 54, 203, 249, 250, 
254

Billing-Ottosson, Ann-Marie 205, 259, 
262

Birgegård, Ulla 183 n.7 n.10
Birgitta (helgon) 259
Birkeland, Aina (f. Karlson) 23, 202, 237, 

246
Bjarnestam, Eva Atle 98 n.34
Björkfors, Aina 46, 71
Björklund, Martina 183 n.6 n.8 n.10
Björkman, Margareta 47 n.2
Blanch, Lesley 69, 236
Blixen, Karen 245
Blumes, Laurentius Wilhelm 245
Bodén, Anna 256

Boëthius, Hanna 17, 77, 94, 97 n.2, 99 
n.67, 220, 228 n.8, 229 n.33, 236, 239, 
241, 243, 245

Bohn, Gottfried 101
Bolin, Sigurd 79
Bondeson, Euthanasia 71
Borevi, Karin 154, 156 n.6 n.9
Bourdelle, Antoine 250
Boye, Karin 26
Brahms, Johannes 101–102, 166, 210, 

233, 243, 247
Brand, Barbara E. 47 n.3, 49 n.42
Brandes, Georg 68
Bratt, Olof 149–150
Braun, Wilhelm von 174
Bremer, Fredrika 16, 182, 183 n.10
Brilioth, Yngve 132
Bring, Märta 32, 129
Bring, Samuel 32
Bringéus, Nils-Arvid 209 n.7
Brontë, Anne 239
Brontë, Charlotte 239
Brontë, Emily 239
Brunius, Célie 74 n.16
Brunius, Ulla (f. Hökenberg) 74 n.16, 

249, 251, 260
Brunzell, Vanja 56, 131–133, 193, 194, 

195, 200, 204, 212, 214, 252
Brusewitz, Sara 95, 235
Bureus, Johannes 58
Burman, Annie 12
Burman, Carina 11, 12, 24 n.11, 47 n.6, 48 

n.24, 57, 59, 67, 69, 70–71, 123, 132, 183 
n.10, 206, 208, 209 n.1, 260, 262–266

Burman Wallace, Alice 123, 264
Böök, Fredrik 68, 234

Carlson, Kerstin 44–46, 49 n.40 n.43, 
50 n.44–45 n.48, 69, 203–204, 208, 209 
n.1, 225, 249–252, 254, 259, 263

Carlsson Wetterberg, Christina 24 n.4
Carmen 86
Cartwright, Adam 239
Cartwright, Hoss 239
Cartwright, Little Joe 239
Cavallini, Birgitta 228 n.13
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Cederblad, Carl 72, 73, 159, 160, 161
Cederblad, Emy 68–69, 72–73, 131, 157, 

158, 159–160, 161, 162, 163 n.30, 233, 
234–236, 239, 256

Cederblad, Johanne se Grieg Ceder-
blad, Johanne

Cederblad Lindfors, Carin 73
Cederström, Anna 257
Chanel, Coco 135
Chopin, Frédéric 101–102, 123, 233, 239, 

253
Claesson, Anders 264
Clarissa se Sundquist, Barbro
Cleve, Cecilia 27, 47 n.2
Cleve, Friedrich August 47 n.2
Coco se Segerstedt, Marie-Louise 

(Coco)
Collberg, Elsa 243
Colliander, Harriet 32, 34, 35, 48 n.28, 

127, 234, 238
Colliander, Selma 30–31
Corinna (pseudonym) 75 n.23
Cruickshank, George 95
Cruickshank, Isaac Robert 95
Cullberg, biskop 257

Dagerman, Stig 68, 160, 234, 238
Daleflod Lindahl, Inga Lena 57, 60, 105, 

266
Dalin, Olof von 108
Danckwardt-Lillieström, Gisela 212, 

252, 256–258
Darwin, Chalres 261
Davidsson, Carin 22, 25 n.30, 33, 41, 

167 n.1 n.2, 179, 180, 181–183, 200, 212, 
217–218, 240–243, 250, 253–254, 256

Davidsson, Åke 33, 49 n.37, 179–180, 
183

Dickens, Charles 95
Didrik 68
Dietrichson, L.H.S. 234
Dillner, Elisabeth 259
Djurle Olander, Elisabeth 25 n.20
Doyle, sir Arthur Conan 263
Drottningen av Saba 211
Dufva, Elise se Taube, Gurli

Dunkels, Alfred 101
Dunkels, Irena 101, 102, 165, 220, 

239–241, 247

Edlund, Märta 235–236
Edwardson, Eva 10
Edwardson, John-Paul 79
Ehrenbölja, greve 115
Ehrenheim, Jacob von 260
Ekelöf, Gunnar 238
Ekholm, kapten 242
Ekman, Gösta d.ä. 262
Ekman-Knöös, Gerd 54, 94, 247
Ekström, Cecilia 27, 59, 266
Ekströmer-Fürst, Gunilla 93, 247
Ellman, Richard 135 n.16
Elvers, Ivar 98 n.40
Enequist, Gerd 191
Engström, Lennart 23
Erikson, Josef 234
Eriksson Lindvall, Carin 63 n.27
Eriksson, Gunnar 49 n.34
Eriksson, Josef 191, 226
Erixon X:et, Sven 92
Ernestam, Arne 103, 201, 251
Ernestam, Kerstin 60, 103, 133, 201–204, 

206, 209 n.1, 249, 251
Ersson, Ingrid 235
Eschelsson, Elsa 190
Essen, Charlotte von 96, 210, 242
Essén, Stina 93, 233
Eugenia, kejsarinna 236

Fagerberg, Sven 237
Falk, Johan 49 n.35
Fehrman, Carl 36
Fennell, Janice C. 47 n.12
Fernholm, Jan-Folke 97 n.7
Flugel, C.J. 135 n.1
Folcke, Nils Magnus 256
Forsgren, Mats 49 n.35
Forssberg, Erik 190
Foucault, Michel 34, 153, 154
Fouché, Joseph 68, 233
France, Anatole 126, 134, 135 n.1
Frank, Josef 92
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Fredrika Dorotea Vilhemina, drott-
ning 237

Fredrikson, Anna (f. Wennström) 20, 
57, 79–80, 100–101, 105, 141, 145 n.9, 
220, 221, 228 n.5, 233–235

Fredrikson, Bothild 154
Fredrikson, Emil 220
Fredriksson, Karl G. 70
Fredriksson, Lilian 11, 57, 61, 69, 70, 72, 

255–256, 262–265
French, Marilyn 24 n.2
Fridh-Haneson, Britt Marie 24 n.14, 25 

n.16–17
Fridrichsen, Anton 154
Fries, Elias 88
Fries, Ellen 18–19, 27, 190
Fries, Ulla 88–90, 98 n.41 n.42–47, 261
Frigell, Anna 56, 217, 263, 265
Friström, Jan-Olof 48 n.18
Fru Dygd 242
Fru Lusta 174, 242
Frykman, Jonas 24 n.10, 62 n.2 n.8
Frängsmyr, Birgitta 132, 259–260, 263
Frängsmyr, Carl 261
Fröding, Gustaf 262
Fägersten, Greta 68–69, 74 n.17, 203, 

210, 234, 236–237, 241–244

Gandhi, Mahatma 168
G.B. (signatur) 75 n.23
Geijer, Erik Gustaf  46, 70, 101, 233, 239
Geijerstam, Carl-Erik af 256
Gellermark, Bodil 176, 178 n.8
Gestblom, Elisabeth 123, 256–260, 

262–263, 265
Gille, Yvonne 229 n.41
Goethe, Johann Wolfgang von 70
Goldschmidt, Herbert 36–37
Graeske, Caroline 74 n.1
Granström, Erik 263
Grape, Anders 33, 49 n.37, 71, 72
Grape, Gerda (f. Tholander) 27, 32–35, 

48 n.25 n.27, 181, 236, 239
Grave, Elsa 238
Grevesmühl, Maud 116, 117
Grieg, Edvard 73, 101, 234, 236–237

Grieg, Nordahl 75 n.22
Grieg Cederblad, Johanne 72, 73, 75 

n.22 n.23, 154, 156 n.8, 159
Gräddnos, Maja 102, 104, 204
Gullberg, Elsa 92
Gullberg, Hjalmar 236
Gunnarsson, Gunilla 176, 178 n.8
Gunne (signatur) 62 n.9
Gustavsson, Sven 183 n.7
Gyllander, Bo 42
Gyllenadler, Kerstin 96, 241
Gyllenbalk, Agneta 116–117
Gyllenkrok, Torun 167 n.8
Göranson, Ulf 12
Göransson, Viking 82
Göth, Karin 94, 122, 124, 179, 240, 242, 

244
Göthe, Maja 161

Hagegård, Håkan 186
Hagen, Ellen 170
Haglund, Ingegerd 24 n.14, 25 n.16 n.17
Hagman, Ulla 178 n.10
Hahn, Gunnar 185
Hahr, Elisabeth 223, 234
Hake, Sara 100
Hallgren, Margareta 237
Hamilton, Vera (f. Lindberg) 21, 54, 69, 

119 n.8, 170, 201, 238, 242, 246–247, 258
Hammar, Alexander 153
Hammar, Carsten 153
Hammar, Else Randi (f. Nielsen) 35, 39, 

45, 153–154, 155, 156, 185, 235, 239, 242, 
244–247, 255, 257

Hammar, Henrik 153, 156 n.1 n.2 n.4
Hamrin-Thorell, Ruth 168–169, 170, 

171, 236–237, 244–245, 248–249, 257
Hamrin, Felix 168, 171
Harnesk, Brita 45, 242–243, 246
Hassler, Ove 229 n.35
Hedberg, Olle 68, 160, 233
Hedblom, Folke 48 n.27
Hedborn, Samuel 139
Hedenius, Ingemar 154
Hedenstedt, Birger 223
Hedenstedt, Thyra 220, 223, 234, 238
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Hedstrand, Anna 80, 97 n.15–17
Heidenstam, Jeanette von 251
Heidenstam, Verner von 236
Heim, Kathleen M. 47 n.3 n.12
Heise, Peter 101
Helén, Gunnar 171, 172 n.11
Helvig, Amalia von 70
Helvig, Bernhard von 70, 75 n.20, 262
Hemmingsson, Kerstin 56, 93–94, 202, 

249–251, 254
Henrikson, Alf 242
Henriksson, Tor Göran 88
Henriques, Pontus 38, 240
Hercules 242
Herlitz, Gillis 209 n.7
Hermodsson, Marianne 102, 133, 212, 

249, 256
Hertzberg Johnsen, Birgit 63 n.30, 209 

n.3
Hesselgren, Kerstin 170
Heyman, Stina 68, 233, 235–236, 243, 245
Heyman, Viveca 235
Hildebrand, Cari 57, 263
Hirdman, Yvonne 24 n.4 n.10
Hjorth, Bror 64, 92, 123, 250, 260
Hjorth, Gösta 64
Hjorth, Margareta 251
Holgersson, Ulrika 25 n.33
Hollinghurst, Alan 263
Holm, Birgitta 67, 74 n.9 n.12
Holmdahl, Martin H:son 229 n.46
Holmes, Sherlock 159, 263
Holmgren, Ann Margret 170
Holmvall, Karin 258
Hoppe, Gunnar 102
Horn, Agneta 195
Hornwall, Gert 48 n.23, 49 n.30
Hult, Hildur 147
Hultén, Ragnar 185
Hulter Åsberg, Kerstin 23, 61, 178, 183 

n.3, 257–260, 262–264, 266
Hultgren, Gunnar 257
Hultgren, Eva 254
Hägg-Bolin, Ella 19, 77–79, 97 n.6 n.8, 

149
Hägg, Jacob 78

Händel, George Frideric 101
Hörner, Carolyne 236, 238, 242
Hössjer, Boel 25 n.20

Ihran, Manne 95, 257
Inez, syster 17

Jacobowsky, Bernhard 150, 151
Jahnke, Peter 98 n.43
Jakob 160
Jakobsson, fru 160
Jansdotter, Anna 24 n.4
Jansson, Tove 57, 69, 248, 264
Jesus 96, 204, 211, 245
Jiménez, Ramón 237
Johannisson, Karin 24 n.13, 150, 152 n.23
Johansson (frisörmästare) 115
Johansson, Britt-Inger 11, 12, 56, 60, 

261–266
Johansson, Inga 257
Jolo se Olsson, Jan-Olof
Jonth, Margareta 104, 105, 106, 123, 134, 

188, 257, 260–263, 265–266
Joplin, Scott 103, 253
Josef 175
Josefina, drottning 164
Josefson, Ann-Marie 22, 27, 54, 118 n.2, 

121, 125, 128, 131, 170, 235, 237–238, 243
Josefson, Lena 128
Josephson, Erik 245
Josephson, Ernst 248
Josephson, J.A. 101–102, 233, 239, 256
Juhlin, Ingrid 54, 56, 93, 174, 204, 242, 

244, 245, 247–248, 250–251, 253, 255
Jönsson, Love 85, 97 n.27 n.29, 98 

n.32–33

Kahlo, Frida 96, 203, 254
Kalmán Stefánsson, Jón 263
Kan, Ada 183 n.1 n.12
Kan, Aleksander 183 n.1 n.12
Kanger, Neita 179, 240
Karl XII 195
Karl XIV Johan 26, 261
Karl XV 51
Karlfeldt, Erik Axel 145 n.4, 263
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Karlqvist, Anna 25 n.18
Karlson, Hugo 23
Karlsson, Aina 168
Keane, Molly 252
Key, Ellen 16
Key-Åberg, Sandro 242
Kinch, Micaela 35, 55, 60–61, 153–155, 

259, 262–263
Kinch, Nils 155, 262
Kjellberg, Astrid 147
Kjellberg, Birgit 101, 119 n.8, 130, 194, 

223, 229 n.29 n.31, 234, 236–237, 239, 
241–242, 244, 246

Kjellberg, Jonas 233
Kjellberg, Lars-Jonas 229 n.29 n.31
Kjessler, Marianne 246, 247
Kleberg, Olof 48 n.26
Kleberg, Tönnes 31, 33–34, 48 n.26
Kleberg, Valgerda 33–34, 48 n.26, 122, 

124, 203, 210, 234, 238, 240, 242–245, 
247

Knaust, Adolf Fredrik 139
Knaust, Anna 139
Knaust, Gustaf Ferdinand 139
Knaust, Sophia Carolina (f. Anders-

son) 139
Knutsson, Erna 102, 182, 201, 203, 204, 

210, 239, 240, 242–245, 248, 255, 259
Knutsson, Gösta 102, 182, 204, 226
Knös, Gerda 237
Knös, Thekla 253
Kock, Augustin 223
Kollberg, Elsa 111, 234, 238
Krantz, Margareta 196 n.1
Kristina, drottning 195
K.R-n (signatur) 75 n.23
Kronning, Hans 49 n.35
Kullenberg, Anna-Lis 21, 39, 68, 

95, 101–102, 105–106, 202, 203, 210, 
236–245, 248

Kullenberg, Bertil 21, 101–102, 237
Källmark, Hjalmar 150
Kättja 242
Köster, Lena 70, 75 n.19, 214, 263, 264

Læstadius, Petrus 69, 244
Lagerlöf, Selma 73, 104, 238, 257
Lagerlöf Nilsson, Ulrika 25 n.27
Lamberg, Anna 28, 47 n.9
Lang, Maria 57, 69, 264
Lange, Dagmar se Lang, Maria
Langer, Jo 258
Langerová, Tania 255, 258, 263
Larsson, Arvid 141
Larsson, Ellen 10, 120, 139, 141–142, 216
Larsson, Lars Axel 141
Larsson, Lars Erik 186
Leche, Gunnar 26
Lee Master, Edgar 36, 237
Lehnert, Gertrud 135 n.2
Lehtonen, Anita 263
Lejdström, Oscar 34
Lenngren, Anna Maria 68, 102, 233, 238, 

243
Levi, Carlo 68, 233
Lewenhaupt, Lotta 135 n.14
Lhote, André 90
Lidman, Sara 64, 66–67, 74 n.9, 235
Liljefors, Bruno 146
Liljenberg, Elisabeth 256
Liljencrantz, Axel A:son 49 n.37
Liljequist, Gösta H. 167 n.8
Lindberg, Gertrud Maria 258
Lindberg, Gunilla 70, 75 n.19, 146, 148, 

151 n.2 n.8, 254, 256–257, 260
Lindberg, Katarina Vilhelmina 145 n.8
Lindberg, L. 147
Lindberg, Stig 92
Lindblad, Adolf Fredrik 101, 233, 239
Lindegren, Erik 69, 236
Lindell, Gunhild 54, 101, 106, 133, 202, 

210, 220, 226, 234, 236–241, 244, 246, 
248, 251, 256

Lindell-Asplund, Brita 101, 106, 226, 
229 n.44, 251, 256

Lindén, Claudia 24 n.11
Lindgren, Märta 235
Lindgren-Fridell, Marita 98 n.50
Lindkvist, Gustaf 47 n.9
Lindkvist, Jonas 257
Lindqvist, Christina 49 n.35
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Lindroth, Gunilla (f. Kollberg) 38–39, 
41, 239

Lindroth, Sten 38, 102
Linné, Carl von 259–260
Lissko (kossa) 184
Liszt, Franz 102, 253
Lively, Penelope 252
Ljunggren, Johanna 48 n.16, 49 n.42
Ljungman, Gunilla 69, 263
Ljungquist, Walter 204, 251
Lovisa, drottning 51
Lundequist, Nils Wilhelm 37, 241
Lundgren, Britta 24 n.15
Lundgren, Lena 47 n.7, 48 n.18, 49 n.42
Lundgren, Thyra 92
Lundin, Monika (f. Abramson) 237
Lundin, Sofia 148, 151 n.9
Lundquist, Neita 32, 36, 40, 48 n.23, 49 

n.30 n.37
Lundström, Catarina 25 n.27
Lundström, N.S. 47 n.11
Lutterman, Ester 257
Lübeck, Kerstin 239
Lyttkens, Sonja 104, 260
Lyttkens, Viola 257
Låstbom, August 254
Löfgren, Orvar 24 n.10, 62 n.3 n.8
Löfström, Marianne 122, 128, 131, 179, 

211, 240–242, 244, 246
Lönnroth, Erik 44

Magnell, Agnes 19
Malm, Einar 174, 238, 256, 259
Malmsten, Bodil 202
Maria, Jungfru 175, 245
Marinković, Ranko 181, 241
Martin, Anders 235
Martin, Edna 94
Mattias, Fader 259
Mattsson, Anne-Cathrine 262
Melander, Signe 239
Melusina 180
Mendelssohn, Felix 101, 239
Mercer, John 251
Merikanto, Oskar 102, 242
Meurling, Anne 102, 253

Meurling, Beth 102, 253
Meurling, Birgitta 11, 12, 25 n.27, 58, 

59–61, 62 n.12, 130, 208, 264–266
Meurling, Carl 102, 253
Michanek, Daga 54–55, 133, 204, 212, 

246–247, 252, 259
Miller, Henry 44
Mistral, Gabriela 72
Molin, Karin 47 n.6
Monjo, Enrique 247
Montgomery, Küllike 260
Morris, William  59, 265
Moses, Grandma 91, 236
Moström-Setterquist, Birgitta 37–39, 

170, 180, 238, 240
Mozart, Wolfgang Amadeus 102, 235, 

253
Munktell, Brita 67, 235, 237, 238
Munthe, Axel 266
Murray, Robert 229 n.35
Myrberg, O.F. 249
Myrdal, Alva 53
Myrdal, Gunnar 74 n.18
Myrstener, Mats 47 n.7, 49 n.42

Næssén, Marianne 257
Narbut, Ljubov 164, 165
Nevelius, Eva 98 n.35
Nevéus, Torgny 47 n.6
Nielsen, Carl 240
Nilsén, Anna 145 n.7
Nilsson, Birgit 185
Nilsson, Christina 147
Nilsson, Ernst 257
Nilsson, Gunvor 2
Nilsson, Siv 122, 211, 245–246, 248–249
Nisser, Ulrika 61
Norberg, Jan 188
Nordström, Ebba 55, 131, 258, 261–263
Nordström, Harriet 54, 128, 201–202, 

203, 204, 215, 244–248, 253–254
Norinder, Eva 65, 96, 113, 233–240, 249
Norling, Olle 148
Norman, Margareta 68, 91, 93, 99 n.62, 

233–234, 236
Norrby, Ida 256
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Norrlin, Greta 31, 35, 38, 48 n.22 n.28, 
51–52, 57, 62 n.1 n.6 n.20, 65–68, 74 
n.6 n.7, 77–79, 81–82, 90, 97 n.4–5 n.11 
n.13 n.18, 98 n.48, 100, 105, 107 n.1, 
113, 115, 118 n.4, 119 n.6–8, 120, 125 n.1, 
144, 145 n.20, 203, 215, 220, 223, 228 
n.2 n.6–7 n.17, 229 n.27–28 n.33 n.36, 
233–244, 246, 248–249

Norrlin, Ivar 57
Nyblom, Lennart 69
Nyman, Maria 48 n.15
Nyrén, Carl 96
Nytell Oldeberg, Anna-Karin 104

Ofvandahl, Erik 195
Ohlander, Ann-Sofie 25 n.16, 25 n.17, 

192 n.2
Olerud, Carl 179
Olerud, Nilla (f. Andersson) 179
Olrog, Ulf Peder 103–104, 201, 251, 256
Olson, Tillie 250
Olsson, Jan-Olof 69
Olsson, Vibeke 263
Oscar I 164
Otero, Gudrun 259
Ovidius Naso, Publius 69, 174, 240

Pahlberg, Cecilia 56, 60, 265
Palm, Gerda 147
Palmenfelt, Ulf 209 n.2
Palmgren, Folke 229 n.35
Palmgren, Selim 102, 242
Palmgren, Valfrid 27–28, 30, 43, 47 n.7
Pankhurt, Emmeline 29
Parkman, Karin se Axelson, Karin
Paulsson, Mats 251
Pedersen, Anniki 252
Pedersen, Arne 98 n.40
Pennycook, Elisabeth (Lizzie) 168
Percy, Arthur 92
Persson, Cecilia 49 n.39
Persson, Ingrid 25 n.20
Petrus, Anna 104, 260
Peterson, Gunnar 258
Pettersson, Betty 18–19, 27, 189
Pettersson, fröken 51–52, 120, 121

Pettersson, professor 41
Plinius Caecilius d.y., Gaius 243
Porath, Ann-Marie 42, 43, 46, 96, 

202–203, 247, 249, 251, 254, 259
Proust, Marcel 258
Psilander, Hjalmar 115
Psilander, Signe 57, 68, 79, 108, 109, 

114–115, 117–118, 119 n.6, 142, 144, 145 
n.2 n.12 n.15, 233–235, 238

Pym, Barbara 263
Pyret se Segerstedt, Kristina

Quennerstedt, Gunnar 28
Quensel, Britta Theodorsdotter 36–37, 

39–40, 49 n.31, 95, 154, 236, 239, 241, 
242, 245

Rangström, Ture 191, 241
Rankka, Ella (f. Rotkirch) 32, 38–40, 49 

n.35, 87, 154, 243, 245, 247–248, 251, 255
Rankka, Erik 39, 49 n.35
Red Top se Nyblom, Lennart
Redin, Gunvor 105, 205, 260, 262
Redin, Lisa 99 n.67
Rendell, Ruth 72
Rhudin, Fridolf 111
Ridderstedt, kapten 116–117
Ridderstedt, Lars 257
Ridderstedt, Marianne 115–117
Rimm, Anna-Maria 24 n.10
Ringenson, Lisa 95, 235
Rising, Greta 235
Risinger, Marta-Stina 253, 255
Robertson, Eva 94
Romanovskij, Ignatij 164
Ronne, Marta 47 n.6, 59, 266
Rooth, Gunnila 228 n.5
Rosén, Seth 26, 47 n.1
Rudbeck, Christina Charlotta 174, 250
Rudbeck, Olof d.ä. 258
Rudbeck, Olof d.y. 174
Rudberg, biskop 257
Rundgren, Erik 186–187
Rundgren, Gunnar 186–187
Rundgren, Jont Birgit (f. Nilsson) 46, 

55, 103–104, 133, 184, 185, 186–188, 



PERSONREGISTER

283

200–202, 204, 210, 247–249, 251–252, 
254–256, 258–259

Rundgren, Kicki 184, 186–187
Rundgren, Magnus 186
Runius, Johan 108
Rus 242
Ryberg Finsen, Niels 33
Rydbeck, Kerstin 63 n.27
Rydelius, Ellen 265
Rydén, Bengt Erik 47 n.6
Rügheimer, Louise 63 n.27

Sahlin, Margit 25 n.20
Salomo 92, 211
Samzelius, Ingrid 34
Samzelius, Maja 93
Sand, George 250
Sandberg, Paul 17
Sandel, Cora 257
Sandell, Andreas 160
Sandström, Anna 33
Schiller, Friedrich 70
Schmekel, Anna-Märta 178 n.10
Schneider, Gertrud 103, 258
Schoultz, Solveig von 238
Schubert, Franz 101–102, 185, 233, 235, 

247
Schumann, Robert 101
Schweitzer, Albert 263
Schück, Ellen 30
Schück, Henrik 48 n.15, 247, 255
Segerstedt, Kristina 45, 187, 213, 214, 

215, 227, 229 n.46–47, 250, 258
Segerstedt, Marie-Louise (Coco) 22, 

54, 62 n.12, 69–70, 74 n.18, 213, 227, 
235–237, 245, 247–249

Segerstedt, Torgny 62 n.12, 213, 227
Semjonov, Dimitrij 253
Setterlind, Bo 186
“Sigrid H” 151
Silfverlood, Olof se Andersson, Olof
Silfverstolpe, Malla 53, 176, 216
Silverskantz, baron 115–117
Sjöberg, Birger 103, 201, 236, 251
Sjögren, Emil 102, 242
Sjöstrand, Karin 47 n.8 n.12, 48 n.13

Skarby, Eva-Brita 239, 247
Skilondz, Andrejeva von 185
Skoglund, Solveig 58–59, 60, 211, 264, 

265
Skrjabin, Aleksandr 101, 236
Skytte-Sjöberg, Wendela 97 n.9, 144, 

236, 237
Slettengren, Marianne 229 n.40
Sondell, Andreas 158
Sonntag, Signe 147
Stenman Jacobson, Gunilla 59, 

260–261, 263, 265
Stiernhielm, Georg 174, 242
Strauss, Gertrud 68, 102, 120, 125 n.1, 

210, 233, 235–240, 242, 243, 244–246, 
256

Strömholm, Gunilla (f. Forslund) 22, 
47 n.6, 62 n.12, 189, 190, 191–192, 250, 
254, 258

Strömholm, Stig 62 n.12, 189, 192
Ståhl, Ann 145 n.17
Ståhl, Eric 88, 98 n.43
Sund, Margareta 60, 262
Sundell, Lars-Göran 49 n.35
Sundgren, Gunnar 83, 121
Sundquist, Barbro (f. Johnsson) 36, 
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