


Prästdottern som blev 
kvinnosakskvinna 

Inger Hammar 

Från 1800-talet och framåt övertog det moderna projektets ideologer 
den roll som företrädarna för den religiösa diskursen hade innehaft i 
det förmoderna samhället. En vetenskapssyn grundad på empi
riskt/rationella antaganden om verkligheten kom att få tolkningsföre
träde i västvärlden. I takt med att metafysiska antaganden om verk
ligheten avlöstes av inomvärldsliga ideologisystem vann sekularise
ringen insteg i samhället. 

Kanske har det senaste århundradets sekulariseringsprocess gjort 
oss blinda för att tidigare generationer var förankrade i ett tanke
mönster, djupt främmande för ett livskall utan metafysiska förtecken.1 

För den sekulariserade människan saknar kallelsebegreppet verklig
hetsförankring.2 Den reciproka innebörden i begreppet kallelse förut
sätter att någon kallar och samtidigt att någon besvarar denna kal
lelse. Den människa som utgår från att tillvaron saknar gudomlig 
dimension kommer inte att förankra sin livsgärning i någon kallelse
lära. Människan blir en biologisk varelse som själv skapar ramarna för 

1 Om kvinnohistorikers tendens att bedriva forskning utan analys av den religiösa 
diskursen se Inger Hammar, "Några reflexioner kring 'religionsblind' kvinnoforsk
ning", Historisk tidskrift nr i 1998. Se även Ulla Manns, "Den religionsblinda 
kvinnorörelseforskningen - en kommentar till Inger Hammars kritik", Historisk 
tidskrift nr 2 1998 samt Hanne Rimmen Nielsen, "Religionsblindhed. En debat i 
svensk og nordisk kvindehistorie", Den jyske historiker, extranummer december 1998: 
"Historie Faget - et udsyn". 

2 Om den lutherska kallelseläran som styrande princip i 1800-talsmänniskans liv se 
bl.a. Christer Ahlberger i Västsvensk särart. Fem föredrag kring västsvensk kultur och 
samhällsutveckling i historiskt perspektiv, Göteborg 1992. Se även Inger Hammar, "Den 
problematiska offentligheten. Filantropi, kvinnokall och emancipation", Scandia nr 2 
1996; "Den svårerövrade offentligheten. Kön och religion i emancipationsprocessen", 
Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2 1998. 

9 



sin livsuppgift. Kvarlämnade dokument ger vid handen att 1800-
talsmänniskan satte in sin livsgärning i ett större sammanhang - i 
synnerhet om man som den unga kvinna jag ämnar citera nedan be
redde sig att framleva sitt liv i en prästgård på landet. 

Kvinnans kallelse är hög 
I början av september 1849 satt den nyförlovade Ida Rebecka Schmidt 
och skrev i sin kammare. Hon besvarade ett brev från sin fästman, 
teologen Johan Gustaf Wahlström. Fästmannen hade i sitt senaste 
brev bedyrat sin lycka över att få kalla henne sin. Överväldigad skrev 
fästmön ett svarsbrev i vilket hon målade upp den framtid hon vill ska 
bli deras. "Vill du se en bild af den husliga sällheten, sådan jag tänkt 
mig den?" skrev hon och fortsatte: 

Nå väl, det är söndag. Jag (Din hustru) sitter i templet och lyssnar till 
Din röst, då den förkunnar det hel. Ord, hvilket är vår ledstjerna på 
vandringen till det rätta fäderneslandet. Sedan Din enkla, hjertliga 
predikan är slut, eller rättare sagt, sedan Gudstjensten är slut, vända vi, 
arm i arm, förbi den församlade menigheten hem till vår enkla boning. 
Vi helsa och tala under vägen med många bondgubbar eller bondgum
mor; alla älska de min man, och för hans skull, äfven mig. Hemkom
men, bestyr jag om att en välsmakande middag kommer på bordet. På 
eftermiddagen röker min Gustaf sin pipa, Ida tar fram något finare, 
söndagshandarbetet; sedan läser Du för mig så sjunger jag för Dig. 
Hvad sägs om denna framtidsbild? Jag har aldrig kunnat tänka mig 
något skönare än tvenne makar, hvilka efter en veckas trogna arbete i 
olika rigtningar om söndagen älska att lefva helt för hvarandra, och med 
hvarandra. Få äro, tyvärr de som rätt förstå att fästa sällheten vid hem
met, utan vanligtvis jaga de, så ofta tillfälle dertill erbjuder sig, efter 
förströelser utomhus. Hvad mig beträffar så känner jag, att jag aldrig 
skall längta efter något, ja, att jag aldrig skall sakna Stockholmslifvet 
med dess njutningar så länge jag äger Gustafs kärlek. Ser du, det är 
endast den olyckliga hustrun, som ej kan finna sig i hemmet, hon, den 
arma, måste utomhus söka en tillflygt undan mannens hårdhet eller 
köld; men den lyckliga derimot, hon kan ej annat än med hela sin själ 
sträfva efter att göra hemmet trefligt för den älskade maken. På detta 
vis vill Ida, med Guds hjelp! icke "nedgräfva" utan alltmer utveckla sitt 
lif och sin förmåga i en liten Cappelans eller Stallmästargård på landet. 
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Lite längre ner skrev hon: 

Vet du, min Gustaf, äfven jag känner understundom en helig bäfvan vid 
tanken på svårigheten att blifva en riktigt god och bra hustru. En bra 
hustru, detta är den ädlaste, men derföre äfven svåraste titel en qvinna 
kan eftersträfva, det är ett vidtomfattande ord; men då jag vill ängslas 
vänder jag mig till Honom som är mäktig i de svaga, och strax blir allt 
ljust och gladt igen, och nog tror jag väl att det skall gå bra om blott 
min man har litet öfverseende i början? Allt sedan mitt förstånd har 
kommit till mognad har jag insedt att qvinnans kallelse ligger uti hus
liga pligters uppfyllande [...].3 

Kvinnans kallelse är låg 
Drygt trettio år senare sitter Ida Rebeckas yngsta dotter Lydia - då 
fjortonårig skolflicka — i Barkarö prästgård och skriver i sin välskriv
ningsbok. Den mening hon fått i uppgift att skriva lyder: "Kvinnans 
kallelse som maka och mor är hög." När Lydia trotsigt byter ut ett av 
orden i texten och istället skriver: "Kvinnans kallelse som maka och 
mor är låg menar hon sig göra detta med moderns goda minne.4 

Hur ska man tolka den unga Lydias vägran att i sin välskrivnings
bok återge det föreskrivna exemplet? Som ett kuriöst belägg för att 
barn i varje tid protesterar mot de uppgifter som föreläggs dem i 
skolsituationen eller som ett medvetet uppror mot en i samhället 
självklar attityd att placera kvinnan i maka- och modersrollen? Och 
hur ska man tolka det faktum att den kvinna som år 1849 me<^ så stor 
iver gjorde sig redo att axla en traditionell kvinnoroll trettio år senare 
bejakar sin dotters tilltag att ifrågasätta den kallelse hon själv i ung
domen satt så högt? Som en enskild kvinnas negativa erfarenhet av 
maka- och modersrollen eller som ett tecken på att Ida Rebecka tagit 
intryck av den pågående debatten om kvinnans frigörelse?5 

3 Johan Gustaf Wahlström till Ida Rebecka Schmidt 1849 °8 27; Ida R. Schmidt till 
J.G. Wahlström 1849 °9 °2- L 38:1 b-c e-g. Lydia Wahlströms samling (LWS). 
Kungliga Biblioteket (KB). 

4 Lydia Wahlström, Trotsig och försagd. Mitt livs minnen, Stockholm 1949, s. 32. 
s Om den svenska emancipationsprocessen se främst Ulla Manns, Den sanna 

frigörelsen. Fredrika-Bremer-förbundet 1884—1921, Stockholm/Stehag 1997 (diss); Inger 
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Den unga flicka som i början av 1880-talet så trotsigt förnekade 
maka- och moderskallet kom som en av kvinnorörelsens mera fram
trädande gestalter att ta sin plats i den svenska samhällsdebatten om
kring sekelskiftet 1900. I det offentliga samtalet uppträdde hon som 
språkrör för de kvinnor som utifrån kristen verklighetsuppfattning 
krävde emancipatoriska reformer. Livet igenom kom Lydia Wahl
ström att kämpa för att kvinnan skulle medges en kallelse som inte 
var avhängig maka-, moders- och husmodersrollen. Med den luther
ska kallelseläran som tolkningsram vill jag ge några glimtar från 
Lydia Wahlströms barn- och ungdomsmiljö. 

Kvinnosynen i en luthersk kontext 
Sverige var under förra seklet fortfarande officiellt ett samhälle med 
en kristen verklighetsuppfattning så som den en gång tolkats av 
reformationens män. Det finns därför anledning att förmoda att den 
lutherska kallelseläran var levande i tiden och att den kvinnosyn som 
där avspeglades kom att få avgörande betydelse för hur man i en 
kristen kontext tolkade kvinnoemancipatoriska strävanden.6 

Det var i polemik mot påvekyrkans exklusiva syn på celibatet som 
Martin Luther en gång utformat sin kallelselära. Tanken att ett visst 
yttre levnadssätt skulle vara särskilt förenligt med ett sant kristet liv 
avvisades bestämt av Luther. Istället för att se klosterlivet som uttryck 
för en högre kallelsegärning kom Luther att förankra sin kallelselära i 
vardagslivet. Det var där varje människa, oberoende av kön eller 
social ställning skulle sträva efter att tjäna Gud och sin medmänni
ska. Kallelseläran vilade på tanken att samhället i sig inrymde tre 
stånd, ecclesia — kyrkan, politia — staten och oeconomia — hushållet. 
Kvinnans aktiva kallelsegärning förlade Luther till oeconomia - hus
hållsståndet. Där skulle hon, under sin mans överhöghet, som maka, 

Hammar, Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörerlsens pionjärer i debatt om 
kvinnans kallelse ca 1860-1900, Stockholm 1999 (diss). 

6 Om Luther och äktenskapet se bl.a. Signe Piltz, Luthers lära om äktenskapet, Lund 
1952; Olof Sundby, Luthersk äktenskapsuppfattning. En studie i den kyrkliga äktenskaps
debatten i Sverige efter 1900, Lund 1959 (diss), s. 65 ff. 
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mor, dotter, syster eller tjänarinna utföra sin kallelsegärning.7 "Ty 
inwärtes äro vi alla lika, och är ingen åtskillnad emellan man och 
hustru; men utwärtes will Gud att mannen skall regera och att qwin-
nan skall wara honom undergifven",8 skriver Luther. I andligt avse
ende och inför Gud rådde likställdhet mellan könen, men i världsliga 
sammanhang skulle mannen inta överordnad ställning. I nyutgåvor 
av Luthers skrifter mötte 1800-talskvinnan uppfordrande utlägg
ningar över orden från Första Mosebok 3:16: "Din wilja skall wara din 
man undergifwen, och han skall wara din herre."9 

Bibelorden hade genom seklerna upprepat att kvinnan skulle vara 
sin man underdånig i det världsliga livet och att hennes kallelse var 
att vårda hus och hem, föda och fostra barn. Det var således detta 
kvinnoideal som var förhärskande när Lydia Wahlström växte upp. 
Den sanna kvinnligheten utmärktes av undergivenhet, passivitet och 
fromhet. För alla som har den minsta kunskap om Lydia Wahlström 
torde det stå klart att det kvinnoideal som tiden bejakade långt ifrån 
var hennes. Sommaren 1885 vid sexton års ålder skrev hon i sin dag
bok: 

Jag har för länge sedan lofvat mig sjelf att aldrig blifva hvad man van
ligtvis kallar "qvinlig" och detta vill jag hålla, ty aldrig skall Lydia 
Wahlström gå in på att vara "undergifven" att sätta sin ära i att vara vek 
och rädd, att gå som ett "bihang genom lifvet" [...].10 

7 Om Luther och kallelsen se främst Gustaf Wingren, Luthers lära om kallelsen, 
Lund 1942 (diss), s. 14 ff., s. 33 ff.; Carl-Henric Grenholm, Arbetets mening. En analys 
av sex teorier om arbetets syfte och värde, Uppsala 1988. 

8 Martin Luther, Doctor Martin Luthers Råd till Föräldrar och Uppfostrare jemte ett 
Tillägg för Akta Makar. En kostelig Gäfua för huoarje Hus. Af J G Kelber, Stockholm 
1852, s. 86. 

9 Martin Luther, Äktenskapet. En bokför trolofwade, åkta makar och föräldrar, inne
hållande Bibelspråk, sånger och betraktelser af D:r Martin Luther, samt andra troende 
lärare och predikan öfwer alla äktenskapets förhållanden, belysta af exempel ur lifwet. 
Ofwersättning från andra, aderton tusen exemplar starka tyska originalupplagan, 
Stockholm 1869, s. 56. 

10 Dagbok L: 38 :7, s. 31 ff. LWS KB. 
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Barndomen i en prästgård i Mellansverige 
Lydia Wahlström föddes 1869 som den fjärde av fyra systrar och det 
var i en prästgård på landet hon tillbringade sina barndomsår. Att 
Lydia Wahlström kom att bli en av den akademiska världens kvinn
liga pionjärer hänger sannolikt samman med att syskonskaran inte 
inrymde någon son. En för henne ytterligare gynnsam omständighet 

torde ha varit att hon var yngst i syskonskaran. Barndomen präglades 
enligt Lydia Wahlströms egna utsagor i memoarer och minnesskild
ringar av en känslomässigt varm bindning till fadern och en kylig 
relation till modern. Inte sällan kastar hennes skildring av fadern ett 
negativt sken över modern. 

För forskaren är det bestickande att anamma den bild av sin barn
dom som Lydia Wahlström själv förmedlat i memoarer och minnes
artiklar. Detta hänger samman med Lydia Wahlströms för tiden 
osentimentala uttalanden om sin barndoms prästgårdsliv. Fadern 
skildras som en loj, men godmodig och kärleksfull person. Präst
gårdsdrängen som fick ärva faderns kläder lär - enligt Lydia Wahl
ströms utsaga - ha klagat över att "körkherrns böxer var så slitna i 
baken, för att han sitter så mycke".11 Faderns tendens att, hellre än att 
"uppoffra alla själs- och kroppskrafter åt ämbetets utövning", nöta en 
bekväm länstol i hemmet var enligt Lydia Wahlström föranledd av 
brister i den kyrkliga organisationen.12 I memoarer och minnesteck
ningar tecknar Lydia Wahlström utan undantag ett ömsint porträtt 
av sin far, men hon säger sig redan som barn ha hyst "en viss med
känsla med honom för att han inte räckte till".13 

Johan Gustaf Wahlström var vid yngsta dotterns födelse 47 år 
gammal och komminister i Lundby församling i Västerås stift. Enligt 
Lydia Wahlströms memoarer hade J. G. Wahlström i yrkesvalet givit 
efter för sin mors uttryckliga önskan att sonen skulle bli präst.14 J. G. 

11 Wahlström 1949, s. 11. 
12 Wahlström 1949, s. 18 f. Om fadern se vidare Lydia Wahlström, "Den borttap

pade fadern", i Ernst Malmberg (red), Min far. Trettio svenska män och kvinnor om sina 
fäder, Uppsala 1948. 

13 Wahlström 1948, s. 267; Wahlström 1949, s. 29 f. 
14 Wahlström 1948, s. 267; Wahlström 1949, s. 15. 
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Wahlströms håg stod närmare pedagogens. I Uppsala hade han på 
sex veckor genomgått folkskollärarexamen och han såg på sin tid som 
skolpräst tidigare i livet som en ljus tid. Dottern Lydia erinrar sig 
faderns levande intresse för att förverkliga folkskolestadgans mål i sin 
församling.15 Prästkallet var enligt Lydia Wahlström för faderns del 
förenat med en viss ovilja och möda. När hon tecknar ett porträtt 
över fadern skriver hon därför: "Men så hade han heller aldrig velat 
bli präst utan blivit tvingad därtill".16 Redan under förlovningstiden 
hade J. G. Wahlströms fästmö och blivande hustru tillsammans med 
sin konfirmandlärare övertygat J. G. Wahlström om det kloka i att 
avlägga pastoralexamen för att undvika att leva på en komministers 
låga lön hela livet. Först år 1886 kom J. G. Wahlström att få den 
kompetens som gjorde det möjligt för honom att söka tjänst som 
kyrkoherde.17 

Vid tiden för dottern Lydias födelse var fadern komminister i 
Lundby, Västeråsbiskopens prebende. Ibland fick han sköta Barkarö 
samtidigt vilket gjorde att han vid Lydias födelse befann sig där och 
inte i hemmet. "I min fars almanack står för den 28 juni 1869 anteck
nat: 'Red med Pyrola till Barkarö'. Detta har förargat mig. Jag tycker 
han borde skrivit, att han fick en dotter den dagen också. Men han 
kanske inte tyckte det var så roligt, eftersom han hade tre flickor 
förut", uttalar Lydia Wahlström i en intervju som gjordes med an
ledning av hennes 75-årsdag.18 I sina memoarer bekräftar hon miss
tanken att fadern i grunden var besviken över att han fått ytterligare 
en dotter. "Fast min far aldrig sade det, har det alltmer blivit tydligt 
för mig, att han betraktade mig som ersättning för en utebliven son", 
skriver hon.19 

Lydia Wahlström hyste alltså redan som barn misstanken att 
fadern var besviken över att hans ijärde barn befanns vara en dotter. 

15 Wahlström 1948, s. 268 f.; Wahlström 1949, s. 16. 
16 Wahlström 1948, s. 267; Wahlström 1949, s. 15. 
17 Birgitta Rengmyr, Personlighetens sakrament. Lydia Wahlströms författarskap och 

tänkande i religiösa och kyrkliga frågor ipoo-1925, Uppsala 1982 (diss), s. 27. 
18 "Barkarö-flickan som blev professor" av Axel Wennerling. Ur Vestmanlands läns 

tidningjul 1944, s. 16 f. 
19 Wahlström 1949, s. 34. 
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Hon ansträngde sig därför att i mesta möjliga mån likna en pojke och 

hon lyckades tydligen väl. "Jag blev också en stor slagskämpe", skriver 

hon inte utan stolthet i sina memoarer. Lydia Wahlström närde tidigt 

en dröm om att få bli präst som sin far.20 En bevarad husförhörsbok 

för dockorna ger vid handen att hon tidigt identifierat sig med präst

rollen.21 Själv uppger hon att hon fått en chock den dag hon insåg att 

hennes könstillhörighet skulle lägga hinder i vägen för hennes planer 

att bli präst.22 

Om en viss distans till - alternativt humoristiskt sinne för - det 

klerikala vittnar Lydias instiftande av en munkorden som erhöll nam

net Busarorden. Namnet Busarorden hade sin egen historia, skriver 

Lydia Wahlström i sina memoarer, ty den fick "sitt fula namn" av den 

"icke så litet ironiska" systern Edith.23 Dess stadgar härstammar från 

den 12 februari 1880 och i de regler Munk och Klostersekreteraren 

Leo Ludovicus Busarius utfärdade kan man läsa att en munks "första 

oeftergifliga pligt" var att lyda klostrets abbot och följa stadgarna. 

Munkarna förväntades dessutom iaktta "arbetsamhet" och "måttlig

het i allt".24 Lydia visar en stor förtrogenhet med klosterväsendets 

struktur och hennes teologiska vokabulär tyder på stor beläsenhet. 

Ord som Novis, Corum, Completorium och Vesper används på ett 

adekvat sätt i hennes framställning. Det är värt att notera att det var 

en munk- och ingen nunneorden som Lydia inrättade. 

När Lydia skrev predikningar, instiftade munkordnar och utgav 

Barkarö Prestgårds Veckoblad skedde det sannolikt i ett behov att 
identifiera sig med fadern. På golvet i hans arbetsrum utvecklade hon 

kunskaper och färdigheter medan han skötte sina tjänsteåligganden. I 

många avseenden kunde fadern under barndomen tillfredsställa sin 

yngsta dotters behov - dock ej de hon ställde på "tapperhetens och 

manlighetens ideal".25 

20 Wahlström 1949, s. 35. 
21 "Husförhörsbok för Westerås-Barkarö dockförsamling". Volym 2. Lydia Wahl

ströms papper (LWP). Riksarkivet (RA). 
22 Wahlström 1949, s. 35. 
23 Wahlström 1949, s. 38. 
24 "Busarmunkorden dess stadgar Katalog och Krönika anno 1830 Klostret St. 

Busino Westerås-Barkarö". Barndomsalster L: 38 : 22. LWS KB. 
25 Wahlström 1949, s. 34. 
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"Jag undrar verkligen om något barn mera grundligt än jag kunnat 
ägna sig åt hjältedyrkan", skriver Lydia Wahlström i sina memoarer.26 

Hos fadern fann hon dock föga gensvar för sitt behov av hjältar. Han 
som helst utövade sin pastorala gärning i sin länstol och överlät åt 
hustrun att bedriva hjälpverksamhet i församlingen var ingen god 
förebild härvidlag.27 

Det var snarare i böckernas värld som Lydia under sin barndom 
fann näring för sin hjältedyrkan, trots att hennes läslusta hämmades 
av att modern och systrarna i religiöst nit utövade en viss censur över 
bokbeståndet i hemmet.28 Dock fanns det i den tillåtna litteraturen 
för Lydia Wahlström tillräckligt många hjältar att ägna sin beundran 
och identifiera sig med och hon uppger själv i sina memoarer att hon 
i lekar och spel gärna uppträdde som riddare, något som bekräftas av 
bevarade barndomsalster.29 Här återfinner man titlar som Röfuarhöf-
dingen Sertorio Catilina Morlucchi och Sjöbarnen eller Henry Stephens-
son och hans syskon. Huvudpersonen i den sistnämnda skriften är när 
handlingen börjar omkring 13 år gammal och han har "ett gladt, 
lefnadsfriskt utseende". Gossen vandrar runt i stadens hamnkvarter i 
en vit och blå sjömansdräkt. Då och då tar han av sig sin blåa mössa 
som han bär "lite på sned" medan han med "ett stolt leende" betraktar 
omgivningen.30 Utan tvivel kände sig den tolvåriga Lydia befryndad 
med den huvudperson som med ett knyte i handen vandrar runt 
mellan skeppen i stadens hamnkvarter. I sina memoarer bekräftar 
hon att hon i just denna ålder fantiserat en hel del kring sjömans
livet.31 

När man betraktar de barndomsalster Lydia Wahlström lämnat 
efter sig är det frestande att se dem som frukter av ett harmoniskt 
barns intellektuella och känslomässiga kreativitet. Vid ett tillfälle 
under tonåren återvänder Lydia Wahlström till den period i sitt liv då 

26 Wahlström 1949, s. 35. 
27 Wahlström 1949, s. 19. 
28 Wahlström 1949, s. 35. 
29 "Röfvarhöfdingen". Barndomsalster L : 38 : 22. LWS KB; Wahlström 1949, s. 36. 
30 "Sjöbarnen eller Henry Stephensson och hans syskon Westerås-Barkarö 1881". 

Barndomsalster L: 38 : 22. LWS KB. 
31 Wahlström 1949, s. 27. 
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hon producerat dessa småskrifter och hennes kommentar ger ringa 
stöd för en sådan tolkning. "Gud ske lof att jag sluppit de mörka 
grubblerier som ofta fördystrat min barndom. Hur lifligt påminner 
jag mig ej mina tvifvel, mina hemska inbillningar; och det vid 12 års 
ålder!" skriver hon.32 Barndomen tycks för Lydia Wahlströms del ha 
inrymt mycken vånda och hennes barndomsalster speglar kanske i 
själva verket ett olyckligt barns flykt in i en skenvärd. 

Av Lydia Wahlströms föräldrar var det snarare modern än fadern 

som stod för vilja och aktivitet. Den bild Lydia Wahlström i memoa
rer och minnesskrifter tecknar av sin mor visar en kvinna med stor 
viljekraft och en arbetskapacitet utöver det vanliga. Modern var enligt 
dottern en ovanligt vacker kvinna, sedan sin mors död uppfostrad av 
en tysk köpmansänka som hon sedermera kom att ärva. Uppväxtmil
jön gav modern en stark självkänsla och hon lär enligt dottern ha 
hävdat att "om hon varit man" skulle hon ha ägnat sig åt språkforsk
ning.33 I släktarkivet finns bevarat ett handskrivet teaterstycke från år 
1848, vilket tillskrivs Ida Rebecka Wahlström. 34 Innehållet i denna 
teaterpjäs "Tillfällighetsstycke i en akt" kan nog sägas följa ett för 
tiden schablonmässigt mönster, men det torde rymma vissa självbio
grafiska fakta. Åtminstone förutsätter Lydia Wahlström att så var 
fallet i en minnesskrift över modern. "För sin ungdom har min mor 
noggrant redovisat genom anteckningar i berättelseform med fingerat 
namn", skriver hon och tillägger att denna självbiografi nedtecknades 
av modern under de första årens äktenskap samt att den otvetydigt 
gav uttryck för moderns besvikelse över sin livssituation.35 

32 Dagbok 1885 L: 38 :12 : 7, s. 108. LWS KB. 
33 Lydia Wahlström, "Fyra flickors mor", i Ivan Oljelund (red), Min mor. Fyrtiofem 

svenska män och kvinnor om sina mödrar, Uppsala 1946, s. 239. Om relationen till för
äldrarna se Margaretha Fahlgren, Det underordnade jaget: en studie om kvinnliga 
självbiografier, Stockholm 1987. Se särskilt s. 94 ff. där Fahlgren anknyter till forskning 
som betonar hur barnet under ett preoidipalt skede uppfattar modersgestalten som 
allsmäktig och skrämmande. Fahlgren framhåller beträffande Lydia Wahlström att, i 
hennes tidiga barndom, den kraftfulla modern hotade att "invadera det egna jaget", 
vilket fick henne att idealisera fadern. 

34 Ida Rebecka Schmidt "Syskonen". Släkthandlingar Fn : 10. Enskilt arkiv E : 7. 
Erik Hedins samling (EHS). Gävle stadsarkiv (GSA). 

35 Wahlström 1946, s. 241; Wahlström 1949, s. 21. 
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Lydia Wahlström framhåller i sina minnen moderns intellektuella 
natur med "huvudsakligen litterära och estetiska ämnen" och hon 
tycks förutsätta att modern varit olycklig i sitt äktenskap. Makarna 
betecknas av Lydia Wahlström som i grunden alltför olika för att ut
göra ett harmoniskt par och moderns överlägsenhet kom att bidra till 
att förminska och försvaga fadern36. Modern var enligt Lydia Wahl
ström en av sin kristna livssyn djupt påverkad kvinna. Sedan sin ung
domstid var hon präglad av en inomkyrklig, evangelisk-lågkyrklig 
väckelse och att modern inte kunde ha "något till övers för pietism 
och frikyrklighet", var enligt Lydia Wahlström en konsekvens av den 
slags gudsfruktan modern inhämtat i dessa kretsar.37 "Det var för 
övrigt den religiösa frågan, som under min barndom blev den egent
liga fredsstöraren i hemmet," skriver Lydia Wahlström när hon i sina 
memoarer tecknar bilden av sin mor.38 Allting talar för att modern 
som prästfru med stort nit gick in för att fullgöra sin kallelsegärning. 
Hon deltog enligt dottern mycket aktivt i den tidens hjälparbete i 
församlingen och Lydia möttes som liten oftast av orden "söta barn 
lilla, mamma har inte tid, mamma har så bråttom".39 

Lydia Wahlström tycks redan som barn ha uppfattat att modern 
inte kände sig tillfreds i den traditionella kvinnorollen. Vid ett tillfälle 
långt senare i livet beklagar hon moderns lott: 

Jag minns t. ex. min egen mor, en musikaliskt begåvad kvinna, som 
borde ha fått utveckla sina anlag istället för att uppslukas av sysslor som 
hon i grunden inte passade för. Hon brukade bittert säga: 'Vad tjänar 
all din läsning till? Allting skall ju ändå hamna i grytorna'. Hon hade 
själv tvingats att avstå från sådant arbete för vilket hon bäst skulle ha 
passat och tog sin hämnd på ödet för den mindervärdighetskänsla detta 
alstrade genom tankegången att alla måste ha det som hon själv.40 

Inget talar dock för att modern i någon större utsträckning skulle ha 
uppmuntrat Lydias studiehåg under barndomsåren. Snarare fanns 

36 Wahlström 1946, s. 237; Wahlström 1949, s. 19. 
37 Wahlström 1949, s. 29 f. 
38 Wahlström 1949, s. 29. 
39 Wahlström 1949, s. 21, s. 31. 
40 Dagens Nyheter julafton 1933. 
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hos henne en tendens att med avund se på dotterns "halsbrytande 
studier".41 

Den bild av en kärleksfull fader och en intellektuell kylig moder 
som Lydia Wahlström tecknar i memoarer och minnesskrifter har en 
tendens att krakelera vid analys av material av mera personlig karak
tär. Sanningen tycks snarast vara den att fadern - genom sitt högst 
självsvåldiga sätt att handskas med pengar - försatte sin familj i en 
besvärlig penningförlägenhet. Detta bidrog till att under senare år 
skapa en spänd stämning mellan honom och hans yngsta dotter.42 I 
material av mera personlig karaktär förmedlar Lydia Wahlström så
ledes en betydligt mörkare bild av sin barndom än den hon ger sina 
läsare i memoarer och minnesbilder. Vid ett besök i Barkarö präst
gård vid sekelskiftet 1900 gjorde hon följande kommentar: 

Ibland när minnena af min tunga barndom i denna omgifning fram
träda starkare får j. nästan lust att skrifva dem ifrån mig, men vid när
mare påseende fattas det mig stoff - så fattig har hela den tiden varit 
[•••]• 

Den dystra bild Lydia Wahlström tecknar av sin barndomsmiljö i 
material av mera personligt slag talar för att forskaren med försiktig
het bör handskas med de uppgifter hon i memoarer och minnesteck
ningar förmedlar om barndomen i Barkarö prästgård. 

Tonåren på ett skolhem i Almeryd 
Drygt porton år gammal inackorderades Lydia Wahlström i ett skol
hem i Almeryd. Sparad korrespondens ger vid handen att 
förflyttningen i första hand var betingad av moderns sjukdom.44 

Lydia Wahlström är i sina memoarer tämligen förtegen om de orsa-

41 Wahlström 1949, s. 31; Wahlström 1946, s. 243. 
42 Se bl.a. brev från Lydia Wahlström till Anna Gustafsson under december 1902 

samt juni 1906. Gideon Daneils arkiv (GDA). Linköpings stiftsbibliotek (LS). 
43 Lydia Wahlström till Anna Danell 1902 12 28. GDA LS. 
44 J.G. Wahlström till Lydia Wahlström 1883 10 16 F 11:10. Enskilt arkiv E: 7. 

EHS GSA. 
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ker som kan ha legat bakom denna händelse. I en anteckning från 
tjugo års åldern betecknar hon den dag då modern insjuknade - och 
samtidigt försökte begå självmord - som den sorgligaste i sitt liv.45 

Kaos tycks ha uppstått i familjen då den starka modern försvann ur 
hemmet 1883. 

Kvarlämnade brev förråder inte om den unga flickan mentalt tagit 
någon skada av förflyttningen. Kort efter ankomsten till Almeryd be
dyrar Lydia i ett brev att hon ännu inte längtat hem. På kort tid har 
hon fått rang och titel av "muntrationsråd" i sitt nya hem, berättar 
hon, något som omgivningen uppskattar eftersom hennes glättighet 
medverkar till att hålla hemmets föreståndare, Henric Hedenius, vid 
gott lynne. För sin arbetsprestation tycker hon sig endast få beröm 
och hon försäkrar att hon inte fann skolarbetet belastande.46 Kanske 
säger detta brev mer om de förväntningar omgivningen ställde på 
Lydia än om de känslor som behärskade den unga flickan vid den tid 
då brevet skrevs. Det är frestande att tolka hennes beteende som ett 
sätt att i en utsatt situation med hjälp av glättighet och gott humör 
vinna sin nya omgivnings bevågenhet. 

Att Lydia av familjen betraktades som ett svårfostrat barn framgår 
av de många förmaningar och varningar som ideligen drabbade 
henne under den tid hon vistades på Almeryd. Faderns första brev ger 
uttryck för en innerlig förhoppning att hans yngsta dotter med Guds 
hjälp skall bli en duglig och snäll flicka som familjen kan känna stolt
het över. Av egen erfarenhet vet han att ingen förmår uppskatta sitt 
hem förrän i vuxen ålder, skriver han. För att kunna tillgodogöra sig 
den rika engelska litteraturen bör Lydia öva sig i engelska språket. 
Dessutom måste hon regelbundet delge modern sina framsteg även 
om svaren därifrån uteblir — "ty hon gläder sig nog deråt", fortsätter 
fadern. Han uppmanar också sin dotter att uppföra sig så att hennes 
värdfolk inte tröttnar på henne. Till sist tillhåller han henne att hålla 
frid och sämja med kamraterna. Det är tydligt att fadern i den upp
komna situationen kände ett stort ansvar för Lydias fostran och att 

45 Anteckningsbok "Vänner emellan" L: 38 : 22. LWS KB; Wahlström 1949, s. 22; 
Rengmyr 1982, s. 181 not 38. 

46 Lydia Wahlström till Clara Wahlström 1883 10 05. L: 38 : 8. LWS KB. 
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han hyste förhoppningar om att miljöombytet skulle förmå henne att 
uppskatta det hem hon just lämnat.47 

Miljön på skolhemmet var av allt att döma stimulerande för den 
unga Lydia: "En sak, som jag mycket eftersträfvar är äfven att kunna 
få taga studentexamen, vilket numera blifvit så vanligt bland flickor", 
skrev hon något år efter ankomsten till skolhemmet.48 För en ung 
prästdotter av år 1885 var dock utsikterna att få gehör för sin önskan 
att ta studenten avhängig av hennes förmåga att övertyga omgiv
ningen om det meningsfulla i ett sådant företag. Med tanke på hur 
man i ett prästhem vid denna tid såg på kvinnans kallelsegärning hade 
hon alla odds emot sig. Från familjens sida hyste man också allt större 
betänkligheter inför Lydias utveckling. Hennes bristande vilja att gå 
in i de sysslor som följde med den traditionella kvinnorollen vållade 
alla familjemedlemmarna bekymmer. I tämligen ampra ordalag skrev 
fadern vid ett tillfälle: "Ja, min Lydia, måtte Du alltmera förkofras, 
icke blott i vetande, utan äfven i seder och älskvärdhet!" Utan faderns 
ekonomiska och moraliska stöd fanns det för Lydia inga utsikter att 
genomföra sin plan att ta studenten och bedriva högre studier. 

Sommaren 1885 förde Lydia dagbok, den enda sammanhängande 
som finns bevarad av hennes hand.49 Dagboken kom att föras under 
den period i hennes liv då tanken på att avlägga studentexamen 
vunnit insteg i hennes sinne och den speglar den unga Lydias försök 
att handskas med sin livssituation: 

Sträf och kall är jag till det yttre och skulle anse det för en förolämpning 
om någon sade mig vara "flickaktig", ty dermed menar jag endast 
nyfikenhet, sqvalleraktighet, behagsjuka, tillgjordhet och pjunk, hvilka 
fel jag nästan föraktar mest, just emedan de äro så vanliga bland flickor, 
och så sällan beaktas - nej tvärtom, sådant härrör sig ju endast af 
"känslighet" och betraktas som "qvinlig älskvärdhet." O, må jag hellre 
alltid vara en "björn" än att bli "flickaktig!"50 

47 J. G. Wahlström till Lydia Wahlström 1883 10 16. FII:IO: Enskilt arkiv E:7. 
EHS G SA. 

48 Lydia Wahlström till Clara Wahlström 1885 01 25. L 38 : 9. LWS KB. 
49 Dagbok 1885 L: 38 :12 : 6-8. LWS KB. 
50 Dagbok 1885 L: 38 :12 :7, s. 31 ff. LWS KB. 
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Dagboken ger föga fog för tanken att Lydia hade för avsikt att axla 
maka- och modersrollen. Med anledning av att en vän vid tillfälle 
fört giftermål på tal skrev hon i dagboken: "stackare den som får 
mig!!!"51 För bibelläsning hyste Lydia en uppenbar motvilja.52 "Hur 
står folk ut med att så ständigt läsa bibeln. Det är mer än jag begriper 
för närvarande, men kanske jag skall förstå det en dag. Till dess före
drager jag vetenskaperna", skrev hon och tillade: "än klappar hjertat 
med friska slag .. ,".53 

Det var knappast religiösa spörsmål som vid denna tid uppfyllde 
Lydias tankar; hon var i stället uppfylld av tanken på att erövra den 
vita mössan - vid denna tid symbolen för den manliga mogenhets
examen. Att Lydia var medveten om att så var fallet visar följande 
kommentar: 

Jag har nu en gång fått en gosses lynne och jag är mycket belåten där
med - det duger inte att vara vek när man skall ut och tampas med 
lifvet. Hvad som numera hägrar för min inre syn är studentexamen.54 

När Lydia en dag till sin stora glädje fick besked om att hon skulle få 
studera latin utbrast hon: "Hvad mina käraste önskningar dock upp
fyllas!!!" Vuxenvärldens ständiga förmaningar om att hon borde anta 
ett mera kvinnligt beteende klingade ohörda. Även om Lydia av och 
till hade dåligt samvete över sin bristande vilja att uppfylla omgiv
ningens förväntningar gladde hon sig än mer när hon lyckades 
chockera den med ett pojkaktigt beteende. Dagboken berättar hur 
hon såg på sin könstillhörighet: 

Hvad den saken beträffar, så har jag nästan försonat mig med mitt öde att 
vara flicka, ty numera kommer hvarje flicka fram i verlden och kan uträtta 
mycket (utom det stilla husligas sfer) blott hon har en portion moraliskt 
mod att sätta sig öfver den fördomsfulla, inskränkta hopens omdömen.55 

51 Dagbok 1885 
52 Dagbok 1885 
53 Dagbok 1885 
54 Dagbok 1885 
55 Dagbok 1885 
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Att inte alla kvinnor passade för "embetsmannalif o.dyl." var Lydia 
den första att tillstå. A andra sidan passade inte heller alla kvinnor för 
hemmet och Lydia vägrade att lyssna till "den eviga, utslitna visan om 
qvinnans undergifuenhef. Nej hon ville istället "skåda 'fritt mot stora 
värf" och "våga att framträda äfven i det offentliga lifvet", proklame
rade hon i dagboken. "Derför egnar jag också min odelade beundran 
åt Sofie Kowalewski, den forskande, framåtsträfvande unga profes
sorn", fortsatte Lydia och avslutade med en förhoppning att denna 
kvinnas "sträfvanden för qvinnofrågan, såväl som för vetenskapen" 
skulle krönas med framgång.56 

Lydia hade utan tvekan stora planer för framtiden. Som förebild 
hade hon som framgått en av tidens mest uppburna matematiker och 
därtill Sveriges första kvinnliga professor. För att i likhet med henne 
lyckas i den akademiska världen var det nödvändigt att bryta med 
gamla mönster.57 Främst gällde det att gräva ned och avvisa alla 
"flickaktiga" beteenden, eftersom sådana inte "skulle kunna anstå en 
blifvande student", ansåg Lydia.58 "/ ordet student ligger något rekom
menderandeunderströk hon vid ett annat tillfälle.59 Men i ordet stu
dent låg vid denna tid också en könsfixering; en student var per 
definition en ung man. För Lydia var detta faktum främst en utma

ning. 
Att det var det manliga släktet som främst vann Lydias bevågen

het lyser igenom i dagboken. "Herrar äro dock i allmänhet mycket 
trefligare att tala med än fruntimmer! Herrar äro hemma i de flesta 
intressanta saker, men de der 'gamla tanterna' ha svårt för att tala om 
annat än de mest materiella saker, synnerligast det poetiska ämnet 
sjukdomar", skrev hon och man kan knappast ta miste på ironin.60 

Det kom som redan nämnts på skolföreståndaren Henric Hede-
nius lott att lotsa Lydia fram till gymnasiet och miljön på skolhem
met i Almeryd tycks ha varit gynnsam som förberedelse för fortsatt 
skolgång. Hösten 1886 påbörjade Lydia sina studier vid Wallinska 

56 Dagbok 1885 
57 Dagbok 1885 
58 Dagbok 1885 
59 Dagbok 1885 
60 Dagbok 1885 
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gymnasiet för flickor i Stockholm. Hon kunde väl hävda sig i sin nya 
skolmiljö och redan efter två år var hon redo att avlägga studentexa
men. Lydias glädje över att i studentbetyget få laudatur i mogenhet 
fyllde henne med en lycka utan gräns.61 Enda smolket i bägaren var 
att studentmössan, tecknet på att Lydia lyckats nå sitt första stora mål 
i livet, var en huvudbonad avsedd enbart för manliga studenter. De 
flickor som vid denna tid avlade studentexamen bar därför hem sina 
studentmössor i den påse där den förvarats sedan inköpet.62 

Lydia trotsade emellertid konvenansen och lät fotografera sig i 
studentmössa och kortklippt hår. En av hennes vänner kommente
rade att fotografiet i bekantskapskretsen givit upphov till osäkerhet 
om det föreställde en ung man eller "ett fruntimmer".63 Av den äldre 
väninnans bekymrade brev kan man utläsa att Lydias bristande 
kvinnliga uppträdande under gymnasieåren givit anledning till kom
mentarer från omgivningens sida. Vissa "kära gamla Tanter" hade 
nämligen inte haft förmåga att upptäcka den äkta kvinnlighet som 
fanns bakom Lydias vårdslösa yttre, skrev den goda vännen. En yngre 
väninna tycktes om möjligt ännu mer bekymrad å Lydias vägnar: "Du 
vet nog att de i allmänhet kalla flickor som studera för 'lärda frun
timmer' och fastän jag tror att du ej bryr dig just om hvad menniskor 
säga, så skulle det göra mig mycket ondt att höra någon kalla dig så", 
skrev hon upprört.64 

Men Lydia lät sig inte påverkas av vännernas farhågor. Att be
nämnas emanciperad framstod för henne långt bättre än att bli an
sedd för en kokett, meddelade hon sin vän brevledes. Inför student
examen hade hon från sin gifta syster Edith erhållit ett brev som 
torde ha stärkt hennes beslut att aldrig träda in i maka- och moders-

61 Av 153 studentexamina avlagda av kvinnor inskrivna vid Uppsala universitet 
under 1800-talet uppges 28 ha erhållit betyget berömlig eller laudatur. Lydia Wahl
ström var en av de fem första som med detta betyg anträdde universitetsstudier i Upp
sala. Anfört efter Gunilla Strömholm, "1800-talets kvinnliga Uppsalastudenter", i 
Bengt Erik Rydén (red), Studenten, Staden och Sanningen. Bilder och essayer. Utgivna 
med anledning av Uplands Nations350-årsjubileum, Uppsala 1992, s. 248. 

62 Wahlström 1949, s. 68. 
63 Märta Proschwitz till Lydia Wahlström 1888 06 13. L : 38 : 8. LWS KB. 
64 Signe Cederblom, sedermera gift Anderson, till Lydia Wahlström 1888 08 21. 

L: 38:8. LWS KB. 
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rollen. Systern som genom åren i brev efter brev tillhållit sin yngre 

syster att anta en traditionell kvinnoroll gjorde nu avsteg från sin tidi
gare inställning och skrev: "Jag säger det på fullaste allvar: gift dig 

• "65 
eJ-

När Lydia Wahlström hösten 1888 skrev in sig vid Uppsala uni
versitet var det inte med 'qvinligheten' som vapen hon ville erövra 
några lagrar. Det var istället med hjälp av sin intellektuella kapacitet 
hon förväntade sig att vinna den akademiska världens respekt. Därför 
avvisade hon alla råd om att anta ett mera kvinnligt beteende inför 
mötet med universitetsmiljön. Farhågor om att man där med misstro 
betraktade de kvinnliga studenterna avfärdade hon kategoriskt, men 
i en tidningsintervju senare i livet tillstod hon att så verkligen varit 
fallet: 

Liksom nästan öfverallt annorstädes härskade där på många håll en ut
präglad misstro mot alla de reformer, som de allt mer växande kvinno
saksidéerna medförde, en misstro, som utmynnade i en fruktan för 
"kvinnlighetens försvinnande". Genomsnittsopinionen hade den upp
fattningen af en studentska, att hon snarare vore en karikatyr af man
nen än något annat. Orden "kvinnlig student" lär ej ha haft någon god 
klang inom "respektabla" kretsar; det ansågs oftast liktydigt med radi
kalism och emancipation.66 

Den gången i september 1888 då Lydia Wahlström skrev in sig i 
Vestmanlands-Dala nation vid Uppsala universitet var det dock i 
övertygelsen om att hon genom hårt arbete och intellektuell förmåga 
skulle bryta det akademiska fältets motstånd.67 
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65 Edith Hedin till Lydia Wahlström 1888 04 29. L : 38 : 8. LWS KB. 
66 "Hur Uppsala kvinnliga studentförening kom till". Stockholms Dagblad 1910 11 06. 
67 Strömholm 1992, s. 249. 



Bild 2: Fotografi från 1891. Stående i bakre raden: Ellen Lindhult (gift 
Nordenstreng), Berna Skog, Lydia Wahlström, Signe Söderström (gift Trygger), 
Gerda Lundberg (gift Hellberg). Sittande i främre raden: Gulli Rossander (gift 
Petrini), Augusta Arnbäck (gift Christie-Linde) och Polly Eidem. Detta fotografi 
har uppgivits återge Uppsala Kvinnliga Studentförenings grundare, men en 
genomgång av inskrivningsboken visar, att Augusta Arnbäck, Berna Skog och 
Polly Eidem aldrig varit medlemmar av föreningen. Troligen visar fotografiet i 
stället de flickor, som brukade träffas på Törnblads konditori i Uppsala innan 
Uppsala Kvinnliga Studentförening bildades. Fotografi: Brita Mannerheim. 
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