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Lydia Wahlström kom till Uppsala i september 1888, 19 år gammal. 
Åtföljd av sin fader, kyrkoherden, gick hon till rektor för inskrivning 
vid universitetet. Hon blev den trettionionde kvinnliga studenten vid 
Uppsala universitet (Uppsalas och Sveriges första kvinnliga universi
tetsstuderande, Betty Pettersson, skrevs in år 1872). Även till den ob
ligatoriska nationsinskrivningen följdes far och dotter åt. På V-Dala 
nation blev Lydia nationens andra kvinnliga student genom tiderna; 
den första hade inskrivits 13 dagar tidigare. 

Hösten 1888 fanns vid universitetet 1.816 närvarande studenter.1 Av 
dem var 13 flickor, Lydia Wahlström inräknad. De flesta av de kvinn
liga studenterna hade avlagt sin studentexamen vid Wallinska skolan, 
vilket gjorde att de sett flera av de andra kvinnliga kamraterna åt
minstone på avstånd, även om de ej var jämnåriga. 

Vi känner igen namnen på en del av hennes kamrater de fyra första 
åren: Maria Folkeson (ML 1896, Sveriges tredje kvinnliga läkare), 
Ellen Sandelin (ML 1897), Mathilda Lundberg (ML 1901), Augusta 
Andersson (-Ärnbäck, gift Christie-Linde, FD i zoologi i Stockholm 
ett tjugotal år senare), Polly Eidem (en av Lydia Wahlströms goda 
vänner, syster till blivande ärkebiskopen Erling E.), Sofia Rudbeck 
(FK, g m prof. Svante Arrhenius 1894 -1896). De här uppräknade 
hade alla lämnat Uppsala inom 4 år efter det Lydia Wahlström kom 
till staden. 

Av uppgifterna om de tidiga kvinnliga studenternas examina torde 
framgå, att framgång i studierna för de flesta av dem inte var något 

1 Upsala Universitets katalog för vårterminen 1889, s. 98, Upsala 1889. 
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stort problem. Till föreläsningar och seminarieövningar gick dessa 

studenter, även om det kändes litet ängsligt då de ofta var de enda 
kvinnorna på kursen (de läste ju så olika ämnen). Problemen gällde 
snarare kamratlivet. Det gjordes i allmänhet klart för de kvinnliga 
studenterna, att de inte var välkomna till eftersitsar efter seminarierna 
och inte heller till fester på nationerna. I den radikala föreningen 
Verdandi (bildad 1882) var kvinnor välkomna, och ett par av Lydia 
Wahlströms kamrater blev medlemmar där. För Lydia Wahlström 
själv passade föreningen dock tydligen ej så bra. När den konservativa 
föreningen Heimdal grundades 1891, var hon däremot intresserad, 
men föreningen var en invalsförening, och när Lydia Wahlström lät 
förstå, att hon gärna skulle bli medlem, visade det sig, utan att stad

garna säger något därom, att man inte ville välja in kvinnor. 
De kvinnliga studenterna träffade naturligtvis emellanåt varann. 

Lydia Wahlströms studentskegeneration var ett utåtriktat släkte, som 
även vid besöken på Törnblads konditori på Östra Agatan diskute
rade livligt och hade synpunkter på det som rörde sig i tiden och 
inom universitetet. Flickorna började tycka, att man skulle samlas 
under litet mera ordnade förhållanden än vid dessa konditoribesök. 
Den 20 mars 1892 bildades i initiativtagaren Gerda Lundbergs 
studentrum "Uppsala kvinnliga studäntförening", UKSF (namnet 
bestämdes vid sammanträde i april). 

Redan från början förde man ordentligt bok över sina förehavan
den. Så finns på Uppsala universitetsbibliotek inskrivningsböcker över 
medlemmarna, från första sidans första namn Lydia Wahlström och 
sedan framöver. Medlemmarna skrev sina data t.o.m. inskrivningen i 
föreningen, och sedan försökte föreningen följa medlemmarna 
genom livet, med examina, giftermål mm. I fyra protokollsböcker 

(1892-1905, 4 mars 1905 - 29 april 1926, 1 okt. 1926 - 5 april 1940 och 8 
oktober 1940 - dec 1951) finns också redogörelser från sammanträden, 
liksom även i en del fall redogörelser för föredrag och diskussioner. 
För 1930- och 1940-talet finns också inklistrade tidningsartiklar om 
evenemangen, vilka då följdes med intresse även av rikstidningarna. 
Tidigt talas också om föreningsalbum. Man vill få kort av varje med
lem att klistra in. Det förefaller dock av protokollen som om det inte 
blev något av med denna föresats, åtminstone hittar vi inte något så-
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dant album i UKSF:s arkiv på Carolina. Att man haft ett album med 
foton från sammankomster och spex förefaller klart, men inte heller 
något sådant återfinns i arkivet. Ett fotografi med åtta kvinnor från 
1891, som uppges föreställa grundarna av UKSF 1892, och som före
kommer bl. a. i Lydia Wahlströms uppsats i "Uppsalaminnen (1937), 
kan med medlemsförteckningens hjälp konstateras vara någon tidi
gare grupp, antagligen den som träffades på Törnblads konditori; tre 
av de där avbildade flickorna var inte kvar i Uppsala så länge att de 
hann bli medlemmar i UKSF.2 

Av de 19 kvinnliga studenter, som våren 1892 var inskrivna vid uni
versitetet, deltog 15 vid föreningsbildandet den 20 mars 1892. Under 
år 1892 skrev 22 medlemmar in sig i föreningen, varav sju utan att stå 
med i studentkatalogen. Bland de fyra, som stod med i studentkata
logen men icke gick med i föreningen det första året, är Elsa Eschels-
son, Sveriges enda kvinnliga juridikstuderande under 1800-talet, JK 
1892, JD 1897, Sveriges första kvinnliga docent samma år (hon blev 
medlem först 1895). 

Bland de första medlemmarna finns läkarna Thora Granström 
(ML 1897, g Wigardh), Ada Nilsson och Alma Sundquist (båda ML 
år 1900). Gerda Lundberg själv gick naturligtvis in i föreningen (hon 
avlade FK-examen 1893, och bildade 1897 hem med Mauritz Hell
berg, som var aktiv medlem av studentkåren, redaktör för Karlstads
tidningen 1890, ledamot av första kammaren 1911-1925 och 1928-
1933). Doktorerna Astrid Cleve (FD i botanik år 1898, dotter till 
kemiprofessorn Per Teodor Cleve, gift 1902—1912 med professor Hans 
von Euler-Chelpin, som fick Nobel-priset i kemi 1924. Även en 
gemensam son har fått Nobel-pris.), Gulli Rossander (FD i fysik år 
1900, g m lektor Henrik Petrini), Alexandra Skoglund (FD i historia 
år 1903) och Kerstin Hård af Segerstad (FD år 1906 i romanska språk, 
Kungliga Biblioteket, redaktionssekreterare för Ord och Bild, leda
mot av De Nio) är andra medlemmar. Alice Thunberg (lärare vid 
Uppsala samskola, syster till professor Torsten Thunberg i Lund), 
Adéle Philipson (FK, utredningssekreterare hos Akademiskt Bildade 

2 Augusta Ärnbäck, Polly Eidem och Berna Skog tillhörde aldrig UKSF (jämförel
ser har gjorts med inskrivningsboken). Se bilden s. 27. 
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Kvinnors Förening), Signe Söderström (FK och sedan 1891 gift med 

professorn i processrätt vid Uppsala universitet Ernst Trygger, 
sedermera bl. a. prorektor, justitieråd, statsminister och universitets
kansler), Ellen Lindhult (författare, gift med skriftställaren Rolf 
Nordenstreng), Thekla Hammar (FK, lexikograf, översättare) och 
Anna Forsell (1894 gift m professorn, senare ärkebiskopen Nathan 
Söderblom) hörde också till de första medlemmarna. Anna Ahlström 
(FD i romanska språk 1899, grundare av Ahlströmska skolan i Stock
holm) och Anna Stecksén (år 1900 Sveriges första kvinnliga medicine 
doktor) blev medlemmar 1893, liksom Anna Dahlström (MD 1908, 
gift Nilsson). Klara Johanson (kritiker och essayist) blev medlem 

1894, Alfhild Tamm (ML 1905, psykiater) blev medlem 1895, liksom 
Naima Sahlbom (dr phil 1910, bl. a. verksam i Internationella kvinno
förbundet för fred och frihet), Inga Säve (gift med professor Gott
hard Söderbergh, moder till bl. a. professor Torgny Säve-Söderbergh) 
och Elisabet af Jochnick (FK, lärarinna, kom att åtfölja Lydia Wahl
ström till England år 1899). Gerda Nilsson (FD i romanska språk 
1903, g m docent Henrik Ostberg), inskrevs 1897 och Ruth Dalström 
(dotter till Kata Dalström, JK 1921, advokat, gift med advokaten 
Georg Stjernstedt) 1898. 

Till föreningens första ordförande valdes Lydia Wahlström. Kan
ske var det självklart bland gruppens medlemmar; klart är att det var 
ett lyckokast. Lydia Wahlström visade sig vara en mycket strategiskt 
tänkande person, som såg till de kvinnliga studenternas intressen, 
inte enbart i nuet utan även framöver i tiden. Så kommer t.ex. Lydia 
Wahlström och hennes kamrater "överens om att aldrig officiellt an
vända uttrycket 'studentska', för att inte möjligen fiffiga jurister i 
framtiden skulle komma att begagna denna särbenämning för att be
strida vår del i de manliga studenternas rättigheter", som hon skriver.3 

Fortfarande i december 1938, i en recension över "Bland professorer 
och studenter", i Svenska Morgontidningen fasthåller Lydia Wahl
ström vid "de kvinnliga studenterna", fastän nu med en något annan 
motivering: "jag har ännu något av min ungdoms motvilja mot den 
oestetiska och tungrodda termen 'studentskor' för att inte tala om den 

3 Wahlström 1937, s. 146, Wahlström 1949, s. 92. 
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ännu mera stötande 'recentiorskor'. Beträffande val mellan uttrycket 
"kvinnlig student" respektive "studentska" finns även andra meningar.4 

Ett förslag till stadgar framlades av Lydia Wahlström vid första 
sammanträdet i april 1892, vid vilket hon också gav ett inledande 
föredrag, som behandlade föreningens syften. Att man tog allvarligt 
på stadgarnas utformning framgår av att man bara under Lydias 
ordförandetid diskuterade stadgarna ett stort antal gånger, och också 
vid något tillfälle fick hjälp av professor Ernst Trygger. Stadgarna 
fick som första paragraf: "Upsala Kvinnliga Studentförenings uppgift 
är att utgöra ett samband mellan de kvinnliga studenterna vid Upsala 
universitet".5 

Sin första aktion som grupp beslöt man om vid sammanträdet i 
april 1892. Det gällde bärande av vit studentmössa. Flickorna hade ju 
varit med om att visserligen på studentexamensdagen få en vit 
studentmössa, men också en papperspåse att bära hem studentmössan 
i; det ansågs ej lämpligt för en flicka att visa sig offentligt med 
studentmössa. Nu, i april 1892, beslöts, efter en stunds diskussion, att 
"de av föreningens medlemmar, som önskade bruket av vanlig stu-
däntmössa infört bland de kvinnliga studänterna, skulle avje skriftlig 
förbindelse att bära densamma sista april, första maj okk vid vårfästen 

4 Studentska finns belagt första gången 1873, i ett studentspex i Uppsala året efter 
det då Betty Pettersson skrev in sig vid Uppsala universitet. Ingegerd Wedin citerar i 
"Detta hade jag inte en aaning om ..." (1984) Asta Kihlbom (som kom till Lund 1911 
och som skrivit i Akademiska Föreningens årsskrift 1965): '"Kvinnlig student' lät all
varligt och ambitiöst och städat, medan 'studentska', avgjort en talspråksform, verkade 
på något sätt mera världsligt och lättvindigt". Ingegerd Wedin fortsätter: "1892 skriver 
Esaias Tegnér d y: Formen studentska finnes, men har ej utträngt det efter min känsla 
bättre uttrycket qvinnlig student". Ellen Fries skriver i "Tidskrift för hemmet" 1881 (s. 
27): "Man kan nästan säga, att detta först på skämt och spe påhittade ord 'studentska' 
följt med opinionen och nu användes af mången, ehuru däremot mycket med skäl kan 
invändas, för att helt enkelt beteckna en kvinlig student, utan att den, som använder 
detta ord, fäster en skymt af ringaktning därvid". Alma Söderhjelm berättar i Min 
värld II (1930, s. 99) om andra orsaker till att välja uttrycket "kvinnliga studenter" på 
1880- och 90-talen: I Finland "hade ordet studentska ännu icke vunnit burskap i det 
svenska språket och lät inte i våra öron bättre än kandidatska och magisterska nu 
skulle låta. Vi kallade oss officiellt 'kvinnliga studenter'. Privat blev beteckningen all
deles för skrymmande och ordet studenter föll snart bort". 

s Föreningens tryckta stadgar 1898 (i UKSF:s låda på Uppsala universitetsbiblio
tek). Upsala universitets katalog för höstterminen 1895 s- u&-
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innev. år". En sådan förbindelse lämnades vid sammanträdet av åtta 

av föreningens medlemmar. Till slut blev det t.o.m. 13 av de 15 med
lemmarna som uppträdde i den vita mössan vid de uppräknade till
fällena. Lydia Wahlström torde ha varit en av de mest självständiga 
och orädda av flickorna, men hon har berättat om hur nervös hon var, 
när hon så småningom som ensam flicka gick uppför V-Dalas stora 
trappa, iförd studentmössa. Hon mötte då en dalkarl, som nickade 
gillande och sa: "Ja, så ska det vara!" 6 Det var ju en nyttig lärdom: att 
inte vänta på att några skulle säga vad de tyckte att man skulle eller 
fick göra, utan att själv göra det man tyckte var rimligt. 

Nu ledde denna framgång till att Lydia Wahlström skrev ( i Adolf 

Noreensk nystavning) till de blivande studenterna i de skolor i Stock

holm, som hade studentexamenstillstånd för flickor (Wallinska sko
lan, Lyceum för flickor och Palmgrenska skolan) och manade dem att 
bära sina vita studentmössor, när de väl gått igenom examen. "Varje 
studänt räknar helt säkert bland de lykkligaste dagar i sitt liv den, då 
han äller hon erhöll den så mykket efterlängtade vita mössan okk 
överhöljd av kransar okk blommor, omjiven av glada kamrater okk 
anhöriga, vandrade hem med det vakkra ungdomliga segertekknet på 
sitt huvud. För Sverges kvinnliga studänter har dock denna glädje 
hittills i viss mån dämpats därijenom, att de ikke fått begangna sig av 
sin obestridliga rätt att, när okk var de vilja, få bära sin ärligt förvär

vade studäntmössa. Varje äldre, värkligt fördomsfri person ertjänner 
numera villigt, att det är en lika sund okk naturlig önskan hos den 
unga flikkan som hos den nyblivne manlige studänten att få bära 
tekknet till sin mogenhetsförklaring. Men den missriktade konve-
nangsen nekar att ertjänna den kvinnlighet för äkta, som ikke visar 
sig insnörd i småaktighetens okk de trånga fårmernas traditsjonälla 
band. Denna konvenangs har okkså hos den kvinnliga studänten be-
tekknat det som skryt, vilket man anser såsom en naturligt rättighet 
för den manlige". Lydia Wahlström berättar också i breven till de bli
vande kvinnliga studenterna att "här i Uppsala har företaget av all
mänheten mötts med övervägande välvilja även på sådant håll, där vi 
minst kunnat vänta det, okk flera äldre personer hava vid åsynen av 

6 Wahlström 1937, s. 146 f., Wahlström 1949, s. 92. 
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flikkor i studäntmössa låtit sina föregående oblida omdömen falla". 
Föreningen har nu, skriver Lydia Wahlström, "enhälligt beslutat 
sända Er, våra blivande kamrater, en uppmaning att ikke av någon 
falsk kvinnlighet låta avhålla Eder från att, därest Ni så önska, bära 
Edra studäntmössor i huvudstaden okk annorstädes, i full förvissning 
om att avlagd mogenhetsexamen jer samma fria berättigande därtill 
åt de kvinnliga som åt de manliga studänterna".7 (Inom parentes kan 
tilläggas, att det inte i och med detta var färdigdiskuterat inom för
eningen om den vita studentmössan. Den 22 september 1913 fram
läggs på föreningssammanträde förslag om att föreningen "ville be
stämma ett visst hälsningssätt för studentskorna och att dessa ville 
begagna studentmössa vid deltagande i studentkårens uppvaktningar 
o dylikt". Föreningen beslöt, "efter en livlig diskussion", att 
"studentskorna i likhet med sina manliga kamrater skulle begagna 
mössa och vid hälsning avtaga denna". Det beslöts vidare att ordf. vid 
varje termins början skulle meddela recentiorerna detta beslut och 
uttala som föreningens önskan att medlemmarna rättade sig här
efter). 

Förutom med de blivande kvinnliga studenterna i Stockholm tog 
Lydia Wahlström såsom ordförande kontakt med de kvinnliga stu
denterna i Kristiania och Helsingfors. De kvinnliga studenterna i 
Lund, Stockholm, Göteborg och Helsingfors inbjöds också att sända 
representanter till jubelfesten i Uppsala 1893. Lydia Wahlström skri
ver om festen 1893 med tydlig tillfredsställelse: "då många avundades 
de kvinnliga studenterna, som vitklädda och i sina mössor, med två 
finska gäster bland sig, fingo de yppersta platser man gärna kunde få, 
tätt bakom hedersdoktorerna".8 

Med Lunda-studentskan Hilma Borelius var Lydia Wahlström 
släkt på långt håll, och Hilma kom tidigt på besök till UKSF, men 
först år 1900, alltså åtta år efter UKSF, bildades Lunds Kvinnliga 
Studentförening, med Hilma Borelius som ordförande. Göteborg och 
Stockholm var ännu senare; Göteborg 1912 och Stockholm 1925. 

Verksamheten skall, enligt stadgarnas § 2, bestå i anordnande av 

7 Wahlström 1937, s. 147 ff., Wahlström 1949, s. 92 f. (ofullständigare). 
8 Wahlström 1937, s. 151. 
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"sammankomster, å hvilka föredrag eller diskussioner förekomma". 
Ganska snart fick man en rytm med möten varje månad under termi
nerna. De första åren hölls de flesta föredragen av medlemmarna. 
Oftast hade föredragen naturligtvis samband med studierna, men 
reseberättelser och berättelser från vandringar var också vanliga. Bi-
lagd finns en lista över sammankomsterna 1892-1898. Under Lydia 
Wahlströms ordförandetid drog Gerda Lundbergs föredrag i april 
1896 flest medlemmar (30 st). Hon talade under rubriken "I qvinno-
frågan" och uttryckte bl. a. sin "sympati för de av frk Ellen Key i 
dagarna i föredrag och broschyrer uttalade åsikterna". Ett flera sidor 
långt referat av den efterföljande diskussionen finns intaget i proto
kollsboken. (Ellen Key höll f.ö. själv 1899 en diskussionsinledning i 
UKSF under rubriken "Skönhet"). Men redan första året inbjöds uti
från som föredragshållare Ellen Fries, år 1883 Sveriges första kvinnliga 
doktor, som var studierektor vid Ahlinska skolan i Stockholm. Hon 
inledde en diskussion om kvinnofrågan. Efter kvällen med UKSF 
skriver Ellen Fries till LW: 

Det gladde mig att finna, att, om ock å Eder sida begåtts en eller annan 
olämplig oförsiktighet, äro dock alla dumheter jag om Er hört endast 
löst prat, hvilket Ni med godt samvete genom litet mera klokhet för 
framtiden alldeles kunnen sätta Eder öfver. Det gladde mig ock att se 
den samhållighet, som fanns ibland Eder och som jag förut med leds
nad saknat. Slutligen gladde jag mig ej minst åt medvetandet, att 
genom att Ni äro många, genom att Ni känna Er mera ogenerade än 
vad man på min tid kunde göra, och genom bättre ordnade studier 
kunnen hafva större nytta och nöje af universitetsundervisningen än 
hvad jag kunde ha. Jag skulle gärna varit litet förtalad på de goda vill
koren!9 

Aret därpå talade Anna Sandström, rektor på Anna Sandströms skola 
i Stockholm, om "Flickskolans närvarande osäkra och vacklande 
ställning samt orsakerna dertill". Anna Sandström blev år 1896 på 
nytt ombedd att komma till UKSF för att tillsammans med Ellen 
Key föra en diskussion kring kvinnofrågan. Anna Sandström avböjer 
dock; hon menar att hennes yrkesarbete den senaste tiden blivit 

9 Wahlström 1937, s. 144. 
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lidande av att hon så intensivt ägnat sig åt att "skriva och tala kvinno
fråga".10 

Lydia Wahlström själv höll under sin ordförandetid, som varade 
drygt sex år, sex föredrag: "En såmmarvandring i Norge", 1892 (vilket 
bl a, enligt protokollet, "även gav en klar inblikk i åtsjilliga detaljer 
från det norska studäntlivet"), diskussionsinledning till "Fru Cajanel-
los /Ann-Charlotte Leffler-Edgren/ lefnadsteckning över Sonja 
Kovalevsky", 1892, "Kuriosa ur gamla papper", 1893 (11 närvarande), 
"Gamla Testamentet och vår tid, 1894 (13 närvarande), "Några studier 
öfver Fredrika Bremer med anledning av Sofie Adlersparres och Sig
rid Leijonhufvuds nyligen utkomna arbete 'Fredrika Bremer. En bio
grafisk studie'", 1896 (18 närvarande) samt "Från det nordiska stu
dentmötet i Danmark sommaren 1897", 1897 (28 närvarande). Som vi 
ser ett brett register! 

Tidigt blev det också tradition att uppföra spex. Tidigare, och även 
senare, har det ju ansetts att alla roller i ett spex, oberoende av vilket 
kön rollen har, skall spelas av män. På Kvinnliga Studentföreningen 
spelades alla roller av kvinnor. Det första spexet skrevs av Klara 
Johanson och hette: "Så fruktas en argbigga", 1897. Kring Valborg 
brukade årets spex uppföras. 

Vid Valborg utkom också en spextidning i ett exemplar, 
"Spexgrisen". Den första kom 31 mars 1894, nr fem år 1899. Endast ett 
ex (från 1909) av föreningens spextidning finns kvar i föreningens 
arkiv på Carolina, men vissa inslag finns återberättade, framför allt av 
Lydia Wahlström i hennes självbiografi "Trotsig och försagd", som 
utkom mot slutet av hennes liv (1949), och som bl. a. ger många 
karakteristiker över föreningens medlemmar och många glimtar ur 
föreningens verksamhet. I spexgrisen kan bl. a. (hos Lydia Wahl
ström) läsas annonsen "SKÖNHETSTÄVLING för barn under ett 
år anordnas i Studentkårens lokal". Undertecknat Signe Tryg-
ger/Emilie Hammarskjöld (två tidigt gifta medlemmar av UKSF, 
som tydligen brukade jämföra barn under sammankomsterna).11 Det 
förefaller oss nog att vara ett något otidsenligt ämne för 1890-talets 

10 Hammar 1999, s. 237. 
11 Wahlström 1920, s. 30, Wahlström 1949, s. 75. 
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studenter! Och det är inte heller nutidens studentäktenskap, som 

avbildas; både Signe Söderström och Emilie Svalling hade tagit FK-
examen före UKSF:s bildande (1891 respektive 1889, och gift sig 1891 
respektive 1892. De studerade sedan inte vidare vid universitetet utan 
var hustrur och husfruar. 

Gemensam utfärd anordnades någon gång per år, företrädesvis på 
första maj. Lurbo var ett av utfärdsmålen. 

Det finns ingen direkt uppgift om förfriskningar under samman
komsterna, men vid ett möte i november-december 1894 väckte 
klubbmästaren Astrid Cleve ett förslag om att "två af de vid före
gående föreningssamqväm förekommande, till ett antal af fyra upp
gående varianterna af mindre stimulerande drycker /måtte/ utbytas 

mot en af mera kraftig art. Under den med anledning häraf, liksom 
genom tyst öfverenskommelse sig så småningom utvecklande diskus
sionen, steg stämningen — trots ännu ej införd spritdryck - till en 
höjd, att ordföranden måtte kraftigast möjligast inskrida - och sedan 
obrottslig tystnad inträdt, sådan för nämnnda vigtiga besluts fattande 
är nödigt, beslöts under omröstning, med 9 röster mot 7, det the 
skulle från föreningssamqvämen utvisas och af bål ersättas". An
märkningsvärt nog fattades detta beslut vid samma eller närmast 
föregående sammankomst (protokollet lite oklart på denna punkt), 
där Astrid Cleve talat om "Sport" och man därefter beslutat att bilda 

en sportförening med skidsportens främjande som närmaste mål. 
På grund av att de kvinnliga studenterna under 1890-talet var så 

fåtaliga, blev de ju ständigt iakttagna. Ett vittnesbörd om detta utgör 
ett brev från 1890-talets mitt. Det är skrivet av Nils Alexanderson (JK 
1898, JD och docent 1904, professor vid Stockholms högskola 1908, 
justitieråd 1922, ledamot av riksdagen 1912-1921). Brevets mottagare är 
Axel Johansson (chefredaktör för UNT från 1903). Där kan man läsa: 
"När Niklas /Lindhult12/ och jag efter kaffet kl. 11 i går kväll prome
nerade på Drottninggatan, mötte vi till vår förvåning en nunnelik 
skara svartklädda fruntimmer, som i sluten tropp om en tjugo, tjugo-

12 Niklas Lindhult blev juris utriusque kandidat 1898. Han var bror till UKSF:s 
sekreterare ht 1893-sept 1898 Ellen och tredjeopponent vid Elsa Eschelssons disputa
tion 1897. 
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fem stycken framtågade mitt på gatan. Något sådant hade ingen av 
oss förr sett. Men det befanns vara den hemvändande studentske-
diskussionsföreningen /sic!/ som hade diskuterat Friesska historien13 

- resultatet får man väl höra av fr. SHT i kväll".14 

Kritiskt observerade som de var, var det viktigt för de kvinnliga 
studenterna att se till att ingen av dem skämde ut sig. Omgivningen 
kunde ju få för sig att alla kvinnliga studenter var likadana. Lydia 
Wahlström uttrycker det på detta vis: 

Sedan vi fått en egen organisation, fingo vi emellertid också ett anse
ende som kår att bevaka, och jag vill lova, att vi gjorde det ända ut i de 
yttersta småsaker. Okantade kjolar - något som nutiden lyckligtvis inte 
behöver ha något begrepp om - solkiga studentmössor och för länge 
använda balklänningar blevo i föreningens spextidning obarmhärigt 
ställda vid skampålen.15 

Föreningen, främst förstås dess ordförande, vakade även över hur 
medlemmarna skötte sina studier. Brev både till den kvinnliga stu
dent, som misslyckats med sin medicofil-examen, och till hennes 
fader finns i koncept bland Lydia Wahlströms papper. I brevet till 
den kvinnliga studenten heter det: 

Vad beträff. dina kv. kamrater, nödgas j. däremot erkänna, att det ej är 
uteslut, oegennytt. skäl, som kommer oss att avråda Er /två kvinnliga 
studenter/ fr. ex. Vi ha kanske ej vis. er tillräckl. vänl - nog av, ni ha 
icke varit tillräck tillsam. med oss för att få ngt av den solidaritetskänsla, 
s. de kvinl. stud:s förhåll, ännu kräva. Så få s. vi ännu äro i jämför, med 
de mani., är det klart, att allm. rikt. ett vida skarpare öga på oss än på 
dem. J. har haft tillräckl. med vittnesbörd därom, för att säga, att även 
landsorten i viss mån har sina blickar rikt. på oss ss. banbryt. på det 
område, där vi slag. in. Und. såd. förh. är det ej roligt att höra examina-
torn m. avs. på de sista medikofilkuggn. säga: "vad det är skillnad på de 
kv. stud. nu mot förr!" Misstänksamh. mot en ny sak är ju allt. tillräckl 
stor för att man mera skall fästa s. vid dess skuggsidor än dess fördelar. 

13 Syftar sannolikt på teol. lic. Sam. Fries disputation 1895. 
14 Jag tackar docent Torgny Nevéus, som givit mig del av detta brev och tillåtit mig 

att publicera det. 
15 Wahlström 1937, s. 146, Wahlström 1949, s. 92. 
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— då det däremot inte är sagt, att varje seger av en bl. oss i sam. mån 
får lända de övr. t. heder.16 

Till den ena studentens fader skriver Lydia Wahlström bl. a. (enligt 
bevarat koncept): 

Att T. /den kvinnliga studententen/ aldrig visat sig närmare intresserad 
av kvinnligt kamratumgänge, vilket hon långt före detta tydligen visat 
gm att draga sig från kvinnl. studentföreningens sammankomster ock 
man kan icke tvinga på en annan det sällskap denna ej vill hava. Vår 
förening är icke, ock vill icke spela studentnationernas roll av obligato
risk inrättning. Men vår solidaritetskänsla är tillräckligt stark, för att vi 
likväl skola kunna betrakta även en utom vår krets stående kv. students 
görande o låtande, som om det nära anginge oss alla." Och hon avslutar 
ett av sina brev: "Und. förhoppn., att intr. för T. själv, så väl som för 
den högre kvinnobildn, kan tjäna som ursäkt för min inblandn. i en 
familjeangeläg., våg. j. bedja om Edert benägna överseende m. min 
djärvhet. Högaktningsfullt LW, F.k., ordf i U.K.S. F.17 

Kanske lyckades man t.o.m. litet för bra att hålla samman de kvinn
liga studenterna. I Stockholms nations landskapsprotokoll från hös
ten 1899 finner man att nationsmedlemmen Nils Wohlin föreslagit 
ett "nationsuttalande för önskvärdheten av kvinnliga studerandes 
sammanslutning i en särskild nationsförening". Landskapet beslöt 
dock att detta förslag ej skulle föranleda någon åtgärd från nationens 
sida. Så sent som 1949 reflekterar Eva Wennerström-Hartmann i 
Ergo över frågan om det skulle ha varit lättare för de kvinnliga stu
denterna ifall de från början fått en nation för sig själva. Då skulle 
bl. a. den "tämligen diffusa studentskeopinionen ha blivit utkristalli
serad och påtaglig". Skribenten tror ändå, att den verkliga utveck
lingen var lyckligare.18 

Ett stöd för de kvinnliga studenterna efter föreningsbildandet 1892 
var studentkårens ordförande 1892/1893, Nathan Söderblom. Anna 
Forsell, som 1894 gifte sig med Nathan Söderblom, var ju en tidig 
medlem av UKSF, och också Lydia Wahlström och Nathan Söder-

16 Lydia Wahlströms samling på Kungliga Biblioteket (LWS), L 38 : 9. 
17 Lydia Wahlströms samling på Kungliga Biblioteket (LWS), L 38 : 9. 
18 Ergo 1949: 3-4, citerat efter Strömholm 1998, s. 280. 
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blom hade många gemensamma intressen (vänskapen mellan paret 
Söderblom och Lydia Wahlström kom att bestå hela deras liv). De 
kvinnliga studenterna kom tack vare dessa personliga förbindelser 
med studentkårens ordförande att integreras i studentlivet lättare än 
de eljest kunde ha gjort. Att de kvinnliga studenterna tyckte sig ha 
Nathan Söderblom att tacka för mycket framgår också när bröllops
gåva till paret Söderblom diskuterades vid extra föreningsmöte den 8 
mars 1894. Sekreteraren framhöll vid diskussionen, att gåvan "lämp
ligast borde af föreningens samtl. medlemmar skänkas för att der-
igenom blifva ett uttryck ej bl. af personlig vänskap utan äfven af den 
tacksamhet, Upsala qvinl. studenter för Upsala studentkårs f.d. ord
förande måste lifligt känna". Detta förslag blev efter överläggning 
antaget av föreningen. "Vid bestämmandet af dedikationens form 
yppade sig olika meningar, hvadan omröstning företogs och så utföll, 
att dedikationen skulle erhålla följ. lydelse "Till N. Söderblom och A. 
Forsell med tillgifvenhet och tacksamhet från Upsala qvinliga studen
ter." Ett förslag att utbyta ordet studenter mot kamrater antogs ej.19 

Och föreningen sände lyckönskningstelegram till giftermålet den 29 
april 1894. 

Emellanåt får man faktiskt intryck från Lydia Wahlströms min
nesbok av att de kvinnliga studenterna representerades av ordföran
den för UKSF och de manliga studenterna av studentkårens ordför
ande, och att dessa två grupper var ungefär jämställda. 

Lydia Wahlström tyckte sig i sin egenskap av ordförande ha ett 
särskilt ansvar för omvårdnad av medlemmarna. När föreningens 
medlem Elsa Eschelsson som den andra kvinnan i Sverige dispute
rade den 31 maj 1897 sågs detta som en angelägenhet för hela för
eningen. Beslut fattades av styrelsen om att v.ordföranden skulle in
köpa blommor i Stockholm (med band i de svenska färgerna!). Vid 
föreningsmöte beslöts att utgiften skulle bestridas ur föreningskas
san.20 Lydia Wahlström var själv på plats vid disputationen och den 
promotion, som hölls samma dag. Säkert hade Lydia Wahlström 
också tagit med sig andra föreningsmedlemmar som stöd och upp-

19 Protokållsbok för Uppsala kvinnliga studentförening 1892-1905. 
20 Protokållsbok för Uppsala kvinnliga studentförening 1892-1905, den 29 maj. 
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muntran åt respondenten. I Fredrika-Bremer-Förbundets tidskrift 

Dagny ger Lydia Wahlström sedan ett ingående - och mycket entu
siastiskt - referat över hela akten (för eftervärlden naturligtvis mycket 
värdefullt, och för samtiden nyttig information).21 I filmen om Elsa 
Eschelsson, "Behöriga äga ej tillträde", som sändes i TV den 8 mars 
1988, kan man se bl. a. en scen, där Lydia Wahlström överräcker för
eningens blomsterbukett till Elsa Eschelsson.22 Den som läst Lydia 
Wahlströms Dagny-artikel finner dock, förutom denna scen, många 
detaljer i filmen kring Elsa Eschelssons disputation och promotion 
helt felaktiga (förutom naturligtvis de helt fiktiva kärlekshistorierna). 
Och det intryck som Lydia Wahlström ger i filmen sägs inte heller 
stämma med verkligheten.23 De kvinnliga doktorerna och aktiva 
UKSF-arna Astrid Cleve, Lydia Wahlström själv och Anna Ahl-
ström, som alla disputerade 1898-1899, blev inte föremål för proto
kollförda hyllningsadresser av samma slag som Elsa Eschelsson (men 
i kassaboken finner man bl. a. "bukett till FD Lydia Wahlström 15 
dec 1898 - 10 kr"). 

Hösten 1898 avgick Lydia Wahlström som ordförande i UKSF. 
Att hennes inflytande på kamraterna hade varit mycket stort kan man 
förstå bl. a. av att vissa vänner, som hon hade mycket kontakt med 
genom åren, fortsatte att tilltala henne i brev med "Kära ordf'. Så t.ex 
Astrid Cleve i brev till Lydia 1939 och 1948 (hon undertecknar sig 
"Klubbis"; hon var ju under Lydia Wahlströms ordförandetid bl. a. 
klubbmästare i UKSF). Bibliotekarien, FD Valfrid Palmgren (gift 
Munch-Petersen, Köpenhamn), som inskrevs i UKSF 1901, skriver i 
ett brev till Lydia Wahlström 1942: "Du står för mig som en valkyria, 
men ändå - liksom för 45 år sedan - som en mild och varm tillflykt 
för ett oroligt brinnande sinne. Sådan var du för oss i Kvinnliga 
studentföreningen och sådan är du än i dag".24 

Lydia Wahlströms efterträdare, som valdes den 26 september, blev 

21 Redovisat i Strömholm 1997, s. 21 ff. 
22 TV-filmen "Behöriga äga ej tillträde", 1988. Manus Gunilla Jensen. I filmen blev 

verklighetens rosenbukett några vita liljor(!). 
23 Uppgift av Lydia Wahlströms guddotter Brita Mannerheim i samtal med 

artikelförfattaren våren 1999. 
24 Brev från Astrid Cleve och Valfrid Palmgren, KB (LWS), L 38 :8. 
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FL Maj Lagerheim (gift 1904 med kyrkoherden Erland Björck, mor 
till professorerna Gudmund och Staffan B.). Antalet medlemmar var 
vid Lydia Wahlströms avgång enligt kassaboken 49 (varav 16 nyin-
skrivna). Enligt studentkatalogen var antalet kvinnliga studenter 
hösten 1898 41. Av dem var 3 ej medlemmar i föreningen, medan 9 var 
medlemmar i föreningen utan att finnas med i studentkatalogen. 
Sammantaget har 77 kvinnliga studenter varit medlemmar i UKSF 
under Lydia Wahlströms ordförandetid. Föreningen hade fått sina 
fasta linjer, som skulle följas genom de kommande åren: Samman
komster en gång i månaden, spex, spextidning, utfärder. Man hade 
redan 1896 framsynt börjat spara till en stipendiefond. Detta sparande 
fortsatte genom åren, och fonden kunde 1905 börja ge utdelning. 
Kraven var: begåvning och kunskaper, flit och goda seder samt 
medellöshet. En annan stipendiefond, Signe Tryggers stipendiefond, 
tillkom år 1916 genom donation (10 000 kr) av f.d. justitierådet Ernst 
Trygger "till minne av den tid, då hans hustru Fil.kand. Signe 
Söderström studerade i Upsala" (Signe Trygger, död 1934, var ju en av 
UKSF:s första medlemmar). Stipendiet skulle gå till föreningsmed
lem, som avlagt akademisk examen samt med framgång fortsatt sina 
vetenskapliga studier vid Uppsala universitet.25 

Tre månader efter Lydia Wahlströms avgång som ordförande för 
UKSF, den 15 december 1898, disputerade hon (hon hade ju haft ett 
studerande- och forskarliv vid sidan av det intensiva förenings- och 
kamratlivet). Därefter lämnade hon Sverige för att bege sig till Eng
land. Hon återkom till promotionen i Uppsala år 1900 och tillträdde 
då också tjänsten som studierektor vid Ählinska skolan efter Ellen 
Fries, som avlidit detta år. Snart nog var hon involverad i olika verk
samheter, där också många av hennes Uppsala-vänner var engage
rade, t. ex. i Akademiskt Bildade Kvinnors Förening, grundad 1904, 
och i rösträttsrörelsen. 

Lydia Wahlström släppte dock inte kontakten med UKSF sedan 
hon lämnat Uppsala. Hon höll under åren många föredrag där, det 
troligen sista som 81-åring år 1950, fyra år före hennes död 1954 
(protokoll saknas för tiden efter 1951). Föredragsrubrikerna är: "Om 

25 Protokollsbok den 8 febr 1917. 
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kristendomsundervisningen i skolan" (1901, 35 medlemmar och 3 

gäster närvarande), "Kvinnans rösträttsfråga" (1903, 37 medlemmar, 7 
gäster och 3 f. d. medlemmar närvarande), "Universitetslifvet och de 
kvinnliga studenterna" (1903, 42 medlemmar och 2 gäster närva
rande), "Ur Geijers utvecklingshistoria" (1905), "Kvinnosaken och de 
akademiskt bildade kvinnorna (1907. Här fick Lydia Wahlström 
möjlighet att framföra sin fasta uppfattning att kvinnans rösträtt bör 
eftersträvas ej så mycket som en rättighet utan som en skyldighet), 
"Svenska kvinnosakens senaste landvinningar" (1909), "Benjamin 
Höjer i nyare belysning (1914), "Uppsala kvinnliga studenter fordom
dags" (1915), "En storm i en kopp kaffe. En diplomathistoria från 
1794" (1917), "Nutida protestantism och katolicism" (1919),"Sanning 
och lögn i könspsykologin" (1928), "Kvinnorna och världskrisen" 
(anordnat av stadens kvinnoföreningar 1934), "Den moderna unga 
kvinnans problem (1934), "När jag var recentiorska" (tillsammans med 
Eva Wennerström och Barbro Nelson 1937) samt "Man och kvinna 
inför världsläget" (som framfördes 1950, "med stor vitalitet och in
tensitet" enligt protokollet). 

I mars 1911 skrev Lydia Wahlström, nu i egenskap av ordförande 
för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, till UKSF med 
förfrågan om föreningens medlemmar ville som marskalkar delta i 
rösträttskonferensen i Stockholm. Flera av föreningens medlemmar 
ställde upp på detta, och har också skrivit entusiastiskt om denna 
kontakt med den internationella kvinnorörelsen.26 

Lydia Wahlström åtnjöt naturligtvis en vördad ställning inom för
eningen, men en gång brände det till. Det var 1921, då hon stod som 
"respondent" på sin bok "Sin fars dotter", den skönlitterära bok som 
utkommit 1920 och som enligt Lydia Wahlström "fick onådig kritik 
på kvinnosakshåll, därför att de kvinnliga studenterna i Uppsala 
kände sig träffade".27 I boken, där UKSF under namnet "Kvinnliga" 
spelar en stor roll, porträtterar Lydia Wahlström bl. a. en del av sina 
kamrater under studenttiden (som hon sedan på andra ställen ger 
nycklar till). Hon har också kallat boken "rent självbiografisk". Sig 

26 Märta Tamm Götlind 1978, s. 60 ff., Beth Hennings 1963, s. 96 f. 
27 Wahlström 1949, s. 269. 
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själv framställer hon i huvudpersonen Märta Fegrelius' gestalt. Och 
mycket av Lydia Wahlströms idéer och resonemang kommer här 
också fram. UKSF:s medlemmar 1921 upprördes över att författaren 
vulgariserat studentskornas språk. Lydia Wahlström ger som förkla
ring till språket i boken att hon ej haft riktigt klart för sig hur talsprå
ket tar sig ut i skrift. Men hon tycker knappast att det hon skrivit 
riktigt kan kallas slang. "Jag har nu ända sedan jag själv låg i Uppsala 
stått i kontakt med studentskekretsar och värkligen avlyssnat det 
språk som där talas. — Jag tror nog det bara är i Uppsala man kan få 
höra vändningar som 'konsekvent genomförd sprall', 'sin principiella 
utmärkthet' och liknande. — I varje fall är det säkert att unga kvin
nors naturliga samtalsspråk är ganska skilt från svensk normalprosa", 
säger Lydia Wahlström i en DN-intervju.28 "I en synnerligen livlig 
diskussion under på sammanträdet följande samkväm uppträdde 
Fil.Dr. Lydia Wahlström som respondent på sin bok 'Sin Fars Dot
ter"', står det för den 21 februari 1921 i föreningens protokollsbok. 
Lydia Wahlström skriver själv om kvällen att det blev "en ganska het 
diskussion på Kvinnliga studentföreningen, där dåvarande teol.stud. 
Ester Laurell, sedan rektor för Wallinum, tog den i försvar mot an
grepp från fil.kand. Asta Kihlbom, som nu är professor i Oslo". Och 
Lydia Wahlström fortsätter: "De kvinnliga i Lund lär inte alls ha haft 
något att anmärka mot denna bok, som också gick i två upplagor. 
Den lär nog ännu alltjämt vara den enda mera psykologiska skildring 
av våra tidigare studentskor, och jag har redan nämnt att jag bland 
annat haft en dagbok av en bland mina elever att gå efter".29 

Vid UKSF:s jubileer var det självklart att Lydia Wahlström skulle 
vara med och hålla högtidstal. Och hon ställde gärna upp (liksom 
många andra av de gamla medlemmarna). Vid jubileet den 26 april 
1902 var 42 medlemmar närvarande, bl. a. Anna Ahlström, Astrid 
Cleve, Klara Johanson, Adéle Philipson och Anna Söderblom (f. 
Forsell). Klara Johansons spex "Pål Bange och Stora Karskberg" 
(syftningen från Björnstjerne Björnson är uppenbar!), som enligt 

28 DN 17 februari 1921, citerat efter Vårt Uppsala, del II, 1918-1927, Halmstad 1964, 
s. 250. 

29 Wahlström 1949, s. 269. 
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UKSF:s protokoll från jubileumsdagen författats särskilt till detta 

tillfälle, uppfördes.30 Lydia Wahlströms tal om de kvinnliga studen
terna och deras ställning under Lydia Wahlströms första Uppsala-år 
avslutades med "några varma och allvarliga ord om hvad som borde 
vara föreningens mål: fostrandet af medborgaranda", som det står i 
protokollet. Lördagen den 28 april 1917, vid föreningens 25-årsjubi-
leum på Norrlands nation, var c:a 250 personer närvarande, bl. a. 
Karolina Widerström, Alfhild Tamm, Gulli Petrini, Eva von Bahr, 
Astrid Cleve, Anna Ahlström, Naima Sahlbom och Anna Söder
blom. Telegram anlände från bl. a. universitetets rektor och från 
ärkebiskopen (Nathan Söderblom). Originalspexet "Statskuppen på 
Panmoto eller Setubus dom" spelades. Lydia Wahlström talade om 
UKSF:s betydelse för studentskornas inbördes solidaritet. 1942, vid 
femtioårsjubileet söndagen den 1 november, var det c:a 210 deltagare, 
bl. a. tidiga ordförande som docent Eva Ramstedt, advokat Eva 
Andén och f.d. riksdagsledamoten, undervisningsrådet och rektorn 
Beth Hennings samt de tidiga medlemmarna Anna Söderblom och 
Astrid Cleve. Det blev ett storslaget firande, som uppmärksammades 
i tidningspressen. Bl. a. ägnade studenttidningen Ergo flera sidor åt 
begivenheten. (Ergos omslagssida visade en kavalkad av UKSF:s ord
förande genom tiderna, först naturligtvis Lydia Wahlström.) Del
tagarna i jubileet samlades kl. 12.30 till té i UKSF:s lokaler, Träd-
gårdsg. 14 ö g, där man gjort en utställning av arkivplock. Högtids
sammanträde hölls kl. 15.00 i universitetets sal X bl. a. med tal av 
Lydia Wahlström. Lydia Wahlström påpekar i sitt tal, att problemet 
"myrten eller lager" var en allvarlig fråga, som diskuterades vid en 
sammankomst 1910, då talaren själv talade emot möjligheten att för
ena äktenskap med förvärvsarbete. Jubileumsmiddag hölls på Ostgöta 
nation varvid bl. a. framfördes spexet "Lysistrate eller studentskan 
och de inkallade". Telegram inkom från bl. a. Ernst Trygger. 

Genom den kontakt som UKSF genom åren hade med tidigare 
medlemmar, kunde föreningen bjuda högintressanta, aktuella före
drag utifrån. UKSF inbjöd också frejdigt spännande icke-tidigare-

30 Detta spex trycktes i Uppsala 1902 som ett "sorgespex" under Klara Johansons 
pseudonym Huck Leber. 
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Bildj: Lydia Wahlström vid Uppsala Kvinnliga Studentförenings 50-årsjubileum 
1942, tillsammans med dåvarande ordföranden Vera Lindberg (gift Hamilton). 
Fotografi: UUB. 
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medlemmar till även av pressen (både lokal-och huvudstadspress) 
uppmärksammade diskussioner och föredrag. Men samtidigt började 
man inom föreningen undra, om den inte överlevt sig själv. Ar 1939 
diskuterades ev. sammanslagning med klubbmästarinnekonventet. 
En invändning mot detta var då: "Men vad ska Lydia säga?" Och så 
fortsatte föreningen sitt liv. Lydia Wahlström dog 1954. Någon gång 
mellan 1958 och 1968 (arkivet på Carolina har protokollsböcker endast 
för tiden fram t.o.m. 1951) somnade föreningen in. 

Ar 1992, då föreningen skulle ha firat 100-årsjubileum, om den 
hade funnits kvar, ägnade Uppsala Kvinnliga Akademikerförening en 
sammankomst åt UKSF. Lydia Wahlströms guddotter Brita Man-
nerheim var med, och många tidigare ordförande i UKSF, som man 
letat fram med viss möda bakom deras namn som gifta (t ex ordför
anden vid 50-årsjubileet, som sedan deltog bl. a. vid Lydia-dagen 
1998, Vera Hamilton, f. Lindberg). 1992 var även närvarande två unga 
studentskor, som berättade att de tänkte återuppliva föreningen. Så 
skedde också. Om denna nygamla förening i nuet, UKS, kan vi läsa i 
Jenny Westerstrands artikel i denna skrift. Problemen och verksam
heten torde vara något annorlunda nu än för 100 år sedan! 

När 1890-talets fåtaliga kvinnliga studenter under ledning av Lydia 
Wahlström slöt sig samman i UKSF var det, som utvecklingen skulle 
visa, en mycket klok åtgärd. Därigenom vann de styrka och självför
troende. De blev också delar av ett nätverk, bestående av kraftfulla 
och begåvade kvinnor (mycket värdefullt bl. a. i rösträttskampen). Vi 
senare tiders kvinnor har mycket att vara dessa pionjärer tacksamma 
för. 
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Bilaga 
Sammankomsterna i UKSF under Lydia Wahlströms ordförandetid, 
1892-1898 (i allmänhet förekommer både föreningsärenden och före
drag. Här har framtagits i första hand föredragen): 

20 mars 1892 
6 april 1892 

4 maj 1892 
5 oktober 1892 
5 november 1892 

1 december 1892 

13 mars 1893 

FK Lydia Wahlström: Föreningens syfte. 
FS J. /Hanna/ Mellner: Resa i Tyskland såmma-
ren 1887. 
Lydia Wahlström: En såmmarvandring i Norge. 
FK Alexandra Skoglund: Wilhelm I af Oranien. 
Doktor Ellen Fries inleder diskussion om kvinno-

29 april 1893 

17 maj 1893 

Lydia Wahlström inleder diskussion om "fru 
Cajanellos lefnadsteckning över Sonja Kovalev-
sky". 
MK Tora Granström ger några korta, för kvinn
liga studerande särskildt lämpade anvisningar i 
hygien. 
Fru Anna Höjer från Stockholm talar om 
filantropen, pastorn i Steinthal J.F. Oberlin. 
Fil. stud. Anna Forssell: Ibsens Bygmester Sol-
ness. 

8 september 1893 
4 oktober 1893 

Föreningsärenden, bl. a. beslut att uppmana de 
kvinnliga studenterna vid Lunds, Stockholms, 
Göteborgs och Helsingfors högskolor att sända 
var sin deltagarinna till jubelfesten i Uppsala. 
Föreningsärenden. 
FS Kerstin Hård af Segerstad: En tur i Jämtland 
och Ångermanland. 

18 november 1893 Frk Anna Sandström: Flickskolans närvarande 
osäkra och vacklande ställning samt orsakerna 
dertill. 
Lydia Wahlström: Kuriosa ur gamla papper (cau-
seriestil). 
FS Alice Thunberg inleder diskussion om bref-

4 december 1893 

22 februari 1894 
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växlingen mellan Eva Fryxell och Ellen Key i 

Svensk Tidskrift. 
8 mars 1894 Extra sammanträde: Lysningsgåva till Nathan 

Söderblom och Anna Forsell. 
31 mars 1894 Föreningsmöte ang tidningen Spexgrisen + fest. 
26 april 1894 Fru Anna Höjer: Niobe. 
9 maj 1894 Föreningsärenden, bl. a. angående fotografier. 
24 september 1894 FK Ellen Lindhult: Några drag af likhet och 

olikhet djur och människor emellan med hänsyn 
till den darwinska teorien. 

24 oktober 1894 Lydia Wahlström: Gamla Testamentet och vår tid. 

15 november 1894 FS frk Naima Sahlbom: Intryck från en geologisk 
exkursion till Gotska Sandön. 

3 december 1894 FK frk Astrid Cleve inleder diskussion över 
"Sport". 
Efter föredraget beslöts att bilda en sportförening 
med skidsportens främjande som närmaste mål. 
Ledare Astrid Cleve. 

20 februari 1895 FS Sigrid Björklund: Hotel de Rambouillet. 
21 mars 1895 FK Gulli Rossander inleder diskussion om 

"Skolundervisningen i naturvetenskap". 

25 april 1895 FK Anna Ahlström: En reserapsodi från Södern. 
14 maj 1895 Ombudsberättelse från möte för diskussion om 

svenska kvinnoföreningars inträde i The inter-
national council of Women. 

26 september 1895 FS Maj Lagerheim: Ett stycke medeltidsmystik. 
21 oktober 1895 MS fröken Lilly Paykull: Sommarvandring i 

Lappland. 
23 november 1895 Föreningsmöte + Spex och Spexgris. 
2 december 1895 FS Maria Myhrman: Vegetarikern och ett natur-

enligt lefnadssätt. 
5 februari 1896 JK frk Elsa Eschelsson: Den gula frågan. 
18 mars 1896 FS Anna Brita Bergstrand: Personliga fel vid ast

ronomiska observationer. 
25 april 1896 FK Gerda Lundberg: I qvinnofrågan (inledande 

föredrag). 
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15 maj 1896 

29 september 1896 
21 oktober 1896 

17 november 1896 

2 december 1896 

6 februari 1897 

19 mars 1897 

13 april 1897 
13 maj 1897 
29 maj 1897 
12 september 1897 
27 september 1897 

20 oktober 1897 

19 november 1897 
3 december 1897 

4 februari 1898 
12 mars 1898 
18 april 1898 

13 maj 1898 

26 september 1898 

FS Anna Grell: Biografiska notiser om Heinrich 
Heine. 
MS Alfhild Tamm: The white ribbon movement. 
FS Klara Johanson: Om ord och ordbetydelser för 
150 år sedan. 
MS Malin Wester refererade G af Geijerstams 
sist utkomna arbete "Kampen om Kärlek". 
FK Lydia Wahlström: Några studier öfver Fred
rika Bremer med anledning af det af Sofie Adler-

sparre och Sigrid Leijonhufvud nyligen utkomna 
arbete: "Fredrika Bremer. En biografisk studie." 
Clara Wahlström: Några intryck från en vistelse i 
Frankrike. 
Föreningsärenden, bl. a. om UKSF:s bidrag till 
Uppsala universitets festskrift med anledning av 
H. M:t Konungens i September inträffande 25-
åriga Regeringsjubileum. 
FK fru Signe Trygger: Xerofyterna. 
FS Maria Berg: Studentlivet under medeltiden. 
F öreningsfrågor. 
Föreningsfrågor. 
FK frk Lydia Wahlström: Från det nordiska stu
dentmötet i Danmark sommaren 1897. 
Frk Kerstin Hård af Segerstad: Leonardo da 
Vincis målningar i Louvren. 
FK frk Maj Lagerheim: Om Nietzsche. 
Diskussion om de humanistiska studiernas bety
delse. 
Föreningsärenden. 
FK Klara Johanson: Om språkpurismen. 
FS Frk Ellen Göranson: Gammelsvenskby. 

FS Ingegerd Bergh: Edison och hans uppfin
ningar. 
Lydia Wahlström efterträds av Maj Lagerheim. 
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