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Uppsala Kvinnliga Studentförening (UKS) återstartades 1992 av en 
grupp kvinnliga studenter vid Uppsala universitet. Idag, sju år efter 
uppvaknandet, är föreningen alltjämt en livaktig - och livsviktig — 
förening för många av Uppsalas feministiskt intresserade kvinnliga 
studenter. 

1992 erhöll Uppsala studentkår 50 000 kr från civildepartementet 
för att starta ett jämställdhetsfrämjande projekt. Till ansvarig för 
projektets genomförande utsågs kårens jämställdhetsombud, Frida 
Nilsson. Kring sig samlade Nilsson en grupp kvinnliga studenter med 
intresse för att främja jämställdheten vid universitetet. De träffades 
till en början som Arbetsgruppen för kvinnliga studenter. Gruppen 
bestod av en kärna på ca 15 personer, bland dem kan nämnas Karin 
och Gunilla Stillström, Katarina Lundkvist, Kristina Engwall med 
fler. Främst var det studenter med förankring i humaniora och sam
hällsvetenskap som fanns representerade i gruppen. 

Valet att bedriva verksamheten i Uppsala Kvinnliga Studentför
enings namn och form föll sig naturligt när kännedom om att för
eningen tidigare hade existerat nådde arbetsgruppen. Detta skedde, 
enligt uppgift från Frida Nilsson, genom att Brita Mannerheims bok, 
Med Lydia eller Livslång trohet mellan tre, var känd bland några av 
arbetsgruppens medlemmar. 

Själva återbildandet ägde rum ute på Norreda torp. Man samlades 
en intensiv helg ute på studentkårens torp, där stadgar drogs upp, sty
relse valdes och en verksamhetsplan för föreningens första verksam
hetsår på länge antogs. Bland de verksamheter som märktes var den 
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föreläsningsdag om Lydia Wahlström som anordnades. Nyfikna på 
pionjären Wahlström bjöd man in bland andra Brita Mannerheim 
(Lydia Wahlströms guddotter) och Gunilla Strömholm (ordförande i 
Uppsala Kvinnliga Akademikerförening) för att få höra mer om 
Wahlströms liv och verk, inte minst i kvinnliga studentföreningen. 
Detta evenemang markerade föreningens start, den dag med vilken 
föreningens nyfödelse skedde. Andra uppskattade arrangemang var 
Kvinnornas estrad, där kvinnliga konstnärer och fotografer, såväl 
amatörer som professionella, ställde ut sina alster i Gamla Gillets 

lokaler. Parallellt hölls föredrag och olika framträdanden och på 
Fyrisbiografen visades filmer av kvinnliga filmare. 

Vid sidan av de stora evenemangen hölls även småskaliga och 
regelbundet återkommande aktiviteter. I syfte att, som det står i stad
garna, "stödja och uppmuntra kvinnliga studenter" startades 1992 
Kvinnocaféerna, en verksamhet som även idag är en av föreningens 
grundpelare. På Kvinnocaféerna föreläser kvinnliga C- och D-
studenter över uppsatser, författade med feministiskt perspektiv. 
Ähörarskaran fikar och ställer intresserade frågor. Tanken är att spri
da kännedom om kvinnliga studenters arbete och om de ämnen som 
behandlats i uppsatserna, liksom att träna enskilda studenter i att 
hålla anföranden inför publik. 

Såväl stort som smått har präglat Uppsala Kvinnliga Studentför
enings arbete under åren som gått sedan 1992. I tidningens med
lemsblad Lysistrate har man kunnat läsa om allt från stora aulaföre
läsningar till små studiecirklar som ordnats i föreningens regi. Även 
beträffande utbildningsbevakning är föreningen aktiv; exempelvis 
genom att bevaka, kritisera och aktivt bidra till utformningen av 
Uppsala studentkårs jämställdhetspolitik. 

Den viktigaste delen av UKS verksamhet har dock varit att ge de 
kvinnliga studenter som söker sig till föreningen möjligheten att till
sammans med andra akademiskt intresserade unga kvinnor skapa en 
plattform i den alltjämt manliga universitetsmiljön. Många av för
eningens medlemmar uttrycker stor tillfredsställelse över att få disku
tera kurslitteratur och vetenskapliga frågeställningar i en miljö där de 
kvinnopolitiska dimensionerna och perspektiven lyfts fram och där 
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samtalsklimatet är vänligt, trots krav på stringens och nivå. Idag ser vi 
också med glädje att studenter från alla fakulteter söker sig till för
eningen. 

Slutligen ska poängteras att Uppsala Kvinnliga Studentförening, 
under de år som gått sedan starten, har haft ett stort stöd av äldre 
kvinnor i universitetsvärlden. Universitetets jämställdhetskommitté 
(även de män som där ingått givetvis) har genom ekonomiskt stöd 

generöst bidragit till att hålla föreningens verksamhet på en nivå där 
nationellt erkända föreläsare har kunnat bjudas in. Uppsala Kvinnliga 
Akademikerförening har genom utdelning av ett stipendium samt 
genom initierandet av ett flertal samarrangemang bidragit till att 
bredda föreningens verksamhet och till att förankra den i den lokala 
universitetsmiljön i Uppsala. 

Den länk bakåt i tiden som Uppsala Kvinnliga Studentförening har 
genom sin historia ger en unik och värdefull känsla av att vi som är 
med i föreningen idag bygger vidare på pionjärers arbete för kvinnors 
rättigheter att studera, forska och växa inom akademia. Samtidigt ger 
den också en påminnelse om att varje tid formar sina förutsättningar 
för kvinnors deltagande i universitets- och samhällsliv. UKS är kan
ske därför en förening där eftertanke och ilska kan blandas, i den dos 
som behövs för att föra arbetet för ett jämställt universitet framåt. 
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