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Karolina Widerströms samling i Riksarkivet, 3 volymer
I stort sett innehåller de tre volymerna underlagsmaterial till en minnesskrift om Elsa Eschelsson
(E.E.). Denna skrift var tillika en jubileumsskrift m.a.a. att Akademiskt bildade kvinnors förening
(ABKF) firade sitt 25‐årsjubileum 1929, (Elsa Eschelsson. En minnesskrift utgiven av Akademiskt
bildade kvinnors förening vid dess 25‐årsjubileum 1929, Stockholm: Nordiska Bokhandeln 1929, 46 s.)
Den som höll i arbetet med denna skrift var Karolina Widerström (K.W.). Hon skickade bland annat
brev till olika personer, som på något sätt hade känt E.E., se vol. 1: Brev till K.W. 1928 och 1929 samt
K.W.:s brevkoncept.
Mycket handlar också om behörighetsfrågan, dvs. att akademiskt bildade kvinnor borde få inneha
statliga tjänster. Merparten är från 1910‐ och 1920‐talet.
Vol. 1:
Anteckningar av Elsa Eschelsson av den 7 mars 1911 i original (handskrivet, blyerts) och avskrift
(maskin). Följande anmärkning finns i slutet av avskriften: ”Ovanstående är avskrift av anteckningar
av Elsa Eschelssons hand, befintliga i Anna Ahlströms ägo, och tydligen gjorda när konsistorii
betänkande av d. 18 febr 1911 kommit ut.”
Anteckningarna ger inblickar i den kvinnofientliga akademiska miljö som omgav E.E. vid Uppsala
universitet. På ett ställe skriver E.E. att ”Allt detta är några lösryckta anmärkningar, som en gång
kunna behövas vid en eventuell strid.” Anteckningarna slutar på följande sätt:
”Jag skulle icke, även om möjlighet därtill gavs, vilja längre tillhöra detta universitet el. samarbeta
med åtminstone en eller par av mina fakultets ledamöter. Reuterskiöld har ju, som ovan sagts, rent
av tagit studenter om ryggen mot mig.”
Brev till K.W., 1928‐1929, m.a.a. E.E. biografin 1929
Tidningsklipp om jubileumsskriften
K.W.:s brevkoncept 1928‐1929 m.a.a. hennes uppdrag att sammanställa biografin/jubileumsskriften
om E.E. Dessutom ett brev från landshövding Hagströmer till Andrea Andreen‐Svedberg 31 dec. 1928
Material som legat till grund för minnesskriften:
Kungl. Maj:ts utslag på de besvär E.E. anfört m.a.a. att hon förvägrats vikariera för prof. E Trygger i
början av år 1899 trots att han hade rekommenderat E.E. till detta vikariat, dat. 24 feb 1899
E.E.:s besvär med mera (originalhandlingar, koncept och kopior), bland annat om den s.k. Winroth‐
Eschelssonska striden)
Minnesrunor över E.E. mars 1911

Vol 2:
Material (kopior, tryck) rörande landsmöte med Frisinnade Kvinnors Riksförbund, juni 1924, bland
annat förslag till uttalande i fredsfrågan. Tidevarvet 3 juni 1933 – reportage om tre nypromoverade
kvinnliga medicine doktorer: Andreen Svedberg, Widerström och Grönblad
Skrivelser m.a.a. förbudsomröstningen 1922, bland annat från De kvinnliga läkarnas permanenta
kommitté. Skrivelser m.a.a. av behörighetsfrågan från Svenska Kvinnors Nationalförbund 1922,
Svenska Kvinnors Medborgarförbund 1922, 1923 till ordf. för De kvinnliga läkarnas permanenta
kommitté=K.W.
Handlingar rörande behörighetsfrågan (avskrifter och kopior av departementsskrivelser/Justitiedep./,
protokollsutdrag, skrivelser till Konungen, med mera) 1921; Akademiskt bildade kvinnors petition till
Kungl. Maj:t den 29 maj 1903 m.a.a. läroverkskommitténs betänkande; skrivelse 19/12 1916 från
kvinnliga läkare till Medicinalstyrelsen, skrivelse till red. för Svenska Läkartidningen 31 mars 1924
från De kvinnliga läkarnas permanenta kommitté; skrivelse till statsrådet för Ecklesiastikdep. Fr. Berg
från ABKF nov. 1911. För övrigt handlingar från 1903, 1917,1918, 1919, 1922 och 1928.
Vol. 3:
Handskrivna manus och anteckningar
Småtryck och klipp, bland annat om kvinnliga tjänsteläkare och kvinnor i statstjänst
Handlingar rörande behörighetslagen 1923 (kopior); manus till föredrag, handskrivet, odaterat
Excerpter och anteckningar, handskrivna
Brev m.a.a. av minnesskriften över E.E. 1929

