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PåÖstermalmstorgs tunnelbanestationhar
konstnären Siri Derkert i betong ristat in
ett antal porträtt på kvinnor som kämpat
för fred och för jämställdhet (1965). Ett av
porträtten föreställer läkaren Ada Nils-

son. Ovanför hennes och några andra kvinnoporträtt
är namnen Fogelstadgruppen och Tidevarvet inris-
tade. Det finns en nära koppling mellan framväxten
av kvinnorörelsen i Sverige och de kvinnliga läkare
som var verksamma vid den här tiden. En av frontfi-
gurerena varAdaNilsson.Honhar spelat en stor roll i
svensk kvinnohistoria.
I boken »Glimtar ur mitt liv som läkare« [1], som

kom ut 1963, ser hon, några och 80 år gammal, tillba-
ka på sitt liv som läkare och kvinnosakskämpe.
Ada Nilsson föddes 1872 och växte upp på säteriet

Toarp, beläget i Kinds härad i Västergötland. Fadern
gick bort då hon var i 12-årsåldern,modern femår se-
nare. Ada skickades till Stockholmochbörjade påLy-
ceumför flickor.Enhögerman, somsatt iFörstakam-
maren, blev hennes förmyndare, och genom honom
kom hon att tillbringa en stor del av sin fritid på riks-
dagsläktaren.
Efter studentexamen 1891 bestämde hon sig för att

studera till läkare och for till Uppsala för att läsa på
den så kallade medikofilen (sedermera borttagen
frånmedicinstudierna).
Honavlademedkand-examenvidKarolinska insti-

tutet i Stockholm1896. Sommedkand fickhonerbju-
dande att mellan kurserna vikariera på Hisingens
sinnessjukhus i Göteborg. Hon fick klartecken till vi-
kariatet både från sjukhuset och från Medicinalsty-
relsen. När hon packat och skulle resa ringde man
emellertid från Medicinalstyrelsen och angav att
man inte hade rätt att förordna en kvinnlig kandidat.
Det var bara för Ada att packa upp, men hon lät sig
inte nöja med detta utan inbjöd andra kvinnliga me-
dicinare till ett möte där hon själv valdes till ordfö-
rande. Mötet resulterade i att 31 kvinnor underteck-
nade en petition till Kungl Maj:t, vilken så småning-
om, 1903, ledde till en förordning enligt vilken ogifta
kvinnliga läkare fick tillträde till en rad befattningar,
dock inga chefstjänster. Först genom en ny behörig-
hetslag, somantogs 1923, fickkvinnor formellt tillträ-
de till de flesta högre ämbeten [1-3].
Eftermed lic-examen 1900 vidKarolinska institutet

blev Ada Nilsson amanuens vid Serafimerlasarettets
gynekologiska klinik. Härifrån berättar hon i sin bok
omett tillfälledåenensam,ung flickamedvetslöshade

tagits in på kliniken. Flickan hade från fosfor-
tändstickor skrapat fosfor som hon tagit in i
abortsyfte. Ada satte sig ner och höll flickans
hand tills döden inträdde. En annan gång var
det en äldre dödssjuk kvinna, »kanske inte av
bästa sorten«, som låg helt ensam. Ada frågade
om det var något hon önskade. »Ja tänk om jag
kunde få enkonjak!«Ada gickupppå sitt laboratorium
och hämtade en spritblandning som hon gav kvinnan,
somsedandog lugnt och fridfullt [1].

Under hösten 1903 företog Ada Nilsson en
studieresa till gynekologiska kliniker i
Tyskland. IMünchenbevistadehonenope-
ration, där överläkaren (professorn) läm-

nade över kniven till en assistent.Hon såg att assisten-
ten var ennybörjare somgjorde påtagliga fel,men ing-
en rörde enmin. Efter operationens slut tittadeAdaut
genom fönstret och såg en elegant bil köra fram och
den opererande assistenten stiga in i den medan pro-
fessorn med en djup bugning stängde bildörren. Ada
vände sig om och frågade de tysta herrarna bakom sig
vem operatören var. »Es war Seine Königliche Hoheit
Prinz Ludwig Ferdinand aus Bayern. Er spielt auch
Violine inderHofkapelle«, blev svaret [1].
Våren 1904–1907 var Ada Nilsson föreståndare för

den gynekologiska polikliniken vid Serafimerlasaret-
tet, och 1912–1940 var hon verksam som läkare vid
Stockholms stads gynekologiska poliklinik, belägen
på Folkungagatan och senare vid Kornhamnstorg.
Hon tjänstgjorde också under flera decennier som
skolläkare och barnhemsläkare. Samtidigt hade hon
egen läkarpraktik på Söder. 1912 flyttade hon till Tri-
ewaldsgränd 2 vid Kornhamnstorg, där hon fortsatte
sin läkarpraktik. Hennes sociala patos utvecklades i
arbetetmed patienterna på Söder, i storstadens fatti-
gaste kvarter. Hon berättar om en pojke som lades in
på Ersta för sömnlöshet. Det visade sig att orsaken
var vägglössen, vilka förde ett sådant oväsen att han
inte kunde sova. »Och till detta skulle man sända ho-
nomåter!«, skriver hon [1].
SomläkarevarAdaNilssonkunnig, tryggochhand-

fast.Honvisade empati ochmedkänslamed sinapati-
enter, särskilt ömmade hon för de fattiga barnaföder-
skorna. Sompatienter hade hon också flera på den ti-
den kända kulturpersonligheter såsom Selma Lager-
löf och Albert Engström. Den senare gjorde en kari-
katyr av henne, vilken han gav namnet »den goda
människan« [3].

i gynekologi
med förloss-
ningskonst. Ada
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Under rösträttsrörelsen i början av 1900-ta-
let kom hon i kontakt med Elin Wägner,
som 1913 gav ut romanen »HelgaWisbeck«
[4], där huvudpersonen är en socialt enga-

gerad och emanciperad kvinnlig läkare, till vilken Ada
Nilsson till stor del ståttmodell.Hennes väninnakvin-
noläkaren Alma Sundquist bidrog också till porträttet
[5]. Elin Wägner har sagt: »Om jag hade kunnat göra
HelgaWisbeck sådan somAdaNilsson var, då hadedet
nog inteblivitensåtråkigbok«[3,5].Dethärkommen-
terar författarenUlrikaKnutson i sin bok »Kvinnor på
gränsen till genombrott« (2004) med att »det kanske
stämmer, för verklighetens Ada lär inte bara ha varit
rar och rolig – hon kunde också bli rosenrasande och
skälla ut den somstodnärmast« [3].
Som gynekolog kom Ada i kontakt med prostitue-

rade kvinnor och deras livsvillkor. Härigenom blev
honmedveten om orättvisornamellan könen. Regle-
menteringen var en lag från 1875. I denna föreskrevs
»inskrivning«, dvs »uppsikt och kontroll över prosti-
tuerade kvinnor«, på »en särskild besiktningsbyrå«
belägen mellan Stortorget och Slottet [1]. Från Eng-
land kom på 1880-talet enmotrörelsemot reglemen-
teringen, den s k abolitionismen, till Sverige under
beteckningen Federationen. Denna hävdade att reg-
lementeringen endast nådde den ena parten
(kvinnorna), varför smittofaran kvarstod. Vid ett
möte på Läkarsällskapet 1902, där Federationens be-
gäran om att avskaffa reglementeringen diskute-
rades, avböjdes förslaget i svaret från den kommitté
som tillsatts av Sällskapet.
KarolinaWiderström – Sveriges första kvinnliga lä-

kare – begärde då ordet. Hon föreslog att en ny kom-
mitté skulle undersöka reglementeringens nackdelar
ochävensammanträffamedrepresentanter frånFede-
rationen. Det blev uppror i salen, och även om frågan
då»dödades« levdedentrotsalltvidare tackvareKaro-
lina Widerströms modiga uppträdande. Detta gjorde
intryck påAdaNilsson, ochKarolinaWiderströmkom
att bli en förebild för henne. 1918 avskaffades regle-
menteringen och ersattes av »lex veneris«, som bl a
innebarattdenbehandlande läkarenmåste spårapati-
entens smittokälla oavsett kön [1-3, 6].
På ett tidigt stadium hade Ada fått klart för sig att

det fanns ett stort behov av sexuell upplysning. Vid
ett tillfälle blev hon kallad för att ge narkos vid en för-
lossning. Den blivande barnaföderskan, som var gift
med en professor, frågade: »Skall barnet komma ut

»KONSTELLA-
TIONEN FOGEL-
STAD«
från vänster
Elisabeth Tamm,
Ada Nilsson,
Kerstin Hessel-
gren (sittande),
Honorine Her-
melin och Elin
Wägner. genom naveln?« Ada blev helt perplex och svarade

»att det skulle kommaut där det kommit in« [1].
Ada Nilsson reste runt i landet och höll föredrag i

»sexuell hygien«, och skrev också artiklar i ämnet.
1925 öppnade hon, i ett avskilt rum på veckotidning-
en Tidevarvet, Tidevarvets rådfrågningsbyrå för för-
äldrar – den första i sitt slag i Sverige [1, 3, 6].

När Ada Nilsson och Alma Sundquist läste
medikofilen i Uppsala 1891 väcktes deras
radikala åsikter, och de kom i kontaktmed
den politiskt liberala studentföreningen

Verdandi [7].
1907bildades i Stockholmenopolitisk kvinnlig dis-

kussionsklubb. Som dess ordförande under de första
tre åren lotsade Ada i hamn ett vilohem för kvinnor
benämnt »Självförsörjande bildade kvinnors vilo-
hemutan personligt ansvar« [7].
Föreningen »Frisinnade kvinnor« bildades 1914

medAda somordförande. Syftet var bl a att stödja då-
varande statsministernKarl Staaff, somvid denna tid
mötte hård kritik [1, 3, 7]. »Frisinnade kvinnor«, som
inte var knutna till något parti men verkade som en
hjälporganisation till »Frisinnade landsföreningen«,
växte snabbt. Efter tre år avgick Ada ur styrelsen.
1921, sammaår somkvinnlig rösträtt infördes i Sve-

rige, blev föreningen riksorganisation och benämn-
des »Frisinnade kvinnors riksförbund«. Föreningen
blev alltmer vänsterradikal och ombildades 1931 till
»Svenska kvinnors vänsterförbund« [1, 3, 5, 7].
Den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad bil-

dades vintern 1921 av femkvinnor (den s kFogelstad-
gruppen) med Elisabeth Tamm som initiativtagare.
De övriga var ElinWägner, AdaNilsson, KerstinHes-
selgren och Honorine Hermelin – den sistnämnda
blev skolans rektor. Den s k urkursen hölls 1922 (från
1925 regelbundna sommarkurser) och den sista 1954.
Ulrika Knutson skriver att skolan var ett unikt folk-
bildningsexperiment och att man under tre veckor
fick »en redig duvning i världshistorien, kommunal-
politiken, filosofihistorien, religion och psykologi«.
Samma fem kvinnor som utgjorde Fogelstadgrup-

pen möttes en augustidag 1923 i Adas hem i Stock-
holm för att planera utgivningen av en politisk kultu-
rell veckotidning [7]. Tidningens namn blev Tidevar-
vet. Ansvarig utgivare var Ada, som liksom Elisabeth
Tamm sköt till pengar till tidningen. Tidevarvets re-
daktion inhystes först på Triewaldsgränd 5 men flyt-
tade senare över till Adas hus på Triewaldsgränd 2,

»DEN GODA
MÄNNISKAN«,
så kallade
Albert Engström
sin teckning av
Ada Nilsson,
som var hans
läkare.

»TIDEVARVETS
EVIGT BRIN-
NANDE LAMPA«
OCH »DEN BLÅ
DELFINEN«
var några av
Fogelstadför-
bundets tecken.



läkartidningen nr 20 2008 volym 105 1511

kultur

som döptes till »de fem fronternas hus«. Fronterna
som avsågs var: kvinnofrågan, fredsfrågan, jordfrå-
gan, befolkningsfrågan och den egna liberala linjen.

Ada Nilsson var starkt engagerad i fredsfrå-
gan. Tidningen Tidevarvet hade 1935, sam-
ma år somMussolini anföll Abessinien (Eti-
opien), tagit upp en kampanj »Kvinnornas

vapenlösa uppror mot kriget« under parollen »Ned
med vapnen i alla länder« [1, 3, 5, 7]. Genom en om-
röstningsprocedur fick man ihop 20 000 kvinno-
namn. Ett representantmöte utsåg en kvinnodelega-
tion för att med Ada som ordförande åka till Natio-
nernas Förbund (NF) i Genève i september 1935 och
framlägga en resolution. Ada höll tal inför NFs råds-
president, och kvinnodelegationen fick föredra sin
resolution inför förbundsordföranden [6]. »Kvinnor-
nas vapenlösa uppror mot kriget« mötte emellertid
motståndpåhemmaplanochblev delvis ettmisslyck-
ande. Motsättningar uppstod också inom Tidevarvs-
gruppen och tidningen lades ned 1936 [3, 5].
Ada var länge vice ordförande i Sällskapet Sverige–

Sovjetunionen [1]. Att hon såg försonligt på Sovjetuni-
onenpåverkades säkert av att honvarmycketnära vän
med Aleksandra Kollontaj, Sovjetunionens ambassa-
dör i Sverige 1930–1945 [3]. Hon var Aleksandra Kol-
lontajs både bästa vän och läkare. När Kollontaj 1942
drabbades av en blodpropp i hjärnan räddade snabba
ingripanden frånAdaoch frånprofessorNannaSvartz,
somgavheparininjektioner, livet påhenne.
Honorine Hermelin var en annan person som stod

Ada Nilsson mycket nära. Mellan dem uppstod en
kärlek, som så småningom övergick i en livslång vän-
skap, och när Ada på ålderdomen fick en alltmer ned-
satt synochblev fattig flyttadehon tillHonorineHer-
melins hemLilla Ulfåsa på Fogelstad [1].
1964 avled Ada Nilsson. Ulrika Knutson skriver att

om»det fannshistorisk anständighet skulleAdaNils-
son ha ett eget kapitel i svensk socialhistoria« [3]. Jag
hållermed.
Som framgått hade de dåtida kvinnliga läkarna i

Sverige stor betydelse för framväxten av kvinnorö-
relsen. Tänk om man på Triewaldsgränd 2, »de fem
fronternas hus«, kunde inhysa ett museum, som för
eftervärlden fick visa upp denna historiskt dynamis-
ka period i svensk kvinnohistoria.

Jan Halldin
leg läkare, med dr, Stockholm

jan.halldin@sll.se

Det är förtjänstfullt att Archie Cochrane i LT nr
16/2008 blir uppmärksammad för sin insats för
sjukvårdens effektivitet, liksom Cochrane Collabo-
ration, som fått så stor betydelse. I det samman-
hanget saknas dock ett viktigt namn, nämligen Iain
Chalmers. Som chef för den organisation som det
engelska sjukvårdsdepartementet startade 1992
kom han att betyda lika mycket som Cochrane för
idéernas spridning.

Vid det årliga mötet i International Society of
Health Technology Assessment i Sorrento våren
1992 höll Iain Chalmers ett tre–fyra timmar långt
seminarium om den speciella vetenskap som inne-
bär att systematiskt granska medicinsk litteratur,
en vetenskap somCynthiaMulrow hade definierat i
USA under slutet av 1980-talet.
Man måste nästan ha varit närvarande i Sorrento

för att förstå vilken karismatisk förkunnare som de
Cochraneska idéerna hade fått i Chalmers. Många
av deltagarna där insåg vikten av att sprida detta
budskap, bland andra Egon Jonsson och jag.

Det ledde bland annat till att vi påSBUsvägnarbesök-
te Chalmers i Oxford i sambandmed inaugurationen
hösten 1992 av det Cochrane Center som Chalmers
blev chef för. Han hade då tidigare lett Oxford Data-
base of Perinatal Trials.
Egon och jag såg vad vi kunde vinna med ett sam-

arbete, och genom att SBU aktivt gick med för att
stödja verksamheten kunde den snabbt internatio-
naliseras, något som Chalmers såg som dess huvud-
uppgift (vilket kanske den brittiska regeringen
knappast gjorde).

Iain Chalmers drevs liksom Cochrane av en stark
inneboende känsla av behovet av systematik i den
vildvuxna flora som litteraturen inom de kliniska ve-
tenskaperna hade utvecklats till. Denna känsla bott-
nade i att Chalmers haft liknande erfarenheter som
Cochrane.
Som läkare i ett flyktingläger i Libanon, där sjuka

barn fordrade betydligt snabbare insatser än vad pe-
diatrikkursen hade lärt honom, upplevde han be-
gränsningen i vadhan fått lära imedicinarutbildning-
en. Det var ett lyckokast att en personmed Iain Chal-
mers’ egenskaper fickomsättadennaerfarenhet i den
verksamhet som för alltid kommer att bära Cochra-
nes namn.

Under några år bidrog SBU både ekonomiskt och per-
sonellt till uppbyggnaden av Cochrane Collabora-
tion, bland annat med att hjälpa till vid uppbyggna-
den av den första enheten utanför Oxford, den nor-
diska i Köpenhamn.
Här finns det varken anledning eller plats att be-

skriva hur organisationen sedan vuxit – det är en his-
toria för sig.

Lars Werkö
professor em

Lärjungen stod inte
långt eftermästaren
Cochrane
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ADA NILSSON
vid skrivbordet
i sin mottagning
på Triewalds-
gränd i Gamla
stan i Stock-
holm.

TIDEVARVET
Fogelstadgrupp-
ens kulturella
veckotidning
kom ut med sitt
första nummer
1923.
En illustration
ur tidningen
från 1927 visar
den nya kvinnan
bevakad av tu-
sen ögon.


