SWEA Stockholm – Stadsvandring i Uppsala den 18 maj 2018
Fredagen den 18 maj hade vi en mycket trevlig och lärorik stadsvandring i Uppsala.
Vår kunniga guide Marie Almquist, lotsade oss 25 Sweor, genom det klassiska Uppsala, från
Linnéträdgården till Universitetet. Under vandringen såg vi många vackra byggnader, prunkande
trädgårdar och vi fick höra om kvinnor som varit och är verksamma i Uppsala och som alla har en
historia att berätta – temat för vandringen.
Den två första kvinnorna som vi fick lära känna var Carl von Linnés maka Sara Lisa Moræ som
levde på 1700-talet och Hillevi Rombin, miss Universum 1955. Fantastiska kvinnor under sin tid.
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Många av kvinnorna som Marie berättade om, Vivecka Lindfors, Antje Jackelén. Maria Strømme,
Cecilia Rydinger Alin, Elsie Johansson, Elisabet Dillner, Eva Lagerwall och Ellen Fries, kände jag till
men att Inga Löwdin var en av Sveriges genom tiderna största kvinnliga idrottsledare visste jag inte.
Guidningen avslutades i Uppsala Universitetets vackra entré eller närmare bestämt vid
glasmontrarna där många doktorsavhandlingar spikats fast av sina författare. Därefter gick vi ner till
Kyrkans Hus där Cajsa och hennes personal väntade med en helt förträffligt god lunch; inkokt lax
med fräscha och goda tillbehör samt kaffe/te och läcker chokladkaka.
Till kaffet berättade tre nu verksamma och entusiastiska kvinnor, om sina respektive arbeten. Cajsa
Johansson började med att tala om hur hon startade sitt framgångsrika företag Cajsa’s Kök, Lina
Börjesson berättade om sitt liv som formgivare och grundare av företaget Svensk Tradition och
Elisabeth Wennerström beskrev lite om sitt arbete på Uppsala Stadsteater där hon ansvarar för
kommunikation PR och presskontakt.
Elisabeth tog oss sedan med till Uppsala Stadsteater där hennes kollega Maria Freeney gav oss en
rundvandring. Vi fick då komma i kontakt med personer som jobbar bakom kulisserna med smink,
peruk, kostym, dekor, ljus mm. Mycket spännande och intressant!
En heldag för kvinnor med kvinnor och om kvinnor!
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