
Den 21 januari 2021 nåddes Kvinnliga akade-
mikers förening (KAF) av beskedet att Britta 
Lundgren, professor i etnologi vid Umeå uni-
versitet, hastigt avlidit efter en tids sjukdom. 
Sorgen slog till med en omedelbar kraft inte bara 
inom etnologiämnet, utan även inom svensk 
genusforskning och humaniora. Sorgen har inte 
heller enbart varit påtaglig vid Umeå universitet, 
utan den är i hög grad nationell. Flera utmärkta 
minnesord har redan författats. Fler kommer 
säkerligen skrivas. Det är precis som det bör 
vara. För Brittas insatser inom och för det svens-
ka forskarsamhället har onekligen varit ena-
stående. KAF:s minnesord bör därför läsas som 
komplement till andra skildringar av Brittas mer 
formella meriter och uppdrag under sitt arbets-
liv inom akademin. Vi, i egenskap av att vara en 
förening för kvinnliga akademiker, vill absolut 
inte att dessa glöms bort eller förringas. I de här 
minnesorden kommer vi dock främst att up-
pehålla oss vid Brittas insatser inom KAF samt 

hennes insatser som en möjliggörare av andra 
kvinnors verksamhet i akademin.

Som så ofta var fallet när det gäller Britta var 
det nämligen just Britta som, under våren 2017, 
såg till att arbetet med att skapa en KAF-krets 
i Umeå kom igång. Sedan kretsen konstituerats 
i juni 2018 ingick Britta därefter som ledamot 
i kretsstyrelsen fram till sin död. Många är vi 
som både erfarit och kan vittna om Brittas 
strategiska sinne. När det gäller etablerandet 
av Umeåkretsen går det därför att vara ganska 
säker på att Britta såg ett viktigt regional- och 
kunskapspolitiskt symbolvärde i att KAF, en av 
Sveriges äldsta organisationer för kvinnor med 
akademisk examen, kom igång med verksamhet 
norr om Uppsala. Att Umeå, i det rikstäckan-
de sammanhang som KAF är, tog plats som en 
nordlig påminnelse och aktör.

Inom styrelsen för Umeåkretsen bidrog Britta 
med den otåliga, men ändå tillbakalutade och 
lågmälda, entusiasm och verksamhetsiver, som 
var hennes signum. Det är samtidigt, nu efter 
hennes alltför tidiga bortgång, odiskutabelt att 
det var mycket som Britta aldrig hann göra inom 
KAF. Britta ville kanske egentligen bara sätta 
igång kretsen. Eller så betraktade hon kanske 
sitt ideella KAF-engagemang, som en lagom krä-
vande uppgift att hålla igång med under sin tid 
som pensionär. Så blev det inte. Brittas möjliga 
gärning inom KAF, bortom den avgörande insat-
sen att ha tagit initiativ till kretsen, fick alldeles 
oavsett ett alltför abrupt slut. Britta lämnar trots 
detta ett stort tomrum efter sig och ett lika stort 
arv att förvalta.

I det akademiska och kollegiala arv Britta 
lämnar efter sig kan konturerna av en slags aka-
demisk handbok anas. En maktmedveten och 
ödmjuk handbok i konsten att ha förhålla sig 
produktivt till det historiska sammanhangets 
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strukturerande roll beträffande vad som, 
i den enskilda individens liv, görs möjligt 
respektive omöjligt. I boken Möjligheter 
och mellanrum. Berättelser om genus och 
akademiska livslopp (Makadam förlag: 
2020), som kom att bli Brittas sista publi-
kation, skriver hon i sitt bidrag ”Limpan 
i radiogrammofonen – eller en berättelse 
om akademin” om hur 1960-talets poli-
tiska reformer inom utbildningsområdet 
samt 1970-talets kunskapsutveckling 
inom humaniora möjliggjort hennes väg 
från byn Lundnäs strax utanför i Malå. 
Britta skriver:

Min uppväxt, mitt yrkesliv och sederme-
ra akademiska karriär har starkt påver-
kats och möjliggjorts av allt detta. Visser-
ligen hade det varit teoretiskt möjligt att 
jag kunnat bli akademiker och tvärveten-
skaplig genusforskare även om jag varit 
född några år tidigare och inte tagit del 
av alla dessa reformer, men om allt annat 
vore oförändrat (vilket i och för sig är en 
omöjlig tankekonstruktion) betvivlar jag 
starkt att jag skulle ha överträtt de kultu-
rella imperativ som manade mig att för-
bli hemma i Malå. (Lundgren 2020, s. 31)

I Brittas retrospektiva förståelse av sin 
egen väg till och inom akademin fram-
träder här en bevekelsegrund för hennes 
egna outtröttliga arbete som struktur- 
och sammanhangsbyggare för andra - ofta 
yngre generationer av kvinnliga forskare. 
Hennes vilja att bygga sammanhang blir 
mer begriplig, men den förpliktigar också 
till en än djupare tacksamhet.

Det är exempelvis ett faktum att Britta 
spelade en avgörande roll i samband med 
etablerandet av Genusforskarskolan. Ett 
sammanhang som skapade goda förut-
sättningar för en stark, banbrytande och 
modig tvärvetenskaplig genusforskning 
vid Umeå universitet. Inget av det hade 
dock varit möjligt, utan Genusforskar-
skolans pedagogiska design. Mer speci-
fikt den noggrannhet som i den syns när 

det gäller själva tänkandet kring hur ett 
sammanhang uppstår och den avgörande 
betydelse ett sammanhang kan ha när 
det gäller såväl individens som gruppens 
möjligheter att bli, vara och göra.

Nu när Brittas vara, väsen och värv ty-
värr måste skildras i efterhand finns det, 
alldeles jämte sorgen och saknaden, en 
nästan lika drabbande insikt om just hur 
många kunskapsutvecklande samman-
hang, hur mycket sammanhang av kun-
skapshistorisk betydelse som Britta själv 
bidrog till att skapa. Och ej att förglömma, 
alla de akademiska liv som hon därige-
nom bidragit till att möjliggöra och forma. 
För om det är något som Malåflickan som 
blev professor tycks ha omsatt till en levd 
etik och praxis under sitt yrkesliv så är 
det kanske just detta;

Förutsättningar, strukturer och sam-
manhang skapas av människor. Att något 
skulle vara omöjligt att förändra är en 
omöjlig tankekonstruktion. Sammanhang 
skapar samtidigt människor och rymmer 
en kraft att öppna nya möjliga livsvägar, 
möten och tankebanor. I den akademiska 
handbok, den guide i akademisk tillbli-
velse, som Britta lämnar efter sig genom-
syras dessutom samtliga kapitel av en 
alldeles särskild och orubblig Britta-blick 
på att kvinnliga akademikers liv alltjämt 
genomkorsas av kulturella imperativ som 
manar till att vara och förbli något annat.
Kvinnliga akademikers förening sörjer 
förlusten av Britta. I denna svåra stund 
går våra tankar till Brittas familj, släkt, 
vänner och kollegor.
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