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Axelia Kallin
Södertäljes ”grand lady”
Gunnel Liljegren

Under min gymnasietid vid Högre Allmänna Läroverket i Södertälje hade 
jag lektor Hjalmar Kallin som lärare i franska. Han var en skicklig pedagog, 
som sådan kanske före eller vid sidan om sin tid – bland annat sjöng vi fran-
ska grammatiken på diverse kända operettmelodier och hade pausgymnas-
tik för öppna fönster. Jag visste att hans hustru var politiker, vid den tiden 
en något ovanlig sysselsättning för en ung trebarnsmor. Långt senare lärde 
jag känna Axelia Kallin och förstod hur mycket hon betydde för sina före-
ningar, för Södertälje och för Högerpartiet.

Axelias barndom
Axelia föddes i Mo nära Örnsköldsvik år 1899. Fadern, Jonas Sellin, var 
snickare och målare och modern, Märta Westman, bonddotter. Båda för-
äldrarna kom från genompräktiga familjer, och tack vare ett enastående 
gott minne kunde Axelia också på sin ålders höst detaljerat berätta om mor- 
och farföräldrar och andra släktingar som många blev mycket gamla, och 
om sin lyckliga barndom på torpet Gålnäs, om Ångermanland, om sina 
ungdomsår i Amerika och om sitt liv och sin politiska verksamhet i Sverige.  
Axelias minnen från många olika miljöer och tider är kulturskatter som 
lyckligtvis finns bevarade på band.

År 1905 reste pappa Jonas Sellin tillsammans med sin syster och svåger 
till Canada för att söka lyckan ”over there”. Han slog sig ner i Fort Williams, 
Ontario, och avancerade snabbt till arbetsledare vid ett stort byggföretag. 
Samtidigt gjorde han en social insats genom att ta sig an ungdomar som 
kommit över på vinst och förlust och riskerade att råka illa ut, och han star-
tade också en IOGT-förening. Efter några år återvände han till Sverige för 
att övertala sin hustru att följa med honom tillbaka. Men Märta var skräck-
slagen vid tanken på sjöresan och kände sig alltför djupt rotad hemma i 
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Ångermanland. Jonas återvände ensam. Så småningom repade Märta mod, 
och 1913 kom hon över med de två barnen, Torsten och Axelia, och familjen 
återförenades.

Som student i USA 
Först bodde de i ett litet hus ”på prärien” i Fort Williams, men när Jonas 
anförtroddes ett stort arbete i Baltimore flyttade de till Philadelphia. Båda 
barnen var mycket studiebegåvade, och de acklimatiserade sig snabbt i det 
nya skolsystemet. Torsten studerade vid University of Pennsylvania – han 
tog sin Bachelor of Arts  vid 19 års ålder – och Axelia gick i William Penn 
High School for Girls. Där väcktes hennes intresse för sociala frågor, och 
hon engagerade sig aktivt i Social Workers Club och i Gustavus Adolphus 
Church. Det är märkligt hur en svensk familj så snabbt kan smälta in i sin 
nya värld och fylla kvalificerade uppgifter var och en inom sitt gebit.

Under fyra år (1916–22) bodde familjen sedan  i Minneapolis. Torsten 
fick en lärartjänst, och Axelia studerade vid University of Minnesota och 
tjänstgjorde också som svenskspråkig assistent åt sin professor. Hennes hu-
vudämnen var sociologi och svenska – det senare kan knappast ha vållat 
henne svårigheter. Men hon hade en timmes resa till universitetet och ett 
stort ansvar hemma då modern var mycket klen. Efter moderns död hade 
Axelia hela huvudansvaret för familjens hushåll vid sidan av sina studier 
(medan brodern ägnade sig åt sin karriär – han kom att bli professor och 
världsberömd inom sitt område, kriminologin). Det låter fruktansvärt 
präktigt  men hon hade också tid att roa sig. Som medlem och tidvis ord-
förande i en litterär förening satte hon upp teaterpjäser som studenterna 
spelade i de svenskbygder som Wilhelm Moberg gjort kända. I Cosmopoli-
tan Club där hon var en aktiv medlem, presenterade hon svensk kultur och 
svenska traditioner, och dessutom hann hon med att förlova sig. Tala om 
simultankapacitet! Axelia längtade dock hemifrån – inte förvånande – och 
hon lyckades med viss förslagenhet att ”gifta bort” sin far, som hon tyckte 
behövde tas om hand. Själv slog hon snart upp sin förlovning och var redo 
för ett nytt liv. 

År 1922 tog Axelia sin BA-examen och flyttade tillbaka till Philadelphia. 
Axelia anställdes som lärare i Camden, nära Philadelphia. Hon hade egent-
ligen inriktat sig på att arbeta inom socialvården, men någon sådan tjänst 
fanns det inte. Eftersom det rådde lärarbrist måste Axelia undervisa också 
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i ämnen som hon inte hade i sin examen. ”Det gällde bara att ligga  en lek-
tion före eleverna”, berättade hon själv. Som god pianist engagerade hon sig 
också  i barnens julspel och andra sociala och musikaliska evenemang och 
hade delvis betalat sin inackordering i universitetets studenthem med pia-
nospel som underhållning.

Tillbaka i Sverige
Bland hennes nära vänner fanns flera svenskar, bland andra den blivande 
folkpartiledaren Bertil Olin och blivande medicinprofessorn Carl Näslund 
från Uppsala. Ju mer hon hörde talas om sin barndoms Sverige, desto mer 
längtade hon att återse det, och sommaren 1924 satte hon sin plan i verket. 
Efter överresan med  Mauretania, tidens snabbaste  fartyg, och efter besök i 
Paris och på världsutställningen i England, kom hon strax före midsommar 
till Stockholm. 

Under den första tiden i Sverige fick hon det riktigt knapert. Det blev 
ingenting av med den tjänst i Uppsala som Carl Näslund ställt i utsikt, och 
hon  fick skaffa sig tillfälliga skriv- och översättningsarbeten genom att sätta 
upp lappar på anslagstavlor och med hjälp av vänners rekommendationer. 
Men livet hade också glädjeämnen: hon blev inbjuden till Nathan Söder-
bloms hem  och fick tillfälle att höra hans predikan vid det stora ekumenis-
ka mötet 1925 – en stor upplevelse. Och hon träffade sin blivande make, den 
unge docenten i romanska språk, Hjalmar Kallin, när han som underhållare 
spelade piano (han också!) vid engelska klubben. Tillsammans gjorde de 
kanotutflykter i Stockholms skärgård, och de bestämde läget och satte ut 
några pinnar för det sommarhus de drömde om på Enskäret. Snabba beslut, 
kan tyckas, men kloka, som det senare visade sig.

Kort gästspel  i Minneapolis
Romansen tog inte slut men fick göra ett uppehåll – Axelia hade redan ac-
cepterat erbjudande om en lärartjänst i Minneapolis för läsåret 1925–26, 
och Hjalmar skulle tillträda en lektorstjänst vid Högre Allmänna Lärover-
kat i Södertälje. Under sitt sista år i Amerika undervisade Axelia  i svenska 
vid South Highschool of Minneapolis. Som förr satte hon upp teaterpjäser 
som gavs runt om i svenskbygderna, och hon var med om att inrätta ett 
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svenskinstitut, som invigdes av det svenska kronprinsparet Gustaf Adolf 
och Louise. Det var ett mycket intensivt år – det skulle dröja trettio år innan 
hon kom tillbaka till sitt andra fosterland.

I Sverige för gott
Så snart sig göra lät, på sommaren 1926, återvände Axelia till Sverige för att 
gifta sig med Hjalmar. Alla i Hjalmars familj var inte entusiastiska för ”ame-
rikanskan” men kapitulerade sedan de lärt känna henne. Efter vigsel i den 
idylliska Tveta kyrka flyttade Axelia och Hjalmar in på Mälargatan 10 över 
gården, ett vackert, centralt beläget hyreshus. Fem år senare köpte de ett, i 
båda betydelserna, eget hus, Sofiehill, i vad som då var utkanten av Söder-
tälje, då faktiskt rena bondlandet. Där bodde de livet ut. Hjalmar gick bort 
1981 och Axelia levde till 1997, aktiv in i det sista.  I en fototävling i Länstid-
ningen så sent som 1989 vann Axelia första pris med en bild av Sofiehill, ta-
gen 1931. Det är ett intressant foto med tanke på den burgna villabebyggelse, 
Hagaberg, som numera omger det originella huset.

Familj och politik 
Tillbaka till 20-talet. Familjen fick tre barn åren 1928–35 och man skulle tro 
att Axelia hade fullt upp med dem och ett stort hus med trädgård en bit från 
staden. Familjen hade dessutom ytterligare en pojke om hand under hans 
föräldrars utlandsstationering. Axelia var lycklig i sitt äktenskap, hon var en 
kärleksfull mor och duktig husmor. Såsom det brukades hos tidens medel-
klassfamiljer hade man hembiträde. Hos Kallins var det praktikanter, som 
ju skulle handledas och undervisas, och sådana uppgifter tog Axelia på stort 
allvar – hon hade knappast några svårigheter att få tiden att gå.

Hur kom hon då att hamna i politiken och i föreningslivet – och med så-
dan intensitet redan från början? Hon kanske ändå saknade det livliga och 
omväxlande livet  i Amerika som hon bytt mot ankdammen Södertälje.

Axelia röstade som sin man på  Högern, men hon ville sätta sig ordentligt 
in i politiken för att kunna rösta självständigt. En aktiv högerkvinna, Agnes 
Wennberg, som Axelia hade lärt känna i husmodersföreningen, ordnade så 
att Axelia fick gå en kurs om två veckor i Högerns Kvinnliga Medborgarsko-
la. Hon fick 50 kr i bidrag, reste hem till familjen varannan kväll och bodde 
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annars hos goda vänner i Stockholm. Föreläsningarna var fantastiskt bra, 
berättade Axelia, och  hon förde noggranna anteckningar. Hon var yngst i 
kursen, hade två barn hemma, väntade ett tredje och mådde rätt illa, men 
skam den som ger sig. Den sista föreläsningen hölls av Jarl Hjalmarsson, 
som då var sekreterare hos Allmänna Valmansförbundets ordförande, Ar-
vid Lindman. Han benade upp de olika partiernas program på ett skickligt 
sätt, och Axelia kände sig säker på sin sak. Nu skulle hon vara med!

Det dröjde inte länge förrän Axelia gav sig i kast med de sociala och poli-
tiska uppgifter som hon sedan fullföljde genom flera decennier: Hon repre-
senterade södertäljehögern vid länsförbundsrådets årsstämma varje år från 
1929 och fyrtio år framåt, hon bildade Rädda Barnens lokalavdelning i Sö-
dertälje och satt ordförande i Rädda Barnens riksstämma 25 år i följd. Under 
40- och 50-talen blev hon inbjuden att hålla föredrag i politiska föreningar 
och frivilligorganisationer runt om i hela landet. I valet mellan engagemang 
i socialt arbete inom frivilligorganisationerna och en politisk insats inom 
Högerpartiet tog Axelia båda alternativen – lika helhjärtat, trots den arbets-
börda det medförde. Hon gick alltid till verket med  stor arbetsglädje.

Kvinnoklubben och  Länskvinnorådet 
Agnes Wennberg och Axelia bildade Moderata Kvinnoklubben (den hette 
så på den tiden) år 1932, och Axelia var också med om att tillsammans med 
partivänner i Södertälje bilda Sveriges första Ungsvenska Förening. (Det 
dåvarande Nationella Ungdomsförbundet hade tagit intryck av de national-
socialistiska idéerna, och Högern ville inte behålla det som sin ungdomsor-
ganisation utan hade bildat en ny, Ungsvenskarna.)

 Den nya kvinnoklubben och den nya ungdomsorganisationen i Söder-
tälje var båda mycket aktiva, de hade gemensamma studiecirklar i politiska 
och sociala ämnen – särskilt studerade man den nya sociallagstiftningen 
som just då var aktuell – och Axelia var i sitt esse. Under alla år fortsatte 
hon att främja utbildning i politiska värv och skickade unga kvinnor på nyt-
tiga och nöjsamma kurser. Högerpartiet hade bildat en stiftelse och köpt 
in Gimo Herrgård i Uppland för att kunna erbjuda sina förtroendemän ut-
bildning i vacker miljö, och Axelia verkade i styrelsen för Gimo Medbor-
garskola mellan 1936 och 1962. Hon var också med om att bilda Studieför-
bundet Medborgarskolan år 1945.

År 1934 efterträdde Axelia Agnes Wennberg som ordförande för Hö-

lay Moderata UA.indd   152 09-09-29   13.19.19



153

axelia kallin. södertäljes ”grand lady”

gerns Länskvinnoråd i Stockholms län 
och uppehöll posten i 30 år jämsides med 
ordförandeskapet i Kvinnoklubben i Sö-
dertälje. Hennes insatser i Länskvinno-
rådet och i Kvinnoklubben bidrog till att 
flytta fram kvinnornas positioner – det 
behövdes verkligen. Hon var coach och 
mentor (fastän de orden inte brukades 
då) för dem, oss, som var  unga och  nya 
i politiken, hon ordnade utbildningar, 
konferenser och seminarier, ofta inom 
ramen för Högerns Kvinnliga Medbor-
garskola, hon stödde och uppmuntrade. 
Gamla medarbetare kan vittna om Axe-
lias arbetskapacitet; beslut och handling 
var ett hos henne. Det smärtade  henne 
att hon aldrig kom att utnyttja sin lärarerfarenhet, men hennes arbetsdagar 
var sannerligen väl fyllda ändå.

När det rustades till fest i partiföreningen var det kvinnorna som – helt 
enligt tidens sed – fick stå för arrangemangen, och det  förekom stiliga års-
mötesmiddagar i Stadshotellets festvåning. ”Till vardags” hade dock Kvin-
noklubbens verksamhet en medveten social profil, helt enligt ordförandens 
intentioner. En kritisk kommentar av en ”doktorinna” är värd att minnas: 
”Högerföreningen är sig inte lik längre – hit kommer vem som helst!”  Det-
ta var  på 50-talet.

Partistyrelsen
Axelia blev tidigt välkänd också i partiets riksorganisation. Våren 1938 be-
vistade hon Högerns Riksstämma i Jönköping. Hon valdes då in i partisty-
relsen som suppleant för Kvinnoförbundets ordförande, Ebon Andersson, 
blev sedermera ordinarie och kom att tillhöra styrelsen ända till 1962, under 
Bagges, Domös, Hjalmarssons och Heckschers respektive partiledarskap 
och åtnjöt stort förtroende hos dem alla. Hon var Jarl Hjalmarsons supple-
ant på dåtidens spaltade riksdagslistor men kom själv aldrig in i riksdagen. 
Det var nog en källa till besvikelse för henne och  hennes vänner och  med-
hjälpare, men hon klagade aldrig. Mer karriärsugna unga män, ofta upp-
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backade av näringslivet, passerade henne, utan att, som Axelia, styra in på 
ideella och sociala stickspår till systugor, kriskommissioner och sjukhus- 
och fattigvårdsstyrelser.

Stadsfullmäktig
I partiföreningen i Södertälje rådde mansdominans, likaså i stadsfullmäk-
tige som inte hade en enda kvinna 1938. Nu nominerades Axelia inom par-
tiföreningen, så också hennes make, lektorn. Han meddelade dock att han 
inte önskade komma i fråga. Axelia tillät sig istället föreslå lektor Gerda Ry-
dell. En av herrarna blev mycket uppbragt: ”Vi har ju en kvinna, ska vi verk-
ligen ha en till. Nej, nu får det vara nog – jag är bestämt emot detta.” Men 
då var det musen som röt! Axelia  blev för en gångs skull riktigt ilsk och 
frågade om lektorer i kjol inte var lika mycket värda som lektorer i byxor. 
Detta hennes första feministiska utbrott hade avsedd effekt. Gerda Rydell, 
som också kom att bli en känd södertäljeprofil, följde Axelia till fullmäktige, 
som samtidigt begåvades med ytterligare två kvinnor, socialdemokrater.

Delaware-jubiléet
Samtidigt som Axelia sålunda inledde sin kommunalpolitiska karriär blev 
hon engagerad i ett mycket speciellt kulturpolitiskt evenemang, Delaware-
jubiléet. Det svensk-amerikanska museet i Philadelphia, som bildats 1926 
och där såväl Axelias bror som svägerska satt i styrelsen, var centrum för 
jubiléet, och Delaware-kommittéer bildades på båda sidor Atlanten. Axelia 
blev sekreterare i den svenska kommittén, som leddes av den kända arkeo-
logen Hanna Rydh och omfattade flera av tidens kvinnliga kulturperson-
ligheter. Hanna Rydh kom att bli riksdagsledamot för folkpartiet och ord-
förande i Fredrika-Bremer-Förbundet och Ingrid Wickman, en annan av 
eldsjälarna, var redan då chef för Hemslöjdsförbundet – båda goda vänner 
till Axelia. Ett inslag i Delaware-jubiléet var insamling av gåvor från Sveri-
ges hembygdsföreningar, ett annat inredningen av ett Fredrika Bremer-rum 
i museet, och kommitténs arbete fick stor publicitet. Som en följd av detta 
blev Axelia inbjuden till olika kvinno- och hembygdsföreningar att hålla 
föredrag om svenskbygderna i Amerika.
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Hjälpprojekt
Södertälje stadsfullmäktige behövde kvinnor av Axelias sort med  ett brin-
nande intresse att hjälpa utsatta människor – i Södertälje fanns det verk-
ligt fattiga människor och barn som led nöd. Som fullmäktigeledamot hade 
Axelia fått en plattform från vilken hon kunde styra och ställa inom ”sina” 
intresseområden. Hon hade redan suttit några år i fattigvårdsstyrelsen 
och  med liv och lust gått in för sina politiska och övriga uppdrag,  i Bar-
navårdsnämnden, i den s.k. systugekommittén och i Rädda Barnen. Hon 
tog personligt ansvar för olika sorters hjälpprojekt och tillbringade långa 
arbetsdagar i Rädda Barnens lokaler i Gamla brandstationen. Vintrarna 
var kalla, och sparkstötting var Axelias fortskaffningsmedel till alla olika 
möten. I stadsfullmäktige fick hon ett forum där hon motionsvägen kunde 
driva sin sak, och med underskrift av alla fyra kvinnorna i fullmäktige skaf-
fade hon systugan ändamålsenliga lokaler, där det stickades, syddes, syddes 
om, insamlades och sorterades, till finlandsfrivilliga under kriget och till 
behövande hemmavid – det var före familjebidragens tid. 

Kvinnosamarbete
Stugan på Enskäret hade blivit byggd, och för Axelia var skärgårdssomrarna 
med familjen livsviktiga. Även om stugan med tiden blev mindre primitiv 
fick hon som husmor inte ligga på latsidan. Men skärgårdslivet  var avkopp-
lande, och frisk och utvilad kom hon på hösten tillbaka till sina uppgifter 
och tog itu med nya. 

Hon tog initiativ till  kvinnosamarbete över organisationsgränserna, och 
tillsammans med Lottakåren, Röda Korset m.fl. hyrde hon Folkets Hus för  
gemensamma  föredragskvällar, t.ex. en med Kerstin Hesselgren som talade 
om vit slavhandel. Föreningarna delade på alla kostnader och fick stor upp-
märksamhet för detta evenemang och flera andra gemensamma projekt. 
Bland annat ordnades en kyrkokonsert med Birgit Nilsson, som sjöng utan 
arvode men fick 3:80 i reseersättning, två månader före sin egentliga debut. 

Under flera år hade kvinnor samverkat i Systugan, och så småningom 
bildades Kvinnornas Samarbetskommitté, där Axelia var ordförande i 
många år. Kommittén samarbetade bl.a. med Kvinnliga Bilkåren och ord-
nade skjuts för gamla och sjuka – det var före färdtjänstens och väntjänsten 
tid.
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Som socialpolitiker i kommunen
Södertälje fullmäktige har varit socialdemokratiskt dominerat sedan 1919,  
men meningsmotsättningarna mellan ett borgerligt och ett socialistiskt 
block var inte påtagliga under Axelias tidiga fullmäktigetid. Hon kunde med 
framgång driva sina frågor, skola och socialvård, med hjälp av likasinnade 
från olika partier. Fullmäktigeprotokoll från 40- och 50-talen redovisar för-
visso olika meningar som föranledde omröstningar, de gällde ofta frågor 
om tillstånd till utskänkning, kringföring eller avhämtning av pilsnerdricka 
och  liknande, men mot slutet av 50-talet hettade det till om markinköp 
och budget- och kommunalskattefrågor. Högeralternativen blev tydligare 
men socialdemokraterna rådde, och 1955 t.ex. hamnade skattebeslutet på 
8:40 per skattekrona i stället för 8:10 som oppositionen föreslagit. Axelia 
var i dessa frågor alltid lojal med sitt parti, och kunde å andra sidan påräkna 
uppbackning i ”sina” frågor. 

Axelia var alltså ingen konfrontationspolitiker, men det hon verkligen 
kände för drev hon mycket bestämt. En aktion i fullmäktige  kunde ge pen-
sionärer bättre bostäder – med sopnedkast! – eller ålderdomshemmet en 
anspråkslös början till arbetsterapi. Som ledamot i Södertäljehem hade hon 
ännu en plattform för sina sociala reformer. Alla ordförande i nämnder 
och stiftelser var män och vana att bestämma. Ändå tycks de ha respekterat 
Axelias krav och synpunkter. Hon var uppskattad av både partivänner och 
meningsmotståndare. Den socialdemokratiske politikern Lennart Anders-
son, som senare blev riksdagsman och Södertäljefullmäktiges ordförande i 
decennier, har berättat att Axelia personligen hälsade honom välkommen, 
när han som ung  tog  plats i församlingen, kanske inte så vanligt över parti- 
och generationsgränserna.

– och i landstinget 
Under 50-talet var det fortfarande ont om kvinnor som ställde sig till förfo-
gande för val till styrelser och nämnder, och det gällde att ta vara på duktigt 
folk. Axelia drog helt frivilligt ett stort lass, synbarligen avspänd och glad, 
och som de flesta andra kvinnor på den tiden inom  traditionellt kvinnliga 
områden. Hon valdes  in i landstinget 1958  och blev bland annat styrelsele-
damot i Klingsta Vårdyrkesskola och i direktionen för Södertälje Lasarett.

Andra – inte helt kvinnliga – områden där hennes erfarenhet och klok-
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skap togs till vara var juryn för tryckfrihetsmål vid  Stockholms Rådhusrätt, 
och hon var också nämndeman vid Södertälje Tingsrätt till dess hon föll för 
70-årsstrecket. Det var Axelias sista politiska uppdrag.

Axelia som pensionär
På de flesta håll tillämpades 70-årsgränsen för politiska uppdrag, och 1966 
kandiderade inte Axelia längre till fullmäktige. Med dagens mått skulle Ax-
elia ännu haft mycket att tillföra kommunalpolitiken, också officiellt. I den 
informella politiska sektorn spelade hon fortfarande en roll. Hennes stora 
intresse var fortfarande kvinnoföreningen, men hon kunde inte hindra att 
den lades ner 1984, ett tidens tecken.

Gösta Bohman utdelar Gösta Bohmanmedaljen till Axelia Kallin den 14 mars 1986 under 
muntra former.
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Axelia fick så småningom en grav synnedsättning och hon blev till sist 
nästan blind. Trots detta klarade hon av att med hemtjänstens hjälp bo kvar 
i sitt hus. Hon levde nästan trettio år som pensionär, en privilegierad pensi-
onär med hus och trädgård, barn och barnbarn att glädja sig åt. Och hon or-
kade intressera sig för alla de föreningar och projekt som hon initierat och 
medverkat i, och för alla de människor som var hennes vänner och skydds-
lingar. Hon ställde upp med råd och synpunkter och bidrog verksamt till att 
moderatkvinnorna i Södertälje fanns med i alla politiska sammanhang. Vi 
uppvaktade henne med blommor och tal vid högtidsdagarna, sist på 95-års-
dagen. Hon var moderatföreningens grand old lady.

Södertäljeföreningen firade sitt 75-årsjubileum mycket högtidligt den 
14 mars 1986 med Gösta Bohman som talare. Då  tilldelades Axelia Gösta 
Bohman-medaljen av honom själv. Hon hade tidigare erhållit Vasa-orden 
och många andra utmärkelser, men i sitt välformulerade tacktal försäkrade 
hon att Gösta Bohman-medaljen var den förnämsta och den hon värderade 
allra mest.

Källor
Södertälje Kommun: 
 Fullmäktigeprotokoll
Folkrörelsearkivet
 Södertälje Högerförenings (resp. Moderatförenings) handlingar
 Utskrifter av band intalade av Axelia Kallin
 Intervjuer med Axelia Kallins son, Sten Kallin, och med flera tidigare 

kommunalpolitiker i Södertälje
samt
Författarens egna minnen av Axelia Kallin
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