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Valfrid Palmgren Munch-Petersen – livslinje  
 
Livslinjen är sammanställd som stöd för Lena Lundgren i skrivandet av biografin över Valfrid 

Palmgren Munch-Petersen, Lundgren, Lena, Myrstener, Mats & Wallin, Kerstin E., Böcker 

bibliotek bildning – Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv och verk (2015). Den gör inte 

anspråk på att vara fullständig eller korrekt i alla detaljer. Årtal, datum och andra uppgifter är 

ibland oklara eller motsägelsefulla. Källorna är inte fullständigt angivna och inte heller alltid 

tillförlitliga. 

 

Perspektivet är Valfrid Palmgren Munch-Petersens. Med ”systern” menas exempelvis Valfrid 

hennes syster. Under 2017-2018 har arkivet ordnats enl. sedvanliga arkivprinciper och 

källorna bör vara lätta att hitta.  

 
1840 28 april föddes Karl Edvard Abraham Henning Palmgren i Vrigstad i  

 Jönköpings län  

1853 17 augusti föddes Ida Therése Pohl i Jakob och Johannes församling i  

 Stockholm 

1869  var K.E. Palmgren lärare vid Norrköpings allmänna läroverk 

1871 flyttade K.E. Palmgren till Stockholm  

1872 blev K.E. Palmgren föreståndare för Mosaiska församlingens skola 

1873 öppnades landets filosofiska och juridiska fakulteter för kvinnor 

1873 20 oktober föddes Jon Julius Munch-Petersen i Köpenhamn 

1875 26 februari gifte sig K.E. Palmgren med Ida Pohl 

1875  18 november föddes systern Signe  

1876 16 oktober öppnade K.E. Palmgren Praktiska arbetsskolan för barn och ungdom  

 i två rum i Brunkebergs Hotell 

1877 21 januari flyttade skolan till Regeringsgatan 28 (Stadsarkivets hemsida) 

1877  3 juni föddes Valfrid Palmgren (VP) i Jakobs och Johannes församling i 

Stockholm.  

1878 15 oktober föddes Lennart Berglöf (Signes man) 

1883 (1882?) på vt skrevs Signe in på faderns skola  

1883 på ht skrevs Valfrid in på faderns skola  

1884 23 okt. föddes brodern Gustaf 

1884 bildades Fredrika Bremer-förbundet på initiativ av Sophie Leijonhufvud-

Adlersparre (Esselde) 

1886 blev faderns skola ett fullständigt realläroverk 

1888 på vt skrevs Gustaf in i faderns skola, första kullen studenter gick ut från 

 skolan (SvD 18 okt. 1946) 
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1889 fick skolan även latinlinje 

1891  ändrade skolan namn till Palmgrenska samskolan 

1893 20 april konfirmerades VP (datum i psalmbok) 

1894 på sommaren reste VP till Paris med Signe, där de träffade Nathan och Anna 

 Söderblom, och sedan tog hemvägen över London  

1894 17 november, bal på Carlbergs slott 

1895 9 januari, bal på Carlbergs slott 

1895 18 december tog VP studentexamen vid Palmgrenska samskolan (betyg) 

1896 14 februari skrevs VP in vid Uppsala universitet, Smålands nation (Studentbrev) 

1896 resa för studier i Tyskland, 6 mån. 

1896 ht–ht 1906 var VP lärare vid Palmgrenska samskolan (Kerstin Wallin har uppgiften  

1907, vilket trol. är rätt men Dagny 31 mars 1910: ”efter studenten 1895 var hon  

knuten 11 år till Palmgrenska”) 

1896–1905  ägde familjen sommarhuset Erikslund på Toivo på Norra Lagnö  

1897 Stockholmsutställningen, som VP besökte 

1898 12 juni–1 juli deltog VP i metodkurs i tyska i Frankfurt (intyg) 

1898 4–29 juli deltog VP i språkkurs i tyska och franska i Marburg tillsammans med 

Signe 

1898 adress Malmtorgsgatan 1 3 tr. 

1899 18 maj fyllnadsprövade VP i latin (betyg) 

1899 deltog VP i sommarkurs i tyska i Lund (intyg av Julius Freund) 

1899 12 juni–1 juli var VP lärare vid kurs i tyska vid Palmgrenska samskolan 

 (Kerstin Wallin) 

1899 studieresa till England (?) 

1900 9 veckor, kurs i tyska (avskrift av intyg att bidrag beviljats) 

1900 juli – 10 december, studerade engelska i Oxford, fick anslag (750 kr) av 

Kgl. Maj:t (dat. 20 april, kort dat. 12 oktober, mamman var på besök, bodde på 8 

Park Terrace (intyg från Henry Sweet att VP får låna på Taylor Institution), 

(betyg undertecknat Henry Sweet) 

1900  31 december skrevs VP in igen vid Uppsala universitet 

1901 9–12 maj, Studenternas folkbildningsmöte i Uppsala, anordnat av Heimdal och 

Verdandi, se Soc. Tidskr. 1901, Andreas Schack Steenberg talade 

1901 29 maj, FK vid Uppsala universitet, ämnen: germanska språk, romanska språk, 

praktisk filosofi, matematik, teoretisk filosofi (examensbevis) 
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1901 gick med i Uppsala kvinnliga studentförening (UKSF) 

1901 juni, hemligt förlovad med Henrik Ossian Östberg (Lasse Eriksson)  

1901  september, förlovningen slogs upp (Lasse Eriksson) 

1902 26 februari adress Malmtorgsgatan 1, Stockholm (kort från brodern Gustaf) 

1902 adress Fru Malla Grönlund, Kungsgatan 37, Upsala (kort från Gustaf) 

1902 lade Carl Lindhagen fram en motion om kvinnlig rösträtt i riksdagen 

1902 bildades FKPR (Hedvall s. 35) 

1902 på sommaren träffades familjerna Palmgren och Munch-Petersen i Ramlösa  

1903 21 april flyttade VP till rote 7 (Jakobs rotel) (Kerstin Wallin) 

1903 på sommaren träffades familjerna Palmgren och Munch-Petersen i Ramlösa  

1903 på sommaren, vistades VP i Varberg, jfr 1905, (baksidan av foto) 

1903 15 september, FL, ämnen: romanska språk, teoretisk filosofi 

1903 började VP fundera på biblioteksbanan, faderns hälsa vacklade (Palmgren 

 1959/60) 

1903 adress Arsenalsgatan 2B, Stockholm 

1904 besökte Khvn (enl. brev dat. 1 maj 1905 från Hans M-P, tackar för 

 avhandlingen) 

1904  sommaren, vistades VP i Varberg (foto) 

1904 10 augusti, adress Chez Madame Weiss, Les Tounesols, Route de la Vallée,  

Benzeval-Houlgate, Calvados 

1904 bildades Allmänna valmansförbundet, högerns första riksorganisation 

1904 bildades Akademiskt Bildade Kvinnors Förening   

1905 18 april spikades avhandlingen (anteckning i avhandlingen) 

1905 6 maj kl. 16, disputerade VP i sal IV i universitetshuset, opponent var H.O. 

 Östberg 

1905 30 maj, doktorspromotion (enl. text på baksidan av kort), middag på restaurang 

 Gästis (foto på Uppsala UB)  

1905 7 juni upplöstes unionen med Norge 

1905 träffades familjerna Palmgren och Munch-Petersen i Ramlösa (enl. EMP, även 

 enl. baksida på foto, jfr 1903) 

1905 blev Samskolan läroverk med realskola och gymnasium (Stadsarkivets hemsida) 

1905 september, provanställdes VP på KB 

1905 24 november– 30 april 1911, var VP eo amanuens vid KB 

1906 3 december, skrivelse från Dahlgren på VP:s begäran om ”lämpligheten av 
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hennes anställning i ordinarie bibliotekstjänst”, även ett tjänstgöringsbetyg  

1906 besöktes KB av en man som frågade efter några översatta engelska  

 socialpolitiska arbeten, VP hänvisade till folkbiblioteken, vilket mannen 

 protesterade mot 

1907  1 mars bildades Svenska föreläsningsföreningen i Köpenhamn, den första 

 föreläsningen hölls 23 mars 1907, anslöts senare till Svenska Gustafskyrkan 

1907 1 juni sålde K.E. Palmgren skolan och avgick som rektor av hälsoskäl (skolans 

 verksamhetsberättelse)  

1907 utgav VP en bilaga över svensk litteratur om Japan till den japanska 

 bibliografin, Wenckstern, Friedrich von, Bibliography of the Japanese Empire... 

1907 4 juni, fick VP ett statligt resestipendium på 1 200 kr för studieresa till USA 

1907 augusti–23 december, resa till USA (enl. Palmgren 1959/69, eller 24 december) 

1907  14 september anlände VP till USA (enl. Ellis Island) 

1907  27 november mottogs VP av president Theodore Roosevelt i Vita huset  

1907 10 december kl. 17 besökte VP Andrew Carnegie 

1907 23 eller 24 (trol.) december återkom VP till Stockholm (DN 27 dec. 1907) 

1908 i början av året ordnade VP en kurs ordnade en kurs i ”biblioteksteknik” på KB 

 för presumtiva bibliotekarier (Palmgren 1959/60) 

1908 28 mars skrev VP dedikation till Jon i ett ex. av Folkbiblioteksbladet 1908:1  

 (innehöll VP:s art. Den amerikanska biblioteksrörelsen) 

1908 bistod VP svågern Lennart Berglöf i hans utredning av den s.k. renbetesfrågan 

1908 sommaren, resa till Tyskland på uppdrag av Fredrika Bremer Förbundet för att 

studera utbildningen av kvinnlig bibliotekspersonal 

1908  20 juli–1 augusti, ordnade VP en kurs i ”biblioteksteknik” på Norra Latin på 

uppdrag av Överstyrelsen för rikets läroverk  

1908 i sommarkursen deltog Matilda Widegren och Anna Sörensen som senare var 

med och bildade Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) 

1908 augusti, utgav VP tillsammans med Karl Wåhlin ett provnummer av 

barntidningen Tomten 

1908 katalogiserade VP Gävle stadsbiblioteks bokbestånd  

1908 ordnade VP trol. ett mönsterbibliotek vid 11 Allmänna Svenska 

Folkskollärarmötet i Gävle (annons i Folkbiblioteksbladet 1908:3) 

1908 anställdes VP av Folkbildningsförbundets bibliotek(?) för att upprätta en 

centralboksamling 
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1908-1912 ledamot av kommittén för ett centralbibliotek i Stockholm (?) 

1908–1909  vintern, Nick Carter-fejdens höjdpunkt 

1909 början av året, utgav VP Bibliotek och folkuppfostran, förordet är daterat dec. 

 1908 

1909 16 mars, notis i SvD att VP fått 1 800 kr från Ecklesiastikdepartementet för 

 Bibliotek och folkuppfostran 

1909 utgav VP Biblioteket – en ljushärd 

1909 semester i Italien (Palmgren 1959/60 s. 174) 

1909 utgav Selected List of Swedish Books recommended for Public Libraries  

 (A.L.A.) 

1909 fick kvinnorna rösträtt i lokalvalen 

1909 4 augusti–13 november, Storstrejken 

1909 ordnade VP en sexveckorskurs på KB för personer som ville arbeta på allmänna 

 bibliotek 

1909 21 och 23 september, skickade VP brev till E.W. Dahlgren angående ordinarie 

 tjänst  

1909 2–4 oktober var VP svenska regeringens representant vid den tyska Gesell- 

 schaft für Verbreitung der Volksbildungs 38:e generalförsamling i Dortmund 

1909 27 oktober(?) besökte Andreas Schack Steenberg Stockholm   

1909 12 december, intervju med VP om barn- och skolbibliotek i Stockholms 

 Dagblad 

1909 slutet av året, lämnade apotekare Enell in en motion till stadsfullmäktige om ett 

centralbibliotek i Stockholm  

1909  förordnades Ludvig Linder till 1:e bibliotekarie, VP förordnades att uppehålla 

 Linders 2:e bibliotekarietjänst 

1909 7 december–september 1911 var VP ensamutredare angående statliga åtgärder 

 för främjande av det allmänna biblioteksväsendet på uppdrag av 

ecklesiastikministern, fick uppdraget 7 december  

1909/1910 var Hjalmar Lundboms gäst i Kiruna (utskrift av radiointervju 2 dec. 1950) 

1909 30 december engagerade sig VP i Kommittén för främjande av god och billig  

 nöjesläsning 

1910 var VP tjänstledig till årets slut för utredningsuppdraget 

1910  hade kvinnorna för första gången kommunal rösträtt och var valbara i 

 kommunalvalet 
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1910 7 februari avled K.E. Palmgren i Jakobs församling (dödsannons) 

1910 i februari utkom Om folkuppfostran (äldsta recensionen dat. 18 feb.) 

1910  14(?) mars höll VP föredrag om folkbibliotek i Gävle 

1910   16–24 mars kommunalval, VP invald som ledamot av Stockholms 

 stadsfullmäktige för Allmänna valmansförbundet 

1910 1 april hölls det första mötet i det nyvalda stadsfullmäktige i Börssalen 

1910 7 maj kom expresident Theodore Roosevelt på besök till Stockholm,  

 uppmärksammade VP (pressklipp) 

1910 20 juni, VP höll sitt jungfrutal i stadsfullmäktige om ”bibliotekssaken” 

1910 juni(?)–januari 1911, ledamot av kommittén angående statsunderstöd åt anstalter 

för populärvetenskapliga föreläsningar 

1910 29 juni valde stadsfullmäktige en Centralbibliotekskommitté, VP blev ledamot ( 

- 1912) 

1910 25 juli – 6 augusti, ordnade VP ytterligare en kurs för lärare vid läroverk 

 (Kungl. Öfverstyrelsens … berättelse 1910, s. 68)  

1910 26 juli–1 augusti ledde VP Folkbildningsförbundets sommarkurs i 

bibliotekskunskap  

1910 3 augusti, ordnade VP läsrum och skolbibliotek vid Nordiska skolmötet i Gävle 

(i Stockholm enl. Svensk läraretidning 1910:32, s. 1)  

1910 6–7 augusti, VP höll föredrag vid tredje allmänna folkbildningsmötet 

1910 6–8 augusti, VP höll föredrag om seminariernas biblioteksfråga vid åttonde 

svenska seminarielärarmötet i Stockholm 

1910 9–10 augusti, tionde nordiska skolmötet i Stockholm (?, enl. Svensk 

läraretidning 1910:32, s. 1) 

1910 10 september, utsågs VP till sakkunnig vid beredningen av ändrade statsbidrag 

 för populärvetenskapliga föreläsningar, möte på Ecklesiastikdepartementet 15  

 september (handling) 

1910–1911 var VP ledamot i styrelsen för Föreningen för kvinnors politiska rösträtt 

 (FKPR), (jfr LKPR, Hedvall kallar FKPR ett embryo till LKPR, s. 81) 

1910  28–31 augusti, deltog VP i den internationella bibliotekskongressen i Bryssel 

1910 7–9 september Stockholms stadsfullmäktiges besök i Köpenhamn, VP bodde på 

 Palace Hotell, träffade Jon Julius Munch-Petersen och blev förälskad 

1910 27 oktober talade VP vid Allmänna valmansförbundets möte i Lorensbergs 

 Cirkus i Göteborg  
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1910 hösten, förlovade sig vid besök i Köpenhamn (baksidan av foto) 

1911 var VP ledamot av Överstyrelsen för Stockholms stads folkskolor (Kerstin 

 Wallin) 

1911 3 mars hölls ett förberedande möte för Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 

 (SBUB) 

1911 3 april bildades Föreningen Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 

1911 5 april, avsade sig VP ledamotskapet i stadsfullmäktige (Beredningsutskottets 

 utlåtande och memorial 1911 Nr 93-109) 

1911  10 april, avtackades VP av KB i Dramatens festvåning (Palmgren 1959/60) 

1911 26 april, avtackades VP av den moderata stadsfullmäktigegruppen på Grand 

 Hȏtel Royal (pressklipp) 

1911 30 april, gifte sig VP med vatteningenjör Jon Julius Munch-Petersen, vigda i 

 Stockholm av hofpredikant Gemzell, adress Arsenalsgatan 4, blev då dansk 

 medborgare  

1911 2 maj flyttade VP till Köpenhamn (flyttningsbetyg) 

1911 17 maj dog brodern Gustaf av meningitis tubercolosis (Kerstin Wallin) 

1911 1 juni invigdes Svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn 

1911 12–17 juni hölls den internationella kvinnorösträttskongressen i Stockholm, The 

International Women Suffrage Alliance, VP bidrog till att kongressen fick 3 000 

kr i bidrag av Stockholms stadsfullmäktige (Stadsfullmäktiges handlingar) 

1911 blev VP medlem av Dansk Kvindesamfund 

1911 28 september, avlämnade VP Förslag angående de åtgärder, som från statens 

 sida böra vidtagas för främjande af det allmänna biblioteksväsendet i Sverige 

1911 oktober, höll VP kurs för personalen på Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 

 (SBUB) på Drottninggatan 65 

1911 fick Marie Curie Nobelpriset 

1911  27 november–januari 1912 var VP sakkunnig i Kommittén angående 

statsunderstöd till folkbibliotek, fick uppdraget 17 nov. 

1911 2–21 december hölls sammanträden i kommittén (förordet till förslaget) 

1911 3 december, invigning av SBUB 

1911 4 december, SBUB öppnades för barnen 

1912 12-17 januari sammanträdde kommittén, slutsammanträde 24-25 januari 

 (förordet till förslaget) 
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1912 25 januari avgavs Förslag till statsunderstöd åt kommunala bibliotek, 

skolbibliotek och vissa riksorganisationers bibliotek..., 12 januari lämnades 

förslaget (odat. manus) 

1912 18 februari föddes sonen Gustaf, gift med Lisbet, barn: Mette (f. 1936) och 

 Ursula (f. 1937) 

1912 23 april lämnades Proposition angående understödjandet af 

 folkbiblioteksväsendet, prop. 179 till Riksdagen  

1912  augusti, besökte Anne Carroll Moore Stockholm och SBUB (augusti 1913 enl. 

Helja Jacobson 1921, fel, se Moore 1913) 

1912 21 september avgavs betänkandet av kommittén för Centralbibliotek 

1912  13 november höll VP föredrag i Malmö om ”Kvinnorna och 

 kommunalförvaltningen” på ett offentligt möte ordnat av Fredrika Bremer 

 Förbundet, Hvita Bandet och F.K.P.R. 

1913 15 jan. föreläste VP om ”Bibliotek och folkuppfostran” i Köpenhamns 

 Kvindevalgretsforening (den första föreläsningen i Danmark?) 

1913 14 juli föddes sonen Harald, döptes i Søllerøds kyrka 17 augusti 1913  

1913 SBUB fick kommunalt bidrag 

1914 bostadsadress Lykkesholms Allé 26 1 tr 

1914 12 april, artikel ”Kvinder som nævninger” i Berlingske Tidende, art. på danska! 

1914 på våren byggde VP upp barnbiblioteket på Baltiska utställningen i Malmö (15 

maj–4 oktober) samt bistod vid uppbyggnaden av biblioteket i Årstapaviljongen 

(”Kvinnornas paviljong”) 

1914 sommaren, anställdes Helja Jacobson som bibliotekarie vid barnbiblioteket på 

Baltiska utställningen 

1914 2 augusti dog sonen Harald i blodkräfta (? enl. EMP, difteri(?) enl. Sten Munch-

Petersen, stämmer datum?, i ett brev till Greta Linder dat. den 18 oktober skriver 

VP att sonen dog för några dagar sedan, okt. är troligast) 

1914 25–29 september deltog VP i Internationell folkbildningskongress i Leipzig, 

svenska deltagare professor F. von Schéele, Knut Kjellberg, undervisningsrådet  

 N.O. Bruce och Selma Lagerlöf (SvD 14 maj 1914) 

1914  6 november öppnades Malmö barn- och ungdomsbibliotek 

1914–1916 ledamot av Dansk Kvindesamfunds Fellesbestyr (styrelse) 

1914–1959   ca 1 november, lärare i svenska språket och litteraturen vid Danmarks  
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 Lærerhøjskole i Köpenhamn (anställningsbevis dat. 29 juli), -1947 som 

 ordinarie, därefter på sommarkurser, efterträddes av Ellen Hartmann (brev från 

 Hans Olvik) 

1914 5 december, brev till F. Hjelmqvist om bildandet av SAB, hade varit sjuk i en 

 månad men skulle tillbringa julen 24 december–4 januari i Stockholm, inbjudan 

 till bildandet av SAB som planerades till den 6 el. 7 januari, men VP kunde inte 

 delta 

1915 fick kvinnorna rösträtt i Danmark 

1915 6 januari bildades SAB 

1915 13–14 augusti hölls SAB:s första årsmöte 

1915 september, föddes sonen Finn, gift med Jytte 

1915 köptes Sølvklippen  

1915 18 december, adress Sankt Thomas allé 1(?) (brev till Stina Hammarlund på  

 Svenska barnboksinstitutet) 

1916–1949 22 mars, anställdes VP som första kvinnliga lärare vid Köpenhamns universitet, 

utan lön, första förel. 4 april om Per Hallström, (Akademisk Ugeblad 1916:11, 

12 april 1916) 

1917 ledamot av styrelsen för Svenska föreläsningsföreningen i Köpenhamn, samt 

studieledare 

1917 april, brödransonering infördes i Sverige 

1917 hösten, föreläste VP i flera veckor (anteckning på visitkort för Michael Koefoed, 

generaldirektör för Skattevæsendet) 

1917–1919  ledamot av styrelsen för Dansk Biblioteksförening  

1918–1949  18 april 1918–31 januari 1949, lektor i svenska vid Köpenhamns universitet (jfr 

 1916) 

1918–1936 ledamot av styrelsen för Københavns kommunebiblioteker 

1918–1936   ordf. i styrelsen för Svenska föreläsningsföreningen i Köpenhamn (ordf. från  

 1927?) 

1919 24 mars, flyttade familjen till Nørre Voldgade 38 (brev till Elias Wessén) 

1919 blev Jon Julius professor vid Polyteknisk Institut  

1919 29 juli föddes sonen Jon på Bornholm, Melsted, gift med Agnete, barn: Sten 

 (f. 1946?), Christine (f. ?) 

1920–1921 vintern, barnen sjuka (brev till Selma Lagerlöf 11 januari 1921) 

1921 Jon Julius hörsel är inte bra (brev till Selma Lagerlöf 11 januari 1921) 
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1921  4 och 6 april höll VP föreläsning om danska språket och vad svenskar vet om 

 danska förhållanden samt svenskheten i Danmark på Ateneum i Stockholm 

 under Pedagogiska lärokursen  

1921 1 sept., föreläsning om ”Die Mitarbeit der Frau zur Ueberwindung der 

 Weltkrisis”, (”Betydningen af Kvindens Medarbejde til Afhjælpning 

 af den nuværende Verdenskrise”) vid nordiska veckan i Lübeck  

1921 Jon slutade spela fiol på grund av dålig hörsel (brev till Ida Falbe-Hansen 24 

 okt. 1924) 

1921–1929   medlem av styrelsen för Föreningen Norden, lämnade styrelsen 1929 

 (Kerstin Wallin, Slutord, jfr 1938) 

1922 2 februari blev VP korresponderande ledamot i Riksföreningen för 

 svenskhetens bevarande i utlandet (? jfr 1924) 

1922 4 juli höll VP föredrag om ”Svenskt och danskt” vid öppnandet av Föreningen 

 Nordens studievecka i Hälsingborg 

1922 var VP med och bildade Kvindlige akademikere med Clara Black som ordf., på 

 VP:s initiativ (tal till Kvinderegensen 19 oktober 1954) 

1923 24 och 26 januari, förläste VP på möten i Svenska lärarinneförbundet i 

 Stockholm om svensk arbetardiktning  

1923 16 maj besökte Birger Sjöberg Svenska föreläsningsföreningen på VP:s  

 inbjudan 

1923 midsommarafton, deltog VP i invigningen av Stockholms stadshus (?) 

1923 8 juli var Jon Julius i  Taplow County (baksidan av foto) 

1923 12–15 september var VP I Malmö (visitkort med stämplar) 

1924 adress Ny Toldbodgade 47 

1924 30 januari utsågs VP till korresponderande ledamot i Riksföreningen för 

 svenskhetens bevarande i utlandet (? jfr 1922) 

1924 5 april, anställdes VP som lektor vid Köpenhamns universitet, höll tre  

 föreläsningar/vecka, en offentlig i litteraturhistoria, två för studenter i fonetik 

och språklära (jfr 1916 och 1918) 

1924 12 december, tilldelades Litteris et artibus (handling) 

1925 21 juli, var på Hindsgavl  

1925  utgav Svensk-dansk ordliste tillsammans med Morten Borup 

1925  den danska Statsradiofonien startade sina sändningar 

1926 juni, träffade VP Selma Lagerlöf som var på Skodsborgs Badesanatorium 



 11 11  

1926 31 juli–5 augusti hölls det första nordiska biblioteksmötet på Hindgavl 

1926–1954  lärare vid danska skolradion, höll första föredraget i danska skolradion med 

 rubriken ”Svensk” (jfr 1927) 

1926 påbörjade VP arbetet med den svensk-danska ordboken  

1926 17 november, höll VP första föredraget i Statsradiofonien, om Svensk 

 arbetardiktning (manus) 

1927  25 februari, ”streckare” med rubriken ”Nordisk språkunion” av VP publicerades 

i Berlingske Tidende, den första gången en artikel på svenska publicerades i en 

dansk tidning 

1927  1 juni hölls det första nordiska Polyteknikermötet i Köpenhamn med Jon Julius  

 och Valfrid som värdpar, VP fyllde 50 år 3 juni och hyllades 

1927 höll VP det första föredraget i danska skolradion med rubriken ”Svensk”(?, se 

 även 1926) 

1927  blev VP ordf. i Svenska föreläsningsföreningen 

1927 20 september stängde SBUB och uppgick i Stockholms stadsbibliotek 

1927  5 december hyllades VP för att SBUB hade avslutat sitt sista år  

1928 31 mars öppnade Stockholms stadsbibliotek, VP var närvarande vid invigningen 

1929 (?) började VP undervisa i svenska och danska i dansk resp. svensk skolradio (tal på 

 det Konservative Folkepartis Kvindekursus 9 november 1942 (EMP låda 2), 

 SvD 26 januari 1927, se även 1926, 1927) 

1929 lämnade VP styrelsen i Föreningen Norden 

1929 gjorde Gustaf en sommarlovsresa till Berlin 

1929 beskrev VP som ”ett tungt år” (enl. ett brev från Marcus Lauesen) 

1930 tog Gustaf studenten, skrevs in vid Köpenhamns universitet på hösten 

1931 Jon sjuk sedan ett år efter att ha blivit påkörd av en bil (brev till Selma Lagerlöf 

 20 juni 1931) 

1932 10 maj invigdes Kvinderegensen  

1932 ingick VP i eforatet för Kvinderegensen  

1932 tilldelades VP Illis quorum 

1932 på våren debuterade Gustaf med det nøgne menneste 

1932 i slutet av mars gav sig Gustaf av till Grönland 

1932 28 augusti återvände Gustaf till Köpenhamn 

1932 skrev Gustaf in sig vid Lunds universitet  

1932 20 september var VP och Jon Julius på semester i Österrike 
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1933 utkom Gustafs diktsamling det underste land och romanen simon  

 begynder 

1933 19 mars åkte Gustaf till Sicilien 

1933 på sommaren var Gustaf intagen på Kommunehospitalets nervklinik 

1933 8 november bodde Gustaf på Anneborgs pensionat utanför Gräsmark i 

 Värmland 

1933 firade VP och Jon Julius julen hos Gustaf på Anneborg 

1934 i början av januari lämnade Gustaf Anneborg och flyttade in på Ny Toldbodgade 

1934–1935  vikarierade VP för Eli Møller som efor, ”formand” för Kvinderegensen (Eli 

 Møller reste jorden runt) 

1934 utkom Gustafs diktsamling mot jerusalem 

1934 på sommaren åkte Finn, 19 år, till Oxford och bodde hos familjen Stevens 

1934 i augusti åkte Gustaf tillbaka till Anneborg 

1935 fick VP Tagea Brandts Rejselegat 

1935 debuterade Gustaf som bildkonstnär på en samlingsutställning med surrealistisk 

 konst i Köpenhamn 

1935 i april deltog Gustaf i en utställning av ung dansk och svensk konst i Oslo 

1935 i maj blev Jon Julius sjuk, på bättringsvägen i november (brev till Wessén) 

1935 i slutet av sommaren flyttade Gustaf till Sølvklippen på Bornholm 

1935 1 oktober flyttade Gustaf till Gudhjem 

1936 1 februari flyttade Gustaf ihop med keramikern Lisbet Hjorth i Gudhjem 

1936  7 mars gifte sig Gustaf med Lisbet 

1936 Gustafs och Lisbets dotter Mette  föddes  

1936  på sommaren bodde Gustaf och Lisbet på Christiansö 

1936 5 december hyllades VP som skapare av SBUB  

1937 22 april avled Ida Palmgren  

1937 i november gav sig Gustaf iväg till Spanien, anslöt sig till den XI:e, nordiska, 

 brigaden, tjänstgjorde som ”feldwebel”, underofficer 

1937 29 december föddes Gustafs och Lisbets dotter Ursula 

1937–1938 24 november – 6 mars skrev Gustaf fem brev till modern 

1938 19 februari skrev Gustaf brev till Lisbet 

1938–1941  vikarierade VP som efor, ”formand” för Kvinderegensen 

1938 28 mars eller 2 april, stupade sonen Gustaf i Spanska inbördeskriget 

1938 på sommaren var Jon Julius sjuk i flera månader 
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1938 6 (7?) september fick VP och Jon Julius budet om Gustafs död  

1938 gick VP ur Föreningen Norden 

1939  20 februari avled Jon Julius, 65 år gammal 

1939 utgav VP Svensk: teksthæfte til radioundervisning samt Svenska läsestycken 

 (den senare tillsammans med Ellen Hartmann, 2 uppl.) 

1939 utgav Svensk-dansk Ordbog – mindre udgave (tillsammans med E. Hartmann), 

utkom i 18 uppl. (skolupplaga enl. brev till Wessén) 

1940 23 juni, råkade ut för ett svimningsanfall och ramlade, lätta skador (National 

Tidende 24 juni) 

1941 14–18 januari deltog VP i svenska veckan i Köpenhamn anordnad av Politiken 

och Studenterforeningen, den 16 januari talade VP och Karin Boye  

1941 27 februari tilldelades VP den danska medaljen Ingenio et Arti  

1941 16–22 mars deltog VP i danska veckan på Nordiska museet i Stockholm  

1941 27 mars föreläste VP på den nordiske studenterdag i Aarhus  

1941 början av april, lyckönskningstelegram (anledning?) (baksidor av tal på den 

nordiske studenterdag i Aarhus) 

1941–1954  utgav VP Svensk-dansk Ordbog (tillsammans med E. Hartmann), första häftet  

A–K utkom 1941 

1941–1957 var VP efor, ”formand” för Kvinderegensen  

1941 utgav VP Svensk-dansk lommeordbog (klipp i ordboksmappen) 

1941 utgav VP Svensk II: teksthæfte til radioundervisning 

1941 hösten, utgav VP Säg mig en svensk bok som jag kan läsa!  

1941 hösten, fick VP utreseförbud (Om svenskhet, midsommarafton, Frostavallen 

 1945) 

1941 besökte Stockholm, Uppsala och Lund för att diskutera ordboksfrågor, höll 

 föredrag i Nya Idun och Fredrika Bremer Förbundet (?) 

1942  utgav Fem svenske forfattere 

1942 10 maj firades Kvinderegensens 10-årsjubileum med bl.a. besök av drottning 

Ingrid 

1943 12 maj talade VP på Danske Kvinders Nationalraads möte över ämnet ”Det 

 nordiske samarbejde og kvinderne” 

1944  februari, utgav Farlige Ord og lumske Ligheder i Svensk og Dansk (tillsammans 

med Ellen Hartmann) 
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1944 19 september, fick tjänstledigt och tvingades gå under jorden på grund av sin 

frispråkighet i radion (föreläsning 11 maj 1945) 

1945 utgav Svensk III: teksthæfte til radioundervisning 

1945 10 maj besöktes Kvinderegensen av prinsessan Margareta (svensk prinsessa, gift  

 med prins Axel) 

1945 11 maj talade VP åter i radion 

1945 31 maj höll VP tal om freden på Fredskædens möte med anledning av befrielsen 

 från den tyska ockupationen 

1945  midsommarafton höll VP tal vid firandet på Frostavallen 

1945 3 november höll VP tal i Föreningen Nordens avdelning i Lund (hade då redan 

 lämnat föreningen) 

1946 16 oktober firades Palmgrenska samskolans 70-årsjubileum, VP deltog (SvD 18 

 okt. 1946) 

1947 18 februari, föreläsning i Klodens Kvindekongress for International Fred, 

 Opdragelse og Kultur över ämnet ”Kvindernes Pligter som Fredsopdragere” 

1947 i juni reste VP till USA, deltog i ALA:s konferens i San Francisco som 

representant för Köpenhamns universitet, stannade i 3,5 månader, besökte bl.a. 

FN, där sonen Finn var tjänsteman, åter den 20 september (artikel i The Horn 

Book Magazine 1949: Jan-Feb, låda 12) 

1948 september, sonen Jon fick polio (brev till Amanda Hammarlund på Sbi) 

1948  deltog VP i bildandet av fredsorganisationen Danmarks Demokratiske  

Kvindeforbund (DDK), den danska delen av Kvindernes Demokratiske 

 Verdensforbund 

1948 reste VP till Stockholm för att få bidrag till inköp av svenska böcker till ”den 

svenske Afdeling af Universitetets filologiske Laboratorium”  

1948–1949  ”Sveaby-saken” 

1949 25 (31?) januari slutade VP vid universitetet 

1949 januari(?), deltog i en konferens i Toronto anordnad av Toronto’s Public  

 Libraries, var även i New York (stämmer detta?) 

1949 på våren såldes Sølvklippen (? jfr 1957) 

1949 25–26 juni, talade vid Fogelstadsförbundets årsmöte över ämnet ”Svenska 

kvinnor och freden”, även den 31 juli för amerikanska studenter  

1949 framförde stark kritik mot Dansk Kvindesamfund, gick ur DK (www.kvinfo.dk) 

http://www.kvinfo.dk/
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1950  planerade resa till konferens i Jerusalem 5 april, konferensen sköts upp och VP 

kom troligen inte iväg 

1950  18–21 juni, blev VP hedersledamot av Sveriges Allmänna Biblioteksförening 

vid sjätte Nordiska biblioteksmötet i Uppsala och höll högtidstalet, bodde på 

Hotell Hörnan 

1951  16 februari fick VP en ”gåva” från Svenska akademien med anledning av den 

svenska-danska ordboken (Ekstrabladet 17 feb. 1951) 

1951  augusti?, besök på Bornholm, där väg uppkallats efter Jon Julius 

1953 3 februari avled Lennart Berglöf (Signes man) 

1953 31 maj–2 juni, 15:e allmänna biblioteksmötet i Helsingfors, Otnäs teknologby, 

VP höll föredrag om ”Är boken på avskrivning?” 

1953 slutförde arbetet med Svensk-dansk ordbok (brev till Wessén), sista häftet, nr 17, 

kom ut i nov. 1953 

1953 ”läser Socialdemokraten varje dag” (brev till Kaj Bom med anledning av 

anmälan av ordboken) 

1954  26 februari blev VP uppsagd från radion 

1954 utgav VP hela Svensk-dansk ordbog (tillsammans med Ellen Hartmann) 

1954 13 juni höll VP den sista föreläsningen i Statsradiofonien om Vänersborg och 

Birger Sjöberg 

1954 16 juni blev VP och Ellen Hartmann Riddare av Dannebrogorden (brev dat. 26 

maj)  

1955 30 maj, promoverades till jubeldoktor i Uppsala, höll tal  

1955 27 juni, kurs i svenska på Danmarks Lærerhøjskole, Emdrupborg 

1955 23 augusti höll VP föreläsning i Statsradiofonien med rubriken ”En gammal 

prästgård – nya tankar, dansk-svensk vänskap” (efter uppsägningen!) 

1955 november, i Jerusalem (? uppgift i VP:s minnestext i Anna Söderblom – en 

minnesbok, 1956) 

1957 såldes Sølvklippen (? jfr 1949) 

1957 lämnade VP Kvinderegensens styrelse 

1958 22 augusti fick VP förtjänstmedalj från Riksföreningen för svenskhetens 

bevarande i utlandet  

1959 25 februari, föreläsning på KB, inspelning 25 mars (brev från Sten Lindberg) 

1959 26 februari, föreläsning i Föreningen för bokhantverk (är dessa två föreläsningar 

25 och 26 feb. samma?) 
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1959  21 december, fick Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom 

den svenska språkforskningen  

1960 adress Toldbodgade 83 (samma hus men gatan omnumrerades) 

1961  20 januari avled Anne Carroll Moore  

1961 trafikolycka (nämns i brev från Margareta Söderberg 10 juli 1961, även i brev  

 från Genell)  

1961  28 september har VP varit i Stockholm, Greta Linder har sökt henne men VP 

 hade redan åkt 

1961  4 december, minnesfest på SSB med anledning av SBUB:s öppnande för 50  

 år sedan, VP var huvudperson 

1962 14 mars avled systern Signe 

1962 13 maj höll VP sin sista föreläsning i Gustafskyrkan (?) 

1962 15-17 juni deltog VP i Riksföreningens årsmöte i Stockholm (SvD 17 juni 1967) 

1962 utgav Valfrid Palmgren Munch-Petersen læser svensk: fra Biskop Tomas til 

 Dag Hammarskjöld i två delar 

1966  12 augusti avled sonen Jon  

1967 6 december, avled VP i Gentofte 

1977 10 juni upphörde Palmgrenska samskolan 

 

Lena Lundgren 2019-01-28 
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