Elfrida Andrée (19 de febreiro de 1841,
Visby – 11 de xaneiro de 1929,
Gotemburgo). Foi a filla máis xove
de Andreas Andrée, médico cun profundo
amor pola música, de política liberal e era
moi consciente da situación das mulleres
en Suecia. Elfrida, iniciándose na música co
seu pai, aos 14 anos viaxou
a Estocolmo para formarse como organista,
y dos años más tarde, se converteuse na
primeira muller en Suecia en obter un
diploma desta especialidade na Kungliga
Musikaliska Akademien (Real Academia
Sueca da Música). Fíxono como unha
estudante extramuros, xa que as mulleres
non eran admitidas como candidatas ao
ingreso na academia.
En 1861, con 20 años, ela e o seu padre axudaron, a
En 1860 comezou os seus estudos de composición con Ludvig Norman e
en 1861 obtivo o seu diploma cun amplo currículum e un gran
expedinte. Aos 24 anos, Elfrida Andrée compuxo Quinteto de Cordas
con piano, que elevouna á elite entre os compositores suecos, estrato
que era completamente de homes.
O cargo de organista da catedral de Gotemburgo quedou vacante en
1866, e Andreas Andrée suxeriu que a súa filla se presentárase como
candidata. Había sete candidatos masculinos, e Elfrida foi a primeira
muller en ostentar un emprego deste tipo en toda Europa
Aínda que tralo seu falecemento, as súas composicións foron en parte
esquecidas, dende a década dos 80 volveron a popularizarse no seu país
e os manuscritos das súas obras están conservados na Biblioteca Pública
de Estocolmo. Elfrida nunca esqueceu a loita baixo a consigna 'A
elevación da muller' sendo unha gran pioneira. Como educadora e como
examinadora de Kungliga Musikaliska akademien en Gotemburgo,
Elfrida instruíu y examinou a moitas mulleres organistas ao longo dos
anos. En 1889 Gotemburgo era a única diocese sueca con organistas
mulleres, o que tiña que ver co posto de Elfrida Andrée como organista
da catedral.

través da correspondencia e as discusións cos
deputados, a lograr un cambio na lei que permitira
ás mulleres exercer de forma fixa como organistas.
Dous anos máis tarde axudaron a deseñar outro
cambio lexislativo para que as mulleres puideran ser
empregadas como operadoras de telégrafos, e
como tal exerceu Elfrida en Estocolmo.
Arredor de 1870, influída polo filósofo inglés John
Stuart Mill, formulou o seu lema: "A elevación da
muller". Durante a súa vida produciuse unha 'época
de emancipación' para a muller en Suecia: No seu
nacemento en 1841, as mulleres practicamente no
tiñan ningún dereito; en 1929, ano do seu
pasamento, a posición financeira e legal das
mulleres xa tiña cambiado radicalmente, pois se lles
abriu un rango máis amplo de emprego e tiñan
obtido e dereito a voto.
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