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Abstrakt 

Uppsatsen behandlar kvinnoföreningen Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd från 

dess att föreningen startades och tio år framöver, dvs åren 1938–1948. Husmodersföreningen i 

Hässleholm med omnejd var verksamma fram till år 2011 då den lades ner efter 73 verksamma 

år. Hässleholm är en stad belägen i nordöstra Skåne. 

Uppsatsen studerar föreningens medlemsantal och aktiviteter, exempelvis föreläsningar, 

kurser och studiebesök. Föreläsningarna kunde ha fokus på bl.a. hälsorelaterade ämnen, 

barnuppfostran, knyppling, inredning eller vara samhällsbildande. Kurserna som erbjöds var 

exempelvis sykurser eller matlagningskurser av olika slag. Med de olika studiebesöken fick 

medlemmarna exempelvis åka till Perstorps Ättiksfabrik eller gå på Husmodersföreningens 

riksmöten.  

Föreningen hjälpte även till i samhället genom att bidraga stöd till Norge och Finland 

under krigsåren där kvinnorna hjälpte till att sända bl.a. garn, kläder, mat och andra 

förnödenheter till de krigsdrabbade grannländerna.  

 

 

 

Nyckelord: 

Kvinnoförening, Husmodersförening, Hässleholm, andra världskriget, åren 1938–1948. 
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Inledning 

Intresset för att studera den enskilda individen eller olika sociala grupper har blivit allt 

vanligare, likaså är studierna om kvinnornas historia som har ökat i popularitet de senaste 

decennierna.  

Första hälften av 1900-talet var en omvälvande tid runt om i världen och så även i Sverige. 

Kvinnans roll i samhället gick ifrån att ha varit till största del i hemmet till att så sakteligen få 

en större roll i viktiga samhällsfunktioner, vilket även gav utrymme för kvinnan att skapa sig 

ett föreningsliv om hon så önskade. Detta gav upphov till att en rad olika föreningar utvecklades 

runt om i Sverige, bl.a. de lokala husmodersföreningar vars huvudsäte fanns i Stockholm. 

Sveriges Husmodersföreningars riksförbund startade den 12 juni 1919 med målsättning för 

gemenskap, samhällsengagemang och jämställdhet.1  

Uppsatsen följer hur Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd startades år 1938 

och hur den utvecklades under tio år framåt, alltså fram till år 1948 där fokus ligger på 

föreningens aktiviteter. När Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd hade varit 

verksam i lite mer än ett år bröt andra världskriget ut den 1 september 1939. Detta kom att få 

en stor inverkan runt om i hela världen och påverkade det svenska samhället på många olika 

sätt, även Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att studera kvinnligt engagemang i Husmodersföreningen i Hässleholm 

med omnejd under åren 1938-1948, en period som i mycket präglades av andra världskriget.  

För att uppsatsen ska kunna uppnå syftet har följande frågeställningar ställts. 

• Hur många deltog i föreningens verksamhet som medlemmar eller som besökare på 

olika evenemang? Anledningen till denna delning i frågan är pga. bristande information 

gällande antalet medlemmar under tioårsperioden 1938–1948, varför inte en 

heltäckande bild på medlemsantalet i föreningen kan fås. Däremot kan  besöksantalet 

fungera som en indikator på antalet medlemmar..  

• Vilka aktiviteter anordnades av husmodersföreningen i Hässleholm? Denna fråga 

kommer att besvaras med att aktiviteterna anordnas och diskuteras i olika teman.2 

• Hur avspeglades krigstiden under den angivna perioden i föreningens aktiviteter? 

 
1 http://www.hemochsamhalle.se/om-oss/var-historia/ Hämtad 30-03-2018. 
2 En diskussion kring teman förs på sidan 14. 

http://www.hemochsamhalle.se/om-oss/var-historia/
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Metod, källmaterial och avgränsningar 

Materialet till arbetet är till största delen hämtat från 

Hässleholms lokalhistoriska arkiv, som har ett stort 

utbud av lokala föreningar, folkrörelser och 

företagshandlingar arkiverat. I arkivet rörande 

Hässleholms husmodersförening med omnejd finns 

protokollsböcker, fakturor och inbetalningar till 

föreningen, fotografier samt tidningsurklipp. 

Arkivet hyser även ett silverhalsband där 

medlemmarna som satt i styrelsen när föreningen 

lades ner efter 73 verksamma år, alltså år 2011, fick 

sina namn ingraverade, samt en originaldräkt som 

medlemskvinnorna uppmuntrades att bära under 

deras möten.  

Bild tagen från Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm. 

Föreställer en av originaldräkterna. Fotografi: Anna 
Medin 

 

 Det källmaterial som framförallt har använts i undersökningen är dels en protokollsbok 

som omfattar åren 1938–1943 och som är handskrivna med undantag av fyra lösa blad i början 

som är från de första mötena. Ur protokollen kan datum, antal närvarande medlemmar samt 

vem som var ordförande och sekreterare utläsas utöver agendan för den angivna dagen. Den 

andra protokollsboken som har använts sträcker sig mellan åren 1943–1955 och den är 

uppbyggd på samma sätt som den första protokollssamlingen. Protokollsböckerna som har 

använts för uppsatsen ger en relativt övergripande inblick i föreningens aktiviteter. Vissa av 

föreningens kurser så som exempelvis ljusstöpningskurser finns endast flyktigt redovisat i 

protokollsböckerna.3  

 Källmaterialet för Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd som finns i det 

lokalhistoriska arkivet i Hässleholm omfattar även verksamhetsberättelser som sträcker sig 

mellan åren 1972–2013, medlemsregister för åren 1971–2014, pärmar med räkenskaper. Dessa 

har ej använts som material till uppsatsen. 

 
3 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 08-09-1943. 
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 Därtill finns även en bok med tidningsurklipp innehåller artiklar som omfattar både 

Hässleholms husmodersförening samt även artiklar rörande Sveriges husmodersföreningens 

riksförbund. Notiser om artiklarnas datum finns för varje artikel däremot är det på vissa ställen 

oklart från vilken tidning klippet ursprungligen är hämtat ifrån. Efter övervägande har 

klippboken valts att användas i arbetet för att komplettera protokollsböckerna, då den är 

bedömd som tillförlitlig källa då informationen har överensstämt med protokollsböckerna. 

 Med hjälp av en kvalitativ metod, där jag studerat protokollsböckerna och klippboken 

och sen delat upp föreningens aktiviteter och föreläsningar in i tre olika teman, har jag skapat 

en översikt över föreningens verksamhet. Det första temat är hemmet och hushållet där 

föreläsningar och aktiviteter som kan kopplas ihop med exempelvis inredning, 

husmodersarbeten, sömnad och trädgårdsarbeten hör hemma. Det andra temat är barn, hälsa 

och kost. Hit hör föreläsningar och aktiviteter som kan kopplas till exempelvis barnuppfostran, 

barnsjukdomar, gymnastik, kvinnlig övergångsålder, matlagning och livsmedelskonservering. 

Den sista kategorin som jag har gjort heter föreningens arbete under andra världskriget. I den 

kategorin finns föreningens föreläsningar och aktiviteter som omfattar exempelvis textil- och 

matransonering eller föreläsningar om personliga upplevelser från andra världskriget. Denna 

kategorisering av föreningens olika föreläsningar och aktiviteter har gjorts för att underlätta 

undersökningen av uppsatsens frågeställning där en diskussion utifrån dessa teman förs i 

undersökningsdelen i uppsatsen. Uppsatsen redovisar de olika föreläsningarna och aktiviteterna 

indelade i teman i bilaga 2 i arbetet. Därtill har även kvantitativ forskningsmetod tillämpats 

genom att jag har samlat uppgifter om antalet medlemmar och besökare vid de olika 

föreläsningarna och aktiviteterna som Hässleholms husmodersförening med omnejd 

anordnade.  

För att kunna förhålla uppsatsen till frågeställningarna har avgränsningar gjorts, dels har 

uppsatsen en tidsram från år 1938 till 1948. Uppsatsen behandlar föreningens första tio år vilket 

ger en bra överblick över de eventuella förändringarna i föreningsaktiviteter. Åren omfattar 

även andra världskriget (1939–1945) och ger ytterligare en infallsvinkel för uppsatsen.   

 

Tidigare forskning  

Forskningen rörande kvinnors liv genom historien är ett forskningsområde som har fått allt mer 

inflytande och ett större intresse bland akademiker. Därför finns det även många forskare som 

har behandlat kvinnans historia genom 1900-talets första hälft. En stor del av tidigare forskning 
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har rört kvinnans medborgarskap under 1800–1900-talet med stort fokus för olika föreningar, 

rörelser eller organisationer så som bl.a. politiska och fackligaorganisationer.  

I sin bok Kvinnor på gränsen till medborgarskap forskar författarna Christina Florin och 

Lars Kvarnström om kvinnornas arbete och strävan efter medborgarskap under 1800 och 1900-

talet. Författarnas huvudsakliga tes genom boken är männens rädsla och ovilja att släppa fram 

kvinnorna i det offentliga rummet, detta menar författarna beror på rädslan för förändringar i 

det maktförhållande som fanns mellan könen.4  

Författarna påpekar de stora förändringarna under 1800-talets industrisamhälle som 

ändrade strukturerna i samhället. Detta då det blev allt viktigare för varje enskild individ att 

kunna försörja sig själva skapades ett högt tryck på kvinnornas självständiga 

försörjningsmöjligheter. Florin och Kvarnström menar att denna förändring gynnades av 

liberalismens framfart i det svenska samhället under mitten av 1800-talet som skapade 

diskussioner gällande kvinnans samhällsroll och erkännandet av kvinnan som egen individ.5 

Ytterligare en förändring under 1800-talet som kom att påverka utvecklingen för kvinnans 

samhällsstatus var de nya källkritiska tankarna som utmanade synen på bibeln. Dessa tankar 

om att bibeln inte skulle tolkas ordagrant gynnades av samtidens liberala tankar.6 

Florin och Kvarnström menar att diskussionen gällande kvinnors roll i samhället har 

under 1800- och 1900-talets samhälle stött på problem som tyder på en rädsla för att störa 

samhällsordningen. Gavs kvinnor mer makt och utrymme i den offentliga sfären kunde det bli 

på bekostnad av exempelvis moralen, äktenskapet, sexualiteten, barnuppfostran eller nationen.7 

Exempel på detta ger författarna genom att påtala det förslag som kom in till den svenska 

riksdagen under 1930-talet som menade att gifta kvinnor inte borde sysselsätta sig med 

förvärvsarbete pga. den höga arbetslösheten. Detta väckte debatt som framfördes i film Dit vi 

hunnit av Fredrika-Bremer Förbundet som påpekade rätten till arbete för alla kvinnor.8 På så 

vis blev det även skillnader mellan gifta och ogifta kvinnor i samhällsstrukturen. I likhet med 

den kvinnliga rösträttsrörelsen påpekade kvinnoföreningarna under 30-talet kvinnans viktiga 

roll för nationen, detta gjordes genom att visa upp kvinnorna klädda i den svenska folkdräkten 

för att stärka den nationella känslan i filmen Dit vi hunnit.9 Florin och Kvarnström menar att 

kvinnornas arbete för att förändra kvinnans samhällstatus till att bli en viktig del i välfärden 

 
4 Florin, Christina & Kvarnström, Lars. Kvinnor på gränsen till medborgarskap. Genus, politik och offentlighet 

1800–1950. Atlas bokförlag, 2011, s 38–39.  
5 Florin & Kvarnström, s 121. 
6 Florin & Kvarnström, s 121.  
7 Florin & Kvarnström, s 39.  
8 Florin & Kvarnström, s 193.  
9 Florin & Kvarnström, s 193–194.  
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fick ett genombrott i och med den lag som träde i kraft 1939. Lagen förbjöd arbetsgivare att 

avskeda kvinnor pga. barnafödande eller giftermål vilket förändrade dynamiken i samhället. 

Kvinnorna argumenterade att en stabil ekonomi bidrog till trygghet för välfärden genom att det 

gynnade familjebildningen.10 

En annan viktig del ur Florin och Kvarnströms bok är den kvinnliga filantropin, dvs 

välgörenhetsarbeten som en viktig del av olika kvinnorörelsers arbete för de reformer som 

skedde vid brytningspunkten mellan 1800– och 1900-talet.11 Den kvinnliga filantropin 

fokuserade exempelvis på arbete inom barnavårdsmannainstitutionerna, dvs institutioner för 

utomäktenskapliga barn.12 Exempel på ett sådant arbete var den lag som kom under 1900-talets 

början om den försörjningshjälp som fadern till de utomäktenskapliga barnen fick betala till 

modern, på så vis fick de mödrarna till utomäktenskapliga barn en viss ekonomisk trygghet.13 

Christina Florin har även skrivit boken Kvinnor får röst där författaren studerar 

kvinnornas rösträttsrörelse speciellt utifrån korrespondens som skickades mellan sex aktivister 

inom rösträttsrörelsen.14 Boken är intressant även för detta arbetet då Florin studerar utöver 

dessa sex aktivisterna även vad det är som drev fram rörelsen och vad som gjorde att den 

frodades och växte. Florins lyfter fram aspekten att kvinnornas rösträttsrörelse hade likheter 

med andra sociala rörelser.15 Författaren menar att en viktig del i rörelsens arbete var att skapa 

lokala föreningar, inte bara för att nå ut till fler eventuella medlemmar utan även för att påvisa 

den kvinnliga rösträtten som en nationell angelägenhet.16 Kvinnorna som redan var medlemmar 

i rösträttsrörelsen kontaktade sina andra väninnor, släktingar och bekanta som skulle kunna vara 

intresserade av att öppna upp sitt hem för ett informationsmöte så att rörelsens värderingar och 

arbete förmedlades ut till potentiella nya medlemmar. En annan variant var att redan befintliga 

medlemmar bjöd in kvinnor till deras hem där informationsmöte hölls.17 Rösträttsrörelsen 

spreds framförallt via kvinnor vars yrken var exempelvis lärarinnor, barnmorskor eller 

postfröknar.18 Med det moderna samhällets transportmedel så som järnvägen fick 

rösträttsrörelsen det enklare att nå ut till nya områden i det svenska riket.19  

 
10 Florin & Kvarnström, s 208.  
11 Florin & Kvarnström, s 174.  
12 Florin & Kvarnström, s 177.  
13 Florin & Kvarnström, s 181.  
14 Florin, Christina. Kvinnor får röst, kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse. Atlas bokför-

lag, 2006, s 10.  
15 Florin, s 120.  
16 Florin, s 121.  
17 Florin, s 123.  
18 Florin, s 124. 
19 Florin, s 157. 
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Författaren belyser även de svårigheter som uppkom med exempelvis rädslan för att yttra 

sina åsikter eller kvinnor som stötte på motstånd från sina makar. I samhället fanns det även de 

som inte ansåg att kvinnors brist på rösträtt var ett bekymmer och hade därför inget intresse av 

att gå med i den politiska kampen.20 För att rörelsen skulle ta fart var det av stor vikt att de 

första medlemmarna var aktiva och välkända i det samhälle som rörelsen försökte etableras i, 

detta skulle göra att medlemmar från alla samhällsklasser skulle ansluta sig menar Florin.21 

Författaren påtalar även den problematik som de mindre orterna ställdes för, nämligen att hitta 

kvinnor som ville ta sig an posten som ordförande, då ett stort ansvar och mod krävdes för dessa 

kvinnor i de mindre orterna att träda fram.22 Florin framhäver även den spänning som 

medlemmar i rörelsen kände av att deras arbete förändrade samhället och dess politiska 

värderingar, vilket författaren menar kom av att de blev enade i den ständiga kampen som de 

utkämpade tillsammans.23  

Florin för även en debatt i sin bok om den stereotypa bild som gavs av kvinnorna i 

rösträttsrörelsen, dvs de ansågs vara ogifta och allmänt tråkiga som hade vigt sina liv till 

politiken och inte till familjelivet. Författaren påtalar att uppgifterna tyder på att ca 40% av de 

17 000 medlemmarna i de olika rösträttsrörelserna runt om i Sverige var gifta.24 Författaren 

menar även att de sex kvinnorna som ingick i hennes studie var alla gifta med vad som ansågs 

som dåtidens reformivriga män med utbildning inom det naturvetenskapliga eller 

samhällsvetenskapliga området.25 

I Gunnela Björks doktorsavhandling Att förhandla sitt medborgarskap, studerar hon de 

politiskt aktiva kvinnorna i Örebro under åren 1900–1950. Syftet med boken är att förklara 

kampen och dess förhandlingar angående det politiska medborgarskapet för kvinnor under den 

angivna tidsperioden. Björk studerar även skillnaderna mellan könsarbetsfördelningen i 

samhället där kvinnors roll ofta knöts till det privata och männen till de offentliga rummen.26 

Även Björk för en diskussion angående kvinnans medborgarskap och menar att männen fick 

medborgarskap genom att de tillhörde det manliga könet samt att de stod som 

familjeöverhuvud. Björk menar att kvinnan inte stod utanför familjen utan att hon var 

underordnad mannen som gjorde att hon inte fick det medborgarskap som hon kämpade för.27 

 
20 Florin, s 124.  
21 Florin, s 128.  
22 Florin, s 131–132.  
23 Florin, s 140. 
24 Florin, s 177.  
25 Florin, s 183.  
26 Björk, Gunnela. Att förhandla sitt medborgarskap, kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900–

1950. Arkiv förlag, Lund. 1999, s 29. 
27 Björk, s 15. 
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I sin bok för Björk en nyanserad diskussion om medborgarskap där författaren skiljer på det 

civila, politiska och det sociala medborgarskapet.28 Självbestämmandet över sin egna kropp 

som en egen individ och på så sätt även rätten till arbetskraft och ägandeskap påtalar författaren 

är det civila medborgarskapet. Vilket kunde se olika ut för män och kvinnor samt även mellan 

gifta och ogifta kvinnor i samhället.29 Männen fick sitt medborgarskap genom sitt arbete som 

familjeförsörjare och försvarare av nationen medan kvinnorna fick det genom sina insatser i 

samhället.30 Med det politiska medborgarskapet menar författaren kan liknas som en relation 

mellan staten och olika sociala aktörer i samhället som ger vissa politiska möjligheter och 

skyldigheter medan andra inte omfattas av samma privilegier.31 Det sociala medborgarskapet 

växte fram i Sverige under 1900-talet och är förknippat med välfärden. Med det sociala 

medborgarskapet ansågs individers förutsättningar till utbildning och skapa sig ekonomisk 

trygghet för att kunna utöva sina politiska möjligheter och skyldigheter på korrekt sätt. På så 

vis hänger det sociala medborgarskapet ihop med det politiska.32  

I Björks doktorsavhandling studerar hon de olika rörelserna och föreningarna i Örebro 

under 1900–1950-talet exempelvis Vita bandet, Landsföreningen för kvinnans politiska 

rösträtt, FKPR, samt Örebros husmodersförening för att nämna några få. I sina studier påtalar 

Björk att Husmodersföreningen i Örebro fungerade som samhällsnytta och engagerade kvinnor 

i bl.a. systuga för fattiga, barnvård, hur hem och blommor skulle skötas. Samtidigt som 

Husmodersföreningen ansågs vara till samhällsnytta engagerade de sig inte i rösträttsfrågan.33 

 

Bakgrund  

Husmodersföreningen startas 

Den 12 juni 1919 startades Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund, förkortas i arbetet 

som SHR, med målsättning en gemenskap, samhällsengagemang och jämställdhet.34 

En av de kvinnor som var med att ta fram deras målsättningar och visionen var Elenor M 

Lilliehöök som under åren 1928–1947 var ordförande i SHR. Hon var även redaktör för dess 

medlemsblad mellan åren 1923–1934. Lilleihöök föddes i Stockholm den 24 januari 1887, gifte 

sig sedan med översten Bertil Lilliehöök år 1912 och avled 1977. Under sin tid som ordförande 

 
28 Björk, s 16.  
29 Björk, s 17. 
30 Björk, s 25.  
31 Björk, s 22–23.  
32 Björk, s 23.  
33 Björk, s 152–153.  
34 http://www.hemochsamhalle.se/om-oss/var-historia/ Hämtad 30-03-2018. 

http://www.hemochsamhalle.se/om-oss/var-historia/
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i SHR ökade medlemsantalet till 30 000 medlemmar runt om i de 400 olika lokala föreningarna. 

Lilliehöök intresserade sig framförallt angående frågor som rörde kvinnors personliga 

utveckling och kvinnlig frigörelse.35 

 

Krigstidens påverkan på de olika kvinnoföreningarna 

De politiska rättigheterna som fanns i början av 1900-talet, exempelvis i form av allmän rösträtt, 

gav rättigheter och skyldigheter som medborgarna hade till sin nation. Däremot omfattades inte 

alla av allmän rösträtt, exempelvis omyndighetsförklarade eller personer i en beroendeställning 

så som fattigvård.36 Detta blir tydligt under krigstiden då allt mer ansvar axlades av 

medborgarna.37 

När Tyskland ockuperade Polen den 1 september 1939 drogs andra världskriget igång. 

Två månader senare, alltså i november samma år, attackerades Finland av Sovjetunionen. Detta 

engagerade hela det svenska folket med bl.a. ”Finlands sak är vår!” som blev ledande ord för 

de olika insamlingar som gjordes för att hjälpa Finland. I april 1940, anfölls grannländerna 

Norge och Danmark av Tyskland, men Sverige höll fast vid sin neutralitetspolitik med 

förhoppningar om att kunna stå utanför kriget.38  

Både nationella, regionala och lokala aktörer fick med hjälp av en kristidsadministration 

hantera aktuella samhällsfrågor så som bl.a. civilförsvar, livsmedelsförsörjning och evakuering. 

Männens och kvinnornas roller förändrades under början av 1900-talet och när männen 

förväntades göra militärtjänst blev även kvinnans roll viktig med olika åtaganden inom bl.a. 

totalförsvaret.39  

Under kommunvalet och landstingsvalet år 1934 i Hässleholms kommun visade det att 

nationalsocialisterna var som starkast i orterna utanför Hässleholm som ligger inom de 

nuvarande kommungränserna. Detta kan bero på Hitlers jordbrukspolitik med skuldreglering 

som lockade bl.a. bönderna runt Hässleholm, en annan anledning kan vara hotet från 

kommunismen kan ha skrämt många väljare, framförallt från de borgerliga i samhället.40 

Däremot är det bara antaganden för hur väljarna i området runt och i Hässleholm såg på den 

nazistiska ideologin, det finns väldigt lite bevarat från de nazistiska mötena då det inte förekom 

 
35 https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10332 Hämtad 02-03-2018. 
36 Florin, s 51, 318.  
37 Björk, s 223.  
38 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars. Det svenska samhället 1720–2014 böndernas och arbetarnas tid. 

Studentlitteratur AB, Lund 2015, upplaga 5:1, s 289–290.  
39 Björk, s 226. 
40 Carlsson, Leif. Hässleholm under andra världskriget. Särtryck ur Västra Göinge Hembygdsförenings skriftse-

rie, LVIII, 2010, s 50.  

https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10332
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några insändare eller artiklar med nazistiska tendenser i den lokala dagstidningen Norra 

Skåne.41  

 Många av landets kvinnoföreningar blev påverkade av krigstiden, exempelvis köpte 

Örebro moderata kvinnoförening in garn år 1939 som sedan stickades till strumpor av 

medlemmarna innan de skickades vidare till de män som befann sig i beredskapstjänst.42 

Ransonering av bl.a. kaffe, socker, kött och smör infördes i hela Sverige.43 I Hässleholm, som 

på många andra platser i Sverige, blev det viktigt med att anordna olika insamlingar så som 

bl.a. kläder och förnödenheter som samlades in och skickades till flyktningarna i Finland, även 

pengar kunde samlas in som sedan sponsrade bl.a. en ambulans i Finland. Intresset för att stödja 

Finland var stort och i Hässleholm fanns även en frivilligbyrå som tog emot frivilliga som 

anmälde sig för militärtjänst i Finland.44 

 

Hässleholm i början av 1900-talet  

I nordöstra Skåne finns staden Hässleholm som är en relativt ny stad då stadsrättigheterna från 

kung Gustav V kom år 1914, då Hässleholm hade ca 3000 invånare.45  

 I Hässleholms närområde under början av 1900-talet fanns även kvinnoföreningen Vita 

bandet som grundades år 1913 i Tyringe, beläget ca 13 km väster om Hässleholm, med en 

strävan efter ett alkoholbefriat samhälle. Vita bandet var inspirerat av den amerikanska 

föreningen ”World Women Christian Temperance Union”. Vita bandet i Tyringe grundades på 

initiativ av fru Ingrid Jönsson och omfattade 1913 ett medlemsantal på 14 kvinnor och kom 

även att omfatta en blomstermissionskomitté som hjälpte sjuka och fattiga samt gav gåvor till 

behövande.46 

 I Hässleholm under större delen av 1900-talet fanns även föreningen SDKK soc. dem 

som stod för Hässleholms Socialdemokratiska kvinnoklubb som var aktiva mellan åren 1919–

1989 och som startades igen år 2003. Några av de frågor som togs upp av föreningen var 

relaterat till bl.a. skolväsendet med både undervisningsmaterial- och tandvårdsfrågor. Under 

krigsåren (1939–1945) organiserade de strumpstickning som hjälpte försvarsmakten med 

strumpor. 

 
41 Carlsson, s 51.  
42 Björk, s 230.  
43 Hedenborg & Kvarnström, s 293.  
44 Carlsson, s 64–65.  
45 http://www.hassleholm.se/kommun-och-politik/fakta-om-kommunen/historia.html besöktes den 28 Mars 2018 
46 http://www.hfra.se/Foreningar.aspx hämtad den 30-12-2018.  

http://www.hassleholm.se/kommun-och-politik/fakta-om-kommunen/historia.html
http://www.hfra.se/Foreningar.aspx


 12 

Undersökningen av Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd 

Den 23 mars 1938 hölls det första offentliga mötet för husmodersföreningen i Hässleholm med 

omnejd, mötet hade 34 närvarande medlemmar. Emy Thulin ordförande för Skånes regionala 

husmodersförening var på plats för att gå igenom riktlinjerna skrivna av Elenor Lilliehöök.47 

Tidningsklippboken med tidningsurklipp som finns på det Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm 

bekräftar antalet kvinnor som skrev in sig som medlemmar under det första medlemsmötet, 

vilket var 34 stycken. I samma notis skrivs att fru Karin Hedblad valdes till ordförande under 

detta möte.48 Hedblad hade den posten under hela arbetets undersökningsperiod. Under 

rubriken Bilagor på sidan 26 finns en tabell med ordförandens, sekreterarnas och kassörskornas 

namn som fastställdes under detta första medlemsmöte.  

 Vid föreningens 10 årsjubileum, dvs år 1948, var tidningen inbjuden för att skriva ett 

reportage som sedan klipptes ut och sattes in i tidningsklippboken som återfinns i det 

lokalhistoriska arkivet i Hässleholm. Följande går att utläsa ur artikeln: 

 

Fru Emy Thulin erinrade om Husmodersföreningens start för tio år sedan och 

poängterade därvid bl.a. att det inte på den tiden var så många kvinnor som satt sig 

in i hur verkligt viktigt det arbete var som husmodersföreningarna uträttade. Ett hem 

är en stat i smått och utgör grunden för ett land och husmodersföreningarnas uppgift 

är att utbilda varje medlem till en god maka, husmoder och moder och vidare leda 

medlemmarnas tankar in på de uppgifter i samhället, som väntar på kvinnorna.49  

 

Föreningsmedlemmar  

Under år 1938 hölls totalt fem möten, året därefter hölls sex medlemsmöten. År 1940 nästan 

fördubblas medlemsmötena till 10 möten per år.50 Under året 1940 finns inte medlemsantalet i 

protokollsböckerna alltid utsatta och ibland endast som avrundat tio-tal exempelvis vid mötet 

den 9:e september 1940 att ett 40-tal medlemmar var närvarande.51  

 I protokollet den 7:e mars 1941 finns en notis om att medlemsantalet i föreningen hade 

ökat kraftigt under det gångna året med 92 stycken nya medlemmar.52 

 
47 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943. 23-03-1938. 
48 Tidningsklippbok, Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd från det lokalhistoriska arkivet i 

Hässlholm. 
49 Tidningsklippbok, Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd från det lokalhistoriska arkivet i 

Hässlholm, s 53. 
50 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943. 
51 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938-1943. 1943–1955. 
52 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938-1943, 07-03-1941. 
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Källa: Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943. Lokalhistoriska arkivet Hässleholm. 

 

   

 

Källa: Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943 och 1944–1955. Lokalhistoriska arkivet. 
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Diagram 1.  Antal medlemmar på föreläsningar 

arrangerade av Hässleholms 

husmodersföreningmellan åren 1938 -1942.
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Som vi kan utläsa ur diagram 2 så slutade föreningens sekreterare att skriva upp antalet 

närvarande medlemmar under början av 1944 förutom när det är någon form av 

medlemsnärvaro som avviker. En annan orsak till bristande information angående närvaron kan 

bero på byte av sekreterare under årsskiftet 1943–1944, en sekreterare som inte dokumenterade 

medlemsmötena på liknande sätt. Från åren 1938–1943 var Elisabeth Hällfors sekreterare för 

att sedan överlåta uppdraget till Märta Jepson som fortsatte att vara sekreterare för uppsatsens 

resterande undersökningsår. 

Ur tidningsklippboken från det lokalhistoriska arkivet framgår via en artikel att 

föreningen under året 1945 som var föreningens sjunde verksamma år hade 126 medlemmar.53  

 

Föreningsaktiviteter 

För att skapa struktur i uppsatsens undersökningsdel har föreningsaktiviteterna delats in i tre 

olika teman. Första temat behandlar hemmet och hushållet och tar upp bland annat SHR:s arbete 

och visioner. Föreläsningarnas karaktär hade även ett fostrande syfte för att föreberenda 

kvinnorna för en husmodersroll. Den andra indelningen som har gjorts är de föreläsningar som 

omfattar barn, hälsa och kost. Dessa föreläsningarna är också fostrande för att förbereda 

kvinnorna för en husmodersroll. Den tredje indelningen omfattar de föreläsningar som ger 

föreningsmedlemmarna information om andra världskriget samt en möjlighet för dom att hjälpa 

till i form av exempelvis olika insamlingar eller att laga arméns kläder. 

  

Hemmet och hushållet 

Under husmodersföreningens möten i Hässleholm med omnejd hölls såklart en hel del föredrag 

angående SHR:s arbete och visioner. Under 1938 hölls ett föredrag angående 

husmodersföreningens mål, arbete och om förbundets betydelse för medlemmarna och 

samhället. Detta föredrag beskrivs som mycket uppskattat av medlemmarna.54 Liknande 

föreläsning hölls året därefter den 6:e februari 1939 då Thekla Thornberg från Helsingborg kom 

och föreläste.55 Även vid landsmöten för SHR år 1941 kom det ner en representant den första 

september 1941, som berättade om landsmötet och de olika frågor som där hade tagits upp.56 

 Ju äldre föreningen blev ju färre föreläsningar angående SHR:s arbete hölls, dessa ersattes 

istället till viss del av bl.a. föreläsningar om modern inredning, sömnad, skånska 

 
53 Tidningsklippbok, Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd, s 29. 
54 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 09-03-1938. 
55 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 06-02-1939. 
56 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 01-09-1941.  
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trädgårdsföreningen, hemslöjd och blommor i hemmet. De hade även föreläsare från Mölnlycke 

spinneri i Göteborg som kom den 9:e oktober 1944 för att berätta om deras sytrådstillverkning. 

Föreläsningen beskrivs som intressant och ett omtyckt föredrag.57 

 Den 12 maj 1947 hölls ett mycket uppskattat föredrag om föreningen och kvinnans ansvar 

genom tiderna, detta föredrag avslutades med höga applåder och en rosbukett till 

föredragshållaren fru Ella Österlin. Hon pratade om den skandinaviska kvinnans goda ställning 

under 1800-talet, och även om kvinnans allt mer krävande roll i arbetslivet och hemmet.58 

 Den 11 september 1939 hålls en föreläsning för föreningsmedlemmarna om hemslöjd. 

Detta kan vidare läsas i tidningsklippboken som framhäver fördelarna med hemslöjd bl.a. att 

det är ett roligt intresse, sätter en hemtrevlig prägel och att det skulle bli billigare i längden även 

om inköpspriset är högt är det ett gediget arbete som kommer att hålla betydligt längre än andra 

inköpta föremål. Artikeln påtalar att hemslöjden kan fungera som beredskapsarbete ifall 

männen blir indragna i kriget så stannar inte samhället upp.59 På så vis kan kvinnan bidra till 

familjeförsörjningen.  

 Under hösten 1939 var en knypplingskurs inplanerad enligt protokollet från den 8:e maj 

samma år.60 Det bekräftas i tidningsklippboken där det står att knypplingskursen pågår ca 10–

12 dagar med start den 25 september 1939.61 Under den 8:e maj 1939 diskuterar de 36 

närvarande medlemmarna om att en vävkurs skulle hållas under nästkommande år, alltså 

1940.62 Något angående denna kurs står inte med under 1940 år protokoll. Likaså angående en 

ljusstöpningskurs under året 1943 står omnämnt i en notis, ingen vidare information angående 

denna kurs återfinns i protokollsböckerna.63 Tidningsklippboken vittnar om att 

ljusstöpningskurserna gavs årligen för uppsatsens undersökningsår. Exempelvis under året 

1939 erbjöds föreningens kvinnor ljusstöpningskurs två gånger, där de även fick in pengar som 

de i sin tur skänkte till neutralitetsvakten. Under december 1939 fick föreningen in 130 kr till 

neutralitetsvakten.64 Ett annat exempel är året 1943 där ljusstöpningen bidrog till försäljning 

som uppskattades till 430 kr, vad föreningen gjorde med dessa pengar framgår inte.65 

 
57 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1944–1955, 09-10-1944. 
58  Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1944–1955, 12-05-1947. 
59 Tidningsklippbok, Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd, s 17. 
60 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 08-05-1939. 
61Tidningsklippbok, Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd, s 17. 
62 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 08-05-1939. 
63 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 11-10-1943. 
64 Tidningsklippbok, Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd, s 18. 
65 Tidningsklippbok, Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd, s 21.  
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Barn, hälsa och kost 

Hälsomedvetenheten i föreningen syns tydligt i föreläsningarna, intresset för bl.a. 

barnsjukdomar och kost har varit stort genom åren 1938–1948. 

År 1938 hölls ett föredrag angående spädbarn och spädbarnsvård av dr Karin Lagergren 

som enligt protokollet togs emot med ett stort intresse och tacksamhet hos 

föreningsmedlemmarna.66 Den 14 september 1942 höll professor Sture Siwe en föreläsning 

angående barnsjukdomar i skolåldern. Hans föreläsning handlar bl.a. om faran som kan inträffa 

om barnsjukdomar inte behandlas i rätt tid. De sjukdomar han tog upp är exempelvis upp 

hjärtfel, tuberkulos och växtvärk som enligt professor Siwes utlåtande kunde vara reumatisk 

sjukdom. Föredraget lockade till sig 50 närvarande medlemmar.67 Några år senare, den 15 

februari 1945 kom professor Siwe tillbaka och höll en föreläsning om psykologiska sjukdomar 

i barnaåldern, där han menade att en ökning av dessa sjukdomar hade ökat de senaste 20 åren 

som en följd av utomäktenskapliga –och skilsmässobarnens ökning i samhället.68 

Under året 1943 sponsrade Hässleholms husmodersförening barnavårdscentralen i 

Hässleholm med 527 kr. Ur tidningsklippboken framgår det att barnavårdscentralen hade under 

årets gång haft 1001 besök och 150 hembesök av dr Karin Lagergren som i sin tur inte hade 

tagit ut någon lön för detta arbete. Artikeln påtalar att barnavårdscentralen kostade 1072,60 

kronor under året 1943 som bekostades av dr Lagergrens oavlönade arbete och det ekonomiska 

bidraget som Husmodersföreningen bidrog till.69 

 Andra föreläsningar som har hälsorelaterat fokus har förekommit exempelvis den 17 april 

1939, då föreningen hade bjudit in fru Anna Mattsson från Lund att föreläsa angående blinda 

dövstumma. Denna föreläsning togs emot med kraftiga applåder.70 Den 6 maj 1941 hölls 

föredraget ”fysisk fostran” av Emy Thulin. Hon föreläste och demonstrerade gymnastikrörelser 

för medelålder –samt äldre kvinnor för ett aktivare liv.71 Dr Karin Lagergren kom åter tillbaka 

till föreningen och höll föredrag om kvinnan i övergångsåldern den 13 oktober 1941 och som 

diagrammet visar lockade föredraget till sig ett 70-tal åhörare. I protokollet framgår det att alla 

inte var medlemmar i Husmodersföreningen utan att dr Lagergrens föredrag lockade till sig 

även ickemedlemmar som hade fått närvara.72 

 
66 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 10-10-1938. 
67 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 14-09-1942.  
68 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1944–1955, 15-02-1945. 
69 Tidningsklippbok, Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd, s 21. 
70 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 17-04-1939. 
71 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 06-05-1941. 
72 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 13-10-1941. 
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 Husmodersföreningen i Hässleholm hade även en föreläsning om epilepsi den 8 

september 1943 som hölls av dr Åke Åkesson, där han redovisade för de olika symtom och 

behandlingen för den ofta ärvda sjukdomen som han beskrev som ytterst farlig.73 

I föredragen togs det även upp aktuella sjukdomsfrågor, så som den 14 april 1947, tråkigt nog 

framgår det inte ur protokollet om vilka frågor som togs upp.74 

 Föredrag angående kosten och dess påverkan på hälsan förekommer relativt ofta i 

protokollsböckerna. Det första föredraget angående kosten hålls av dr Åke Åkesson som 

berättade om vitaminer och deras viktiga funktioner i kroppen den 8 oktober 1939.75 Året 

därefter, alltså den 7 maj 1940, hölls ett föredrag av fröken Ellen Nilsen från Kristianstad om 

äggets betydelse i kosthållningen. Där påpekade hon att ägg var mycket rika på vitaminer och 

husmödrarna uppmanades att inlägga in ägg i rikliga mängder under året.76 Även föreläsningar 

om vikten av en fullständig kost och hur den påverkade vår hälsa hölls den 12 oktober 1942. 

Där fick de 45 närvarande medlemmar lära sig att sätta samman en måltid med så mycket näring 

i som möjligt.77  

Under åren 1938–1948 anordnades det en rad olika aktiviteter för 

föreningsmedlemmarna, exempelvis olika kurser så som ”Modern matlagning” som hölls den 

16–18 april 1940.78 Det anordnades även en konserveringskurs i september 1941 där de 

närvarande medlemmarna fick lära sig att konservera bl.a. äppelmos och äppelmust. 

Föreningskvinnorna tillverkade ca 300 konserver som skulle fungera som vinstpriser till 

husmodersdagen som skulle firas i Lund den 3:e september 1941.79 

 

Föreningens arbete under andra världskriget  

Tio dagar efter att andra världskriget bröt ut, alltså den 11 september 1939 hade 

husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd ett möte. Husmödrarna menade att de skulle 

bistå Röda Korset vid iordningsställande av förbandsmaterial.80 Dr Karin Lagergren som var 

ordförande i Röda Korset pratade om att många mödrar ville hjälpa till att arbeta på lasarettet 

om de kunde få hjälp med barnpassning. Dr Lagergren rådfrågade husmodersföreningen men 

 
73 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 08-09-1943. 
74 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1944–1955, 14-04-1947. 
75 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 08-10-1939. 
76 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 07-05-1940. 
77 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 12-10-1942. 
78 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 09-11-1939. 
79 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 03-09-1941. 
80 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 11-09-1939. 
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ärendet lades ner då de inte kunde tillmötesgå de kvinnor som ville hjälpa till och jobba inom 

lasarettet.81 

 Den 15 januari 1940 samlades föreningen till ett arbetsmöte tillsammans med 

Kvinnoklubben och Vita bandet i Hässleholm för att diskutera hur de skulle kunna hjälpa 

Finland. Där uppmanades de av husmodersföreningens ordförande Karin Hedblad att de skulle 

den 31 januari betala dubbelt så mycket för grädde och mjölk samt att presskaffe skulle sändas 

till Finland via Finlandshjälpen.82  

 Även svenskt ullgarn hade köpts in för 200 kr och delades ut till samtliga som skulle 

sticka diverse plagg innan de skickade vidare till Finland.83 Ett nytt arbetsmöte hölls den 29 

januari samma år, då föreningsmedlemmarna blev informerade om det stora intresset av att få 

hjälpa till genom att bl.a. sticka ullplagg, ett 40-tal medlemmar närvarade.84 Ett tredje 

arbetsmöte hölls den 25 februari 1940 tillsammans med Röda korset, Kvinnoklubben och Vita 

bandet, även här närvarade ett 40-tal medlemmar. Där delades nytt garn ut till de kvinnor som 

stickade. Föreningen hade även bjudit in W. Simonsson som var borgmästare i Hässleholm för 

att prata om luftskyddet.85 

 Under de vanliga husmodersföreningsmötena samlade de ihop pengar som skulle bekosta 

garn och stickor som sedan skickades till de finska kvinnor som sysselsättning när de satt i 

skyddsrummen.86 De diskuterade även ”krisproblemet” och vikten av sparsamt användande av 

de befintliga livsmedlen som fanns hemma.87 Den 14 oktober 1940 samlade de in 50 kronor 

som användes för inköp av nya husgeråd i de krigsdrabbade delarna i Norge.88 

Husmodersföreningen i Hässleholm samlade även in pengar som skänktes till den finska 

kvinnoföreningen Marthaförbundet för återuppbyggnad efter Vinterkriget.89 

 Den 11 maj 1942 bjöd föreningen in kontorschefen Ölander från Norrköpings 

Bomullsväveri AB som talade om textilransonering. Ölander påtalade att ransoneringen gjordes 

genom att blanda i 30% cellull, eller viskos som det också kan heta, i bl.a. i lakansvävstyger.90 

 Ordförande Karin Hedblad för Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd, 

uppmanade den 8:e mars 1943 föreningens medlemmar att skänka vad de kunde avvara i 

 
81 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 08-10-1939. 
82 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 15-01-1940. 
83 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 15-01-1940.  
84 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 29-01-1940. 
85 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 25-02-1940. 
86 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 29-01-1940. 
87 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 12-02-1940. 
88 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 14-10-1940. 
89 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 13-10-1941. 
90 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 11-05-1942. 



 19 

barnkläder till Finland och Norge. Hon uppmanade även att de skulle sy om kläder så att de 

skulle passa spädbarn, då behovet blev allt större i de båda länderna. Hedblad önskade hjälp av 

föreningsmedlemmarna att de skulle skänka pengar till Röda korset och de samlade in 50 kronor 

som sändes till ändamålet.91 Den 13 september 1943 påtalar Hedblad om behoven av 

föreningens sykunniga kvinnor att anmäla sig till arméns behov för att hjälpa till att sy och laga 

deras kläder. Föreningen skulle även försöka värva fler sykunniga kvinnor som kunde hjälpa 

till.92 

 Den 9 oktober 1944 pågick en klädinsamling till de finska flyktningarna där föreningen 

uppmärksammade att behovet av barnkläder var extra stort då många mödrar svepte in sina 

spädbarn i tidningspapper. Föreningen samlade ihop 75 kronor för att inhandla nya kläder till 

barn som de skulle skänka till de finska familjerna som var på flykt.93 

 Den 14 maj 1945, cirka en vecka efter att Tysklands kapitulation, höll föreningen ett möte 

där de uttryckte sin tacksamhet över att Sverige hade stått utanför kriget. Efter sång gjordes ett 

fyrfaldigt leve för kung och fosterland, i protokollsanteckningen utläses ”Fru Karin Hedblad 

uttalade i ett kort anförande om de kvinnors glädje och tacksamhet över, att Sverige undsluppit 

det förödande kriget och att den stora freden ty nu kommit”.94 

 

Sammanfattning av undersökningen  

Efter att ha studerat protokollshandlingar och tidningsurklippsbok från det Lokalhistoriska 

arkivet i Hässleholm rörande Hässleholms husmodersförening med omnejd kommer i detta 

stycke att ges en sammanfattning av uppsatsens resultat.  

Under början av 1900-talet startades en rad olika föreningar runt om i Sverige. De olika 

föreningarna för kvinnor var under denna perioden viktiga då de tog upp debatten angående 

kvinnors rösträtt och delaktighet i samhället. Hässleholm var inget undantag som under 1900-

talets första hälft hade ett flertal olika föreningar för kvinnor där de kunde aktivt bli en del av 

jämställdhetsdebatten och det arbetet som utfördes av de olika föreningarna.  

 När Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd startades den 23 mars 1938 

närvarade 34 medlemmar som hade samlats. Kvinnorna lyssna på ordförande från den skånska 

husmodersföreningen Emy Thulin som läste upp föreningens riktlinjer skrivna av Elenor 

 
91 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 08-03-1943. 
92 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943, 13-09-1943. 
93 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1944–1955, 09-10-1944. 
94 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1944–1955, 14-05-1945. 
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Lilliehöök. Föreningens målsättning byggde på gemenskap, samhällsengagemang och 

jämställdhet. Under de tio åren som uppsatsen omfattar (1938-1948) varierade antalet 

närvarande medlemmar under mötena, genomsnittligt antal mellan 20-40 medlemmar med 

vissa träffar där de gick upp till 70 medlemmar. Året 1941 hade flest medlemsmöten samt störst 

antal närvarande medlemmar, exempelvis den 6:e maj närvarade 60 medlemmar föreläsningen 

”fysisk fostran”. Protokollets årsmöte 1941 visar att medlemsantalet hade ökat med 92 nya 

medlemmar under året 1940, vilket kan antas även ha haft en påverkan på höjningen för 

närvarande medlemmar på mötena under 1941. Den notisen om skiftningarna i medlemsantalen 

är den enda som står redovisad i protokollsböckerna. Tidningsklippboken påtalar dock att det 

finns 126 medlemmar i föreningen under föreningens sjunde verksamma år, dvs år 1945.  

 Aktiviteterna som anordnades i Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd var bl.a. 

föreläsningar. Ämnena på föreläsningarna varierade mellan spädbarnsvård till pilgrimsfärd till 

Polen. Däremot var barn och vård av barnen ett återkommande ämne som drog många 

närvarande medlemmar. Hushållsarbeten så som kost, hemslöjd, sömnad och blomsterskötsel 

var även populära ämnen för föreläsningar.  

 Föreningen anordnade olika kurser inom bl.a. matlagning, konservering, ljusstöpnings 

samt aktiviteter som demonstration av tvättning hos Henkelfabriken Under de åren som 

uppsatsen behandlar anordnade föreningen 45 föreläsningar och 9 andra aktiviteter t.ex. kurser. 

13 av dessa föreläsningar hade fokus på hälsorelaterade ämnen. 

 Det går att utläsa skiftningarna i föreningens aktiviteter under krigsåren 1939–1945, 

exempelvis föreläsningar om bl.a. textilransoneringen som organiserades den 11:e maj 1942 

eller användningen av ägg i matlagningen den 9:e september 1940. Dessa exempel på 

föreläsningar har en bakomliggande orsak då kriget gjorde det ännu viktigare att ta tillvara på 

råvarorna, dryga ut produkterna och skapa en medvetenhet om ransoneringen. Medlemmarna 

uppmanades även den 31 januari 1940 att betala dubbelt pris för kaffe och grädde och att skänka 

presskaffe till Finlandshjälpen.  Medlemmarna samlade ihop pengar som de köpte in garn och 

stickor till de finska kvinnorna som sysselsättning. Medlemskvinnorna skänkte även pengar till 

den finska kvinnoföreningen Marthaförbundet. De organiserade insamlingar av förnödenheter 

och kläder för både barn och vuxna. Kvinnorna i Husmodersföreningen intresserade sig för 

luftskyddet och bjöd in Hässleholms borgmästare W. Simonsson för att informera dem om 

detta.  
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Diskussion 

När föreningen startade den 23 mars 1938 närvarade 34 medlemmar. Det går att utläsa vissa 

tendenser vad gäller antalet föreningsmedlemmar via protokollsmötena och dess närvarande 

medlemmar. Exempelvis den 8:e maj 1939 vars föreningsmöte hade 36 närvarande medlemmar 

visar på att föreningen i alla fall hade 36 medlemmar vid tidpunkten, eller den 9:e februari 1942 

där mötet bestod av 55 närvarande medlemmar. Däremot går det inte att utläsa ur 

protokollsböckerna vad det totala medlemsantalet var då vi får anta att inte alla medlemmar 

närvarade. Även försvåras studien gällande medlemsantalen under året 1944 när det inte skrivs 

ner i protokollsböckerna hur många som närvarade. Detta kan förklaras med byte av sekreterare 

som inte dokumenterade på samma sätt som föregående sekreterare. Däremot finns en 

anteckning i protokollsboken från den 7:e mars 1941 som redovisar att medlemsantalet hade 

ökat under det gångna året med 92 medlemmar vilket måste ha varit en markant ökning för att 

det skulle skrivas med i protokollet. Tidningsklippboken innehåller en artikel från 1945 där 

föreningen under sitt sjunde verksamma år hade 126 medlemmar i föreningen.  

 Bland de material som finns bevarat i det Lokalhistoriska arkivet finns inget som nämner 

hur föreningen värvade sina medlemmar. En intressant infallsvinkel hade varit att studera året 

1941s ökning med 92 nya medlemmar om vad som hade lockat till sig dessa nya medlemmar 

samt hur många av de ursprungliga 34 medlemmar som fanns kvar efter föreningens första tio 

aktiva år.  Eventuellt kan ökningen av medlemmar under 1941 delvis påverkats av exempelvis 

dr Lagergrens föredrag om kvinnan i övergångsåldern den 13e januari 1941 som drog ett 70-tal 

åhörare varav några av de närvarande inte var medlemmar i husmodersföreningen i Hässleholm 

med omnejd. Detta kan ha fungerat precis som Florin påpekar att rösträttsrörelsen under 1900-

talet värvade nya medlemmar genom att medlemmarna bjuder in sina bekanta, väninnor och 

släktingar som ännu inte var medlemmar till ett intressant möte för att locka till medlemskap. 

Florin menar även att det var av stor vikt att kärnan i föreningen var av välkända profiler i 

samhället för att locka till sig mer medlemmar. Dr Lagergren som även var aktiv i Röda Korset 

i Hässleholm kan ha fyllt en sådan funktion där många kan ha känt igen henne antingen via 

hennes läkaryrke eller sitt aktiva arbete i Röda korset.  

 Där finns inte bevarat någon konkret anteckning om föreningens arbete för att värva nya 

medlemmar bland de register och protokoll som finns bevarat i det Lokalhistoriska arkivet. En 

annan intressant infallsvinkel att studera hade varit ifall andra världskriget påverkade 

medlemsantalet. Medlemsantalen slutade nästan helt att redovisas i protokollsböckerna efter 

1943 vilket gör att det inte går att utläsa ifall medlemsantalen minskade eller ökade efter freden 
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i september 1945. En annan anledning till att det inte går att utläsa ifall krigsåren påverkade 

antalet medlemmar under mötena är att det inte går att utesluta att det berodde på en naturlig 

ökning då föreningen endast hade existerat i Hässleholm under ett år när kriget bröt ut. Däremot 

syns en tendens till ett ökat engagemang i föreningen för att hjälpa till i både Norge och Finland 

under åren 1939–1945. Det anordnas arbetsmöten tillsammans med andra föreningar i 

Hässleholm så som bl.a. Kvinnoklubben och Vita bandet, under dessa extramöten närvarade ett 

40-tal medlemmar vid två tillfällen.  

 Hässleholms husmodersförening med omnejd kan ha fyllt en funktion för att vara 

bildande, lärande och statushöjare för kvinnorna i Hässleholm. Björk för en diskussion om att 

mannen fick sitt medborgarskap pga. sitt kön och att genom att vara familjeöverhuvud och 

menar att kvinnan var underordnad mannen som följd av detta. Vidare menar Björk att mannen 

fick sitt medborgarskap genom sitt arbete som familjeförsörjare och försvarare av nationen 

medan kvinnan fick sitt medborgarskap genom sitt arbete i samhället. Husmodersföreningen i 

Hässleholm fanns dessa tendenser med fokus på barnrelaterade föreläsningar som kommer att 

diskuteras längre ner i arbetet. 

 Föreningen anordnade många olika föreläsningar och aktiviteter för sina 

föreningsmedlemmar. Olika aktiviteter så som exempelvis ljusstöpningskurser som även bidrog 

till inkomster för föreningen som sedan skänktes vidare till olika ändamål exempelvis 

neutralitetsvakten år 1939. Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd skänkte även 527 

kr år 1943 till den lokala barnavårdscentralen som varit välbesökt med 1001 besök under 

samma år. Föreningen engagerade sig för att behålla barnavårdscentralen i Hässleholm vilket 

kan antas var en viktig del i föreningens arbete att främja vården för barn och mödrar i bygden. 

Även föreningens olika föreläsningar vittnar om att barn relaterade ämnen var uppskattade, så 

som psykologiska sjukdomar hos barn som hölls den 15:e februari 1945 av professor Siwe. Han 

tar upp betydelsen av ett lyckligt äktenskap för barnens psykiska välbefinnande och sambandet 

med psykiskohälsa och skilsmässor inom familjen. Föreläsningar, kurser och andra aktiviteter 

som föreningen anordnade för sina medlemmar fungerade som bildande och lärande för 

kvinnan och hennes roll inom hemmet. Exempelvis olika matlagningskurser och 

konserveringskurser som skulle lära kvinnan att så effektivt och på bästa sätt tillreda en måltid 

för familjen som skulle både vara näringsrik och så ekonomisk som möjligt. Detta blev ännu 

viktigare under krigstiden med ransoneringen då husmödrarna uppmuntrades att konservera och 

lägga in olika livsmedel för en ökad hållbarhet. Kvinnorna uppmuntrades att lägga in ägg som 

var ett bra och billigt livsmedel så att hållbarheten skulle bli längre. I föreningen kunde 

husmodern få kunskap och lärdom om hennes arbete i hemmet.   
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 Florin och Kvarnström förde en diskussion om den rädsla som de ansåg fanns bland bl.a. 

männen under 1800–1900-talet med att kvinnors självständighet skulle bli på bekostnad av 

exempelvis moralen, äktenskapet, barnuppfostran eller nationen. I Hässleholms 

husmodersförening med omnejd för den angivna tidsperioden som arbetet omfattar, ses 

tendenser om att föreningen vill värna om kvinnans roll i hemmet. Fokus ligger inte i föreningen 

att få ut kvinnan i samhället utan att stärka hennes position och arbete som hon gör i hemmet 

och med familjen. På så vis gynnade hennes arbete i hemmet även nationen då det stärkte 

familjen, exempelvis när föreningen stöper ljus till försäljning där pengarna går till 

neutralitetsvakten. Kvinnans husmoderssysslor gynnar då även nationen. Precis så som 

exempelvis Björks doktorsavhandling, skänkte Örebros olika kvinnoföreningar i likhet med 

Hässleholms husmodersförening med omnejd bl.a. garn eller stickade klädesplagg till Norge 

och Finland som hade blivit krigshärjade under kriget på så vis fungerade föreningen även som 

samhällsnyttig.  

 Efter krigsslutet kan utläsas att fokus började skifta och bli allt mer fokus på jämställdhet. 

Under året 1946 anordnades föreläsningen ”Jämställdhet, att öka förståelsen mellan man och 

kvinna”. Även ”Föreningen och kvinnans ansvar genom tiderna” visar på att kvinnorna ville 

fortsätta att engagera sig efter freden.  

 Precis som Björk påtalade att rollerna förändrades i samhället när kriget bröt ut, männen 

hade en viss förväntan att göra militärtjänst och kvinnan fick en större roll inom totalförsvaret.  

 Uppsatsen visar tendenser på att Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd under 

åren 1938–1948 hade en verksamhet som grundade sig i gemenskap, samhällsengagemang och 

jämställhet. Precis som ordförande Elenor Lilliehöök hade som målsättning och vision för 

Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund.  

 

Sammanfattning av uppsatsen 

Uppsatsen har undersökt föreningsarbetet gällande Hässleholms husmodersförening med 

omnejd och dess arbete mellan åren 1938-1948. Syftet med undersökningen har varit att studera 

antalet medlemmar eller besökare till föreningens olika evenemang, även vilka dessa olika 

evenemang var samt hur krigstiden avspeglades i föreningens aktiviteter. Undersökningen är 

byggd på protokollshandlingar och tidningsurklippsbok som finns på det Lokalhistoriska 

arkivet i Hässleholm från föreningen Hässleholms husmodersförening med omnejd.  

 När föreningens startades den 23 mars 1938 närvarade 34 medlemmar. Antal medlemmar 

och även besökare skiftades under den 10-årsperiod som uppsatsen har studerat där 
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genomsnittet låg på 20-40 kvinnor som deltog i de olika aktiviteterna. Studien har visat på att 

det som mest var 100 närvarande vid ett av mötena. Vidare påtalades det att föreningen hade 

126 medlemmar under föreningens sjunde verksamma år, dvs år 1945.  

 Resultatet av undersökningen visade även på att föreläsningar var vanliga aktiviteter som 

Hässleholms husmodersförening med omnejd arrangerade. Föreläsningar om barnvård, kost 

och hälsa var återkommande ämnen som drog många närvarande medlemmar, även 

föreläsningar angående hushållsarbeten, sömnad och hemslöjd var återkommande ämnen i 

deras föreläsningar och aktiviteter.  

 Undersökningen visade även att föreningens aktiviteter och föreläsningar speglades i 

andra världskriget mellan åren 1939-1945. Exempel på dessa aktiviteter är dels arbetsmöten där 

föreningen delade ut garn och stickor som med medlemmarnas hjälp blev till kläder som 

skickades till de krigshärjade grannländerna Norge och Finland. Även föreläsningar om bl.a. 

textilransonering och konservering av livsmedel för längre hållbara råvaror.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Tabell över posterna i Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd år 1938.  

Ordförande Karin Hedblad 

Vice ordförande Alma Larsson 

Sekreterare Elisabeth Hällfors 

Vice sekreterare Alba Rahfelt 

Kassörska Magda Forsberg 

Vice kassörska Margit Barréus 

Vice kassörska Frida Dalkvist 

Bilaga baserat på information från Protokoll.95 

 

Bilaga 2  

Bilaga gällande de föreläsningar som Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd 

anordnade mellan åren 1938–1948.  

Datum Föreläsning Temakategori 

1938-03-09 Husmodersföreningens arbete och mål. Hemmet och hushållet. 

1938-10-10 Spädbarn och spädbarnsvård. Barn, hälsa och kost. 

1938-11-14 Gammalt och nytt från Kina. Hemmet och hushållet. 

1939-02-06 
Husmodersföreningens arbete, syfte och 

mål. 

 

1939-04-17 Blinda, döva och stumma. Barn, hälsa och kost. 

1939-09-11 Hemslöjd. Hemmet och hushållet. 

1939-10-08 
Vitaminer och deras viktiga funktioner i 

kroppen. 

Barn, hälsa och kost. 

1940-05-07 Användning av ägg i matlagning. 

Barn, hälsa och kost / 

Föreningens arbete under andra 

världskriget. 

1940-09-09 Modern inredning. Hemmet och hushållet. 

1940-10-14 Sömnad. Hemmet och hushållet. 

1941-02-07 Marabous Chokladfabrik.  Barn, hälsa och kost. 

 
95 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943. Lösblad 4.  
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1941-05-06 Fysisk fostran. Barn, hälsa och kost. 

1941-09-01 SHR landsmöte i Stockholm.  

1941-10-13 Kvinnan i övergångsåldern. Barn, hälsa och kost. 

1942-04-13 
Vad osmanerna berättade om nordbornas 

färdvägar i äldre tider. 

 

1942-05-11 Textilransonering. 
Föreningens arbete under andra 

världskriget. 

1942-09-14 Barnsjukdomar. Barn, hälsa och kost. 

1942-10-12 
Fullständig föda och dess betydelse för 

vår hälsa. 

Barn, hälsa och kost. 

1943-04-12 Inför starten av ungdomsgården.  

1943-05-10 Skånsk husmor. Hemmet och hushållet. 

1943-09-13 

3 stycken skolfilmer visades. 

”Stenåldersmannens sätt att leva”, 

”Födans väg genom munnen och genom 

matsmältningsorganen” och ”Blommornas 

befruktning och fröernas grobarhet”. 

Barn, hälsa och kost / 

Hemmet och hushållet. 

1943-10-11 

Hemslöjd, hur man syr på fint linne och 

ylle. Samt en föreläsning angående 

blommor i hemmet och dess skötsel. 

Hemmet och hushållet. 

1943-09-08 Epilepsi. Barn, hälsa och kost 

1944-03-13 En bortglömd norsk författare.  

1944-09-11 Skånska trädgårdsföreningen. Hemmet och hushållet. 

1944-10-09 Sytrådstillverkning. Hemmet och hushållet. 

1944-11-13 Somatiska sjukdomar. Barn, hälsa och kost. 

1945-02-12 
Personliga upplevelser om tyska 

ockupationen i Paris 1940. 

Föreningens arbete under andra 

världskriget. 

1945-02-15 Psykologiska sjukdomar i barnaåldern. Barn, hälsa och kost. 

1945-03-12 
Sverige och de nordiska grannländerna en 

historisk översikt. 

 

1945-05-14 
En läkares syn på sexualitet och 

äktenskap.  

Barn, hälsa och kost. 

1945-09-10 En föreställning i Rom för 2000 år sedan.  
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1945-10-08 Drömfabriken.  

1946-05-13 En pilgrimsfärd till Polen.  

1946-09-09 En störning i almanackan. 
Föreningens arbete under andra 

världskriget. 

1946-10-14 Angående utbildning.  

1946-11-12 
Jämställdhet, att öka förståelsen mellan 

man och kvinna. 

 

1947-04-14 Aktuella sjukdomsfrågor. Barn, hälsa och kost. 

1947-05-12 
Föreningen och kvinnans ansvar genom 

tiderna. 

 

1947-10-17 Naken genom tiderna.  

1948-04-12 Människor jag mött i Skåne.   

1948-05-10 Föredragets innehåll okänt.   

1948-09-14 Några kulturord och deras betydelse.  

1948-11-02 Tillklippning och vävnad. Hemmet och hushållet. 

1948-11-08 Vår organisations talang och levande  

Bilaga baserad på informations ur protokollsböcker.96 

 

Bilaga 3  

Bilaga omfattar de aktiviteter som anordnades av Husmodersföreningen i Hässleholm med 

omnejd, mellan åren 1938–1948.  

Datum Aktivitet 

1938-09-12 Föreningen är inbjudna till en utställning angående ett byggprojekt i 

Malmö. 

1939-02-16 Inbjudna till tvättdemonstration hos Henkel fabriken.  

1939-09-11 Föreningen åker till utställningen ”Barnkläder som mammorna vill ha 

dem”. 

1940-04-16  Matlagningskurs som varade mellan den 16e till den 18e april 1940. 

1940–11 Matlagningskurs under november månad.  

1941-09-03 Konserveringskurs. 

1942-08-07 Utflykt. 

1945-05-24 Utställning i stadshuset mellan den 24e och den 25e maj 1945.  

1945-10-08 Författarinnan Dagmar Edqvist. 

 

 
96 Protokoll, Hässleholms husmodersförening. 1938–1943 samt Protokoll samt Hässleholms husmodersförening. 

1943–1955.  


