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FemNet sätter 
Söderslättskvinnor på kartan!
Sedan gammalt har män dominerat i historiebeskrivningarna. Kvinnor 
har på det hela taget varit osynliga – de har mest skymtat i bakgrunden. 

FemNet vill synliggöra kvinnors betydelse och kvinnors kulturarv – i ett 
historiskt men också i ett nutida perspektiv. I vår bok ”Kvinnor på 
Söderslätt. Dåtid och nutid” har vi fört fram enskilda kvinnor som på 
olika sätt gjort avtryck: företagsamma kvinnor, initiativrika, drivande, 
kreativa kvinnor. Dåtida som nutida. Alla boende på landsbygden, på 
Söderslätt.
 I boken har vi även tagit fram glimtar av kvinnors historia och 
kvinnors liv på landsbygden under seklers gång.

Varför Söderslätt? Alla har vi våra äldsta rötter i landsbygden. Söderslätt 
är dessutom vår hembygd och redan Linné beskrev trakten som ”den 
härligaste i världen”. Och han skröt inte – det är ju så det är! 

Varje plats har en historia, ett historiskt arv. I vår kvinnokarta har vi 
markerat byar och orter där ovannämnda kvinnor verkat eller bott. 
Tyvärr fi nns inte många av platserna från förgången tid kvar. De har 
försvunnit eller förändrats, gårdar rivits och nytt har byggts upp.

De nutida företagerskor som vi synliggör har i mångt och mycket 
fortsatt med kvinnors kulturarv och arbetar inom verksamheter som 
kvinnor sysslat med i alla tider: mat, konst, kläder, trädgård, m m.  

Förutom boken och kvinnokartan har FemNet också testat ”resor i 
kvinnors spår” på Söderslätt. Det handlar om att upptäcka kvinnors 
historia men även att utforska landsbygden och vår hembygd. Se vår 
blogg soderslattskvinnor.blogspot.com 

Vår kvinnokarta är långt ifrån fullständig. Självklart har det funnits otaliga 
duktiga, driftiga, kreativa, kloka kvinnor på Söderslätt. I vår bok fi nns 
drygt 200 av dessa nämnda. 100 av dem är inplacerade på kartan. 
 Folderns information om kvinnorna är kraftigt förkortad. Mer utförliga 
berättelser fi nns i vår bok.

FemNet, Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö/Oxie
www.femnet.se
femnet@live.se
Finns på Facebook
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MALMÖ kommun 
1.Ida och Hilda Kockum, Rosengård, (dog 1939 resp 1959), Malmö. Två 
systrar, hemmadöttrar, som blev godsägare. Sveriges enda kvinnliga 
brännerister.  

2. Jenny Nilsson driver tillsammans med sin make Dammstorps 
handelsträdgård, Malmös enda yrkesverksamma och ekologiska 
fruktodling med 2 700 äppelträd.  

3. Många affärer i Klagshamn drevs av kvinnor: Betty Jonssons 
Trikåtaffär (Gads väg), Lovisa Jönssons Hembageri nere i källaren på 
Borrebackevägen 217. Hennes kakor var berömda. På Borrebackevägen 
225 låg Hillevi Hermodssons mjölkaffär, som lades ner 1931. På 
Borrebackevägen 226 låg Otto Jönssons Speceriaffär. Det var den 
största och mest välsorterade affären i samhället. Den hade startats 
av Ottos mor, Christina Jönsson. På Järn-Olofs väg fanns Anna Olssons 
(1904 – 1976) Speceri- och diverseaffär. Den startades 1927 och 
kombinerades år 1945 med järn- och byggvaror. Affärsinredningen 
från 1920-talet har skänkts till Kvarndala hembygdsgård. I hörnet 
Lellsbovägen och Klagshamnsvägen låg Signe Löfdal-Olssons 
Speceriaffär. Lovisa Jönsson och Signe Löfdahl har fått namnge två av 
gatorna i det nya bostadskvarteret, söder om Borrebackevägen.      

4. Mary Andersson, Klagshamn. 
Författare som skildrat människoliv, 
särskilt fattiga kvinnors utsatta liv, med 
ett starkt socialt och politiskt 
engagemang.  (Bild t h) 

5. Gyde Spandemagers häxanklagad 
änka, som påstods ha förhäxat danske 
kungens flotta och brändes därför på bål 
1544 på Kirsebergsbacke i Malmö. En av de 

första som avrättades för häxeri i Danmark. (Skåne var danskt på den 
tiden)  

Oxie 

6. Lilly Dufberg (1897-2000), Oxie. Kvinna med för den tiden udda 
yrkesval, (gymnastikdirektör) som blev en av de stora ledarna i svensk 
gymnastik på kvinnosidan. 

7. FemNet/Seniora, Oxie. ResursCentrum för kvinnor med syfte att 
vara ett forum för att stimulera, stärka och utveckla kvinnors 
entreprenör- och intraprenörskap, att uppmuntra kvinnor till 
kreativitet, idéutveckling, drivkraft, m m. Ett nätverk för kvinnor i 
tredje åldern, Seniora, ingår. 

8. Katrin Stjernfeldt Jammeh, Oxie, (uppvuxen utanför 
Trelleborg) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö och därmed den 
första kvinnan som valts till stadens mäktigaste politiska post. 

 
9. Pålssongården, 
Käglinge. Gården är 
upptagen som kulturarv i 
Malmö Stad. Utställning 
även av kvinnors redskap. 

S Sallerup 

10. Wowragården, 
Södra Sallerup. 
Utställning av redskap som 
använts inom jordbruk, hushåll, hantverk i bondesamhället för 100 – 
200 år sedan.  
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Mary Andersson

MALMÖs ”landsbygd”

Systrarna Ida och Hilda Kockum, Rosengård (1860 - 1939 resp 1862 - 1959). Ida och Hilda 
förblev hemmadöttrar, medan deras bröder fi ck högre utbildning. Systrarna tog så småningom över 
gården, blev godsägare och Sveriges enda kvinnliga brännerister. 
         
Mödra- och spädbarnshemmet Botildenborg, nära Rosengård, stiftades av en präst som ville 
rädda nyblivna ogifta mödrar och deras ”oäkta” barn från änglamakerskor och en säker död. (Två 
av dessa dömda änglamakerskor fanns i Malmö i början av 1900-talet.) Botildenborg var i bruk från 
1935 till 1971 och dit kom de ensamstående kvinnorna. Syftet med verksamheten var att hitta en 
möjlighet för mamma och barn att leva tillsammans, men det slutade oftast med att barnen blev 
fosterbarn eller bortadopterade.                       

Företagerskor, aff ärsinnehavare, i Klagshamn: Betty Jonssons Trikåtaff är (Gads väg). 
– Lovisa Jönssons Hembageri nere i källaren på Borrebeckavägen 217. Hennes kakor var 
berömda. – På Borrebackevägen 225 låg Hillevi Hermodssons mjölkaff är, som lades ner 1931.
– På Borrebackevägen 226 låg Otto Jönssons Speceriaff är, som var den största och mest 
välsorterade aff ären i samhället. Den hade startats av Ottos mor, Christina Jönsson.  
– Vid Glada Hörnan på Järn-Olofs väg fanns Anna Olssons Speceri- och diverseaff är, som 
startades 1927. Aff ären kombinerades år 1945 med järn- och byggvaror.
 Aff ärsinredningen från 1920-talet har numera skänkts till Kvarndala hembygdsgård.
 – I hörnet Lellsbovägen och Klagshamnsvägen låg Signe Löfdahl-Olssons Speceriaff är. Hon var 
svägerska till Anna Olsson ovan. 
Lovisa Jönsson och Signe Löfdahl har fått namnge två av gatorna i det nya bostadskvarteret söder 
om Borrebackevägen.

Mary Andersson, (f 1929), författare, Klagshamn. Mary var uppvuxen 
i barnrikehusen vid Nobelvägen. Under fl era år bodde hon på Järnolofs 
väg, där hon delade hus med en gammal järnhandel – Anna Olssons 
Speceri- och diverseaff är – se ovan. Mary hade även en skrivarlya i 
Klagshamn. 2015 fi ck hon Malmö Stads kulturpris, med motivering 
bland annat att hon ”i sina böcker har skildrat arbetarklassens och de 
svagas villkor i samhället, ofta med Malmöanknytning. Mary Andersson 
är en av vår tids mest lästa arbetarförfattare och hennes författarskap
utmärks av berättarglädje, ett starkt socialt och politiskt engagemang, 
levande kvinnoskildringar, värme och humor.”

Hanna Andersdotter (f 1851), lärarinna, Bunkefl o. Hanna var den första småskollärarinnan i 
Bunkefl o socken. Yrket var ett kall på den tiden och en lärarinna skulle vara ogift, religiös och kysk. 
Trots det gifte sig Hanna med en lärarkollega och fi ck stanna kvar. Hon var engagerad i samhälls-
frågor, var en kvinnosakskämpe och blev infl ytelserik. Äldsta dottern Nanna Lundh-Eriksson 
(1878-1977) blev folkskollärare i Stockholm samt författare av 20-tal böcker, varav en del handlade 
om livet i Bunkefl o, om skånsk mat och skånska seder, om vardag och fest i byn. 

Gyde Spandemagers var en häxanklagad änka, som påstods ha förhäxat danske kungens fl otta 
och som brändes på bål 1544 på Kirsebergsbacke i Malmö. Hon var en av de första som 
avrättades för häxeri i Danmark. (Skåne var danskt fram till 1658.)
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Bente Bondekvinde (död 1590), Tygelsjö. Trollkona och ”klog kone”, som fördrevs från Tygelsjö 
på grund av sitt syndiga leverne. Hon bosatte sig i Malmö vid Stortorget och blev där anklagad för 
att bl a ha trollat fram höststormar, så danska prinsessan Anna inte kunde avsegla till Skottland 
inför sitt giftermål med kung Jakob VI. Bente kastades i Rådhusets källare, blev torterad, dömdes 
till döden och brändes på bål i Kirseberg.

Företagerskor i Tygelsjö i början av 1900-talet: Augusta Olsson hade diverseaff är, Tilda Schoug 
hade sybehörs- och manufakturaff är. Spettkaksbagerskan – en mor och hennes döttrar – fanns på 
Banstorpsgatan 8.
 På 1930- och 1940-talet verkade hemsömmerskorna systrarna Björk. De inkvarterade sig på en 
gård under kanske en vecka, varvid de sydde upp kläder till gårdsfamiljen. Det fanns också 
”kagekvingor” i Tygelsjö och Klagstorp. De försörjde sig genom att gå runt med sina korgar och 
sälja kakor.

1971 fl yttade skönhetsindustrin, Pierre Robert och LdB, till Tygelsjö. Nära 200 kvinnor 
producerade där dagligen 10 – 12 ton skönhetsmedel, bland annat 10 000 läppstift i ett femtiotal 
färgnyanser. 1997 lades fabriken ned.

Lilly Dufberg (1897 - 2000), Oxie. Lilly ville inte bli hemmadotter som hennes två äldre systrar, 
utan valde att bli gymnastikdirektör i stället – ett på den tiden udda yrke för kvinnor. Lilly blev så 
småningom en av de stora ledarna i svensk gymnastik på kvinnosidan och ledde bl a svenska 
damtruppen vid två olympiader. 

Ida Nilsson (1892 - 1971), Oxie. Statarkvinnan Ida var socialt engagerad, blev politiker och såg 
bland annat till att Oxies första daghem byggdes. Ida har fått en gata i Oxie uppkallad efter sig, Ida 
Nilssons gata. Sonen Ingvar blev så småningom kommunalnämndens ordförande i Oxie. 

Pålssongården, Käglinge. Gården är upptagen som 
kulturarv i Malmö Stad. Där fi nns en utställning, där även 
kvinnors redskap ingår.

Signe Jansson (1936 - 1993) – visionär och
nydanare vad gäller förlossningsvården. Arbetade vid 
Malmö BB och förlöste många Söderslätts- och Malmö-
kvinnor med hjälp av psykoprofylax. Flyttade 
senare till Ystads lasarett, där hennes ”Ystadsmodell” 
blev känd över hela Sverige. Ett pågatåg har döpts efter 
henne. 

Wowragården, Södra Sallerup. Gård med anor från 
1600-talet och med utställning av redskap som använts 
inom jordbruk, hushåll och hantverk under självhushåll-
ningens tid. 
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Pålssongården.
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Wowragården.



Anna Catharina Bager (1777 - 1869), landeriet Katrinetorp. Runt sekelskiftet 1700/1800 upp-
fördes ett antal landerier i herrgårdsstil runt Malmö. År 1800 köpte den framgångsrike handels-
mannen Samuel Johan Björkman egendomen Katrinetorp. Han döpte den efter sin hustru Anna 
Catharina Bager, som härstammade från en av Malmös dåtida framgångsrika handelsfamiljer och 
var barnbarn till den namnkunnige spannmålshandlaren och författaren Haqvin Bager. Några år 
efter att makarna köpt egendomen blev Anna Catharina änka och familjeförsörjare med fyra barn. 
Därutöver hade hon ansvar för gårdens  anställda och djur, för 
fastigheten och för familjens handelshus på dåtidens ”fashio-
nabla” Östergatan i Malmö. Skulderna var stora och egendo-
men fi ck säljas. Den köptes av Anna Catharinas lillebror.

Nu verksamma företagerskor:

Christine Persson, Wasabi inredning & design, Krumby, nära Oxie.
I butiken säljs inredningsdetaljer, egenproducerade kryddblandningar och 
oljor. I orangeriet kan man fi ka, luncha eller gå på After-Work-tillställningar.
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SKURUP
Grevinnan Mathilde Hallenborg (1834 - 1933), Svaneholms 
slott, som blev ett kulturellt och konstnärligt centrum under 
hennes tid som slottsfru. 

Eva Ehrensvärd (1864 - 1947), Svaneholms slott. Den sista 
slottsfrun på Svaneholm. 

Vita damen, Svaneholms slott. Ett rastlöst och oroligt spöke, 
fången i en fängelsehåla under Svaneholmssjön. 
Svarta damen visar sig ibland på Svaneholms slottstrappa.   

Elna Nilsson Tinggren (1818 - 1892), Slimminge.
”Klok gumma”, som ofta anlitades och var vida känd för sin undergörande förmåga.     
     
Elsa Nilson, Ö Vemmenhög. Lärare och författare. Skrivit bl a om Dybeck: ”Saga och sanning om 
Dybeck och Östra Vemmenhög”.  

Karin Persson, (1891 - 1971), Vemmenhögs gård, Västra Vemmenhög. En av svenska grafi kens 
mer betydande konstnärer. Främst har hennes trägravyrer med motiv från växtvärlden gjort henne 
uppskattad.  

Samhället Västra Vemmenög kretsar kring Selma Lagerlöf och hennes pyssling Nils Holgersson. 
I den gamla skolan fi nns liten utställning om Selma Lagerlöf samt ett skolmuseum. 

Maria Kristoff ersson (1896 - 1940). Maria föddes i Västra Vemmenhög. Hon var en
”gudabenådad spetsknypplerska”, som ofta anlitades av de skånska slotten, där hon satt och 
knypplade. Tyvärr gav inte knypplandet tillräcklig för att hon skulle kunna försörja sig, så hon var 
tvungen att arbeta även på betfältet. Hon dog av att jordbakterier hade trängt sig in i hennes
fi ngertoppar, som blivit genomstungna av knyppelnålarna. 
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Svaneholms slott.
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Wasabi.
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Svaneholms slott.

Kjersti och Ingar, fi skarfruar på Kalthus, som levde ett hårt liv i fattigdom på 1800-talet. 
Kalthus gamla fi skeläge försvann helt så småningom. 

Johannamuseet, Sandåkra, Skurup. Utställningar, bl a om kvinnors arbete och redskap, t ex en 
äldre damfrisering. Specialutställningar (ibland) om Selma Lagerlöf.

Nu verksamma företagerskor. Ett axplock:

Lisbeth Sköld, Smen på Skramlan, Slimminge, driver café och 
konstutställning.

Marie Hoolmé, Johanna Hoolmé, Östra Vemmenhög. Mor och 
dotter, som utvecklade verksamheten på släktgården och startade 
gårdsbutik (kalkonkött). Tredje pris i ”Matverk 2013”, en produktut-
vecklingstävling.

Jeanette Bohman, ägare och kock på Skivarps
Gästgivaregård. Dessutom är hon föreläsare, företagsrådgivare och 
EU-ambassadör för kvinnors företagande. 
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Skivarps Gästgivaregård.

SVEDALA
Görvel Fadersdotter Sparre (1517 - 1605), slottsfru, Torups 
slott. Blev genom arv den rikaste kvinnan i Norden. Lät bygga 
Torups slott. Hon hyste ambitionen att ”lära sig att räkna som 
en fogde, snickra som en snickare, tänka som en professor, rita 
hus som en arkitekt och odla som en jordbrukare.” Fru Görvel 
ägde även Hyby gård och bodde under sin sista tid på Börringe-
kloster. Hon är begraven i Lunds domkyrka.

Leonora Christina Ulfeldt (1621 - 1698), slottsfru en kortare period, Torups slott. 
Den begåvade danska prinsessan Leonora Christina Ulfeldt var dotter till Danmarks kung Christian 
IV. Gift med Corfi tz Ulfeldt, som sedermera blev betraktad som landsförrädare i Danmark och som 
dömdes till döden. Leonora Christina hade ett dramatiskt liv. På grund av makens förräderi satt 
hon fängslad i Köpenhamn under 22 år. Där skrev hon ned sin historia med hjälp av en hönsvinge 
som hon doppade i sot. Hennes memoarer gavs ut långt senare under titeln ”Jämmers minne” – en 
höjdpunkt i dansk litteraturhistoria.

Henriette Coyet (1859 - 1941), Torups slott. Slottsfru som värnade om kultur och hembygd. Be-
nämndes för ”Skånes okrönta drottning”. Sågs inte så sällan vandra med väninnan Selma Lagerlöf 
i slottsparken.

Torups statarmuseum. Museum över statarliv, om statarfruar och ”den vita piskan”, om 
tvätterskor, m m.

Catharina Pärsdotter, 1800-talet, Aggarp. Piga med ett ”oäkta” barn, när hon återigen blev med 
barn. Barnafadern tog inte sitt ansvar. Som ogift mor hamnade hon i en ekonomiskt och socialt 
besvärlig situation. Hon såg ingen annan utväg än att döda det nyfödda barnet. Dömdes till döden 
för barnamord. Benådades och fi ck fängelsestraff  i stället. Dog 1901 på fattighuset.

Torups slott.
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Drottning Margareta (1353 - 1412). Har vistats på Lindholmens borg. Det fi nns åtskilliga skrönor 
om Margareta och Svedalabygden, bl a att hon i vrede beordrat att Aggarps by och kyrka skulle 
förstöras.

Kirstine Pedersdotter Thott (omkr 1375 - 1461), Lindholmens borg. Slottsfru och tvångsgift med 
den grymme och hänsynslöse Jep Mus.

Greta Thott (1908 - 2003), Skabersjö. Kvinnan av folket som blev slottsfru på 
Skabersjö slott och sedermera trolovad med skalden 
Hjalmar Gullberg.

Botilda Pettersson i Vinninge, ”Vinningekvinnan” (1832 - 1877). 
Vida känd ”klok gumma” som lindrade och botade.

Irma Silfwerschiöld, Klågerups slott. Skapare av dockmuseum.

Karna Trulsdotter (f 1783), Vismarlöv. Änka med stampverk.

I Vismarlöv med omnejd fanns fl era företagsamma kvinnor i början av 1900-talet: Bagerskan Mor 
Jöns Pers, caféinnehavaren Johanna Jönsson samt Anna Johnsson som förestod Bedens
”varuhus”.

Det berättas en kuslig legend om två adliga jungfrur som begick julmord i Hyby gamla kyrka på 
1500-talet.

Gerda Åkesson (1886 - 1956), småskollärare och bygdeförfattare, född i Hyby. 
Gerda skrev gärna böcker/poesi på ”baramål”, bl a ”Rättframsfolk” (1935),”Skånesnack” (1950), 
”På lanned å i stan” (1952), ”Räjn å solskinn” (1955).

Systrarna Elfride och Elsa drev på 1920-talet ett bageri i Svedala tätort, ”Systrarna 
Petterssons Conditori & Café”, som blev en populär mötesplats i Svedala. 

I slutet av 1800-talet gav sig kvinnor in på nya företagsområden som öppnades i och 
med den tekniska utvecklingen. Ett sådant område var fotografering. F d pigan Betty 
Sandberg (1874 - 1924) var en av dem som startade fotoateljé i Svedala.

Greta Thott.
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Olga Cederholm (1900 - 1970), dotter till ”kloka gubben” Magnus Sederholm. 
Olga fortsatte Bettys fotografverksamhet.

Maria Andersson (1862 - 1958), Svedala. Pigan som gjorde en klassresa 
under 1900-talets första decennier. Maria var en framsynt, klok och strategisk 
entreprenör, ägare av ”Nya vävnadshandeln” i Svedala, på dåvarande 
Storgatan 26, där även hennes bostad uppfördes, benämnd ”italienska 
palatset”. 
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Maria Andersson.
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Maria Andersson.

Helena Andersson.

Ett femtiotal sömmerskor sydde kepsar och mössor hos 
Perlmans i Svedala under mitten av 1900-talet. Likaså 
tillverkade ett femtiotal sömmerskor/hemsömmerskor 
hos Moltex skumplastprodukter (som kvinnor bl a använde 
till 1950-talets populära skumgummiunderkjolar).

Johanna Hansson, barnmorska i Börringe (1870 - 1945). 
Ivrade för mödrahjälpsreformer och för stöd till utsatta 
mödrar. Hon var drivande, hade en rapp tunga och stark 
fysik. Hon begav sig oftast till fots till socknens olika hus 
och gårdar när det blev dags för kvinnor att föda. Initierade 
bildandet av Malmöhus Läns Barnmorskeförbund och var dess ordförande under 15 år.

Christina Beck-Friis (1865 - 1954), Börringekloster. Konstnär. Studerade måleri, målade 
mestadels landskap och djurbilder, huvudsakligen i akvarell. Illustrerade även barnböcker, bl a 
”Sörgården”, läseboken för småskolor av Anna Maria Roos.

Nu verksamma företagerskor. Ett axplock:

Lena Forén-Naranjo, Café ”Hos mig”, Skabersjö. Anordnar tangofestivaler och har startat 
Skabersjö kulturakademi.

Maria Tufvesson Lindgren, Soldattorpets mejeri, Hyby. Tillverkar ost på mjölk 
från korna i Hyby.

Carina Levin startade välbesökta Vismarlövs väv- och bagarstuga. 
Har erhållit Svedalas kulturpris både 2010 och 2011 med motivering att hon 
satt Vismarlöv på kartan, både kulturellt som turistiskt. 
Har även startat Slottscaféet i Torup.

Helena Andersson, keramiker med gårdsbutik Helena af Hyltarp, i Hyltarp. Helena skapar småskalig produktion 
av framförallt bruksgods med vision: en vackrare vardag – en spännande balansgång mellan kreativitet och funk-
tion. Hon bedriver också olika kurser i att dreja och kavla. 

Helen Persson, klädskapare, gårdsbutiken FilleFin, Svedala. 
Skapar gärna plagg av lin. Kläderna ska vara bekväma, användbara, 
med rena linjer och gärna med en lekfull touch. 

Jenny J Karlsson, Vinninge Katthotell. F d segerrik travkusk, numera driver 
hon Vinninge katthotell, vid Klågerup.
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TRELLEBORGs ”landsbygd”

Kjersti Mårtensdotter, 1800-talet, Källstorp. Piga som födde fem ”oäkta” barn, varav hon 
beskylldes för att ha tagit livet av ett par. Dömd till 10 års straff arbete för barnamord. 

Karna Mårtensdotter Mattsson (1832 - 1897), Ståstorp. Handlingskraftig änka och lantbrukare, 
som ensam fi ck bära ansvaret för gården på 52 ha med anställda, samtidigt som hon drog försorg 
om och uppfostrade fyra styvbarn och tre egna barn.

Kjersti Olsdotter, Skegrie. 1800-talet. Dömd till halshuggning för mord. Satt i Klörups häkte.    

Victoria Benedictsson, (1850 - 1888), Domme. Författare, oftast under 
pseudonym Ernst Ahlgren. Räknas till 1880-talets främsta realistiska 
författare. I sina romaner – bl a ”Pengar” och ”Fru Marianne” – beskriver 
hon bland annat äktenskapsproblematik, om kvinnans beskurna tillvaro 
och om aktuella kvinnosaksfrågor. Tog sitt liv.

Dagny Larsson, (1912 - 2006), Västra Alstad. Bildkonstnär som gärna 
inspirerades av motiv från slätten och havet. 

Martha Larsson, (1908 - 1993), Västra Alstad. Syster till Dagny Larsson. 
Journalist, översättare, poet.  

Elna Pehrsson, (1879 - 1940), Brunsbo, St Beddinge. Blev känd för sin trädgård och fi ck många 
priser på utställningar för sina trädgårdsalster. Hennes frukt och grönsaker blev kända över hela 
Skåne. Föregångare i att sprida kunskap om konserveringsmetoder.  

Lydia Svärd, (1908 - 1991), Beddinge. Jämsides med gårdsarbetet studera-
de hon och det blev så småningom en fi l. lic-examen. Reste ut som missionär 
till bl a Bombay, där hon även hjälpte kvinnorna med deras arbete i hemmen.
Deltog i en kommitté för ”Brunnar i Indien”.

Ellen Lundh-Skarvik (1899 - 1973), Böste. Småskollärarinna som skrev dik-
ter och berättelser på bl a Vemmenhögsmål: ”Dikter från Böste 
fi skeläge” och ”Dikter från Söderslätt”.   

Söndagsskollärarna Lydia och Frida Hansson, Böste. Två systrar som i 
början av 1900-talet förde en seg kamp för renare seder i Böste. 

 

Victoria Benedictsson.

Lydia Svärd.
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Olivia Nordgren, (1880 - 1969), Gislöv. Typograf – en av landets få 
kvinnliga sättare. Olivia blev riksdagskvinna (s), den första riksdagsledamoten 
från Trelleborg och tillika riksdagens yngsta kvinna med sina 45 år. Hon 
belönades 1935 med Illis Quorum i guld av tolfte storleken för sina sociala 
insatser.

Karna Sjunnesson, (1852 - 1931), Dalköpinge. Karna var musik- och 
språklärarinna,djurrättsaktivist, rösträttskvinna (Frisinnade Partiet). 

Gudrun Helmont (1884 - 1969), Trelleborg. Sjuksköterska som startade Röda-kors-verksamhet i 
Trelleborg under första världskriget. Under andra världskriget var hon ordförande för organisatio-
nen och fi ck leda det krävande arbetet med fl yktingar och krigsfångar som passerade Trelleborg 
under och efter kriget. Blev politiker för borgerliga gruppen och var engagerad i bl a Husmoders-
föreningen och Fruntimmersföreningen.

Marta Hansson – ”Syster Marta”, (1914 - 2008), Äspö. Uppoff rande distriktssjuksköterska. 
Förebild bland annat för många ungdomar som hon var övervakare för och även för många 
kvinnor som kämpade för ett jämlikt samhälle. 

Emma Bendz (1858 - 1927), Äspö. Författare, som skildrat bl a folkliv på Söderslätt i sina 
dokumentära kvinnliga jag-berättelser. Yvdes över att vara skåning och över att härstamma från 
bondesläkter på det bördiga Söderslätt. 

Hanna Andersson (1869 - 1958), Södra Åby. Konstnär, målade gärna 
porträtt och hembygd.  

Lilly Olsson, (1903 - okänt årtal), Jordberga. Legendarisk barnmorska, som 
ivrade för förebyggande hälsovård. Riksdagskvinna för (s). 

Clara von Arnold (1928 - 2012), Jordberga gods. Eldsjäl med intresse för 
kultur och hembygd. Mottagare av Kungliga Sällskapet Pro Patrias stora 
guldmedalj. 

Ester Jönsdotter (f 1683). Norra Åby. Vacker piga som såg syner och pra-
tade med Gud. Hon blev rikskänd mirakelkvinna. Folk vallfärdade till henne, 
många lärde män studerade henne och hon blev nästan helgonförklarad.  

För att slippa skammen att gifta sig med sin otrogne fästman tog pigan Ingar 1767 livet av ett barn 
i Västra Vemmerlöv. Hon straff ades med halshuggning och brändes på bål på Galgbacken i 
Hammarlöv. 
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Lilly Olsson.

Mätta Olsson.

Mätta Olsson (1849 - 1930), Hammarlöv. Ägde tre gårdar och var byns 
största arbetsgivare och företagsledare. Kvinna med makt och drivkraft som 
ledde och utvecklade arbetet i byn och påverkade många människors liv. 



Sigrid Fagerlund (1879 - 1949), Smyge. Driftig krögerska, ägare av Östra Torps Strandhotell i 
Smyge. Socknen ville utveckla badturismen och hotellet i Smyge, men planerna mötte hårt mot-
stånd från nykterhetskämparna. Sigrid lyckades på ett fi nurligt sätt kringgå motståndet och byggde 
Strandhotellet – nuvarande Smygehus – som blev klart 1920. 1928 överlät Sigrid hotellet till sin 
dotter. Själv tog hon över stadshotellet i Nässjö, som hon drev fram till 1933, samtidigt med att hon 
även drev Skurups hotell. 

Mätta Larsdotter (dog 1781). På Hemmesdynge kyrkogård fi nns en märklig gravsten över kvinnan 
som födde barn efter sin död.    

Nu verksamma företagerskor. Ett axplock:

Maud Strandqvist, Gislöv, har skapat ett välbesökt familjeföretag med ”livsstil” som 
inriktning, Ting Ute & Inne, där familjens tre generationer kvinnor arbetar i verksamheten. 

Anna Charlotta Hörnstedt, Slättarps gård, Skegrie. Har förverkligat sin dröm och 
skapat mötesplats och utfl yktsmål.        

Gudrun Olander, Hemmesdynge. Matproducent som förvaltar den skånska matkulturen. Har drivit Olanders spettkaks-
bageri i Klagstorp under två decennier.  

Anette Uhde Olsson, Ullahills magasin, Västra Virestad, med kläder, inredningsdetaljer och blomsterkurser. Café under 
uppbyggnad.

Agneta Svanfelt, Livex, företagerska på landsbygden, Västra Virestad. Efter pensioneringen
satsade hon på sin dröm om ett liv på landet och startade medelhavsträdgård.  

Kerstin Bjärsjö, Hallongården, Bodarp. Skapare av framgångsrikt företag i ständig utveckling och som fått pris bl a av 
Gastronomiska akademien, och dessutom tagit hem medaljer under SM i mathantverk.   

VELLINGE

Gunnel Larsson (1911 - 1986), gården Rökulla i Västra Grevie. Rationell kvinnofrigörare, lärare, 
folkbildare, författare, politiker och kyrkligt aktiv. Arbetade med att rationalisera hushållsarbetet på 
gårdarna. Har förärats olika priser som Bramstorpsplaketten, folkbildningsutmärkelsen Ugglan, 
Skånska Dagbladets Kulturpris samt Vuxenskolans litteraturstipendium.

Vikingakvinnors liv och leverne kan man få ta del av på Fotevikens museum.

Gunnel Frieberg (1919 - 2010), skulptör som hade ateljé i Ljunghusen. 
Skapare av bl a ”Sillagumman” i Malmö, ”Flicka med barnvagn” i Sve-
dala.

Företagsamma kvinnor i Ljunghusen och däromkring:
Karolina Larsson startade 1950, vid 70 års ålder, tillsammans med 
dottern Anna Hansson nuvarande Annas bageri i Ljunghusen. 
Karolina sägs ha varit en märklig kvinna med okuvlig energi. 
Tillsammans med sin make hade hon dessförinnan (1920) startat 

Gunnel Friebergs ”Flicka med 
barnvagn”.
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speceri och bageri på Möllevägen/Gamleväg. Café och pensionat ingick i verksamheten. – Tre 
systrar, Gunni, Rut och Emmy, drev olika verksamheter: diverseaff ärer resp trikåtaff är. – Adela 
Andersson, ”tant Adela” (1886 - 1975) började sin bana som hemsömmerska 1902. Tio år senare 
startade hon en manufakturaff är tillsammans med en kusin. – På 1930-talet startades ”Falster-
boboden” av Karin Zadig-Hoberg. Aff ären blev snabbt berömd för bl a sina vackert blomdekorerade 
trätoffl  or. 

Runt sekelskiftet 1800/1900 grundades Nelanders foto i Kämpinge av Elina Nelander, senare med 
fi lial i Falsterbo. Elina avverkade rörelsen vid 66 års ålder, fl yttade till Lund och startade i stället en 
paraplyaff är där.

Matilda Månsson (1868 - 1958), fotograf i Kämpinge. Startade fotoateljé och förevigade under 
många år livet i Falsterbo med omnejd. På Falsterbo museum har man byggt upp en ateljé med 
hennes verk.

Alma Öhrström (1897 - 1987), född i Räng. Svensk bildkonstnär, naivist. Skildrade ofta allmogelivet 
på Söderslätt.

Greta Frostin (1906 - 1992), Östra Grevie. Folkskollärare, prästfru och författare. Hon kom ut med 
romaner, memoar- och barnböcker, bland annat ”Fest på glasgolv”, ”Skoletös och skolfröken”, 
”Och denna hunger”, ”Komminister Lydia”. Maken Ernst Frostin var prost, författare, hembygds-
forskare och konstnär. Även om han skrev mycket själv, så betonade han alltid att det var Greta 
som var författaren i familjen. 

Hanna Hansdotter, häxanklagad husmanshustru från Östra Grevie. Hanna hade trollat och hotat 
folk och förorsakat att de blev sjuka. Detta försäkrade 14 vittnen och en medicine doktor. Hanna 
dömdes 1756 till halshuggning, men domen ändrades till arbete i spinnhus.

Anna Rudsdotter, slottsfru, Månstorps gård, 1500-talet. Viljestark änka och stor ox-exportör.

Susann Persson, Höllviken, har skapat en biblisk trädgård på Stora Hammars kyrkogård i Höllvi-
ken, och som även andra kommuner inspirerats av. Har förärats kultur- och miljöpriser.

Nu verksamma företagerskor. Ett axplock:

Isabella von Bodungen blev med gård i Höllviken och förverkligade en dröm. Äger nu 
”Kungshaga gård/Näsets islandshästar”, en verksamhet som står på fl era ben, där även 
hunddagis, bed & breakfast, café m m ingår. 

Elisabeth Tedestål, Vellingeblomman, skapare av framgångsrik 
växthusbutik i Vellinge kommun. Har fått priser för bl a sin idérikedom, sitt nytänkande 
och för att ha satt Vellinge på kartan.

Tove Sporrong, Ängdala trädgård, Höllviken. Tove är trädgårdsingenjör 
med designinriktning och med specialkompetens inom hälsoträdgård och grönt kulturarv.

Ingrid Malmström, klädskapare och textilhantverkare, hittar vi i butiken mitt ute på 
landet i Hötofta, bland alla brokiga tyger och mjuka garnnystan. Hennes företag Ingrids Ateljé/Hageborg Design har butik, 
säljer via webben och deltar i mässor, förutom att företaget designar personliga och unika kläder.

Isabella von Bodungen.



I samverkan med

FemNet är ett Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Malmö/Oxie

Hemsida: www.femnet.se
E-post: femnet@live.se

Blogg: soderslattskvinnor.blogspot.se
Vi fi nns på Facebook
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