23.
30.

(1724-1786)
BRÄNNVINETS UPPFINNARE

Eva de la Gardie växte upp i Almare-Stäket (Upplands-Bro) och
slutade sina dagar i Lidköping. När hon var 16 år gifte hon sig
med den dubbelt så gamla greven Claes Ekeblad.
Eva Ekeblad, som hon kom att heta som gift, är mest känd för
att vara först med att beskriva hur man kan göra brännvin av
potatis. För den bragden valdes hon 1748, som första kvinna,
in i den svenska Vetenskapsakademien.
Grevinna Ekeblad födde barn vart eller vartannat år - en son
och sex eller sju döttrar. Eftersom greven var bortrest mycket
ansvarade hon under långa tider för familjegodsens förvaltning. På Stola herrgård övervakade hon gårdsfogdarna och var
känd som temperamentsfull och respektingivande.
Eva Ekeblad fortsatte med sitt vetenskapliga arbete. Hon
skapade bland annat en tvål till bomullslärftsblekerier, och
uppfann en blekningsmetod för bomullsgarn. Varje gång
skickade hon berättelser om sina tester till akademien, som
tryckte hennes bidrag i sina rapporter.

22.

Mary Andersson

på fabrikerna såg hon arbetet där som en väg till oberoende.
Hon såg att en arbetare är utbytbar vid det löpande bandet
men det gav också tillfällen till samvaro med arbetskamrater.
Hennes engagemang i facket blev en väg för frigörelse.
(Minnesota press, 1951) att det inte är nödvändigt att byta
jobb ideligen för att uppnå förbättringar, bättre att förhandla
med arbetsgivarna; det gynnar både en själv och arbetskamraterna. Med den grundinställningen och hennes
Hon avancerade till medlem i den centrala styrelsen för olika
fackföreningar och delegat i Chicago Federation of Labor samt
medlem i styrelsen för internationella Boot and Shoe Workers
union. Men det mest utmärkande var att hon som chef på
kvinnobyrån vid arbetsmarknadsdepartementet i Washington
DC blev rådgivare till president Franklin D Roosevelt. Byrån
utfärdade råd och riktlinjer för jämställdhet i arbetslivet, lika
lön för lika arbete och bättre arbetsmiljö för kvinnor.
När Mary Andersson fylld 90 år uppvaktades hon med hyllningstelegram både från John F Kennedy och från den svenske statsministern Tage Erlander.

Stina Christiansdotter
KRÖGARE

Regina Kyhlberg-Bobeck
(1843-1913)
KONSTNÄR

båda stå till svars inför kyrkorådets anklagelser.
Christensia har gått till historien som fullständigt orädd. Hon
klarade av att hantera de rusiga sjömännen genom att kasta
aska och glöd i ansiktet på dem.
öppna spisen och med den framför sig jagade hon ut de fulla
sjömännen.

OTTERSTAD

Lidköping beskrivs i många olika kartor och turistbroschyrer.
Gemensamt för dem alla är de speglar männens Lidköping.
Genom namnen på olika torg, byggnader och skulpturer lär vi
om stadens stora män och vad det gjort för bygden.

ULLERSUND

vid Konstakademien. I hennes familj ägnade man sig åt akvarellmålning och Regina var den i familjen som hade störst
framgång med sin konst. Hon sägs ha haft ett utpräglat sinne

21.

ruiner och landskap landskap.
Hennes Fjäderspritningen (utställd i Konstföreningen i Stock-

STRÖ

Den karta som du nu håller i din hand har tagits fram med ett
annat perspektiv. En lokalgrupp till DEA-föreningen för
Kvinnohistoriskt Museum har tillsammans gjort ett urval där
stadens kvinnor ges plats och ljus. Några av dem är kända,
andra glömda men ändå på olika sätt betydelsefulla för eftervärlden.

31.

SUNNERSBERG

RACKEBY

GÖSSLUNDA

SKALUNDA

26.

omnämndes i ett brev till hennes bror som ”en av de yppersta
avarellmålningar … utförd av svensk hand”.
Hon har också målat blomsterstycken, även dessa vittnande
om en mindre vanlig förmåga att komponera samt sinne för
harmoniska färgackord.
I Stockholm 1903 genomförde hon sin största utställning, då
hon exponerade inte mindre än 162 prov på sin känsliga och
sympatiska konst.
Regina målade huvudsakligen i akvarell och med landskaps-

STENHAMMAR

SÖNE

Kartan har utarbetat som en del i projektet Feministiska

VÄNERN

ÖRSLÖSA
25.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

RÅDA

N. KEDUM
TÅDENE

FILSBÄCK
VÄLA

FRIEL

24.

MAJÅKER

MELLBY
LOVENE

GILLSTAD

TUN

museum i Skara och i Stockholms slott.

SÄVARE

HOVBY
N. HÄRENE

Malmö, Göteborg och Östersund - i pappersformat eller på
webben.

VINNINGA

LINDÄRVA

TRÄSSBERG

LAVAD

HASSLÖSA

pings historieskrivning - kontakta gärna oss!

-

www.dea-kvinnomuseer.nu

HÄGGESLED

25.

Greta Svantesson

Lanthandlare Greta Svantesson drev handelsboden i
Höberga-Örslösa. Hon är en av alla kvinnor som drev ett företag och som historieböckerna glömt bort. Som lanthandlare
tog hon ett stort samhällsansvar, körde hem varor till äldre
kunder och utförde andra sociala tjänster.

26.

29.

(1905-1974)
LANTHANDLARE

Jaquette du Rietz

(1781-1810)
BALSAMERAD GREVINNA

Jaquette Eleonora Du Rietz gifte sig 1798 med greve Gustav
Piper. Innan Jaquette blev grevinna och mor till fem barn, var
hon hovfröken hos hertiginnan av Södermanland, Hedvig
Elisabeth Charlotta.
Den omtyckta grevinnan blev hastigt sjuk och dog bara 29
år gammal. För att hedra hennes minne döpte greven om sitt
sommarhus Jerneveg till Villa Giacomina (Giacomina är italienska motsvarigheten till namnet Jaquette).
Fyra veckor efter hustruns död skänkte greven också 8000
Riksdaler till en ”Lazaretts- och Fattigförsörningsinrättning” i
Lundsbrunn, där det redan tidigare fanns en känd hälsobrunn.
Donationen skulle dels räcka till uppförande av en sjukhusbyggnad, där minst 30 fattiga patienter skulle få vård och dels
förse inrättningen med erforderligt driftskapital för framtiden.
1817 på våren stod en lasarettsbyggnad färdig för invigning.
Över ingången sattes en stentavla med inskriften: ”Jaquette
Du Rietz Fattigförsörjningsinrättning”. Historien säger att
greven lät balsamera grevinnan och förvarade hennes döda
kropp hemma på Mariedals slott ända till grevens egen död. I
en hjärtformad urna förvarades grevinnans hjärta.

Under mitten av 1800-talet, ute i Ekens skärgård, drev Stina
”Christiensia” Christiansdotter den beryktade sjömanskrogen
anteckning: ”Oskick med omåttligt brännvinsdrickande, slagsmål samt ogudaktigt leverne har påtalats från krogen Pirum”.

27.

Regina Kylberg studerade konst i Stockholm och i Paris. Åren

(1872-1984)
FACKPAMP

Mary Andersson föddes i Saleby utanför Lidköping och var
den svenskamerikanska kvinna som kom att gå längst i facklig
och politisk karriär i det nya landet. Bara 17 år gammal
emigrerade hon och en syster till Amerika. En önskan om
frihet drev henne till ”möjligheternas land”.
Mary Andersson arbetade på många olika ställen och det dröj-

23.

24.

28.

27.

Sara Margareta Wennerberg-Reuter

(1875-1959) TONSÄTTARE & MUSIKER
Sara Margareta studerade vid Musik-konservatoriet i
Stockholm och avlade organistexamen 1895.
har nu fallit i glömska. Sara Margareta var under 30 år ensam
kvinna i Föreningen Svenska Tonsättare.

SALEBY

JÄRPÅS

22.

HÄRJEVAD

28.

Maria Eufrosyne
De la Gardie

(1645-1687)
ÄKTENSKAPSMÄKLERSKA

UVERED

30.

Tilda Jonsson
FYRVAKTARE

Maria Eufrosyne beskrivs i böckerna som en älsklig och
intagande person, också trofast och hängiven om än lite naiv.
Hon var kusin till drottning Kristina, som hon delvis växte upp
tillsammans med. Maria Eufrosyne af Pfalz gite sig med

I fyren Naven på den västra delen av Kållandsö bodde Tilda
Jonsson. Hon blev efter sin makes död ensam med 14 barn och
ett på väg. De äldsta barnen hjälpte Tilda Jonsson att sköta för-

honom, tre av barnen nådde vuxen ålder. Maria fungerade
även som äktenskapsmäklerska.Tillsammans med sin man
ägde hon ofantliga rikedomar i form av pengar, kungsgårdar,
slott, grevskap med mera. Paret föll i onåd hos drottningen
och i samband med reduktionen miste de i det närmaste allt.
Böcker, husgeråd, bordsservice, gods, slott. försvann och hon

150 kr och därefter 250 kr om året. I ett rum, som också fungerade som kök, bodde hela familjen. Där var så trångt att den

och godset Wenngarn. För att få mat för dagen tvingades hon
sälja sina kvarvarande smycken.
Vid ett besök av brorsonen kungen på Höjentorp visade hon
tydligt sin vrede och missnöje. Hon hälsade honom välkomtill bords för att äta bjöd hon på en sillstjärt och en havrekaka.
Kungen frågade ”Haven i icke bättre kost att bjuda på?”. ”Nej”,
svarade fastern, ”som du dukat så må du äta”.

inte fanns plats att klättra över varandra. Familjen hade långt
torget i Lidköping kunde de räkna med att handelsresan skulle
ta dem två dagar.

Hedda Handfast
31.

(1867-1958)
SÖMMERSKA

Hedda Handfast föddes i ett torp i Sunnersberg. Hon var sömmerska och arbetade en tid i Oslo (dåvarande Kristiania).

Anita Gustafsson
29.

(1945-2014)
FÖRFATTARE

Järpås, där hon och maken Berndt drev lantbruk. Som tioåring
debuterade hon med sagor i Göteborgs-Postens söndagsbilagor och 1978 utkom hennes första roman, Jens. Till hennes mest uppmärksammade böcker hör Lilith, Adams första
hustru. Totalt skrev Anita Gustavsson tio romaner, ett tjugotal
barn- och ungdomsböcker samt dramatik i form av både radiooch scenteater. Anita skrev även boken ”Bortglömda västgötska kvinnor och andra minnesbilder” (se källförteckning).

LAYOUT: ÖMANS ORD

21.

Eva Ekeblad

En annan karta
över Lidköping

LÄCKÖ

vid Svenhammar, Gösslunda. Hon hade då ett barn som hon
själv skulle försörja.
Hedda var en ofta anlitad sömmerska. Hon arbetade både i sitt
och hämtade henne för att bli sittandes i deras hem med syar-

sin död. Idag kallas stugan för ”Heddas stuga”.

KÄLLOR: Wikipedia, Vänermuseet och databasen Carlotta, Anita Gustafsson, Bortglömda västgötska kvinnor och andra minnesbilder
(föreningen för västgötalitteratur 2004), Lidköpings idrottshistoriska sällskap (idrottsmuseum), Rörstrand Museum, databasen Kvinnsam (Göteborgs Universitet), Project Runeberg (runeberg.org), www.torehartung.se, www.restaurangpirum.se, www.piperska.se,
med Lidköpingsbor. Tack till Marcus Hellgren på Lidköpings kommun för framtagning av kartmaterial.

LIDKÖPING
Kvinnokarta

1.

Anna Lisa Lidbeck

Louise Adelborg

(1885-1971)
KERAMIKER & DESIGNER

Sara Margareta Wennerberg

Louise Adelborg är en av många skickliga kvinnliga keramiker
som har arbetat på Rörstrandsfabriken i Lidköping. Hon var
känd som textilkonstnär med blomsterbroderier, men framför
allt som formgivare.
brott som konstnär vid fabriken i samband med Parisutställningen 1925 med den så kallade vase-vasen hon skapat och
till 1930 års stora Stockholmsutställning hade hon utarbetat
vad som kom att bli Nationalservisen – Swedish Grace.

(1786-1875) PROSTINNA
Sara Margareta Klingstedt växte upp i en tullväktarfamilj i
Bohusläns skärgård. 1816 gifte hon sig med prosten Gunnar

7.

1.

20.

Erika Garström

hon en gång i kyrkan med sina barn varit så förkyld att hon
inte kunde sjunga. Hon visslade då psalmerna istället. Hon
förklarade för barnen ”Det kan ni väl förstå att jag inte kunde
sitta stum i guds hus, när där sjöngs herrens lov och pris”.

12. Kvinnliga småföretagare

13.

12.

(1866-1938)
KONDITOR
Garströms bageri och konditori startade vid mitten av
1800-talet. Som tiden bjöd ärvdes verksamheten från far
till son, men under 1880-talet drevs verksamheten av Erika
Garström. Enligt vittnen var hon både skicklig och framgångs-

2.

På Stenportsgatan, Mellbygatan, Grevhusgatan och
5.

2.

drivna av kvinnor. Några av dem var hemstickningsatelje
Astrid Gustafsson som startade 1935, Frukt och konfektyr på Stenportsgatan som drevs av Verna Strömberg
och Boråsmagasinet med damunderkläder som drevs av

6.
14.
17.

15.

9.

kvar den ursprungliga inredningen.

18.

4.
3.

11.

Selma Sandberg

13.

Fru Selma Sandberg, f Rosberg i Aneby i Småland, ägde och
drev hotell Örnen på Älvgatan i Lidköping, där hon även bodde. Från början fanns ett bryggeri Örnen på samma tomt men
1911-1912 byggdes fastigheten om till hotell.

stora snäckskalsamling.

4.

7.

Anna Lisa Blom
FLASKSKÖLJARE

Elsa Svensson
(1906-1992)
KULSTÖTERSKA

”Skvättemaja”.

5.

Lisa Melén

(1917-1987)
HEMSLÖJDENS BEVARARE

Lisa Melèn föddes i Händene socken och kom från en familj
där man var mån om att vårda kulturarvet, särskilt på det
textila området. Lisa beskrivs som en mycket kunnig och aktiv
föreläsare och entusiasmerade andra för bevarandet av textilier. För att inventera hemslöjden reste Lisa runt i bygden,
något hon dokumenterade i bokform.
Under 38 år var Lisa Melén chef för Skaraborgs länshemstipendier för sina insatser.

6.

Snus-Kristin
VATTENMADAM

Hennes riktiga namn var egentligen Kristina Johansson. Kristina ”Snus-Kristin” Johansson var en så kallad vattenmadam,
som hämtade och bar vatten från Särnmarkspumpen.

14.

9.
Fredrika Kihlbom & Gerda Gyllencreutz

Elsa ”Nicke” Svensson är vår stora stjärna från damidrottens
vagga och en av de bästa svenska kulstöterskorna genom
tiderna. 1927 slog hon världsrekord i kula med fantastiska

(1806-ca 1873 och 1851-1926) FLICKSKOLAN

både kula, diskus och spjut. Vid OS i Prag 1930 slutade Elsa på

bom år 1872. Fredrika drev skolan med fem klasser i cirka tre
år. Därefter blev hon sjuk och kunde inte fortsätta verksamheten. Hon hade då ansökt om ekonomiskt stöd hos kungl.

Anna Lisa Blom arbetade på bryggeriet Örnen. Till kvinnornas
Grabbars Märke”.
Tidernas första Dam-SM i friidrott gick av stapeln 1927 på
Framnäs idrottsplats i Lidköpings Idrottssällskaps regim. Fler
duktiga damidrottare från Lidköping var Märta Johansson,
Daga Berling, Stina Berling och Ilma Otterström. Ilma vann
LIS-mästerskap i orientering över alla manliga konkurrenter
och blev den första Lidköpingsmästaren.

8.

Anna i stadsträdgården
(-1913)

ÅKARE

Hedda Gustafsson födde 14 barn. 1951 tog hon över åkerirörelsen J.N Gustafsson efter det att maken Josef dött. Hästar fanns kvar i verksamheten fram till 1967. Åtta år senare
avslutade Hedda arbetet. Gården där åkeriet låg och de gamla

10.

stadens mest frekventerade hotell, Svea, brann ned 1911 under dramatiska och tragiska omständigheter överfördes dess
spriträttigheter till hotell Örnen.
Selma innehade även hotell Råbäck på Kinnekulle.

Anna Lisa och hennes bror ärvde tillsammans en stor förmögenhet. 1853 gjorde de en resa till Danmark där kunde de se
organiserade former. Efter den modellen lade hon grunden till
Margretelunds uppfostringsanstalt.
När brodern dog blev Anna Lisa ensam ägare till ett avsevärt
kapital. Hon disponerade nu ensam hela förmögenheten där
det som idag kallas Lidbeckska huset ingick. Anna Lisa förblev
ogift och bodde kvar i den palatsliknande övre våningen, men
i vardagslag vistades hon i ett par enkla rum.
Under hela sin livstid var Anna Lisa en generös mecenat –
hon skänkte pengar till en ny orgel i Nicolaikyrkan, till sociala
ändamål och till Lidköping-Skara-Stenstorps järnväg – Skarabanan med mera. När Skarabanan invigdes gästades hennes
armband som gåva av kungen.
Anna Lisa Lidbeck lär ha varit en rätt originell personlighet. I
vissa fall var hon mycket ekonomisk och i andra sammanhang
mycket frikostig. I sitt testamente tilldelades staden det som i
dag kallas Lidbeckska huset. Anna Lisa Lidbeck är naturligtvis
i hågkommen med en gata.

Hedda Gustafsson

16.

(1885-)
HOTELLENTREPRENÖR
& SNÄCKSKALSAMLARE

(1799-1880)
DONATOR

19.

8.

3.

17.

11.

förfoga över pengarna.
År 1876 kunde Gerda Gyllencreutz återuppta arbetet med

-

Bagerinäring
driven av kvinnor

På Mellbygatan 3 fanns Nya konditoriet som under årens
lopp bytte ägare. Alla ägarna var kvinnor - Fr Kjellquist, Elin
Johansson och Hilda Stålner. Hilda Stålner skötte sitt konditori
och de anställda på samma gång som hon var ensamstående
med barn. På Mellbygatan 14 drevs ett annat bageri av Emma
de Gamla stadens hembageri som startades av Ellen och Maria
Gustavsson år 1927.

18.

På tändsticksfabriken arbetade många kvinnor. Arbetsförhållandena kring det giftiga och brandfarliga svavlet var
undermåliga. Männen drabbades av tandlossning och kvinI början monterade kvinnorna tändsticksaskarna i hemmen.
Till askarna användes vetemjölsklister som blandats med
arsenik för att de fattiga familjerna inte skulle äta av det.
Arbetarna bodde i byggnader nära fabriken som ofta var kalla
kök.
En typisk arbetsdag för en kvinna började med nio timmars
fabriksarbete, innan hon gick hem för att utspisa ett tiotal
personer. Efter middagsbestyren väntade trappstädning eller
annat extraarbete innan hon och grannfruarna satte degen
för dagens brödbak.

Vanja Håkansson
19.

-

Gerda Gyllencreutz anställdes som föreståndarinna för
skolan fram till 1886. I början hade skolan fyra lärarinnor och
sex klasser.
Efter några år blev skolan så populär att lokalerna inte räckte till. 1878 beviljade därför stadsfullmäktige medel till ett
nytt skolhus vid Mellbygatan. Den nya skolan skulle enligt
protokollen ha 140 elever i åtta klassrum varav det största
var gymnastiksal och samlingssal. Skolan byggdes om mellan

15.

Gunhild Örnehage
FINSÖMMERSKA

I sin egen ateljé på Grevhusgatan 1 arbetade Gunhild Örnehage med festklänningar, kostymer, dräkter och kappor
med skinnbesättningar. Arbetet handlade ofta om så kallade
infällningar, antingen virkade eller stickade små mästerverk
där kroppsformen svällde ut. Elisabeth Mode’s innehavare
Elisabeth Örnehage är tredje genarationen modist i familjen.

Kvinnorna på
tändsticksfabriken

(1920-2014)
SKULPTÖR

Konstnären och skulptören Vanja ”Nonnes” Håkansson växte
tade till Götene. Hon var apotekare i grunden, men utbildade
sig bland annat i måleri under fem år på Börge Hovedskous
målarskola i Göteborg. Det är för sina skulpturer som hon blivit
teå i norr till Ulricehamn i söder. I Lidköping har hon signerat
skulpturen ”Sara Videbeck” som blickar ut vid Lidans kant.

Frida Ekholm
visade han stolt inför Anna att han hade med sig en revolver.
Anna tyckte det var obehagligt och bad honom att stoppa undan den. Handgemäng uppstod och ett skott brann av. Anna
sedermera en skylt, placerades ut i parken till Annas minne.

Maja Kjellin
10.

(1898-1971)
LÄKARE OCH STADSHISTORIKER

Maja Kjellin var läkare och verkade i olika delar av landet. I
Lidköping var hon under första halvan av 1930-talet chef för
försöksverksamheten med barnavårdsbyråer. Hon ansvarade
för att verksamheten fungerade både i stan och ute på landsbygden. Verksamheten var lyckosam och blev det som vi idag
känner som landets barnavårdscentraler.

Tvätterskorna
16.
Längs Lidans stränder kunde man en bit in på 1900-talet se
Att tvätta var ett tungt arbete som krävde sina kvinnor.

20.

(1864-)
UTAUKTIONERAD

Frida Ekholm föddes på Lilla Frisetomten i Råda.
Hon ska enligt uppgift ha drabbats av de fattiga barnens öde
med släktingar i Ekholmsgården vid Kållandsgatan/Repslagaregatan i kvarteret Ajax.

