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1. Inledning 

 

Hur fungerar kvinnor i organisationer parallellt med inflation, arbetslöshet, nationalism, 

antisemitism, rasbiologi, förintelsen, nationalsocialism, neutralitetspolitik, permittenttrafik, 

beredskapstid och pågående krig i bl.a. Finland och Norge? Vilka kvinnor är det som åsyftas i 

denna studie? Jo, kvinnor i Fredrika Bremerförbundet som slagits för kvinnans rätt till bättre 

villkor i arbetsliv och politik sedan 1800-talet. Kvinnor som nu för rösta på samma villkor 

som mannen. Det är också kvinnorna i Svenska husmodersföreningen, som slår vakt om 

husmoderns rätt, d.v.s. den gifta hemmafruns rättigheter. Att analysera en tid i Sverige, i 

Umeå, då det andra världskriget pågår, fascinerar. Går det att förstå hur dessa kvinnor hade 

det och agerade, d.v.s. den kontext de levde i. 

 

Tankar som uppkommer då jag börjat ta del av arkivmaterial är: Vad finns kvar att analysera? 

Varför finns inte en del material kvar och går det att tolka och värdera det som finns kvar 

utifrån vetenskaplig grund? En annan fundering som väcks är hur mycket av det som ska 

analyseras kommer att vara påverkat, beroende, av dåtidens politik och ideologier. 

 

Vi befinner oss i 1930-talets arbetslöshetskris då röster höjs för att förbjuda gifta kvinnors 

förvärvsarbete. Kvinnan skulle, trots den emancipation hon genomgått, tillbaks, in i hemmet! 

Familjeförsörjarideologin, d.v.s. mannen skulle tjäna ihop en tillräcklig lön så att kvinnan inte 

skulle behöva jobba, blev en viktig del i industrisamhällets nya kulturella manliga identitet. 

Ett ideal var att professionalisera hemmafrun och att göra hemmet till en modern, funktionell 

arbetsplats för henne, för frun. Under 1930- och 1940-tal skedde innovationer som skulle 

hjälpa kvinnan att trivas i hemmet. Elektricitet drogs in, liksom vatten och avlopp i 

bostäderna. Konfektionssydda kläder och hel- och halvfärdiga livsmedel såldes i affärerna, 

allt för att minska arbetsbördan. Kylskåp, dammsugare och andra hushållsmaskiner var 

tidssparande maskiner som många ville ha.1 

 

Kvinnan, under 1930- och 1940-tal, hur agerade hon inom kvinnoföreningars verksamhet? 

Vad kunde begränsa henne och vad kunde ge henne förutsättningar? 

                                                             
1 Göransson, Anita. ”Från hushåll och släkt, till marknad och stat”. Äventyret Sverige – En ekonomisk och social 
historia, Stockholm 1993, s. 148f, s. 155. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka den verksamhet som Fredrika 

Bremerförbundet (FBF) samt Svenska Husmodersföreningen (SHF) bedrev lokalt i Umeå 

under krigsåren 1939 till 1945.  

 

De frågeställningar som redovisas nedan avser att fokuserar på följande: 

 

1. Hur arbetade två kvinnoorganisationer med aktiviteter färgade av det andra världskriget?  

 

2. Påverkades kvinnoorganisationernas verksamhet till exempel av händelser i våra 

grannländer, Finland och Norge? 

 

3. Ser man en förändring över tid i den verksamheten som bedrevs av dessa två 

kvinnoorganisationer?  
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3. Bakgrund 
 

Människor i Sverige kräver bl.a. bättre arbets- och levnadsvillkor. Förändringar kommer att 

träda i kraft, bl.a. lagstadgad rätt till åtta timmars arbetsdag samt allmän och lika rösträtt. 

Rösträttsreformen genomförs år 1919 för män i Sverige och för kvinnor i Sverige år 1921.2  

Kvinnorörelsen i Sverige och i andra länder övergår ifrån att tidigare enbart ställt ekonomiska 

krav till att också ställa juridiska samt politiska och rösträttsliga krav.3 Man kämpade främst 

för att kvinnan skulle bli myndig och få rösträtt, nå likhet inför lagen, även ekonomiskt när 

man ingick äktenskap, och genomdrivande av behörighetslagen samt kravet på lika lön. 

Behörighetslagen genomdrevs år 1923. Lagen innebar att kvinnor fick tillträde till fler högre 

statliga tjänster. Den trädde i kraft år 1925.4 Dessa krav förutom lönefrågan genomdrevs av 

kvinnorörelsen under tiden från år 1900 till år 1925.5 

I slutet av 1800-talet organiserade sig fackföreningsrörelsen. Kvinnorörelsen anslöt sig till 

fackföreningarna för att kunna utöva inflytande i samhället. Kvinnorörelsens inflytande 

minskade dock eftersom fackföreningarna mestadels verkade för sina respektive 

partiintressen. Dessutom tog männen över de ledande positionerna inom 

fackföreningsrörelsen och verkade i första hand för sina intressen och krav på sin 

arbetssituation.6 Inom den tidiga arbetarrörelsen hade männen en ambivalent inställning till de 

kvinnliga arbetskamraterna. De sågs som konkurrenter på arbetsmarknaden. 

Familjeförsörjarideologin blev en viktig del i industrisamhällets nya kulturella manliga 

identitet. Kravet på att kvinnan skulle vara hemmafru spred sig även till arbetarklassens män. 

De såg det som ett rättvisekrav gentemot männen i borgerligheten. Man skulle sköta sig, men 

detta såg olika ut för män och kvinnor. En skötsam man försörjde familjen, medan en skötsam 

kvinna skötte hemmet. I takt med industrialiseringen förändrades också kvinnosynen. När 

kvinnor inte längre främst arbetade i jordbruk utan på kontor eller i andra tjänsteyrken, så 

bekräftades den, från början borgerliga uppfattningen.7 

                                                             
2 Oredsson, Sverker. Svensk rädsla - Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft. Lund 2001, s. 32ff. 
3 Wahlström, Lydia. Den svenska kvinnorörelsen. Stockholm 1939, s. 5. 
4 Ohlander Ann-Sofie. Tusen svenska kvinnoår, Stockholm 1996, s. 157.  
5 Wahlström, s. 6. 
6 Ohlander s. 147. 
7 Göransson s. 152; Ohlander, s. 159. 
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I Sverige kunde kvinnor avskedas när de väntade barn och på många arbetsplatser förväntades 

de sluta när de gifte sig. Först år 19388 kom en lag kom som förbjöd detta. Många kvinnor 

ansåg att det var mer status att bli försörjd och få vara hemmafru än att vara förvärvsarbetande 

ute i arbetslivet. Mannen hade som krav från omgivningen att kunna klara av att fungera som 

familjeförsörjare. Hans manlighet hotades om kvinnan också krävde att få arbeta.9 Många 

kvinnor väntade med att skaffa barn bl.a. p.g.a. den ekonomiska depressionen, andra med att 

skaffa fler barn för att kunna försörja dem som de redan hade.10 Preventivmedel fick inte 

säljas och information om detta inte heller spridas. Detta förbud gällde fram till 1939. 

Familjeplanering var ändå ett faktum. Genomsnittet födda barn i svenska familjer sjönk från 

fyra till mindre än två.11  

En tillsatt befolkningskommission kom fram till att Sveriges befolkningstal sjunkit så lågt att 

befolkningsminskning hotade. Man försökte därför uppmuntra ett ökat barnafödande. Man 

kom också fram till att man skulle bygga ett modernt hem där mannen försörjde familjen och 

kvinnan skulle fungera som moder i ett modernt hem.12 Man lovade bättre bostäder och 

underlättat hemarbete för kvinnorna. Köken skulle vara funktionellt inredda. Idealet var att 

den hemmavarande kvinnan, husmor, skulle vara insatt i t.ex. pedagogik, psykologi, 

näringslära och textilkunskap.13 Hon fick sociala förmåner fritt såsom mödravård och 

förlossning.14 Många kvinnor uppfattade det som status att vara enbart husmor. Ett ideal är att 

professionalisera hemmafrun och göra hemmet till en modern, funktionell arbetsplats.15  

Under det andra världskriget ökade kvinnors förvärvsarbete. Männen var ute i krig och 

kvinnorna tog hand om deras arbetssysslor, precis som under det första världskriget. Det sågs 

som en tillfällig lösning att kvinnor fick agera inom "mansdominerade" branscher. Deras 

egentliga plats ansågs vara hemmet som hustrur och mödrar.16 Det framhölls att gifta kvinnor 

inte hörde hemma i arbetslivet under 1930-talet. Kvinnan skulle inte lyfta två löner d.v.s. en 

som fru och en via yrke. Jobbet, och lönen, skulle förbehållas mannen. Män och kvinnor 

jobbade och organiserade sig inte sida vid sida.17 Efter det andra världskriget minskade antalet 

                                                             
8 Ohlander, s. 155. 
9 Göransson s.155.  
10 Ohlander s. 171. 
11 Ibid, s. 165. 
12 Ibid, s. 210ff. 
13 Göransson, s. 155.  
14 Hirdman, Yvonne. ”Kvinnor i välfärdsstaten. Sverige 1930-1990”. Kvinnohistoria. Oskarshamn 1996, s. 212. 
15 Göransson, s 152. 
16 Wikander, Ulla. ”Kvinnor, krig och industriell rationalisering”. Kvinnohistoria. Oskarshamn 1996, s. 201. 
17 Ibid, s. 197ff. 
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kvinnliga företagare. De hade i hög grad funnits i branscher som genomgick 

strukturrationalisering. Exempelvis försvann mjölk- och sybehörsaffärer. Textil- och 

konfektionsindustri utsattes för konkurrens från länder med lägre avlönad arbetskraft. Många 

fabriker i Sverige lades ner eller krympte sin verksamhet.18  

3.1. Fredrika Bremerförbundet 

 

Fredrika Bremerförbundet bildas år 1884 och strider bl.a. för kvinnors rösträtt. Lokalt bildas 

Fredrika Bremer förbundet i Umeå år 1922.19  

 

Sophie Adlersparre och Rosalie Roos beslöt sig år 1858 för att grunda tidningen Tidskrift för 

hemmet. Deras syfte var att skapa ett organ för kvinnofrågor, det första av sitt slag i Sverige. 

Den signatur som Sophie Adlersparre använde sig av var Esselde, bildat av hennes flicknamn 

Sophie Leijonhuvfud. Från och med år 1868 var Esselde ensam redaktör. Många framstående 

skribenter skrev i tidningen. Tidskriften var både litterär samt allmänkulturell. Den vände sig 

inte uteslutande till kvinnor men den hävdade kvinnans rätt till utbildning och arbete.20 År 

1856 utgavs romanen Hertha eller en själs historia i vilken Fredrika Bremer sammanfattar sin 

kamp för kvinnans rätt att utvecklas och få ta eget juridiskt ansvar för sitt liv. Lagen om ogift 

kvinnas rätt till myndighet vid tjugofem års ålder gick igenom vid riksdagen år 1857. Boken 

Hertha ledde till en allmän och hätsk debatt om kvinnofrågan.21 Fredrika Bremers litterära 

verk och hennes arbete för kvinnors rätt till egen utveckling inspirerade till Fredrika 

Bremerförbundets grundande år 1884. Dess mål var att:  

…”under samverkan av erfarna kvinnor och män verka för en sund och lugn utveckling av arbetet för kvinnans 

höjande i sedligt och intellektuellt såväl som i socialt och ekonomiskt avseende”.  

Grundarna av förbundet var Sophie Adlersparre-Leijonhufvud, Ellen Ankarsvärd, Ellen Fries, 

Fredrika Limnel, Hans Hilderbrand och Gustaf Sjöberg. Förbundet uppfattades som en 

borgerlig organisation. Förbundet skriver självt att det är politiskt obundet samt öppet för 

både män och kvinnor.22 

                                                             
18 Göransson, s. 157. 
19 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. F.I.1. Historiker; Fredrika Bremerförbundet. Arkiv 350, 6. 
Småtryck, 61. Historik. 
20 Östberg, Carin. Svenska kvinnor. Lund 1990, s. 12. 
21 Ibid, s. 70. 
22 Ibid, s. 12f. 
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Fredrika Bremerförbundet lyfter fram att de under 1900-talets två första decennier har gjort ett 

betydelsefullt arbete gällande rösträttsfrågan, äktenskapslagstiftningen, behörighetslagen samt 

likalönsprincipen.23  

Man beskriver att allt sedan Esselde, d.v.s. Sophie Adlersparres, tid har ordet upplysning haft 

en påtaglig innebörd. I upplysningsverksamheten ingår yrkesrådgivning. Inom FBF:s 

upplysningsverksamhet ingår sjuksköterskebyråer i elva svenska städer, ofta belägna i 

anslutning till en sjuksköterskeskola. Inom FBF praktiska verksamhet, beskrivet som Esseldes 

speciella skötebarn, framhålls FBF:s stipendieinstitution där främst yrkeskvinnor får bidrag av 

förbundet under sin studietid. FBF:s stipendieinstitution grundas år 1887. Den första 

sjuksköterskebyrån bildas år 1902 i Stockholm och följs av tio andra i: Jönköping, Linköping, 

Västerås, Falun, Sundsvall, Karlstad, Östersund, Kristianstad, Gävle samt Umeå. Dessa byråer 

har till uppgift att åt de inskrivna sjuksköterskorna förmedla arbete inom vården.24  

Den borgerliga kvinnorörelsen hjälpte sjuksköterskorna att organisera sig. De organiserade sig 

i nära samarbete med Fredrika Bremerförbundet. Svensk sjuksköterskeförening fick stora 

framgångar under 1900-talets första årtionden. År 1919 lyckades föreningen genom olika 

sorters lobbying få staten att ta ett beslut om att endast sjuksköterskor med tvåårig utbildning 

skulle få kallas sjuksköterskor, vilket ställde större delen av kåren utanför yrket.25 

FBF:s ordförande Ida von Plomgren besökte Umeå år 1922. I mars 1922 hölls ett 

konstituerande sammanträde då stadgar antogs. ”Umekretsen” av Fredrika Bremerförbundet 

har bildats.26 Under föregående år, år 1921, har 12 nya lokala kretsar bildats. Historikern 

Inger Hultgren lyfter fram att intensifieringen av lokalt kretsbildande kan ha att göra med att 

kvinnorna måste söka inflytande lokal i styrelse och politik samt att lokala kretsar främjar att 

kvinnor kan arbeta över politiska gränser i kvinnoförbund rörande s.k. kvinnofrågor.27 

 

                                                             
23 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 350. 6. Tryck. 61. Historik 1944. Fredrika Bremerförbundet. ”I 
Fredrika Bremers spår. Det sextioåriga Fredrika Bremerförbundet ser tillbaka och framåt”. 
24 Fredrika Bremerförbundet. Arkiv 350. 6. Tryck. 60. Småtryck. ”Fredrika Bremerförbundet 1942”. 
25 Florin, Christina. ”Kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner”. Kvinnohistoria. Oskarshamn 1996, s. 145-146. 
26 Fredrika Bremerförbundet. Arkiv 4689. A. 1. Protokoll 1922-1941. 25 mars 1922. 
27 Hultgren, Inger. Kvinnors organisation och samhällets beslutsprocess. Fredrika Bremerförbundet och 

Husmodersförbundet Hem och Samhälle på riksplanet och lokalt i Jämtlands län 1925-1975. Stockholm 1982, s. 
41. 
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3.2. Svenska husmodersföreningars riksförbund 

 

Svenska husmodersföreningars riksförbund, SHR, bildas år 1919, efter det första världskrigets 

slut, i samband med rösträttsreformen. Under första världskriget hade Sveriges kvinnor varit 

representerade i statliga och lokala kristidsorgan. Hos Agnes Palmstierna-Ingelman, 

ordförande i Folkhushållningskommissionens kvinnoråd under det första världskriget, föddes 

tanken om att en organisation för husmödrar skulle kunna fortleva efter krigets upphörande. 

År 1919 sammanstrålar ett hundratal representanter från skilda delar av Sverige. Elva 

kommittéer anslöt sig till idén om ett husmodersförbund. Kort därefter bildas SHR.28 En av 

deras lokala kretsar, Umeå husmodersförening, bildas år 1923.29 Kretsen bildas vid ett 

offentligt möte 21 februari 1923 efter att ha inspirerats av ett fördrag av Fru Agnes Ingelman, 

ordförande i Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund. Föreningens verksamhet beskrivs 

att syfta till att vara undervisande samt av understödjande art. Instruktiva föredrag, 

demonstrationer av hushållsartiklar och tillfällen då husmödrar har fått tillfälle att se och lära 

känna förenklade arbetsmetoder och förbättrade redskap för hushållsarbetet i syfte att verka 

tidssparande, har speglat verksamheten. I den mån samhällets kommunala frågor rört 

husmödrarnas arbetsfält, hemmet och barnen, beskriver föreningen att den varit vaken och 

genom uttalanden till stadsfullmäktige försökt göra sig hörd i frågor som t.ex. rört 

elektrifiering i hemmen samt tandvård för barn. Föreningen beskriver sin verksamhet som 

ideell och som ickemonetärt bidragsgivande, som en verksamhet som gagnar hem och 

samhälle. Föreningen uttrycker att som det värdefullaste utslaget i sin verksamhet framhålls 

hemsysterverksamheten. Den beskrivs hjälpa husmödrar för en billig avgift med att få god, 

tillfällig hemhjälp i tider av att husmodern blivit sjuk, trött eller fått nedsatt arbetsförmåga. 

Detta nedtecknades av Elsa Gafvelin 1929, sekreterare i SHR Umeå sedan 1923.30 

Hemsysterverksamheten stödjs av Umeå stad och ett stadsbidrag utgår fram till år 1944 då 

hemsysterverksamheten förstatligas. Helga Hansander har mellan åren 1932-1944 varit 

anställd av SHR Umeå och arbetat som hemsyster.31  

 

 

                                                             
28 Hultgren, s. 45. 
29 Svenska husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. F.II.1. Historiker. 
30 Svenska husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. F.II. 1. Historiker 1923-1938. 1 juni 1929. 
31 Svenska husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. H.I.1. Redogörelser över verksamheten 1930-1968. 
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3.3 Imperialism och nationalism 

 

År 1905 kräver Norge att unionen med Sverige ska upplösas. Det sker och därefter finns det 

en rädsla för att gränsen mellan Sverige och Norge ska överträdas. Samtidigt pågår det krig 

emellan Ryssland och Japan. Båda länderna vill utvidga sina nationer. Ryssland förlorar emot 

Japan. Sverige är rädda för hur Rysslands önskan om att expandera kan komma att påverka 

Sverige. Grunden för detta är bl.a. ett geopolitiskt tänkande, d.v.s. Rysslands behov av att 

komma ut till vatten. Rysslands väg till Atlanten skulle behöva gå över svenskt och norskt 

territorium. Sveriges fruktan för Ryssland var inte bara geopolitisk utan också ideologisk. 

Sverige var rädd för att den ryska revolutionen skulle influera Sverige negativt. Socialistiska 

och revolutionära idéer, med inspiration ifrån Ryssland, påverkar Finland. Det finska 

inbördeskriget startade och pågick under år 1918.32 

 

3.4 Politiska och idéhistoriska värderingar 

 

År 1927 instiftades en utlänningslag som syftade till att begränsa invandring till Sverige. Det 

lyftes fram att arbetsmarknaden skulle förbehållas den inhemska arbetskraften. Lagen 

influerades av rasbiologiska tankegångar. Sverige skulle bevaras från det utländska, det 

svenska folkmaterialet ansågs av många att vara bättre än något annat. Dessa åsikter speglas i 

utlänningslagens innehåll. År 1937 beslutas det att denna lag ska förlängas. År 1939 anfördes 

kostnadsskäl, flyktingar kostar pengar sade man. Regeringen avsatte pengar för att flyktingar 

så snart som möjligt ska förpassa ut ur Sverige. Direkthjälp till behövande i länder i behov av 

hjälp förespråkades. Svensk invandringspolitik skärps under de inledande krigsåren och det är 

först i samband med slutet av kriget, under år 1944, som svensk attityd förändras.33 

 

I Umeå existerar NSB, Nationalsocialistiska blocket. NSB ingick i en av tre 

nationalsocialistiska inriktningar i Sverige, Ekströmsinriktningen. Partiet uppkommer efter 

nationalsocialisternas maktövertagande i Tyskland år 1933. År 1935 till år 1938 företräds 

NSB i kommunfullmäktige i Umeå av advokat Sven Hallström. Partiet får 25 % av alla röster 

till Umeå stadsfullmäktige år 1934.34 NSB politiska styrka minskar under år 1936 men partiet 

                                                             
32 Oredsson, s. 32 ff; Nationalencyklopedin. Finska inbördeskriget. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finska-inbördeskriget, hämtad 2015-06-27. 
33 Ibid, s. 160ff, s. 225f. 
34 Hjerstedt, Mattias. Nationalsocialismen i Umeå. En komparativ studie av Nationalsocialistiska Blockets 
Umeåavdelning. C-uppsats i Historia. Umeå universitet 1994, s. 1, s. 13. 
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återkommer igen i samband med krigsutbrottet år 1939. Partiets tidningar ges ut t.o.m. år 

1941.35 

3.5. Insamlingar till Finland och Norge 

 

Under åren 1939 till 1940 uppgick Finlandshjälpen till minst 490 miljoner kronor. Finansiell 

hjälp kom från statligt samt privat håll. Nationalinsamlingen för Finland, engagerade folk ur 

alla samhällsklasser. Man skänkte pengar, kläder, smälte ned vigselringar, stickade sockor och 

tröjor till de finländska soldaterna. Finlandshjälpen tog sig an finländska flyktingar och 

skänkte livsmedel och kläder. Under fortsättningskriget år 1941–44, då Finland hamnade på 

Tysklands sida mot Sovjetunionen, minskade insamlingsverksamheten i Sverige påtagligt. 

Norgehjälpen inleds år 1942 för att samordna och effektivisera de humanitära hjälpinsatserna 

i det ockuperade Norge. Den tog sig uttryck som t.ex. bespisning av barn och gamla, 

byggande av sjukhus och konvalescenthem och bidrag till norska sjömansfamiljer. Hjälpen 

finansierades i huvudsak genom insamlingar och hade, förutom naturagåvor, ickemonetära 

insamlingar, ett samlat värde på ca 72 miljoner kronor. Norgehjälpen avvecklades efter 

befrielsen år 1945.36 

 

                                                             
35 Lööw, Helene. Hakkorset och Wasakärven - En studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950. Munkedal 
1990, s. 49; Hjerstedt, s. 10, 13. 
36 Nationalencyklopedin Finlandshjälpen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finlandshjälpen, 

hämtad 2015-07-05; Nationalencyklopedin. Norgehjälpen. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norgehjälpen, hämtad 2015-07-05. 
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4. Tidigare forskning 

4.1. Fredrika Bremerförbundet  

 

Idéhistorikern Ulla Manns menar att FBF aktivt verkade för kvinnors utbildning, dess status 

och kvalité genom sjuksköterskebyråns verksamhet. Sjuksköterskebyrån fungerade som en 

platsförmedling och som en sjukvårdskommitté. Hon menar att genom sjuksköterskebyrån 

krävde FBF kvinnors likaberättigande på arbetsmarknaden.37 

Historikern Inger Hultgren skriver att vad det gäller FBF Östersund så är det i första hand är 

en social elit som väljer att ingå i föreningarna och att deras främsta mål inte är ökade 

rättigheter för kvinnor utan mer att knyta nätverk och nå en position i samhället. Hon menar 

att i regel förvärvsarbetade dessa kvinnor inte efter att de gift sig. Att t.ex. tituleras doktorinna 

innebar betydligt högre status än att benämnas sjuksköterska. Det var inte heller särskilt 

vanligt att den, som hon kallar det, ”elit”, ägnade sig åt politik eller samhällsfrågor 

överhuvudtaget. Däremot var det fullt acceptabelt att dessa kvinnor ägnade sig åt soaréer och 

teaterföreställningar för att främja välgörande ändamål. Hon menar att det framskymtar 

samhällsvärderingar som kvinnor i FBF och SHF ska förhålla sig till, såsom hemmafruideal, 

att kvinnor ska syssla med frågor som enbart rör hem och familj samt att kvinnor och män ska 

hållas åtskilda i politik och arbetsliv.  

4.2. Svenska husmodersföreningars riksförbund  

 

Hultgren menar att husmodersföreningarnas tillkomst tycks ha orsakats av ett behov bland 

husmödrarna att bryta sin isolering, öka sina kunskaper och att samarbeta kring gemensamma 

problem.38 Genushistorikern Yvonne Hirdman kommer fram till att kvinnoföreningar utgick 

ifrån sin nyvunna position (rösträttsreformen) och började bedriva husmoderspolitik d.v.s. 

kräva att hemarbetet skulle anses som ett ”riktigt” arbete som både skulle utföras modernt och 

rationellt, och värderas högre.39 

                                                             
37 Manns, Ulla. Den sanna frigörelsen. Fredrika Bremerförbundet 1884-1921, 1997, s. 72f. 
38 Hultgren, s. 10f, 26, 41-46. 
39 Hirdman. 1996, s. 208. 
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4.3. Manlig och kvinnlig sfär – ett isärhållande 

 

Ulla Wikander, docent i ekonomisk historia och Anita Göransson, docent i ekonomisk 

historia, stödjer Hultgrens resonemang runt att ett isärhållande i att en manlig och kvinnlig 

sfär existerar och kvarstår efter år 1921. Wikander beskriver att ekonomisk depression samt 

hög inflation påverkar ett isärhållande i Sverige. Hon menar att det ur politisk såväl som 

genusmässig vinkel fanns formulerade och uttalade tankar om att kvinnor kunde ha en skadlig 

påverkan på Sverige ekonomiskt. Göransson menar att kvinnan som gift och fru blev ett ideal 

framför kvinnan som fru och yrkesutövare. Hon menar att en arbetsfördelning etablerades där 

männen skötte själva föreningsarbetet och kvinnorna bisysslor såsom t.ex. att koka kaffet vid 

mötena. Göransson anser att männen tycks ha varit ovilliga att tillerkänna kvinnor den 

kompetens som behövdes för arbetet i offentligheten. Hon menat att kvinnorna då i stället 

bildade viktiga stödorganisationer - syföreningar och kvinnoklubbar - där de bedrev sitt eget 

självbildningsarbete, sin välgörenhet, och inte minst arbetade ihop avsevärda belopp för att 

finansiera männens verksamhet.40 

 

Historikern Mattias Hjerstedt beskriver att det nationalsocialistiska blocket i Umeå, NSB, 

upprätthöll täta kontakter med de tyska nationalsocialisterna i Tyskland genom representanter 

i Sverige och genom upprepade besök i Tyskland. Han menar att en indelning i en kvinnlig 

respektive manlig sfär bibehålls av det nationalsocialistiska synsättet på kvinnan som maka 

och mor. Kvinnorörelsen kritiserades då den ansågs se till kvinnans bästa istället för 

samhällets bästa. Hjerstedt skriver vidare att en viktig utrikespolitisk fråga för NSB var de 

svensktalande i Finland. Det hävdades av NSB att denna folkgrupp förföljdes av finnarna 

genom att förvägras rätten att utöva sitt modersmål.41 Historikern Helene Lööw beskriver i sin 

avhandling att NSB står under ledning av bröderna jägmästare Erik Hallström och advokat 

Sven Hallström. NSB bildades på initiativ av Erik von Rosen, ASEA-direktören Artur Lindén, 

Erik Hallström, överste Archibald Douglas, häradshövding Gustaf Lindstedt och överste E. 

Grafström. Hon skriver att personer med koppling till Karin Göring stödjer NSB. Lööw 

skriver att NSB kan förknippas med begreppet överklassnazister där små extremt 

tyskinfluerade grupper dominerades av militären och överklassen.42 Lööw menar att 

rasbiologin inte spelade en betydande roll i NSB men att det förekom rasistiska inslag samt 

                                                             
40 Wikander, s. 197ff; Göransson, s. 152. 
41 Hjerstedt, s. 8, 19, 23. 
42 Lööw, s. 44. 
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främlingsfientlighet. Många i NSB ansåg att kampen emot kommunismen och marxismen var 

viktigare än emot antisemitismen. Detta p.g.a. att många i de ledande skikten i NSB med 

militär bakgrund stridit för Finland och emot Ryssland samt att de som var politiskt aktiva i 

partiet var emot kommunismen.43 Historikern Lena Berggren beskriver att det i Sverige finns 

kopplingar emellan antisemitiska och nazistiska föreställningar om att judar var skyldiga för 

allt dåligt med frihandel, demokrati, socialism och liberalism. Liksom Sverker Oredsson, 

historiker, beskriver Berggren att antisemitismen och främlingsfientligheten ökar inom 

handelns område och p.g.a. ökad invandring p.g.a. judepogromer i Ryssland och Polen. Den 

ventilerar åsikten om att nyanlända kan ha en moraliskt och ekonomiskt skadlig verkan på det 

svenska folket och att invandring därför bör regleras.44  

 

Historikern Pontus Rudberg forskar runt hur den mosaiska föreningen i Stockholm har hjälpt 

judiska flyktingar i Sverige och utomlands. Han skriver att Sverige fr.o.m. år 1939 ger 

statsbidrag för att kunna hjälpa flyktingar att emigrera. Transoceansk migration föredras och 

uppmuntras enligt Rudberg, t.ex. genom att en judisk flykting ska försöka ta sig till Palestina. 

Rudberg menar att det finns en tydlig uppdelning i hur vilka föreningar som hjälper vilka. 

Han menar att det vanligaste är att judiska sammanslutningar hjälper judiska flyktingar och att 

fackliga och politiska föreningar hjälper politiska flyktingar under det andra världskriget. 

Enligt Rudberg så hjälpte dock Kvinnoföreningen för fred och frihet (IKFF) judiska flyktingar 

under det andra världskriget.45 Oredsson beskriver att Sverige engagerade sig för Finland och 

Norge under det andra världskriget. Däremot menar han att Sverige visade liten generositet 

emot övriga behövande, t.ex. judiska flyktingar. Medlidande med Europas växande 

flyktingskaror kunde uttalas men viljan att ta emot människor i Sverige var liten.46 

 

4.4. Sverige och Finland under krigsåren 

 

Oredsson förklarar att Sverige via sin neutralitetsförklaring inte ingriper i det finska 

vinterkriget. Sveriges sades vilja hjälpa Finland: så långt vi kan utan att direkt blanda oss i.  

                                                             
43 Lööw, s. 232. 
44 Berggren, Lena. Blodets renhet – En historisk studie av svensk antisemitism, Malmö 2014, s. 51-57; Oredsson, 
s. 68f. 
45 Rudberg, Pontus. ”Restriktivitet eller generositet? Flyktingverksamheten inom Stockholms mosaiska 
församling och hjälpkommittén för Tysklands judar 1938-1940”. Ingår i Lars M Andersson. En problematisk 
relation? Flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920-1950. Uppsala universitet 2008, s. 210, 216ff. 
46 Oredsson, s. 225. 
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Att Sverige ville hjälpa Finland, den s.k. Finlandshjälpen berodde enligt Oredsson på att 

Sverige kände stark samhörighet med Finland ifrån den tid då Finland tillhörde Sverige, under 

Stormaktstiden, samt för att Sverige kände sig hotade av Sovjetunionen. Omfattande 

ekonomisk hjälp ges från statligt samt privat håll under åren 1939 till 1940. Under 

fortsättningskriget år 1941–44, då Finland hamnar på Tysklands sida mot Sovjetunionen, 

minskade insamlingsverksamheten i Sverige påtagligt enligt Oredsson. Att Sverige tvingas till 

eftergiftspolitik av Tyskland, midsommarkrisen och permittenttrafiken, påverkar Sveriges 

vilja att samla in pengar till Finland.47 Lillemor Lagnebro, som disputerat vid institutionen för 

socialt arbete vid Umeå universitet, skriver om den hjälp som ges till Finland och finska 

krigsbarn utifrån en social utgångspunkt. Hon beskriver att mellan det finska vinterkriget och 

fortsättningskriget år 1940 övergår hjälpverksamheten i fadderskapshjälp. Finska barn hjälps 

ekonomiskt för att klara sig i Finland. Ekonomisk hjälp ges också via fadderskapshjälp till 

sommarvistelse i Sverige. Bl.a. Fredrika Bremerförbundet, Rädda barnen, Sveriges lottakårer, 

Röda korset och Frälsningsarmén startar kommittén för finska sommarbarn, senare benämnd 

hjälpkommittén för Finlands barn.48 

4.5. Sverige och Norge under krigsåren 

 

Oredsson skriver att Sveriges hållning och agerande gentemot Norge skiljer sig ifrån emot 

Finland. Demonstrationer och protestskrivelser är färre, frivilliginsatser är färre. Insamlingar 

ifrån statligt håll är inte omfattande såsom under det finska vinterkriget. Privata ekonomiska 

insatser motverkas och försöks avstyras av Sveriges statsminister skriver Oredsson. Han 

menar att en stor rädsla som finns ifrån Sveriges sida är att dras in i kriget då Tyskland har 

uttalat och krävt att Sverige ska agera ytterst neutralt. Då det finns aktivitet i Sverige som vill 

att Tyskland och nationalsocialismen tar över och vinner uppmuntras inte heller aktivitet för 

att hjälpa Norge. Norgehjälpen inleds år 1942. Inga officerare och inga värnpliktiga fick delta 

på norsk sida, och de frivilliga fick ingen utrustning ur svenska förråd såsom skedde under det 

finska vinterkriget.49 

                                                             
47 Oredsson, s. 228ff; Nationalencyklopedin. Finlandshjälpen. 
48 Lagnebro, Lillemor. Finska krigsbarn. Umeå 1994, s. 13. 
49 Oredsson, s. 32ff; Nationalencyklopedin, Norgehjälpen. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
 

Som teoretisk utgångspunkt utgår jag ifrån genushistoria. Forskning om genushistoria är ännu 

relativt ung. Under 1960-talet började folkets historia studera och därigenom perspektivet på 

underordning. Underordningen kan undersökas i lagsystem, ekonomiska och politiska system 

samt utifrån maktaspekter. Efter att förståelse för att historia kan ses ur olika perspektiv samt 

att ett fenomen kan ha olika betydelser utifrån kön och utifrån samhällsgrupp startar forskning 

utifrån genus. Ordet genus brukar förklaras utifrån grammatiken och betyder: slag, sort, han, 

hon, den och det. Genusstudier är studier av det abstrakta könet. Det är studier över hur 

kvinnor och män uppfattas, både i nu- och dåtid, vad gäller möjligheter och rättigheter samt 

utrymme i världen. En utgångspunkt i genusforskning är att kvinnor inte kan ses som en 

enhet. Bakom ordet kvinnor finns en mängd erfarenheter, klasstillhörighet, ålder, familjestatus 

m.m. som skiljer kvinnors erfarenheter ifrån varandra. Kvinnan som kollektiv och som 

enskild person börjar att studeras. Ur studierna runt kvinnan föddes frågan hur ”kvinnligt” och 

”manligt” skapas i olika kulturer, i olika tider och i olika sociala skikt.50  

I denna studie avser jag att utgå ifrån det teoretiska begreppet den normativa formeln. 

Begreppet har ursprung i genushistorikern Yvonne Hirdmans forskning. Hirdman menar att 

ett genuskontrakt definieras efter samhällsmönster. Det ena mönstret är ett isärhållande av vad 

som är manligt respektive kvinnligt samt att dessa inte bör blandas. Det andra av en hierarki 

som utgår ifrån mannen som norm, som den normala och allmängiltiga.51 Hirdman diskuterar 

kvinnan och synen på henne som underordnad. Hon menar att kvinnan i förhållande till 

mannen kan betraktas på olika sätt: som icke existerande, som ofullgången i förhållande till 

mannen vad det gäller anatomisk och psykisk utveckling samt att kvinnan normativt jämförs i 

förhållande till mannen. Den sistnämnda synen på kvinnan benämns av Hirdman som den 

normativa formeln, där olikheter mellan man och kvinna visas, ett isärhållande. T.ex. beskrivs 

kvinnan som reproduktiv, som moder, något som skiljer man och kvinna åt.52 Hirdman 

diskuterar utvidgning och särskildhet utifrån den normativa formeln. Utvidgning och 

särskildhet beskrivs som en strategi att möta kvinnors krav på jämlikhet och ökade rättigheter 

genom skapandet av ”extra rum” där kvinnor verkade vid sidan av männen rörande 

                                                             
50 Hirdman, Yvonne. ”Vad är kvinnohistoria”? Kvinnohistoria. Oskarshamn 1996, s. 9-22. 
51 Ibid. ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”. Kvinnovetenskaplig tidskrift 9:3 
(1988), s. 49-63. 
52 Ibid. Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö 2003, s. 27f, 35, 38f, 71f. 
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utbildning, politik och facklig aktivitet. Exempel på detta är flickskolor, kvinnofrågor och 

kvinnoorganisationer. Hirdman menar att kvinnors problem att kunna vara gifta och samtidigt 

arbeta begränsas av den normativa formeln. Hon menar också att kvinnors möjligheter att 

utbilda sig och ha vilket yrke man ville samt möjligheten till att få en hög lön begränsades av 

den normativa formeln. 53 

Den danska genusforskaren Ida Blom beskriver att modersrollen och skötseln av hemmet som 

ett kall, ett ideal, slår igenom under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Hon menar 

att de som framhåller kvinnans särart framhåller att kvinnans främsta uppgift är att var fru och 

moder. Modern skulle inte betala t.ex. ammor och tjänstefolk för praktiska tjänster såsom 

barnavård och barnuppfostran som kvinnan gjorde under 1800-talet. Hon skulle ansvara för 

sitt barns andliga och moraliska fostran i första hand. En förstärkning sker i synen på att 

kvinnan var skapt till att vara mor, till att älska den smärta som hör samman med hennes kall 

d.v.s. modersrollen. Att passivt agerande är feminint börjar framhållas. Motståndet mot 

kvinnoarbete ökar. Rädslan för att kvinnan ska maskuliniseras ökar.54 Hirdman menar att 

kvinnor själva begränsade sina möjligheter till val på arbetsmarknaden då särartens filosofi 

bl.a. innebar att kvinnor själva inte ansåg sig lämpliga för vissa arbeten.55 

Inom kvinnorörelsen och i övriga samhället gjorde sig två uppfattningar gällande rörande 

kvinnors rättigheter, likhetsfeminism och särartfeminism. Antingen var kvinnan lik mannen 

eller också var hon olik mannen. I det senare fallet betonades att kvinnan hade en särart som 

skulle tjäna som en motvikt till mannen.56 Hirdman, Frängsmyr och Blom beskriver 

kvinnorganisationer såsom Fredrika Bremerförbundet samt Husmodersföreningar generellt 

som särartsfeminister.57 

Blom väljer parallellt med begreppen likhets- och särartsfeminism att diskutera två 

huvudlinjer som utkristalliserar sig i den politik kvinnor förde under mellankrigstiden. Hon 

kallar dem välfärdsfeminism samt likhetsfeminism. Välfärdsfeminismen beskrivs att lägga 

tonvikten vid att förbättra förhållandena för mödrar och barn. Likhetsfeminismen som att den 

arbetade för jämlika villkor mellan kvinnor och män i så många sammanhang som möjligt. 

Blom menar att jämlikhetsfeminismen nästan hamnade i skuggan av välfärdsfeminismen 

                                                             
53 Hirdman, 2003, s. 114f, s. 66-68. 
54 Blom, Ida. Kvinnor i västvärlden. Från renässans till nutid. Stockholm 2006. s. 275. 
55 Hirdman, Yvonne. ”Kvinnor, makt och demokrati”. Kvinnohistoria. Oskarshamn 1996, s. 165-166. 
56 Frängsmyr, Tore. Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen år. 1809-2000. Stockholm 1994. s. 
272-273; Hirdman, ”Kvinnor, makt och demokrati”. 1996, s. 165-166. 
57 Hirdman, 2003, s. 118; Frängsmyr, s. 272f; Blom, s. 336-345. 
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under mellankrigstiden då kvinnors lönearbete angrips i samband med ekonomisk kris under 

1920-tal. Hon menar att välfärdsfeminismen kunde gå hand i hand med jämlikhetsfeminismen 

i vissa frågor såsom i kravet på mer resurser till mödrar och barn. Blom skriver att inom 

nationalsocialismen dominerar välfärdsfeminismen.58 Sedan nationalsocialisterna kommit till 

makten i Tyskland 1933 anpassade sig den borgerliga kvinnorörelsen till de nya makthavarnas 

nationalsocialistiska samhällssyn och reaktionära antifeminism.59 Ulla Wikander, docent i 

ekonomisk historia, menar att socialdarwinismen påverkar nationalsocialisternas syn på 

kvinnan. Nationalsocialismen sätter folkgemenskapen högre än individualismen, familjen före 

personen, mannen före kvinnan. Främst skulle kvinnan vara moder, barnalstrande och fungera 

som barnuppfostrare. Intellektuella, självständiga ansågs i negativ mening vara dekadenta, 

bolsjevistiska eller liberala. I Tyskland var regering och näringsliv överens om att arbeten 

som krävde utbildning och skicklighet borde reserveras män. Ett isärhållande sker då kvinnor 

fick att acceptera monotona, slitsamma och många gånger icke intellektuella arbetsuppgifter 

och jobb. Kvinnor accepterade genom att de leddes in på detta då de i skolan t.ex. fick läsa 

hushållsekonomi istället för matematik. Kvinnors intressen och utbildning menades att rikta 

dem emot hemmen. I Tyskland begränsades under krigsåren kvinnans möjlighet till 

universitetsutbildning.60 I denna studie avser jag att som teoretisk utgångspunkt utgå ifrån att 

de två kvinnoorganisationer som jag undersöker främst är välfärdsfeminister inte 

likhetsfeminster.  

Historikern Lars-Arne Norborg menar att kvinnorörelser bildades därför att livet för kvinnan 

inom arbetarklassen samt kvinnan inom medelklassen förändrades i och med den 

strukturrationalisering som sker i Sverige under slutet av 1800-talet, den industriella 

revolutionen. Han menar att kvinnorna och kvinnorörelsen har varit och är in på 1900-talet 

underordnad ekonomiska och politiska intressen.61 Anita Göransson, docent i ekonomisk 

historia, skriver att idag har kvinnan egna yrkesmässiga och politiska nätverk, att idag är 

kvinnors inflytande direkt i förhållande till förut då det var indirekt. Då använde kvinnorna 

familjen, släkten och sitt sociala nätverk för att väcka opinion och formulera politiska 

lösningar. Göransson skriver att fastän kvinnor i Sverige fick rösträtt under 1920-talet så var 

det först på 1960- och 1970-talet i samband med expansion av offentliga löneyrken som 

                                                             
58 Blom, s. 337-339. 
59 Vammen, Tinne. ”Rösträtt åt kvinnor”. Kvinnohistoria. Oskarshamn 1996, s. 186. 
60 Wikander, s 197-198. 
61 Norborg, Lars-Arne. Sveriges historia under 1800 och 1900-talen. Klippan 1993, s. 137-143. 
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kvinnor blev tillräckligt många, kunde sluta nätverk likt mannen och fick egentlig makt, 

inflytande och resurser.62 

Genushistorikern Renée Frangeur beskriver hur kvinnor under 1930-tal går samman oavsett 

politisk tillhörighet för att protestera emot förslag på att gift kvinna inte längre skulle få 

arbeta. Hon vill visa på att kvinnor även efter att rösträttsreformen genomförts kan sluta sig 

samman. 1939 beslutas det om förbud mot yrkesförbud för gift kvinna. Denna feministiska 

strategi där kvinnor samarbetar över politiska gränser, ibland med män, genom formella och 

informella kanaler, kallar Frangeur för statsfeminism. Kvinnor ifrågasätter den rådande 

genusordningen och bestämmer sig kvinnokollektivt att göra något åt den.63 Historikern Inger 

Hultgren tar i sin avhandling upp att skälet till att kretsar bildas lokalt efter rösträttsreformens 

genomförande kan ha att göra med att arbetet för kvinnlig representation måste drivas lokalt, 

om man vill komma in i styrelser och nämnder. Hon menar också på att bildandet av lokala 

kretsar skedde för att ett partiövergripande arbete skulle kunna ske emellan kvinnor i de olika 

kvinnoförbunden.64 Hultgren skriver att det är intressant att studera hur dessa 

kvinnoorganisationer kunde mobilisera resurser i form av medlemmar, pengar, legitimitet och 

auktoritet utan att ha formella politiska kanaler.65 Som teoretisk utgångspunkt avser jag att se 

om statsfeministiskt agerande verkar parallellt med den normativa formeln.  

Ett teoretiskt antagande för denna studie är att relationen mellan man och kvinna, kvinnan i 

förhållande till samhällets politiska samt ekonomiska utveckling, kan ha påverkat två 

kvinnoorganisationer lokalt i Umeå under krigsåren 1939 till 1945. Detta hypotetiska 

antagande tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna, den normativa formeln, 

välfärdsfeminism och statsfeminism, är giltiga i hur undersökningen utformats och hur 

källmaterialet analyserats. 

                                                             
62 Göransson, s. 163f. 
63 Frangeur, Renée. ”Utanför systemet? Om genussystemteorins förklaringsvärde för (stats)feminismen på 
1930-talet”. Historisk tidskrift (1995):2, s. 209-216. 
64 Hultgren, s. 41f. 
65 Ibid, s. 10ff. 
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6. Källor 
 

Det arkivmaterial som studerats och som fungerar som utgångspunkt i denna studie finns 

samlat hos Folkrörelsearkivet i Umeå samt vid Forskningsarkivet, Umeå universitet. Arkiv 

4689 rör Fredrika Bremerförbundets Umeåkrets och arkiv 350 rör Fredrika Bremerförbundet 

allmänt och centralt. Arkiv 1514, rör Sveriges Husmodersförening i Umeå. 

6.1. Fredrika Bremerförbundet i Umeå 

 

Årsredovisning ifrån styrelsen för år 1939 och år 1941 finns bevarad. Det är det enda som i 

sin utformning är bearbetat och maskinskrivet.66 För åren 1940, 1943-1945 saknas 

motsvarande utformning och dokumentation. Handskrivna anteckningar runt årsverksamheten 

finns fragmentariskt för året 1943.67Vad som tagits upp under årsmöten återges i protokoll 

endast med en eller två korta handskrivna anteckningar för åren 1941-1942 samt år 1945. 

Handskrivna noteringar återger delar, vissa paragrafer, av årsmöten för år 1944 och 1943.68 

Årsmöten har ägt rum: 23 jan. 1939, 5 feb. 1941, 23 feb. 1942, 19 mars 1943, 14 feb. 1944 

samt 7 mars 1945. Ingen information i arkiv återger information om eller datum för årsmöte 

år 1940. Handskrivna anteckningar ifrån föreningens möten finns för åren 1939 till 1945. 

Protokollbok daterad 1921-1941 innehåller också protokoll ifrån 1942-1945. Det gör att 

protokoll som inte är lika, finns i två protokollböcker för 1939-1945.69 Ingen information som 

rör verksamheten är undertecknad och det går inte att få fram vem eller vilka som fört 

anteckningar.  

 

Maskinskrivet, bearbetat, sammandrag om föreningens ekonomi finns för åren 1939, 1940, 

1943 och 1944. Redovisningen avser föreningens inkomster och utgifter samt dess tillgångar 

vid årets slut. Dessa dokument är sammanställda av kassaförvaltare Agda Bergman för åren 

1939 samt 1940, av kassaförvaltare Alfhild Markow åren 1943-1944. Ekonomisk 

sammanställning saknas för åren 1941-1942 samt år 1945.70 

 

                                                             
66 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. F. I. 1. Historik 1922-1942. 
67 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. H. Statistik. H. I. 1. Redogörelser över verksamheten 1930-
1968. 
68 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. A. I. 2. Protokoll 1921-1941. A. II. 1. Protokoll Styrelsen. 
Protokoll 1942-1949. 
69 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. A. I. 2. Protokoll 1921-1941. A. II. 1. Protokoll Styrelsen. 
Protokoll 1942-1949. 
70 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. G. III. 1. Kassarapporter 1939-1947. 
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Handskrivna anteckningar berättar vilka utgifter och inkomster FBF har haft under åren 1942-

1944.71 Kassabok för åren 1938-1941 samt år 1945 saknas i undersökt arkivmaterial. 

Ytterligare handskrivet material redovisar fragmentariskt till vad och till vilka pengar 

kvitterats ut för åren 1939-1945. Anteckningar finns på vilka man samlar in pengar till år 

1939, 1941-1943.72 Insamlingar som görs år 1940, 1944-1945 återges mycket kortfattat.73 

 

Information runt t.ex. hur många och vilka som är medlemmar i föreningen respektive år, 

samt vilken medlemsavgift som betalas in åren1939 till 1945 är fragmentarisk.74 Det går 

endast att få fram vilka som suttit i styrelsen för föreningen under åren 1939 och 1941. 

Information för övriga år saknas.75 

6.2. Svenska Husmodersföreningen i Umeå 

 

Årsredovisning finns bevarad för åren 1939 till 1945. Här uppvisas samma struktur och 

disposition under alla undersökta år. Den mall som används är färdigtryckta, distribuerade av 

riksförbundet. Handskrivna noteringar intill rubriker beskriver verksamheten. Rapporteringen 

är undertecknad och namngiven av föreningens ordförande samt dess sekreterare.76 

Redogörelser för styrelseverksamheten finns bevarad för åren 1939-1941, 1943-1945. För år 

1942 saknas styrelseberättelse. Samma disposition och upplägg följs under alla redovisade år. 

Rapporteringen är undertecknad och namngiven av föreningens ordförande och dess 

sekreterare.77 

Handskrivna protokoll som har förts i samband med medlemsmöten och föreläsningar finns 

bevarade för åren 1939 till 1945. Protokollen följer alltid en mötesmall som föregås av 

paragrafer.78 

 

                                                             
71 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. G. II. 2. Kassabok 1942-1945. 
72 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. G. VI. 1. Verifikat 1939-1954. 
73 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. D.I. 1. Medlemsböcker. Medlemsbok 1937- 1941. G.I. 1. 
Insamlingar 1944-46. 
74 Se rubrik 7.6.1. Tabell över medlemsantal och medlemsavgift 1939-1945. 
75 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. H. Statistik. H. I. 1. Redogörelser över verksamheten 1930-
1968. 
76 Svenska Husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. H. II.1. Verksamhetsberättelser 1924-1968. 
77 Svenska Husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. H. I. 1. Redogörelser över verksamheten 1930-1968. 
78Svenska Husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. A.I. 4. Protokoll 1935-1941, A.I.5. Protokoll 1941-1944, 
A.I.6. 1944-1946. 
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Kameralt material, kassaredovisning, finns maskinskrivet redovisat för åren 1941,1943, 1944-

1945. Material saknas för åren 1939, 1940 och 1942. Fanny Rönnberg är angiven som 

kassaförvaltare för året 1941, Ada Johansson är angiven som kassaförvaltare för åren 1943, 

1944-1945. Insamlingar redovisas i protokollskrivning och kassarapporter samt i övrigt 

arkivmaterial.79 

 

Information runt t.ex. hur många och vilka som är medlemmar i föreningen respektive år, 

samt vilken medlemsavgift som betalas in år 1939 till år 1945 redovisas. Det går att få fram 

vilka som suttit i styrelsen för föreningen under åren 1939 -1945.80 

6.3. Källkritiska aspekter 

 

Arkivmaterial innehåller tolkningar av två föreningars verksamhet under 1930- och 1940-tal i 

Umeå. Det som analyseras är bearbetningar och sammanställningar av primära källor.81 

Ett urval har gjorts, medvetet eller inte, av den eller de som lämnat in/blivit ombedd att 

överlämna arkivmaterial till Folkrörelsearkivet. Det påverkar det underlag som ligger till 

grund för min undersökning. Ett folkrörelsearkivs tillförlitlighet och äkthet kan behöva 

kontrolleras då det skiljer sig åt i förhållande till kommunalt och statligt arkivmaterial som 

följer arkivdirektiv som säger att det finns skyldighet att arkivera all dess verksamhet.82 

Speciellt vad det gäller arkivmaterial för FBF Umeå finns det luckor rörande 

verksamhetsberättelser, styrelsens årsredovisning samt kassarapporter. Disposition och 

utformning av bevarade dokument som rör verksamheten är inkonsekvent.83 

Frågor som uppkommer är: Vad har medvetet eller omedvetet rensats ut, alternativ bara på 

naturlig väg försvunnit? Kan det finnas skäl att tro att material som försvunnit är tendensiöst 

och därmed inte finns bevarat.  

                                                             
79 Svenska Husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. G. Räkenskaper. G. II. 1. Kassarapporter 1942-1968. E. I. 1. 
Korrespondens 1924-1970. 
80 Svenska Husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. H.I. 1 Redogörelser över verksamheten. H. II.1. 
Verksamhetsberättelser 1924-1968. Se tabell 2. 
81 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. Fredrika Bremerförbundet. Arkiv 350. Svenska 
husmodersföreningen Umeå. Arkiv 1514. 
82 Lindner, Jörg. Spåra och dokumentera det förflutna. Umeå 1994, s. 135. 
83 Se rubrik 6.1. Fredrika Bremerförbundet i Umeå. 
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Ja, vad kan skälen vara till att lite arkivmaterial finns bevarat? Ansågs det inte nog viktigt att 

lämna in och bevara det som rör kvinnors verksamhet och agerande?  

Arkivmaterial för SHR Umeå håller till skillnad ifrån FBF Umeå en enhetlig disposition och 

utformning rörande bevarat material. Exempelvis så har dokument som rör redogörelse för 

verksamhetsåret dokumenterats via en färdig mall distribuerad av förbundet. Där redovisas 

uppgifter om föreningens aktivitet år 1939-1945. Då alla år, förutom år 1942, kan analyseras 

blir materialet kvantitativt intressant.84 Kopplingar till detta kan vara SHRs vilja till att styra 

centralt. Hultgren förklarar att riksförbundet angav hur ofta möten skulle hållas, vad som 

skulle granskas samt vilka samhällsfrågor som skulle följas upp. Vidare förklarar Hultgren att 

en eller flera gånger i månaden kom cirkulärskrivelser med uppmaningar över vad som lokalt 

skulle utföras. Hon menar att genom detta sammantaget utbildar riksförbundet medlemmarna 

lokalt i förenings och mötesteknik.85  

Organisationshistoria kan i sin framställning vara tendensiös. Den eller de som sammanställt 

informationen kan ha velat eller uppmanats att redovisa en verksamhets positiva, aktiva, 

verksamhet, inte den verksamhet som var negativ eller den som inte fungerade. Det är viktigt 

att betänka när man funderar över ett materials användbarhet.86 

Risken för tradering ökar genom de val jag gjort när jag duplicerat arkivmaterial och därefter 

tolkat det. Det är viktigt att veta vad man letar efter när man söker i ett material menar 

Lindner.87 Merparten av det material som analyserat är handskrivna protokoll vilket ökar 

risken för feltolkning i analys och tolkning. Det har därför varit viktigt och meningsfullt att 

komparativt jämföra t.ex. FBF Umeås handskrivna protokoll emot central 

förbundsinformation som är maskinskriven. 

Det har gått lång tid emellan den tidsperiod som undersöks i den här studien fram till nutid. 

Det påverkar då inga primära källor knutna till FBF Umeå samt SHR Umeå längre finns att 

tillgå och, mig veterligt, inte finns dokumenterade rörande sin föreningsverksamhet. I vilken 

kontext befinner jag mig till arkivmaterial? Jag som analyserande, påverkas av min samtid 

och min livsvärld och måste därför komparativt ställa arkivinformation emot forskning om 

                                                             
84 Svenska Husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. H. II.1. Verksamhetsberättelser 1924-1968. 
85 Hultgren, s. 146. 
86 Kjeldstadli, Knut. Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund 1998, s. 153. 
87 Lindner, s. 126. 
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politiska, ideologiska samt sociala förhållanden under det andra världskriget, för att kunna 

tolka mina resultat på ett adekvat sätt.88 

6.4 Begränsningar 

 

Som avgränsning har inte arkivmaterial som rör sjuksköterskebyrån och FBF Umeå 

undersökts. Arkivmaterial som rör Hemsysterverksamheten och SHR Umeå har inte heller 

undersökts.89 Av arbetsekonomiska skäl har jag varit tvungen att avgränsa mig. Med mer 

förförståelse för hur viktig Sjuksköterskebyrån och Hemsysterverksamheten var för FBF och 

SHR kunde detta arkivmaterial komparativt används i förhållande till min analys över vilka 

krigsinsatser FBF och SHR gjorde ekonomiskt och ickemonetärt.90 Här finns begränsningar i 

denna studie. 

Utifrån en tidsaspekt, skulle det ha funnits värde i att analysera material ifrån t.ex. år 1933 i 

och med nationalsocialisternas maktövertagande i Tyskland fram till år1946 i syfte att få se 

om insamlingar ekonomiskt och praktiskt kvarstod eller förändrades. Det skulle kunnat ge 

ytterligare överblick över hur kvinnors agerande och engagemang i FBF Umeå och SHR 

Umeå såg ut före, under och efter det andra världskriget. Lindner menar att man måste ställa 

sig frågan runt vilket arkiv som är det rätta och det lämpligaste för vald forskningsuppgift91. 

Här finns begränsningar i denna studie. 

6.5. Jämförelse av källor och texter 

 

Komparativ analys har använts för att jämföra FBF Umeå och SHR Umeå via bearbetningar 

och sammanställningar av primära källor i arkiv 4689 och arkiv 1514. Som referensmaterial 

har bearbetningar av arbete i FBF centralt och FBF medlemstidning Hertha använts.92 

Komparativt har jämförelser dragits mellan FBF och SHR Umeå kontra FBF Östersund och 

SHR Östersund. Det har skett via Inger Hultgrens studie.93 För att förstå den kontext kvinnor 

                                                             
88 Kjeldstadli, s. 178. 
89 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv4689. Sjuksköterskebyrån. F.I.1-19, F: II.20-21, F.III.1. Svenska 
husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. F.I.1. Hemsysterverksamheten. 
90 Se rubrik 7.1.1; 7.1.2.samt rubrik 7.3. Tabell över ekonomisk och ickemonetär hjälp för FBF Umeå och SHR 
Umeå, 1939-1945. 
91 Lindner, s. 10. 
92 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. Svenska husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. Fredrika 
Bremerförbundet. Arkiv 350. Hertha (1939):6-7 s. 154. Hertha (1940):4 s. 101ff. 
93 Hultgren, 1982. 
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existerade och agerade i under det andra världskriget har Sverker Oredssons studie fungerat 

som referensmaterial.94 

En strävan har funnits i denna studie att komparativt kunna beskriva denna studies analys 

gentemot olika forskningsperspektiv rörande politik, ideologi, genus samt sociala faktorer.95 

Via komparation av Inger Hultgrens studie, i enlighet med Kjeldstadli, kan denna studie gå 

ifrån att vara intensiv till att bli extensiv i sitt upplägg.96 Hultgren undersöker FBF och SHR i 

Östersund och denna studie undersöker FBF och SHR i Umeå. Komparationen gör att 

undersökningen går ifrån att vara lokal till att omfatta ett större geografiskt område. 

Empiriskt har uppgiften varit att göra jämförelser och förklara orsaker samt skillnader istället 

för att enbart beskriva. I den historiska kontexten strävar denna studie efter att hitta ett 

historiskt utvecklingsperspektiv d.v.s. vad har förändrats och varför. 

Närläsning har använts vid textanalys för att läsa och jämföra källor. En kartläggning av 

materialet har skett så noggrant som möjligt. Kritisk granskning utifrån de källkritiska 

principerna har eftersträvats.97 

Föreningarnas stadgar anger verksamhetens inriktning och mål. Dessa har i denna studie fått 

tjäna som normativ källa.98 

6.6. Ekonomisk analys 

 

Kvantitativ metod samt kvalitativ analys har använts vid ekonomisk analys. Kameralt 

arkivmaterial samt protokoll och verksamhetsberättelser har använts för att undersöka 

skillnader mellan de båda föreningarna under år 1939-1945. Hur och varför föreningarna ha 

påverkats i sitt agerande av begränsningar och möjligheter har sedan gjorts via slutsatser av 

tabell 7.7. och forskning knuten till denna studie.99 

                                                             
94 Oredsson, Lund 2001. 
95 Ibid; Hjerstedt, 1994; Lööw, 1982; Berggren, 2014. Manns; 1997. Hultgren, 1982; Göransson, 1994;Wikander, 
1996; Hirdman, 1996. 
96 Kjeldstadli, s. 131. 
97 Se rubrik 6.3. Källkritiska priciper; Kjeldstadli, s. 142. 
98 Kjeldstadli, s. 165. 
99 Se rubrik 7.3. Tabell över ekonomisk och ickemonetär hjälp för FBF Umeå och SHR Umeå, 1939-1945; 
 Oredsson, 2001; Hjerstedt, 1994; Lööw, 1982; Berggren, 2014; Manns, 1997; Hultgren, 1982; Göransson, 1994; 
Wikander, 1996; Hirdman, 1996. 
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Det som framkommer via kvantitativ metod i tabell 7.7. Tabell över ekonomisk och 

ickemonetär hjälp för FBF Umeå och SHR Umeå, åren 1939-1945, avser inte att summativt 

och exakt sammanräknas som resultat utan fungerar tillsammans med en kvalitativ analys av 

övrigt arkivmaterial som resultat. Begränsningar i de siffror som framkommer i tabell 7.7. 

finns då mycket kameralt arkivmaterial saknas för FBF Umeå och redovisningar av 

insamlingar saknas för SHR Umeå för år 1942.100 Bortfall finns helt vad det gäller att 

kameralt titta på SHR Umeå år1942. En omräkningstabell via SCB har använts för att kunna 

beräkna vad dåtidens summa skulle kunna motsvara i dag.101 

                                                             
100 Se rubrik 6.2. Svenska husmodersföreningen i Umeå. 
101 Statistiska centralbyrån, SCB. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-

konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33777/Prisomraknaren--rakna-pa-inflationen/  
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7. Resultat 

7.1. Engagemang under det andra världskriget sett utifrån en genussynpunkt 

 

Hultgren menar att samhällsvärderingar fanns, som gjorde gällande att kvinnor ska syssla med 

frågor som enbart rör hem och familj. Kvinnor och män ska hållas åtskilda i politik och 

arbetsliv, ett isärhållande. Det tar även Göransson och Wikander upp. Hjerstedt berör det 

utifrån ett nationalsocialistiskt synsätt där kvinnan uppmuntras att vara maka och mor.102  

Vid årsmöte år 1940 speglas kvinnors problem att kunna få agera jämställt under krigsåren. 

FBFs ordförande Hanna Rydh säger i sitt välkomsttal vid centralt möte att:  

…”Vi har ju under senaste tiden sett, hur krisorganisationer av olika slag kommit till utan att i större utsträckning 

kvinnor kallats till medlemmar”.
103 

Hultgren menar att både FBF och SHR anser sig som opolitiska förbund och att de därför 

måste agera utan formella politiska kanaler.104 Kvinnligt agerande under det andra 

världskriget påverkades av att de befann sig i ojämlika organisationer, utan reellt politiskt 

inflytande. 

Rudberg menar att under andra världskriget fanns det en uppdelning där politiska 

organisationer samlade in pengar och hjälpte politiska flyktingar, judiska organisationer 

samlade in pengar och hjälpte judiska flyktingar.105 FBF och SHR anser sig vara opolitiska 

föreningar. De riktar sig mot kvinnan i sina stadgar och sitt syfte, FBF emot den svenska 

kvinnan, SHR emot den svenska husmodern och hemmet.  

Utifrån Rudbergs resonemang runt ett isärhållande i vilka organisationer som samlar in till 

vilka, utifrån teorin om ett genuskontrakt och teorin om den normativa formeln samt FBF:s 

och SHR:s stadgar, är det möjligt att kvinnoföreningar främst gjorde insamlingar, engagerade 

sig och agerade i frågor och verksamhet rörande kvinnors rättigheter. Det här kan ha påverkat 

kvinnors agerande och engagemang under det andra världskriget. Sekundärt skulle i så fall 

vara att göra krigsinsatser, ekonomiskt samt ickemonetärt. 

 

                                                             
102 Hultgren, s.26; Göransson, s. 152; Wikander, s. 197ff; Hjerstedt, s. 19. 
103 Hertha (1940):4; s. 101. 
104 Hultgren, s. 2. 
105 Rudberg, s. 220. 
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7.1.1. Sjuksköterskebyrå och stipendienämnd 

 

Sjuksköterskebyrån och stipendienämnden är viktiga områden för FBF. De hjälper kvinnor 

och bevakar kvinnans rättigheter. I Förbundets stadgar står det att föreningsverksamheten ska 

vara opolitiskt och neutralt hållen. Den ska sträva efter att samla svenska kvinnor till ett 

gemensamt samhällsarbete, till att förbättra kvinnans ställning i hem, samhälle och stat, till att 

fungera upplysande i samhällsfrågor och inom kvinnliga arbetsområden genom föredrag, 

kurser m.m. samt fungera som hjälpande med att förmedla yrkes- och studiestipendier för 

unga kvinnor.106  

 

Sjuksköterskebyrån beskrivs av FBF som en upplysningsverksamhet, stipendienämnden som 

hjälpande.107 Hultgren beskriver att FBF i s.k. kvinnofrågor via sjuksköterskebyrån bidrog till 

en reglering på arbetsmarknaden, informerade myndigheter på ett för dem många gånger nytt 

område, tillhandahöll expertkunskap och utredningsresurser. Hultgren citerar Lydia 

Wahlström, FBF:s ordförande år 1908-1917, som beskriver sjuksköterskebyrån som den 

svenska kvinnosakens centrala ämbetsverk.108 Manns skriver att Fredrika Bremerförbundet 

aktivt verkade för kvinnors utbildning, dess status och kvalité genom sjuksköterskebyråns 

verksamhet. Genom den bevakades kvinnors likaberättigande på arbetsmarknaden och den 

verkade för att höja yrkets status genom att visa kvinnornas utbildning och kvalité.109 I FBF:s 

verksamhetsberättelse anges att sjuksköterskebyrån 1941 har 340 stycken sjuksköterskor 

inskrivna vid sin byrå och att de 1945 har ökat till 447 stycken.110 Margareta von Konow, 

FBF:s sekreterare centralt fr.o.m. år 1938, även tidningen Herthas redaktör fr.o.m. år 1933, 

skriver år 1944 att sjuksköterskebyrån har vuxit ifrån en till elva stycken och att den 

tillsammans med stipendienämnden från sin start vuxit till en omfattande verksamhet. 

Stipendienämnden förfogar över en miljon kronor enligt Konow. Under år 1942 anges det att 

FBF har delat ut över en halv miljon kronor i stipendier till yrkesverksamma kvinnor.111  

                                                             
106 Fredrika Bremerförbundet. Arkiv. 350. 3. Stadgar – Avtal. 30 Stadgar 1939-1947. 
107 Fredrika Bremerförbundet. Arkiv 350. 6. Tryck. 61. Historik 1944. Von Konow, Margareta. I Fredrika Bremers 
spår. Fredrika-Bremer-Förbundet 1884-1944, s. 20; Fredrika Bremerförbundet. Arkiv 350. 6. Tryck. 60. Småtryck. 
Fredrika Bremerförbundet 1942, s. 1ff. 
108 Hultgren, s.39. 
109 Manns, s. 97f. 
110 Fredrika Bremerförbundet. Arkiv 350. 2. Verksamhetsberättelser. 20. 1941-1948. 
111 Fredrika Bremerförbundet. Arkiv 350. 6. Tryck. 61. Historik 1944. Von Konow, Margareta. I Fredrika Bremers 
spår. Fredrika-Bremer-Förbundet 1884-1944, s. 20; Fredrika Bremerförbundet. Arkiv 350. 6. Tryck. 60. Småtryck. 
Fredrika Bremerförbundet 1942, s. 1ff. 
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Alltför mycket arkivinformation saknas för att få en översikt över hur stor del av FBF Umeås 

utgifter går till Sjuksköterskebyråns samt Stipendienämndens verksamhet under åren 1939-

1945. Det enda år som går att undersöka är år 1942. Årsredovisning och 

verksamhetsberättelse saknas för detta år men kassarapportering i kassabok finns bevarade. 

Utifrån det går det att uppskatta att FBF Umeå under 1942 delar ut arvode för undervisning 

och lektioner som rör sjukvård till ca en summa på 1791 kr, idag 49075 kr.112 Det betalas 

också ut ekonomiska bidrag samt stipendier specificerat att användas till utbildning, 

kursavgift, skrivmaterial samt läroböcker under 1942.113 Under 1942 redovisas att FBF Umeå 

samlar in 843 kr, idag 16466 kr till Finland. Inga övriga ekonomiska eller andra ickemonetära 

insatser redovisas i protokoll. FBF Umeå gör utbetalningar till enbart arvoden som överstiger 

den summa som samlas in till krigsinsatser under år 1942.114  

7.1.2. Hemsysterverksamheten  

 

Hemsysterverksamheten är ett exempel på vad som kan ses som en fråga som rör kvinnan.  

SHR ska enligt sina stadgar verka för att föreningsverksamheten ska vara partipolitiskt 

obunden. Föreningen ska höja husmödrarnas praktiska och teoretiska yrkeskunskap, göra 

husmödrarna till goda uppfostrare och ansvarskännande medborgare. Föreningen ska verka 

för hemmets utveckling, arbeta upplysande om uppfostringsfrågor och familjevård, verka för 

kvinnors deltagande i samhället och var till stöd och hjälp för sina medlemmar.115  

Hemsysterverksamheten fokuserar på sjukvård och hjälp i hemmet. Den hjälper och stödjer 

kvinnor. Den beskrivs hjälpa husmödrar för en billig avgift med att få god, tillfällig hemhjälp 

i tider av att husmodern blivit sjuk, trött eller fått nedsatt arbetsförmåga.116 I årsredovisning 

för SHR Umeå står det under åren 1939-1941 och 1943-1945 tydligt uttalat att 

Hemsysterverksamheten är föreningens viktigaste arbetsgren.117  

Fr.o.m. den 1 juli år 1944 blev verksamheten förstatligad och då miste SHR Umeå en av sina 

bärande uppgifter Det anges att den viktigaste verksamheten efter hemsysterverksamhetens 

upphörande ska vara en intensifiering av finansieringen av bidrag till husmödrars 

                                                             
112 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. G. Räkenskaper. G .I.- G. VI 
113 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. G. II. Kassaböcker 2. Kassabok 1942-1945 
114 Se rubrik 7.3. Tabell över ekonomisk och ickemonetär hjälp för FBF Umeå och SHR Umeå, 1939-1945. 
115 Svenska husmodersföreningen Umeå. Arkiv 1514. F.V. 1. Stadgar. 
116 Svenska husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. F.II. 1. Historiker 1923-1938. 1 juni 1929. 
117 Svenska husmodersföreningen i Umeå. Arkiv1514. H. II.1. Verksamhetsberättelser 1924-1968. 
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semesterverksamhet. Under året 1945 ökar den ekonomiska och ickemonetära hjälpen ifrån 

SHR Umeå till Europas barn, Finland och Norge. Totalt samlar SHR Umeå in ca 2536 kr, 

idag 50305 kr till barn i Europa, Finland och Norge i ekonomisk hjälp under åren 1939-

1945.118 Utgifter för Hemsysterverksamhet åren 1939-1941, 1943-1944 som redovisas i tabell 

7.4. kan ställas i jämförelse till föreningens ekonomiska krigsinsatser, år 1939-1945.119 I 

tabell 7.4. redovisas hur mycket som av SHR Umeås resurser som vart år går till 

Hemsysterverksamheten. För år 1941, 1943-44 går det att se hur stor del av föreningens totala 

avgifter som går till Hemsysterverksamhet.  

7.1.3. Tabell över utgifter till Hemsysterverksamhet år 1939-1945 

 

Hemsysterverksamhet 

SHR Umeå 

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Utgifter, kr 1656,10 1745,57 1810,51 saknas 2412,86 1395,40 ej 

Kr värde i nutid 45379 43412 38356  46824 27288 ej 

Föreningens utgifter 

totalt  

saknas saknas 3781,53 saknas 4613,81 5066,95 - 

Kr värde i nutid   80113  89461 99087 - 
(Svenska husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. G. Räkenskaper. G.II.1. Kassarapporter 1942-1968. Svenska husmodersföreningen i 

Umeå. Arkiv 1514. H.I.1. Redogörelser över verksamheten 1930-1968.) 

7.1.4. Slutsats 

 

Utifrån den kvinnoemancipation som relativt nyligen skett och utifrån kvinnors problem med 

att få inflytande på samma villkor som mannen, gör kvinnor i kvinnoföreningar insatser 

ekonomiskt i verksamheter som gynnar kvinnor. Kvinnorelaterade områden kan för FBF vara 

verksamhet som gynnar Sjuksköterskebyrån samt Stipendienämnden. För SHR kan detta vara 

Hemsysterverksamheten. FBF och SHR i Umeå är främst aktiva och gör ekonomiska insatser 

som gynnar kvinnor och kvinnors situation. Sekundärt gör FBF och SHR i Umeå ekonomiska 

insamlingar till flyktingar och nödlidande under krigsåren. En uppdelning i vad var 

organisation förväntas göra och samla in pengar till kan ha påverkat deras agerande. Politiska 

organisationer samlade in pengar och hjälpte politiska flyktingar medan judiska 

organisationer samlade in pengar och hjälpte judiska flyktingar, enligt Rudberg. 

7.2. Agerande gentemot judiska flyktingar och judiska barn 

 

                                                             
118 Se rubrik 7.3. Tabell över ekonomisk och ickemonetär hjälp för FBF Umeå och SHR Umeå, 1939-1945. 
119 Se tabell 7.1.3. 
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FBF Umeå och SHR Umeå är i låg grad engagerade i att hjälpa judiska flyktingar och judiska 

barn under det andra världskriget.120 År 1939 bestämmer FBF centralt att delta i 

kvinnoföreningarnas insamling för Jugendalijah. Den existerar sedan år 1933 och företräddes 

av Jewish Agency, den judiska förvaltningskommissionen för Palestina. Insamlingen syftade 

till att hjälpa judiska barn att emigrera till Palestina. I förbundstidningen Hertha beskrevs det 

att insamlingen hjälpt till att överflytta 3000 barn i åldern 15-16 till Palestina. Inresetillstånd 

hade beviljats för ytterligare 2000 barn. Den 4 april år 1939 beslutade FBF Umeå, att delta i 

insamlingen genom att samla in 55,37kr, idag 1517kr. Pengarna skickades till Rädda 

barnen.121 

SHR Umeå samlar in 10 % av bruttoinkomsten ifrån den årliga julmässan år 1945. Det 

motsvarade 200 kronor, idag 3911 kr, Pengarna skickades till Rädda barnens hjälp åt 

nödlidande barn i Europa. 75 livstycken tillverkades och skickades år 1945 till Svenska 

kommittén för internationellt arbete, att överlämnas till Europas barn. Vilka i Europa som nås 

av insamlade pengar och livstycken redovisas inte.  

Rudberg menar att transoceansk emigration uppmuntras av den svenska staten år 1939. Det 

överensstämmer med insamlingen Jugendalijah syfte. Svensk politik och lagstiftning rörande 

immigration är restriktiv före och under krigsåren och det är först i slutet av kriget som 

attityder och insatser ändras menar Oredsson. Han beskriver att Sverige engagerade sig för 

Finland och Norge under det andra världskriget. Däremot menar han att Sverige visade liten 

generositet emot övriga behövande. Det överensstämmer med att SHR först år 1945 stödjer 

Europa ekonomiskt och praktiskt.122  

Berggren beskriver antisemitistiska och nationalsocialistiska föreställningar om judar och dess 

kopplingar till främlingsfientlighet. Oredsson skriver om föreställningar om att nyanlända ska 

ha moralisk och ekonomisk skadlig verkan på det svenska folket. Hjerstedt beskriver att i 

Umeå finns det nationalsocialistiska strömningar före och under det andra världskriget. Lööw 

beskriver vilka som bildade NSB i Umeå.123 

                                                             
120 Se rubrik 7.3. Tabell över ekonomisk och ickemonetär hjälp för FBF Umeå och SHR Umeå. 
121 Hertha (1939):2 s. 7; Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. D.I.1. Medlemsböcker. Medlemsbok 
1937-1941. Protokoll 4 april, 1939. 
122 Rudberg, s. 230; Oredsson, s. 261-269. 
123 Berggren, s. 68f; Oredsson, s. 160ff, s. 225f; Hjerstedt, s. 1; Lööw, s. 44. 
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Inget med antisemitiskt innehåll skrivs eller redovisas i protokoll samt övrigt arkivmaterial för 

FBF Umeå och SHR Umeå. 

I FBF Umeå finns tänkbara kopplingar till NSB. Sven Hallström kan kopplas till lektor Siri 

Hallström. År 1935 till 1938 företräds NSB i kommunfullmäktige i Umeå av advokat Sven 

Hallström. NSB stod under ledning av Sven Hallström och hans bror Erik Hallström. Siri 

Hallström benämns som maka. Siri Hallström, ordförande för FBF i Umeå, avgår och ersätts 

av Elsa Grafström år 1939. Siri Hallström ingår i styrelsen fram till sin död år 1945. Överste 

E. Grafström kan kopplas till överstinnan, fru, Elsa Grafström. Överste E. Grafström är en 

initiativtagare till bildandet av NSB. Elsa Grafström, ordförande för FBF Umeå, deltar inte i 

möten i under åren 1944 och 1945 och avsäger sig ordförandeskapet efter år 1945.124 

Hultgren menar att FBF Östersund tar lokala initiativ inom förbundets verksamhetsram.125 

FBF centralt, agerar i låg omfattning för judiska flyktingar under åren 1939-1945. FBF Umeå 

agerar som sitt riksförbund rörande insatser gentemot judiska flyktingar.126 SHR Umeå följer 

det som SHR centralt bestämmer. SHR Umeå agerade i låg omfattning för judiska flyktingar 

under 1939-1945.127 Hultgren menar att SHR Östersund följer det som bestäms centralt samt 

att det finns en stark central styrning.128 Hon menar att SHR framhöll vikten av att ha ett 

riksförbund som har alla trådar i sin hand och från vilka impulserna i arbetet kommer.129 

7.2.1. Slutsats 

 

Insatser till förmån för judiska flyktingar görs av FBF Umeå och SHR Umeå i låg grad 

ekonomiskt samt ickemonetärt. FBF och SHR i Umeå agerar inte på eget initiativ vad det 

gäller insamlingar till judiska flyktingar utan agerar endast på centralt initiativ ifrån respektive 

förbund. Det begränsar deras möjligheter till att agera. Samhället och politiken i Sverige är 

påverkat av rasbiologi, antisemitism främlingsfientlighet och nationalsocialism. Troligtvis är 

kvinnorna i FBF Umeå och SHR Umeå, liksom det övriga samhället, inte omedvetna om det. 

                                                             
124 Hjerstedt, s. 1; Lööw, s. 232; Advokat Sven Hallströms arkiv 1883-1957. Handskrift 91. Korrespondens. 
Familjekorrespondens 1918-1953. Volym: 91:11; Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. A.I.2. Protokoll 
1922-1941. Protokoll 3 januari, 1945. Protokoll 1944-1945. 
125 Hultgren, s. 144. 
126 Se rubrik 7.5. Redovisning av krigstidsarbete lokalt i FBF Umeå utifrån direktiv ifrån FBF centralt. 
127 Svenska husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. A. Protokoll. A.I. 4. Protokoll 1935-1941, 5. Protokoll. 
1941-1944, 6. Protokoll 1944-1946 
128 Hultgren, s. 143. 
129 Ibid. s. 146. 
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Inget med antisemitiskt innehåll skrivs eller redovisas i protokoll samt övrigt arkivmaterial för 

FBF Umeå och SHR Umeå.  

7.3. Tabell över ekonomisk och ickemonetär hjälp för FBF Umeå och SHR Umeå, 1939-1945 

 

FBF Umeå 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Totalt 

kr 

         

Judiska flyktingar         

Insamlingar i kr 55,37kr - - - - - - 55,37 

Kr, värde i dag 1517kr - - - - - - 1517 

Finland         

Insamlingar i kr - 67 600 843 512 393 30 2445 

Kr värde i nutid - 1844 12711 16466 10012 7685 589 49307 

Insamlingar, 

ickemonetär hjälp 
- - - - - - - - 

Norge         

Insamlingar i kr - - - - - 10 90 100 

Kr, värde i dag - - - - - 195 1473 1668 

Insamlingar, 

ickemonetär hjälp 

- - - - - - -  

SHR Umeå 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Total 

kr 

         

Barn i Europa         

Insamlingar i kr - - - - - - 200 200 

Kr, värde i dag - - - - - - 3911 3911 

Insamlingar, 

ickemonetär hjälp 
      75 

livstycken 

 

Finland         

Insamlingar i kr - 25 410 - 540 384 210 1569 

Kr värde i nutid - 622 8686 - 10471 7509 4107 31395 

Insamlingar, 

ickemonetär hjälp 

  Ett 

antal 

set med 

sysaker. 

  (ca 

50% av 

75 kg) 

 60 meter 

gardiner 

 

Norge         

Insamlingar i kr - - - - - 275 492 767 

Kr, värde idag - - - - - 5378 9621 14999 

Insamlingar, 

ickemonetär hjälp 

- 370 kg 

kläder 

- - (ca 

50% av 

75 kg) 

 230 kg 

livsmedel 

 

 

(Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. A.I.2. Protokoll 1922-1941. A.II.1. G.I.1. Insamlingar. Protokoll styrelsen 1942-

1949F.I.1.Historiker. G.VI.1.Verifikat 1939-1954. H.II. Verksamhetsberättelser 1944-1948; Svenska husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 

1514. Protokoll A.I.4. protokoll 1935-1941. A.I.5. Protokoll 1941-1944. A.I.6. Protokoll 1944-1946. H.I.1. Redogörelser över verksamheten 

1930-1968. H.II.1. Verksamhetsberättelser 1924-1968) 

Medlemsantal och medlemsavgift är relativt lik i jämförelse mellan FBF Umeå och SHR 

Umeå under åren 1939, 1940 och 1943. De hade liknande förutsättningar att agera ekonomiskt 
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och ickemonetärt. Inga andra år går att jämföra då arkivmaterial runt detta saknas helt för FBF 

för åren 1941-1942 och 1944-1945.130 

7.4. Tabell över medlemsantal och medlemsavgift år 1939-1945 

 

FBF Umeå 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Medlemmar 103 111 - - 160 - - 

Medlemsavgift - - - - 3,10kr    

        

SHR Umeå 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Medlemmar 106 110 143 153 160 168 186 

Medlemsavgift 3,10kr 3,10kr 3,10kr 3,10kr 3,10kr 3,10kr 3,10kr 

 

(Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. H.I. Statistik.1. Redogörelse över verksamheten 1930-1968; Fredrika Bremerförbundet i 

Umeå. Arkiv 4689. F.I.1. Historik 1922-1942; Svenska husmodersförbundet i Umeå. Arkiv 1514. H.I.1. Redogörelser över verksamheten 

1930-1968. H.II.1. Verksamhetsberättelser 1924-1968) 

 

7.5. Redovisning av krigstidsarbete lokalt i FBF Umeå utifrån direktiv ifrån FBF 

centralt 

 

Hur följer FBF i Umeå upp det som FBF centralt uppmanar till? I direktiv för år 1939 ifrån 

FBF centralt sas det att beslut tagits om att kretsarna lokalt skulle ansluta sig till 

beredskapskommittén.131 FBF i Umeå ansluter sig till beredskapstjänst genom att betala in 25 

kr till Beredskapskommittén i maj år 1939. Den 24 april hålls föredrag om Samhällstjänsten 

av fru Ingrid Roos och den 15 maj om Den kvinnliga beredskapstjänsten av fru Elsa 

Grafström. Inget övrigt beredskapsarbete redovisas.132  

 

År 1940 uppmanar FBF centralt till att beredskapsarbetet och Finlandshjälpen bör ges högsta 

prioritet. Man säger att kretsarna bör arbeta bör arbeta med det som kallas 

evakueringsproblemet. Det är Finland som åsyftas och det konstateras att FBFs orter som man 

hjälper till att evakuera ifrån har ökat ifrån 18 till 30 stycken.133 Hos FBF Umeå hålls en 

föreläsning av Hanna Rydh, FBF ordförande, med ämnet: I gengasbil genom det härjade, 

återuppbyggande Finland. År 1940 redovisas att 67 kr samlas in vid årsmöte 23 februari till 

                                                             
130 Se tabell 7.4. 
131 Hertha (1939):6-7 s. 154. 
132 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. A.I.2. Protokoll 1921-1941. Protokoll 11 maj 1939. F.I.1. 
Historik 1922-1942, avser 1939. 
133 Hertha (1940):4 s. 101ff. 
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Nationalinsamlingen för Finland. I dag skulle det motsvara ca 1844 kr. Inget övrigt 

beredskapsarbete redovisas.134  

 

Under år 1939-1940 följer FBF Umeå de direktiv som FBF drar upp centralt. Inga direktiv ges 

ifrån centralt håll angående Norge under år 1940. 

 

År 1941 uppmanar FBF centralt till arbete utifrån mottot: Kvinnors ansvar inför demokratins 

värden och vårt folks framtid. En Norgeafton har hållits till förmån för nödlidande i Norge. 

Förbundet har sänt livsmedel till Finlands svenska kvinnoförbund - Marthorna, en hjälpaktion 

för de svensktalande i Finland. Förbundet uppmanar FBF lokalt att göra insamlingar till hjälp 

för finska och norska barn.135 FBF Umeå gör insamlingar till finska fadderbarn, totalt med 

600 kr. Med dagens penningvärde motsvarar det 12711 kr.136 Den 27 januari år 1941 står det 

enbart i protokoll att frågan om fadderbarn i Finland och Norge skulle tas upp, inte att det 

görs, och vad som bestäms. Behållning av ekonomisk insamling i anslutning till 

konstutställning 24 mars år 1941 beslutas att ges till stipendiefonden samt till ett alternativt 

två finska fadderbarn. De ska ges möjlighet till en vistelse i Sverige under en vecka. Vid möte 

26 maj står det att mötet var fåtaligt besökt. Det som skulle ha diskuterats var insamling till 

finska sommarbarn.137  

Under år 1942 lyfte FBF centralt fram hur viktigt det var med kvinnlig värnplikt och 

samhällstjänst. De lokala kretsarna uppmanades att fortsätta med fadderbarnsverksamheten 

till norska och svenska barn. Återuppbyggnadsarbetet efter kriget var ett tema som det borde 

diskuteras samt ges föreläsningar om, enligt FBF centralt.138 FBF Umeå bestämmer att de ska 

fortsätta med bidrag till de finska fadderbarnen vid möte den 23 februari år 1942. Totalt under 

år 1942 samlas det in 843 kr, idag 16466 kr. På förslag av ordförande, fru Elsa Grafström, ska 

det, efter ordinarie möte 16 oktober, under samkväm, diskuteras runt insamlingen Hjälp till 

Norske barn. Vad som diskuterades och vad som bestämdes efter ordinarie möte går inte att få 

fram av arkivinformation. Ingen arkivinformation finns om att insamlingar till Norge skedde 

                                                             
134 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. D.I.1. Fredrika Bremerförbundet Umeå. Arkiv 4689. D.I.1. 
Medlemsböcker. Medlemsbok 1937-1941; Fredrika Bremerförbundet I Umeå. Arkiv 4689. A.I.2. Protokoll 1921-
1941. Protokoll 3 februari, 28 oktober, 8 november, 1940. 
135 Fredrika Bremerförbundet. Arkiv 305. 2. Verksamhetsberättelser. 20. 1941-1948. 
136 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. G.VI. Verifikat. Insamlingar 1941. Protokoll 26 maj 1941. 
137 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. F.I.1. Historik 1922-1942, avser 1941. A.I.2. Protokoll 1921-
1941. Protokoll 24 mars, 12 maj, 26 juni, 1941. 
138 Fredrika Bremerförbundet. Arkiv 305. 2. Verksamhetsberättelser. 20. 1941-1948.  
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under år 1942. Inga föreläsningar som rör samhällstjänst och återuppbyggnad finns 

protokollförda.139  

Under år 1943 förespråkade FBF centralt för fortsatt beredskapsarbete genom stöd och hjälp 

till föreningen Rädda barnen. En protest nedtecknas ifrån FBF centralt emot judeförföljelserna 

i Norge. En framställan gjordes under årsmöte där FBF ville att Radiotjänst regelbundet ska 

ge en lättfattlig och återkommande nyhetsförmedling runt återuppbyggnadsfrågor.140 I 

protokoll ifrån möte hos FBF i Umeå den 14 april bestämde man att fortsätta underhåll och 

bidrag till de finska fadderbarnen. I protokoll ifrån den 25 oktober meddelades att 200 kr som 

insamlats vid basarverksamhet skulle skänkas till de finska fadderbarnen. Det hade varit svårt 

att få in bidrag ifrån medlemmarna. Frågan om att upphöra med fadderverksamheten 

dryftades. Under 1943 kan man se att 512 kr översändes till Rädda barnen för finska 

fadderbarns räkning. Idag motsvarar summan 10012 kr. Inget i arkivinformation rörande FBF 

Umeå berör den centrala protesten emot förföljelse av judar i Norge. Inget beredskapsarbete 

redovisas i arkivinformation för FBF Umeå.141 

År 1941-43 följer FBF Umeå de direktiv som FBF centralt ger för ekonomisk hjälp till 

Finland men inte till Norge. Inga ickemonetära insamlingar till Finland och Norge såsom t.ex. 

insamlingar alternativt tillverkning av kläder, husgeråd och matvaror, följs upp av FBF Umeå. 

De lokala kretsarna uppmanas av FBF år 1944 att fortsatt prioritera beredskapsarbete och 

fadderverksamhet. Man återger att fadderbarnsverksamheten har utvidgats och till Norge har 

det skickats livsmedelssändningar. Tack vare särskild licens har det varit möjligt att skicka 

babykläder som förfärdigats ute i kretsarna. I insamlingen Den stora husgerådsinsamlingen 

till Norge har FBF bidragit både vid start och vid utförande.142 Total samlar FBF Umeå in 393 

kr till finska fadderbarn under 1943. Idag motsvarar detta 7685 kr. 10 kr, idag 195 kr, skickas 

av Elsa Elliot, vice ordförande, för FBF i Umeås räkning, till Insamlingen av husgeråd för 

                                                             
139 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. A.11.1. Protokoll styrelsen. Protokoll 1942-1949. Protokoll 23 
februari 1942; Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. G.VI. Verifikat. Insamlingar 1942. 
140 Fredrika Bremerförbundet. Arkiv 305. 2. Verksamhetsberättelser. 20. 1941-1948.  
141 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. A.I.2. Protokoll 1942-1949. Protokoll 19 mars, 14 april, 1943; 
Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. G. III. 1. Kassarapporter 1939-1947; Fredrika Bremerförbundet i 
Umeå. Arkiv 4689. A.I.2. Protokoll 1942-1949; Fredrika Bremerförbundet i Umeå. G. VI. Verifikat. Insamlingar 
1943. 
142 Fredrika Bremerförbundet. Arkiv 305. 2. Verksamhetsberättelser. 20. 1941-1948. 
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Norges kvinnor. Inga övriga insamlingar till Norge gjorda av FBF Umeå redovisas i 

arkivmaterial. Inget beredskapsarbete redovisas.143  

Under år 1945 uppmanar FBF centralt kretsarna att fortsatt bidra till humanitär verksamhet 

genom deltagande i husgerådsinsamling till grannländerna samt till sändning av 

babyutstyrslar till Norge.144 FBF Umeå anges ha samlat in 30 kr, idag 589 kr, till Rädda 

barnen för finska fadderbarns räkning. Tre enskilda medlemmar skänker totalt 25 kr till 

norska barn och det finns en anteckning om att ytterligare 50 kr till norska barn ha samlats in. 

I protokoll ifrån 7 mars 1945 anges att pengarna är avsedda för ett norskt fadderbarn under 

sex månader. Totalt redovisas 75 kr, idag 1473 kr, insamlat till norska barn. 15 kr idag 295 kr, 

har av Elsa Elliot, vice ordförande, skickats till Insamlingen av husgeråd för Norges 

kvinnor.145 

Under år 1944-1945 följer FBF Umeå upp direktiv ifrån centralt håll, ekonomiska bidrag ges 

till Finland och Norge. Inga ickemonetära insamlingar görs till Finland och Norge. FBF Umeå 

följer inte de direktiv som getts av FBF centralt vad det gäller ickemonetära insamlingar till 

Finland och Norge år 1941-1945. 

 

7.6. Agerande gentemot Finland 

 

FBF Umeå och SHR Umeå är engagerade i att hjälpa Finland under det andra världskriget.146 

Båda föreningarna samlar in ekonomiska bidrag till fadderverksamhet för finska barn.147 

Föreningarnas ekonomiska insamlingar bör sättas i förhållande till Sjuksköterskebyråns och 

Stipendienämndens verksamhet samt Hemsysterverksamhet.148 För SHR Umeå går det inte att 

få fram hur deras insamling till Finland ser ut ekonomiskt samt ickemonetärt under år 1942 då 

styrelseberättelse och kassarapport saknas för detta år.  

                                                             
143 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. A.I.2. Protokoll 1942-1949; Fredrika Bremerförbundet i Umeå. 
Arkiv 4689. G.I.1. Insamlingar 1944-1946. G. III.1. Kassarapporter 1939-1947. 
144 Fredrika Bremerförbundet. Arkiv 305. 2. Verksamhetsberättelser. 20. 1941-1948. 
145 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. G. VI. Verifikat. Insamlingar 1945. A.I.2. Protokoll 1942-1949. 
146 Se rubrik 7.3. Tabell över ekonomisk och ickemonetär hjälp för FBF Umeå och SHR Umeå, 1939-1945. 
147 Lagnebro, s. 13. 
148 Se rubrik 7.1.1. och 7.1.2. 
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FBF Umeå agerar ekonomiskt men inte ickemonetärt i sina insamlingar till Finland.149 Vid 

årsmöte år 1943 uppmanar förbundsstyrelsen FBF Umeå att varje medlem: 

 …”skulle tillverka eller låta tillverka en babyutstyrsel. Avsikten med dessa babyutstyrslar var att de, om 

möjlighet därtill skulle finnas, skulle sändas till behövande i grannländerna eller utgöra en reserv för bruk inom 

landet. Mötet beslöt att tillmötesgå denna begäran”.150 

Om någon praktisk insats rörande babyutstyrslar sedan genomfördes och vem det i så fall 

skickades till framkommer inte i arkivinformation för år 1943. Ickemonetära insamlingar till 

Finland redovisas inte av FBF Umeå för åren 1940-1945.151  

På samma uppmaning om babyutstyrslar agerar SHR Umeå annorlunda. SHR Umeå verkar 

ickemonetärt i sittsolidaritetsarbete gentemot Finland under det andra världskriget. 

Föreningen framställer 75 kg kläder under år 1943.152 Arbetsinsatsen måste ha varit stor för 

att tillverka alla olika sorters babykläder. Se bilaga ett.153 SHR Umeå bestämmer att kläderna 

ska delas och skickas till Finland och till Norge. Varför SHR Umeå agerar för både Finland 

och Norge kan härledas till uppmaningar ifrån centralt håll att verka opolitiskt d.v.s. för både 

Finland och Norge. Redan år 1939 framställs en skrivelse ifrån SHRs ordförande Eleonor 

Lilliehök där hon manar till ett neutralt opolitiskt agerande:  

…”där kretsarna manas till att dämpa ett lidelsefullt partideltagande, som lätt blossa upp i krigstider, och låta 

ickepartitagande, bli grundtonen i hemmens [föreningens] inställning till de krigsförande folken i hänsyn och 

lojalitet inför de allmänna åtgärder, som måste vidtagas samt medverkan i arbetet för alla väl”.154  

SHR Umeå följer förenings stadgar som uppmanar till partipolitisk obundenhet.155 År 1940 

hjälper SHR Umeå den svenskspråkiga kvinnoorganisationen Martha praktiskt, ickemonetärt, 

med att skicka ett stort antal sypåsar. De bestämmer att hjälpa Finlandsmarthorna igen år 1945 

med inköp av 60 meter tyg till gardiner.156 

                                                             
149 Se rubrik 7.3. Tabell över ekonomisk och ickemonetär hjälp för FBF Umeå och SHR Umeå, 1939-1945; 
 Rubrik 7.5. Redovisning av krigstidsarbete lokalt i FBF Umeå utifrån direktiv ifrån FBF centralt. 
150 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. A.I.2. Protokoll 1922-1942. Protokoll 19 mars, 1943. 
151 Se rubrik 7.3. Tabell över ekonomisk och ickemonetär hjälp för FBF Umeå och SHR Umeå, 1939-1945; 
 Rubrik 7.5. Redovisning av krigstidsarbete lokalt i FBF Umeå utifrån direktiv ifrån FBF centralt. 
152 Svenska husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. H.I.1. Redogörelser över verksamheten 1930-1968. 
Styrelseberättelse 1940. A.I.5. Protokoll 1941-1944. Protokoll 5 april, 8 april, 1943. 
153 Se bilaga ett. 
154 Svenska husmodersföreningen i Umeå. A.I.4. Protokoll 1935-1941. Protokoll 19 september, 1939. 
155 Se rubrik 7.1.2. 
156 Se rubrik 7.3. Tabell över ekonomisk och ickemonetär hjälp för FBF Umeå och SHR Umeå, 1939-1945; 
 Svenska husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. H.I.1. Redogörelser över verksamheten. 1930-1968. 
Styrelseberättelse 26 november, 1940. Protokoll 29 januari, 1945. 
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7.7. Agerande gentemot Norge 

 

Både FBF i Umeå och SHR i Umeå gör ekonomiska insamlingar till Norge år 1944 och år 

1945, efter uppmaningar ifrån sina förbund. FBF Umeå agerar inte ickemonetärt med hjälp till 

Norge medan SHR Umeå gör det, under åren 1944-1945.157 År 1940 samlar SHR Umeå in 

370 kg kläder beståendes av babyutstyrslar till Norge. SHR Umeå samlar in 75 kg kläder till 

Finland och Norge år 1943. År 1945 samlar de in 230 kg livsmedel till Norge.158 

FBF Umeå följer inte upp direktiv ifrån FBF centralt om ekonomiska och ickemonetära 

insamlingar till Norge såsom SHR Umeå gör det under åren 1941-1945.159 Ett mindre 

agerande sker ifrån FBF Umeå för Norges räkning med två ekonomiska bidrag, 10 kr år 1944 

och 90 kr år 1945. Totalt motsvarar 100 kr ungefär 1668 kr i dag. Under åren 1944-1945 

samlar SHR Umeå in 767 kr, idag 14999 kr till Norge utöver sina monetära insatser.160  

7.8. Vad kan ha påverkat föreningarnas agerande 

 

Oredsson skriver om Sveriges rädsla för Ryssland, om att Sverige av tradition stödjer Finland 

och om att efter unionsupplösning ställer sig Sverige avvaktande till Norge. Han skriver om 

svensk hjälp och insamling till Finland och Norge, att Finland får större stöd samt statligt stöd 

medan Norge inte får lika stort ekonomiskt stöd och inte ifrån statligt håll. Oredsson beskriver 

att midsommarkrisen år 1941, permittenttrafiken, och Tysklands krav på att Sverige ska iaktta 

sträng neutralitet påverkar vår hjälp till Norge. Sverige är rädda att dras med i kriget kontra att 

det finns krafter i landet som är för att Tyskland ska segra i det andra världskriget.161 Umeås 

geografiska läge iförhålande till Norge och Finland samt till påtvingad neutralitetspolitik samt 

permittenttrafik kan ha påverkat föreningarnas agerande. Att FBF Umeå och SHR Umeå 

hjälper Finland fr.o.m. år 1940 till år 1945 kan bero på Sveriges tradition att vilja se Finland 

som en del av oss och att vi var rädda för Ryssland. När Finland hamnar på tysk sida år 1941, 

samtidigt som Sverige uppmanas till neutralitetspolitik, vill man hjälpa Finland och de finska 

                                                             
157 Se rubrik 7.3. Tabell över ekonomisk och ickemonetär hjälp för FBF Umeå och SHR Umeå, 1939-1945; Se 
rubrik 7.5. Redovisning av krigstidsarbete lokalt i FBF Umeå utifrån direktiv ifrån FBF centralt; Svenska 
husmodersföreningen i Umeå. A.I.4. Protokoll 1935-1941. Protokoll 19 september, 1939. 
158 Ibid; Svenska husmodersföreningen Umeå. Arkiv 1514. A.I.5. Protokoll 1941-1944. A.I.6. protokoll 1944-
1946. Protokoll 5 november, 1943, 6 februari, 1945; Se bilaga 1. 
159 Se rubrik 7.5. Redovisning av krigstidsarbete lokalt i FBF Umeå utifrån direktiv ifrån FBF centralt. 
160 Se rubrik 7.3. Tabell över ekonomisk och ickemonetär hjälp för FBF Umeå och SHR Umeå, 1939-1945. 
161 Oredsson, s. 21, 183-188, s. 228-240. 
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barnen. En avvaktande hållning till Norge, rädslan att bli indragen i krig och 

neutralitetspolitik kan ha påverkat SHR Umeå och FBF Umeås agerande i insamlingar emot 

Norge. Insamlingar ifrån Sverige startar dock redan år 1942, genom Norgehjälpen. FBF Umeå 

deltar ekonomiskt år 1944-1944. SHR Umeå deltar ekonomiskt under åren 1944-1945, 

ickemonetärt ifrån år 1940. Hjerstedt, Lööw, och Berggren skriver om nationalsocialismen i 

Sverige. Vart och till vilka pengar samlas in och om det skulle kunna bero på att man vill 

stödja de som är emot Tyskland eller för Tyskland under det andra världskriget går inte att 

påvisa. Att FBF i Umeå var för Finland och emot Ryssland går inte att påvisa.162 Hultgren 

menar att FBF i Östersund stödjer Finland medan SHR i Östersund stödjer Norge. FBF i 

Umeå och SHR i Umeå stödjer Finland och Norge. Hultgren beskriver FBF i Östersund att ha 

en stark anknytning till det militära via sina män och som högerorienterade, med en borgerlig 

förankring.163 Att FBF Umeå har samma anknytning går inte att påvisa utifrån 

arkivinformation.  

7.9. Slutsats 

 

Ekonomiskt agerar både FBF Umeå och SHR Umeå med insamlingar till Finland under åren 

1940-1945. SHR Umeå agerar ekonomiskt och ickemonetärt i insamlingar till Finland under 

åren 1940-1945. FBF Umeå agerar inte alls ickemonetärt i insamlingar till Finland 1939-

1945.  

Ekonomiskt agerar både FBF Umeå och SHR Umeå med insamlingar till Norge under 1944-

1945. Ickemonetärt hjälper SHR Umeå Norge under åren 1940-1945 medan FBF Umeå inte 

gör det under åren 1940-1945. Föreningarnas agerande följer den politiska situationen 

Sverige. Att agerande följer den ideologiska situationen går inte att påvisa.  

FBF Umeå och SHR Umeå och agerar på central styrning ifrån sina riksförbund rörande 

Finland 1940-1945. FBF Umeå agerar i låg grad såsom FBF centralt under åren 1941-1943, 

rörande insamlingar praktiskt och ickemonetärt till Norge. SHR Umeå följer de direktiv som 

SHR centralt ger angående Norge vad det gäller ickemonetära insamlingar år 1940-1945.  

7.10. Skillnader i ekonomisk och ickemonetär aktivitet 

 

                                                             
162 Hjerstedt, s. 23; Lööw, s. 232. 
163 Hultgren, s. 142. 
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FBF Umeå agerar via sitt sociala nätverk som främjas i föreningsarbetet och gör främst 

ekonomiska insamlingar.164 Med sociala nätverk avses i denna studie ett nätverk som ger 

tillgång till kontakt med människor i de högre samhällsklasserna i samhället. Hultgren 

beskriver att FBF Östersund och SHR Östersund agerar utan formella politiska kanaler samt 

reellt inflytande.165 Hultgren beskriver FBF Östersund som en social elit som har slutit sig 

samman främst i syfte att bygga sociala nätverk än för att verka för kvinnans rättigheter samt 

för att göra ideella insamlingar.166 Göransson, skriver att idag har kvinnan egna yrkesmässiga 

och politiska nätverk, att idag är kvinnors inflytande direkt i förhållande till förut då det var 

indirekt. Då använde kvinnorna familjen, släkten och sitt sociala nätverk för att väcka opinion 

och formulera politiska lösningar. Göransson skriver att fastän kvinnor i Sverige fick rösträtt 

under 1920-talet så var det först på 1960- och 1970-talet i samband med expansion av 

offentliga löneyrken som kvinnor blev tillräckligt många. De kunde då sluta nätverk likt 

mannen och fick egentlig makt, inflytande och resurser.167 

 FBF i Umeå har medlemmar ur högre samhällsklasser och därmed tillgång ett socialt nätverk 

bestående av medlemmar och bekanta ur de högre samhällsklasserna i samhället. Exempel på 

positioner i samhället hos de som föreläser eller som är gifta med kvinnor i FBF Umeå är t.ex. 

häradshövding, läkare, länsnotarie, lektor, riksbanksdirektör och landshövding.168 FBF Umeå 

är dock inte overksamma såsom Hultgren beskriver det utan verkar för kvinnors rättigheter i 

samhället. De samlar aktivt in pengar till t.ex. arvoden, Stipendienämnden och till 

Sjuksköterskebyrån.169 

SHR Umeå verkar ekonomiskt och ickemonetärt i sina krigsinsatser.170 Hultgren menar att 

SHR Östersund verkar ickemonetärt i insamlingar. Hon beskriver att för många medlemmar 

framstod välgörenhetsarbetet som det viktigaste. Hon menar att orsaker till kvinnornas höga 

engagemang i ickemonetära insamlingar handlade om att detta var något som kvinnorna 

behärskade, inom vilka man kunde få känna sig duktiga samt uppleva en stimulerande 

                                                             
164 Se rubrik 7.3. Tabell över ekonomisk och ickemonetär hjälp för FBF Umeå och SHR Umeå, 1939-1945. 
165 Hultgren, s. 10. 
166 Ibid, s. 41f. 
167 Göransson, s. 163f. 
168 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. F.I.1 Historik 1922-1942. 
169 Fredrika Bremerförbundet i Umeå. Arkiv 4689. G. III. 1. Kassarapporter. 1939-1947. 
170 Se rubrik 7.3. Tabell över ekonomisk och ickemonetär hjälp för FBF Umeå och SHR Umeå, 1939-1945. 
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arbetsgemensamhet.171 Hirdman menar att kvinnor som utförde det som kallas 

husmodersysslor också drevs av att deras arbete skulle ses som ”riktigt” arbete.172  

7.10.1. Slutsats 

 

Kvinnorna i FBF Umeå nyttjar sin sociala status vid ideella insamlingar. Ett sociala nätverk 

som kan påverka kvinnornas brist på formella politiska kanaler och reellt inflytande kan de 

delvis få genom sitt föreningsengagemang i FBF. Genom detta icke politiska forum kan de 

agera informellt och nyttja sina kontakter för att genomdriva främst ekonomiska insamlingar 

samt bevaka kvinnors rättigheter.  

Kvinnorna i SHR Umeå gör ickemonetära samt ekonomiska insamlingar. Sitt stora 

engagemang och sin stora arbetsinsats gällande krigsinsatser kan bero på att de fick känna sig 

duktiga och sedda för sina husmoderskunskaper som visar sig genom att t.ex. kunna sy och 

sticka. Genom ickemonetära insamlingar fick kvinnorna uppleva en form av jobbkänsla, en 

arbetsgemenskap. Det stärkte deras engagemang och krigsinsatser. 

                                                             
171 Hultgren, s. 143, 148. 
172 Hirdman. ”Kvinnor i välfärdsstaten. Sverige 1930-1990”. 1996, s. 208. 
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8. Slutsatser och diskussion 
 

Fredrika Bremerförbundet och Svenska Husmodersföreningen i Umeå var engagerade i det 

andra världskriget. De påverkades av kriget och utvecklingen i bl.a. Finland och Norge. De 

båda föreningarna påverkas i sitt agerande av den politiska situationen i Sverige, t.ex. av 

nationalism, neutralitetspolitik, permittenttrafik och beredskapstid. De bedriver 

solidaritetsarbete genom ekonomiska och ickemonetära insamlingar.  

Ekonomiskt gör både FBF Umeå och SHR Umeå solidaritetsarbete under det andra 

världskriget genom insamlingar till Finland under år 1940-1945. SHR Umeå agerar 

ickemonetärt i insamlingar till Finland 1940-1945. FBF Umeå agerar inte ickemonetärt i 

insamlingar till Finland år 1939-1945.  

FBF Umeå och SHR Umeå gör ekonomiska insamlingar till Norge under 1944-1945. SHR 

Umeå hjälper Norge ickemonetärt under åren 1940-1945. Ingen arkivinformation visar att 

FBF Umeå gör ickemonetära insamlingar till Norge under åren 1940-1945. FBF Umeå agerar 

i låg grad utifrån direktiv från FBF centralt 1941-1943, rörande insamlingar till Norge 

ekonomiskt och ickemonetärt. SHR Umeå agerar utifrån direktiv ifrån SHR centralt.  

FBF Umeå och SHR Umeå agerade i låg grad till förmån för judiska flyktingar, ekonomiskt 

och ickemonetärt, under tiden 1939-1945. FBF Umeå och SHR Umeå agerade inte på egen 

hand vad det gäller insamlingar till judiska flyktingar utan agerar endast på centrala initiativ 

ifrån respektive förbund. 

Skillnader finns i hur insamlingar görs ekonomiskt och ickemonetärt. Kvinnorna i FBF Umeå 

nyttjar sin sociala status i samhället. Det sociala nätverk som kvinnorna får genom sitt 

engagemang i FBF motverkar föreningskvinnors brist på formella politiska kanaler och reellt 

inflytande enligt Hultgren. De nyttjar sina kontakter för att genomdriva ekonomiska 

insamlingar samt för att bevaka kvinnors rättigheter. En feministisk strategi där kvinnor 

samarbetar över politiska gränser, ibland med män, genom formella och informella kanaler, 

kallar Frangeur för statsfeminism. Frangeur menar bl.a. att kvinnor uppnått allmän och lika 

rösträtt i Sverige genom ett överskridande av den normativa formeln som ingår i 

genuskontraktet, formulerat av Hirdman. FBF Umeå agerar gränsöverskridande i samhället 

och söker inflytande politiskt, socialt samt ekonomiskt via sina män, via andra kvinnor och 

via sin sociala bekantskapskrets i föreningen.  
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Kvinnorna i SHR Umeå gör praktiska och ickemonetära insamlingar. Sitt stora engagemang 

och sin stora arbetsinsats gällande krigsinsatser kan enligt Hultgren bero på att kvinnorna fick 

känna sig duktiga och sedda för sina husmoderskunskaper. Genom att t.ex. sticka och sy 

kunde kvinnor i SHR få uppleva en form av jobbkänsla, en arbetsgemenskap. Enligt den 

normativa formeln förstärks här uppfattningen av kvinnan som reproduktiv och moder. 

Många kvinnor uppfattade det som status att vara enbart husmor. Det bör ha kunnat ge 

kvinnorna i SHR Umeå en enorm bekräftelse när de tillsammans framställt 370 kg 

babyutstyrslar under år 1943. Hultgren beskriver att för många medlemmar i SHR framstod 

välgörenhetsarbete som det som var viktigast. Hon menar att orsaker till kvinnornas höga 

engagemang i ickemonetära insamlingar berodde på att detta var något som kvinnorna 

behärskade. Här kunde kvinnor få känna sig duktiga samt uppleva en stimulerande 

arbetsgemensamhet. Hirdman menar att kvinnor som utförde så kallade husmodersysslor 

drevs av att deras arbete skulle ses som ”riktigt” arbete. 

FBF Umeå och SHR Umeås verksamhet samt solidaritetsarbete gäller primärt 

kvinnorelaterade frågor och kvinnorelaterade aktiviteter. Sekundärt agerar de och gör 

insamlingar till flyktingar och nödlidande under krigsåren. Kvinnorna måste bevaka sina 

rättigheter även efter 1921 och kvinnoemancipationen. De måste fortfarande agera emot och 

förhålla sig till ett isärhållande mellan vad som ansågs manligt och kvinnligt. Den normativa 

formeln begränsade de två kvinnoorganisationernas insatser under krigstid då de t.ex. har 

svårt att få ingå i kristidsorganisationer jämställda männen. Kvinnor får istället ingå i 

kvinnliga organisationer och agera utifrån dessa. Göransson menar att en arbetsfördelning 

etablerades där männen skötte själva föreningsarbetet och kvinnorna bisysslor såsom t.ex. att 

koka kaffet vid mötena. Göransson anser att männen tycks ha varit ovilliga att tillkännage 

kvinnor den kompetens som behövdes för arbetet i offentligheten. Hon menat att kvinnorna då 

i stället bildade viktiga stödorganisationer - syföreningar och kvinnoklubbar, där de bedrev 

s.k. kvinnofrågor. Wikander beskriver att ekonomisk depression samt hög inflation påverkar 

ett isärhållande i Sverige.  

 

Kopplingen emellan FBF Umeå och SHR Umeå möjligheter och begränsningar i agerande 

under det andra världskriget går tydligt att koppla till genuskontrakt, den normativa formeln 

och strategin utvidgning och särskildhet. Strategin går ut på att möta kvinnors krav på 

jämlikhet och ökade rättigheter genom skapandet av ”extra rum”. Där skulle kvinnan verka 

vid sidan av mannen i frågor rörande utbildning, politik och facklig aktivitet. För FBF Umeå 
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var Sjuksköterskebyrån och Stipendienämnden viktiga verksamheter. För SHR Umeå var 

Hemsysterverksamheten viktig. Sjuksköterskebyrån, Stipendienämnden och 

Hemsysterverksamheten skulle kunna ses som exempel där utvidgning och särskildhet har 

skett. Att FBF Umeå och SHR Umeå främst agerar och samlar in pengar till sådant som rör 

kvinnan kan ha att göra med en uppdelning i vad var förening förväntas samla in pengar till. 

Rudberg menar att en sådan uppdelning finns. Utifrån Bloms indelning i likhetsfeminism och 

välfärdsfeminism är det också tänkbart att FBF och SHR i Umeå agerar välfärdfeministiskt, 

d.v.s. att de agerar främst för att förbättra förhållande för kvinnor och barn. Via studier av 

stadgar, protokoll och verksamhetsberättelser märks ett välfärdsfeministiskt agerande i FBF 

Umeå samt SHR Umeås verksamhet. Dock agerar FBF Umeå även likhetsfeministiskt genom 

att fortsätta att bevaka och bevara de rättigheter och den frihet som kvinnan uppnått t.ex. 

genom Sjuksköterskebyråns verksamhet. Manns menar att Sjuksköterskebyrån bl.a. krävde 

kvinnors likaberättigande på arbetsmarknaden. 

 

Det är troligt att såsom så många agerade FBF Umeå och SHR Umeå i låg omfattning rörande 

hjälp till judiska flyktingar. Antisemitismen var stark under 1930- och 1940-tal. Sverige 

uppmuntrade till transoceansk migration. Samhället och politiken i Sverige är påverkat av 

rasbiologi, antisemitism, främlingsfientlighet och nationalsocialism. Ingen, troligtvis inte 

heller kvinnorna i FBF Umeå och SHR Umeå, är omedvetna om det. Det går inte att påvisa att 

ideologiska skäl kan ha påverkat deras låga engagemang. Inget med antisemitiskt innehåll 

skrivs eller redovisas i protokoll samt övrigt arkivmaterial för FBF Umeå och SHR Umeå. Det 

går inte att påvisa att politisk och ideologisk påverkan såsom svenska sympatier för eller emot 

Tyskland och svensk rädsla för angrepp ifrån Ryssland påverkar de två 

kvinnoorganisationernas agerande. Däremot finns det kopplingar mellan välfärdsfeminism 

och ett isärhållande i vad som ses som manligt respektive kvinnligt inom nationalsocialismen. 

Det kan ha påverkat Sverige och därigenom kvinnors möjlighet till att agera. Inom 

nationalsocialismen framhålls särartsfeminism och välfärdsfeminism framför likhetsfeminism 

och jämställdhetsfeminism. Slutsatsen är att kvinnoorganisationer som sysslar med s.k. 

kvinnofrågor kunde attrahera nationalsocialistiska sympatisörer. Wikander menar att 

socialdarwinismen påverkar nationalsocialisternas syn på kvinnan. Nationalsocialismen sätter 

folkgemenskapen högre än individualismen, familjen före personen, mannen före kvinnan 

enligt Wikander. Främst skulle kvinnan vara moder, barnalstrande och fungera som 

barnuppfostrare. Intellektuella och självständiga kvinnor ansågs att i negativ mening vara 

dekadenta, bolsjevistiska eller liberala. I Tyskland var regering och näringsliv överens om att 
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arbeten som krävde utbildning och skicklighet borde reserveras män. Ett isärhållande skedde 

under det andra världskriget då kvinnor fick att acceptera monotona, slitsamma och många 

gånger icke intellektuella arbetsuppgifter och jobb. Kvinnor accepterade genom att de leddes 

in på detta då de i skolan t.ex. fick läsa hushållsekonomi istället för matematik. Kvinnors 

intressen och utbildning menades att rikta dem emot hemmen enligt Wikander. Hennes 

resonemang stöds av Blom som menar att nationalsocialismen dominerade 

välfärdsfeministerna.  

FBF Umeå och SHR i Umeå påverkades av den politiska situationen i Sverige rörande 

insatser ekonomiskt och ickemonetärt. Oredsson beskriver vår historia i förhållande till våra 

grannländer Finland och Norge. Han beskriver rädslan för Ryssland utifrån en geopolitisk 

aspekt. Att FBF i Umeå var för Finland och emot Ryssland går inte att påvisa. Hultgren menar 

att FBF i Östersund stödjer Finland medan SHR i Östersund stödjer Norge. FBF Umeå och 

SHR Umeå stödjer Finland och Norge.  

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är har varit att undersöka den verksamhet som Fredrika 

Bremerförbundet (FBF) samt Svenska Husmodersföreningen (SHF) bedrev lokalt i Umeå 

under krigsåren, år 1939 till 1945. Metoden har varit komparativ i att jämföra de båda 

föreningarnas arbete i förhållande till förutsättningar och begränsningar under denna tid. 

Jämförelser görs emot FBF och SHR i Östersund. Föreningarnas agerande sätts i förhållande 

till vad som händer genusmässigt, politiskt och ideologiskt i Sverige under det andra 

världskriget. Denna studie undersöker om kvinnorna är engagerade under krigsåren, hur och 

för vilka de agerar. Insamlingar görs av både FBF och SHR i Umeå. Studien undersöker hur 

de samlar in ekonomiska och praktiska bidrag. Kvantitativ metod samt kvalitativ analys har 

använts för att få en överblick över insamlingar till Finland, Norge och judiska flyktingar. Ett 

teoretiskt antagande för denna studie är att relationen mellan man och kvinna, kvinnan i 

förhållande till samhällets politiska samt ekonomiska utveckling, kan ha påverkat två 

kvinnoorganisationer lokalt i Umeå under krigsåren 1939 till 1945. Teoretiska 

utgångspunkter, den normativa formeln, välfärdsfeminism och statsfeminism, är giltiga i hur 

undersökningen utformats och hur källmaterial analyserats.  
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10. Bilagor 
 

Bilaga ett. Redovisning av insamling gjord av SHR Umeå 1943 

Till hjälp för Finlands och Norges barn har föreningen köpt material till och förfärdigat 75 kg 

kläder. 

Till Finland har sänts: 

70st skjortor 

50st mantlar 

48st navelbindor 

40st haklappar 

70st blöjor 

5st örngott 

3 par strumpor 

45 st tröjor 

26st gördlar 

19st filtar 

25st kragar 

100st stjärtlappar 

10 par sockar 

Till Norge har sänts: 

71 st skjortor 

46st mantlar 

70st blöjor 

50st navelbindor 

24 st filtar 

19 par sockor 

63 st tröjor 

28st gördlar 

116 st stjärtlappar 

23 st haklappar 

35 st kragar 

Diverse strumpor och en del kläder 

 

(Svenska husmodersföreningen i Umeå. Arkiv 1514. H.I.1. Redogörelser över verksamheten 1930-1968. 

Styrelseberättelse 1940. A.I.5. Protokoll 1941-1944. Protokoll 5 april, 8 april, 1943) 


