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Bakom Dunkers – vid havet

Tullaregatan – Helsingborg

Kullagatan 27 – här låg Zoégas 1886

Norra Strandgatan – norr om Rådhuset

Gamlegård – Norra Storgatan 9

Stortorget – vid bronsstatyn

Bruksgatan 5 – här fanns Hildas hem

Karlsgatan 7 – Biograf Röda Kvarn

Järnvägsgatan 29 – här låg Tysta Marie

Stadsparken – Krookska planteringen
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Kvinnokarta
Helsingborg

I den här kvinnokartan hittar du  
tio historiska helsingborgskvinnor  
som du kanske någon gång hört  
namnet på. Det här är den första  
kartan som projektet Kvinnokarta  
Helsingborg skapat med syftet  
att sätta de historiska kvinnorna  
i Helsingborg på kartan.  
Mer information finns på 
 
www.femhbg.se 

Tio historiska  
helsingborgskvinnor!
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Den allra första svensken 
som fick en stjärna på  
Hollywoods Walk of Fame 
var modellen och film-
stjärnan Anna Q Nilsson. 
Röda Kvarn har varit  
biograf sedan 1918 och  
det är mycket troligt att 
några av de cirka 200  
filmer som Anna Q Nilsson 
medverkade i visades här. 
Anna bröt mot många av 
tidens normer, bland  
annat gjorde hon alltid  
sina egna stunts och  
kallades därför för 
“Hollywoods våghals”.

ANNA Q NILSSON
1888-1974

George Grantham Bain Collection (Wikimedia)

© Bengt Alm (Wikimedia commons)

I hörnet på detta hus,  
med utsikt över havet, 
sker ett kallblodigt mord i 
en av Bodil Mårtenssons  
deckarromaner om  
kriminalinspektör  
Joakim Hill och hans  
kollegor. Med sina böcker 
har hon placerat  
Helsingborg på den  
svenska deckarkartan 
men hon har också skrivit 
historiska romaner och 
ungdomsböcker. I många 
av dem syns staden  
Helsingborg tydligt. 

BODIL  
MÅRTENSSON
1952-
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Kärnan är det som finns 
kvar av det som under 
medeltiden var Helsing-
borgs slott. En av regen-
terna som ofta vistades 
på slottet var ingen  
mindre än drottning  
Margareta, som var den 
mäktigaste i hela Europa. 
Hon kom med hela sitt 
stora hov vid minst 21 
tillfällen och här ledde hon 
flera förhandlingar och 
dåtida storpolitiska  
diskussioner.

DROTTNING
MARGARETA
1353-1412

Hans Peter Hansen (Wikimedia)

Gamlegård uppfördes  
i början av 1700-talet och  
var Marthas barndoms-
hem som hon senare 
köpte tillbaka och restau-
rerade till sin forna glans.  
Här bodde hon till-
sammans med Agnes och 
hade sin läkar mottagning. 
Martha var en kvinna med 
stor personlighet och 
mycket humor som 
skapade avtryck i staden. 
Läkarmottagningen finns 
bevarad på Fredriksdals 
Friluftsmuseum.

MARTHA 
PERSSON HENNING
1881-1969

Ur Helsingborgs museers samling

Hilda Nilsson dömdes  
år 1917 för att ha mördat  
8 barn genom ängla-
makeri. Morden utfördes 
i hemmet på Bruksgatan 
där Hilda tog hand om 
fosterbarn för att tjäna en 
extra slant till den allt mer 
sinande hushålls kassan. 
Många har speku lerat i 
varför och hur det  
kunde bli som det blev -  
men en bidragande faktor  
var såklart det bristfälliga  
välfärdssystemet för  
kvinnor och barn i början 
på 1900-talet.

HILDA NILSSON
1876-19171803 – 1889

Det som brukar kallas 
Stadsparken, heter också 
Krookska planteringen 
eftersom det var syskonen 
Krook som donerade den 
här marken till staden.  
Nelly Krook var en av 
Helsingborgs rikaste och 
en viktig donator under 
1800-talet. Hon levde på 
att förvalta sin rikedom 
genom lånegivande och  
donerade pengar till  
behövande. Till skillnad 
från sina bröder hade Nelly 
Krook särskilt fokus på 
kvinnor och kyrkan. 

Ur Helsingborgs museers samling Ur Helsingborgs museers samling

NANNY
PALMKVIST
1862-1940

På Järnvägsgatan 29 låg 
läsesalongen Tysta Marie 
som Minna Hjertstrand  
och Nanny Palmkvist star-
tade i början på 1900-talet.  
Nanny Palmkvist var folk-
skolelärarinna, pedagog, 
rösträttspionjär, vegetarian 
och mycket mer som på 
många sätt var före  
sin tid. Idag känner vi  
igen hennes namn från 
Nanny Palmkvistskolorna  
på Rosengården.

NELLY KROOK

Vi har alla hört om  
succéföretaget Zoégas.  
Men vem var egentligen  
Maria Zoéga?  
Den 30 november 1886  
öppnar hon och Carlos  
tillsammans kaffehandel 
på Kullagatan 27.  
När Carlos går bort bara 
några år efteråt blir Maria 
ensamstående mor men 
tackar nej till alla bud 
som kommer för att köpa 
Zoégas - istället driver hon 
företaget vidare till den 
storhet det har idag. 

MARIA ZOÉGA
1860-1940

Sally Bauer var en  
färgstark person och  
simmare med flera  
svenska rekord och  
medaljer på sin meritlista. 
1931 slog hon alla  
tidigare Öresundsrekord 
när hon simmade mellan  
Limhamn och Dragör,  
en distans på 18 km  
vilket tog 6 timmar och  
22 minuter. Hon blev  
också den första  
skandi naven att simma 
över Engelska kanalen, 
bara tre dagar innan andra 
världskriget bröt ut.

SALLY BAUER
1908-2001

PRESSENS BILD (Wikimedia)Kulturmagasinet, Helsingborgs museum

GISELA TRAPP

Gisela Trapp är ett väl-
känt namn i Helsingborg, 
bland annat för att hon 
donerat Fredriksdal till 
kommunen. Hon var en 
skicklig konstnär som 
målade både natur-  
och religiösa motiv.  
Från Giselas barndom 
finns ett fotografi med 
Gisela i fyraårsåldern 
och hennes hund Thora. 
Familjen bor då här på 
Norra Strandgatan  
norr om Rådhuset  
i Helsingborg. 

1873-1958


