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Kullagatan 58-60

Hörnhuset Långvinkelsgatan – Fågelsångsgatan

Norra Strandgatan 4 – här låg Öresundsposten

Stortorget – här låg gamla rådhuset som då var polisstation

Stortorget 14 – Högvakten

Hotell Mollberg – Stortorget

Kliniken Kärnan – Södra Storgatan 7

Korsningen Prästgatan – Södra Storgatan

Thure Röings gata – i det här området bodde Carolina

Stadsparken – Bollbrogatan 1
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KVINNOKARTA
I den här kvinnokartan hittar du  
tio historiska helsingborgskvinnor  
med fokus på deras yrkesliv.  
Det här är den andra kartan som  
projektet Kvinnokarta Helsingborg  
skapat med syftet att sätta de  
historiska kvinnorna i Helsingborg  
på kartan. Mer information finns på:
 
www.femhbg.se 

CLARA DARRELLELIN OLSSON

CAROLINA HJORT 1893
1887

1864



1832-1901

Eva Wigström var den 
självlärda bonddottern som 
startade en egen barn-
tidning, grundade en av 
de första folkhögskolorna 
för kvinnor i Sverige, skrev 
som journalist om miss-
förhållanden i fängelser 
och samlade in hundratals 
folkminnen på professionell 
nivå. När hon debuterade 
skrev hon under pseudo-
nymen Ave och hon har 
kallats en skånsk Fredrika 
Bremer. Hennes arkiv finns 
bevarat på Stadsbiblioteket 
i Helsingborg.

Gunnar Forssell (Wikimedia) © Alfred B. Nilson

EVA WIGSTRÖM

Anita Johansson var den 
första kvinnliga polisen i  
yttre tjänst i Helsingborg. 
Men när hon först sökte  
den lediga tjänsten an-
sågs hon sakna de fysiska 
förutsättningarna och 
jobbet gavs till en yngre 
man med sämre meriter. 
Hon över klagade beslutet 
till rege ringen, som gav 
henne rätt. ”Det är alltid 
tufft att vara pionjär”, sa 
hon senare i en intervju i  
Helsingborgs Dagblad.

MAMSELL DAHL

JENNY DUNCAN CLARA DARRELL

ELIN OLSSON
ANITA JOHANSSONKRISTINA BORG

 KAROLINA WIDERSTRÖM

CAROLINA HJORT

1938-

© Bild i Syd

Jenny Duncan ansökte 
1838 om att få bedriva 
handel. Svaret var ett 
rungande nej, på grund av 
att hon var kvinna. Men 
hon gav inte upp utan 
fortsatte ansöka.  
Efter flera avslag fick hon 
faktiskt ett ja och kunde  
öppna sin butik där hon 
kunde tillverka och sälja 
så kallade ”fruntimmers-
hattar och till fruntimmers-
kläder tillhörande pryd-
nader” här på Stortorget. 
Detta gjorde henne till den 
enda kvinna i ett mans-
dominerat Helsingborg 
som drev en egen  
affärsrörelse.

JENNY DUNCAN
1801-1886

När Elin Olsson var  
19 år begav hon sig från 
hemorten i Småland till 
Helsingborg med 300  
kronor insydda i sitt 
strumpeband. Efter att  
ha jobbat i en syaffär  
gav hon sig in i konditor- 
och restaurangbranschen 
och jobbade sig upp till  
att driva sin egen verk-
samhet. Tillsammans  
med sin man drev hon  
restaurang och konditori 
Högvakten och sommar-
restaurangen Hamn-
paviljongen. När hennes 
man dog drev hon själv 
vidare företaget med  
stor framgång.

ELIN OLSSON
1887-1967

Ur Helsingborgs museers samling

”NORSKAN”

Oline Kristine Johansen 
som kallades “Norskan” 
var en så kallad klok 
gumma som botade 
allehanda sjukdomar, till 
en början var hon även 
spåkvinna. En blandning 
av mysticism, snabba 
diagnoser och flödande 
svordomar gjorde henne 
välkänd och patienter 
kom från alla delar av 
Sverige och även från 
flera grannländer.

© Leif Å Andersson

1854-1922

© StockfotoUr Helsingborgs museers samling

MAMSELL DAHLKRISTINA BORG

Gustafva Dahl, som 
för det mesta kallades 
Mamsell Dahl, bedrev 
här undervisning för 
barn, främst flickor, under 
1800-talet. Hon var en 
omtyckt lärarinna sam-
tidigt som hon var känd 
för sin utomordentliga 
snålhet och sitt cyniska 
levnadssätt. År 1855 
kunde man i många tid-
ningar läsa att ett ohygg-
ligt dåd blivit begånget 
i Helsingborg. Mamsell 
Dahl hade hittats död i 
sitt hem, mördad.

Kristina Borg var redaktör 
på Öresundsposten och  
en pionjär inom rösträtts-
rörelsen. Som barn fick  
hon gömma boken under 
förklädet för att det inte 
passade en flicka att läsa. 
I sitt yrke ansågs hon vara 
en av de bästa i Sverige. 
Många vände sig också  
till henne för att få hjälp 
och råd, eftersom hon var 
en person som lyssnade 
och var generös. Det sas 
att hon ”lydde hjärtat  
mer än banken”

1779-18551844-1928
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Karolina Widerström  
var den första kvinnan  
i Sverige att bli  
legitimerad läkare.  
Hon specialiserade sig 
inom kvinnomedicin och 
gynekologi och öppnade 
en gynekologisk mot-
tagning i Stockholm som 
blev enormt populär - 
kvinnor köade ända ut  
i trapphuset.  
Karolina Widerström var 
på många sätt en pionjär 
både vad gäller sexual-
upplysning och i kampen 
för kvinnors rättigheter.

KAROLINA 
WIDERSTRÖM
1856-1949

Ur Helsingborgs museers samling

Clara Darrell förverkligade 
på den här platsen sin 
stora dröm. Efter hårt slit 
både som tjänsteflicka 
och i potatislandet spara-
de hon varenda öre och 
mot hennes föräldrars vilja 
öppnade hon sin egen 
frisörsalong. Och fram-
gångarna blev enorma. 
Hon kunde öppna fler fili-
aler och senare en större 
salong för hela 26 frisörer. 
Hennes framgångar ledde 
också till att hon fick vara 
frisör åt kungligheter un-
der somrarna på Sofiero

CLARA DARRELL
1893-1987

Carolina Hjort var en  
lärarinna som brann för 
att hjälpa de mest utsatta. 
1901 startade hon därför 
en hjälpklass på Gustav 
Adolfsskolan där hon fick 
mycket beröm för sin un-
dervisning och uppfinnings-
rikedom. Hennes initiativ 
blev basen för fortsatt 
undervisning för barn med 
speciella behov i Helsing-
borg. Carolina Hjorts motto 
var kort och gott: ”Med 
tålamod och kärlek blir det 
mesta bra”. Hon bodde i 
flera år här i kvarteren.

CAROLINA HJORT
1864-1956

ANITA
JOHANSSON

”NORSKAN”
1854

EVA WIGSTRÖM
1832


