
Kvinnokarta
Landskrona

KVINNOKARTA
Historieböckerna domineras av krig,  
kungar och rika män. Men en stads  
historia är ju så mycket mer än så.  
Kvinnokarta Landskrona är ett projekt med  
visionen att synliggöra historiska kvinnor 
som levt och verkat i staden.  
Projektet drivs av Medborgarskolan med  
stöd av Landskrona stads kulturnämnd.  
Tillsammans med eldsjälar i Landskrona  
har vi arbetat fram den här kartan, där du  
får träffa tio historiska Landskronakvinnor. 
Det är bara ett axplock av alla de  
många kvinnor som varit med och  
skrivit Landskronas historia, men  
det är åtminstone en början!
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9. HILDA NILSSON

4. BRITA BROCK

5. ANNA ALMQVIST

3. AMANDA MAIER-RÖNTGEN

2. SIW MALMKVIST

1. NELL WALDEN

10. ANNA LARSDOTTER ROTHOFF

7. AINA BERGGREN

6. SELMA LAGERLÖF

8. DAGMAR MUNK AV ROSENSCHÖLD

KVINNOKARTA LANDSKRONA

På Citadellområdet i Landskrona finns en  
av Sveriges få museikolonier, Rothoffska kolonin.

På Citadellet hamnade Hilda när hon dömdes  
för att ha dödat åtta spädbarn genom änglamakeri.

Landskronafredrikorna, där Dagmar var ordförande,  
donerade 1989 Atriumgården som finns inne i konsthallen.

Under sin tid i Landskrona bodde Aina med sin  
familj i Gamla Kassan, 1700-talshuset på Parkgatan 4.

I denna byggnad skrev Selma Lagerlöf  
boken Gösta Berlings Saga.

I Rådhuset valdes Anna in som
första kvinna någonsin.

I den Brockska gården, numera kallat  
Neeska Magasinet bodde Brita.

På gågatan har Amanda en egen stjärna  
på Landskronas Walk of Fame.

I det som tidigare hette Södra Folkskolan, men som  
i folkmun kallades Tuppaskolan, gick Siw på 40-talet.

I huset snett mitt emot Landskrona Museums entré,  
i det vitrosa huset med tornet på hörnet, bodde Nell.



AMANDA
MAIER-RÖNTGEN
1853-1894

Amanda påbörjade sina  
musikstudier i Stockholm 
som 16-åring. Vid 20-års 
ålder blev hon den första 
kvinnliga musik direktören  
i Sverige. Att en kvinna  
tagit denna examen och 
dessutom till delats högsta 
betyg i de flesta ämnen var 
enastående. Under tiden  
för sina studier hann hon 
även med att skriva flera 
stycken för violin och piano. 
Amanda fortsatte sina  
studier i Leipzig där hon 
studerade violin och  
kompositionslära. 
Som violinist var hon  
publikens favorit. Hon gav 
många konserter både i  
Sverige och utomlands.

Mellan 1876 och 1880  
genomförde hon tre större
turnéer med sopranden
Louise Pyk, basbarytonen 
Wilhelm Lundvik och  
pianisten Augusta Kiellander.
1878 gav de 31 konserter  
i 26 svenska och norska stä-
der. Först idag, snart 100 år 
efter sin död, har hon börjat 
få sin rättmätiga plats bland 
den svenska musikhistoriens  
stora musikanter. För nyfikna 
finns hennes musik nu att 
lyssna till på Spotify. 

Amanda dog bara 40 år  
gammal i lungsäcks-
inflammation.
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Anna gav sig in på områden 
som tidigare varit helt mans-
dominerade och blev  
till exempel fackligt aktiv.  
Bara 19 år gammal blev hon  
ordförande i Skonåtlerske-
förbundet. Skonåtlerskor var 
de kvinnliga arbetare som  
sydde fast ovanlädret på 
skorna. Anna valdes sedan 
till ordförande för Landskrona 
sömmerske- fackförening 
åren 1907 -1918 och hon var  
mycket aktiv under Storstrej-
ken 1909. Hon var också 
medlem i Arbetare kommunen, 
kvinnoklubben Handels och 
Sjuk- och begravningskassan 
Solidar i Landskrona.  

Hennes politiska medveten-
het och empati för de som 
hade det svårt växte starkare 
genom de egna erfarenheter-
na. Hon engagerade sig  
speciellt i stadens socialpoli-
tik, vilket så småningom gav 
resultat. Vid valet till Lands-
kronas Stads fullmäktige  
dec-1918 valdes Anna som 
första kvinnliga ledamot i  
stadens historia. Anna satt i 
även i fattigvårdsstyrelsen  
under åren 1919 till 1942 
och var periodvis även en 
del av hälsovårdsnämnden. 
År 1943 beslutade den då 
Kungliga Majestäten att tillde-
la Anna Almqvist en medalj i 
guld av 5:e storleken  
“För medborgerlig tjänst”.

ANNA ALMQVIST
1874-1946

Nell förälskade sig tidigt i  
den tyska kulturen och  
språket. Redan som ung fick 
hon åka på språkresor till 
Tyskland. Tillsammans med 
några tyska väninnor,  
startade hon en klubb där  
de tillsammans talade tyska 
och läste tysk litteratur.  

Nell började försörja sig som 
journalist och korrespondent i 
både tyska och svenska  
tidningar och skrev bland 
annat många artiklar för 
Landskronaposten. Pengarna 
för dessa uppdrag använde 
hon för att bygga upp sin 
stora konstsamling. Rörelsen 
kring Der Sturm förblev Nells 
passion livet ut. Nell har 
donerat konst och föremål till 
olika museer i Europa, däri-
bland Landskrona museum 
som fått stora donationer. 
Det finns idag mer än 600 
konstverk i Landskronas 
samling som kommer från 
hennes donationer. Hennes 
egen konstnärs bana började 
ungefär 1915. Nell betraktas 
idag som den första svenska 
konstnären som medvetet 
målade abstrakt. 

NELL WALDEN
1887-1975
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1885 fick Selma tjänst som 
lärarinna på Landskrona  
Elementäraskola för flickor.  
På dagarna undervisade hon 
och på kvällarna började 
hon sin bana som författare. 
Under Landskronatiden skrev 
Selma bland annat romanen 
Gösta Berlings saga som  
publicerades 1891. 

Kritiken blev hård i Sverige. 
Recensenter skrev att den var 
full av ”onaturligheter i hän-
delser, stil och fasligt enfald” 
och dåvarande Svenska aka-
demiens ständige sekreterare 
skrev att den präglades av 
”sjukliga manér”. Först två år 
senare efter att den ledande 
danske litteraturrecensenten 
Georg Brandes publicerade 
en uppskattande recension 
av romanen vände kritikens 
kyliga vindar. 

1909 fick hon Nobelpriset i 
litteratur som den första kvin-
nan i världen ”på grund av 
den ädla idealitet, fantasins 
rikedom och framställningens 
själfullhet, som präglar hen-
nes diktning”. 1914 valdes 
Selma som första kvinna in  
i Svenska Akademin. Banden 
till Landskrona varade dock 
hela livet, här fick Selma 
bland annat de nära  
vänni norna Anna Oom  
och Elise Malmros.

SELMA LAGERLÖF
1858-1940
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Talangtävlingen Flugan i 
Landskrona 1955 blev  
startskottet för Siws långa 
musikkarriär. Det finns  
mycket att säga om hennes  
framgångar, både här hemma 
och utomlands. Bland annat 
blev hon 1964 den första 
svenska artisten på den  
amerikanska Billboard-listan, 
med låten ”Sole sole sole” 
tillsammans med italienaren 
Umberto Marcato.

Hon har varit filmstjärna  
i Danmark, och spelat  
i flera teateruppsättningar  
och musikaler.  Dessutom  
har hon gjort ett antal  
krogshower och mängder  
med turnéer, inte minst  
med Lill-Babs och Ann-Louise 
Hansson. Siw spelade även 
rollen som Eivor i Varning  
för Jönssonligan -81  

Under sin karriär har  
hon spelat in 600 melodier  
på 10 olika språk och haft 
40 låtar på Svensktoppen. 
Förutom sina framgångar i 
Sverige har hon dessutom 
blivit schlagerstjärna i  
bl.a. Tyskland. 

Trots alla framgångar  
har hon alltid behållit sin 
enkla framtoning. Inte  
minst har hon alltid varit en 
god ambassadör för  
hemstaden Landskrona.

SIW MALMKVIST
1936 - 
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Fram till 1921 var det enligt 
lag förbjudet för kvinnor att 
utbilda sig till arkitekt vid 
Kungliga Tekniska Högskolan 
i Stockholm. 1930- och  
40-talen visade stort  
motstånd mot kvinnliga  
arkitekter. De blev ofta  
föremål för stereotypa  
framställningar i student-
tidningar. Majoriteten av  
de kvinnliga arkitekterna  
ritade bostäder, vård-
inrättningar och skolor - och 
mer sällan offentliga och 
monumentala byggnader.  
De byggnadstyper som kvin-
nor oftare valde eller  
hänvisades till värderades 
lågt både konstnärligt,  
tekniskt och ekonomiskt.

En av de som bröt mot  
mansnormen i yrket var Aina 
Berggren. Hon var en av få 
kvinnliga arkitekter som hade 
en egen byrå under 1950-  
och 60-talen. Hennes byrå 
fanns i Landskrona.  
Bland Aina Berggrens verk 
finns bland annat kvarteret 
Fröjdenborg vid Säbygatan, 
kedjehus i kvarteret Sunnan 
på Västervångsvägen och 
villor på Sunds- och  
Saltsjögatan. Hon har även 
ritat den gamla Venterminalen 
som byggdes 1960.  
En byggnad som en gång  
kallades för unik i sitt slag, 
men som nu är riven. 

AINA BERGGREN
1921-1971
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Efter en tuff uppväxt där 
Hilda förlorade två egna barn 
kombinerat med en knaper 
ekonomi så blev hon som hon 
själv beskrev det ”slav under 
annonserna”. Hon syftade på 
annonser där barn som  
tillexempel vad födda utom 
äktenskap annonserades ut 
för att bli placerade i foster-
hem. Tillsammans med bar-
nen tog fosterhemmet emot 
en allt-i-ett-summa som skulle 
täcka barnens uppväxt.  
Det var här Hilda såg en  
möjlighet att tjäna pengar. 
Istället för att ge barnen den 
uppväxt som utlovats så dö-
dade hon barnen och behöll 
pengarna. Hon blev en så 
kallad änglamakerska.  
År 1917 dömdes hon till 
döden för mord på åtta barn. 
Hon hamnade i en cell på  
citadellet men tog sitt liv  
innan domen trädde i kraft.

HILDA NILSSON
1876-1917

BRITA BROCK

Brita startade den  
Brockska stiftelsen  
genom vilken hon donerade 
stora summor till stadens 
fattiga och äldrevård.  
Bland annat lät hon år 1795 
finansiera byggnationen 
av ett sjukhus för stadens 
fattiga på Östergatan. 
Brita var gift med Oluf Brock 
och tillsammans bodde de i 
den Brocksa gården,  
som numera kallas Neeska 
Magasinet, i Landskrona.  
Oluf var känd för att vara en 
ond man och man kan med 
fog anta att Brita så långt 
det var möjligt för sökte 
göra bot för sin makes 
girighet. Många vittnar om 
att han var en man så ond 
att himlen vägrade släppa 
in honom och att helvetet 
spottade tillbaka honom.  
Det sägs att Oluf fortfaran-
de hemsöker Landskrona.

Anna levde ett fattigt och  
slitsamt liv. Hon arbetade 
med allt hon kunde få tag  
på för att få tillvaron att gå 
runt. Tillsammans med sina 
fyra barn flyttade Anna till 
Landskrona och försörjde 
sig med arbete på stadens 
planteringar. 

Anna var en så kallad. ”klok 
gumma” som visste en del 
om hur man botar sjukdomar.  
Hon kunde tillexempel dra 
rätt lemmar som kommit ur 
led. Eftersom hon var vid-
skeplig var det säkert både 
tro och vetande över behand-
lingarna. Hon hade en bland 
annat en lavemangsspruta, 
gjord av en oxblåsa med pip 
som hon fyllde med havreväl-
ling. Hon tog bort smuts från 
ögonen med hjälp av delar 
från en flodkräfta och med 
hjälp av en nål som drogs 
längs en viss typ av utslag 
skruvade hon bort revormar 
(en svamphudsjukdom). 
Under behand lingarna läste 
hon mystiska ramsor. ”Hjälper 
det så hjälper det och hjälper 
det inte så hjälper det inte”.

ANNA 
LARSDOTTER ROTHOFF
1826-1913

© Landskrona museum
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Dagmar var en välkänd  
Landskronaprofil som
beskrivs som empatisk
och viljestark. Hon var i 
många år en drivande kraft  
i många projekt och arbetade  
ständigt för jämställdhet.

DAGMAR MUNK
AV ROSENSCHÖLD
1920-2012

1700-tal

KVINNOKARTA LANDSKRONA

• Jämställda löner.
• Fler män där barnen finns.
• Fler kvinnor där  
   makten finns.
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Från 1968 - 1996 var  
hon ordförande i  
Fredrika Bremerförbundet  
och det är hennes förtjänst 
att Landskrona fredrikorna  
är det näst största  
förbundet i Sverige. 

Fredrikornas tre teser är:

Dagmar hade förmågan att 
blanda ett skarpt innehåll 
med en stilfull inramning  
som lockade till sig många  
medlemmar. Förbundet  
anordnade oförglömliga 
utställningar, där överskottet 
ibland användesanvändes till 
stipendier för duktiga  
ungdomar som var uppvuxna 
i Landskrona. Förhoppningen 
var att stödja dem i deras 
studier och och strävan att 
ta plats på arbetsmarknaden 
och i samhället.


