










Du kan lyssna 
på artikeln här: 

Ansvar bygger på att ha en egen förmåga att klara sig. 
Den kan man till exempel få genom att gå utbildningar som 
civilförsvarsförbundet arrangerar, man kan också gå in på 
krisinformation.se. Det är en sida där myndigheterna har 
lagt ut mycket material, pågående händelser i omvärlden 
och Sverige, hur jag kan hantera min förmåga, när 
strömmen går, eller vattnet försvinner bland annat. strömmen går, eller vattnet försvinner bland annat. 

Jag vill påstå att de som bor ute på landet klarar sig ofta 
lite bättre, de har en annan egenförmåga att hantera olika 
händelser, men en som bor i en större stad är oftast 
mycket mer sårbar, man har inte den förmågan om det mycket mer sårbar, man har inte den förmågan om det 
händer någonting. Vi är lite ju lite trygghetsnarkomaner i 
Sverige, det är alltid någon annan som ska lösa problemen, 
vi är alltid vana att det fungerar.

Kanske nåt att tänka på......

Det gäller också då i framtiden då bygga smart nära 
vattnet, nederplanen i en fastighet ska kunna klara av att 
stå under vatten något dygn, utan att ta skada av det, 
många arkitekter håller på att titta på det, med olika 
lösningar. 



Hon lät inrätta en särskild slöjdsal 
eftersom hon märkt att praktiskt 
arbete utvecklade både handfärdighet 
och iakttagelseförmågan. Fröken 
Hjort konstaterade också att barnens 
koncentration på de praktiska 
ämnena var nödvändiga. Hjort 
använde lera och modellering inom använde lera och modellering inom 
alla skolämnen. När Carolina Hjort  
slutade som speciallärare 1924 
fanns det fem hjälpklasser fördelade 
över staden. 

Hon gav ut många skrifter och böcker, 
och hennes mest kända och spridda 
bok är Kvinnohygien som utkom första 
gången 1899 och därefter i sju upplagor 
fram till 1932. 
  
Widerström ville att flickor och kvinnor Widerström ville att flickor och kvinnor 
skulle lära känna sina kroppar bättre, 
klä sig hälsosammare och få samma 
möjligheter och rättigheter som pojkar 
och män.

Hennes ansökan avslogs 
gång på gång, men när 
hon äntligen kom igång 
växte hennes rörelse 
till en av de största i 
staden. Jenny Duncan 
drev en ”fruntimmersbod” drev en ”fruntimmersbod” 
med sytillbehör och annat 
dylikt i Arnhamnska huset 
på Stortorget. Butiken 
levde kvar länge under 
olika ägare. Hon startade 
öven en fond för 
tjänarinnor.tjänarinnor.



Dessa fyra kvinnor med Helsingborgs- 
anknytning har hamnat i historien. 
Då kanske man undrar: vilka finns 
idag som hamnar i historien imorgon? 

Du kan lyssna 
på artikeln här:

Hon fick sitt internatinonella genombrott när hon som första 
skandinav simmade över Engelska kanalen 1939. Det gjorde 
hon på tiden 15 timmar och 22 minuter. Denna bedrift 
upprepade hon 1951 då hon simmade på 14 timmar och 40 
minuter.

Hon blev känd 1931 då hon simmade över Öresund mellan 
Helsingborg och Helsingör. Det klarade hon på 6 timmar och 
22 minuter. Sträckan mellan Limhamn och Dragör simmade 
hon också det året. 1938 simmade hon över Kattegatt, och 
åtta dagar senare till Åland från Grisslehamn. 
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