Hildur Augusta Eklund,
Manufakturaffär, Lövånger
Född Andersson 1902 08 13 i Gunnsmark i Nysätra socken.

Handlande. Delägare i firma: Standardmagasinet i Lövånger, Manufakturaffär i
Lövånger. Började tidigt, hon arbetade på hotell i inlandet. Även på affär i
Skellefteå. Ägare av Centralhotellet i Skellefteå

Företagskvinnan Hildur Augusta – min mormor (av Catrin Jonsson, Umeå)
Sitt första företag skapade hon redan som 13 åring i sin hemby Gunsmark, där
hon sålde snus till gubbarna i byn. I en tid då kvinnors möjligheter var begränsade
tog Hildur vara på sina chanser och skapade sig en egen tillvaro. Hon tog makten
över sin tid, framtid och ekonomi och flyttade tidigt till Lycksele och sedan
Umeå där hon gick på handelshögskolan i några år. Hon blev mästarinna på
siffror och man sa att mormor räknade fyrsiffrigt utan problem.

Hon arbetade på Standard i Skellefteå innan hon bestämde sig för
att starta eget i Lövånger. Det blev många inköpsresor med tåg,
vilket måste ha varit ganska ovanligt för en kvinna på den tiden.
Hildur var driven, stark och målmedveten. Att det viktigaste i
hennes liv var arbetet kunde ingen ta miste på.
Några uppmaningar till min bästa kompis och mig kommer jag
speciellt ihåg:

”Ni ska hålla på er flickor! Först studier och sedan karlar!

Bild: Hildur i sin affär, Standarmagasinet i
Lövånger. Troligen från 1940-talet

Man får komma ihåg att kvinnan i Sverige fick rösträtt först 1921
och att det var männens värld hon trots allt levde i. Hildur gifte
sig sent i livet och fick sitt enda barn då hon var 34 år. Med
tjänstefolk i hemmet kunde hon ägna sig åt affärsverksamheten på
heltid. Hon gick i pension vid 59 års ålder men slutade aldrig att
jobba helt. ’Att driva affär’ fortsatte hon med hemifrån där hon
sålde korsetter av märket ’Spirella’ i många år. En detalj, värd att
minnas, är att Hildur tränade pistolskytte. En aktivitet som roade
henne mycket. Man kan undra om hon placerade sig i några
tävlingar.

Jag har många fina minnen från Hildur men det som mest påminner
mig om mormor är den kontorsstol (se bild) som hon satt i sent på
kvällarna för att föra ner sina räkenskaper och där jag nu sitter i
köket och dricker mitt kaffe.

Bild: Hildur på kontoret. År?
Kontakt:
-

Steffan Jonsson (svärson) Grubbedadsv 22, Lövånger / Svea Anna Ingegärd Grenholm, 076-830 93 06.
Catrin Jonsson (barn-barn), Storgatan 20 Umeå. (arbete på UmU/språkstudier: 090-786 99 73
catrine.jonsson@umu.se

Bild: fr 1 mars 1920. Hildurs arbetskamrater
och chef från hennes anställning vid Sandbergs
manufaktur i Lycksele. (Hildur, 18 år, främre
raden längst till höger)

