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Jenny Moström

Hemkonsulent Magda Svensson

Skafferiet är rymligt, ligger åt norr och 
skall i framtiden kompletteras med kylskåp, 
vartill plats är beräknad…Tvättrummets 
placering mittemot köksingången, men ändå 
inne i köksavdelningen, synes mig riktig. 
Här fattas varken utslagsvask eller torkskåp 
för kläder…Trappan till källaren går direkt 
från köket. Inget onödigt spring för att nå 
pannrum, matkällare och tvättstuga! Man 
kan gå in i tvättstugan även utifrån, och här 
kan man spola av smutsiga stövlar o.d.

Orden ovan uttalades av Magda Svensson, 
Värmlands första hemkonsulent, när hon 
var en av jurymedlemmarna i 1946-års 
värmländska hemförbättringstävling.
 Magda Amalia Svensson föddes 1907 i 
ett lantbrukarhem i Helgetorp i Väse för-
samling. Hennes föräldrar hette Amalia 
och Johan, systrarna hette Stina, Karin 
och Ingrid. 
 Efter att hon gått ur folkskolan och se-

dan fortsättningsskolan (folkskolans års-
kurs 7 och 8), flyttade Magda till Uppsala 
för att studera till hushållslärarinna på 
fackskolan för huslig ekonomi, i folkmun 
kallad Fax. Skolan hade grundats i slutet 
av 1800-talet, strax efter industrialismens 
genombrott i Sverige då alltfler kvinnor 
började arbeta utanför hemmet. Skolans 
grundare, medicine doktor Ida Norrby 
och professor Johan Lundell, ansåg att 
de husliga kunskaperna minskade och till 
och med att äldre tiders kunskap riskerade 
att gå helt förlorad när kvinnor arbetade 
utanför sina hem. Därför grundade de 
fackskolan med syfte att utbilda lärarin-
nor i ämnena barnavård, skolkökslära och 
textilslöjd samt ekonomiföreståndarinnor 
för storhushåll. Skolan blev snabbt popu-
lär och likt Magda var många av hennes 
klasskamrater också lantbrukardöttrar.
 När Magda slutfört utbildningen arbe-
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Magda Svenssons insatser som hemkonsulent behövdes i olika sammanhang. Lägg märke till 
hennes noteringar om tågtider. Ur Hemkonsulent Magda Svenssons arkiv, Föreningsarkivet i 
Värmland.
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tade hon som hushållslärarinna i sex olika 
skolkök, vikarierade på ett par lanthus-
hållsskolor och som hemtjänstkonsulent i 
Jönköping samt två somrar som JUF-kon-
sulent (Jordbrukarnas Ungdomsförbund). 
Därefter återvände Magda Svensson till 
Uppland för att vidareutbilda sig till hem-
konsulent vid Hushållningssällskapets 
lärosäte i Ultuna. 
 Redan under första världskriget hade 
Hushållningssällskapet börjat anställa 
s.k. hemkonsulenter vars främsta uppgift 
var att undervisa och ge goda råd om hur 
lanthemmen skulle skötas. 1937 kom den 
statliga hemkonsulentutredningen med 
förslaget att det ska finnas en hemkon-
sulent i varje län anställd av respektive 
hushållningssällskap. Tjänsterna skulle 

finansieras genom statsbidrag, och verk-
samheten skulle i första hand riktas till de 
hemarbetande kvinnorna på landsbygden. 
Hemkonsulenterna skulle i sitt arbete för-
medla information och kunskap för att 
husmödrarna aktivt skulle medverka och 
bidra till ett nytt och bättre samhälle. Ex-
empelvis genom råd och anvisningar rö-
rande matlagning, bakning, konservering, 
slakt, ekonomisk hushållning och annat 
kopplat till hemmets och gårdens skötsel. 
Följande år tillsattes de första hemkonsu-
lenttjänsterna. 
 Magda Svensson sökte och fick tjäns-
terna i både Örebro och Värmlands läns 
Hushållningssällskap, men hon valde 
Värmland. 
 Någon särskilt tydlig arbetsbeskrivning 

Pannå som visar en del av de uppgifter som ingick i hemkonsulenternas verksamhet. Foto ur Hemkonsulent 
Magda Svenssons arkiv, Föreningsarkivet i Värmland.
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möttes dock inte Magda av på sin första 
dag som hemkonsulent. Hennes chef Al-
bert Larsson sa: »Det finns pengar, vad 
tänker fröken göra?«  
 Magda Svensson hade dock planen klar 
för sitt arbete ute på bygderna. Inlednings-
vis skulle hon hålla matlagningskurser och 
sedan kurser i hemvård. Däri ingick bland 
annat möbelvård, heminredningskurser, 
tvättmedelskurser och inrättandet av an-
delstvättstugor. Heminredningskurserna 
kom främst att inrikta sig på kök då det 
ofta saknades så kallade standardköksut-
rustning. Tillsammans med arkitekten 
Bertil Johannesson kom Magda Svensson 
att rita och planera nya kök till många 
gårdar, bland annat köket till vinnarna i 
tidigare nämnda hemförbättringstävling. 

 I Värmlands Läns Kungl. Hushåll-
ningssällskaps årsberättelse från 1939 re-
dogör Magda för sitt första år som hem-
konsulent. Mellan den 15 februari och 
31 december, hade 267 dagar fördelats 
mellan 17 olika arbetsområden så som till 
exempel föredrag, hemvårdskurser och 
studieresor. Mest tid, 32 dagar, hade fått 
läggas på demonstrationer i tillagning och 
konservering av grönsaker, frukt och bär, 
samt 25 dagar på slaktkurser.
 För att nå ut till kvinnorna på lands-
bygden inrättades hushållsnämnder som 
en slags länk mellan husmödrarna och 
hushållningssällskapets hemkonsulen-
ter. I Värmland var intendent Behm på 
Uddeholm drivande i bildandet av hus-
hållsnämnderna i socknarna, genom sitt 

Styckningskurs i Rudskoga bygdegård, tidigt 1960-tal. Foto: okänd, Rudskoga hembygdsförening.
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engagemang i Värmlands läns hushåll-
ningssällskaps Landsbygdskommitté.
 I ett brev skickat från Karlstad den 23 
mars 1945 till fruarna Danielsson och Ed-
qvist, samt till fröknarna Bengtson och 
Nilsson i Östra Emtervik, skriver inten-
dent Behm följande:

Vi tillåta oss härmed fråga, huruvida Ni är 
villig att tillsammans med följande personer 
bilda en hushållsnämnd för Östra Emtervik. 
Nämndens uppgift skall i första hand vara 
att förmedla kontakten mellan hushållnings-
sällskapets hemkonsulent, Fröken Magda 
Svensson, å ena sidan och kvinnorna på 
landsbygden å den andra. Som torde vara 

Eder bekant håller fröken Svensson kurser 
i ämnen avsedda att underlätta och beford-
ra arbetet i lanthemmen, och det vore för 
henne värdefullt att ha ett organ, som kunde 
förbereda för dylika kurser genom anskaf-
fandet av lokaler, kalla till kurser o.s.v.

Snart fanns det en hushållsnämnd i nästan 
varje värmländsk socken. Magda Svensson 
höll otaliga kurser och efterhand utökades 
även kursämnena. 
 Hur skall jag behålla slanka linjen?, 
Välja bland trikå och täckjackor, Disk-
maskin – är den motiverad?, Samlevnads-
problem, Vad bör husmor veta om plast?, 
Att stå och gå – skor och fotvård var bara 

Ett lantkök som moderniserats under 1940-talet. Där finns den rostfria diskbänken som är lätt att torka av, 
en ventil ovanför spisen som gör att stekoset snabbare försvinner och ur kranarna kommer både varmt och 
kallt vatten. Foto ur Hemkonsulent Magda Svenssons arkiv, Föreningsarkivet i Värmland.
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några av de ämnen som Magda Svensson 
hörde sig för bland husmödrarna om de 
var intresserade av att lära sig mer om. 
 Magda kom att bli ett välkänt och om-
tyckt namn i de värmländska bygderna, 
även om det ibland knorrades en del från 
vissa karlar. »Skulle man inreda köken 
som fröken Svensson vill fick man gå från 
gård och grund« lär någon ha sagt. En 
annan ska ha hävdat att »Om man skulle 
skaffa allt det som fröken Svensson vill ha 
in i köket fick man allt ha en så stor lokal 
som Gillberga kyrka.« 
 Men sen fanns det också hemmansäga-
ren som lät bägge sina döttrar gå på en av 
Magda Svenssons kurser mitt i skördetid, 
med motiveringen att det var viktigare för 
flickorna att de fick kunskaper för livet. 
Skulle skördearbetet bli lidande fick det 
väl tas igen nästa år då.
 1963 fick Magda en assistent med ti-
teln biträdande hemkonsulent, vid namn 
Ulla Gustafsson och 1969 omorganisera-
des konsulentverksamheten och hamnade 
i Lantbruksnämndens regi. Tjänsterna 
kom då att bli betydligt mer av kontors-
tjänster än tidigare, samt med större fo-
kus på socioekonomiska frågor bland de 
svagare i samhället. I Hushållningssäll-
skapets årsberättelse från 1965 kan man 
se hur hemkonsulentens arbetsområden 
ändrat karaktär till mer expeditionsarbete, 
rådgivning samt planering och ritning av 
köksinredning än tidigare. Arbetsbördan 
har dock inte minskat. I samma årsberät-
telse rapporterar Magda Svensson att hon 
haft 240 tjänstgöringsdagar. Assistenten 
Ulla Gustafsson hade tjänstgjort 212 da-
gar under samma år. 

 Hemkonsulenterna kan ses som en del 
av det svenska välfärdsbygget som tog 
verklig fart efter andra världskrigets slut 
1945, men även som en del i ett tidigt 
jämställdhetsarbete i vilket kvinnans roll 
och kunskap värderades högt.
 1973 gick Magda Svensson i pension 
och numera finns hennes omfattande ar-
kiv bevarat hos Föreningsarkivet i Värm-
land.

Magda Svensson under en möbelrenoveringskurs på 
1960-talet. Foto ur Hemkonsulent Magda Svenssons 
arkiv, Föreningsarkivet i Värmland.
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