
Fruntimmersforeningen 

Uppsala

Fredrika Bremer (1801–1865) 
inspirerade kvinnor att starta 
foreningen.

Drottning Josefna (1807–1876) 
var foreningens hogsta 
beskyddarinna.

Charlotta von Kræmer (1802–
1869) var foreningens forsta 
ordforande.



Uppsalas fattighus lag pa 
Ofre Slottsgatan 16. Huset
fnns kvar idag.

Pa 1840-talet kritiserades forhallandena pa 

Uppsalas nya fattighus offentligt i den lokala 
tidningen Torgny:1

… Vi ega ju ett prydligt stenhus att hysa de fattige uti … fattig-
huset har en direction, hvari forsamlingens vice Pastor är ledamot,
en lonad läkare, en vaktmästare, vardare af ordning och rätt … Vi 
inträda forst till barnen … de äro nagot ofver tjugu i ett rum, de 
festa med ytterst bleka kinder … en o. annan med utslag kring 
ogonen, manga med sa stor mage, att kläderna ej ga igen, atskilliga
trasiga och barfota; dorrar och fonster drypa af fugt, och vi se 
imman af andedrägten nästan likaväl som ute; skalar med uräten 
soppa sta här och der bland trasiga klädespersedlar och dito sängar
… Fattigvarden betalar vaktmästaren for kott, potates, gryn och 
mjol, samt dessutom 1 Rdr i manaden for hvart barn, till smor, fsk
och dyl. … Kan du upptäcka nagot kott i soppan? Nej; mojligen i 
nagon enda portion en knappt synbar potatesbit – for ofrigt vatten
och gryn. … Fa ni aldrig bättre soppa sma barn? ”Jo de dagar, da 
man vet att directionen besoker oss.”

Ungefar samtidigt gick forfattaren och 

kvinnorattskampen Fredrika Bremer 1843 ut i Afton-
bladet med ett upprop till Sveriges kvinnor. Hon 
vadjade till det moderliga hos varje kvinna att infor 
julen tanka pa de vanlottade barnen och bidra till 
verksamheten vid landets bada raddningshus. Det var
Bremers forsta insats for fattiga och indirekt ocksa for 
sysslolosa hogrestandskvinnor.2

1 http://ofreslotts.se/Media/2010/04/torgny.pdf
2 http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/BremerF/presentation
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Foreningen bildades pa Uppsala slott 

1845, pa drottning Josefnas fodelsedag 14 mars. Dess 
syfte var att verka for en forbattrad barnavard. 
Drottning Josefna var foreningens hogsta 
beskyddarinna. Hon var fodd 1807 och blev drottning 
1844. Till foreningens forsta ordforande valdes lands-
hovdingskan Charlotta von Kraemer. Hon var 
ordforande till 1863. Fredrika Bremer invaldes som 
hedersledamot.

Foreningens arsmote ager rum 14 mars. Om det ar en 

sondag fyttas motet till 13 mars.

Fruntimmersforeningen i Uppsala ar 

en av fa som fortfarande fnns kvar. Grundandet och 
foreningens utveckling speglar Sveriges fattigvards-
historia. Vi som ar medlemmar i Uppsalaforeningen 
vill varna om dess fortsatta existens och samtidigt 
forvalta foreningens kapital sa att avkastningen kan 
delas ut till organisationer och verksamheter som 
gagnar barns och ungdomars livssituation i Uppsala. 

Foreningen delar ut pengar varje ar. Exempelvis har 
KFUM Alnas, Fyrisgarden och Stadsmissionens 
kvinnobyra fatt pengar. Svenska kyrkans diakoner har
bl.a. fatt bidrag for inkop av badpass till barn som 
annars inte har mojlighet att besoka Fyrishov och 
Gottsundabadet. Det gar inte att ansoka om bidrag. 
Vilka verksamheter som kommer i fraga bestams av 
styrelsen pa forslag av medlemmarna.
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Fruntimmersforeningen ar oppen for alla kvinnor som ar 

villiga att verka for dess andamal. Ett medlemskap betyder mycket for barn 
som far hjalp av de organisationer som foreningen stodjer.

Att vara medlem kostar 50 kr per ar. Satt in beloppet pa foreningens bankgiro
162-3867. Ange namn och adress samt garna e-postadress. 
Pa arsmotet bjuds du in till foredrag och information om verksamheten. 

For ytterligare information, hor garna av dig till:

fruntimmersforeningen@gmail.com 
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