Personerna från vänster bör vara Otto, Walborg, Linnea, Nisse, Edvard, Henning, Elias, mor
Katarina, Greta (med killingen) och Märta.
Kortet är enligt Nisse taget av Siv Rydberg en dag våren 1931 när man stökade med lagårdstvätt.
Några av tjejerna har hunnit ta av sig plåggena och kammat håret, Henning har slips och kostym,
han var nog inte med i lagårn utan körde kanske som bilchaufför åt Lithanders i herrgårn. Märta
längst till höger hade sen länge varit lillpiga i en granngård till Klöstanäs och var nog hitkallad för
fotograferingen, hon ser inte heller ut att vara lagårdsklädd.
Så här skrev Karin i Bringåsen till blivande fästmannen Nisse samma dag som hon fick tidningen
Husmodern med posten. Nisses svar kom några dar senare.
Bringåsen 2 sept 1931
….......... Älsklingen min, jag har fått se ditt kära välbekanta anlete i tidningspressen i kväll du, det
måste jag nu tala om allra först fast det egentligen inte är största anledningen till att jag skriver. Joo
du, vännen min så är det, och det i en Stockholmstidning som går ut i jätteupplaga över allt Sveriges
land. När jag öppnade ett med posten anlänt trycksvärtsdoftande nytt exemplar av ”Husmodern”,
möttes min nyhetstörstande blick av välbekanta ansikten. Det var du och din mor och dina syskon
på ett trevligt foto som jag aldrig sett förr. Undra på att jag blev glad. Hör du, du, Nisse lilla, vem
tog väl det kortet? Och när? Det måste vara alldeles nytaget? Du vet, jag är nästan lite´ nyfiken jag.
– Det fanns text också till bilden och den anförtrodde en Husmodersläsande allmänhet att ni var
utmärkta människor allihop. Och jag, ja jag läste och nickade och instämde av fullaste hjärta förstås.
Klöstanäs 7 sept 1931
…............. Ja jag förstår att du törstar efter lite nyheter angående den där olycksaliga bilden du
råkade se i tidningen. Det var ju roligt o se att du uppmärksammade en sådan småsak, jag har själv
haft äran att skåda mitt fula anlete i nämnda tidning så den är inte så fasligt främmande för mej
heller. Det är Siv Rydberg som tagit det där kortet och det är inte så värst nytt heller, det togs i
våras, just den dagen då dom höll på skura och gjorde lite snyggt i lagårn, så det var nästan
underligt att så smutsiga gubbar fastnade på plåten, det trodde jag knappast då.

Tidningen som Karin fick ögonen på har jag efter lite forskning fått en kopia av som ser ut som
följer:

Artikeln som bl a handlar om Klöstanäsfamiljen innehåller som synes filosofiska betraktelser, vars
innehåll över tid i den här veckotidningen nyligen har studerats i journalistutbildningen på
Södertörns högskola. När jag googlade efter Husmodern dök det här arbetet upp. Jag har klippt ut
deras abstract som kan ge en liten beskrivning av vilka uppbyggliga skrifter våra kvinnliga förfäder
ägnade sig åt på sin fritid.
Man bör observera att de här åren omkring 1931 låg mitt i den stora depressionen. Det hade varit
börskrasch i New York 1929, vilket troligen fick Henning att åka hem. Lite senare 1932 kollapsade
Ivar Kreugers företagsimperium, och det är nog troligt att dom här händelserna även påverkade
familjen Nilssons avflyttning från Klöstanäsjordbruket redan på våren året därpå.
Abstract
Detta arbete syftar till att undersöka den numera nedlagda tidskriften
Husmoderns innehållsmässiga utveckling från första numret 1917 till sista numret 1988.
Vad vi har tittat specifikt på är hur skildringen av kvinnan i text och bild förändrades från decennium till
decennium och därigenom hur ”idealkvinnan” framställdes i en viss tidsperiod.
Detta har genomgående relaterats till den rådande tidsandan och samhällsklimatet, hur representationen av
kvinnan såg ut vid en viss tidpunkt och hur Husmodern eventuellt påverkades av allehanda förändringar ute i
samhället som på ett eller annat vis inverkade på kvinnans sociala ställning.
Husmodern riktade sig till medelklassens husmor i staden. Den idealkvinna som framkommer i de första
årgångarna inte bara speglar utan också skapar och upprätthåller ett borgerligt ideal. Från att som kvinna stå
ensam med ansvaret för hemmet, dyker senare paret upp, som
delar på ansvaret. Kvinnan går från att enbart beskrivas i typiskt kvinnliga egenskaper till att bli mer
nyanserad. Tidningen går från att ägna större delen åt kvinnans särart till en livlig diskussion kring det socialt
skapade könet. Samhället förändras av moderniseringen och de tekniska utvecklingarna och Husmodern
tvingas följa med. I innehållet
kan man skönja både medhåll och motstånd till förändringarna.
Den behåller dock inslagen kring husmorssysslorna och tidningen är in i det sista, fylld med tips och råd
kring det praktiska hushållsarbetet.

