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INLEDNING 

Människor har i alla tider strävat efter ett bra 

liv. Men vad är ett bra liv, idag jämfört med för 

50, 100 eller 150 år sedan. Genom att få en 

historisk inblick i andra människors liv kan du 

kanske lättare se dina egna möjligheter och få 

en förståelse för andras livsval. Tillsammans 

skapar vi historia och vi påverka den genom 

våra val. 

 

Mål 

Målet med materialet är att eleverna reflekterar 

kring konsekvenser av det tidiga 1900-talets 

industrialisering och vårt levnadssätt idag samt 

ser framtidens möjligheter och utmaningar. 

Materialet är anpassat till Lgr 11 ”Skolan skall 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja att pröva egna idéer 

och lösa problem”. Det utgår från kursplanerna 

i historia, geografi, religion och 

samhällskunskap,.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anna-Vera Nylund och Ingela Bly 
Kulturhistoriska avdelningen 2012 
Reviderad av Anna-Vera Nylund 2017 
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Centralt innehåll i kursplanerna 

som berörs av övningen 

Historia 

✓ Vad historiska källor kan berätta om 

människors och gruppers strävan att 

påverka och förbättra sina egna och 

andras levnadsvillkor, till exempel 

genom uppfinningar, bildandet av 

fackföreningar… 

 

✓ Industrialiseringen i Europa och 

Sverige. Olika historiska förklaringar 

till industrialiseringen, samt 

konsekvenser för olika 

samhällsgruppers och människors 

levnadsvillkor i Sverige. 

 

✓ Hur historia kan användas för att förstå 

hur den tid som människor lever i 

påverkar deras villkor och värderingar. 

 

✓ Demokratisering i Sverige. Bildandet 

av politiska partier, nya folkrörelser, till 

exempel kvinnorörelsen, och kampen 

för allmän rösträtt för kvinnor och män. 

Kontinuitet och förändring i synen på 

kön, jämställdhet och sexualitet. 

 

 

 

Geografi 

 

✓ Migration och urbanisering och orsaker 

till och konsekvenser av detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religion 

 

✓ Etiska begrepp som kan kopplas till 

frågor om hållbar utveckling, 

mänskliga rättigheter och demokratiska 

värderingar, till exempel frihet och 

ansvar. 

 

 

Samhällskunskap 

 

✓ Arbetsmarknadens och arbetslivets 

förändringar och villkor, till exempel 

arbetsmiljö och arbetsrätt. 

✓ Skillnader mellan människors 

ekonomiska resurser, makt och 

inflytande beroende på kön, etnicitet 

och socioekonomisk bakgrund. 

Sambanden mellan socioekonomisk 

bakgrund, utbildning, boende och 

välfärd. Begreppen jämlikhet och 

jämställdhet. 
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LÄRARHANDLEDNING 

Uppgiften 

Eleverna ska besöka några av Skansens 

kulturhistoriska miljöer i stadskvarteren och 

läsa åtta olika livsberättelser baserade på 

autentiska levnadsöden. På så sätt får de följa 

människors kamp för ett bättre liv.  

Under besöket skall de, genom samtal och egna 

iakttagelser, söka svar på frågor kring hur 

människor strävat efter att påverka sina 

levnadsvillkor och hur den tid man lever i 

påverkar våra värderingar, förr och idag.  

Utifrån detta kan de fundera kring framtidens 

möjligheter och problem. Kan historien lära oss 

något?   

 

Till varje livsberättelse finns tre uppgifter. 

• A-uppgifterna består av ett antal ord 

som är viktiga att kunna för att bättre 

förstå uppgiften. Görs med fördel innan 

besöket 

 

• B-uppgifterna innehåller sju frågor 

som eleverna besvarar under besöket. 

De handlar om kultur, ekonomiska- och 

sociala förhållanden, demokrati och 

etik, i ett lokalt och globalt perspektiv. 

Frågorna utgår från olika teman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teman 

Bostadsstandard 

Mat 

Arbetsförhållanden och rättigheter 

Yrken och utbildning 

Genusaspekter 

Källor och deras tillförlitlighet 

 

• C-uppgifter som är diskussionsfrågor 

där det krävs att man arbetar vidare i 

skolan och söker efter mer fakta. Detta 

kan man arbeta med efter besöket och 

eventuellt redovisa för klassen.  

 

• Inom Skapande skola följer vi upp 

frågorna på redovisningen. 
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Att göra i skolan före besöket 

på Skansen 

• Börja med att själv läsa igenom 

materialet. Livsberättelserna har olika 

omfattning och svårighetsgrad vilket är 

bra att tänka på vid fördelningen av 

elevuppgifterna. Dela sedan in klassen i 

mindre grupper om 3-4 elever beroende 

på klassens storlek. Det finns åtta 

levnadsberättelser. 

 

• Materialet passar särskilt väl in när ni 

studerar industrialiseringen. Gå igenom 

eller repetera de viktigaste delarna i den 

processen. En kort sammanfattning 

finns i materialet. 

 

• Till varje berättelse hör sju frågor.  De 

kan delas upp inom gruppen så att 

eleverna ansvarar för 2-3 

frågeställningar per person. 

 

• Eleverna ska läsa den tilldelade 

livsberättelsen och tillhörande faktaruta 

i de fall sådan finns, samt ta reda på vad 

orden i ordlistan betyder.  

 

• gå in på skansens hemsida 

www.skansen.se. Använd 

sökfunktionen för att hitta de miljöer o 

levnadsberättelserna är kopplade till. 

Miljöerna är finns angivna under varje 

livsberättelse. 

 

• Kontrollera på kartan att alla vet var de 

miljöer de ska besöka ligger. 

 

 

 

 

 

Praktisk information 

• Skolklasser har fri entré på Skansen, 

det enda du behöver göra är att anmäla 

ditt besök på 

http://www.skansen.se/sv/artikel/anmal

ningsformular-skolor . Du kan även 

boka en museipedagog hos 

bokning@skansen.se som inleder 

besöket. Pris från 700kr/tim. 

 

• Räkna med att besöket på Skansen 

kräver ca 1½ timme och minst lika 

mycket tid för förberedelse och 

efterarbete. 

 

• Kontrollera resväg, tider och 

öppethållande i hus och gårdar på 

hemsidan. Skansen öppnar kl. 10.00  

men de flesta kulturhistoriska miljöerna 

öppnar kl.11.00.  På hemsidan finns 

även information om matsäcksplatser 

m.m. 

 

• Ta med papper, pennor, eventuellt 

skrivunderlägg och arbetsmaterialet.  

 

• Informera eleverna om tider, regler och 

arbetsuppgifter som gäller under 

Skansen besöket. Eleverna bör klara sig 

på egen hand under kortare perioder 

men det är alltid du som lärare som har 

huvudansvaret. Var tydlig med 

återsamlingsplats. Välj dock ej någon 

kulturhistorisk miljö som mötesplats. 

 
 

  

http://www.skansen.se/
http://www.skansen.se/sv/artikel/anmalningsformular-skolor
http://www.skansen.se/sv/artikel/anmalningsformular-skolor
mailto:bokning@skansen.se
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INDUSTRIALISERINGEN  

en kort sammanfattning 

Vid mitten av 1800-talet var Sverige ännu ett 

fattigt land i Europas utkant. Huvuddelen av 

befolkningen arbetade inom jordbruket. I 

Sverige kom det industriella genombrottet 

relativt sent, runt 1870. Då hade Storbritannien 

varit det ledande industrilandet i cirka 100 år 

och råvarorna där började ta slut. Det behövdes 

trä till de stora industristäderna och det fanns 

det gott om i Sverige. Det var vid de 

norrländska sågverken som Sveriges 

industrialisering startade. De äldsta sågverken 

drevs av vattenkraft. Ny teknik och bättre 

ekonomiska möjligheter gjorde att man kunde 

satsa på ångkraft och sågverken kunde nu 

anläggas nära en hamn för att underlätta 

transporten. 

 

Behovet av pappersmassa ökade när allt fler 

tidningar lästes och såldes. Även behovet av 

järn och stål ökade i Storbritannien, Tyskland 

och andra industriländer. Järnet behövdes för att 

bygga järnvägar, båtar och olika maskiner. 

Brittiska och svenska ingenjörer arbetade fram 

metoder som underlättade storskalig 

framställning av järn och stål. År 1880 blev det 

tekniskt och ekonomiskt möjligt att framställa 

stål av malm som innehåller mycket fosfor. Den 

upptäckten gjorde malmen i Dalarna, Gällivare 

och Kiruna värd många miljarder kronor. En 

stor del av detta järn exporterades till Tyskland, 

som vid den tiden hade börjat gå om 

Storbritannien som industriland.  

 

Textilindustrin var också något som startade på 

1870-talet. Tack vare de pengar som inkommit 

från träindustrierna, hade Sverige råd att 

importera maskiner från Storbritannien. 

Spinnerier och väverier för bomull byggdes i 

Borås i Västergötland. I Göteborg blev 

Gamlestadens fabriker med spinnmaskiner och 

vävstolar stadens största arbetsplats med 1000 

anställda i slutet av 1800-talet. Norrköping blev 

centrum för ylleindustrin och var Sveriges 

tredje största stad vid denna tid. 

 

Men det var jordbrukets effektivisering och 

rationalisering genom skiftesreformer, bättre 

redskap och metoder som utgjorde 

förutsättningarna för industrialiseringen i 

Sverige. Arbetskraft frigjordes och 

befolkningen ökade när spädbarnsdödligheten 

minskade genom förbättrad hygien och 

vaccinering. Många flyttade till städerna för att 

ta arbete. Städer och tätorter växte. Många 

sökte också lycka och framgång ännu längre 

bort, i Amerika.  

Mellan 1850 och 1930 emigrerade omkring 1,2 

miljoner svenskar. 

Kunskap var en viktig ingrediens i Sveriges 

omvandling från jordbruks- till industrination. 

Den obligatoriska folkskolans införande 1842 

var av stor betydelse för utbredningen av läs- 

och skrivkunnigheten samt för framväxten av 

ett demokratiskt politiskt system. Sverige 

bidrog till den tekniska utvecklingen i världen 

genom flera uppfinningar som AGA-fyr, 

dynamit, separator, kullager m.fl. Svenska 

företag som Asea, Ericsson, SKF och Alfa-

Laval tillverkade och sålde dessa produkter 

över världen. 
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Kapital behövdes för de stora investeringar som 

gjordes i landet. Sverige var till stor del 

beroende av utländskt kapital från England, 

Tyskland och framförallt Frankrike under tiden 

1860-1910. Företagen vände sig också till 

privata kapitalister och penningstarka 

handelshus. Men finansieringen underlättades 

betydligt när det moderna bankväsendet 

utvecklades på 1850-talet med banker som 

Stockholms enskilda bank, grundad av 

Wallenberg, och svenska handelsbanken.  

Med industrialiseringen följde också nya 

samhällsgrupper som lantarbetare, 

industriarbetare, tjänstemän och kapitalägare. 

Alla dessa hade inte rösträtt till den gamla 

ståndsriksdagen. 1866 ersattes 

fyrståndsriksdagen av en vald riksdag men 

fortfarande saknade många rösträtt. 1901 

infördes allmän värnplikt för män och många 

röster höjdes för att utvidga rösträtten. Skulle 

man ha en skyldighet borde man också få en 

medborgerlig rättighet. 1909 genomfördes en 

rösträttsreform men fortfarande saknade 

kvinnor och en fjärdedel av männen rösträtt. 

Revolutionen i Ryssland och inbördeskriget i 

Finland gjorde att rädslan var stor att 

oroligheterna skulle spridas till Sverige. 

Regeringen insåg att man måste göra något och 

allmän rösträtt infördes 1921. 

Den ökade folkbildningen och rörligheten hos 

både människor och idéer gjorde att människor 

som hade samma inställning i vissa frågor slöt 

sig samman i olika frivilligorganisationer, 

folkrörelser. Det var till stor del protester mot 

rådande ordning och en kamp för att få det 

bättre som skapade dessa folkrörelser. 

Väckelserörelsen var en protest mot statskyrkan 

och man önskade ett personligare 

förhållningssätt till sin tro. Nykterhetsrörelsen 

protesterade mot det utbredda superiet. Arbetar- 

och kvinnorörelserna arbetade för ökade 

rättigheter och bättre förhållanden.  

Nya uppfinningar, god tillgång till råvaror samt 

förbättrad ekonomi leder till förbättrade 

kommunikationer och ökad rörlighet bland 

människor, varor och tjänster. Järnvägar, 

ångfartyg, post, telegraf och telefon är exempel 

på detta. 
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Livsberättelse 1  

Besök: Mekaniska verkstaden, där man kan 

tänka sig att Erik arbetade och Järnhandeln med 

bostad. 

 

Erik Lindberg, metallarbetare  

Erik Lindberg föds 1896 i Nyhammar, två mil 

från Ludvika i Dalarna. Bara tio år gammal 

börjar han på järnbruket trots att åldersgränsen 

är tolv år. Han får då arbeta med att måla 

vinkeljärn till el- och telefonstolpar i 11 ½ 

tim/dag och lönen är 1-2 öre per stolpe.  

Om någon kommer för att inspektera måste 

Erik och de andra minderåriga gömma sig i 

kolboxen. När Erik är femton år gammal får 

han istället hjälpa smeden i verkstaden på 

bruket.  

Som 18-åring flyttar Erik till Göteborg och 

börjar arbeta på SKF, svenska kullagerfabriken, 

som experimentarbetare. På fritiden är han med 

och startar en boxningsklubb och går en period 

på konstkurs. År 1920 återvänder Erik till 

bruket i Nyhammar och arbetar där fackligt som 

sekreterare i Metalls avdelning. De fackligt 

aktiva trakasseras och motarbetas av disponent 

Hammarström som äger bruket. Erik drömmer 

egentligen om att bli fotograf. Han sparar 

pengar för att kunna köpa en kamerautrustning 

och 1920 öppnar han en fotoateljé i Nyhammar. 

Det är kristid och bruket går dåligt.  

År 1923 packar Erik sina ägodelar och 

emigrerar till Amerika. Han bosätter sig i 

Hammond, en förstad till Chicago och får där 

arbete i en is fabrik under sommarhalvåret. Han 

arbetar tolv timmar om dagen, sju dagar i 

veckan. På vintern kör han i stället kol till 

bostäder, både arbetsgivaren och hans vänner är 

svenskar. Börskraschen 1929 gör att det är 

dåligt med arbete och pengar. Då lockar en 

barndomsvän från Sverige Erik till Detroit där 

han blir instrumentmakare. Därefter följer några 

svåra år när han driver en egen bilverkstad men 

Erik trivs bättre med att vara anställd och 

återvänder till verkstaden där han stannar till 

1970. Då är han 74 år. 

Eriks bostadsområde i Detroit har blivit osäkert 

och Erik råkar ut för flera rån och överfall. Till 

slut övertalas han att återvända till Sverige och 

flyttar som 82-åring hem till Nyhammar. Där 

delar han hushåll med en yngre syster och ägnar 

ett stort intresse åt hembygdshistoria. 

Källa: Metallarbetarnas fackförbund, uppgifter 

från dator i studierummet på Mekaniska 

verkstaden mars 2011. 
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Faktaruta: Barnarbete 

Barnarbete har i princip förekommit i alla tider och samhällen. I det förindustriella 

bondesamhället var det naturligt och nödvändigt att barnen deltog i arbetet så snart de 

kunde. Tolv år var åldersgränsen för anställning enligt 1864 års näringsfrihetsförordning. 

Barnarbete i fabrikerna hade sin grund i arbetsdelningen. Med denna kunde 

fabriksledningarna anvisa enkla och lätta arbetsuppgifter till barn att utföra. Vanligast var 

barnarbete inom textil-  tobaks och tändsticksindustrin. Barnarbetet minskade i slutet på 

1800-talet när ny teknologi infördes. 1881 skärptes lagstiftningen för minderåriga i arbete i 

fabrik, hantverk eller annan hantering. Barnen skulle ha avslutat sin skolgång och 

arbetstiden fick inte överskrida sex tim/dag för barn i åldern 12 - 14 år. För åldersgruppen 

14 - 18 fastställdes arbetstiden till högst tio timmar/dag och allt nattarbete förbjöds. År 

1900 fick barn endast anställas i de tillverkningar där de var lönsamma. 

 

Källa: Nationalencyklopedin, Bokförlaget Bra Böcker AB 1997, 1998 

 

 
Mekaniska verkstaden                Foto: Marie Andersson 
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UPPGIFT A 
Ta reda på vad orden betyder. 

Börskrasch 

Emigrera 

Fackförening 

Kristid 

Instrumentmakare - tillverkar ofta de 

mekaniska detaljer (instrument) som skall 

användas i forskning och utveckling av en 

produkt. 

Experimentarbetare - är en arbetare kopplad 

till en utvecklingsavdelning för framtagning av 

nya prototyper. Men med syfte att prova om 

idén håller för lönsamtillverkning. 

 

UPPGIFT B 
Sök svar på dessa frågor med hjälp av texten 

och besök i Mekaniska verkstaden 

 

 

• Vilka olika yrken fanns i Mekaniska 

verkstaden?  Finns samma yrken i dag? 

Om inte, vad har ersatt dem? 

 

• Vilken utbildning krävdes för dessa 

yrken? 

 

• Hur var det med arbetstider, rättigheter 

och arbetsmiljö för de som arbetade i 

Mekaniska verkstaden? 

 

• Vad kan Erik ha gjort på sin fritid? 

 

• Var finns kvinnorna i Mekaniska 

verkstaden och i Eriks berättelse? 

Vilken roll har de? 

 

• Var åt man sin lunch i Mekaniska 

verkstaden? Vad åt man? 

 

• Vilken sorts källor kan berättelserna om 

Erik och Mekaniska verkstaden bygga 

på? Är de tillförlitliga? 

 

 

 

UPPGIFT C 
Att diskutera  

 

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter har 

alla barn rätt till utbildning, lek, vila, fritid och 

skydd mot farligt arbete. Läs mer på 

http://unicef.se/barnkonventionen och fundera 

på vilka punkter man bröt mot i Eriks barndom.  

 

Konventionen skrevs 1989 men fortfarande följs 

den inte alltid. Ta reda på mer om barnarbete i 

världen på till exempel: 

http://unicef.se/fakta/barnarbete 

 

  

http://unicef.se/barnkonventionen
http://unicef.se/fakta/barnarbete
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Livsberättelse 2 

Besök: Arbetarbostaden och gatan. Kanske 

har ni tur att stöta på någon från Olgas tid som 

befinner sig på gatan eller i Kryddboden. 

Olga Larsson, gatflicka  
Sexton år gammal greps Olga av polisen för 

första gången. Hon hade stört ordningen på 

Humlegatan i Malmö med sång och musik. 

Olga Larsson var en av stadens prostituerade. 

Hennes liv var hårt. Men en oktoberdag 1909 

kunde hon vända allt det gamla ryggen. 

Olga lutade sig mot relingen och tittade på 

människorna som samlats på kajen. Det var 

många som kommit för att vinka av den stora 

båten som strax skulle lämna Köpenhamn. Men 

Olga trodde inte att någon skulle komma för 

hennes skull. Hennes väninna Ida var sjuk igen 

och orkade inte ta sig ur sängen. Och ingen 

annan skulle sakna henne när hon åkt till 

Amerika. 

 

Själv skulle hon inte heller sörja över någon i 

Malmö. Det var inte mycket gott hon hade haft 

ut av den stan, den saken var klar! Slit och 

elände och fulla karlar, det kunde hon vara utan. 

Nu var det slut med sånt. I Amerika kände hon 

inte någon. Och ännu bättre: ingen kände till 

henne och visste hur hon hade levt i Malmö. 

Olga kunde inte låta bli att drömma lite. Om 

vykortet hon skulle skicka från New York, när 

hon bott där ett tag. Det skulle vara en bild med 

vackra höga hus på framsidan och eleganta 

människor som promenerade gatan fram.  

Precis som vykortet hon sett för flera år sedan. 

Det som gett henne tanken att hon själv skulle 

kunna åka över till Amerika. Lämna det 

eländiga Malmö. Pröva lyckan och en dag 

kanske bli lika fin som en av de vackra damerna 

på vykortet… 

Kanske hon skulle skriva så här på sitt vykort 

till Ida hemma på gatan. 

”Kära Ida! 

Jag skickar ett kort som är taget just på den gata 

där jag bor! Jag har märkt ut huset där jag 

arbetar med ett kryss. Familjen är rik, kan du 

tro, och ger mig en rejäl lön. När jag tjänat ihop 

lite till kanske jag reser längre bort här i landet. 

Jag har träffat en man som heter Arthur. Han 

kommer ifrån Stockholm och arbetar i hamnen. 

Vi går ut ibland. Han är en lugn och bra karl. 

Hoppas du inte har det alltför illa, önskar du 

ville komma över hit! 

Många hälsningar Olga” 

Olga log för sig själv. Hon såg sig redan arbeta 

åt den fina, snälla familjen i det vackra rena 

huset där borta … 

En knuff i ryggen fick henne att vakna upp från 

sina drömmerier. 

– Flytta på dig! snäste en kraftig karl åt henne. 

Du har stått längst fram här bra länge nu! Andra 

vill komma till att vinka! 

Olga gav honom en vass blick, men flyttade sig 

från sin plats längst fram vid relingen. Med 

långsamma steg gick hon mot strömmen åt det 

håll där hennes hytt låg. Där skulle hon bo 

tillsammans med flera andra kvinnor och barn 

http://www.ts.skane.se/sym/770_lightbox.JPG
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under båtresan som skulle ta nästan två veckor. 

Trångt och rörigt kanske det blev, men vad 

gjorde det? Hon hade fått en ny chans av livet 

och den tänkte hon ta vara på. 

Olga hade sparat i flera år. Vartenda öre som 

blivit över hade hon gömt undan. Många gånger 

hade hon velat ge upp och använda sina sparade 

slantar till annat, men hon hade klarat det. En 

dag när hon räknade sparpengarna, så räckte de. 

Både till biljett och reskassa och en slant för att 

klara den första tiden i New York. Och nu var 

hon på väg. Det pirrade i magen på Olga. 

Äntligen! 

Då kände hon hur någon grep tag i hennes axel 

och vred henne runt. Olga stirrade upp i ansiktet 

på en skäggig man. Han stank av sprit och log 

fjäskigt mot henne. 

– Hej du, sa han. Har inte vi setts förr nån 

gång? 

Olga kände igen honom. Han var en av de 

karlar hon brukat ta emot i sitt rum, sålt sprit till 

och åkt i finkan för. En av dem hon ville 

glömma. Hon ryckte sig loss. 

– Aldrig! sa hon. Aldrig att vi har setts förut! 

Sen sprang hon så fort hon kunde i den smala 

korridoren mot sin hytt. Där kunde hon gömma 

sig. Tolv dagar skulle båtresan ta. 

Än var hon inte fri. Men snart. 

Källa: Text av Åsa Storck, Faktamaterial 

inlämnat av Kerstin Martinsdotter, 

http://www.ts.skane.se/person/olga-larsson 
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Faktaruta: Prostitution 
Prostitution som försörjning har funnits i alla tider. Under 1800-talet ökade dock antalet kvinnor som 

tvingades ut i prostitution för att försörja sig och sina barn. Varför blev det vanligare under 1800-talet? 

Det fanns fler kvinnor än män, särskilt i städerna. Fler män än kvinnor emigrerar också. Kvinnor var 

hänvisade till en mycket begränsad arbetsmarknad, de fick till exempel inte starta hantverk eller fabrik. 

De största arbetsområdena för kvinnor var serviceyrken som tvätterskor, städerskor, hembiträden eller 

i arbete på krogar. Fram till 1921 var de flesta kvinnor omyndiga. Som ogift var det fadern eller manlig 

släkting som bestämde över dig, som gift var det din make, endast som änka hade du rätt att bestämma 

över dig själv, dina tillgångar och din kropp. Det var därför endast gifta kvinnor och änkor som kunde 

få näringstillstånd och ägna sig åt någon form av hantverk och försäljning.  

Trots att många kvinnor inte var myndiga var de fullt straffmyndiga. Att ha sex utom äktenskapet var 

kriminellt fram till 1864. Man kunde dömas för lönskaläge (två ogifta personer som hade sex), enkelt 

hor (om ena personen var gift) eller dubbelt hor (om båda var gifta men inte med varandra). Från slutet 

av 1700-talet hade dock synen på utomäktenskapligt sex mildrats något men man kunde fortfarande 

dömas till olika kroppsstraff och skamstraff. 

För ogifta kvinnor i arbetarklassen var prostitution ibland en tillfällig nödlösning tills man fått ett nytt 

arbete. Under 1800-talets första årtionden införs nya lagar, regler och förordningar när det gäller 

prostitution i Europa för att förhindra spridningen av könssjukdomar. Reglementerad prostitution, 

statligt regleringssystem av prostituerande för att förhindra spridning av veneriska sjukdomar infördes. 

Enligt lagstiftningen från 1812 skulle även andra grupper kontrolleras, till exempel gårdfarihandlare 

(kringresande försäljare) men polisen fokuserade nästan bara på att kontrollera kvinnliga prostituerade 

och häktade. År 1838 gjordes ett försök med kommunala bordeller för att kunna övervaka 

prostitutionen men det ledde till starka protester. Den prostituerade registrerades av polisen, 

övervakades och ålades regelbundna läkarbesiktningar. För att polisen skulle bestämma sig för att 

reglera en kvinna kunde det ibland räcka att hon lyfte lite för högt på kjolarna eller uppträdde berusat. 

Reglementeringen förekom även i andra europeiska länder och i USA. De prostituerades kunder hade 

däremot ingen skyldighet att låta behandla sig för sina sjukdomar. I Sverige fanns systemet mellan 

1859 och 1918.  När systemet togs bort 1918 var den medicinska nyttan av det ifrågasatt sedan länge. 

Däremot kunde man fortsätta att kontrollera de prostituerade via lösdriverilagen som gällde alla som 

inte hade en ”ärlig försörjning”. 

Källor:  

Nationalencyklopedien 

Sandström, Y. ”Öronen skymta fram” ur Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet, red. Lander, 

Pettersson och Tiby, Malmö 2010  
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UPPGIFT A 
Ta reda på vad orden betyder. 

 

Amerikabrev  

Emigration 

Gatflicka 

Hytt 

Prostituerad 

 

UPPGIFT B 

Sök svar på dessa frågor med hjälp av texten 

besök i Arbetarbostaden och hos aktör på 

gatan. 

 

 

• Gatan var Olgas arbetsplats. Vilka 

andra arbetade där? Vilka yrken hade 

de? 

 

• Hur tror ni att Olga kan ha 

marknadsfört sig? 

 

• I dag är det kriminaliserat att köpa sex 

men inte att sälja. Hur var det på Olgas 

tid, vem kontrollerades? 

 

• På vilka andra sätt kunde en kvinna 

som Olga möjligen ha försörjt sig? 

 

• Olga valde att emigrera för att starta ett 

nytt liv. Vad kan det finnas för orsaker 

till att människor väljer att lämna sitt 

land? 

 

• När kunde Olga bli myndig? Var hon 

straffmyndig? När blir du myndig 

respektive straffmyndig? 

 

• Vilken sorts källor kan berättelserna om 

Olga och staden bygga på? Är de 

tillförlitliga? 

 

 

UPPGIFT C 
Att diskutera   

 

Hur tror du att det gick för Olga? Vad är 

sannolikt att hon fått för arbete om hon kom till 

Amerika? Varför tror du att Olga hamnat i den 

situation hon är i? Tänk dig en kvinna i Olgas 

situation idag, skulle hon få tillstånd att komma 

in i Sverige?  Testa genom att fylla i Olgas 

uppgifter i migrationsverkets 

medborgarskapsguide på 

http://www.migrationsverket.se/info/456.html. 

 

Läs också mer om trafficking (människohandel) 

på: 

http://www.natverketmottrafficking.se/text/omt

rafficking.html 

  

http://www.migrationsverket.se/info/456.html
http://www.natverketmottrafficking.se/text/omtrafficking.html
http://www.natverketmottrafficking.se/text/omtrafficking.html
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Livsberättelse 3 

Besök: Snickerifabriken. Man kan även 

besöka Järnhandlarbostaden, där man kan 

tänka sig att Carl kan ha bott. 

Järnhandlarkontoret som visar hur det kunde 

ha sett ut på fabrikörens kontor. Titta på 

telegrafstolparna och telefonerna som finns i 

de olika miljöerna. 

 

Carl Nilsson, fabrikör på 

Virserums Nya möbelfabrik 

Carl är född och uppvuxen på Öland, men hans 

föräldrar kom från fastlandet. Hemmet brann 

ner och familjen stod på bar backe. Föräldrarna 

blev kvar på Öland men Carl flyttade till 

släktingar i Virserum i Småland. Carls kusin, 

Edvard Ekelund, ägde där snickerifabrik, som 

kallades för Bolaget. Där fick Carl både bostad 

och arbete. I sex år gick han i lära till 

möbelsnickare. Carl saknade pengar och 

skolutbildning men han hade ambitioner. Under 

läroåren i Virserum prövade han sina talanger 

som affärsman i liten skala. Han skaffade 

postorderkataloger, beställde tygprover och tog 

order på kostymtyger. Det gick bra och han 

flyttade till Stockholm. 

Carl fortsatte som säljare och arbetade på 

Bolagets möbelaffär vid Stureplan i Stockholm. 

Släktingarna i Virserum undrade om Carl var 

intresserad av att driva en egen fabrik. Edwards 

bror, Emil drev också en möbelfabrik i 

Virserum och han hade nu gått i konkurs. Carl 

antog erbjudandet men han saknade kapital och 

slog sig därför ihop med tre andra medarbetare. 

Dessa fyra övertog lånen i Sparbanken sedan de 

lyckats samla ihop tillräckligt många 

borgenärer bland bönderna i byarna runt 

Hultarp. De hankade sig i fram med tillfälligt 

anställda och hade ont om pengar. 

I stugorna i skogarna runt Virserum fanns stora 

barnaskaror med ungdomar som behövde jobb. 

Arbetstiden var 58 tim/veckan, Tio timmar om 

dagen utom på lördagar när man arbetade åtta 

timmar. Först med storstrejken 1909 infördes 

åtta timmars arbetsdag. Utgifterna var många 

innan tillverkningen kommit igång och 

betalande kunder fanns. Pengar behövdes till att 

betala lån, löner och material.  

Mot slutet av det första verksamhetsåret tog de 

fyra kompanjonerna ut 15 kr i lön vardera var 

fjortonde dag och till julen den 23 dec fick var 

och en 30 kr extra. De anställda fick ungefär 

lika mycket, något mindre i lön men större 

julpeng. 

Kompanjonen Gustav gjorde den första 

försäljningsresan för den nya fabriken och kom 

hem med en del beställningar. Carl gjorde nästa 

resa och kom hem med ännu fler beställningar. 

Medan Carl var borta hade Gustav på eget 

initiativ beställt telefon och telefonledning på 

3.5 km till Virserum. Fabriken fick 

telefonnummer 16. Carls lyckade 

försäljningsresultat och Gustavs dyrbara 

telefoninstallation borde ha passat utmärkt ihop 

kan man tycka, men de orsakade istället 

konflikt mellan de båda vännerna. Gustav 

lämnade företaget hösten 1903.  

År 1906 bygger Carl ett hus med två lägenheter 

och affärslokal i Hultarp en by utanför 

Virserum. Den första april året därpå gifter han 

sig med Kristina Simonsson och flyttar in i det 

nya huset med henne. I den andra lägenheten 

hyr en fabriksarbetare med fru. 
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År 1908 lämnar en av kompanjonerna 

Virserums nya Möbelfabrik för att istället bli 

jordbrukare. Det är nu endast två kompanjoner 

kvar, Walfrid och Carl. De båda kompletterar 

varandra väl och delar upp arbetet så att Walfrid 

var hemma och skötte produktionen och 

arbetade i fabriken medan Carl var ute och reste 

och skötte kontakterna utåt. I Carls hus hade de 

inrett kontor där de turades om att sköta 

administrationen och räkenskaperna. Det var 

aldrig någon kontorist anställd.  

Både Walfrid och Carl var medlemmar i 

missionsförsamlingen i Virserum. Carl var 

dessutom ordförande för den grupp 

församlingsmedlemmar som ledde 

kyrkobygget. Han var också ledamot i 

sparbanksstyrelsen och i kommunfullmäktige 

som högerpartist. År 1909 köpte de en tomt 

nere vid ån där de startar ett sågverk. De 

började få ordning på ekonomin, de hade fast 

anställda arbetare och byn började växa med 

fabriken som centrum.  

Under första världskriget började 

kompanjonerna tjäna pengar på 

skogsavverkning, som Carl till största delen 

hade hand om. Han for runt bland bönderna och 

köpte upp all skog de ville sälja över nio tums 

grovlek. Skogen avverkades och sågades i 

Virserums Nya Möbelfabrik. Timret kördes 

med deras två egna hästar men med hjälp av 

bönder i trakten 

1920-talet var en expansionsperiod. Hultarp 

fick järnvägsstation 1922 och transporterna 

behövde inte längre ske med hästskjutsar. 

Under slutet av 1920-talet var det som flest 

anställda på snickerifabriken, mellan 25-30 

personer. I bonarverkstaden arbetade flera 

kvinnor. Både Carls och Walfrids söner började 

i lära i fabriken som springpojkar åt de äldsta 

arbetarna. De fick städa undan, värma 

limpannor och göra ärenden samtidigt som de 

förväntades snappa upp hur skickliga 

hantverkare utförde sitt yrke. En del av 

arbetarna behandlade sina springpojkar väl och 

var generösa med sina kunskaper och fick i 

gengäld sina tjänster snabbt och väl utförda. 

Med andra gick samarbetet sämre. De blev 

utsatta för spratt och förtretligheter av 

springpojkarna som det alltid varit i umgänget 

mellan yrkeskunniga och deras lärlingar.  

Virserums Nya Möbelfabrik gick bra och 

Walfrid och Carl hade stora utbyggnadsplaner. 

De byggde en helt ny fabrik i tre våningar i 

anslutning till den lilla rödmålade trä fabriken 

som redan byggts ut i flera omgångar. År 1932 

stod ny fabriken klar. 1934 höll Wahlfrid och 

Carl auktion sig emellan om ägarskapet till 

fabriken. Det blev Carl som avgick med segern 

och han drev som ensam ägare fabriken vidare 

med sina söner Thorsten och Philip som 

anställda. 

Källa: Zaar, Christin. Människor kring 

Virserums snickerifabrik i Hultarp. 1990 
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UPPGIFT A 
Ta reda på vad orden betyder. 

 

Ambitioner 

Bonare 

Borgenärer  

Fabrikör 

Frikyrkorörelsen 

Högerpartist 

Kapital 

Kompanjoner 

Konkurs 

Tum 

 

UPPGIFT B 
Sök svar på dessa frågor med hjälp av texten 

och besök i Snickerifabriken. 

 

• Vilka olika yrken fanns i 

Snickeriverkstaden?  Finns samma 

yrken i dag? Om inte, vad har ersatt 

dem?  

 

• Vilket jobb hade högst status? Hur är 

det idag. Vad ger status idag? 

 

• Vilken utbildning krävdes för dessa 

yrken? 

 

• Hur var det med arbetstider, rättigheter 

och arbetsmiljö för de som arbetade i 

Snickeriverkstaden? 

 

 

• Var finns kvinnorna i Carls berättelse 

och i Snickerifabriken? Vilken roll har 

de? 

• I texten står det en del om olika sätt att 

kommunicera tex via telefon. Vilka 

kanaler är viktiga för kommunikation i 

dag? 

 

• Vad innebar det att Carl var medlem i 

frikyrkorörelsen? Var det vanligt? 

 

• Vilken sorts källor kan berättelserna om 

Carl och Snickeriet bygga på? Är de 

tillförlitliga? 

 

UPPGIFT C 
Att diskutera   

 

I Småland anlades många möbelfabriker, bland 

annat startade IKEA där. Carls snickeri låg i 

Virserum, varför just där? Vilka faktorer 

behövs för att starta ett företag? Läs mer på 

http://www.foretagande.se/starta-eget-kom-

igang-med-ditt-foretag/ och fundera på hur Carl 

uppfyllde dessa punkter. 

 

Vilka faktorer behövdes för att 

industrialiseringen skulle ta fart i Sverige? Är 

det samma faktorer som behövs när man startar 

ett företag idag? 

 

 

 

  

http://www.foretagande.se/starta-eget-kom-igang-med-ditt-foretag/
http://www.foretagande.se/starta-eget-kom-igang-med-ditt-foretag/
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Livsberättelse 4 

Besök: Järnhandeln med bostad. Även 

Konsums mjölk och brödbutik är lämplig att 

besöka om de är öppna. 

Helge Christiansson, 

springpojke i mjölkbutik och 

järnhandel  

Helges lärare i folkskolan uppmuntrade honom 

att söka till läroverket. Men pappan motsatte sig 

förslaget. En anledning var nog att Helges mor 

just hade gått bort och faderns stod ensam med 

uppgiften att försörja och ta hand om fyra 

pojkar i åldern 10 - 15 år. Helge fick se sig om 

efter arbete och det var inte så lätt under 30-

talets depressionsår.  

Helge fick som trettonåring sitt första arbete 

som springpojke i mjölkaffären, vägg i vägg 

med Lindströms Järn & Maskinaffär. 

Arbetstiden på vardagar var kl. 8-18 och på 

söndagar kl. 8-10. Lönen var 6 kr i veckan. 

Arbetet bestod för det mesta i att med cykel 

köra ut mjölk till kunderna. I ur och skur 

trampade och ledde han den tunga cykeln, vars 

korg var fullastad av mjölkkärl från en till tre 

liter, på de kullerstenslagda gatorna i staden.  

Men mjölkutkörningen blev en alltför enahanda 

sysselsättning och hans längtan stod ganska 

tidigt till verksamheten vägg i vägg med 

mjölkbutiken, det vill säga till järnaffären och 

dess mer spännande varusortiment. Genom 

järnaffärens chaufför så fick han veta att de 

sökte en ny springpojke så Helge gick in i 

affären och frågade om han inte kunde få 

jobbet. Det fick han på direkten – kanske hade 

man sett hans idoga arbete med cykeln och 

mjölkflaskorna. Lönen höjdes till 8 kr i veckan. 

Året var 1933 och Helge var 13-14 år.  

Även i det nya jobbet blev det närmaste 

umgänget den tunga packcykeln. Det var 

verkligen inte lättare att köra ut 

järnhandelsvaror än mjölkflaskor. Tunga 

järnstänger skulle levereras uppför och nedför 

backar. Många gånger fick han stöta fram 

cykeln en meter i taget, sätta foten på bromsen 

och ta ett nytt tag. Ibland hände det att 

fotgängare hjälpt till att skjuta på. 

Järnhandeln hade inte bara en packcykel med 

vidhängande springpojke utan också en lastbil, 

en Graham Brothers I 175 men eftersom det 

skulle sparas på den dyrbara bensinen fick den 

inte användas i onödan. Förutom att gå, eller 

vanligare cykla, ärenden bestod arbetet i att 

packa upp varor och att städa. Innan 

verksamheten började skulle Helge varje 

morgon damma av kontoret med sina pulpeter, 

skrivdon, hyllor och skåp samt tömma 

papperskorgar. Kvart i sex varje kväll skulle 

butikens trägolv sopas, och för att det inte 

skulle damma för mycket beströddes golvet 

med fuktigt sågspån. 

Under Helges tid som springpojke var Edvard 

Odin direktör. Han var en man på drygt 70 år 

som mest gick omkring och småvisslade med 

händerna på ryggen, pratade med kunderna, 

bjöd på snus och cigarrer och klappade 

kassörskan på stjärten när han kom åt. 

Direktören var en väl aktad och bekant i staden. 

Han var också omtänksam. En dag kom han 

fram till Helge och sa: ”Helge ska konfirmeras, 

har jag hört. Gå upp till Enandes och tag ut vad 

Helge behöver i kläder för konfirmationen. 

Järnhandeln betalar.” Helges lycka var 

fullkomlig. 

När Helge var 15 år fick han chansen att börja 

som yngsta biträde samtidigt som en ny 
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springpojke anställdes. Han fick därmed börja 

betjäna kunder och svara i telefon, uppdrag som 

båda innebar ett ordentligt kliv upp i karriären 

inom järnhandeln.  

Källa: Järnhandeln i våra hjärtan, Sveriges 

järnhandlares förbund 1907-1997. Stockholm 

1997. 

 

Fakta om Järnhandeln under 1920 talet och 

början av 1930-talet. 

Efter några tunga år i direkt efter första 

världskrigets slut kom handeln i gång bra ända 

fram till slutet av 1929 när nästa kris kom. För 

järnhandeln innebar 1930 inledningen på några 

svåra år. Försäljningen sjönk med drygt 25 % 

åren 1929 till 1933 innan det åter vände upp. 

Det allra sämsta året var 1932. I och med att 

försäljningen sjunk successivt under flera år 

överlevde de flesta järnhandlaren krisen. I 

Stockholm ökade faktiskt antalet järnhandlare 

fram till 1932, då det fanns 68 järnhandlare i 

staden. 1933 hade antalet handlare sjunkit till 

60, till viss del beroende på den allmänna krisen 

i samhället. Redan 1934 ökade antalet 

järnhandlare i Stockholm igen (63 stycken). 

Totalt hade järnhandeln på den tiden cirka 20-

25 % av sin omsättning som kontantförsäljning, 

resterande del var försäljning mot faktura. Den 

största kundgruppen var byggmästare som 

svarande för knappt en tredje del av 

omsättningen. Industrin och lantbrukare svarade 

båda för knappt 20 % av omsättningen. Medan 

hushållen stod för ca 10 % av den totala 

omsättningen. Många järnhandlare fungerade 

också som grossister och sålde varor till andra 

affärer. Den delen motsvarande ca 15 % av 

omsättningen. Fördelningen varierade dock från 

butik till butik beroende på vilken inriktning 

företaget hade. 

Under året varierade järnhandelns omsättning 

månad till månad. Februari och mars var de 

sämsta försäljningsmånaderna, medan 

sommaren (juni till september) var bäst. 

Kontaktförsäljningen hade utöver sommaren 

sina toppmånader i oktober (höstskörd och 

jakttider) och december (julhandeln). Sortiment 

som hushåll, presenter, leksaker och 

sportutrustning var självklara julklappar och 

lyfta järnhandlarnas kontaktförsäljning rejält i 

december. Kontaktomsättningen i december låg 

ofta 30 till 40 % över genomsnittsmånaden 

totalt sätt. 

Sammanställt i mars 2012 av Göran Sundström, 

Järnhandelns Intresseförening 

Källa, tidningen Järnhandlaren åren 1929 – 

1934. 
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UPPGIFT A 
Ta reda på vad orden betyder. 

 

Avträde  

Biträde  

Ekonomisk depression 

Folkskola  

Läroverk 

Pulpet 

Sortiment 

 

UPPGIFT B 
Sök svar på dessa frågor med hjälp av texten 

och besök i Järnhandeln med bostad. 

 

• Vilka transportsätt fanns att välja på för 

Helge när varor skulle levereras? 

Beskriv för- och nackdelar med dessa. 

 

• Vilka olika yrken fanns här?  Finns 

samma yrken i dag? Om inte, vad har 

ersatt dem? 

 

• Vilken utbildning krävdes för dessa 

yrken? 

 

• Hur mycket fritid och semester hade 

Helge?  

 

• Vad vet vi om Helges och direktörens 

ekonomiska situationer? 

 

• Varför, tror du, att Helge fick jobbet i 

järnhandeln? Vilka meriter är viktiga 

för att få jobb idag? 

 

• Var finns kvinnorna i Helges berättelse 

och i Järnhandel och Konsum? Vilken 

roll har de? 

 

 

UPPGIFT C 
Att diskutera   

 

Läs mer om hur det är att vara cykelbud idag 

http://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/387-

cykelbud/  

  

http://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/387-cykelbud/
http://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/387-cykelbud/
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Livsberättelse 5 

Besök: Mekaniska verkstadens kontor. Även 

Järnhandelns kontor och bostad. 

 

Per-Erik Mård, kontorist  

Per-Erik föddes den 24 juni 1910 i stadsdelen 

Landala i Göteborg. Hans far var lagerarbetare 

på en järnfirma och hans mor var hemmafru 

men tvättade och strök fintvätt åt andra. Fadern 

avled 1925 endast en månad efter att Per-Erik 

fått sitt första arbete som springpojke och 

modern började då arbeta som städerska på 

Vin- och spritcentralens kontor. 

Per-Erik var enda barnet och den lilla familjen 

bodde i en enrumslägenhet. Lägenheten var 

enkel, det fanns ingen garderob men en tambur, 

ingen diskho utan en avloppsvask med kallt 

vatten. Avträdet var på gården men ersattes 

senare av ett wc på varje våningsplan. 

Elektricitet fanns inte från början men kom 

sedan, med en ljuspunkt i kök och rum. 

Inkomsten i familjen var inte stor och under 

första världskriget var paltbröd och 

morotspudding vanliga men mindre lockande 

maträtter.  

Per-Erik gick nio år i skolan. Någon diskussion 

om yrkesval eller vad han ville göra förekom 

inte. Våren 1925 kom hyresvärden och frågade 

Per-Erik om han ville följa med honom till hans 

arbetsplats hos en stor byggmästarfirma och 

tala med chefen. Den yngste mannen på 

affärskontoret hade varit i militärtjänst och 

blivit sjuk och dött. Det blev uppgjort att han 

skulle avsluta skolgången först, därefter skulle 

han omedelbart börja som kontorspojke. Det 

var hårt att få sommarlovet kortat till en enda 

söndag – men det fanns en ljuspunkt, han skulle 

få använda trampcykelen gratis på sin fritid. Det 

var lockande för en arbetarpojke 1925 som inte 

hade råd med en egen cykel.  

En av de första arbetsuppgifterna han fick lära 

sig var att hjälpa till med att göra blåkopior på 

ritkontoret. Det var något som liknade 

fotokopiering. Ljuskänsligt papper och ett 

ritningsoriginal skulle placeras under en putsad 

glasskiva i en svängbar inrättning och vändas 

upp mot ett takfönster. Efter exponeringen 

skulle kopian blötas i ett vattenbad i en stor 

grund plåtlåda och sedan hängas upp med 

häftstift på smala träribbor att droppa av och 

torka över vattenlådan.  

Ganska snart så ersattes blåkopiorna av 

ammoniakbehandlade kopior. En annan sorts 

kopiering var brev och fakturor som skulle 

våtkopieras i bok. Det var tidens sed att 

korrespondens, fakturor och övrig bokföring 

skulle ske i bundna böcker. 

Firman var en arkitekt- och byggmästarfirma 

som hade ett eget ritkontor och ett affärskontor, 

båda i samma hus. Där fanns också ett 

materialförråd med tillhörande snickeriverkstad 

samt en brädgård, väl placerad för att ta emot 

virkeslaster både med järnväg och med fartyg.  

Då Per-Erik började hade företaget två bröder 

som chefer, de var söner till grundaren. Den ena 

brodern avled dock ett och ett halvt år senare. 

År 1928 bestod personalen av chefen, en 

byggnadsinspektor, en kontorschef, tre 

kontorister, en kassörska och fem på 

ritkontoret. Totat tolv personer. 

På snickeriverkstaden arbetade vid den tiden 

12-15 arbetare. På materialförrådet arbetade 4-5 

man och 2 lastbilschaufförer. På brädgården 

arbetade två man.  
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Kontorschefen var 72 år när Per-Erik började 

1925 och han arbetade ytterligare några år 

innan han drog sig tillbaka. Han ogillade 

räknemaskiner men det hindrade inte att 

räknemaskiner användes. Dock skrevs fakturor 

ganska länge för hand. Våt kopiering var svårt. 

Skrivmaskinens band måste vara av anilintyp 

och att fukta silkespapperet i kopieboken var 

rätt kinkigt. Fakturorna kopierades i en egen 

bok och det måste göras innan bläcket blivit allt 

för torrt. De fuktade sidorna med de inlagda 

originalen pressades i en speciell kopiepress, 

som måste dras till hårt.  

Per-Erik fick hjälpa kontorschefen att sortera 

och ta hand om följesedlar för levererade varor. 

Innan Per-Erik fick börja granska fakturor på 

inköp hade han i flera år sprungit omkring i 

staden, en gång varje månad för att betala dem. 

De betalades kontant. Pengarna förvarades i en 

kraftig plånbok med firmanamnet tecknat på 

framsidan. Det var endast till tegelbruk och 

sågverk ute i landet som de skickade 

postväxlar. Firman byggde något för Svenska 

kullagerfabriken och från dem kom en ekonom 

för att granska räkenskaperna. Han berättade för 

den dåvarande kontorschefen om fördelen, 

enkelheten och säkerheten med att låta postgirot 

sköta inbetalningarna. Försök gjordes, och så 

blev det i fortsättningen.  

Bokföringen för personalens avlöning bestod av 

bundna böcker där varje arbetare skrevs in 

arbetslag för arbetslag, först med timmar utan 

ackord sedan med ackordtillägg. 

Avlöningsperioden var endast en vecka och 

verkmästaren eller hans bud hämtade böckerna 

på avlöningsdagen och skickade dem åter nästa 

dag. 1936 kom jag med det djärva förslaget att 

göra en extra kolumn och skriva ackordtid 

bredvid den vanliga timlönen och sedan räkna 

samman istället för att behöva skriva allt två 

gånger. Det godkändes med viss tveksamhet. 

Per-Erik hade 60 kronor i månadslön 1926 och 

1938, samma år som han gifte sig så fick han 

350 kronor. 

Källa: Mitt liv och arbete. Kommunal- och 

industrianställda tjänstemäns minnen. Nordiska 

museet. 1987. 

 

 

 

 

 

 

 
Mekaniska verkstadens kontor 

Foto: Marie Andersson
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UPPGIFT A 
Ta reda på vad orden från texten betyder. 

 

Ackord 

 

Anilin 

 

Bokföring 

 

Fakturor 

 

Fotokopiering 

  

Följesedlar 

 

Kredit  

 

Postväxel 

 

Postgiro 

 

 

UPPGIFT B 
Sök svar på dessa frågor med hjälp av texten 

och besök i Mekaniska verkstaden och 

Järnhandlarbostaden. 

 

• Vilka olika yrken fanns här?  Finns 

samma yrken i dag? Om inte, vad har 

ersatt dem? 

 

• Vilken utbildning krävdes för dessa 

yrken? 

 

• Vilka arbetsuppgifter hade en 

kontorist? 

 

• Hur gick kopiering till på Mekaniska 

verkstadens kontor? 

 

• Per-Erik sprang runt i staden för att 

betala fakturor. Hur går det till i dag? 

 

• Var finns kvinnorna i Per-Eriks 

berättelse och Mekaniska verkstaden? 

Vilken roll har de? 

 

• Vilka apparater och hjälpmedel nämns i 

texten? Vilka hittar ni på kontoret? Vad 

motsvarar dem i dag? 

 

 

 

 

UPPGIFT C 
Att diskutera   

 

Läs mer om att vara kontorist/administratör 

idag på 

http://allastudier.se/utbildning/kontorist 

Detta yrke har ändrats mycket på 100 år, kan ni 

komma på fler yrken som förändrats? 

Finns det några som är sig lika? 

  

http://allastudier.se/utbildning/kontorist
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Livsberättelse 6 

Besök: Arbetarbostaden, 

Järnhandlarbostaden och järnhandeln.  

Tvätterskan Maria Hallström,  

Maria är född 1865 och hon bor med sin syster 

Anna och flera av deras barn i Arbetarbostaden. 

En son är i tonåren och arbetar i Mekaniska 

verkstaden. Både Maria och Anna är änkor, 

Marias man dog i tuberkulos för några år sedan. 

(Han hette Manne).  

Maria livnär sig genom att tvätta åt bättre 

bemedlade familjer. Hon hämtar tvätten hemma 

hos sina kunder och tvättar i Hammarby sjö, 

som ligger i närheten av hemmet.  

Skansens tvätterska Maria har lånat många av 

sina livsvillkor av Lotten, en av 

huvudpersonerna i Per Anders Fogelström 

bokserie ”Mina drömmars stad”. Lotten är 

tvätterska precis som sin mor Malin och hennes 

granne Tvätt-Johanna. De dagar hon ska byka 

ger hon sig av från hemmet på Södermalm 

redan vid tvåtiden på morgonen. Lotten är trött 

och märkt av hårt arbete. Den dag som ska bli 

hennes sista har hon och Johanna dragit ut sin 

tvättkälke på isen på Hammarby sjö för att 

skölja och klappa tvätt.  

”Vaken de sökte hade täckts av en tunn 

ishinna och den yngre stötte upp hinnan 

med piken de fört med sig. Hackade hårt 

i iskanten runt omkring för att förvissa 

sig om att den höll, lade ut brädan de 

skulle ligga på. Skölja och vrida, känna 

händerna domna av kylan. Lotten vågade 

inte tänka på de många timmar som 

väntade. Visst var hon glad för att de fått 

en sådan stortvätt, visst behövde hon 

pengarna. Ändå var det med något av 

förtvivlan som hon såg på den fullastade 

kälken/…/ Arbetet började. De grep 

plagg efter plagg, sköljde, slog med 

klappträna, vred ur./…/Timmarna gick 

under arbete. De frös och svettades, 

händerna blev okänsliga, som döda. 

Några raster hade de tagit, värmt upp sig 

och druckit kaffe inne hon gumman. Det 

grå diset mörknade till skymning och 

kväll. Egentligen borde de ha slutat för 

dagen, men det var skönt att få det sista 

gjort, inte behöva börja om på nytt nästa 

morgon. Därför fortsatte de, arbetade 

flåsande utan att ens orka tala till 

varandra längre. 

Lotten reste sig för att räta på ryggen ett 

ögonblick. Men kanske det skedde alltför 

hastigt, svindelkänslan blev starkare. 

Hon undrade om hon skulle svimma, 

sökte något att hålla sig i – men räckte 

inte fram till något, bara föll. Och medan 

hon föll kände hon iskylan och skräcken. 

Hon visste inte om det var hon själv eller 

Johanna som skrek. Hemma väntade 

maken Olof och de två döttrarna, som 

gång på gång sprang till fönstret för att 

se om inte mor kom. Till sist såg de en 

häst komma dragande på ett flak där ett 

vitt lakan lyste i skenet av gatlampan. 

Det hade hänt något förskräckligt. 

Johanna hade en sista hälsning med sig. 

Ta hand om Olof och barnen.” 

Källor:  

Fogelstöm, Per Anders. Barn av sin stad, 

Stockholm, 1962 
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Faktaruta: Tvätt 
Under förindustriell tid skedde tvätten i brygghus och vid sjöar och vattendrag. Det var ett slitsamt 

arbete som man utförde kollektivt några gånger om året. 
När industrialiseringen tog fart och allt fler flyttade in till städerna blev det svårare att hantera större 

mängder tvätt i hemmet. Det fanns kommunala tvättstugor där man kunde hyra in sig men de räckte 

inte till. Därför blev det under 1900-talets början vanligt bland städernas över- och medelklass att 

lämna bort sin tvätt till tvätterskor. Dessa kunde hämta stadsbornas tvätt för att sedan tvätta i 

tvättstugor eller vid sjöar. 

Redan i början på 1900-talet fanns tvättmaskiner men de var gjord för tvätt i stor skala och 

använddes därför mest vid sjukhus och andra offentliga institutioner. På 1920-talet dök de första 

tvättmaskinerna för hemmen upp men var då så dyra att de allra flesta fortsatte att lämna sin tvätt 

till tvätterskor. 

På 1930- och 40-talen blev tvätten en politisk fråga. Att göra hushållsarbetet enklare gjorde att 

kvinnorna kunde få tid till andra saker, till exempel att arbeta utanför hemmet. Under denna period 

dyker de första automatiska tvättmaskinerna upp och tvättstugor inrättades i flerfamiljshus. Med 

teknikens hjälp kunde då denna syssla åter utföras i hemmet. 

Källa: Henriksson, Greger Hållbart vardagsliv – mer eller mindre energikrävande konsumtion. 

Edsbruk 2004 
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UPPGIFT A 
Ta reda på vad orden betyder. 

Bättre bemedlad 

Byka 

Klappträ 

Pastörisering 

Pik 

Tuberkulos 

 

UPPGIFT B 
Sök svar på dessa frågor med hjälp av texten 

och besök i Järnhandeln med bostad. 

• På många arbetsplatser använder man 

arbetskläder av hygieniska skäl. Hur är 

det i Järnhandeln och Konsum? 

 

• Vilka hygienprodukter kan ni hitta i 

Järnhandeln och bostaden? 

 

• Säljer Järnhandeln några produkter som 

förknippas med tvätt? 

 

• Hur tvättade man i 

Järnhandlarbostaden? 

 

• Var finns männen i berättelserna om 

Maria och Järnhandlarbostaden? Vilken 

roll har de? 

 

• Marias man dog i tuberkulos som man 

bland annat kan få via mjölk. Vad 

gjorde man för att göra mjölken 

ofarlig? 

 

• Vilka apparater i Järnhandlarbostaden 

har hjälpt till att underlätta 

hushållsarbetet? 

 

• Titta i Järnhandlarbostadens badrum. 

Vilka hygienprodukter saknar du? 

 

• Be att få titta på kläderna som finns i 

byrålådor i Järnhandlarbostaden. Finns 

det några tvättråd? Jämför med idag.  

 

• Vilken sorts källor kan berättelserna om 

Maria och Järnhandeln med bostad 

bygga på? Är de tillförlitliga? 

 

UPPGIFT C 
Att diskutera   

I boken Mina drömmars stad så drunknar 

Lotten när hon arbetar med tvätten. 

Idag har vi arbetarskyddslagar som ska 

förhindra olyckor men det händer ändå. 

Vissa arbeten är farligare än andra. 

Kan du komma på några farliga yrken?            

Vilka och varför är de farliga? 

Tvätt har av tradition varit ett arbete som 

kvinnor utfört, tror du att det idag är någon 

skillnad i risker för män och kvinnors arbete. 
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Livsberättelse 7 

Besök: Järnhandlarbostaden, där man kan 

tänka sig att Svea varit hembiträde.  

 

Svea Nilsson, arbetssökande 

hembiträde  

Svea är 17 år och har just anlänt med tåget till 

Stockholm från Sundbyberg. Året är 1935 och 

hon söker arbete som hembiträde. Hon har 

tidigare erfarenheter från denna typ av arbete.  

Så här beskrivs det första mötet med en 

blivande arbetsgivare i en dagbok från tiden: 

”Jag tryckte på ringledningsknappen och 

ögonblicket därpå stod jag framför en 

högrest dam med blåsvart hår och stålblå 

ögon. Jag neg. 

- Ser hon inte vad det står på den där 

dörren, frågade frun och nickade mot en 

smal dörr med en vit emaljskylt med 

texten KÖK i blått. Det är genom den 

dörren hon ska gå, men för all del stig in 

här då, tillade hon, och lät mig passera 

in. Fru Lundberg gick husesyn med mig i 

hälarna. 

- Här i rummet ska parketten bonas 

varannan vecka med bonvax och det 

måste hon göra knästående för att orka 

gnida in vaxet. Badrummet är det extra 

noga med, där ska kakel, kar och 

tvättställ glänsa. Här i köket får hon 

ligga i kökssoffan, vi har ingen 

jungfrukammare, ingen har klagat förut” 

Så här kan en arbetsdag se ut för ett hembiträde. 

”Innan familjemedlemmarna stigit upp, 

som skedde vid sjutiden, skulle alla deras 

ytterkläder skor borstas. Så skulle de alla 

väckas med te, kaffe och choklad, alla 

ville ha olika. Klockan nio serverades en 

lätt frukost, klockan elva förmiddagskaffe 

och klockan en lunch samt vid tretiden 

eftermiddagskaffe, middag alla dagar 

klockan fem, samt slutligen te klockan 

åtta på kvällen. Då teet var drucket och 

alla överkast på sängarna var avtagna 

samt allting ordnat för natten var vi 

fria”.  

 

Källor 

Berggren, Rut: Erikas dagbok, Stockholm 2001,  

Hembiträdet berättar, om liv och arbete i 

borgerliga familjer i början av 1900-talet, 

uppteckningar ur Kulturhistoriska 

undersökningens arkiv, Nordiska museet. 
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Järnhandlarbostaden                                           Foto: Marie Andersson 

Faktaruta: Hembiträdets bakgrund och arbete 

Rekryteringen av hembiträden skedde i första hand från landsbygden. Dessa flickor var också de 

populäraste. Den vanligaste åldern för ett hembiträde var 14-19 år. Man fick ett arbete genom att läsa 

platsannonser, genom släktingar eller genom arbetsförmedlingen. Det var vanligt att man var anställde 

ett eller två år på samma ställe men det finns också exempel på hembiträden som stannade upp till tolv 

år hos samma arbetsgivare. Den vanligaste arbetsgivaren var en tjänstemannafamilj. 

Arbetstiden började vanligen klockan sju och arbetsdagar på upp till tolv timmar var inte ovanligt. Om 

arbetsgivaren hade gäster kunde arbetsdagen vara till klockan två på natten. Oftast hade man en ledig 

eftermiddag eller kväll i veckan. Ibland hade man också en helledig söndag en gång i månaden. På 

många håll sov hembiträdet i ett speciellt rum, jungfrukammaren. Om arbetsgivaren hade ett 

sommarnöje följde hembiträdet med dit. 

Lönen på 1930-talet kunde ligga mellan 10 och 75 kronor. En vanlig lön var cirka 50 kronor men 

varierade vanligen med erfarenheten. Till jul kunde man få en extra slant. 

Arbetskläderna kunde vara en blå klänning med vitt förkläde till vardags och en svart klänning med 

förkläde och krås till fest.  

I arbetsuppgifterna ingick vanligen tvätt, städning, sko- och klädvård, bakning och matlagning. I bättre 

bemedlade familjer hade man också en kokerska som då skötte all matlagning. 

Det betyg man fick från arbetsgivaren då man slutade var livsviktigt för kommande anställning 

Källa: Hellberg, Pia-Maria, m.fl. En etnologisk studie om hembiträden i Sverige 1900-1945, B-uppsats i 

etnologi, vårterminen 1974 

.  
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UPPGIFT A 
Ta reda på vad orden från texten betyder. 

 

Bona 

Bonvax 

Husesyn 

Jungfrukammaren 

 

UPPGIFT B 
Sök svar på dessa frågor med hjälp av texten 

och besök i Järnhandlarbostaden. 

 

 

• Hur är standarden på bostaden?  

Tänk på storlek, ljus, värme och 

hygien. Jämför med i dag. 

 

• Kan man se om det bodde barn här? 

Finns leksaker, barnrum eller annat som 

tillhört barn? 

 

• Hur var familjens ekonomi? Hur var 

hembiträdets? 

 

• Vilka fritidsintressen ägnade sig 

hembiträdet och familjen åt?  

 

• Var finns männen i Sveas och 

Järnhandlarbostadens berättelser? 

Vilken roll har de? 

 

• Tänk er att Svea arbetade här. Var 

skulle hon sova? Vad skulle hennes 

arbetsuppgifter varit? 

 

• Hur var Sveas arbetstider, rättigheter 

och arbetsmiljö? 

UPPGIFT C 
Att diskutera   

 

Finns det hembiträden i dag?  

Läs mer på http://www.rutavdrag.se/  

Om inte, vilka yrken har ersatt? Hur hade Sveas 

arbete sett ut i dag? 

Läs också om ROT-avdrag på 

http://www.rotavdrag.se/.  Vilka tjänster gäller 

detta? 

Vilka yrken idag är mans- och 

kvinnodominerade? Vad tror ni att Svea haft för 

yrke om hon varit en Sven? 

  

http://www.rutavdrag.se/
http://www.rotavdrag.se/
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Livsberättelse 8 

Miljöer att besöka: Gatan, 

Järnhandlarbostaden med gård och gården 

vid Snickeriverkstaden. 

 

Elof Andersson, gatsopare 

Elof Andersson är barnhemsbarn från Dalsland, 

född 1850. Som tolvåring flyttar han till 

Stockholm, där han får arbete som vaskare av 

latrintunnor. Efter några år avancerar han till 

latrintömmare och sedan till gatsopare. Elof är 

gift med Märta Stina, ett klipskt fruntimmer, 

som arbetar som tidningsbud. De har en dotter, 

som i sin tur har de tre barnen Dag, Saga och 

Stina. Den senare är fem år och Elofs speciella 

favorit. Elof är en ”snäll karl”, skötsam och 

måttlig med spriten. Han är engagerad i 

arbetarrörelsen, och har en stark bildningstörst, 

speciellt intresserad av filosofi och engelska 

språket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stadsgatan      Foto: Marie Andersson 

 

 

Faktaruta: Sophantering 

På gårdarna vid bostadshusen fanns vanligen en grävd grop där man samlade köksavfall, sopor, 

latrin och djurspillning. I dessa gropar bökade grisar efter föda. Varje fastighetsägare var skyldig 

att tömma gropen. Dess innehåll användes till egna eller andras odlingar. 

När torrdassen var allmänt förekommande och renhållningsverk saknades tömdes latrinet också 

på av staden anvisade platser, såsom ”Träsket”, nuvarande Jarlaplan och ”Katthavet” nuvarande 

Berzeliipark. Arbetet utfördes av s.k. ”skitbärarkärringar” eller ”pudrettmadammer”, kvinnliga 

renhållningshjon, ofta kriminellt belastade och socialt utslagna.  

1849 köpte Stockholms stad Fjäderholmarna för att forsla dit latrinavfall. Detta användes sedan 

som gödsel av lantbrukarna i skärgården och vid Mälaren. Efter nio år fick man upphöra med 

detta p.g.a lukten. 
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1859 inrättades ett renhållningsverk i staden, med ansvar för latrintömning och gaturengöring.  

Budning-  att köra runt och hämta latrin i tunnor, utfördes på nätterna. Tömmarna kallades 

”budare”. Även andra sopor än latrin kunde hamna i tunnorna, som glas, krossat porslin, trasor 

och gamla kläder. Det hände att renhållningsarbetarna rengjorde och tog reda på det som kunde 

användas. 

1860-tal - avloppsledningar för gråvatten(vad är det?) kopplades till flertalet lägenheter. Dessa 

mynnade ut i sjöar i och runt staden, utan någon form av rening.  

1902 – Stadens renhållningsverk tog över städandet av gator och torg. Detta innefattade 

gatusopning, gatuvattning, snöröjning, isspettning, sandning, rensning av kloakbrunnar och 

rengöring av urinoarer. Bortforsling av hästgödsel var en omfattande syssla. 

1903 saluförde Renhållningsverket följande slag av naturgödsel: 

Sopgödsel – köksavskräde och kreatursspillning, med eller utan inblandning av latrin. Har en 

”ofantlig förmåga att bilda mylla”.  Behöver förmultna före användandet. 

Pudrett – en blandning av latrin och torvströ, liknar fet trädgårdsjord, kan genast användas. 

Latrin – oblandad. Befodrar ”å det kraftigaste” växtligheten.  

1900-talets början, vattentoaletter fanns i vissa av Stockholms bostäder, men fortfarande 

dominerade dassen stort. Vattentoaletterna var kopplade till en septitank, som tömdes 

regelbundet.  

1900-talets början – Nyhet: papperskorgen. 

1907 – Sopsortering! Överståthållarämbetet bestämde att hushållens avfall skulle delas upp i 

”gödselsopor”, som användes till gödsel, och ”skräpsopor”, som brändes. Delningstvånget 

upphörde 1927.  

1920 till 1950 - Hästarna ersattes av motorfordon och hästspillningen försvann. Från 1950-talet 

sköttes all renhållning med maskiner.  

1930-tal - Staden börjar rena avloppsvattnet i nya bostadsområden mekaniskt och genom 

slamavskiljning.  

Källor: Bl.a. Stockholmskällan: diverse artiklar t.ex. ”Sopornas Stockholm 1900-talet till idag”, 

2011. 

 

 



 

 
 

   
  32 

 

SKANSEN – SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM!                                      LÄRARHANDLEDNING 2017 

UPPGIFT A 
Ta reda på betydelsen av följande ord. 

 

Kloak 

Latrin  

Septitank 

Torrdass 

Urinoar 

Vaskare 

 

UPPGIFT B 
Sök svar på dessa frågor med hjälp av texten 

och besök på gatan, Järnhandlarbostaden 

och gårdarna. 

 

• Hur förändras stadsgatan från 

Hyttorget, längst upp, till 

Konsumbutiken? Vilken del är 

modernast och hur ser man det? 

 

• Gatan var Elofs arbetsplats. Vilka andra 

yrken kan ha funnits på den här gatan? 

Skyltarna är ledtrådar. 

 

• Vad är rännan i kanten på gatan 

(rännstenen) till för? 

 

• På gatan och gårdarna finns två 

kulturhistoriska soptunnor. Hur skiljer 

de sig från de moderna? 

 

• I Järnhandlarbostaden och vid 

Kolonistugorna finns kulturhistoriska 

toaletter. Hur skiljer de sig från 

moderna? 

 

• Sopsortering ät inte någonting nytt. Hur 

kunde det gå till i början av 1900-talet? 

 

• Vilka användningsområden kan ni 

komma på för avfall, förr och nu?  

 

• Se er omkring i Järnhandlarbostaden, 

vilka förpackningar mm skulle vi 

återvinna idag? 

 

• Var finns kvinnorna i Elofs berättelse? 

 

 

 

UPPGIFT C 
Att diskutera   

 

Läs mer om att arbeta som sopåkare på 

http://www.yobby.se/browse/description/tte-

sopakare. Hur har yrket förändrats sedan Elof 

Andersson levde? Har yrkets statur förändrats? 

Läs mer om avfall som export på 

http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/pre

ssmeddelanden/greenpeace-avsloejar-illegal-du/ 

Vad finns det för problem med att avfall från 

bland annat Europa exporteras till länder i 

tredje världen? 

 

 

 
 

 

 

http://www.yobby.se/browse/description/tte-sopakare
http://www.yobby.se/browse/description/tte-sopakare
http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/pressmeddelanden/greenpeace-avsloejar-illegal-du/
http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/pressmeddelanden/greenpeace-avsloejar-illegal-du/
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