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Förord
Stadsmuseet fick i donation Per Anders Fogelströms stockholmianasamling år 1999, 
ett år efter han avlidit. Det är en mycket omfattande samling. Där ingår 80 hyllmeter 
litteratur eller 6200 volymer, 10 000 bilder och dessutom annat material som press-
klipp, kartor och kortregister. Fogelström har själv lyft fram samlingens betydelse för 
honom i romanskrivandet. Han har beskrivit det som en närmast mystisk upplevelse 
när samlingen började prassla och vakna till liv. Där fanns en historia som pockade på 
att berättas.1 Hur använde han samlingen mer konkret i romanerna? Som bibliotekarie 
på Stadsmuseet har jag varit nyfiken på det ända sedan samlingen kom hit.

Sören Lindström
Stadsmuseet
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Samlaren Per Anders Fogelström
Fogelström började köpa på sig skrifter om Stockholm omkring 1945. Han hade inga tankar på 
att använda dem i sitt skrivande utan det var ett privat intresse som växte och blev något av en 
hobby. Vi förknippar Fogelström kanske framförallt med de historiska romanerna i Stad-
serien som inleds med Mina drömmars stad, men i sin tidiga författarkarriär ville han bara berätta 
om nuet. Han har till och med skrivit att han då tyckte principiellt illa om historiska romaner.2

Efter åtta års samlande gav han ut sin första faktabok om Stockholm: En bok om Söder. 
Förmodligen var det första gången som han använde samlingen i sitt bokskrivande. Under 
50-talet började sedan en idé om en historisk romansvit växa fram. Arbetet med Mina drömmars 
stad tog fart 1958 när han avslutade sin anställning som journalist på Folket i Bild och blev för-
fattare på heltid. 

Per Anders Fogelström visar material ur sin Stockholmianasamling i bostaden på Styrmansgatan 27, 5 trappor. Fotograf Percy 
Oscarsson (Aftonbladet). Stadsmuseet i Stockholm, bildnummer AB 1087.
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Fogelström behövde alla tänkbara uppgifter om både människorna och staden. Hur var folk  
klädda under kläderna man såg på bilderna? Hur bodde de och vad åt de? Vad gjorde en sump-
runkare och hur tillverkade man tvål? Hur kändes det för en sjuårig sotarlärling som fastnade 
när han kröp genom en smal skorstenspipa?3 Fogelström började söka efter historiska fakta 
mer systematiskt, och upptäckte att det var tidsödande att ränna runt på olika institutioner och 
leta. Bristen på samordning mellan olika bibliotek, arkiv och museer gjorde att han önskade 
sig ett samlat register där man matat in uppgifterna på ”databand”. Detta skrev han redan så 
tidigt som 1968.4 Källorna behövdes hemma vid arbetsbordet. Hobbysamlandet växte till 
galenskap, som han själv uttryckte det.5

Okänt Stockholm
Hur använde Fogelström då boksamlingen i sitt romanskrivande? En liten fingervisning får 
man i antologin Okänt Stockholm, som han gav ut 1967.  Då hade de fyra första delarna i Stad-
serien kommit ut. På Mina drömmars stad följde Barn av sin stad, I en förvandlad stad och Minns du 
den stad. Serien avslutades året därpå med Stad i världen.

I Okänt Stockholm lyfte Fogelström fram en rad ganska okända författare och skribenter, 
med skildringar främst från 1800-talet. Han menade att eftervärlden alltför ofta endast fått se 
de privilegierades bild av staden. Det var dags att låta dåtidens vittnen träda fram och visa hur 

Antologin Okänt Stockholm, utgiven 1967 av Per Anders Fogelström.
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staden såg ut för det anonyma flertalet, ”låta andra röster tala, andra öden redovisas”.6 Dessa 
ord gäller förstås lika mycket romansviten som antologin.

Ur det okända kliver hamnbusar, mursmäckor, murare, sotare, brottslingar, hyrkuskar, 
”dihlströmare”, ”korvar”, krogvrak, prostituerade och många fler fram. Det är en mörk bild 
av en hård och smutsig stad med återkommande koleraepidemier som tecknas. Dödstalen i 
Stockholm var länge bland de högsta jämfört med andra städer i Europa. Ytterst hårda arbets-
villkor och en skriande bostadsnöd präglade de flesta invånares vardag. Flera bidrag rör kvin-
nors utsatthet med en ständigt närvarande risk för övergrepp. För många kvinnor framstod 
prostitution som enda utvägen ur en omöjlig situation.

Fogelström skrev att Okänt Stockholm till och med kan betraktas som en källredovisning 
till Stad-seriens första delar. Man ska inte förvånas om man hittar rena plagiat. Det var ett 
medvetet val av författaren. Fogelström ville låta scener och repliker från förr leva vidare i 
romanerna.7 När jag läste detta blev jag mycket nyfiken. Var någonstans då?  Hur ser det ut i 
romanerna? Jag tog fram Stad-serien och började leta. I denna artikel ger jag några exempel på  
hur källorna skymtar fram i romanerna.  Jag lägger Fogelströms källor sida vid sida med 
romantexten. Några av källexemplen är publicerade i Okänt Stockholm, men inte alla. Flera av 
källorna finns digitalt tillgängliga för nedladdning på Digitala Stadsmuseet.8

Mursmäckan på nybygget
I tidskriften Under röd flagg, finns artikeln På nybygge : ett stycke arbetarlif, skildrat på hvardagsspråk. 
Artikeln är signerad ”Murargrabb” och ingår i Okänt Stockholm.

Från murargrabbens beskrivning av en byggarbetsplats: 

Oftast tio minuters väg te mathålet, på tio minuter slaffsar man i säj lite mat – såvida 
man inte föredrar att skrota i säj lite torrskaffning – så rusar man iväg igen, ofta med 
ett halfätet bröd i näfven och så tio minuters väg tillbaka. Strax går pipan igen, man 
börjar åter arbeta, spyr opp halfva middagsmaten, när man börjar stå framstupa ...9 

I Barn av sin stad: 

… Bärta och några till av smäckorna skyndade bort till kaféet, slängde i sig mat, 
sprang tillbaka igen. Tio minuter att äta, tjugo minuter att springa – sådan blev ras-
ten. Flåsande hann hon på plats just innan pipan blåste på nytt. Böjde sig ner för att 
lyfta oket men hann inte mer förrän den osmälta maten kom upp. Spydde så försynt 
som möjligt i ett hörn och började vandringen, de ropade redan otåligt efter henne 
däruppe.10
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Vid närmare betraktelse finner man att skildringen av bygget där Bärta fått arbete som 
mursmäcka till stor del baserats på artikeln. Avsnittet i  romanen inleds med att Bärta får höra 
talas om ett ledigt jobb som uppstått när  polisen hämtat en mursmäcka på ett bygge. Kvinnan 
hade legat på kurhuset med en könssjukdom och arresterats för prostitution, trots hennes hög-
ljudda protester. Hon hävdade att hon blivit våldtagen av en smittad murare.11 I artikeln På 
nybygge ges bakgrunden:  

»…Har ni hört», frågar gamla Anna-Stina som varit me länge, »hur den där murarn 
gjorde i fjol våras där borta på söder, borta ve Kocksgatan. Han fick tycke för en flicka 
sir ni, åsså gaf han säj tusingen på att han skulle åt na. Å så passa han på, sir ni, en gång 
och tappa slefven ner i källarn, å ba na gå efter’n. Å hon gick förstås, å han strax efter, 
å innan hon visste orde åf va han ner i källarn, å där måtte de ha gått hett till. Hon har 
själf talt om et för mäj sen, att han promt skulle åt na, å när hon ville te å skrika knöt 
han bara näfven å sa: »håll bara käft, säjer ja,» sa han, å så min själ – om hon ville eller 
inte – kasta han omkull’na å gick åt na så hon har men åf et än i da. Sir ni, han hade en 
«burbon» [könssjukdom] som han inte sökt läkare för, aset å den smitta han henne me, 
å inte visste hon hva de där va, utan där gick hon å hala tills nån som haft likadant sa na 
hva de va. Å sen fick hon ligga på sjukhuset i nio månader, å så när hon slapp ut stog de 
en byling utanför å hampa henne.12

Mursmäckor vid operabygget på 1890-talet. Fotograf okänd. Stadsmuseet i Stockholm, bildnummer Fa 28177

BILD 3
SSMFA028177L.jpg



8

Vid denna tid – det sena 1800-talet – var prostitution lagligt under förutsättning att den  
prostituerade var registrerad och genomgick regelbundna kontroller. Man ville begränsa 
spridningen av könssjukdomar. Dessutom fanns strikta regler om hur de prostituerade skulle 
uppföra sig  och röra sig i staden. Mursmäckan arresterades för att man trodde att hon var en 
oregistrerad prostituerad.13

Tidskriften Under röd flagg, utgiven av Hinke Bergegren 1891.
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”Murargrabben” Knut Tengdahl
Tidskriften Under röd flagg gavs ut av Hinke Bergegren i nio nummer år 1891. Hinke Bergegren 
hade tidigare arbetat på Socialdemokraten men slutat efter en konflikt med huvudredaktören 
Hjalmar Branting. Hinke Bergegren ville ha en mer revolutionär, antiparlamentarisk inrikt-
ning och startade istället Under röd flagg. Många artiklar signerades med pseudonym, något 
man fick kritik för. Tre anarkister som uteslutits från Malmös Socialdemokratiska förening 
började efter uteslutningen skriva under eget namn.14

Bakom pseudonymen ”Murargrabb” finner vi den 24-årige Knut Tengdahl. Han hade 
tidigare arbetat som murare, men var journalist på Socialdemokraten sedan två år tillbaka när 
artikeln skrevs. Även Knut Tengdahl hade kritiserats av Branting. Det gällde inte bara politisk 
inriktning utan också ett provokativt språk som kunde stöta bort läsare och nya anhängare. 
När Knut Tengdahl exempelvis satte rubriken ”En förbrukad sirapslada” till en notis om en 
kyrka som stängts ändrade Branting rubriken till ”En kyrka mindre”.15 Knut Tengdahl valde att 
arbeta kvar på Socialdemokraten. Senare blev han socialdemokratisk politiker, satt både i riksda-
gen och stadsfullmäktige och arbetade bland annat med stadshusbygget. När Tengdahl avled 
1935 var han Stadsfullmäktiges ordförande.16

Knut Tengdahl skymtar förbi i egen person i Barn av sin stad. När historiska personer, före-
tag eller organisationer förekommer i berättelserna hittade Fogelström inte på. Anständigheten 
kräver ”att man inte falskeligen belastar dem med ogärningar och åsikter som inte kan beläggas”. 
Annars var Fogelströms huvudpersoner nästan alltid påhittade. Han var mest intresserad av de 
utnyttjade, förbrukade och bortglömda.17

Odaterat porträtt av Knut Tengdahl från Zeth Höglunds bok Hjalmar 
Branting och hans livsgärning, del 1, s. 210. Fotograf okänd.
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I romanen dyker Knut Tengdahl upp vid hamnarbetarnas strejkmöte där han blir vald till 
mötesordförande. Initiativtagarna till strejken i boken är Tummen, Berguven, Kalle Bagare, 
Fläsknisse och Max, som skrivit lappar med texten: ”Idag ge vi fan att arbeta. Vi strejka.” I princip 
hela skildringen i romanen är autentisk från en hamnarbetarstrejk år 1895 och kan läsas i en minnes-
skrift över Stockholms hamnarbetarfackförening.18 I romanen står: ”Deras riktiga namn skulle 
kanske ingen komma ihåg, men öknamnen bevarades i hamnarbetarnas minnen.”19 Och öknamnen, 
sånär som på Tummen, är förstås autentiska liksom texten på lapparna de satte upp.20

Två år efter strejken gav Knut Tengdahl ut Material till bedömande af hamnarbetarnes i 
Stockholm lefnadsförhållanden. Han intresserade sig för hur arbetet såg ut, hur det förändrats, 
inkomster och risker i arbetet. Som framgår av titeln var levnadsförhållanden av lika stort 
intresse – civilstånd, familjestorlek och inte minst bostadsförhållandena. På Östgötagatan 51 
delade till exempel  fyra familjer eller 28 personer på ett enda rum. Spisen delade de med ytter-
ligare fyra familjer.21

Mat och dryck fick ett eget kapitel med underrubriken ”superiet”. Mycket litet eller kanske 
inget alls hade gjorts åt alkoholmissbruket. Tidigare var det till och med inte ovanligt att arbe-
tarna uppmuntrades med sprit på arbetsgivarens bekostnad. Tengdahl refererar till  en historia 
om hur en bas tidigare tog med hela arbetslaget till krogen och gastade: 

– Arbeta villigt, busar, så får ni en sup! 
– Två ska’ vi ha! hördes då en röst ur hopen. 
– Ja, ni får två, blef svaret.22

Hamnarbetare år 1900. Fotograf okänd. Stadsmuseet i Stockholm, bildnummer F 85562.
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Ett snarlikt replikskifte finns i Mina drömmars stad: 

Jobba bra, busar, så får ni en sup! röt han. 
Då ska vi ha två, skrek Skräcken till svar. 
Låt gå för det, nickade Lundström. Tiden var dyrbar - men brännvinet billigt.23

Kolbärarna tillhörde de bäst betalda hamnarbetarna, men de hade också ett av de tyngsta arbetena. 
Tengdahl noterar att säckarna vägde 100-120 kg och att kolbärarna slets ut tidigt. Redan 
35-åriga kolbärare brukade känna sig trötta och inte riktigt orka med. Det fanns endast en 
kolbärare som fyllt 50 år.24

Denna namnlösa 50-åring återkommer i form av kolbäraren Storsäcken i Mina drömmars stad. 

Den väldige mannen darrade av oro. Nu, när han hade gott om tid, sökte och iakttog han 
ängsligt de små tecknen. Han kände ju regeln: en kolbärare blir aldrig mer än femtio år. 
Då dör han, utsliten, förstörd. Storsäcken var redan femtiosju, hade fått sju nådeår.25

Kolbärare vid Skeppsbron. Konstverk av Axel 
Erdmann år 1900, publicerat i Svenska Dagbladets 
julnummer Vinterbloss 1902. Konstverket användes 
också i en annons för Olaus Olssons kolimportaktiebo-
lag. Annonsen ingår i Fogelströms bildsamling.

Material till bedömande af hamnarbetarnes i Stockholm lefnadsförhållanden av 
Knut Tengdahl, utgiven år 1897.
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På  galgbacken vid Skanstull
Boken Skolpojksminnen med flera glada hågkomster från flydda dagar af en gammal skådespelare är skri-
ven av skådespelaren Adolf Hellander (1848-1906).  I utdraget i Okänt Stockholm minns 
Hellander hur han, 13-14 år gammal, bevittnade tillfångatagandet av gardisten Göthe, som 
rånmördat bodmamsellen Anna Sofia Forsberg.  Halshuggningen av Göthe år 1862 på galg-
backen vid Skanstull var Stockholms sista offentliga avrättning. Hellander berättar vidare om 
hur han begav sig till Skanstull och klättrade upp i ett träd för att kunna se över folkmassan. 
Men grenen brast precis innan bilan föll.26 Fogelström blinkar till Helander i sin skildring av 
avrättningen i Mina drömmars stad. ”Bödeln hade höjt sin bila. Så blänkte något av vintersol i 
eggen, som en blixt. Några kvinnor skrek till, en pojke föll ur ett träd.”27

Stockholms sista offentliga avrättning vid Skanstull år 1862. Illustration från skriften Mördaren Pehr Victor Göthes sista 
och uppriktiga sjelfbekännelse öfwer sitt å mamsell Anna Sophia Forsberg föröfwade mord samt betraktelser under 
hans sista stunder, den 8 januari 1862, Uppsala universitetsbibliotek. Skriften finns även i Fogelströms boksamling, men i en 
upplaga som saknar denna illustration.
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Stadsveterinärens rapport
Även kommunala rapporter återfinns i romanerna. I en rapport från 1882 av stadsveterinären 
Axel Billström kan man läsa: 

Från landsbygden kring Stockholm införas köttstycken på nedsölade samt sällan om 
ens någonsin rengjorda vagnar. Stundom är ett smutsigt hästtäcke, en gammal förbru-
kad säck eller något dylikt kastat ovanpå vagnslasten. /.../ Ett oskick, som för varje år 
mera tilltager, är att matvaruhandlare till personer av stadens lösa befolkning avyttra 
eller till utförsäljning utlämna varor, vilka till beskaffenhet äro så dåliga, att de ej å 
offentliga ställen kunna till salu utbjudas. Varorna kringföras av dessa återförsäljare 
eller kommissionärer på stadens gator och utbjudas i enskilda bostäder… 28

I början på Barn av sin stad har rapporten förvandlats till romanprosa. 

En tolvårig flicka skyndade fram över gångbanan av bräder som dolde Stora 
Badstugatans skvalbänk, under henne porlade och brusade kloakvattnet. Utanför 
gatans många bondkvarter hade de första morgonpigga bönderna redan samlats, flu-
gorna surrade kring kärror där köttstycken och ostar bristfälligt dolts av gamla säck-
ar och smutsiga hästtäcken. Flickan gled hastigt förbi, tog några steg ut i gatans sörja 
för att passera ett par berusade trashankar som kommit för att köpa skämt kött som 
de sedan kunde avyttra vid fattigkvarterens dörrar.29

Porträtt av Axel Billström från 1871. 
Fotograf Lars Christian Jensen. 
Sörmlands museum.

Stora Badstugatan 31, kvarteret Sjökalven som revs när Stora Badstugatan bredda-
des och blev en del av Sveavägen. Fotograf Kasper Salin, som dokumenterade staden 
under åren 1885-1919. Stadsmuseet i Stockholm, bildnummer F 3192.
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Törsten från bolagskrogen
Okänt Stockholm innehåller ett avsnitt som Fogelström gett titeln På bolagskrogen. Det kommer 
från Caféstudier i Stockholm och andra förstudier till en roman av Phocas. Bakom pseudonymen fin-
ner man Fredrik Lindholm (1861-1938), författare och journalist.

År 1876 bildades Stockholms utskänkningsaktiebolag, därav begreppet bolagskrog. Man 
ville skärpa reglerna kring alkoholutskänkning för att motverka spritmissbruket. En förestån-
dare på en bolagskrog var anställd, och fick inte provision på spritförsäljningen. Föreståndaren 
fick inte heller sälja på kredit eller servera berusade eller minderåriga.30 Av Phocas skildring att 
döma lyckades det kanske inte helt, kommenterar Fogelström i Okänt Stockholm.31 

Tonen i Phocas skildring är rätt raljerande, man anar att det inte rör sig om författarens stam-
lokal. Bland de olika typerna man enligt Phocas vanligtvis kunde möta på bolagskrogen fanns 
en karaktär som gjort en omvänd klassresa. 

Hans kläder, hvilka inom åtta dagar till skola vara omöjliga att skyla ens den allra 
eländigaste med, bära spåren af de sista anträngningarne af deras egares försök att 
»hålla sig uppe». 

Och Phocas skriver vidare: 
Önska icke att få veta hans historia! /…/ Måhända skulle ni få höra berättelsen om ett 
förfeladt lif, ett lif offradt för en idé, eller måhända – olycklig kärlek. – Hvad vet jag? 
– I alla fall råder jag er att icke spörja efter hans öde.32

Bokomslag Caféstudier i Stockholm och andra förstudier till romanen 
av Phocas, pseudonym för Fredrik Lindholm. Boken gavs ut år 1885.
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Mannen som gjort den omvända klassresan träder fram i Mina drömmars stad som ”Törsten” – 
”en utspårad tjänsteman som supit upp sitt arv och till sist hamnat i hamnens rännsten. En 
skranglig och smutsig krake i resterna av sin storhetstids sista kostym.” Tummen, huvudper-
sonen Hennings mer revolutionära vän, lyder inte Phocas råd utan slår sig ner hos Törsten och 
får för första gången höra talas om en märklig skrift: Det kommunistiska manifestet. Törsten 
citerar: 

Proletärer har inget annat att förlora än sina bojor. /…/ Men de har en värld att 
vinna. /…/ Målet kan bara nås genom en våldsam omstörtning. Må de härskande 
klasserna darra.33  

En eld tänds hos Tummen. När han sedan för sin fru Matilda upprepar ”Proletärer har inget 
annat att förlora än sina bojor”. Svarar hon ”Men vi, vi då?” Tummen får lov att erkänna att 
även han har något att förlora, och kommer fram till att man får se det mer som en liknelse.34

Törsten fick sitt öknamn i hamnen när han som nyanländ presenterade sig som Torsten 
Åslund ”som om han varit på bjudning”.  Torsten blev snabbt Törsten. Namnet står förstås för 
hans alkoholism, men i romanen också för bildningstörst och törsten efter förändring. Ett par 
kapitel senare har Tummen startat bildningscirkeln Lördagsbröderna där strejker och revolu-
tion finns på agendan.

Hamnarbetare utanför bolagskrogen Ekorren på dåvarande Götgatan 71. Av skylten framgår det att det är Stockholms 
utskänkningsaktiebolags utskänkningsställe No 73. Hamnarbetaren Per Ludvig Lindgren har meddelat att det till Ekorren kom 
bönder, slaktare, åkardrängar, bondfångare och annat slödder. Okänd fotograf. Stadsmuseet i Stockholm, bildnummer E 4546.
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Elsa Borg och bibelkvinnorna i Vita bergen
Fogelström letade länge efter Elsa Borgs bok Återblick öfver femton års missionsarbete vid Hvita 
Bergen i Stockholm: från hösten 1876 till hösten 1891. Elsa Borgs missionsverksamhet startade efter 
engelsk förebild. Man skulle verka där nöden var som störst, och man skulle ta hjälp av kvinnor 
som kände till livet där. Kvinnorna skulle sälja biblar, därför kallades de bibelkvinnor, bjuda in 
till möten och hjälpa nödställda. Vid vissa möten serverades även gröt varför inbjudningskorten 
kallades grötlappar. Elsa Borg betonade det praktiska arbetet – ”vår gudsfruktan behöfver 
vara alltigenom praktisk”. De drev såväl skyddshem för kvinnor som barnhem.35 Det finns en 
staty av Elsa Borg i Vitabergsparken, där hon omnämns som Den första verkliga socialarbetaren. 

Till slut hittade Fogelström boken på ett antikvariat för en krona.36 Man förstår att boken 
var viktig för Fogelström. Elsa Borg och hennes bibelkvinnor förekommer i flera delar av 
serien. Kapitlet i Mina drömmars stad där man möter bibelkvinnorna första gången heter Öknen 
och ödemarken. Rubriken kommer från ett bibelspråk som från första början fanns uppsatt på 
väggen i Bibelkvinnohemmet. ”Öknen och ödemarken skall lustig vara. ”37

I slutet på Mina drömmars stad stöter Henning på Klara – en gammal bekant –  och hennes 
tolvåriga dotter. Båda är prostituerade och Klara är helt nedgången. När Henning också för-
står att de saknar bostad blir han rådvill. Han vill hjälpa men vet först inte hur, så han tar dem 
till Elsa Borg och hennes bibelkvinnor.38 

Fogelström låter dessutom sitt eget alter ego finna boken på ett antikvariat i  sista delen i 
Stad-serien – Stad i världen . 

Han hade bläddrat och läst ett stycke här och där i det lilla häftet, skrattat litet åt den 
ibland salvelsefulla tonen. Ändå fängslats av de många märkliga öden som fanns 
insprängda mellan bibelcitaten och bönesuckarna. Stor nöd och djup fattigdom, 
hemlösa, försupna och nedslitna människor i ”en illa känd trakt”.39

Elsa Borg 1826-1909. Fotograf okänd. 
Stads museet i Stockholm, bildnummer  
D 1776.
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Utsikt från Vita Bergen mot Katarina kyrka. Oljemålning av Fritz Ahlgrensson år 1873. Stadsmuseet i Stockholm, inventarie-
nummer 12471. I sista stycket i Vita bergens barn beskriver Fogelström en vy som får mig nästan att tro att han sett tavlan. 
Där står: Lotten stod uppe på det kala vitskimrande berget, såg ut över kåkbebyggelse och täppor där nedanför, vattenblänken, 
Katarinas kupol som reste sig över gyttret av hus i nordväst. En fattig trakt, en utkant, nästan något av en vildmark.

När han sedan, i slutet på 1950-talet, står bland husen på Åsöberget där den tidigare slummen 
blivit till kulturreservat förundras han över förändringen. Det krävdes inga stora offer för att 
förvandla öknen och ödemarken. Det gällde bara att tänka på nytt sätt. Det handlade inte om 
nåd och välgörenhet utan om rättvisa. Och ingen förlorade på det.40

Återblick öfver femton års missionsarbete 
vid Hvita Bergen i Stockholm : från hösten 
1876 till hösten 1891 av Elsa Borg

Det första Bibelkvinnohemmet på Nya Gatan 28, senare omdöpt till 
Skånegatan 104. Ur Återblick öfver femton års missionsarbete vid 
Hvita Bergen i Stockholm, s. 5.
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Stockholms oordenteligheter, utgiven av Wilhelm Momma 
under åren 1770–1771.

Stockholms oordentligheter
Stad-serien kan betraktas som en släktkrönika omfattande åren 1860-1968. Fogelström åter-
upptog berättandet om släkten i Barn-serien, som inleds med Vävarnas barn, och fortsätter med 
Krigens barn och Vita bergens barn. Här berättas om tiden som föregick Stad-serien. 

I Vävarnas barn står: 

I rännstenar och pölar på gatorna låg sopor och skräp av alla de slag. Och det var inte 
bättre i själva staden, i Riddarholmskanalen, helt nära bron, flöt en död häst. Den var 
eländigt mager, som arbetshästar oftast var eftersom man inte åt köttet. Men buken 
var uppsvälld som en stor boll.41

Det finns separata kommentarshäften till Barn-serien. I häftet som behandlar Vävarnas barn 
hänvisar Fogelström till tidskriften Stockholms oordenteligheter, som gavs ut av Wilhelm Momma 
under åren 1770-1771. 

Förleden Söndag eller d. 6 i denna månad, då Deras Mj:ter gjorde en promenade til 
Riddarholmen, sågs en död häst ligga i Canalen inwid bron. Et så ohyggeligt spekta-
kel för hwar man och särdeles höga Öfwerheten, hade icke lätteligen i någon af de 
andre större Städer i Europa förefallit. Policen hade förut gjort sin ronde, och skaffat 
ur wägen den döda hästen: men hos oss är det icke sällsynt at se döda hästar ligga et 
eller flera dygn på gatorne.42

I Stockholms oordenteligheter hittade Fogelström vardagsskildringar som var svåra att finna på 
annat håll. Där klagas över smutsen på gatorna, ovettiga kuskar, ohederliga skomakare, tjuvar 
och lättingar. Här omnämns också de fattiga och egendomslösa arbetarna på Barnängens klä-
desfabrik som ”Wåra Tiggande Spectakel ifrån Fabriquerne”. Och man klagar över att de ”få 
fritt stryka ikring wåra gator”.43 Tidskriften var så pass intressant för Fogelström att han skrev 
en artikel om den i Sankt Eriks årsbok 1994.
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Eric Salander vid Barnängens klädesfabrik
Eric Salander är ännu en historisk person som förekommer i berättelsen. Salander ledde arbetet 
vid Barnängens klädesfabrik och dyker upp i Vävarnas barn.

Erik Salander blev desperat ibland. Inte minst när hans eller andras arbetare begärde 
högre löner. De svenska tygerna fick inte bli dyrare än de utländska och lönerna spelade 
en mycket stor roll vid prissättningen. Överallt i Europa var klädesarbetarna de fatti-
gaste uslingarna, då måste de vara det också här om man skulle klara sig i konkurrensen. 
Dessutom var det ju arbetarnas fattigdom som skulle förmå dem att arbeta mer och 
bättre, viljan att överleva skulle sporra dem. Han hade talat för ökade priser på mat-
varor och andra förnödenheter, det måste kosta att äta och leva om folk skulle förmås 
att arbeta effektivt. Om de inte hotades av nödens piska blev de lata och liderliga.44

Salander var författare till flera skrifter i nationalekonomiska ämnen. I skriften Genwäg til slög-
der, som han gav ut år 1754 finns underlaget till Fogelströms beskrivning av Salander – han 
ville ju inte pådyvla historiska personer åsikter som inte kan beläggas. ”Magan och behofwen, 
äro starckaste pådrifware”.45 Hungern som drivkraft.

Avsnitt ur Genwäg til slögder av Eric Salander, utgiven 1754 . I klartext står: 
The förra [manufakturisterna] måste wara rika och förmögne, annars äro the icke i stånd, at förlägga och uppehålla 
the sednare [arbetarna]. Theße åter äro mäst ut-fattige, uhr hand och i mund; annars arbeta the intet för the förre, 
ej heller för andre: Magan och behofwen, äro starckaste pådrifware.

Fogelströms exemplar är en fotostatkopia. Fotostatkopior är inte ovanliga i samlingen – vackra bokband var inte av primärt 
intresse. Det var innehållet Fogelström ville åt. 
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F. Paulis parfymeri
Fogelström  antecknade sällan i sina böcker. Ett undantag finner vi i ett exemplar av hans egen 
En bok om Kungsholmen. Istället för att skriva i boken klistrade han in lappar, kanske för en 
eventuell senare upplaga eller också bara för sin egen skull. 

En bok om Kungsholmen av Per Anders 
Fogelström, sid 75. Notera särskilt översta 
lappen: ”Min syster arbetade på F. Paulis 
parfymeri vid Fleminggatan 41, så tvål och 
asymol saknades inte hemma. När flickorna 
kom från Paulis doftade hela Fleminggatan”, 
V. Björkqvist i brev till PAF.

F. Paulis parfymeri, Fleminggatan 39 (och 
inte 41 som det står i brevet). Huset revs år 
1936. Fotograf B. Hedkvist. Stadsmuseet i 
Stockholm, bildnummer F 33708.

Kungsholmsromanen Mödrar och söner inleds med:

Stoftskyarna från Kungsholmens alla fabriksskorstenar färgades röda av västersolen. 
Kvällen var ljum. Utanför järnstaketet mot Fleminggatan satt gummor med korgar 
och sålde årets första mogna äpplen. Klockan sju började fabrikspiporna vissla ut 
arbetsdagen och några minuter därefter strömmade flickorna från Paulis parfymfabrik 
ut genom grinden. Gatan fylldes av den starka parfymdoften som impregnerat deras 
kläder, hår och hud.46 

Fogelström hänvisar till brevet i kommentarsdelen längst bak i romanen.
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Att ljuga sant
I en historik över Skorstensfejeriarbetareförbundet hittade Fogelström mängder av uppgifter 
om sotarna och deras yrke.47 Det kunde han sedan utnyttja när han i Barn av sin stad låter oss 
möta sotarlärlingen Johan. I sotarlaget rådde en stenhård rangordning där de yngsta lärlingarna, 
nynasarna, stod längst ner. I historiken fick han reda på mycket om det slitsamma arbetet, vad 
för arbetskläder de använde, att femti öre hette ”ömtifere” på sotarmoj, deras eget yrkesspråk, 
och mycket mer. Han fick också veta att det hände att sotarpojkarna fastnade i skorstens pipan. 
Jag skrev i början att Fogelström undrade hur det kändes för sotarlärlingen som fastnade. Just det 
har jag inte hittat någon vittnesbörd om i samlingen. När det uppstod kunskapsluckor kunde 
Fogelström som realistisk romanförfattare inte bara nöja sig med att han inte visste, handlingen 
måste löpa vidare. Fogelström tvingades istället ”ljuga sant”.48 Skulle det lyckas gällde det att 
vara påläst. Han fick bekräftelse på att det gått hyggligt vad sotarlärlingen beträffar efter att en 
sotarmästare berättat hur kusligt han tyckte det var att höra Fogelström läsa just det avsnittet 
ur Barn av sin stad. Sotarmästaren hade varit med om det själv som pojke.49

Gruppbild av sotare 1905–1910, fotografi från Larssons Ateljé. Stadsmuseet i Stockholm, bildnummer D 4856.
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I skrivandet fick sedan lusten att berätta om allt Fogelström hittat underordnas skildringen. 
Bara det som förstärkte berättelsen och gjorde den mer levande fick vara kvar.50 I brev till sin 
förläggare beskrev han den tidsödande och stundtals plågsamma arbetsprocessen, och tvånget 
att stryka.51

Fogelström har beskrivit startimpulsen till romansviten så här: 

Men medan åren gick hände något märkligt. De gamla skrifterna, klippen och bil-
derna började prassla och dofta. De levde – och berättade en historia som kändes 
viktig och också var ganska okänd. Den började prägla min vardag. När jag gick 
genom gatorna anade jag det förflutnas öden, såg dess skuggor om än otydliga, 
undanglidande. Men det lockade till fortsatt samlande och läsande, att komma när-
mare och lära känna. Och att berätta.52

Precis som Fogelström ville veta hur det kändes för en sotarlärling att fastna i en skorstenspipa 
får jag som läsare veta hur det kan ha känts att leva då. När jag läser Fogelströms romansvit åker 
jag tidsmaskin, och den känslan förstärks när jag hittar spåren från källorna i den. När den 
påhittade krogtypen som man kan finna på bolagskrogen döps till Törsten och får stor bety-
delse för Tummen, när skådespelaren Adolf Hellander som namnlös pojke i en bisats faller ner 
från ett träd vid galgbacken vid Skanstull eller när den anonyme 50-årige kolbäraren blir 
Storsäcken och får lufta sin oro i Mina drömmars stad.
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