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Från fattigland 

till välfärdsstat 
 
Den som inte kan sin historia förstår inte dagens verklighet! Så 
brutalt kan nödvändigheten av kunskap om och känsla för 
gångna tider uttryckas. I många högtidliga sammanhang har det 
konstaterats att förståelsen för dagens verklighet, möjligheten att 
göra en kalkyl för framtiden, är helt avhängigt av vad vi vet om 
det som varit. 
 
När Arbetarrörelsens arkiv i Malmö nu fyller 50 år- det sker den 
26 oktober 1991- är det inte långt till de allmänna sanningarna 
om behovet av en realistisk historiesyn. Det var alltså 1941, 
under brinnande krig, som Skånes SSU-distrikt såg sitt initiativ 
om ett arbetarrörelsens arkiv förverkligat. Och filosofie doktor 
Tage Lindbom från arbetarrörelsens arkiv i Stockholm- startat 
1902som var inbjuden talare vid mötet på ABF-hemmet i Malmö, 
tyckte det var signifikativt, att initiativet just kom från ungdomen. 
Det var de unga som i krig och krigstider starkast kände behovet 
av att skydda det stora material som fanns inom den skånska 
arbetarrörelsen. 
 
Sveriges historia är inte dess kungars. Det är en angelägenhet 
för arbetarrörelsen att skaffa fram material till historikerna, när 
dessa en gång skall skriva vår tids historia. Tage Lindbom 
förklarade: Som ett motto för denna vår gärning bör stå: Arbetets 
ära! Han pekade på, att hembygdsrörelsen, som egentligen haft 
uppgiften att bevara vår historia hade monopoliserats av de 
konservativa krafterna i samhället. Skolans läroböcker hade 
förbigått arbetarrörelsen under hela 1800-talet och inte heller 
tagit särskilt väl hand om det arbetande folkets historia ens under 
1900-talet. 
 
Tage Lindbom visste vad han talade om. Och även om han varit 
mycket mer kritisk hade ingen kunnat förebrå honom.  
 



Arbetarrörelsens historia blev nämligen inte rumsren förrän långt 
senare. Handlingarna hos Arbetarrörelsens arkiv i Malmö ger 
besked om, att det är först på senare år, som borgerligt fostrade 
historiker vågat sätta sina fötter i de arkiv, som genom 
protokollböcker och verksamhetsberättelser, tidningsurklipp och 
foton, fanor, gamla avtal, märken och banderoller berättar 
historien om Sveriges utveckling från fattigland till välfärdsstat. 
Och som skildrar den verkligheten från arbetarnas och 
tjänstemännens horisont. 
 
Att sätta sig tillrätta med de gamla minnena i arkivet är en fasci-
nerande resa genom mer än 100 år av svensk historia. Vem 
känner t ex till tidningen Tjänarinnebladet, som utkom mellan 
1905 och 1947? Denna tidning för hembiträden anslutna till 
Malmö hembiträdesförening och liknande föreningar i andra delar 
av landet, hade till uppgift att verka för att hembiträdena hade 
någorlunda hyggligt både vad lön och arbetstider beträffar. Det 
var det socialdemokratiska kvinnoförbundet som initierade och 
startade denna hembiträdenas fackförening. 
 
Bakom centralarkivet i Malmö och de övriga arkiven i Skåne står 
Arbetarrörelsens kulturhistoriska förening. Den här jubileums-
skriften kommer främst att handla om centralarkivet i Malmö. Inte 
för att de övriga arkiven inte skulle förtjäna att dokumenteras, 
men för att det är centralarkivet i Malmö, som fyller 50 år. 
 
De övriga arkiven öppnades alla senare, ja, det återstår nog 
ännu något på den önskelista, som kulturhistoriska föreningen 
skrev för länge sedan. Men ett efter ett uppstod och uppstår 
arkiven. Svårigheten är inte att det saknas entusiasm för att gå 
vidare. Problemet är att få tag på lämpliga lokaler. Det är inte mer 
än tio år sedan Malmö-arkivet fick godtagbara lokaler, efter 40 år 
av ständiga lokalbekymmer, som gjorde det mycket svårt att 
ordna samlingarna på ett vettigt sätt. Men nu är den frågan löst 
och arkivet har ett material, som kan tillfredsställa den kräsnaste 
historieforskare. Vilket också bevisas av att arkivet får fler och 
fler besök av forskare och grupper av historieintresserade. 
 



Det bästa som kunde hända Arbetarrörelsens arkiv i Malmö vore 
att ännu fler intresserade hittade dit. Ekonomin har äntligen blivit 
någorlunda hygglig, men det finns många önskemål för framti-
den, som kräver kapital. Som att spela in gamla pionjärers berät-
telser, som måste ske snart. Att göra videofilmer av pionjärerna 
och dokumentera en del av de gamla malmömiljöer som ännu är 
något så när bevarade. Också det är ett arbete, som måste ske 
snabbt. 
 
För att förverkliga den nuvarande styrelsens drömmar behövs, 
som sagt, kapital. Och det är lättare att skaffa nödvändiga 
resurser om man kan peka på att arkivet utnyttjas flitigt. Det 
sporrar nog både de kommunala myndigheterna och landstingen 
till lite djupare grepp i samhällets plånbok och förhoppningsvis 
intresserar det också fler att bli medlemmar i föreningen. 
 
Det finns framtidsvyer i styrelsen och bland arkivets personal. Gå 
till Folkets hus och titta hur mycket intressant arkivet har att bju-
da! 
 

  



Sveriges historia inte bara kungarnas 
Sven-Erik Mohlin, kassaföreståndare i Handelsanställdas för-
bunds arbetslöshetskassa i Malmö, är sedan 1977 ordförande i 
Arbetarrörelsens Kulturhistoriska Förening i Skåne. Han efter-
trädde riksdagsman Kurt Ove Johansson, när dennes rikspolitis-
ka uppdrag inte gav honom tillfälle att satsa tid och krafter på den 
kulturhistoriska föreningen. 
 
Föreningens protokoll är rena matrikeln över kända namn inom 
den skånska arbetarrörelsen. Riksdagsmän, landshövdingar, 
statsråd, chefredaktörer, journalister, ombudsmän och många, 
många andra som tidigt insåg att det var nödvändigt att synliggö-
ra arbetarrörelsens historia. Den hade stått i skamvrån länge, när 
det i Skåne bildades en arkivförening. Visserligen hade Stock-
holm haft ett arbetarrörelsens arkiv ända sedan 1902 och många 
andra orter hade det också. Men de flesta av dem var mindre 
arkiv, många förvarades hemma hos någon intresserad, andra 
stuvades in i källare och på vindar, där de inte var tillgängliga för 
någon utomstående annat än i mycket begränsad omfattning. 
 
I det strängt borgerliga samhälle som Sverige var långt in på 
1900talet, där storindustrin, bruken och godsen samt kyrkan och 
ämbetsmännen bestämde landets utveckling, var det kanske 
naturligt att Sveriges historia blev dess kungars. 
 
I den gamla skolan rabblades regentländer, tvingades barnen att 
lära sig årtalet för de drabbningar, som den svenska hären åkte 
Europa runt och initierade. Det var viktigare att lära sig när Gus-
tav II Adolf dog och när slaget vid Poltava gjorde slut på den 
svenska stormaktstiden, än att undervisa dem i det nya 
samhällets framväxt. 
 
Inte var det särskilt angeläget att låta barnen i skolan läsa om ar-
betarnas insatser för den framväxande industrialismen. Inte var 
det av intresse att ge grundliga kunskaper om skotten i Ådalen, 
om strejkerna vid Mackmyra, om lantarbetarnas hårda kamp för 
mänskliga villkor. Striderna mot de skånska och mellansvenska 



godsägarna, som höll statarsystemet vid liv för att skaffa billig ar-
betskraft, var det närmast genant att lära ut. 
 
Det var många krafter inom arbetarrörelsen, som insåg att vår 
svenska historia saknade många viktiga inslag. Och de insåg att 
den sneda beskrivning som gavs officiellt bara kunde vändas rätt 
om allt det omfattande material, som arbetarrörelsens pionjärer 
dock hade i sin ägo, kom till forskarna. På det sättet kunde sena 
tiders barn få en någorlunda uppfattning om förhållandena i tidi-
gare skeden. De flesta inom rörelsen förstod hur viktigt det var 
även om det inte formulerades i så märkvärdiga termer. 
 
Men att det var nödvändigt att lära sig om det som varit för att 
kunna förstå det som hände mitt ibland oss, det insåg de flesta. 
Många värdefulla bidrag till vår historia hotades. Pionjärernas 
protokollsböcker, avtal och andra handlingar slängdes ofta när 
de gick bort. Inte av illvilja men på grund av att de 
efterkommande inte trodde att det var något värde i "det gamla 
skräp" som den avdöde släktingen hade sparat. Ibland var det 
också fara för fackföreningarnas material. En del av de 
handlingar som fanns ute i avdelningarna ansågs efter en längre 
tidsrymd vara utan värde. 
 
Många av äldre tiders politiska och fackliga förtroendemän märk-
te säkert själva, när de talade med sina egna unga släktingar, att 
dessa hade många felaktiga uppfattningar om "den gamla goda 
tiden". Då gällde det inte bara att muntligt bära fram en tradition, 
det var av stor vikt att genom handlingar av olika slag bekräfta 
det som farfar eller morfar hade berättat. Ungdomens sunda 
skepsis för de äldres åsikter fick inte skymma den historiska 
verkligheten. Det som de gamla hade att berätta var just sådant 
som dokumenterade verkligheten. 
 



  
 
Sven-Erik Molin leder förhandlingarna vid årsmötet med 
Arbetarrörelsens Kulturhistoriska Förening i mars 1991. 
Mötet var välbesökt och avslutades med en intressant exposé 
över skånsk historia av Sven Rosborn från Malmö museum, spm 
pläderade för en skånsk historia att läsa i skolan.



Ungdomen satsade på skånska arkiv 
Mitt under brinnande krig - den 26 oktober 1941- samlades på 
initiativ av Skånes socialdemokratiska ungdomsdistrikt ett antal 
intresserade på ABF-hemmet i Malmö. Uppgiften var att tillsätta 
en interimsstyrelse för Arbetarrörelsens kulturhistoriska förening, 
vars främsta uppgift skulle vara, att genom inrättande av arkiv 
levandegöra arbetarrörelsens historia. Redan då var det bråttom 
om man ville ha kvar material från 1800-talet. Visserligen levde 
en del av pionjärerna, men deras led blev allt glesare och för 
varje gammal kämpe som lades i graven, riskerades att värdefullt 
material kastades på sophögen eller brändes upp. 
 
Riksdagsman Olof Andersson, Malmö, och redaktör Axel Uhlen 
på tidningen Arbetet, ingick i interimsstyrelsen liksom redaktör 
Allan Selge, Helsingborg, ABF-instruktör Ivan Olsson i Tomelilla 
och expeditör Folke Anderberg, Arlöv. Den senare också anställd 
på tidningen Arbetet, där han så småningom avancerade till eko-
nomidirektör. Andersson blev ordförande, Uhlen vice ordförande 
och Folke Anderberg sekreterare. 
 
Det blev inte oväntat sekreterarens uppgift att göra upp förslag till 
stadgar och det bestämdes att interimstyrelsen skulle träffas 
redan den 9 november 1941. 
 
När "fotfolket" släpptes in på ABF-hemmet var det ungdomsdi-
striktets ordförande Folke Anderberg, som hälsade välkommen 
och särskilt då fil dr Tage Lindbom. Han arbetade vid arbetarrö-
relsens arkiv i Stockholm, som då hade 39 år på nacken och han 
var en av arbetarrörelsens kulturpersonligheter. 
 
Han erinrade om att det i november 1941 var 60 år sedan August 
Palm höll sitt första politiska föredrag på Hotell Stockholm i 
Malmö 
(den 6 november 1881) över ämnet "livad vilja socialdemokrater-
na"? Palm fick bara tala en gång på det hotellet. Den 26 
november blev Hotell Phoenix möteslokal och 800 personer kom 
för att höra "Arbetarnas ställning och huru densamma kan 



förbättras". Därefter flyttades mötena till Almbacken, där lokalen 
var större och Palm talade varje söndag. När Palm återkom till 
Malmö efter en brådstörtat avbruten agitationsresa, räckte inte 
lokalen till när han skulle tala. Det var i januari 1882 och bara 2-3 
grader varmt. Men mötet flyttades utomhus och från ett päronträd 
med en altan, som använts för servering om sommaren, talade 
han. Det var helt nära den plats där det strikt funktionella 
stadshuset nu finns. Det träd varifrån August Palm talade blev 
tyvärr nedhugget i samband med stadshusbygget av en nitisk 
men i historia något klent bevandrad. Ett litet bevis på 
historielöshetens faror. Tage Lindbom påpekade att 
arbetarrörelsen i Skåne hade ca 1500 organisationer och att det 
var viktigt med arkiv ute i landet, eftersom Stockholm omöjligt 
kunde ta emot allt. Lindbom hoppades att Skåne genom 
startandet av ett arkiv skulle kunna få ett bättre grepp om det 
material, som berättade så mycket om samhällets framväxt. 
 
Han var kritisk mot hembygdsrörelsen, som genom starkt borger-
ligt inflytande inte hade fullgjort sin uppgift vad gällde insamling 
och arkivering av material som gällde arbetarrörelsens historia. 
Hembygdsrörelsen hade i stället inriktat sig på att bevara allmo-
gekulturen, en viktigt uppgift det också men som måste komplet-
teras med material från den framväxande industrialismen. Den 
utvecklingen hade ju gett oss ett helt annat samhälle. 
 
Efter Lindboms anförande och en kort diskussion beslöts bilda 
Arbetarrörelsens kulturhistoriska förening i Skåne. Till deras 
första möte inbjöds partidistriktet, kvinnodistriktet, Skånes 
fackliga arbetardistrikt, som FCO hette då, ABF, Skånes distrikt 
av Kooperativa Förbundet, Verdandi och partitidningarna. 
 
Beträffande de senare är värt att notera, att de var fyra till antalet: 
Arbetet i Malmö, Aurora i Ystad, Kristianstads Läns Demokraten i 
Kristianstad och Skånska Socialdemokraten i Helsingborg. Ar-
betarekommunerna i Malmö, Helsingborg, Lund, Landskrona, 
 



 
 
I januari 1882 talade agitatorn August Palm från en altan i ett päronträd 
på Almbacken, där det nyvackra stadshuset nu ligger. Han hade blivit 
utkörd från två hotell i Malmö i november 1881 och fick inte tillträde till 
någon tillräckligt stor möteslokal. Här en teckning från evenemanget. 
Päronträdet har vid två tillfällen stått i vägen för Malmös expansion. 
Den tidigare stadsträdgårdsmästaren Birger Myllenberg tog vid första 
nedsågningen ympris, som sändes till Alnarp. Senare planterades 
resultatet av ympen vid Almbacksgatan nära dåvarande 
bostadsförmedlingen. När det nya stadshuset skulle byggas sågades 
trädet ner ännu en gång. Men chefen för stadens plantskola, Ingvar 
Jeppsson tog ympris från trädet, och har nu sju, åtta plantor i stadens 
växthus, som kan planteras ut. Av de två plantor som sattes ut första 
gången finns ett träd kvar, bakom Folkets hus i Malmö. 

 



Kristianstad, Trelleborg och Ystad var också inbjudna. Den 15 fe-
bruari 1942 sammanträdde föreningens representantskap i ABF i 
Malmö. Då hade redan vid ett möte på tidningen Arbetet den 14 
december 1941 förslag till stadgar diskuterats och årsavgifterna 
klubbats. Det kostade tre kronor per år för enskild medlem, det 
kostade organisationerna 5, 10 eller 25 kronor avhängigt av hur 
stora de var. 
 
Nu var verksamheten igång, men massor av praktiska problem 
återstod att lösa. Det var lokalfrågan, det var frågan om vem som 
skulle samla ihop material och sortera så att det var tillgängligt 
för intresserade. Det meddelades på mötet att arkivet skulle 
kunna få lokaler i det nya Folkets hus (det som nu finns vid Olof 
Palmes plats i Malmö) som skulle byggas. Stadsbiblioteket skulle 
ha en filial där och i närheten av den skulle arbetarrörelsens arkiv 
kunna hålla till. 
 
Det skall bara konstateras, att lokalfrågan som låg i stöpsleven 
redan första arbetsåret skulle fortsätta att vara det största 
bekymret. Inte förrän 40 år senare var den löst i och med att 
arkivet fick de nuvarande lokalerna i Folkets hus. Visserligen 
källarlokaler men med ordentlig ventilation, bra ljus, bra inredning 
avpassad för ett arkiv. Men vägen dit var som sagt mycket lång. 
 
Det bestämdes på mötet i februari 1942, en smällkall vinter då 
Öresund var fruset så att man kunde åka skridskor till Danmark 
och då kriget runt om oss gjorde kylan ännu mer genomträngan-
de, att ungdomar skulle engageras att frivilligt arkivera inkommet 
material. Det var naturligtvis inget idealiskt arrangemang, men 
det var vad som stod till buds. Man får inte glömma att hela Euro-
pa stod i brand. Sverige var en ö mitt i allt våldet. Det var läge för 
frivilliga insatser. Sådana gjordes i alla möjliga sammanhang, bå-
de militärt och civilt. Det bestämdes också att det gällde att 
genast starta med att intervjua veteraner. Det arbetet har gått bra 
ibland, sämre ibland och fortfarande är mycket kvar att göra. 
Beslutet visar i alla fall att de som startade arkivet var klara över 
målsättningen och vidare att denna håller än idag, även om 
önskelistan har blivit längre med åren. 



 
Erik Rosberg och Adolf Nilsson valdes in i styrelsen i december 
1942. Båda, och i särskilt hög grad Rosberg, skulle komma att 
under en lång följd av år lägga massor av kraft i föreningen och 
arkivet. Folke Jönsson i Lund och Etty Eriksson, riksdagskvinnan 
från Ängelholm, kom också med så här tidigt och var länge 
trogna föreningen. 
 

 
 
Chefredaktören, riksdagsmannen m m, Nils Elowsson, Kristianstad, 
född den 23 oktober 1890, varen av dem som tidigt förstod värdet av 
ett arbetarrörelsens arkiv. Elowsson var i många år en av arkivets 
stödpersoner. 



Vetenskapen på väg in i arkivet 
Mellan jul och nyår 1942 var det dags för åter ett möte med Arbe-
tarrörelsens kulturhistoriska förening. Och vid det mötet togs ett 
intressant initiativ: det skulle ordnas en pristävling i de skånska 
arbetartidningarna, där det gällde att flitigt och noga uppteckna 
pionjärernas och veteranernas minnen. 1942 var 149 fackliga 
och politiska organisationer anslutna till föreningen, som också 
hade 32 enskilda medlemmar. Redan här började man också 
stödja forskningen. Fil mag C G Hellström fick ett mindre anslag 
för forskning om södra partidistriktets historia. Vid den här tiden 
hade föreningen en omsättning om 1.217:74 kronor. Summan 
skulle raskt öka. I verksamhetsberättelsen för 1943, då 
omsättningen var 2.872:45 kronor och medlemsantalet ökat till 
190, varav 163 organisationer, meddelades resultatet av veteran-
tävlingen. Av 20 upptecknade minnen som kom in till tävlingen 
belönades fyra med penningpris. 
 
Två uppgifter var särskilt betydelsefulla för de som åtagit sig att 
göra Arbetarrörelsens arkiv till ett "levande" arkiv. Det var först 
och främst den praktiska uppgiften att lösa lokalfrågan. Det var 
för det andra - när lokaler stod till buds - att verka för att arkivet 
skulle bli "rumsrent", att det skulle locka breda grupper av fors-
kare. Arkivet var ju inte betjänt av att bara " de närmast sörjande" 
hittade dit. 1943 erbjöds arkivet, som det står i 
verksamhetsberättelsen, "modern, rymlig arkivlokal med 
fullständig hyllinredning i stål för 200 kr i hyra per år" av Folkets 
hus. Men det gällde sedan Folkets hus-bygget vid Nobeltorget 
var färdigt och det var bara på planeringsstadiet vid den här 
tiden. 
 
Att ge ut skrifter har varit och är en uppgift som arkivet velat prio-
ritera, men det är dyrt och svårt att hantera, och så många 
skrifter har det inte blivit genom åren. Först var redaktör Axel 
Uhlen, som1942 skrev "Arbetarrörelsens dokument åt framtidens 
forskare" och 1945 kom sedermera statsrådet Eric Holmqvist 
med en handledning för studier i den lokala arbetarrörelsens 
historia. Nu är det dags, tycker de som nu står i spetsen för 



arkivet, att börja med utgivningen av skrifter igen. Eftersom 
intresset hos moderna människor för släktforskning och andra 
nedslag i historien ökat avsevärt de senaste åren vore det 
kanske dags att ge ut studiehandledningar med siktet inställt mot 
arbetarrörelsens historia. Det är ju genom att studera den som de 
flesta av oss får en möjlighet att söka våra rötter, se hur de som 
var före oss levde och vilka möjligheter de hade att förverkliga 
sina mål. 
 
1945 konstaterades med tillförsikt, att lokalfrågan skulle kunna lö-
sas 1947, då Folkets hus-bygget stod färdigt. I byggnaden fanns 
lokaler avsatta för ändamålet och en arkivnämnd med repre-
sentanter för AKF, FCO och arbetarekommunen tillsattes. Och 
en viktig uppgift hade verksamhetsberättelsen för 1945 att 
meddela: Efter möte med ett 10-tal vetenskapsmän från Lund 
hade ett par professorer gett ett par elever forskningsuppgifter, 
som knöts till vissa avsnitt av skånsk arbetarrörelse. 
Vetenskapen var så smått på väg in i arkivet. 
 
Arkiv eller arkivombud fanns 1946 i Malmö, Helsingborg, Trelle-
borg, Landskrona, Höganäs, Klippan, Kävlinge, Arlöv och Lund. 
Medlemsantalet i föreningen pendlar hela tiden mellan 160 och 
200 medlemmar, omsättningen i pengar stiger i takt med pen-
ningvärdet. 1947 var omsättningen 4.869:88 kronor, 1948 hade 
den stigit till 6.349:42 kronor, och höll sig ungefär där också de 
närmast följande åren. 1949 meddelades att föreningen hade 
anställt en arkivarie. Det var Carl Kihlstedt. Arkiveringen av 
materialet som förvarades i olika utrymmen fortsatte och 
planerna på att flytta Axel Danielsson-materialet började ta form 
vid den här tiden. Det hade funnits i Stockholm men ansågs få 
sin rätta plats i Malmö, där Axel Danielsson utförde en betydande 
del av sin livsgärning. 1951 mikrofilmades materialet om Fredrik 
V Thorsson och gjordes tillgängligt på arkiven både i Stockholm 
och Malmö. Han var finansminister i Hjalmar Brantings första rent 
socialdemokratiska regering 1920, och i Brantings regering 1921-
1923. Skomakaren 



Fredrik Vilhelm Thorsson var född 1865 i Stora Köpinge utanför 
Ystad och dog i Ystad 1925. Han satt i riksdagen från 1902, blev 
finansminister i Edénska ministären 1917. På 20-talet var 
Thorsson jämsides med Branting en av svensk socialdemokratis 
ledande gestalter. 
 

  
 
Skomakaren och senare finansministern i Edens och Brantings 
ministärer, Fredrik Vilhelm Thorsson från Stora Köpinge och 
Ystad, var en av den tidiga socialdemokratins allra största 
gestalter. 



  
 

Lokalfrågan ett 40-årigt problem 
Arkivet hade personalfrågan löst till sommaren 1954. Då avled 
Carl Kihlstedt och frivilliga krafter fick åter träda till. Under 1955 
anställdes redaktör Nils Holmberg som arkivföreståndare. Vid 
den tiden omfattade arkivet 11000 nummer, alla katalogiserade 
på kort. Fil mag Agne Gustavsson skrev en avhandling om 
vänstersocialismen och för att klara det fick han låna material i 
Arbetarrörelsens arkiv. Pär Erik Back fick tillgång till arkivets 
material för en historik om lantarbetarrörelsen. Årsomsättningen i 
pengar räknat närmade sig nu raskt 10 000 kr för ett år. Den var 
9.433:53 år 1955. 
 
Chefredaktören, statsrådet och landshövdingen Gösta Netzén 
hörde till dem, som intresserade sig för arkivets verksamhet. Han 
fanns med i olika funktioner från 1956. 12 041 nummer hade nu 
registrerats i arkivet, och medlemsvärvningen ägnades stort in-
tresse. Men lokalfrågan var en svår knut att lösa. De lokaler som 
bestods arkivet var inte ändamålsenliga, inte heller särskilt ägna-
de att ge arbetsglädje för personalen. Det var mest fråga om att 
hanka sig fram med de klart otillräckliga resurserna. 1960 avsade 
sig riksdagsman Olof Andersson uppdraget som ordförande i ar-



kivföreningen. Redaktör Edvin Malmsjö, som pensionerad åter-
kommit till Skåne och Malmö efter många år som redaktör för 
Dala-Demokraten med placering i Ludvika, vädjade till Andersson 
att stanna, men han ansåg sig inte ha möjlighet till det. Vid ett 
sammanträde 1961 avtackades Olof Andersson för sin långa gär-
ning. Det blev faktiskt 19 år. 
 
1958 hade arkivet 15 012 registrerade nummer. En raritet kom 
det året till arkivet, nämligen tidningen "Praktiken", en 
handskriven tidning som gavs ut i Malmö. I den finns den första 
artikel Per Albin Hansson som ungdomsklubbist och affärsbiträde 
skrev. Arkivföreningen hade nu fått nytta av en ärrad 
fackföreningsman, Idur Persson, som blev föreningens kassör 
och satte igång att värva nya medlemmar. Vid den här tiden 
började fackföreningarna att satsa på större avdelningar. Det 
betydde färre medlemmar för arkivet. Dessutom var det 
fackföreningar som försvann och gick upp i andra. Det här var en 
svår åderlåtning för arkivet, som allt jämt var i stort behov av 
pengar för verksamheten. 
 
Ett annat problem dök upp 1959: Arkivet måste flytta till en annan 
lokal. Solidar erbjöd en affärslokal på Vitemöllegatan. Där var det 
inflyttning sista kvartalet 1959. Nils Holmberg slutade sin tjänst 
som arkivchef våren 1961 och i hans ställe inträdde Idur 
Persson. Mångårige ordföranden Olof Andersson avled 1962. 
Bibliotekarie Erik Rosberg hade efterträtt Andersson som 
ordförande. 1962 fick arkivet ett förnämligt material. 
Chefredaktören och statsrådet Allan Vougts hemligstämplade 
rapporter från andra världskriget till dåvarande statsminister Per 
Albin Hansson kom i arkivets ägo. Från den danske 
socialdemokraten och statsministern Hans Hedtoft och hans 
samarbete med danska frihetsrådet bjöds ytterligare intressant 
material. När Idur Persson 1963 lämnat en del av de många 
uppdrag han tidigare haft gick han in som ordinarie arkiv-
föreståndare. Det året tillfördes arkivet landets enda kända fullt 
kompletta samling av August Palms tidning "Folkviljan", utgiven i 
Malmö 1882-1884, som var Sveriges första socialdemokratiska 
tidning. Arkivarbetare var ett begrepp nu, och Idur Persson gavs 



uppdraget att anställa just arkivarbetare för att man skulle kunna 
påskynda insorteringen av material i arkivets ägo. Doktor Tage 
Lindbom medverkade vid ett representantskapsmöte den 23 no-
vember 1964 med ett föredrag betitlat "I framtidens tjänst". 
 
- Suddas all bakgrund bort förlorar vi lätt orienteringen. Det för-
gångnas erfarenhet ger oss kompassriktningen mot framtiden, 
sade han. Lindbom manade till insamling av muntliga berättelser 
från arbetarrörelsens barndom. Han efterlyste också kurser i kän-
nedom om arbetarrörelsen bland arkivarbetarna. De som tidigare 
arbetat i arkiven hade ju kunskapen med sig, eftersom alla var 
knutna till arbetarrörelsen. Men nu gällde det att lära upp dem, 
som inte av tradition hade kännedom om rörelsen. 
 

  
 
 



När arkivföreningen hade årsmöte den 4 mars 1967 i Folkets hus 
i Malmö, konstaterades att både centralarkivet i Malmö och loka-
larkiven i Skåne omfattades med allt större intresse av forskarna. 
Vid mötet medverkade Stockholms-arkivets dåvarande chef, dr 
Åke Wedin, som i sitt anförande beklagade att det många gånger 
var svårt för arkiven att få material från de egna 
organisationerna. Här fordrades en aktivare marknadsföring från 
arkivens sida. Men det i sin tur kostar pengar och många av 
organisationerna samt kommuner och landsting var njugga med 
anslag. Chefredaktör Frans Nilsson överlämnade det här året 
manuskript till arkivet. 1968 stod den stora kommunreformen för 
dörren. Det betydde att de flesta mindre kommuner gick upp i 
större och därmed var risken stor att material från de mindre 
kommunerna och deras organisationer förstördes. 1968 avgick 
Erik Rosberg som ordförande i styrelsen och direktör Nils 
Karlström blev den som skötte ordförandeklubban. 
 
Den eviga lokalfrågan kom upp på årsmötet den 12 april 1969. 
Men nu var det positiva tongångar. Styrelsen kunde rapportera 
om förvärv av nya lokaler och man diskuterade bl a 
brandskyddet. Till centralarkivet i Malmö kom det här året band 
med inspelningar från personer som upplevde storstrejken 1909. 
Nu fanns det lokala arkiv och arkivombud på 20 platser i Skåne. 
Vid årsmötet 1970 i Helsingborg avgick riksdagsman Nils 
Elowsson, Kristianstad, ur styrelsen. Allt mer material på band 
tillfördes arkivet. Nu var arkivets årsomsättning betydligt högre. 
Den rörde sig om 36 054:24 kronor. 
 
1971 kom en del av Axel Danielssons arbetsmöbler till arkivet. 
Nu var det nya lokaler, men inte fungerade de som optimisterna 
hade tänkt sig. Det var fortfarande tungarbetat, svårt att ge 
service till dem som ville forska vid arkivet. 1972 tillkom 
"Makarna Inez och Hilding Larssons forskningsfond" om 10 000 
kronor, som makarna Larsson skänkt för att räntan på pengarna 
skulle ge de forskare ett handtag, som avsåg att intressera sig för 
någon gren av arbetarrörelsens historia. Axel Danielsson-rummet 
inreddes också det här året och arkivet började få en omsättning 
som skvallrade om, att verksamheten var i stigande. Den var 



58.330:45 kronor under året och passerade 1973 60 000 kr. 
1973 blev riksdagsman Kurt Ove Johansson ordförande i 
föreningen. Han efterträdde Nils Karlström som sedan 1968 lett 
föreningens verksamhet. Erik Rosberg var ordförande 1960 till 
1968. Karlström blev hedersordförande. Den 25 maj det här året 
invigde Arbetets chefredaktör Frans Nilsson Axel Danielsson-
rummet och ett monument över Axel Danielsson invigdes också. 
 

  
 
Under jubileumsåret kommer arkivet att datoriseras. Personalen 
utbildas och avsikten är att datorn skall tas i anspråk för 
registrering och andra göromål, som hittills har skett med penna 
och skrivmaskin. Möjligheterna att snabbt söka rätt på uppgifter 
kommer på det viset att underlättas. Det är Clary Nilsson som på 
bilden sitter vid nyförvärvet. 



  

Arkivet har fått allt fler besökare 
Under 1974 noterade arkivet stor besöksfrekvens. Arkivet med-
verkade också i en utställning på Malmö stadsbibliotek på temat 
"Första maj-firandet i Malmö förr och nu". Vid årsmötet 1974 hölls 
parentation över Folke Anderberg, en av arkivets grundare, och 
chefredaktör Frans Nilsson talade om Axel Danielssons livsgär-
ning. Pengarna rullade allt snabbare. 1975 var omsättningen 
80.026:45 kronor. Arkivet tillfördes 1976 en bandupptagning av 
Anton Nilssons tal i Kirsebergsbiblioteket om bl a sprängningen 
av logementsfartyget "Amalthea " i Malmö hamn 1908, då en en-
gelsk strejkbrytare dog. För det dömdes Anton Nilsson till döden 
men benådades senare. När föreningen hade årsmöte 1977 var 
Harald Lindvall, kommunalpolitisk veteran och eldsjälen bakom 
Malmö Folkets park i modem tid, inbjuden att tala om just Folkets 
park, som han kunde mer om än någon annan. 1979 miste Arbe-
tarrörelsens kulturhistoriska förening tre av eldsjälarna från äldre 
tider. Det var Erik Rosberg, ordförande 1960-1968, som avled 
den 29 april, Nils Karlström, ordförande 1968-1973, som dog den 
6 maj och kommunalrådet Carl Ljungbeck med många år i 
styrelsen, som avled den 20 december. 



 
Sven-Erik Mohlin, som vid jubileet leder föreningens verksamhet, 
gick in som ordförande 1977 efter Kurt Ove Johansson. Be-
söksfrekvens och forskarintresse var stadigt i stigande under 
hela 1970-talet. Men varken föreningens styrelse eller de 
anställda var belåtna med lokalerna. Det fanns så mycket 
material i arkivet, som inte kunde visas på ett tillfredställande 
sätt. En del material hotades också av skador. Margit 
Strandqvist, under hela sitt vuxna liv kommunalt och fackligt 
engagerad, och flera år kassör i föreningen, anställdes 1982 som 
arkivföreståndare. Hon blev kvar till 1986, då Gun-Britt 
Lagerkvist, som nu är chef för arkivet och föreningens kassör, 
anställdes. Åttiotalet har kännetecknats som det decennium då 
arkivet definitivt fick sin lokalfråga löst och då Margit Strandqvist 
som envis "tiggare" fick ihop möbler och hyllor, som behövdes för 
att på ett riktigt sätt kunna ta vara på arkivets skatter. 
 
Från 1984 t ex berättas att allt mer material började komma in 
från de fackliga organisationerna. En del av dem hade dittills varit 
lite skeptiska till att släppa ifrån sig sina papper, även om facken i 
Malmö, som flera har lokaler i Folkets hus liksom arkivet, visste 
att de bara kunde gå dit och hämta sina handlingar ifall de 
behövde dem. Men till slut insåg fler och fler att det var bekvämt 
att lämna ifrån sig gammalt material och att man samtidigt 
medverkade till att det blev riktigt förvarat och tillgängligt för 
forskningen. Allt mer material lånades ut, många studiecirklar och 
föreningar kom på besök och TV blev allt flitigare låntagare. 
Genom upprustningen av lokalerna blev arkivet allt effektivare. 
Även 1985 hade arkivet många studiebesök och forskarna var 
väldigt flitiga, både att arbeta i arkivet och att låna hem material. 
 
1986 presenterades en del statistik i verksamhetsberättelsen, 
som klart visar att arkivet kommit i ropet både bland proffs och 
allmänhet. Både enskilda och föreningar blev också allt 
givmildare. Under 1986 fick arkivet 62 leveranser, det kom 432 
besök, därav 22 grupper och internt identifierades och 
förtecknades ca 2 000 bilder. Förhållandet var likartat 1987- 50-
talet arkivleveranser kom, 571 besök noterades, därav 25 



grupper. Under 1988 ordnades arkivets film, bild- och 
ljudbandssamlingar. En del gamla malmöfilmer överfördes till 
videofilm, det blev tillfälle att förvara affischsamlingen på ett 
bättre sätt. Och besöksfrekvensen ökade, det kom 558 besök, 
varav 21 grupper och till 35 personer lånades ut material. Under 
1989 deponerade arbetarekommunen en större samling 
grammofonskivor. Ett förvaringsställ för fanor kunde också 
inköpas. Att förvara de gamla fina fanorna hade varit ett problem 
länge. 
 
De borde också fotograferas, men det får nog stå på önskelistan 
ytterligare en tid. Det kostar en hel del och pengar har varken Ar-
betarrörelsens kulturhistoriska förening eller centralarkivet i Mal-
mö särskilt gott om. Det var ett klart framsteg när en ordentlig för 
varingsplats kunde ordnas för fanorna. Många av dem är mycket 
vackra. Fackens fanor ägnades stor kärlek och omsorg. De är 
oftast sydda i bästa kvalité och många med mycket vackra 
målningar. Och det var inte för inte som pengar och intresse 
ägnades fanorna. Med dem visade facken sin identitet, de var 
symboler för sammanhållning och solidaritet, men också för den 
yrkesstolthet, som de flesta kände och känner även om vardagen 
ibland kan kännas tung och svår att ha fördrag med. 
 
När jubileumsåret gick in och bokslut gjordes för 1990 hade för-
eningen 135 organisationer och 118 enskilda personer anslutna. 
Från chefredaktör Frans Nilssons dödsbo överlämnades hans 
manuskript. Arkivet hade under 1990 375 besök, varav sju 
grupper. Vid 25 tillfällen lånades material ut. Utlåningen kan vara 
problematisk och det bästa för arkivet är, att materialet inte tas ut 
från arkivet. Det är fråga om material av stort värde och omöjligt 
att ersätta. Inte kan man heller begära, att de som lånar material 
ska ge det en absolut trygg förvaring. 1990 hade föreningen en 
omsättning på 401.061:15 kronor. 
 
Det kommer varje år nytt material till arkivet. Och det är som det 
skall vara. Ett arkiv borde aldrig bli fullt, även om det bara kan bli 
en önskedröm. De lokaler, som arkivet nu förfogar över är av god 
standard. En nackdel är naturligtvis för personalen att det är käl-



larlokaler, men med gott om ljus och god ventilation går det ändå 
bra att arbeta där. Arkivet är så rymligt man kan begära. De rader 
av hyllor som finns är inte fyllda ännu och det finns utrymme i 
lokalen för åtskilliga hyllor till. Personalen på arkivet hoppas na-
turligtvis, att det strömmar in ännu mer material, när det genom 
jubileet ges tillfälle att bli lite mer utåtriktad än vad som normalt är 
fallet. 
 

 
 

August Palm startade Sveriges första socialdemokratiska tidning 1882. 
Den hette "Folkviljan" och han lyckades med stora uppoffringar och 
många problem hålla den i gång till 1884. Arbetarrörelsens arkiv i 
Malmö har i sin ägo hela utgivningen komplett. Det är en raritet. Här 
provnumret. 



Arkivet söker märken och bilder 
Förutom protokoll och andra liknande handlingar från sekelskiftet 
och framåt, börjar arkivet också få ganska mycket böcker. Och 
redan nu finns ca 1300 småskrifter, många av dem mycket 
intressanta och av stort historiskt värde. Det är politiska skrifter 
från tiden strax efter sekelskiftet, då det var vanligt att 
kommunicera genom småskrifter, men det är också många 
minnesskrifter och jubileumsskrifter, av vilka flera ger en mycket 
god bild av hur livet tett sig för många olika yrkeskategorier. Idag 
vet vi inte så värst mycket om hattmakare och kakelugnsmakare, 
men genom skrifterna i arkivet kan man inhämta mycken 
kunskap. Första majmärken har getts ut från 1894. Men arkivet 
har inte alla märken, deras samling börjar 1930. Men det finns 
säkert äldre människor som har sådana märken liggande i sina 
lådor. Det skulle vara mycket värdefullt om de lämnades till 
arbetarrörelsens arkiv. Lika är det med bilder från arbetsplatser. 
Arkivets fotomaterial består främst av bilder från möten och 
sammankomster och demonstrationer. Däremot är det mycket 
tunnsått med bilder som visar människor i arbete. 
 
Säkert finns det också många sådana i skrivbordslådor och foto-
grafialbum. På arkivet blir de väl omhändertagna och bidrar till att 
vår bild av gamla tiders villkor i arbetslivet kan belysas på ett 
riktigt sätt. Gamla Malmö-bilder finns i rätt stor utsträckning men 
mer behövs förstås. Den som har intresse av att det gamla tas till 
vara för att vi ska kunna förstå vår egen tid och ges möjligheter 
att analysera framtiden är mycket välkommen med sitt material 
till arbetarrörelsens arkiv. 
Centralarkivet i Malmö arbetar inte slutet. Det finns kontaktvägar 
till de olika ortsarkiven och det byts material om det anses ratio-
nellt. Samarbete har man också med stadsbiblioteket. När deras 
filial i Folkets hus lades ner fick arkivet en del värdefulla böcker 
med anknytning till arbetarrörelsens historia. 



 
 
Arbetarrörelsens pionjärer, fostrade i loger, fackföreningar och 
politiska föreningar, lade stor vikt vid protokollskrivningen. De 
skrev vackert trots att utrustningen bara bestod av en stålpenna 
och ett bläckhorn. Och trots att fingrarna ofta var stela av hårt 
arbete. 



Nycklarna till 
vårt liv idag 
finns i de 
gulnade 
papperen 
  
- Vad dom skrev fint förr i världen. 
Det är en sann fröjd att läsa gamla 
protokoll. Jag har ofta tänkt på det, 
när jag läst gamla protokollsböcker. 
Mor städade av kaffekopparna, 
torkade vaxduken och far satte sig ned vid köksbordet med 
stålpenna och bläckhorn. Och trots att många av sekreterarna i 
fackliga och politiska organisationer inte hade nött skolbänken så 
många år och att deras händer och fingrar var deformerade och 
stela av hårt arbete så kunde de både skriva vackert och 
formulera sig väl. 
 
Sven-Erik Mohlin förlorar sig i minnen, när vi träffas och pratar 
om Arbetarrörelsen kulturhistoriska förening och arbetarrörelsens 
centralarkiv i Malmö. Han har varit ordförande i arkivföreningen 
sedan 1977. 
 
Och så utförliga de gamla protokollen är. Det är fascinerande att 
sitta med de gamla böckerna och försöka förstå hur livet 
gestaltade sig för arbetarna långt innan vi var med. 
 
Sven-Erik Mol-din kommer från Örtofta. Han har alltid varit in-
tresserad av historia och hade turen att få rätt lärare också, när 
han gick i realskolan. Lärarinnan i historia var ovanlig, hon lärde 
oss att inte läsa historia, som den framställdes i läroböckerna. 
Visserligen satt det kungabilder i förgylld ram i många svenska 
hem i gamla tider - Åhlén & Holm startade ju sin fantastiska affär 
med att sälja oljetryck av kungafamiljen - men kungarnas historia 
är ju inte landets. 



 
- Vi kan inte läxan så nu får vi ta upp en diskussion, sa vi till va-
rann ibland när vi gick till historielektionen. Och lärarinnan tyckte 
också att det var förnuftigare än att rabbla regentländer och plats 
och tid för blodiga sammandrabbningar på slagfälten. 
 
Mohlin uppmanades att kandidera till posten som ordförande i 
kulturhistoriska föreningen. Man kände till hans historieintresse 
och dessutom var han ordförande i museinämnden. Och Mohlin 
är intresserad av det här uppdraget. Det avslöjas klart, när vi bör-
jar prata om framtiden och hur arkivet i Malmö ska utvecklas. 
 
- Det har gjorts en del inspelningar med veteraner, men i det av-
seendet är det mycket kvar att göra. Eric Holmqvist, som var med 
från starten av arkivet, och som kom att göra mycket betydande 
politiska insatser, Arne Lundberg med sin långa kommunalpoli-
tiska karriär borde få tillfälle att berätta för någon om vad de upp-
levt av samhällsutveckling och samhällsbyggande. 
 
Jag har ofta tänkt på att ett samarbete med närradion skulle ge 
en hel del. Där finns j u de tekniska resurserna och delar av det 
inspelade materialet skulle med fördel kunna sändas av radio A. 
Vi är många som skulle lyssna på sådana program med stort 
intresse om de sändes på vettiga tider. 
 
I dagstidningarna kunde man ha små notiser om saker som hänt 
för 50 och 100 år sedan. Och sådant material finns, men jag tror 
det finns intresse förmer. Videotekniken skulle utnyttjas mycket 
mer än vad som görs idag. När Folkets hus byggdes vid 
Nobeltorget spelades det in en film. Men många av personerna i 
den är inte identifierade. Lika är det med männen och kvinnorna 
på de stillbilder som finns i arkivet. 



 
 
Axel Danielssons gärning är belyst i många böcker och skrifter. 
Den som är intresserad av hans insatser för socialdemokratin 
och tidningen Arbetet finner mycket bra material i 
arbetarrörelsens arkiv. 



Mycket material för skolorna 

Jag har funderat på om man inte kunde göra en liten monter i 
Folkets hus entré, där man presenterade gamla bilder och bad 
de som tittar att hjälpa till med identifieringen av personer. 
Bilderna kunde ju bytas med j ämna mellanrum och på det sättet 
fick man säkert in många namn. 
 
Trots att arkivet i Malmö funnits i 50 år väntar vi fortfarande på 
material från en del fackliga organisationer. Det står ju i LO: s 
normalstadgar att facken har arkivansvar och att överlåta sina 
gamla handlingar till arkivet är ju bekvämt och ger den som 
överlämnat materialet god service om de skulle vilja gå tillbaka i 
protokoll och liknande. 
 
Men det är ju så hårt här i världen att allt som man vill göra 
kostar pengar. Facken bidrar förstås och landstings- och 
kommunala pengar får vi också. Men säg den bidragstiggare 
som är nöjd. Jag tror att kommunerna och landstingen skulle se 
mer välvilligt på våra böner om anslag ifall vi kom in i skolorna. 
 
Det är känt att många vill in där för att nå fördelar för just det de 
arbetar med, men vi har ju faktist ett material som under en bra 
lärare kan användas direkt i undervisningen. Vi borde bearbeta 
rektorer och skolchefer. Men det gäller också att övertyga lärarna 
om materialets kvalité. Många av dem är direkt avvisande till pro-
påer om att satsa lite mer på arbetarnas historia i 
undervisningen. 
 
Nog skulle det väl vara intressant för skolbarn i Malmö, att få lära 
något om t ex Möllevångskravallerna, eller få någon uppfattning 
om vilka konsekvenser storstrejken 1909 fick. Det skulle jag 
gärna vilja studera och dessutom hur andra världskriget 
påverkade arbetarrörelsen. 



 
 
Per-Albin Hansson, statsminister, landsfader började sin bana som 
affärsbiträde och ungdomsklubbist i Malmö. Ungdomsklubben 
Praktiken startade en tidning med samma namn. Skälet var att 
ungdomarna ansåg det mycket viktigt, att utbilda sig i konsten att 
uttrycka sig också i skrift. På bilden tidningens huvud, några rader ur 
anmälan och Per-Albins artikel. Tidningen var handskriven. 



Vi borde satsa på att ge ut broschyrer till skolorna, till ABF och 
andra studieorganisationer, så att cirklar kunde starta av samma 
typ som "Gräv där du står" för några år sedan. Den fick ju bra ge-
nomslag. 
 
Sven-Erik Mohlin har, som han säger, "gått hela sträckan". Först 
SSU, sedan kommunalpolitiken, efter anställning vid järnvägen 
jobb på SJ resebyrå i Malmö, från det till Handels och på den vä-
gen är det. Om två år går Mohlin i pension, och han har massor 
av saker som ligger och väntar på att bli utförda, när han bättre 
disponerar sin tid än han gör idag. 
 
Mohlin är inne på sin fjärde period som kommunfullmäktigele-
damot. 
 
Och i kommunalpolitiken började han redan i Harrie kommun, när 
han bodde i Örtofta. 
 
De som fattar politiska beslut idag måste försöka lära sig se 
varför saker och ting är som de är. Vilken betydelse har det att 
samhället förr såg ut si eller så? Varför är det som det är idag? 
 
Den historielöse saknar något, det fattas honom eller henne refe-
rensramar, grund att stå på när nya beslut skall tas. Det är 
mycket viktigt att ha ett arbetarrörelsens arkiv. Om inte de 
arkiven hade funnits runt om i Sverige hade orienteringen om 
arbetarnas historia varit mycket sämre än den är idag. 
Visserligen har temat varit omhuldat i litteraturen, och den 
litterära formen kan ge goda kunskaper om författaren är duktig, 
men det är främst genom historieforskningen som fakta har 
kommit fram. Och de faktauppgifterna finns i arbetarrörelsens 
arkiv. 
 
Vi har fått många besökare, antalet forskare som kommer blir fler 
och fler. Men vi skulle önska att besöksantalet ökade ytterligare. 
Det finns så mycket att hämta i arkivet och det är så 
lätttillgängligt. Personalen plockar gärna fram vad du vill se. Ett 
arkiv ska inte vara en plats som samlar damm. Det ska vara 



utnyttjat och levande. Det är min förhoppning att vi ska få 
möjligheter att arbeta mer utåt i fortsättningen. Genom visningar 
och genom skrifter. 
 
Arkivet har så hög kvalité att det förtjänar att uppmärksammas 
mer än det gjort hittills, säger Sven-Erik Mohlin. 
 

 
 
Elma Danielsson, journalist och maka till Axel Danielsson, var mycket 
aktiv som skribent. Men hon var även en av medlemmarna i Malmös 
första kvinnoklubb. I Axel Danielsson-rummet finns påtagliga bevis för 
det aktiva liv som var hennes med reportageresor och andra 
engagemang. 



 

Karin Nilsson, Margit Strandqvist och Henny Jönsson träffas oftast en 
gång i veckan på Arbetarrörelsens arkiv i Malmö och studerar protokoll, 
tidningsurklipp, bilder och annat som berättar om kvinnor som gjort 
betydande samhällsinsatser i det tysta.  
Deras forskning ska sammanställas med andra skånekvinnors. 
 
 

Kvinnor forskar om kvinnor 
Karin Nilsson, Henny Jönsson och Margit Strandqvist möts varje 
tisdag på Arbetarrörelsens arkiv. Vid bordet gamla protokolls-
böcker, tidningsurklipp, skrivelser och fotografier. Damerna, som 
alla kommit till mogen ålder, går till arkivet för att samla uppgifter 
om kvinnor, som gjort bra insatser i samhällsarbetet och på annat 
sätt. 
 
Alla tre har i många år varit medlemmar i Malmös äldsta kvinno-
klubb, som bildades 1888. Först hette den Malmö kvinnliga arbe-
tareförening, från 1900 Malmö kvinnliga diskussionsklubb och 
från 1922 Malmö socialdemokratiska kvinnoklubb. 
 
Det var i klubbarbetet, som de här tre kvinnorna började intres-
sera sig för det historiska. I klubbverksamheten, som tidigare var 
mycket livlig och då mötena samlade 150 medlemmar, fick besö-



karna höra många berättelser om duktiga kvinnor. Kvinnor som 
trots mycket usla ekonomiska och sociala förhållanden skötte sitt 
hem och sin familj bra och dessutom förstod betydelsen av och 
hade ork att intressera sig för samhällsfrågor. 
 
Berättelserna lockade kvinnorna att börja plocka i gamla papper 
för att kunna läsa mer om de imponerande insatserna. Det 
började sorteras, läsas, antecknas, studeras tidningsklipp och 
gamla foton. 
 
- Det är mycket intressant, säger Margit Strandqvist. Det jobbi-
gaste är allt antecknandet. Detta skall ligga till grund för dem som 
skriver i hop allt som samlats i arkiven för hela Skåne. Den här 
forskningen har initierats av Skånes kvinnodistrikt med Anna-
Greta Skantz i spetsen. 
 
"Forskarna" har anledning att vara stolta över allt det positiva, 
som de hittar i gamla papper. Att kvinnorna kommer från Malmös 
äldsta kvinnoklubb är ingen tillfällighet. I den kvinnoklubben finns 
det traditioner. Elma Danielsson, maka till Arbetets grundare Axel 
Danielsson, var med i klubben från starten. Herta Wirén som 
skrivit så berömvärda böcker med socialt motiv från Malmö vid 
sekelskiftet och närmast efter, var också medlem. Och hon hade 
stor glädje av de papper som finns i arkivet när det gällde fak-
tauppgifter. 
 
Margit Strandqvist är hemtam i arkivet. Hon var arkivföreståndare 
några år i början av 1980-talet. Hon slutade 1986, då Gun-Britt 
Lagerkvist tog över. När Margit kom till arkivet hade hon en lång 
facklig och kommunalpolitisk karriär bakom sig. Hon var han-
delsanställd från början, liksom sina kamrater. De arbetade på 
Epa på Södergatan. Nu heter det Åhléns. Alla kan berätta hur 
stelt och högtidligt det var även i affärer med relativt folkliga 
varor. Kunderna skulle tituleras min dam och min herre, det gick 
inte att slänga sig med "du" hur som helst. 
 
Det var lika personalen emellan också. Man använde efternamn, 
något annat var inte tänkbart. Det var- konstigt tycker vi idag - 



den tidens sed. Det var egentligen bara de personliga vännerna, 
som man duade. 
 
Margit Strandqvist satt bland annat i byggnadsnämnden. Hon var 
nämndeman också, både i tingsrätt och hovrätt. Dessutom ar-
betade hon fackligt som klubbordförande i Handels, hon var ord-
förande i Handels-ettan också och satt med i Handels förbunds-
styrelse. När hon började intressera sig riktigt aktivt för arkivet i 
början på 80-talet var det svårt att få resurser till en vettig 
verksamhet. 
 



 
 

Tjänarinnebladet var det för vår tids människor otänkbara namnet på 
den tidning som tillvaratog hembiträdenas rättigheter. De var från 
början en livegen grupp. Men på 40-talet fick de också reglerad 
arbetstid. Minns ni kupletten?: "För vår bön vi fått lön just nu, 
närjungfrun går klockan sju. Tack, tack, PerAlbin, tack snälla du för att 
vi får gå klockan sju. På Grönan vi jitterbuggar, mens frun kastrullerna 
gnuggar, och herr'n får ingen godnattpuss nu, när jungfrun går klockan 
sju". Melodin var naturligtvis 'Jungfrun på Jungfrusund". 

 



 
 

Herta Wiren, politiskt aktiv hela livet debuterade som författarinna 
1975, 76 år gammal, med romanen "En bit bröd med Anna". Hon skrev 
senare ytterligare sju böcker, av vilka den senaste kom 1987. Herta 
Wiren var en av medlemmarna i Malmös äldsta kvinnoklubb. "Med 
hjälp av böcker försöker jag göra kvinnors historia synlig", har hon sagt. 
Ett stort socialt patos och ett brinnande intresse för kvinnors kamp för 
jämställdhet speglas i hennes författarskap. 
 



"Gammalt skräp" ofta värdefullt 
 
Många i organisationerna var inte intresserade av att samla 
"gammalt skräp". Ja, en del tyckte till och med det var 
meningslöst att skriva protokoll. Samhällsarbete går ju sakta och 
är tungt många gånger. Det är inte möjligt att nå snabba, 
dramatiska förändringar. Det föranleder många att tro, att "det 
inte finns något att skriva om". 
 
- Men det är ju fint att det var ungdomarna, som först började 
plädera för ordentliga arkiv. Ungdomarna ville ta tag i historien. 
Men det är lätt att förstå, att intresset ute i de fackliga och 
politiska organisationerna inte var stort under kriget och 
efterkrigstiden. När freden väl kom skulle allt göras. "Nu när det 
är fred och aldrig mer blir krig" skall vi göra detta och detta 
resonerade man. 
 
Dessutom hade ju krigstiden fört med sig ett effektivt stopp i ut-
vecklingen av våra levnadsvillkor. Nu var det viktigt att genom 
bra avtal tjäna pengar, skaffa bättre bostad, senare en liten bil 
och gärna en kolonistuga. Det här var rejäla saker, som det var 
lätt att samlas kring. Då förstår man att många inte ansåg det så 
viktigt att samla "gamla papper". 
 
I kommunerna var det också mycket att göra, när förlamningen 
släppte efter andra världskriget. Det var mycket att bygga, det var 
massor av uppgifter av social karaktär, som måste klaras. Inte 
var det särskilt angeläget att ge anslag till arbetarrörelsens arkiv. 
 
Jag började mitt arbete i arkivet med att tigga pengar. Jag hade 
ganska goda förbindelser med kommunalmän, jag satt i HSB:s 
och Riksbyggens styrelser och därför var det relativt lätt för mej 
att för arkivet få överta de kontorsmöbler och annan utrustning 
som de bytte ut. Men många tyckte att jag var tjatig med mitt 
tiggande, berättar Margit. 
 
När jag gick upp i fackens lokaler i Folkets hus var det många 



ombudsmän som hälsade mig med orden: Kom nu inte och tigg 
igen! 
 
I och med att vi fick bra lokaler blev det rush. Tidigare var förhål-
landena sådana att många drog sig för att skicka över sitt 
material. De trodde inte att det skulle kunna förvaras 
betryggande. Vi var många som insåg att det fanns två utvägar: 
endera pengar till arkivet eller också stängning. 
 
Jag satt trångt på andra våningen i Folkets hus och röjde bland 
pappershögarna. Ibland räckte inte pengarna till hyran utan vi be-
hövde de knappa medlen till annat. Då låtsades jag inte om 
hyran och när vi blev krävda förklarade jag frankt, att vi inte hade 
några pengar. På det sättet efterskänktes hyran många gånger. 
 
Arkivarbetet var verkligen ideellt. Jag förmådde två pensionerade 
män att hjälpa till att montera de plåthyllor som jag tiggt. De fick 
arbeta ordentligt utan att få ett öre för det. Nej, dom hade till och 
med termos med kaffe och ett smörgåspaket med sig. Innan det 
blev ordenlig ventilation i lokalerna var det också fuktigt och 
otrevligt. Men nu är här fint och det har varit positivt för verksam-
heten. Numer sitter man bra och får god hjälp av arkivpersonalen 
att finna de rätta handlingarna. Precis som det skall vara i ett 
arkiv, säger Margit Strandqvist. 
-Vi hade en studiecirkel i Svalöv, närjag bodde där i ungdomen, 
där vi intresserade oss för arbetarrörelsens historia på orten. Den 
cirkeln, som jag var ledare för gav gott utbyte, och med 
erfarenheter från den cirkeln skrev jag 1945 den lilla skriften 
"Den lokala arbetarrörelsens historia-, berättar förra statsrådet 
Eric Holmqvist, 74 år fyllda, på telefon från Stockholm. 
 



Intressant att 
utforska 
hemortens 
historia 
 
Till cirkeln i Svalöv bjöds in 
pionjärer, som berättade om 
arbetarrörelsens framväxt. Det 
här var en tidig variant av "Gräv 
där du står", som skrevs av 
Sven Lindqvist i vår tid och som 
blev mycket uppmärksammad. 
 
Historia har alltid intresserat mej. Och på riksplanet har jag haft 
stort utbyte av det unika riksdagsbiblioteket, där du kan finna ex-
akta uttalanden som riksdagsmän gjorde i olika frågor för 300 år 
sedan. Detta är j u en historisk skatt av mycket stort värde. Lika 
är det på det lokala planet med bevarandet av de gamla 
protokollen 
  
och handlingarna från arbetarrörelsens framväxt. 
 
Vår folkrörelsetradition är unik. Det började med nykterhetsrörel-
sen, som fostrade många dugliga funktionärer i fackföreningsrö-
relsen, som sedan ställde sig bakom de politiska organisationer-
na. Nykterhetsrörelsen betydde mycket för både den fackliga och 
politiska rörelsen. I logerna tilldelades medlemmarna olika upp-
drag, uppdrag som gav dem lyftning i samhället. De var skolade 
när de sedan fortsatte i de fackliga och politiska 
organisationerna. 
 
Nykterhetsrörelsen utvecklade också människors livsmönster, 
många lärde sig leva utan helgfyllan, genom logerna fick de ut-
blickar i de internationella perspektiv som tidigt anlades där. 
 



När det gäller våra arbetarrörelsearkiv så har de haft stor 
betydelse och kommer att få det också i framtiden. Det är mycket 
viktigt för vår historieuppfattning att det ges tillfälle att föra ner 
historien till den bygd, där människor lever och verkar. Det är 
alldeles tillräckligt med kungar och fältslag i vår historia. 
 
Genom de lokala arkiven kan skolan ge en helt annan bild av 
barnens samhälle ur historisk synpunkt om bara det stora 
material som finns där utnyttjas på rätt sätt. Det vore angeläget 
att arbetarrörelsearkiven utnyttjades i skolans undervisning. 
 
Arbetarrörelsens kulturhistoriska förening i Skåne har haft stor 
betydelse när det gäller att skapa basen för arkiven. Där har 
organisationsfrågorna diskuterats, genom föreningen har de 
lokala arkiven kunnat ägna sina krafter åt att hålla verksamheten 
igång lokalt. Många av arkiven är mycket välskötta, det gäller t ex 
Malmö, och där finns mängder av intressant material. 
 
Merparten är förstås inriktat på skånsk arbetarrörelse, men land-
skapet har sett så många stora politiker födas, att det även ger 
mängder av kunskaper om män och kvinnor som för alltid fått en 
plats i historien genom sina pionjärinsatser. 
 
Än idag hör man människor berätta om fackföreningar, som kört 
hela sina arkiv på soptippen. Det är sorgligt. Endast historien ger 
det perspektiv som är nödvändigt för att förstå förändringarna i 
samhället. 
 
Vad gäller arbetarrörelsens kulturhistoriska förening i Skåne så 
skall Folket Anderberg ha en stor del av äran för dess tillkomst. 
Anderberg, som varit SSU-ombudsman i Skåne, hade ett stort in-
tresse för historia. Och det viktigaste: han förstod värdet av att 
organisera, se till att värdefullt material togs tillvara. En annan 
eldsjäl var redaktör Axel Uhlén på Arbetet. Han gjorde också 
mycket betydande insatser för det nu jubilerande arkivet, säger 
Eric Holmqvist. 
 



Vi slutar den här lilla jubileumsboken med att citera några rader 
ur Eric Holmqvist studiehandledning "Den lokala arbetarrörelsens 
historia". Hans slutord låter så här: 
 
"Nuets och dagens händelser är inte något självständigt och iso-
lerat. Det vi nu iakttager och det som nu omger oss, är blott ett 
led i en utveckling, som började långt bort i glömskans mörker 
och som kommer att sträcka sig framåt i en tid, som vi aldrig når. 
 
Många av de röster, som kallade arbetarna till kamp mot förtryck, 
våld och sociala orättvisor har i dag tystnat, men vi skall tillse att 
föregångsmännens handlingar skall minnas av eftervärlden och 
stå som förebilder för framtida insatser för bättre och rättvisare 
samhällsförhållanden." 



Arbetarrörelsens arkiv  
fyller 50 år 
 
Arbetarrörelsens Kulturhistoriska 
Förening och Arbetarrörelsens arkiv i 
Malmö fyller 50 år den 26 oktober 
1991. Föreningen har funnit det an-
geläget att celebrera jubileet, bl a 
med denna lilla bok. Inte så mycket 
för att skryta som för att informera om 
vilka skatter som döljer sig i hyllor och 
skåp på Arbetarrörelsens centralarkiv 
i Folkets Hus i Malmö. 
 
I arkivet finns en viktig del av vår 
historia, nämligen det arbetande fol-
kets. Materialet ger en bild av hur 
Sverige utvecklats från fattigland till 
modern välfärdsstat. 
 
Här finns dokumenterat hur arbe-
tarnas och tjänstemännens liv har 
gestaltat sig från tiden före sekel-
skiftet och framåt. Folkets historia är 
väsensskild från kungarnas och mak-
tens historia, som den skildras i 
skolans läroböcker. Därför har AKF 
ansett det angeläget att påminna om 
arkivets existens för att locka till in-
tressanta inblickar i folkets historia.  
 
Kom till arkivet, gräv och leta skatter! 

  
 


