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På hjonens tid
Kapten J.S. Swensson

År 1941 utlyste Skånska Dagbladet en folk-
minnestävlan. Sjökaptenen J.S Swensson 
sände in ett mycket omfångsrikt bidrag som 
vi här publicerar ett utdrag ur. Närmare 
efterforskning visar att hans fullständiga 
namn var Jonas Sigfrid Swensson, född 
1878 och uppvuxen i Malmö arbetsin-
rättning, där hans far var uppsyningsman. 
Därför får vi en unik inblick i vardagen på 
inrättningen, samt lite annat från Väster i 
Malmö.

Mina minnen och hågkomster av gamla 
Malmö äro mest förknippade med västra 
stadsdelen och under förra hälften av 1880-
90 talen.
Det fanns en gammal båtförare Jönsson 
som vid kanalbranten nedanför Fiskare-
gränden (i Västergatans västra ände) hade 
ett femtontal båtar till uthyrning mot en 
avgift av 50 öre pr timma. Jag vill lova att 
det var en fest, då ett par pojkar en söndags 
eftermiddag kunde tillsammans åstadkom-
ma en tredaler (50 öre) för att få komma i 
en båt. Värst var det med pantsättningen 
för att ej lämna båten åt sitt öde och strunta 
i att ro densamma tillbaka. En rock eller 
kavaj godtogs men helst skulle det vara ett 
fickur.

På Väster bodde på denna tid många av 
stadens förnämsta köpmansfamiljer, särskilt 
på Västergatan, I övrigt bodde där förnäma 
hantverkare och burgna borgare. Kungspar-
ken hade sin huvudentré vid Västergatans 
slut och hörnet av Slottsgatan. 

Under sommarmånaderna var det genom 
Västergatan  en aldrig sinande ström av 
folk, som promenerade och åkte droska till 
Kungsparken. Gamla tanter i sina sladder-
speglar hade utmärkta tilfällen att  härifrån 
utöva kritik över alla som passerade. Kron-
prinsens husarregemente, som under sina 
övningar på Limhamnsfältet passerade ge-
nom gatan från kasernen, som på den tiden 
var belägen vid numera Drottningtorget, 
med musikkåren i spetsen, var en ståtlig 
anblick. Det fanns ej heller ett fönster, som 
ej öppnades med familjerna samlade. Trot-
toarerna kantades av förtjusta åskådare. Alla 
jungfrur hade alltid vid tiden för passeran-
det något ärende till handelsbodarna för 
att ett par minuter få njuta av såväl musi-
ken som den ståtliga paraden. Alla pojkar 
trängdes runt musikkåren för att följa med 
till Slottsbron, där musiken upphörde vid 
utfärden. De voro där även vid återkomsten 
och följde så med till kasernen, där paraden 
upplöstes. Även vid de stora kapplöpning-

arna på Limhamnsfältet var det ett skåde-
spel att se den långa kortege av droskor och 
landåer samt en oavlåtlig ström  av fotgäng-
are, som passerade Västergatan.

En figur som aldrig saknades vid dessa 
tillfällen var cigarrmakare Kobbel med sin 
låda på magen, utbjudande sina hemgjorda 
havanna till dem av allmänheten, som i vär-
men ville njuta sitt bloss. Apoteket Lejonet 
hade läskedrycksvagnar placerade här och 
var utmed vägen, där man för tio öre erhöll 
ett stort glas seltersvatten (tyskt mineral-
vatten) med hallonsaft. Kända män som 

dagligen sågs på gatan var en bagarmästare 
och även skeppsredare Bauer, hög och reslig 
i vit mössa och förkläde  ordnande med sina 
skjutsar. En annan bild  i gatans vimmel 
var den jättestore smedmästaren Jungbeck 
med sitt röda skägg. Han var iklädd stort 
läderförskinn, svettig med korslagda håriga 
armar över bröstet i sin port varje morgon 
och middag för att få sig en nypa frisk luft, 
medan hans gesäller hade måltidsraster.

På mitten av Västergatan  låg arbetsinrätt-
ningen eller rätt benämnd  Malmö fattig-
vårdsinrättning med sina mer eller mindre 

Hörnet av Västergatan och Lång-
gårdsgatan. Här låg Arbetsinrätt-
ningen, som upptog västra delen 
av kvarteret Gråbröder. Bilden till 
höger är tagen i slutet av 1800-talet 
och vi ser stora porten mot Västerga-
tan. Bilden ovan är från 2012.
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urspårade existenser. Inrättningen var 
byggd i fyrkant med, åt Väster- och Lång-
gårdsgatorna,  envåningshus med två por-
tar, stora inkörsporten och kontorsporten. 
I förlängningen åt Långgårdsgatan avgrän-
sades området med ett högt plank nedåt 
Hyregatan fram till en tvåvåningsbyggnad, 
kallad Fattighuset. I fasaden åt Västergatan 
var från öster räknat bostäder för kokfrun 
och sysslomannen, kontors- och direktions-
rum.

Åt Långgårdsgatan bodde upp- och tillsy-
ningsmännen. Fattighuset beboddes endast 
av kvinnor med särskild föreståndarinna, 
hade egen administration under syssloman-
nens överinseende och kunde mest liknas 
vid våra dagars stiftelse. Åt öster i denna 
väldig fyrkant var höga plank med järn-
spetsar. Det oaktat, hände det att hjonen 
med tillhjälp av brandstegar tog sig över för 
att njuta en extra fritid, som dock ej blev 
långvarig. Planket skilde inrättningen från 
privata fastigheters bakgårdar. Fyrkanten 
delades i  tre gårdar medelst två  tvåvå-
ningsbyggnader, en gående i nord-syd, en 
i ost-väst, vilka ej voro sammanbyggda. 
Emellan dessa och bostadshusen var en stor 
grusad plan  med stora alm- och lindträn 
och på norra sidan fanns en stor rabatt med 
jasmin, syren- och guldregnsträd. På som-
maren var här trädgårdssoffor, som alltid 
voro fullsatta endast av  manliga individer.
På sydsidan av den i ost-västgående bygg-
naden var den andra gården. Denna var 
planterad med syrenbersåer för kvinnorna.

På ostsidan av den nord-sydgående bygg-
naden fanns den tredje gården, stallgården 
kallad. Här var också häststall och vagnsli-
der, likkapell och en större byggnad för kol 
och ved, varifrån under den kalla årstiden 
utransonerades till samtliga logement, 
arbetssalar och även till tjänstemännen 
det för dessa olika behov avsedda bränslet. 

Portvaktsrummet och arresten samt Stora 
porten låg också intill denna gård. Den 
största av byggnaderna, den i nord och syd 
gående, inrymde i källarevåningen bageri, 
som förestods av en i staden boende ba-
gare, vilken till handräckning hade fyra 
hjon. Vidare fanns här badinrättning för 
tjänstemännen och hjonen samt även för 
allmänheten, som här kunde få ett karbad 
för 25 öre varje lördag mellan kl 2 och 
8 em. Badet sköttes av en gammal fru, 
som kort och gott benämndes Baderskan. 
Avgiften erlades till portvakten, hos vilken 
man erhöll en pollett. Han fick sedan varje 
måndag lämna redovisning till syssloman-
nen. I källarvåningen fanns vidare ett större 
rum med sex handmanglar till allmänhe-
tens förfogande. Två man av de intagna 
hjonen drog varje mangel och avgiften var 
25 öre per timma inklusive hämtning och 
hemkörning.. Många små nätta jungfrur  
från de större köpmanshusen fingo här sina 
stortvätter manglade. Även en stor snickare-
verkstad var här inrymd, där alla reparatio-
ner utfördes, s.k. fattiglikkistor  tillverkades 
samt trätofflor dagen i ända av fyra man  
åt arbetshjonen och mindre bemedlade i 
staden.

Första våningen inrymde en stor sjuksal för 
män  och en väldig matsal. Vid varje måltid 
ringdes det i en stor klocka och inom kort 
var den stora salen fylld av hungriga gub-
bar. Uppsyningsmannen satt under mål-
tiden på en upphöjd plats, övervakande 
ordningen med falkblick. Då alla voro 
färdiga reste han sig först, klämtade ett slag 
i den stora klockan och alla man tågade ut 
till sina respektive arbetsplatser. I denna sal 
hölls också varje söndag mellan kl 1 och 
2 på eftermiddagen gudstjänst av någon 
pastor från St Petri församling. I denna 
våning fanns vidare ett stort kök med fyra 
inbyggda kokanordningar samt långa bord 
för styckning och uppbackning. Köket före-Arbetsinrättningen markerad med grönt. Karta från 1875. Inrättningens gräns markerad med rött
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stods av en särskild kokfru samt ett avlönat 
köksbiträde, vilka hade fyra kvinnliga och 
två manliga hjon till sin hjälp. Dessa båda 
senare hade grovsysslorna och serveringen 
i matsalen på sin lott. Till sjuka och de 
kvinnliga hjonen bars maten omkring till 
deras  logement. I första våningen hade 
man också det sk förrådet och bostad för 
portvakten. I andra våningen fanns fyra 
väldig logement för män, tjugofem á trettio 
man voro förlagda i varje. 

Vindsvåningen var apterad för arbetssalar.  
I en stor sal klistrade hjonen tändsticksaskar 
till dåvarande Malmö tändsticksfabrik. Det 
betalades tio öre per tusen askar och fem 
för lådhusen, men det var förvånansvärt 
att se med vilken färdighet dessa äldre män 
förfärdigade sina alster, åtta till tolvhundra 
per dag. Varje afton klockan sex avräknades 
varje mans prestation i jämna hundratal 
och noterades av uppsyningsmannen. I 
samma sal var det två man som förfär-
digade sk plattingsmattor i alla storlekar 
till trappuppgångar och korridorer för de 
administrativa byggnaderna och kontoren 
i staden. I en annan sal repades gammalt 
hamptågsvirke till drev för skeppshandlar-
nas räkning.

Så till sist kom skrädderiverkstaden. Här 
syddes, lagades och lappades alla kläder. 
Det kan kanske intressera att nämna att 
- efter varje fältmanöver vid Revinge och 
Tvedörra - uppsyningsmännen reste till 
dessa platser och för fattigvårdens räkning 
uppköpte avlagda militäruniformer och 
mössor, som sedan i verkstaden ändrades 
och syddes om till hjonen. Som synes var 
uppsyningsmannen en mycket beskäftig 
man med tillsyn av allt som skedde inom 
inrättningen. Hans arbetstid var från  5.30 
fm till 8 em. Hans lön uppgick vid denna 
tid till 1.200 kr per år jämte fri bostad, ljus 
och värme. All belysning inom inrättningen 

skedde med hjälp av gas.
I byggnaden som vette åt Långgårdsgatan 
var inrymd en avdelning för mindre ve-
tande individer under tillsyn av en tillsy-
ningsman. 

Så kommer den byggnad som sträckte sig 
i ost och väst. Här var sex stora logement 
för kvinnor och ett för sjuka kvinnor under 
uppsikt av tvenne sköterskor. Det fanns 
även bostad för en av dessa. Sjukvården 
handhades av förste stadsläkaren, vid denna 
tid med. dr. Brandberg. Vidare var här 
tre stora salar för kvinnor som sysselsat-
tes med synad, tvätt och strumpstickning. 
Röa Lovisa har här förfärdigat många par 
strumpor. I tvättstugan tvättades tre da-
gar i veckan, allt under föreståndarinnans 
övervakning. Under den varmare årstiden 
företogs ofta så kallad sprut- och brand-
mönstring. Dvs all eldsläckningsmaterial, 
brandstegar mm togs fram. Stegarna restes 
och slangarna lades ut. Vatten påsläpptes 
och uppsyningsmannen själv var strålfö-
rare till att börja med. Sedan överlämnades 
slangen till något av hjonen och den förre 
kommenderade med en stämma som hördes 
över hela inrättningen. Ja han hade verk-
ligen en stämma utan like. I synnerhet då 
något strafftal skulle hållas då någon eller 
några stackare felat. Vid sådana tillfällen 
hörde jag många gånger:
- Jag tror förbanne mig att gubben motio-
nerar sina lungor idag.

Kontoret sköttes av sysslomannen, som 
hade ett kvinnligt skrivbiträde, en i staden 
boende avlönad vaktmästare. Springpojken 
var en femtio års man av hjonen, som fick 
uträtta alla ärenden med order och kallelser 
till  underordnade inom inrättningen.
Provianten utvägdes varje förmiddag kl 
10.30, dvs den mängd födoämnen, som 
voro avsedda för följande dags utspisning. 
Utvägningen skedde av skrivbiträdet och 

Arbetsinrättningens gård. Portläng-
an mot Västergatan och den lägre 
längan mot Långgårdsgatan

Till vänster ses den stora 
östra längan

Portlängan och den östra längan



40    Byahornet  5-2012 Skånsk historia - folkminnen - skrönor Skånsk historia - folkminnen - skrönor  5-2012 Byahornet   41

närvarande voro uppsyningsmannen och 
kokfrun. Det var tre kraftiga mål som 
utspisades dagligen,  sill, kött och fläsk med 
omväxlande soppor och ärter, på söndagen 
oxstek.

Vid jul- och nyårstiderna utdelades från 
inrättningen mat till i staden boende fat-
tiga. Förplägnaden bestod av ett kilo färskt 
kött, en fin limpa och ett talgljus. Detta var 
en ranson som ökades efter antalet familje-
medlemmar. Utdelningen skedde jul- och 
nyårsafton med början kl 7 fm. Annars 
utdelades grovt rågbröd varje lördag middag 
till dessa på skuggsidan levande invånare i 
staden.

Disciplinen inom denna inrättning var ben-
hård. Jag inskränker mig här till att endast 
omnämna ett par av en mångfald exempel. 
Renhållningen av stadens allmänna platser 

ombesörjdes av ett tjugotal gubbar från in-
rättningen, som med kvast på axeln (Kvast-
regementet)  ryckte ut varje middag genom 
stora porten för att efter slutad handel på 
Stortorget börja sin  sopning här  samt se-
dan fortsätta runt kyrkor och andra platser. 
Mellan kl 5 och 6 em kom detta regemente 
åter hem och brukade då erhålla en extra 
matranson bestående av rökt fläsk, rågbröd 
och svagdricka. Det hände ju att det var nå-
gon som var onykter vid hemkomsten. Det 
var alltid någon som gav dessa män en slant 
och den gick i regel till nubben, som då-
förtiden  kunde erhållas i diverse utskänk-
ningslokaler för fem öre. Bland dessa män 
var det särskilt en som väckte uppmärksam-
het, nämligen fd korpralen Hector, lång och 
ståtlig med militärisk hållning, väl vårdade 
preussare och de bäst blankborstade trä-
tofflor som varken förr eller senare skådats 
i staden. Dessa män som dagligen vistades 

ute i det fria föllo ofta för frestelsen att ta 
för mycket till bästa, då tillfälle gavs och 
struntade i det straff som väntade dem vid 
hemkomsten. Efter ett par återfall kunde 
deras fläskranson inknappas, ja till och med 
helt indragas. Det hände till och med att 
de sattes i arrest. I mina tidigaste barnaår 
hände det också att man kunde få se en el-
ler flera renhållningsgubbar komma iklädda 
fruntimmerskjolar som straff för fylleri, en 
beklämmande syn.

Så var det de sk fattighjonsbegravningarna. 
En svartmålad likvagn av allra enklaste slag 
utan någon som helst dekoration, en stor 
brun häst med  svart hästtäcke förspänd, 
en kista av samma enkla slag som vagnen 
var allt som bestods. Kusken och fyra man 
utgjorde processionen och voro klädda i 
långa svarta kappor och runda hattar. Följet 
kom långsamt körande Väster- och Gråbrö-
dersgatorna upp till Gustaf Adolfs torg. Så 
skulle tåget gå genom Stora Nygatan. Men 
nu var det så att i huset intill Teatern (som 
låg på den tiden vid torget.reds anm) fanns 
en utskänkningskrog, gemenligen kallad 
Fasters. Frestelsen blev alltför stor. Gamle 
kusken, fd husar Björk, klev ned från sin 
upphöjda plats och med sina fyra kumpaner 
stegade han in på krogen, tog sig en eller 
kanske två nubbar. Utkomna, och sedan 
gubben Björk kravlat sig upp på sin plats, 
fortsatte färden till begravningsplatsen vid 
Föreningsgatan. På hemvägen körde man 
vanligen i trav. Då sutto de fyra mannarna, 
två på var sida inne i vagnen.

Original fanns det många. Den förut 
nämnda Röa Lovisa minns jag mycket väl. 
Hennes namn var Lovisa Nilsson, frånskild 
fru, som på något vis kommit på kant med 
livet. Hon var en stor kraftig kvinna i sina 
bästa år. Mycket snygg och proper, därtill 
av det godmodiga slaget utom då hon fått 

för mycket av sina två älsklingsdrycker 
Ungerskt lantvin och Körsbärsvin. Då blev 
hon vild och oregerlig, i all synnerhet om 
någon av ordningens väktare kom inom 
synhåll. Hon satte genast kurs på denne 
och överöste honom med de grövsta smä-
delser. Om denne försökte lugna henne gick 
hon till attack handgripligen. Men Lovisa 
var känd. Konstapeln visslade genast på 
förstärkning. Det var så mycket två kraftiga 
konstaplar rådde med att släpa kvinnan, 
som slog, sparkade och bet omkring sig, till 
arbetsinrättningen, naturligtvis följda av 
alla stadsdelens pojkar. Jag minns en gång 
då Lovisa fått i sitt röda huvud, naturligtvis 
starkt påverkad av vin,  att hon skulle ta 
sitt liv och sålunda befria denna jämmerdal 
från sig. Hon ansåg att drunkning var bästa 
utvägen. Hon gick ut på bron över den sk 
Benmöllekanalen, mitt för Ystads järnvägs-
station och kastade sig i det våta elementet. 
Uppkommen till ytan spred sig kjolarna 
som en ballong omkring henne och trots 
energiska försök kunde hon ej få huvudet 
under vatten. En patrullerande konstapel 
på Norra Vallgatan som observerade henne 
och tillsammans med en civil person gick 
i en fiskebåt, rodde ut för att bärga henne. 
Alla pojkar skreko:
- Röa Lovisa dränker sig!
Men Lovisa blev alldeles vild, slog och bet 
omkring sig, så fort männen i båten när-
made sig. Genom pojkarnas rop tillskyn-
dade folk från alla angränsande gator och 
hundratal kantade kanalkanten för att åse 
skådespelet. Även ett par poliskonstaplar 
blevo tillkallade. Båten roddes i land för 
att hämta förstäkningen. Det var ingen 
risk att Lovisa skulle dyka under tiden. Nu 
var båten bemannad med fyra handfasta 
karlar, en vild kamp uppstod,  i vilken dock 
Lovisa måste ge tappt och efter en timmes 
tid bogserades den vildsinta till Terra firma, 
där alla pojkarna hurrade i kapp. Lovisa var 

Det stora huset är det sk Fattighuset inom Arbetsinrättningen. Där inhystes och arbetade kvinnorna. Innanför 
planket verkar det ha varit en gård av trädgårdstyp. Den tillhörde också Arbetsinrättningen och gränsade i söder 
mot Hyregatan
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mellertid så utmattad att hon viljelöst lät sig 
föras till Sinkabirum av sina antagonister.

Jag minns ett gammalt original, en gammal 
man vid namn Tomson. Han hade en liten 
envåningsfastighet i Ostindiefarargatan, vil-
ken han och en vuxen son Johan bebodde. 
Huset var i ett mycket miserabelt skick vid 
denna tid och inga reparationer företogs, 
antagligen i brist på medel. Annars hade 
nog Tomson varit en ganska förmögen 
man, som låtit sonen företaga vidsträckta 
resor. Det påstods att John Tomson var den 
förste som åkte velociped i Sverige. Jag har 
själv sett denna velociped, hög och grovt 
byggd av trä och järn. Men nu till gubben 
Tomson och hans hus. Tomson var en liten 
grå krokig gubbe, ovårdad och smutsig. 

Klädd i en gammal grön överrock som 
släpade i gatan och en dito hatt som hängde 
på öronen var han grotesk att skåda. Huset 
var smutsigt, fönsterrutorna sönderslagna 
och hålen igenstoppade med trasor, fullt av 
spindelvävar och all sköns orenlighet. Av 
alla kallades gubben för Skitte Tomson och 
jag vill lova att pojkarna inte glömde sig, då 
gamlingen någon gång visade sig på gatan 
utan gav full hals:
- Skitte Tomson, Skitte Tomson!!
Gubben gick framåtlutad och såg ner i 
marken samt låtsades ej höra de skymfliga  
tillmälena. Var gubben Tomson och hans 
son John togo vägen, har jag ingen aning 
om.

Källa: Folklivsarkivet i Lund

Mer från Väster i Malmö
Bertil Wilhelmsson

Som kapten Svensson berättar i ”På hjonens 
tid” låg Malmö Fattigvårdsinrättning, även 
kallat Arbetshuset eller Arbetsinrättningen, 
i hörnan av Västergatan och Långgårdsga-
tan. Den upptog västra halvan av kvarteret 
nr 38 Gråbröder.

Byggnaderna hade övertagits 1806 efter 
Kronobarnhuset som lades ner 1803, sedan 
fattigbarnen hade utackorderas till lands-
bygden. Anläggningen bestod då, förutom 
1700-talshusen mot Väster- och Långgårds-
gatorna, av en gammal korsvirkeslänga i 

söder, som sträckte sig i väst-östlig riktning. 
Det var ett bryggarehus som förlängdes i 
båda ändar. Den östra längan – ett stenhus 
i två våningar – tillkom 1870. Bakom detta 
hus fanns den östra gården – stallgården 
– som inrymde häststall och vagnslider, 
bränslemagasin och likkapell. Intill denna 
gård fanns även arresten.
I längan mot Västergatan var inkörsporten. 
I huset bodde kokfrun och sysslomannen 
och här fanns också kontors- och direk-
tionsrum. Åt Långgårdsgatan fanns bo-
städer åt upp- och tillsyningsmännen och 

deras familjer. En del av denna länga var 
upplåten åt psykiskt sjuka. Vid ett tillfälle 
hade en kvinna som stod på torget och 
sålt skor blivit vansinning. Hon fördes till 
arbetsinrättningens sinnesjukavdelning, 
där hon spärrades in i en avbalkning med 
spjälor för. Här inne vandrade hon av och 
an som ett osaligt djur. Hennes säng var en 
bädd av halm.
I södra längan av fyrkanten inhystes de 
kvinnliga hjonen i sex stora logement. Här 
fanns även tre arbetssalar.
Den stora och dystra östra längan innefat-
tade i första våningen sjuksal och en större 
matsal för män. I andra våningen bodde 
desamma i fyra stora ”luckor” med 25-30 
man i varje och uppe i vindsvåningen fanns 
arbetssalarna. Källaren inrymde bageri och 
badinrättning.

Kapten Svensson berättar om hur ett tjogtal 
gubbar från inrättningen dagligen marsche-
rade ut genom porten för att städa stadens 
allmänna platser, det sk Kvastregementet. 
Ett annat ögonvittne -  Georg Jönsson f 
1882 – kommer ihåg dessa arbetshusare 

från Suset, som inrättningen ibland kall-
lades (Bastiljen var ett annant namn):
- När gubbarna på lördagen kom på Öst-
ergatan för att sopa (de sopade varje dag 
men på lördagen kom dom in hela bunten 
en 20 stycken till verkmästare Hansen och 
fick sin 5-öring och en stor fläta tuggtobak). 
Gubbarna kallade tobaken för Ryktarefläta. 
Sedan fortsatte de att sopa Östergatan 
- Adelgatan. När de så var på Västergatan 
fick dom sin femöring och en stor strut med 
snus på Kockums.

Georg Jönssson har också berättat om hur 
man gick till Arbetsinrättningen och häm-
tade mat.
- På inrättningen fick stadens fattiga hämta 
bröd, sk pumabröd, det var stora grova bröd 
som bakades på inrättningen Det kallades 
”arbetshusarebröd” Vi ungar fick också 
trätofflor på inrättningen men det var inte 
roligt att komma till skolan iklädd arbets-
husaretofflor. Där var nåt särskilt med dessa 
tofflor, det såg ungarna som hade det bättre 
ställt och som gick i andra tofflor.

Det gamla bryggarehuset, senare Arbetsinrättningens södra länga. Även kallat Fattighuset
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Från annat håll omtalas att man 1835 serve-
rade mat till avhämtning: ärtsoppa, havre-
soppa, potatis, brödsansonen, tre salta sillar 
och 3 ½ stop dricka.
För övrigt framfördes ibland officiell kritik 
mot födan. Arbetsinrättningen kök var 
definitivt inte femstjärnigt. Sålunda ansågs 
köttsoppan göra ganske lite skäl för nam-
net, ty den var kraftlös och smakade endast 
av potatis. Men vad gör en köksentreprenör 
som endast får 7 öre portionen?
Men ibland var det fest. Vid ett tillfälle var 
kungen och drottningen på besök i Malmö. 
Då fick arbetshjonen en festmåltid bestå-
ende av köttstek, risgryn, bröd, sötkakor, 
mjölk, öl och brännvin. Nån sa att det var 
som en bättre järnvägsinvigning.

Det var en brokig skara människor som 
bodde och arbete på inrättningen. Från 
1831 fanns där inte bara ”frivilliga” arbe-
tare utan även en korrektionsavdelning för 
malmöbor som behövde ”korrigeras” till ett 
bättre leverne. Denna avdelnings manliga 
sida inrymde år 1842 till hälften unga hu-
sarer och soldater och hälften ”arbetskarlar”, 
allt som allt 16 man. Det omtalas att ”där 
var ett liv som i skansen på en gammal djup-
havsseglare. Luften var tjock av svordomar 
och all sköns naturaliebenämningar. Översit-
teri och slagsmål, perversitet och sadism hade 
sin givna jordmån”. 

På kvinnorsidan var det lugnare. Där satt 
glada änkor och lättfärdiga pigor, de senare 
med sina oäkta smådöttrar.
Folket i övrigt var mest äldre människor, 
t.ex den 75-åriga husaränkan Kopp med 
sina två vuxna döttrar, till yrket pigor, en 
80-årig soldat, en föräldralös gosse, fyra till 
åren komna par: en förutvarande artillerist, 
en dito soldat, en utgammal arbetskarl och 
en timmergesäll, var och en med sin hustru. 
Därutöver ett antal åldriga ungkarlar och 
änkor.

I kyrkboken från slutet av 1870-talet hittar 
vi bl.a en före detta trumslagare, en cigarr-
makare, en korkskärare, en straffånge och 
en hamnvakt.

På 1850-talet fick arbetsinrättningen ett 
ekonomiskt lyft. Till att leda arbetet tillsat-
tes fanjunkaren vid södra skånska infante-
riregementet, sedermera underlöjtnanten 
Nils Otto  Hedstöm (f. 1825). Han bodde 
här med hustru och fyra barn och lyckades 
fördubbla priset på de uthyrda arbetshjo-
nens insatser. Han vände förlust till vinst, 
som han förklarade sig villig att mottaga 
som löneförbättring. Hedström införde nya 
verksamheter. Tidigare hade hjonen mest 
varit sysselsatt med att krossa sten på in-
rättningens gård, men nu blev de upplärda 
i tillverkning av tågmattor, drev och lik-
kistor. Sistnämna verksamhet byggde som 
alltid på ”den enes död, den andres bröd”, 
men vid detta tillfälle var det extra påtag-
ligt. Tillverkningen fick ett uppsving tack 
vare en mindre koleraepidemi (58 sjuka och 
27 döda). Dystert nog kom förstås en del av 
de 175 levererade kistorna (1859) till an-
vändning inom inrättningens egna murar. 
Professorn och historieförfattaren Oscar 
Bjurling har gett en målande bild av likkis-
tetillverkningen: ”En gammal skräpig verk-
stad med en atmosfär av jolmigt snickarlim, 
sågspån och sur svett. Några trasiga gamla 
gubbar, vilka stirrar med trötta brännvins-
vattniga torskögon över näsor, som påminner 
om nervissnade lilafärgade syrénklasar, och 
kliar sig i toviga skägg, grågröna som rut-
ten halm, eller i bleka, kalslitna hjässor, allt 
medan de med fumliga, nersnusade fingrar 
spikar ihop enkla likkistor.”

Arbetsinrättningen ersattes av nybyggda 
Värnhem, dit hjonen flyttade i slutet av 
1899. Året därpå revs de gamla byggnader-
na, marken delades upp i flera tomter och 

nya hus uppfördes.

Vi har i ”På hjonens tid” läst om hur Röa 
Lovisa försökte dränka sig i Benmöllekana-
len. Eftersom denna torde vara i det när-
maste okänd för Byahornets läsare, lyssar 
vi på vad fd kvarnförmannen Carl Olof 
Andersson f 1864 har att upplysa om.
Innan Malmö Ystads järnväg och varvba-
sängens tillkomst fanns där ett träsk som 
kallades Suragap. Det var ett stillastående 
vatten, om sommaren nästan uttorkat men 
mot vår och höst ett grunt vatten. Det var 
bevuxet med hög vass och säv, och var av-
skälpningsplatsen för sopor och allt avskrä-
de från stan. Det var en väldig tummelplats 
för sjöfåglar, råttor, kråkor, ugglor mm. Om 
vintern när Suragap var tillfruset även för 
en sorts små vita möss som höll till i vas-
sens topp där de livnärde sig med vassens 
frö. Tvärs igenom Suragap gick en kanal 
kallad  Benmöllekanalen. Den blev sedan 
utpumpad och igenfylld när varvsbasängen 
grävdes och för Ystadbanans skull. 

- När den blev utpumpad befanns den 
vara så full med ål så vi pojkar formligen 
trampade på dem. Vi hade en liten påse på 
magen och där stoppade vi ålen.
Väster om Benmöllekanalen (en liten del 
fanns ännu kvar 1942),  från Ystadjärnvä-
gens station till bron, nu en båthamn, låg 
Benmöllan.
- En del av husen står ännu kvar som lager 
för Eng Wingård. Den hade kanske före 
min tid varit en vindmölla men drevs sedan 
med ångmaskin och ägdes av F H Kockum, 
den stampade sönder höftben. Det blev 
benmjöl som användes till gödning för 
blommor.
Benmöllan och ett intilliggande sågverk 
höll på att förstöras och undermineras av en 
ofantlig mängd råttor som hade sin näring 
av benmöllans köttben och sågverkets ox-
blod och köttslamsor. 

Ett av Malmös på sin tid mest kända ori-
ginal, Skitte Thomson, möter vi i kapten 
Svenssons uppteckning. Han föddes 1811 
och döptes till Thomas Tobias Thomson, 
son till stadsmäklaren och skeppsredaren 
Jacob Thomson (1784-1850) och Joachima 
Bervertia Malmstedt (1794-1861). Thom-
sons var en mycket ansedd malmösläkt 
som till sin förfäran åsåg Thomas Tobias 
förfall. Fast i början verkar det ha gått 
bra och i yngre dagar ansågs han vara ett 
handels- och språkgeni. Som tjugoårig han-
delsbokhållare kallades han till arbetande 
ledamot av Musikaliska sällskapet i Malmö 
och 1837 inträdde han i Amaranterorden. 
Han var konstnärligt lagd och hans teck-
ning över släkten Thomsons stamträd samt 
utkast till ett storstilat byggnadsprojekt vid 
Gustaf Adolfs torg finns fortfarande beva-
rade. Till detta kom att han var en erkänt 
bra simmare.
Vad som sedan hände verkar inte vara känt 
i detalj. I moderns bouppteckning 1861 
antecknas Thomas Tobias som omyndig-

Benstampen markerad med rött och Västergatan med 
gult. Karta från 1867
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förklarad och hans ”vårdslöshet i vanor och 
klädsel” fanns länge kvar i många malmö-
bors minnen. Det var i detta skede av sin 
levnad han kom att kallas Skitte Thomson.
Om klädseln berättas att han gick omkring 
i en lång rock och utanpå den hade han en 
kavaj. Men han kunde även klä sig betyd-
ligt lättare; med endast en bordsduk dra-
perad kring sig, i vars mitt han hade klippt 
ett hål för huvudet. Vid stadens pumpar 
lät han manteln fara och tog sig en dusch. 
Ackompanjerad av gatpojkarnas jubel.

Det tycks vara så att Thomas Tobias Thom-
son även såsom förfallen, fortfarande var 
mycket duktig i bokföring. Han sägs ha va-
rit mycket anlitad av köpmännen i Malmö 

att göra upp deras räkenskaper. Kunde inte 
någon klara av dessa sändes alltid bud på 
Skitte Thomson.
En gång hade han varit och ordnat böcker 
på ett fabrikskontor och då han kom ut på 
gården ropade han: 
- Det går åt helvete, det går åt helvete!
Firman gick också efter en kort tid om styr. 
Thomson brukade nästan dagligen gå ner 
och sitta i Faxes bod i Larochegatan och 
språka med bokhållarna. Det var bruk då 
att bokhållarna skulle ha kosten på stället 
(åtminstone hade Faxes det). Kom där då 
in en frukostbricka i butiken och där inte 
var tid att äta med detsamma, så kunde det 
hända att Thomson hade ätit upp alltsam-
mans

Skitte Thomson bodde i en litet hus på 
Ostindiefarargatan, i  kvarteret nr 58 
Generalens hage, bara ett stenkast norr om 
våra tiders välkända danspalats Baldakinen. 
De smutsiga fönstren hade inga gardiner 
och väggar och tak var garnerade med stora 
tunga spindelvävar. Det omtalas att han en 
dag hade släppt in en ko i huset och det för-
skrämda djuret, som ville fort ut igen, satte 
hornen i fönsterrutan så att den gick sönder 
med ett väldigt brak.
Kapten Swensson omtalar att Thomson 
bodde tillsammans med sin son. Av kyrk-
böckerna framgår att pigan Elida Amalia 
Lindquist f 1844 flyttade in till Thomson 
på 1860-talet och 1866 födde hon den oäk-
ta John Malcolm. Han antecknas så små-
ningom som fosterson till Thomson, men 
det fanns en uppfattning om att John – som 
även kallades Johnny - var hans biologiske 
son. Denna var sjöman, men blev en odåga 
när han kom hem. Han var ofta inblandad i 
fylleri och slagsmål och satt ofta av sina bö-
ter på ”Väster”, med vilket sannolikt avsågs 
att han internerades på Arbetsinrättningens 
korrektionsavdelning.

De sista dagarna av sin levnad omhänder-
togs Skitte Thomson av fattigvården och 
togs in på Arbetsinrättningen, där han 
avled efter ett varmt karbad.
Det gick rykte om att man vid Thomas 
Tobias Thomsons död 1892, uppdagade att 
han var mycket rik och ägde flera fastig-
heter. Detta rykte var en aning överdrivet. 
Bouppteckningen visar att han ärvdes av 
sin ogifta syster Carolina Josefina, bosatt i 
Lund. Om den vanartige fostersonen John 
Malcolm sägs inget. Tillgångarna bestod 
av en soffa, fyra stolar, en divan, en chif-
fonier, ett skåp, en kommod, diverse grytor 
o pannor, ett parti lump, en del bränsle och 
varjehanda bråte. Allt blev sålt under hand 
för 75 kronor. 
Gården  No XXXV inom kvarteret no 58  
Generalens Hage och tillhörande gårdejord 
var taxerad till 4800 kr. Behållningen efter 

alla avdrag blev  4107 kr, vilket i dagens 
penningvärde blir drygt 200.000 kronor.

Vart John Malcolm Thomson - som själv 
kallde sig Holmberg - tog vägen är inte känt 
för den som nedtecknat dessa rader.
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