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Katarina Matilda
Om henne var det ingen som visste något
Hon kom visst nånstans utifrån, utanför Stockholm
Om hennes man visste vi desto mer
Han var en fin man
Han var maskinist
Katarina Matilda finns med på ett foto
Det enda fotografiet som finns
Det var allt jag visste
Om Katarina Matilda
Som ingen kunde eller ville berätta något om 

Vem var hon?

Katarina Matilda från Vendel
© Gunnar Krantz 2018
#newwaysofmakingcomics

Katarina Matilda.
Om henne var det ingen som visste något.
Hon kom visst någonstans utifrån, utanför Stockholm.

Om hennes man Karl Oskar visste vi desto mer.
Han var maskinist.
(Vad är en maskinist?)

Hon finns med på ett foto, det enda som finns.

Det var allt jag visste om Katarina Matilda.
Hon som ingen kunde eller ville berätta något om.

Vem var hon?
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Gunnar Krantz: Katarina Maltilda från Vendel



























































































































































































































































































KÄLLOR OCH REFERENSER



Fakta om Katarina Matilda
Husförhörslängder, födsel- och dödsböcker. In- och 
utflyttningslängder, folkräkningar.  
Riksarkivet https://riksarkivet.se 

Rotemansarkiv på Stockholms stadsarkiv: http://digita-
lastadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/ 

Fakta om Allmänna Barnhuset är hämtade från Nordisk 
Familjebok och Stockholms Stadsarkiv  https://stad-
sarkivet.stockholm.se/  

Fakta om Stockholm , Stockholmskällan
Tengdahl, Knut A. (1897) Hamnarbetarnes i Stockholm  
lefnadsförhållanden.  
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/31755 

Lundin, Claës (1890) Nya Stockholm. (“I spårvagnar 
och på ångslupar, med hyrkuskar, åkare, hissar och 
stadsbud” ), 
s. 92-125.  https://stockholmskallan.stockholm.se/
post/8671 

Erixon, Sigurd (1988) Stockholms hamnarbetare före 
fackföreningsrörelsens genombrott : en etnologisk studie 
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/9323

Fakta från Stockholms stadsmuseum
Skoglund, Per (2015)Industrihistoria i Stockholm. 
http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/
Grid.fwx?archiveId=5000&search=(IPTC187%20con-
tains(Per_Skoglunds_industriinventering_v2108_03_))  

Gustafson, Uno (1976) Industrialismens storstad. 
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/9788



Bildmaterial
De avmålade fotografierna är hämtade ur Stockholms 
Stadsmuseums digitala arkiv. http://digitalastadsmu-
seet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx

Bilden på S/S Gripsholm är hämtad från : Rydberg, Len-
nart (1978). Mariefred och Mälarbåtarna: 150 års trafik 
med 30 ångfartyg på Mälaren. Stockholm: Allt om hobby

Skönlitteratur
Fogelström, Per Anders:   
Stad-serien och Barn-serien 

Moberg, Wilhelm:  
Utvandrar-serien
Raskens

Material och framställning:
Berättlesen är tecknad på akvarellpapper från Daler 
Rowney Aquafine smooth 300 g med blyertspennor från 
Tombow, Mono 100 2b.
Bilderna är målade med mårdhårspensel (12) och 
akvarellfärg från Winsor & Newton.

Färgkod:
Vendel: Olivgrön och smalt
Luntmakargatan och Hötorget: Rå umbra
Gamla Stan: Bränd umbra
Söder: Payne’s grey
Lugnet: Krapplack
Bondegatan: Perylene violett
Enskede: Potters pink 

Stadsmotiven är målade med sepia och kromoxidsvart



STOCKHOLM IDAG:

Bevarade miljöer
Ytterst få av de hus och kvarter Katarina Matilda bodde och verkade i  finns idag bevarade. 
Hela kvarteret Mullvaden brann t ex ned några år in på 1900 talet och byggdes sedan upp igen 
med de hus som  numera står där och som var föremål för den s k Mullvadsockupationen. 

Kvarteren kring Luntmakargatan, Stora Badstugatan och Hötorget är förändrade i grunden. 
Här finns inget kvar som minner om det gamla Stockholm. Likaså adresserna vid Bondegatan 
och Folkungagatan.

Det som finns kvar är Svartensgatan 31, där stora delar av kvarteren runtomkring  också är 
bevarade. Även kvarteret Höga Loftet, fabrikör Aspelins snusfabrik,  finns bevarad, liksom 
större delen av husen  i kvarteren däromkring. Det samma gäller adresserna i Gamla Stan, 
Själagårdsgatan 41, kvarteret Cupido 2 och Neptunus, större vid Västerlånggatan. 

Bilderna har tagits under en promenad i maj 2018 med en Iphone 8.





Svartensgatan  vid Fiskaretorget



Svartensgatan  



Svartensgatan 31  där Katarina Matilda bodde under sina första år



Svartensgatan 31 



Vy från Svartensgatan 31  med Katarina Kyrka i fonden



Svartensgatan



Kvareret Höga loftet, Bellamnsgatan och Brännkyrkagatan  invid Hornsgatspuckeln



Brännkyrkagatan norrut



Höga loftet sett från Tavastgatan



Själagårdsgatan sett från Svartmansgatan



Själagårdsgatan 17-21, kvarteret Cupido



Kvarteret Neptunus större, Västerlånggatan 17 och Prästgatan 14-16



EFTERORD:

 
Katarina Matilda föds in i en fattigdom som delas av majoritet en av svenska folket under 
senare delen av 1800-talet. En fattigdom som verkar omöjlig att ta sig ur, oavsett hur hårt en 
arbetar. Som kvinna är hon dessutom dubbelt utsatt. Hon får lägre lön än männen, bara de 
enklaste arbetena och är den första som får gå om de tryter. 

De som har möjlighet och pengar emigrerar till Amerika. De  andra tvingas stanna kvar för att 
slita som drängar och pigor, arbetare. Proletärer.

Men Katarina Matilda överlever, mot alla odds. Hon får ett långt liv och slutar sina dagar på ett 
ålderdomshem som ursprungligen byggts för den bildade överklassen. 

Något har hänt. 

Sverige tar under bara några få årtionden ett stort språng –  från ett eländigt klassamhälle med 
till synes avgrundsdjupa och oöverstigliga klyftor– till en demokrati där män och kvinnor ges 
den  rätt  som tidigare endast varift förbehållet de besuttna männen. Överklassen. 

Steget från det fattiga torpet i Vendel, från slummen på söder och kåkstaden vid Hammarby 
hamn till de stora, svala och vackert möblerade salarna på Hemmet för Gamla i Enskededalen är 
obegripligt stort. 

Men kanske än mer obegripligt är att detta  är något vi idag tar för givet.

Gunnar Krantz, Malmö 2018



Det enda  fotografi som finns på Katarina Matilda och hennes familj.
Fr v t h: Signe Katarina, Karl Oskar, Anna Lisa Oskarina, Eva Erika, Katarina Matilda



Katarina Matilda Andersdotter från torpet 
Gammelgärdet i Vendels socken är en av 
pigorna på Luntmakargatan, en av sömmerskorna på 
Själagårdsgatan och en av mödrarna i kåkstan Lugnet 
vid Hammarby sjö.

Hon är en av alla de pigor som i slutet på 1800-talet 
vandrar in till städerna för att söka arbete på fabriker 
och i överklassens hem.

Hennes berättelse är på inget sätt unik. 
Den delas av många.  
Den delas av flertalet av oss.
För detta är också vår historia.

Berättelsen bygger på fakta hämtade ur arkiv, 
vetenskaplig litteratur och skönlitteratur.

KATARINA MATILDA FRÅN VENDEL


