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Juletyven fra Ingelstorp

Kaj Ove Roland

Året var 1866, og en måneløs aften havde sænket sig over storgården Köpings-
berg1 i Skåne. Klokken var hen ad ni, da en mørk skikkelse kom snigende ind 
på ejendommen og forsigtigt anbragte en papirspakke på trappen til stuehu-
set. I pakken lå 582 riksdaler i sedler og sølvmønter! Det var den 6. januar, 
trettondagen, som på dansk hedder helligtrekongersdag, men den mystiske 
giver, der forsvandt i nattemørket lige så upåagtet, som han var kommet, var 
nu langt fra nogen jultomte, ej heller en af de hellige tre konger. Tværtimod, 
hans samvittighed var sort som kul. Han var juletyven fra Ingelstorp, og dette 
er hans historie.

Husmandssønnen Per

Ingelstorp ligger cirka femten kilometer øst for Ystad, omgivet af fladt og 
frodigt agerland, der mod syd afgrænses af Østersøkystens sandbakker. Ved 
udskiftningen i 1806 var gårdene blevet spredt ud over sognet, men landsbyen 
omkring kirken vedblev at rumme en ganske tæt bebyggelse.2

Fra gammel tid udgjorde Ingelstorp en del af Ingelstads härad, og iføl-
ge  folkelivsforskeren Nils Bruzelius, der beskrev området i 1876, havde 
almuen på denne egn fastholdt gamle skikke og folkedragter i længere tid 
end de fleste andre steder i Skåne. Det gik meget trægt med at tilegne sig 
nye tiders forbedringer, og af samme grund havde ”österleningarne” blandt 
befolkningen i det vestlige Skåne ry for at være uoplyste og tilbagestående. 
De var også, sagde man, hurtige til at komme i slagsmål, så snart de fik 
noget at drikke.3 

Juletyven fra Ingelstorp
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Det var i et gadehus beliggende i den østlige udkant af landsbyen Ingelstorp, 
at Per Andersson kom til verden den 3. september 1838, som ottende barn 
i en søskendeflok på ni.4 Hans baggrund var såre ydmyg. Faderen, Anders 
Christensson (1788-1857), var en husmandssøn fra Hagestad, og moderen, 
Elna Larsdotter (1798-1861), stammede fra Örum i Hörup sogn. De var gamle 
og nedslidte, allerede mens Per var dreng. Faderen led af brok og omtales i en 
oversigt over sognets fattige fra 1848 som en gammal krympling, der kun er 
nogenlunde arbejdsfør, mens moderen nogle få år senere beskrives som sjuklig. 
Fra 1847 modtog familien fattighjælp, der blev udbetalt i form af rug eller byg 
og nogle få skillinger en gang i kvartalet.5

Ligesom andre børn i Ingelstorp var Per skolepligtig i alderen fra 8 til 11 år. 
Undervisningen, der primært omfattede læsning og kristendomskundskab, blev 
varetaget af en skolemester og foregik i en bygning, som også rummede sognets 
fattighus og (på loftet) fattigkassens beholdning af rug og byg. Det var ikke gra-
tis, men skolestyrelsen kunne fritage ubemidlede familier for at betale afgift. Al-
ligevel forlod fattige børn typisk skolen med meget rudimentære kundskaber.6     

Allerede da Per var ni, kom han i skrædderlære hos sin 15 år ældre bror, Lars 
Andersson i Ingelstorp, og fra omkring 1850 hos sin svoger, skrædderen An-

Ingelstorps middelalderkirke, der blev nedrevet i 1873.
Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1948.
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ders Persson i Stora Köpinge, hvor han ifølge eget udsagn opholdt sig i syv-ot-
te år. Der fulgte et par år som landarbejder i Ingelstorp, inden Per i 1861 lejede 
et hus på Ingelstorp nr. 43, beliggende i den vestlige udkant af sognet, og 
etablerede sig som landsbyskrædder.7 

Indtil da havde hans livshistorie lignet utallige andre fra de skånske land-
distrikter på den tid, men fortsættelsen blev atypisk. Da Per giftede sig i 1862, 
var det ikke med en jævnaldrende pige fra et husmandshjem, men med en ti 
år ældre præstedatter! 

Præstedatteren Gustava

Gustafva Catharina Hervan-
der, i familien kendt som 
”Stava”, blev født i Lund den 
30. juni 1828.8 Hendes far 
var præsten Gustaf Christian 
Hervander (1769-1837), der i 
1826 havde giftet sig for tred-
je og sidste gang, med præste-
datteren Beata Maria Myrling 
(1793-1865). Familien, der 
også talte Hervanders fem 

børn af andet ægteskab, boede i det hus, der siden blev kendt som Locus pec-
catorum, og som i dag udgør en del af museet Kulturen.

Hervander var en temmelig mislykket præst, der på grund af et vanskeligt sind 
aldrig havde formået at opnå fastansættelse. I stedet havde han tjent som mid-
lertidig hjælpepræst (komminister) i et utal af sogne over det meste af Skåne.9

Datteren Gustava led siden barndommen af dårligt syn,10 og det er fristende 
at relatere dette faktum til en epidemi af skarlagensfeber, der hærgede Lund 
i efteråret 1832.11 ”Smittan gick öfver Planket – Barnen sjuknade –nära döden 
kom äldste sönen – och, sjelf krasslig, måtte jag dock, skiftevis, med Hustrun skjöta 
Barnen”, skrev Hervander i et brev til biskoppen i december 1832.12 Så sent 
som i 1910 blev skarlagensfeber anført som en af de fire mest udbredte årsager 
til blindhed i USA,13 så det er en nærliggende tanke, at Gustava har pådraget 
sig et synshandicap som følge af infektionen.

Vue ned ad Adelgatan i Lund.
Forrest ses Hervanders hus

("Locus peccatorum")
Foto: Kulturen, Lund
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I 1833 blev Hervander sendt til pastoratet Everlöv og Slimminge som assistent 
for en aldrende provst, og året efter solgte han huset i Lund og flyttede sin 
familie til Slimminge. Gustava kan kun have haft svage minder om sin far, der 
var 58, da hun blev født, og svært plaget af brok gennem sine senere år. ”Näs-
tan hela den förlidna tiden af nådåret, har jag dragits med sjuklighet, ända der 
till, at jag ofta måst föras till sockens å bädd i vagn”, skrev vice pastor Hervander 
til sine foresatte i april 1836,14 og mindre end et år senere var han død. Han 
efterlod sig en formue på 1698 riksdaler, men da børnene af andet ægteskab 
havde deres mødrene arv tilgode, i alt 1927 riksdaler, var der ikke en klink 
tilovers til enken og hendes datter, den kun 8-årige Gustava.9 

Børnene af andet ægteskab spredtes for alle vinde, og mor og datter sad alene 
tilbage i et gadehus i Slimminge.15 I efteråret 1846, da Gustava var fyldt 18, 
flyttede de to kvinder til Ystad,16 og i foråret 1848 videre til Ingelstorp, hvor de 
indlogerede sig i et hus beliggende på nr. 49.17 Ifølge deres præstebevis havde 
de ”god kristendomskunskap” og førte en ”hedrande vandel”,18 men deres øko-
nomiske kår var meget ringe, for enkefru Hervander var svagelig, og Gustavas 
før omtalte øjen sygdom gjorde hende ude af stand til at udføre ”de flesta van-
liga fruntimmersarbeten”.10 

I december 1849 blev sogneboerne i Ingelstorp sammenkaldt til møde i socken-
stämman for at tage stilling til enkefru pastorskan Hervanders ”tilkännagifna 
behof af fattig-understöd för sig och sin Dotter”. Ifølge referatet var de forsam-
lede sogneboere ganske klar over, at de to kvinder ”hvarken äga, icke heller med 
arbete kunne förtjena, det nödvendigste till sin bergning”, og man stillede ”en 
snar och verksam hjelp” i udsigt.10 Fra ord til handling gik der dog flere år, for 
det er først i husförhörslängden for 1855-61, det anføres, at enkefruen åtnjuta 
fattigmedel.19  

Skønt fattige havde fru Hervander og hendes datter med deres baggrund i 
præstestanden en vis social status og en omgangskreds, der talte diverse 
standspersoner.20 

Hvordan Gustava og den ti år yngre Per har mødt hinanden, fortæller kilderne 
ikke noget om. Måske i forbindelse med Pers tid som tjenestekarl hos klocka-
ren Pettersson i 1860-61? 21 Faktum er i hvert fald, at ”Drängen Pehr Andersson” 
og ”Mamsellen Gustava Hervander” blev viet i Ingelstorp kirke den 1. marts 
1862. Som tituleringen dräng og mamsell viser, giftede Gustava sig under sin 
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stand. Det skete med familiens opbakning, for som umyndig mø kunne hun 
ikke indgå ægteskab uden tilladelse fra såkaldt giftoman, og den fik hun både 
fra sin mor, sin halvbror og sine halvsøskendes morbror, provsten Johan Gadd 
i Harlösa.22 Med enkepastorskans økonomiske situation var der ikke råd til at 
være kræsen!  

Ikke kun med hensyn til social baggrund, men også af gemyt var der stor 
forskel på de to ægtefæller. Gustava var en lille, sagtmodig kvinde, men efter 
alt at dømme godt begavet. Hun var en af de relativt få i sognet, der ved hus-
forhørene fik topkarakter i både læsning og kristendomskundskab.23 Per var 
med sine 175 cm ganske høj for sin samtid, bred af bygning, med lysblond hår, 
aflangt ansigt, blå øjne og et heftigt temperament.24 

Juletyveriet på Köpingsberg

Gustava og hendes mor flyttede ind hos 
Per i huset på nr. 43 Ingelstorp. Enke-
fru Hervander døde i januar 1865, til 
gengæld voksede familien med døtrene 
Maria Elina (født 1862) og Anna Elisa-
beth Beata (født 1865).25 At døbe sine 
børn med flere fornavne var på den tid 
karakteristisk for personer i de højere 
samfundslag og vidner om, at Gustava  
ikke havde opgivet sin standsbevidsthed.  

Mens skrædderne i byerne arbejdede 
hjemme eller havde værksted, måtte 
skrædderne på landet vandre ud til den 
gård, hvor kunden boede. Bønderne le-
verede selv materialerne, typisk var det 
egen produktion af tråd og tekstiler. Be-
talingen bestod primært af kost og logi 

den tid, arbejdet varede, og det kunne dreje sig om dage eller uger, eftersom 
bestillingen kunne omfatte tøj til alle gårdens beboere.26 

Gustaf og Ida Lindgren, omkring 1860.
Lindgren 1958, sid 5.
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Per udførte ofte skrædderarbejde på gården Köpingsberg, som lå ca. 5 km vest 
for Ingelstorp kirke.27 Dette landbrug hørte under godset Bollerup,28 men var 
siden 1857 forpagtet af Gustaf Lindgren (1821-1888), søn af en handelsmand fra 
Ystad. Meget tyder på, at Gustava havde nære relationer til familien Lindgren. 
Under sit ophold i Ystad i 1846-48 havde hun logeret hos en af Lindgrens 
slægtninge, og to andre familiemedlemmer stillede som dåbsvidner, da Pers og 
Gustavas datter, Anna, blev døbt i 1865.29 Gustaf Lindgren, der beskrives som 
en ”elskværdig hædersmand”, kan meget vel have benyttet sig af Pers arbejds-
kraft i et forsøg på at hjælpe den fattige familie.30 

Ifølge eget udsagn formåede Per at tjene til dagen og vejen ved sit skrædder-
arbejde. Alligevel har han utvivlsomt drømt om at kunne give sin hustru et 
liv, der passede sig for hendes stand, og desto større må hans frustration have 
været, da  ægteparret blev bestjålet under en rejse til det vestlige Skåne og der-
for sad i julen 1865 uden penge til indkøb. 

Köpingsberg som gården ser ud i dag. Stuehuset brændte få år efter juletyveriet, 
og de to store bygninger bagerst i billedet er også af nyere dato, men længerne 

til  højre og venstre for det nye stuehus er oprindelige. 
Stora Köpinges historia del 2, sid 45
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Per lod sig friste til at søge en genvej ud af fattigdommen. Under sine op-
hold på Köpingsberg havde han bemærket, at der blev opkøbt store mængder 
af korn [spannmål] og kartofler til brændevinsproduktion. Derfor, indså Per, 
måtte der findes mange kontanter på gårdkontoret, og han besluttede at begå 
indbrud natten mellem den 28. og 29. december. 

Han sad længe oppe og arbejdede, og omkring kl. 10 opfordrede han sin 
hustru til at gå i seng. En times tid senere, da han var sikker på, at hun 
sov, tog han en økse og begav sig af sted. Han krydsede over Kabusaån ind 
i nabosognet, passerede hen over det nattemørke agerland og kæmpede 
sig op ad den stejle bakke mod Köpingsberg.31 I fugleflugtslinje var der 
omkring to en halv kilo meter, så han må have været fremme omkring mid-
natstid. Det var en smal sag at lirke et vindue ud og kravle ind på gårdkon-
toret, og her fandt han en nøgle, som han brugte til at åbne alle skufferne 
i skrivebordet – pånær en, hvor nøglen ikke passede. Da han endnu ikke 
havde fundet nogen penge, gættede han på, at de måtte befinde sig i netop 
denne skuffe. Med øksen brød han den op, og ganske rigtigt: Her lå en 
masse sedler og sølvmønter, i alt omkring 600 riksdaler, som Per stoppede 
i lommerne. Der var også en pung inde holdende nogle flere penge, men 
den lod han ligge. 

Måske er han blevet grebet af panik, for da han kravlede ud af vinduet, glemte 
han både øksen og sin foldekniv, og på tilbageturen dryssede han adskillige 
riksdaler efter sig. Da han kom hjem til Ingelstorp mellem klokken 2 og 3 om 
natten, må han have set, at der var lys, og som en midlertidig løsning gemte 
han pengene i en bunke tørveaske. 

I huset ventede Gustava på ham sammen med naboen, husmand Nils Ols-
son,32 for hun var naturligvis vågnet i nattens løb og havde forsøgt at efterspore 
sin forsvundne mand. Hun havde opsøgt naboen, og i nogen tid havde de to 
ventet foran huset, men da børnene var begyndt at græde, var de gået inden 
døre for at vente der. Per bankede på ruden og blev lukket ind. Han hævdede, 
at han bare havde været på besøg hos sin søster i Stora Köpinge, men den his-
torie var ret langt ude, for det var jo altså midt om natten, og Per var svedig, 
hans hår var i uorden, skjorten hang uden på bukserne og buksebagen var 
revet itu. Olsson blev budt på et glas rom og gik så hjem i seng, men var ikke 
i tvivl om, at der var foregået et eller andet ulovligt. 

Juletyven fra Ingelstorp
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Alt i alt må man sige, at Pers indbrud virker meget uigennemtænkt og udførs-
len sjældent amatør agtig. Måske havde han kigget lidt for dybt i den flaske 
rom, som nabo Olsson siden blev budt af? Et meget plausibelt scenarie, for 
det var dybt rodfæstet i den svenske almuekultur at drikke utrolige mængder 
alkohol, både til hverdag og fest.33 

Morgenen efter tyveriet fulgte de moralske tømmermænd. Per tog pengene op 
af askedyngen, indpakkede dem i papir og skjulte dem i tørverummet. Gusta-
va blev på et eller andet tidspunkt klar over, hvordan det hele hang sammen, 
og antagelig har ægteparret været i syv sind. På den ene side bød samvittighe-
den dem at levere det stjålne tilbage, på den anden side frygtede de afsløring 
og straf –og faktum var, at de havde hårdt brug for pengene. Per gik i gang 
med at hugge brænde og bygge en gynge til børnene, klassiske oversprings-
handlinger i en situation, hvor man ikke ved, hvad man skal gøre.  

Nyheden om indbruddet på Köpingsberg bredte sig naturligvis i området, og 
da nabo Nils Olsson fik nys derom, kunne han nemt lægge to og to sammen. 
For at få vished bad han en bonde, som den 3. januar skulle køre til Köpings-
berg, om at spørge, hvornår indbruddet var blevet begået.34 Bonden kunne be-
rette, at det var sket natten mellem fjerde og femte juledag, og så var Nils Ols-
son ikke længere i tvivl: Juletyven kom fra Ingelstorp og hed Per Andersson!

Kort over Ingelstorp
og omegn fremstillet
ved at sammensætte
to generalstabskort
fra henholdsvis
1861 og 1864.

Per Anderssons hus
hørte til den gård
under nr. 43, der tilhørte
Måns Svensson, og som
er markeret med rødt.

Köpingsberg er
markeret med blåt.
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Nils Olsson tager affære
 
På trettondagen (helligtrekongersdag), altså den 6. januar 1866, opsøgte hus-
mand Olsson sine naboer og foreholdt Per, hvor forkert han havde handlet 
ved at bestjæle en flink og driftig mand som Gustaf Lindberg på Köpingsberg. 
Olsson bebrejdede Gustava, at hun dækkede over sin mand, og opfordrede 
ægteparret til at levere pengene tilbage. 

Gustava ytrede nogle ord om, at de jo selv var blevet bestjålet under deres 
besøg på Wester Slätt 35, at hun af samme grund havde været nødt til at handle 
på kredit, og at de slet ikke ville have noget at købe ind for, hvis de skulle 
levere pengene tilbage. I et forsøg på at tale til ægteparrets åbenlyst dårlige 
samvittighed oplæste Olsson salmen ”Jesus väck mitt Sinn”,36 hvor det i tredje 
vers hedder sig:

Påminn om din död och pina
då en avväg frestar mig.
Låt mig djupt i själen fatta
hur du lidit för min skuld
och din kärlek högre skatta
än all världens makt och guld.

Til slut brød Per sammen og tilstod tyveriet. Ægteparret lovede, at de nok 
skulle levere pengene tilbage, og endnu samme aften, mellem klokken 7 og 8, 
gik Per den lange vej tilbage til Köpings berg, hvor han uden at blive set lagde 
pengene, stadig indpakket i papir, på indgangstrappen til stuehuset. 

Allerede næste dag gik rygtet, at de stjålne penge fra Köpingsberg var blevet retur-
neret, men det forlød også, at nogle af dem manglede. Olsson gik atter til sin nabo 
og bad ham levere det hele tilbage, men Per bedyrede, at det havde han allerede 
gjort, at sagen var afsluttet i mindelighed, og at det i øvrigt ikke angik Olsson.

Sagen var imidlertid så langt fra afsluttet. Den 16. januar, mens han arbej-
dede på Köpingsberg, blev Per arresteret af kronolänsmannen, og dagen efter 
blev han indsat i herredsarresten i Hammenhög. Hvordan myndighederne var 
kommet på sporet af ham, vides ikke. Måske havde Olsson sladret? Han var i 
hvert fald overbevist om, at ægteparret havde beholdt nogle af pengene og nu 
forsøgte at skjule dem. 

Juletyven fra Ingelstorp
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Retssagen

Herredsretten blev sat ved tingstedet i Hammenhög den 1. februar. Per afgav 
forklaring og forsikrede igen, at han havde tilbageleveret det fulde beløb. Han 
havde fortrudt tyveriet med det samme, bedyrede han, og havde derfor ladet 
pengene ligge i tørvehuset uden hverken at tælle dem eller bruge af dem. Når 
det havde taget ham over en uge at få dem leveret tilbage, var det fordi, han 
ville afvente en måneløs nat, så han kunne gøre det uden at blive opdaget.

Da retsforhandlingerne fortsatte den 20. februar, blev Gustava også afhørt. 
Hun forklarede, at hun ikke havde vidst besked om sin mands planer, men 
at hun med det samme havde opfordret ham til at levere pengene  tilbage, da 
hun først blev klar over, hvad der var sket.

Den bestjålne Lindgren erklærede, 
at han ikke vidste helt nøjagtigt, 
hvor mange penge der var blevet 
taget, men han mente, at han hav-
de fået hovedparten igen. Ud over 
de 582 riksdaler, Per havde lagt på 
trappen, havde man fundet yder-
ligere 10 langs den rute, som han 
ifølge eget udsagn havde taget 
hjem til Ingelstorp den nat, han 
havde begået røveriet.37 Dog var 
Lindgren sikker på, at der stadig 
manglede 51 af de 130 en-riksdaler 
sedler, han med vished havde haft 
i sin skuffe.

Myndighederne havde naturligvis 
ransaget Pers bopæl uden at finde 
flere penge, og den mest sandsyn-
lige forklaring på de manglende 
sedler er vel, at kun en mindre del 
af de penge, han havde drysset ef-
ter sig, nogensinde blev genfundet. 

Per Andersson og Gustava Hervander 
i Ystad omkring 1875 med børnene 

Maria Elina (1862-1879), 
Anna Elisabeth Beata (1865-1940) 

og Bror Erik Gustaf Magnus (1869-1953).
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Imponerende nok gik Lindgren i forbøn for Per og bad retten give ham så 
mild en straf som muligt, endnu et fingerpeg om, at familien Lindgren følte et 
vist ansvar for at hjælpe Gustava og hendes mand. Bønnerne havde dog ikke 
den store virkning. Ganske vist blev Gustava frikendt for med ansvar, men Per 
blev idømt et års strafarbejde, hvilket var den maksimale straf for indbrudsty-
veri i førstegangstilfælde.38 

Var retssystemets dom over juletyven hård, var den skæbne, der overgik de øv-
rige aktører i dramet, på en måde endnu hårdere. Tre dage efter, at Nils Olsson 
havde afgivet vidneforklaring for retten, døde hans hustru af tyfus og efterlod 
ham alene med tre små piger.39 Og for familien Lindgren på Köpingsberg blev 
de følgende år en økonomisk nedtur, der omfattede alvorlig misvækst og en 
ildebrand, der blandt andet ødelagde gårdens stuehus. Man måtte sælge alt og 
udvandrede i 1870 til Amerika, men det var heller ingen succes, og Lindgren 
vendte i 1881 tilbage til Sverige som en nedslidt mand.40  

Tugthusfange i Kristianstad 

Den 21. februar 1866 blev Per, iført fodlænke, fragtet med hestevogn fra her-
redsarresten til  länscellfängelset  i Kristianstad, hvor han skulle afsone sin 
straf.41 Dette fængsel, som var blevet åbnet i 1846, lå i ensom majestæt øst-
nordøst for byen og repræsenterede tidens nyeste tanker vedrørende forvaring 
af kriminelle. Hvor man i ældre tid som regel lod fangerne leve sammen i store 
rum under kummerlige hygiejniske forhold, var fængslet i Kristianstad bygget 
i overensstemmelse med det såkaldte Philadelphiasystem. Det indebar, at de 
indsatte boede i separate celler, sådan at de ikke kom under dårlig indflydel-
se fra forhærdede medfanger. Faktisk måtte fangerne slet ikke kommunikere 
med hinanden, hvilket blev håndhævet med streng disciplin. De skulle have 
ro til at overveje bod og bedring, hjulpet på vej af en hverdag med flittigt 
arbejde og religiøs andagt. Både arbejde og andagt foregik typisk i cellerne, 
hvor fængselspræsten aflagde besøg, og hvor opbyggelige andagtsbøger var 
den eneste litteratur, der ikke var omfattet af strenge restriktioner.

De enkelte celler, af hvilke de mindste var på 6 kvadratmeter, var meget spar-
tansk indrettet. Man sov i en jernseng, der blev klappet sammen om dagen, og 
forrettede sin nødtørft i en natstol, hvor potten så kunne skubbes ud gennem 
en luge, så det ikke var nødvendigt at åbne celledøren. Maden, der blev serve-
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ret i cellen, var ensformig og bestod typisk af rugbrød, suppe og grød serveret 
med letøl [svagdricka].  Der var en vifte af små fængselsgårde, hvor fangerne 
blev luftet. Gårdene dan nede en halvcirkel og var åbne ind mod centrum, 
således at en enkelt vagt posteret i midten kunne holde øje med, at ingen 
forsøgte at stikke af eller at tale med de andre fanger.42

Fængselsdirektøren gjorde sig umage for til stadighed at holde fangerne be-
skæftiget. De fleste blev sat til at arbejde ved en spinderok, men som faglært 
blev Per naturligvis anvendt til skrædderarbejde. Forbløffende progressivt var 
det, at fangerne fik lov at beholde 1/3 af arbejdets indtægter, mens de øvrige to 
tredjedele tilfaldt fængselsdirektøren, vagtmandskabet og bespisningskassen.43  

Per opførte sig upåklageligt, ellers ville han næppe have fået afkortet sin afso-
ning med 2 måneder og 7 dage. Da han blev løsladt den 15. december 1866, fik 
han udleveret de klæder, han havde haft med sig, og de 19 riksdaler og 40 öre, 
han havde tjent i fængslet.44 

Länscellfängelset i Kristianstad, set forfra, fra siden og oppefra.
Föreningen Gamla Christianstad årsskrift 1998, sid 98.
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Endnu var Pers straf dog ikke udstået, for han var også idømt tab af medbor-
gerligt förtroende i fem år. I dette tidsrum var han at anse som vanfrejdad, altså 
som en person af dårligt omdømme. Det var noget, præsten var forpligtet til 
at anføre i det frejdbetyg, man typisk blev afkrævet, når man søgte arbejde, og i 
det flyttningsbetyg, man skulle aflevere til præsten i sit nye hjemsogn, hvis man 
flyttede. Det var altså ikke et skudsmål, der var til at løbe fra, og det siger sig 
selv, at det ikke gjorde det lettere for den tidligere fange at få arbejde.45 

Arbejdskarl i Ystad

Per må have følt en stærk trang til at starte forfra et nyt sted, og i januar 1868 
flyttede han med sin familie til Ystad,46 hvor nye tider så småt var ved at slå 
igennem. Et jernstøberi var blevet grundlagt i 1857, jernbanen kom til i 1865, 
og en stor udbygning af havnen fulgte i årene 1866-71.47 Samtidig begyndte 
byen at brede sig, i første omgang mod øst ud over den såkaldte Tobakshej-
dan. Til de nybyggede huse flyttede folk, som arbejdede ved jernbanen eller på 
støberiet, samt en hel del mindre næringsdrivende såsom skomagere og skræd-
dere.48 Her boede Per med sin familie i årene 1868-72, og her så sønnen Erik 
dagens lys i 1869. Den vanærede families deroute kan aflæses i dåbsvidnerne. 
Væk er kommissarier, jungfruer og mamseller, i stedet optræder en arbejder 
med hustru og en bødkersvend [tunnbindaregesäll].49

Juletyven fra Ingelstorp

Et kig ned ad Stora Östergatan i Ystad. I årene 1873-77 boede Per Anderssons
familie til leje i en ejendom nær hjørnet af denne gade og Apgränd.
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Ifølge taxeringslängderna tjente Per i 1869 omkring 400 riksdaler, men de næs-
te to år lå hans ind tægt under bundgrænsen på 300 riksdaler, en ej beskattbar 
inkomst, som det hed i den officielle sprogbrug.50 Åbenbart har det ikke været 
nemt at overleve som skrædder. 

De fem års tab af medborgerligt förtroende må være udløbet i 1871, og dermed 
blev det muligt for Per at søge arbejde på lige fod med andre. I årene 1872-80 
forsøgte han at ernære sig som ufaglært arbetskarl. Familien flyttede en del 
omkring og boede til leje forskellige steder i centrum af Ystad, kun afbrudt 
af et kortvarigt ophold i stationsbyen ved Stora Köpinge i vinteren 1877-78.51 
Efter alt at dømme har Per haft skiftende ansættelser, for i årene 1872-76 ligger 
hans indtægt fortsat under 300 riksdaler,  og som fuldtidsansat arbejdsmand 
burde han have tjent mere.52 

På sine gamle dage huskede datteren Anna ikke tilbage på tiden i Ystad med 
nogen glæde. Tværtimod kunne hun berette om, hvorledes Gustava og børnene 
skrækslagne måtte låse sig inde på et værelse for at undgå Pers raseri, når han 
ophidset vendte hjem til lejligheden, og hvordan han råbte op, mens han buld-
rede løs på den låste dør. Antagelig har han haft et alkoholproblem.53 I så fald 
behøvede han ikke savne supbröder. Som havneby bød Ystad på mange fristelser, 
og rådhusrettens protokoller fra den tid svømmer over med sager om fylleri.54

Befolkningstilvæksten førte til en stadig tættere bebyggelse af hustomterne i 
den gamle bydel, og i kvarteret Hedvig, hvor familien boede i årene 1872-73 
og igen i 1878-82, var indbyggerantallet mere end tredoblet i løbet af de sidste 
70 år.55 I efteråret 1879 blev familiens ældste datter, Maria, angrebet af tyfus 
(tyfoidfeber), en salmonellainfektion der typisk rammer folk, som lever under 
dårlige sanitære forhold. Stadslægen tilså hende,56 men på den tid var der ikke 
meget, man kunne gøre ud over at håbe og bede, og den 17-årige pige døde 
seks dage senere.57 

Bunden var nået. Efter et par år med bedre indtjening begyndte Per atter 
at arbejde indenfor skrædderfaget. Samtidig antog han sin hustrus efternavn 
og kaldte sig nu Per Andersson Hervander58. I 1882 valgte den yngste dat-
ter, Anna, kun 17 år gammel at gifte sig med skomagersvenden John Nordin 
(1857-1926), der boede i samme ejendom i Lilla Strandgatan, og senere samme 
år flyttede hele familien over Sundet for at prøve lykken i København.59
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Indvandrere i København

Der var gennem anden halvdel af 1800-tallet en meget betydelig svensk 
indvandring til Danmark, ”de fattiges Amerika”. Man har beregnet, at der 
i perioden 1850-1910 kom ikke mindre end 83.000 svenskere til Danmark. 
København opsugede en stor del af denne immigration, og i 1885 udgjorde 
svenskfødte personer hele 4,1 procent af Københavns befolkning.60 I hoved-
staden var der arbejde at få, og arbejdslønnen var i visse erhverv op mod det 
dobbelte af lønniveauet i Sydsverige.61 

Per fik arbejde som skrædders-
vend, og i årene 1882-85 boede 
ægteparret i Vognmagergade nr. 
31, i en 2-værelses lejlighed på 1. 
sal i forhuset, mens deres datter 
og svigersøn logerede i sidegaden 
Store Brøndstræde.62 Det var et 
kvarter med udslidte ejendom-
me opført efter den store brand 
i 1728, og selv om det rummede 
nogle af de billigste lejligheder 
i København og derfor tiltrak 
mange svenske indvandrere, var 
Brøndstrædekvarteret ikke et 
sted for sarte sjæle.63 Ifølge fol-
ketællingen for 1885 havde Per 
og Gustava en bordelvært som 
underbo. I naboejendommen 
nr. 33 var der værtshus, det var 
der også i nr. 37, mens der i nr. 
25 lå et stort brænderi.   

På Københavns Stadsarkiv finder 
man en øjenvidneskildring af 

miljøet i årene omkring år 1900, skrevet af indvandrerdatteren Alma Kristine 
Petersen, der som barn havde boet i en baggårdslejlighed i Vognmagergade 32, 
skråt overfor Hervanders opgang: 

Vognmagergade i København,
hvor familien Hervander boede i

årene 1882-85. Det store hus i
forgrunden rummede et brænderi.

Foto fra ca. 1890. Københavns Stadsarkiv.
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”På den modsatte side af gaden var der faste offentlige piger … Der boede 
også private familier, og der manglede ikke beværtninger, jernhandlere og klu-
dekræmmere, forretninger med spiritus og tobak og et par gode spækhøkere 
og urtekræmmere, det var en livlig gade. … Der hvor Lønporten nu ligger, 
lå Store Brøndstræde, og til venstre i den lå Lille Brøndstræde, hvor vi børn 
aldrig turde komme, da der var den grusomste elendighed og råhed af faldne 
kvinder og mænd.” 64 

Tætheden af værtshuse i København var meget høj og drukkenskaben ud-
bredt. Omkring 1880 opgjorde man det årlige forbrug af brændevin i Dan-
mark til 17½ liter pr. individ, hvilket svarede til, at hver mand over 20 år i 
gennemsnit indtog 67 liter om året! Selv om de fleste utvivlsomt kunne dyrke 
samværet på det lokale værtshus uden at udvikle sig til drankere, er det lige så 
uomtvisteligt, at alkoholen var årsag til en omfattende og meget synlig nød 
og elendighed.65   

Det er i dette lys man skal se afholdsbevægelsens fremkomst og kraftige vækst 
i årene fra 1880 og frem. Blandt de tusinder, der meldte sig under fanerne, var 
ægteparret Hervander. 

Independent Order of Good Templars

Den gren af afholdsbevægelsen, som familien tilsluttede sig, var den såkaldte 
Good-Templar bevægelse, hvis fulde navn var Independent Order of Good Tem-
plars eller I.O.G.T. Denne orden var kommet til Europa fra Amerika, og var 
en blanding af en frimurerbevægelse og en afholdsforening. Den første danske 
loge, ved navn Tempelherren, blev grundlagt i København i 1880, og i de kom-
mende år skød nye I.O.G.T. loger frem overalt i landet, ofte med løfterige 
navne såsom Enighedens Værk, Den rette Vej eller Fremtids Haab.66 De enkelte 
loger var samlet i Danmarks Storloge, som igen stod under Verdenslogen. 

For at blive optaget i en loge skulle man anbefales af et eksisterende medlem. 
Herefter blev der nedsat et indvielsesudvalg, som talte med ansøgeren for at 
sikre sig, at han var afholdsmand og af ”god moralsk karakter”. Udvalget afgav 
beretning til logen, der så balloterede om, hvorvidt ansøgeren skulle optages 
eller ej.67 De allerfleste blev godkendt, da logerne naturligvis var ivrige efter 
at hverve nye medlemmer. Man betalte en indvielsesafgift og derefter en fast 
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kvartalsafgift. Beløbene varierede fra loge til loge, men lå typisk på nogle få 
kroner, omtrent svarende til en dagløn for en københavnsk arbejder.68

Det var datteren og svigersønnen, Anna og John Nordin, der først trådte ind 
i I.O.G.T. Det skete i januar 1888. Dernæst fulgte Gustava Hervander i no-
vember samme år, mens Per selv synes at have været mere tilbageholdende, 
for han bliver først medlem i juni 1891.69 Hvis det er sandt, at han tidligere 
har haft et alkoholproblem, var han langt fra enestående, for afholdsfolkene 
anslog selv, at 60 % af dem havde været svirere eller drankere, før de kom ind 
i bevægelsen.70 

I den samtidige debat blev det engang sagt, at afholdsforeningerne var for 
skomagere og skræddere og ikke for dannede mennesker,70 så i forhold til 
social baggrund var skrædder Hervander og hans svigersøn, skomagersvenden 
Nordin, helt igennem typiske. Ligeledes var det normalt, at det var hustruen, 
der førte an, og hendes mand, der fulgte efter, for, som det hed i afholdsbe-
vægelsens sprogbrug:

Velkommen hver en kvinde
vi særlig byde vil,
kan blot vi kvinden vinde,
så har vi vundet spil,
thi da vi ved, at manden
vil snarlig komme med,
thi bort fra afgrundsranden
hun lede vil hans fjed.70

Pers optagelse i logen Redningsankeret er sket efter samme ritual, som hans 
hustru, datter og svigersøn tidligere havde været igennem: Højtideligt blev 
han indført af nogle af logens embedsmænd, mens de forsamlede medlemmer 
sang en velkomstsang. I alles påsyn og med højre hånd på hjertet måtte han 
love at leve et liv i afholdenhed fra berusende drikke, at vise ”lydighed mod 
ordenens love, regler og skikke” og at deltage i dens arbejde ”for at fremme 
broderskabet mellem menneskene hele verden over”.  Efter en bøn formede 
logens medlemmer ”broderkæden” rundt om ham, hvorpå logens formand, 
Øverste Templar, efter at have til hvisket ham det hemmelige pasord, der frem-
over skulle skaffe ham adgang til møderne, bad ham tage plads i kæden og 
dermed symbolsk indgå som et led i fællesskabet.  

Juletyven fra Ingelstorp
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I det hele taget var logemøderne præget af mangfoldige ritualer med en tydelig 
religiøs toning. Der blev sunget gudelige sange, eventuelt akkompagneret af et 
stueorgel, og den såkaldte Kapellan åbnede og afsluttede hvert møde med en 
bøn. Ordenens valgsprog var ”Tro, Haab og Kærlighed”.71

Medlemmerne var inddelt i 
forskellige grader, startende 
med indvielsesgraden og med 
enhedsgraden som den fem-
te og sidste. For at avancere 
skulle man have en anbefaling 
fra sin loge, hvilket i praksis 
krævede, at man påtog sig at 
arbejde i logens tjeneste. Det 
kunne ske ved at stille op 
til en af de mange embeds-
mandsposter eller ved at mel-
de sig til diverse udvalg.72 

Man bar ornat under mø-
derne, såkaldte regalier, og til 
hver grad hørte regalier med 
hver sin farve.71 Ikke desto 
mindre var logens indretning udpræget demokratisk. Medlemmerne omtalte 
hinanden som brødre og søstre, og alle stemmer talte med samme vægt, når 
der skulle træffes beslutninger, ligesom ethvert medlem kunne stille op til 
embedsmandsposterne, der var på valg en gang i kvartalet.73 

Hver loge holdt møde på en fast ugedag, og møderne, der gerne strakte sig fra 
kl. 8 om aftenen og varede to-tre timer, fulgte en nøje fastlagt dagsorden. Det, 
der fyldte mest, var naturligt nok arbejdet med at rekruttere nye medlemmer, 
men også anklager om ”brud på artikel 2”, altså at et medlem havde svigtet sit 
afholdsløfte, var jævnligt tilbagevendende. I førstegangstilfælde blev angrende 
syndere rutinemæssigt tilgivet og genoptaget i logen. I grovere tilfælde, der-
imod, kunne medlemmer udstødes ”af logen og af ordenen i sin helhed”.74

Udover de faste punkter på dagsordenen havde logemøderne også en vigtig 
social funktion. De gav medlemmerne den menneskelige kontakt, som mange 

I.O.G.T.s medlemmer bar regalier under loge-
møderne. Designet fremgår af denne annonce 

bragt i Dansk Good Templar 1891.
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tidligere havde søgt på værtshusene. Udeblev et logemedlem fra mange møder 
i træk, havde man et såkaldt besøgelsesudvalg, der skulle opsøge den fraværen-
de. På den måde holdt logens medlemmer hinanden i ørerne.75 

At man også kunne finde kærligheden indenfor logenetværket er Pers og Gus-
tavas søn, Erik Hervander, et eksempel på. Han blev i 1894 gift med skole-
lærerinden Thora Thomsen (1859-1940), som var ud af den indenfor I.O.G.T 
meget aktive Thomsen-familie.76 
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Plan af Good Templar mødesal. Fra entréen passerer man forbi Ydre Vagt (Y.V.) ind
i forværelset, hvor man ifører sig regalierne. Indre Vagt (I.V.) bevogter adgangen til

selve mødesalen, hvor medlemmerne sidder langs væggene. Der optræder følgende
embedsmænd: Øverste Templar (Ø.T.), Loge Deputeret (L.D.), Forstander for Børnelogen

(F.B.T.), Finanssekretær (F.S.), Skatmester (Sk.), Sekretær (S), Vice Sekretær (V.S.),
Kapellan (K), Før Øverste Templar (F.Ø.T.), Vice Templar (V.T.), Marskal (M) og 

Vice Marskal (V.M.). Da logerne i København typisk lejede sig ind i mere eller mindre 
tilfældige lokaler, har det nok ikke i praksis været muligt at få verdenshjørnerne til at 

passe med idealet om et forværelse placeret i vest. Markersen 1939, sid 193.
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Familien Hervander i ordenens tjeneste

Per Andersson Hervander var medlem af logen Redningsankeret i perioden 1891-
96 og derefter af Tempelherren frem til sin død. Gustava kom fra Excelsior over 
i Tempelherren allerede i 1892. Langt fra alle logearkiver er bevaret, men til alt 
held kan forhandlingsprotokollerne for både Redningsankeret og Tempelherren 
og medlemslisterne for sidstnævnte loge genfindes på Rigsarkivet i København, 
og her finder man en interessant om end upåagtet slægtshistorisk kilde.77

Det fremgår, at Gustava, ”Søster Hervander”, 
ikke var noget særlig aktivt logemedlem. Når 
det gik højt, deltog hun måske i halvdelen af 
møderne, og hun avancerede aldrig ud over 
indvielsesgraden. Eneste tilfælde, hvor hun 
påtager sig et hverv for logen, er i august kvar-
tal 1893, hvor hun indtræder i Sygeudvalget for 
Søstre, hvis opgave, som navnet antyder, var 
at tage på sygebesøg hos kvindelige logemed-
lemmer.78 

Per, derimod, kastede sig med energi ud i logearbejdet, efter at han var blevet 
optaget i Redningsankeret. En overgang sad han i logeudvalget, som havde an-
svaret for, at logelokalet og regalierne var i orden,75 og flere gange meldte han 
sig til de indvielsesudvalg, der skulle tale med nye ansøgere. Af og til fungerede 
han som vikar for fraværende embedsmænd, men især gjorde han tjeneste som 
vagt og havde da ansvaret for, at kun folk, der kendte det hemmelige pasord, 
fik adgang. Der var to vagter, idet ydre vagt bevogtede adgangen til forværelset, 
hvor regalierne var ophængt, mens indre vagt stod i døren til selve mødesalen, 
og sidstnævnte embede varetog Per på fast basis i november kvartal 1893.79 I 
perioden 1892-93 var han også en hyppig gæst ved møderne i Tempelherren.80 
Broder Hervander avancerede og havde ved udgangen af 1893 nået tredje grad.81  

Familien var indtrådt i ordenen på et tidspunkt, hvor det såkaldte ølspørgsmål fik 
bølgerne til at gå højt. På den ene side stod ”ølmændene”, der mente, at det burde 
være tilladeligt at drikke lettere ølsorter, på den anden side stod ”vandmændene”, 
der med opbakning fra verdenslogen mente, at målet måtte være afskaffelse af 
alt øl. I 1892 endte det med en sprængning, hvor ”ølmændene”, som udgjorde 
flertallet, dannede en ny orden ved navn N.I.O.G.T. (hvor N stod for Nordisk).82 

Gustava Catharina Hervander
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I Redningsankeret havde ”ølmændene” også været i flertal, men blandt den lille 
flok, der holdt den ikke-alkoholiske fane højt og forblev i I.O.G.T., var Bro-
der Hervander.83 På samme måde blev Tempelherren splittet i to, med Søster 
Hervander og ægteparret Nordin blandt de få trofaste.84 

Livet i skrædderhjemmet

I mandtalslisterne omtales Per som skræddersvend frem til 1887 og herefter 
som skrædder. Man skal næppe lægge for meget i denne forskel, for ordet 
skrædder blev brugt om enhver person, der var udlært indenfor faget, og 
kunne altså sagtens dække over en lønmodtager.85 Af de godt 1800 skrædde-
re, der fandtes i København i starten af 1880’erne, var kun 422 selvstændige. 
Resten arbejdede som medhjælpere, og heraf var hele 38 procent født i Sve-
rige.86 Alt tyder på, at Per var en del af dette svenske skrædderproletariat.87

Det var et fag præget af hård konkurrence og derfor lav indtjening.88 Det 
meste skrædderarbejde blev udført på akkord, og det var især forår og efter-
år, der var efterspørgsel på arbejdskraft. I disse perioder kunne arbejdsdagen, 
der i starten af 1880’erne normalt lå på 10 timer, vokse helt op til 18 timer 
i døgnet. Hvor meget, man kunne tjene, afhang i høj grad af, hvor hurtigt 
man kunne arbejde. De dygtigste kunne tjene op til 1300 kroner om året.89

Typisk udgjorde huslejen for en faglært arbejder omkring 15 til 20 procent 
af årslønnen,90 og da Pers husleje i København lå mellem 90 og 100 kroner 
pr. halvår, burde han ud fra denne betragtning have tjent mellem 900 og 
1300 kroner om året.91 Det er dog sandsynligt, at sønnen Erik har bidraget 
til husstandsindkomsten. Han kom i skrædderlære og kunne som lærling 
tjene omkring 250 kroner om året.92 Alt i alt synes Per altså at have haft en 
årsindtægt i underkanten af 1000 kroner.93

Mange skrædderivirksomheder benyttede sig af hjemmearbejdere,94 men 
ifølge boligtællingslisterne havde Per ikke hjemmeværksted i lejligheden i 
Vognmagergade, ej heller på sin næste bopæl, en 2-værelses baghuslejlighed 
på Gothersgade, hvor familien boede i årene 1885-90.95 Et fingerpeg om hans 
arbejdsforhold får man måske ved at betragte sønnen Erik, der som udlært 
skrædder fløj fra reden i 1889. Han blev tilskærer hos stormagasinet Chrome 
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& Goldschmidt på Strøget i Køben havn, og havde i 1895 en årsløn på 1600 
kroner.96 Man kan gætte på, at også Per har arbejdet for dette firma. 

I vinteren 1890/91 fik Per og Gus-
tava sig en ny lejlighed på Nørre 
Voldgade 27 i bagbygningen på 
kvisten til venstre.97 Den skulle 
blive rammen om de sidste ti år 
af deres ægteskab. Ejendommen 
var opført i 1874 på det gamle 
voldterræn ud for Nørreport og 
var derfor relativt ny. Lejligheden 
bestod af entré, tre værelser med 
kvistvindue og ovn, samt et køk-
ken med vand, jernvask, komfur 
og spisekammer. Typisk for den 
tid var der ikke kloset, så for at 
komme på toilettet måtte man 
rende fem etager ned til baggår-
den, hvor der var retirade og pissoir. Uden tvivl har natpotten været en uund-
værlig bekvemmelighed! 98

Da lejligheden lå helt oppe under taget, var der skråvægge, og der har sikkert 
været ulideligt varmt i sommermånederne og tilsvarende koldt om vinteren. 
Til gengæld androg den halvårlige husleje kun 90 kroner, hvilket var meget 
billigt, og det ekstra værelse gjorde det muligt for Per at indrette et hjem-
meværksted.99 Her har han så kunnet kombinere arbejdet for et stormagasin 
eller en mester med andre forefaldende opgaver.100

Det tomrum, som var opstået, da sønnen Erik flyttede hjemmefra, udfyldte 
ægteparret ved at skaffe sig en plejesøn fra Det Kongelige Vajsenhus, en in-
stitution for faderløse og forældreløse børn. Vajsenhuset havde oprindeligt 
fungeret som både hjem og skole, men i slutningen af 1800-tallet var det ble-
vet normalt, at børnene blev anbragt hos plejeforældre, der til gengæld fik et 
økonomisk tilskud en gang i kvartalet. 

Plejefamilien havde ansvaret for, at barnet fik ”en god, kristelig opdragelse”, 
levede under ”gode, sunde og moralske forhold” og regelmæssigt passede sin 
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skole. Vajsenhuset førte jævnligt tilsyn, blandt andet måtte plejefamilierne 
ikke misbruge barnets arbejdskraft. Ægteparret Hervanders indtrædelse i af-
holdsbevægelsen i kombination med Gustavas baggrund som præstedatter 
har formodentlig medvirket til, at familien kunne godkendes trods beskedne 
økonomiske kår.101  

Plejesønnen, Niels Christian Mortensen, var født i 1883 og synes at have logeret 
hos familien i årene 1891-98. Han blev siden kontorist hos Burmeister og Wain.102

 

Gustavas sygdom og død

Gustava havde et svagt helbred. Når hun omtales i Tempelherrens protokoller, 
er det gerne i for bindelse med sygdom. I juni 1892 forelå der således en attest 
fra hendes læge, der havde ordineret vin – det var nemlig tilladt for logemed-
lemmer at indtage alkohol af medicinske årsager! Nytårsdag 1896 orienterede 
Øverste Templar logemedlemmerne om, at ”Søster Hervander” igen var syg 
og ikke kunne tage imod besøg.103 

En hjemmearbejdende skrædder. Denne familie bor i en etværelses taglejlighed uden
 andet ”køkken” end en ovn. På Nørre Voldgade havde familien Hervander en treværelses 

kvistlejlighed med køkken, så sceneriet har ikke været slet så mistrøstigt.
Skræddernes fagforening, sid 39
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I eftersommeren 1900 blev hun syg 
for sidste gang. Den 10. oktober 
sendte hun sin hilsen til Tempelher-
ren gennem en logesøster, der havde 
aflagt besøg, og det forlød, at hun 
nok ikke ville leve længe.104 Den 
20. oktober døde Gustava hjem-
me i kvistlejligheden ”efter 2 Mdr.s 
haardt Sygeleje”. Dødsårsagen var dobbeltsidig parotitis, dvs betændelse i 
spytkirtlerne, dengang en ganske udbredt sygdom, der især ramte svækkede 
personer, og som havde en meget høj dødelighed, fordi den ofte førte til blod-
forgiftning.105 

Enkemanden orienterede Tempelherren om sin hustrus bortgang på mødet 
den 24. oktober, og logen vedtog at møde til hendes begravelse med fanen og 
at give en krans til hendes kiste. Begravelsen fandt sted fredag den 26. oktober 
kl. 12 fra det store kapel på Vestre Kirkegård.106

Per Andersson Hervanders sidste år

Per Andersson Hervander fortsatte med at komme i logen, selv om han ikke 
var nogen hyppig gæst. En logesøster, der også havde besøgt Gustava på hendes 
dødsleje, synes at have set til ham af og til. I februar 1901 kunne hun berette, at 
”Br. Hervander var kommen til skade”. En måneds tid senere meldes han rask 
igen.107 Desværre oplyser protokollen intet om de nærmere omstændigheder.

Et faktum er det, at Pers indtjening gennem de sidste år af hans liv var meget 
ringe, hvad enten det nu skyldtes arbejdsløshed eller nedsat arbejdsevne. Gus-
tava havde i 1896 arvet 483 kroner fra en halvsøster,108 men også disse penge fik 
en ende, og Pers liv sluttede i fattigdom, ganske som det var begyndt.  

Der er noget ensomt og forhutlet over den gamle skrædder. Sønnen Erik var 
siden 1899 bosat i Malmö,109 og selv om datteren stadig boede i København, 
resulterede det ikke i, at den gamle flyttede ind hos hende. Antagelig var der tale 
om gemytternes uoverensstemmelse, for Anna Nordin var en meget tempera-
mentsfuld dame –og det havde hun efter alt at dømme fra sin far. Hun beskrev 
ham siden som ”nysgerrig”, og det var vist ikke ment som nogen kompliment.110 
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I 1902 flyttede Per fra kvistlejlighe-
den på Nørre Voldgade, hvor hus-
lejen efter en istandsættelse af ejen-
dommen havde fået et ordentligt 
nøk opad,111 og herefter skifter han 
ustandseligt bopæl. På tolv måneder 
er han registreret på tre forskellige 
adresser, alle beliggende i de arbej-
derkvarterer, der i løbet af få årtier var skudt frem på det indre Nørrebro.112 Da 
Københavns Politi kun registrerede adresse i maj og november, kan der have 
været tale om endnu flere flytninger.

Årsagen til det omstrejfende liv har formentlig været økonomisk: Der var et 
stort antal ledige lejligheder i København, og mange udlejere forsøgte derfor 
at skaffe lejere ved at tilbyde en huslejefri startperiode. Flyttede man tilstræk-
keligt ofte, kunne man på den måde spare mange penge.113

Per blev efter alt at dømme fristet til at søge trøst i alko-
holen, for i efteråret 1903 blev der rejst klage mod ham i 
logen. Tempelherrens protokol er desværre meget fåmælt, 
men åbenbart har han fortrudt og tilstået sin brøde, for det 
nedsatte klageudvalg anbefalede hans sag, og logen vedtog 
enstemmigt at genoptage ham på mødet den 21. oktober.114

Sidste stop for den gamle skrædder var en toværel-
ses lejlighed på adressen Meinungsgade 13, 1. sal. 
Han modtog nu kommunal fattighjælp, fyrste-
lige 250 øre om ugen, og en overgang også mad-
portioner.115 Efter en uges sygeleje med influenza-
lignende symptomer blev han fundet død i sin seng 
den 1. marts 1904.116

Per Andersson Hervander efterlod sig intet af vær-
di, og det var derfor svigersønnen, John Nordin, 
der måtte bekoste begravelsen,117 som fandt sted fra 
det store kapel på Vestre Kirkegård kl. 11 søndag 
den 6. marts.118 
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Tempelherren havde på sit møde den 2. marts besluttet at sende logens banner 
og marskalstavene til begravelsen, og havde udpeget to brødre til at agere 
marskaller. Således kastede afholdsbevægelsen et vist skær af respektabilitet og 
ophøjethed over begivenheden, da ”juletyven fra Ingelstorp” fandt sit sidste 
hvilested.119 
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Noter
1 Köpingsberg, i dag en vingård, ligger i Stora Köpinge socken nær Ystad.
2  Se Thomée volym 4, sid 26-27; Højer volym 2:1, sid 546-547 og 550-551; 
 Skånes Kalender: Skånska landsbygden, Kristianstads län, sid 1-3 og 40-42. 
 Se også http://www.osterlen.com/slaktforskning/ingelstorp.htm
3  Bruzelius, sid 24-36.
4  Ingelstorps kyrkoarkiv: volym C I:2, sid 280. Huset hørte under Ingelstorp nr 19, 
 se volym A I:5, folio 45 og 70, samme arkiv.
5 Ingelstorps kyrkoarkiv: volym K I:1; volym L I a:4; volym A I:6, folio 47; volym A I:7, 
 folio 57. Ingelstorps landskommun: Fattigvårdsstyrelsens arkiv: volym GI:1.
6  I skolereglementets § 4 bliver det understreget, at ”flickor och fattiga gossar” kan 
 fritages for dele af pensum. Ved en provstevisitation i 1864 sukkes der over, at mange 
 forældre tager alt for let på børnenes skolegang, ”i synnerhet de mindre bemedlade”: 
 Ingelstorp – ett och ett halvt sekel, sid 14-15, 48-49 og 53.
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7  Per skildrer sin baggrund ved Ingelstads häradsrätt 1/2 1866, se Ingelstads häradsrätts 
 arkiv: volym A I a:161 (domboken för VT 1866). Se også Ingelstorps kyrkoarkiv: volym 
 A I:8, folio 3, 58 og 100 samt A I:9, folio 109. Huset, han lejede, hørte under den gård, 
 som i dag er kendt under navnet Ingvarshög (Ingelstorps Mossaväg 253 26), se note 34.
8  I denne artikel anvendes navneformen Gustava, som er den, der hyppigst optræder i 
 kildematerialet. Kælenavnet ”Stava” stammer fra mantalslängden for 1832, 
 se Lunds stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv.: volym H IV a:92 
 (kronoräkenskaper 1832, tomtnr 35). 
9  Om Gustaf Christian Hervander, se Roland, sid 201-260.
10  Ingelstorps kyrkoarkiv: volym K I:3: sockenstämmans protokoll 1849 16/12.
11  I perioden aug 1832 – jan 1833 døde der 40 personer af skarlagensfeber, næsten alle 
 børn. Lunds domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv: volym F I:3. 
12  G C Hervander til biskoppen 10/12 1832. Lunds domkapitels arkiv: volym F I a:363 
 (Acta cleri 1832 II).
13  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4074664/
14  G C Hervander til domkapitlet 24/4 1836. Lunds domkapitels arkiv: volym F I a:371   
 (Acta cleri 1836 II).
15  Huset lå på Slimminge nr 12: Slimminge kyrkoarkiv: volym A I:10, folio 211 og A I:9, 
 folio 81.
16  Everlövs kyrkoarkiv: volym B:2, utflyttningslängd för Slimminge 1846 nr 70. 
 YSM: volym B:6, inflyttningslängd 1846 nr 40 samt YSM: volym A I:22, tomten nr 59 
 (som var beliggende i Vädergränd).
17  Stora Köpinge kyrkoarkiv: volym B:3, inflyttningslängd 1848 nr 4. Ingelstorps 
 kyrkoarkiv: volym B:2, inflyttningslängd 1848 nr 49 samt volym AI:6, folio 97; A I:7, 
 folio  64; A I:8, folio 124 og A I:9, folio 135.
18  YSM: volym H II:19, inflyttningsattest 1846 nr 40. 
 Ingelstorps kyrkoarkiv: volym H II:7, inflyttningsattest 1848 nr 49. 
19  Enkefru Hervander optræder ikke i de bevarede lister over modtagere af fattighjælp for 
 årene 1850-53. Se Ingelstorps kyrkoarkiv: volym K I:1 og K I:2. Se også Ingelstorps 
 landskommun: Fattigvårdsstyrelsens arkiv: volym GI:1.
20  Omgangskredsen talte en handelsmand fra Ystad, kommissarien Johan Gustaf 
 Berggren, og dennes hustru, barnmorskan Helena Berggren. De optræder som 
 dåbsvidner for begge Gustavas døtre. Se desuden note 29.
21  Ingelstorps kyrkoarkiv: volym A I:8, folio 3.
22  Ingelstorps kyrkoarkiv: volym C I:5, sid 318. Om Johan Gadd, se Carlquist, volym 2:6, 
 sid 274-275.
23  Gustavas sagtmodighed er ifølge mundtlig overlevering. De boglige færdigheder er 
 ifølge Ingelstorps kyrkoarkiv: volym A I:8, folio 124. 
24  Det heftige temperament er ifølge mundtlig overlevering, se note 53. Signalementet 
 er baseret på et fotografi fra 1870’erne og oplysninger hentet fra KKA: 
 volym D III ac:28, fångrulla 1866 nr 95.
25 Ingelstorps kyrkoarkiv: volym C I:5, folio 104 og 137; volym A I:9, folio 109.
26  Nationalencyklopedin volym 8, sid 402; Wintzell, sid 275-276.
27  Detaljerne om juletyveriet stammer fra Ingelstads häradsrätts arkiv: volym A I a:161, 
 dombok vid urtima ting 1/2 1866 og vintertinget 1866 nr 29. Bemærk, at protokollen 
 fra ekstratinget er anbragt bagerst i domboken.
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28  Stora Köpinges historia, del 2, sid 13-14 og 42.
29  Under tiden i Ystad boede Gustava og hendes mor hos en vis Gertrud Hedenskog, 
 faster til Gustaf Lindgrens halvbror, se note 16. Dåbsvidnerne omfattede mamsell 
 Gustava Hedenskog, datter af nævnte halvbror, og mamsell Selma Nibelius, en kusine 
 til Lindgrens hustru, Ida Nibelius, se note 25. 
30  Om familien Lindgren, se Lindgren, sid 11-12 og 47-48.
31  Dengang afgrænsedes Ingelstorps sogn mod nordvest af en gren af Kabusaån, 
 se Svenska orter. Band 1, sid 555. Den gren af åen findes ikke mere.
32  Husmand Nils Olsson (1822-1897) ejede et hus nede i landsbyen (nr 44) og er regi-
 streret i Ingelstorps husförhörslängder på denne adresse, men på tidspunktet for jule- 
 tyveriet havde han tærskearbejde på Måns Svenssons gård (nr 43) og er åbenbart blevet 
 indkvarteret her. Pers hus lå på samme gårds jorder, hvilket forklarer, hvordan de to 
 kortvarigt er blevet naboer. Da Olssons hustru dør 3/2 1866, er adressen stadig nr 43 
 Ingelstorp. Ingelstorps kyrkoarkiv: volym A I:9, folio 111 og C I:5, sid 219.
33  Bruzelius’ skildringer af almuelivet rummer talrige eksempler herpå.
34  Bonden var Måns Svensson, indehaver af den gård under nr 43, på hvis jorder Per og 
 Nils Olsson boede. Måns Svensson selv boede på gården nr 38, som han også ejede. 
 Ejerforholdene fremgår af lagfartsbøgerne, Ingelstads häradsrätts arkiv: volym C II a:1 
 og Ingelstads och Järrestads domsagas arkiv: volym C III c:4, blad 76 og 88-90.
35  Sletten vest for Ystad, dvs Söderslätt.
36  Sådan kaldes den i retsprotokollen. Det må dreje sig om Kom, o Jesus, väck mitt sinne.
37  I retsprotokollen står der udtrykkeligt, at pengene blev tabt ”vid hemgåendet till 
 Ingelstorp”. Den aften, pengene blev leveret tilbage, har lommerne jo været tomme på 
 tilbageturen, så det må dreje sig om natten for indbruddet.
38  Straframmen var et halvt år, både for indbrud og tyveri, så et år var den maksimale 
 straf: Strafflagen af 16/2 1864, Kap. 20, §§ 1, 9 og 18. 
 http://wisberg.se/wisberg.se/pdf/strafflagen1864.pdf
39  Ingelstorps kyrkoarkiv: volym C I:5, sid 219.
40  Lindgren, sid 12 og 47-48. Ida Lindgrens breve fra Amerika er en vigtig emigrations-
 historisk kilde, se Emory Lindquist: A Swedish immigrant woman views her home in 
 Kansas 1870-1881: The letters and diary of Ida Nibelius Lindgren, 
 http://collections.carli.illinois.edu/cdm/ref/collection/npu_sahq/id/3083
41  Ingelstads & Järrestads häradshäktes arkiv: volym Ö:2, Fångförteckningar och fång-
 rapporter 1854-1875. At transporterne skete med hestevogn og fodlænke fremgår af 
 de delvist bevarede fångförpassningar, se Kronofogdens i Ingelstads och Järrestads 
 fögderi arkiv: volym F VII:2. Se desuden KKA: volym D III ac:28, fångrulla 1866 nr 95.
42  Om länscellfängelset i Kristianstad, se Bojs, sid 96-111. Om hverdagen i fængslet og 
 sanktioner mod fanger, der brød reglerne, se straffjournalerna i KKA: serie D III l. 
 Om maden i fængslet, se utspisningsjournaler i KKA: serie F III bca.
43  Arbetsliggare i KKA: volym F V e:3. Se også volym B I a:1, brevböcker 1867 nr 17.
44 Hans tøj bestod af overfrakke, trøje, vest, 2 par bukser, skjorte, halstørklæde, livstykke, 
 strømper, støvler og hue, se KKA: volym D III ac:28, fångrulla 1866 nr 95.
45  Nordisk familjebok 1876-1899, artikel om medborgerligt förtroende. 
 Se også https://sv.wikipedia.org/wiki/Vanfrejd
46  Ingelstorps kyrkoarkiv: volym B:2, utflyttningslängd 1868 nr 3-6. YSM: Volym B:10, 
 inflyttningslängd 1868 nr 4-5.
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