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Andra Lik Compagniet  
blir Adertonhundra Aderton års 

Lik-Compagnie

Boktryckaren mäster carl ludvig Bong (1784–1857) skänkte 
den 28 december 1818 en prokollsbok till det under året nybildade 
”Andra lik compagniet”. I denna bok förtecknas de 28 stiftare som 
den 12 mars samma år hade lagt grunden till organisationen som i 
kallelsen benämndes ”Hantverks Classens Lik-Compagnie”. År 1840 
ändrades namnet till ”Adertonhundra Aderton års Lik-Compagnie” 

Den äldsta organisationen i Kristianstad med motsvarande syfte 
inrättades redan år 1698. Den bar namnet ”De handlandes Lijk Com-
pagnie i Christianstad” och avhåller sin årliga sammankomst Tred-
jedag jul. ”1818 års Lik-Compagnie” håller enligt sina stadgar sin 
åldermannamiddag den 28 december varje år.

Flera av grundarna utövade yrken som nu är försvunna eller i det 
närmaste bortglömda. Personer från Kristianstad med nu försvunna 
yrkesbenämningar har även figurerat i litterära skildringar, såsom snör-
makaren A. J. Lundberg, perukmakaren L. J. Hervander samt fältskä-
ren H. C. W. F. Struwe. Den sistnämnde född i Mecklenburg 1825, 
utbildad i Hamburg och har kallats Kristianstads förste barberare. 
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Hantverkare med ålderdomliga  
yrkesbenämningar

snörmakare var ett skrå av hantverkare, som tillverkade finare 
snören och sidenband samt snoddar, fransar, galoner och liknande. 
Snörena tillverkades på speciella vävstolar med trampor. Efter indu-
strialiseringen fabriksproducerades varorna och snörmakarskrået 
försvann successivt.

 
Perukmakare var frisörer som tillverkade peruker. Tillverkningen 
tog fart under 1600-talet. Perukmakaren hade hög status i samhället. 
Hovfolket och adliga personer fick hjälp med sitt hår eller sin peruk 
av dessa hantverkare. Det fanns även ett skrå för perukmakare. 
Under 1700-talet stod det i deras bestämmelserna att gesäller inte 
fick handla med hår eller bearbeta hår utan en mästers vetskap. Den 
som bröt mot bestämmelsen bestraffades med böter. 

 
Fältskär/BarBerare var beteckningen på personerna som fram 
till mitten av 1700-talet ombesörjde den praktiska sjukvården. De 
var sin tids kirurger, bardskärare, frisörer och badare. De var ofta 
självlärda utan formell utbildning eller behörighet och ägnade sig åt 
utvärtes åkommor som bölder, benbrott och åderlåtning.Annons i Lunds Veckoblad 1872.

Militären var storkund hos snörmakaren.
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Anders Julius Lundberg (1826–1911) drev sin snörmakerirörelse på Västra Storgatan 9 nära kasernerna på norr och Stora Kronohuset i Kristianstad.
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Annonser i Kristianstadsbladet 1868  
och 1889, samt i Dagens Nyheter 1889.

Vagnmakaren Nils Hansén (1868-1917) tillsammans med sina medarbetare. Verkstaden  
låg i Ängslott 31 på Östermalm i Kristianstad. Brodern, fabrikören Carl Hansén (1878-1959) 
blev medlem i 1818 års Lik-Compagnie 1916 och var dess ålderman 1929.
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Sju hantverkare  
som varit med i 1818 års  

Lik-Compagnie i Kristianstad 

Gördelmakaren Jöns Höllström (1783–1871)
En gördelmakare tillverkar bälten med beslag av mässing

Jöns Höllström fick sitt mästarbrev från gördelmakareämbetet i 
Malmö den 16 maj 1816 efter att ha beviljats burskap i Kristianstad 
av magistraten där den 21 augusti 1815. Han var sedan 1817 gift med 
Else Christina Landström. Hon avled 1852. Gördelmakaren Höll-
ström nådde den för sin tid höga åldern av 87 år.

Sedan kompaniet vid mitten av 1800-talet fått tillskott genom den 
s.k. Rubergska fonden beslöts att kompaniets ränteinkomster fick 
användas till pensioner inte bara till änkor och barn utan även till 

Utdrag ur dödbok för Heliga Trefaldighets församling 1871.

Äldre typ av skospänne tillverkat av en 
gördelmakare.
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ledamöter. I stadgan infördes år 1869 att ”… ledamot som tillhört kom-
paniet i 25 år, uppnått 50 års ålder och regelbundet betalat avgifterna skulle 
vara berättigad till samma pension som änkor och barn”. 

Två av kompaniets medlemmar kunde då – främst på grund av god 
vilja från vännerna där – beviljas förmånen. Redaktören Hugo Carls-
son kommenterar detta i sin historik 1958 ”Gördelmakare Höllström (då 
86 år gammal) och bagare Kihlgren (73 år) fick omedelbart 10 riksdaler var, 
trots att de slarvat med avgifterna”. 

Bleckslagaren Jacob (Johan) Ölander (1785–1844)
En bleckslagare tillverkar föremål och detaljer av tunn förtennad järn- eller stålplåt. 

JacoB ölander var född i Falun 1785. Barn till skräddaren Eric Ölan-
der och hustrun Margareta Fahlqvist och kom till Kristianstad från 
Malmö 1811. Han avlade borgare-ed samma år och bodde i gården nr 
242 vid hörnet Östra Bakgatan och Döbelnsgatan, sedermera Gustaf 
Hellströms ”Lillehus”. Ölander hade övertagit verkstaden efter Chris-
topher Bremer. Bremer hade gift sig med änkan efter bleckslagaren Olof 
Herrenberg som avled 1810. Detta sätt att överta en verkstad kallades 
att ”konservera” änkan. Ölander gifte sig i januari 1812 med Bremers 
styvdotter Ingri Margareta Herrenberg. Trots att bleckslagaren Ölander 
var gift två gånger efterlämnade han inga ”arvingar”. 

Gatumiljö på Östra Smalgatan från  
gaslyktornas tid.



— 9 —

Jacob Ölander förlorade 1826 sin första hustru Ingri Margareta 
Bremer/Herrenberg i lungsot. Ölanders andra hustru, som han gifte 
sig med 1828, hette Maria Margareta Nyman. Hon hade varit jung-
fru på Ugerups gård. Första barnet Carolina avled blott en månad 
gammal 1829 och deras andra dotter dog tragiskt av nervfeber 1842. 
”Bleckslagareänkan” Maria Margareta avled i koleraepidemin 1857. 
Hon blev 68 år. Ölander avled 58 år gammal år 1844. 

I lik-kompaniets protokoll för 1842 har guldsmeden Hans Georg 
Vogt skrivit några poetiska rader över makarna Ölanders andra dotter 
Johanna Christina som dog 13 år gammal ”...knoppen afföll innan den 
hunnit utveckla mera än de första späda bladen till lifvets sköna blomma”. 

 Vogt var känd för vackra fomuleringar och avslutade protokollet 
1835 med ”Under hela detta året har Gudi var lof ingen enda af Compagniets 
ledamöter med döden afgått, hvilket lyckliga förhållandena vi hjertligen önska 
måtte många år fortfara”.

Buntmakaren Johan Ludvig Albrecht (1779–1848)
En buntmakare bereder och försäljer pälsvaror, motsvarar dagens körsnär.

JoHan ludvig alBrecHt föddes i staden och blev borgare i Kristi-
anstad 1803. Han ägde gården nr 133 (Östra Storgatan 61, norr om 
f.d. Ekbergs speceributik, numera Ohlssons Ost & Delikatesser) och 

Kvarteret Spanska Ryttaren nr 4  
(Östra Storgatan 61 och 63) före och efter 
byggandet av det första EPA-varuhuset.
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ägde även nr 18 i Näsby där han bodde vid sin död. Han sade upp sitt 
borgerskap 1824.

Buntmakare Albrecht var gift med Ingri Christina Winqvist och 
de fick barnen Christian Wilhelm 1807 (kopparslagare), Ingri Catha-
rina 1809 (gift med guldsmeden Johan Edvard Holm som dog i kole-
ran 1857), Maria Elisabeth 1814 och Johan Otto 1820. Johan Otto 
Albrecht (1820–1900) var postskrivare i Kristianstad.

Tunnbindaren Åke Åström (1773–1847)
En tunnbindare tillverkar trätunnor, laggkärl, kar och baljor, kallades även bödkare  
(av ty. Böttcher).

Åke Åström beviljades borgarbrev år 1797. Han ingick i Lik-Com-
pagniet redan från grundandet 1818 och var dess ålderman 1828. 
Han sade upp sitt borgerskap 1830 då han slutade med sitt hantverk. 
Två av hans bröder var hattmakare och en av hans systrar var gift 
med kopparslagaren Lars P. Lindström.

Tunnbindarens hustru Susanna Maria Åberg var född 1774 i Skot-
tenborg utanför Söderport. Hennes far var mjölnaren och byggaren 
Anders Åberg vilken är anfader till den Werlinska släkten.

Släkten Åberg räknar sitt ursprung från 
Skottenborg, som brukar kallas stadens 
äldsta hus. År 1759 köpte mjölnaren 
Anders Åberg Skottenborg. Huset skall 
tidigare ofta ha varit bebott av möllarna på 
den södra väderkvarnen och användes också 
som krog, det senare även under Anders 
Åbergs tid som ägare.
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Sämskmakaren Ingvar Hervander (1741–1795) 
En sämskmakare bereder hudar från ren, älg, hjort, får, get och nötkreatur.

ingvar Hervander var son till klockaren Ingvar Hervander i 
Stoby. Moden Anna Catharina Carlsdotter Kyle hade varit gift med 
Hervanders företrädare i socknen. Anna Catharina, var av allt att 
döma dotter till generalguvernören Carl Gustaf Skytte på Råbelöf 
och föddes efter sin mors återkomst från Småland, dit hon flydde 
under kriget 1709.

Auditören Nils Johan Hervans hus låg  
vid Lilla Torg åren 1810 till 1963 då det 
revs för att ge plats åt ”Framtidens hus”. 
Byggnaden kallades Hervanska palatset.

Bägge hantverkarna Hervander var av 
allt att döma barnbarn till generalen och 
guvernören över Skåne: Carl Gustaf Skytte 
(1647–1717).
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Sämskmakaren hade sönerna Nils Johan (1774–1839) och Gustaf 
(1778–1834). Bägge sönerna förkortade sitt efternamn till Hervan 
och blev ryktbara genom sin originella livsföring. Om Nils Johan 
Hervan skrevs ”En fintlig och qvick person, ehuru af något tvetydig karak-
ter. Hade det vackraste huset i Christianstad, ett litet palats i italiensk stil 
med altaner, beläget vid torget”. Den äldste av dem, Nils Johan, avlade 
juridisk examen 1794 och bedrev advokatverksamhet från sitt ”Her-
vanska palats” vid Lilla Torg. Hans titel var vice auditör. Den yngre 
brodern Gustaf kallade sig alltid ”studeranden Hervan”.

Även vice auditören Nils Johan Hervans son Bror Jöns Hervan 
(1799–1858) och sonsonen Nils Ossian Canning Hervan (1829–
1871), vilka båda verkade som advokater i Stockholm, lät tala om 
sig i skandalpressen. År 1852 skriver Folket tidning ”Förre studeranden 
Hervan hade häromaftonen varit inne å Behrns sweitzeri vid Gustaf Adolfs torg 
och haft i sitt sällskap en person som varit så öfverlastad, att han, bland annat 
setat på en stol och somnat samt slutligen ned fallit på golfvet. [...] Studeran-
den Hervan, som är son till den bekante protonotarien Bror Jöns Hervan, har 
förut gjort sig känd för ett högst dåligt uppförande: hvarföre han också blifvit 
utvoterad ur Stockholms studerandes nation i Upsala, samt tillförene stått, 
såsom tilltalad, i polisen; och som han dessutom lärer sällskapa med åtskillige 
illa beryktade personer, [...] samt, likasom fadren, är bankruttör: så kan på 
honom tillämpas det gamla ordspråket: »Äpplet faller icke långt ifrån trädet”. 

Ingvar Herwanders bror Ludvig Jacob var först perukmakare i 
Kristianstad och sedan gästgivare i Röinge. Brodern Caspar Hind-
rich Hervander var handelsman eller ”hökare” i Kristianstad.

 De originella sämskmakaresönerna Nils 
Johan Herwander (1774-1839) och Gustaf 
Herván (1778-1834) har ägt denna läro-
bok i filosofi – vilken ”costat” 24 skillingar.

Nils Ossian Canning Herváns äldsta dotter 
var skådespelerskan Ebba Hennings. Hon 
blev omtalad som mor till Albert Bonniers 
(bilden) två yngsta barn Sven Albert och 
Nils Nicolaus Hennings.
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Körsnären och pälsvarufabrikanten Axel Andersson Wardell (1880–1954)
En körsnär tillverkar och handlar med pälskläder och skinn från olika djur.

axel Wardell var född i Jönköping, med efternamnet Anders
son och kom till Kristianstad 1908. Här övertog han en pälsvaru-
firma i konkurs i Kungshuset, Västra storgatan 39. Fastigheten 
ägdes tidigare av körsnären Johan Peter Wadell (1829–1882), utan 
bok staven ”r” i efternamnet. Firman drevs efter 1882 som J. P. 
Wadell & Co, men gick senare i konkurs. I en tidning meddelades 
i augusti 1908 ”Afvikne handlande Yngve Carlsson med firma J. P. Wadell  
& Co., Kristianstad är sökt i konkurs”.

Wardell blev medlem i Lik-Compagniet 1913 och hade en viktig 
roll vid dess omorganisation 1918 då den gamla styrelsen ställde sina 
platser till förfogande. Den nya styrelsen bestod förutom av Axel 
Wardell av färgerifabrikören Anders Persson, tunnbindaren Nils 
Rafsten och bygg nadsingenjören Alfred Nilsson.

När AB Axel Wardells pälsvarufabrik 1948 firade sitt 40årsju-
bileum utgav företaget en minnesskrift ”Ett pälsverk med tradition. En 
bok om pälsverket och dess historia.” Företaget beskrivs på följande sätt i 
Svensk Industrikalender från 1947:

”Pälsvarufabrik. Tillverkar pälskappor och -kragar. Firman driver även 
försäljning av lösa skinn. Försäljningskontor: Stockholm, Smålandsg. 17; 
Göteborg, Centrum; Malmö, S. Förstadsg. 2. Aktiekapital: 350,000 kr. Antal 
industriarbetare: 40. Tillverkningsvärde per år: 1,500,000 kr. Firman etablerad 
1908, bolag 1940. 

Den Wadellska pälsvarufirmans skyltföns-
ter i Kungshuset vid 1900-talets början.

Pälsvarufabriken byggdes på Näsby 1938.
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Garvaren Gustaf Josef de Verdier (född 1824 – trol. död i Kalifornien)
En garvare bereder skinn och hudar för användning till bland annat skor, kläder och möbler.

gustaF JoseF de verdier var son till bruksägaren och häradsskri-
varen Olof de Verdier och hans första hustru Johanna Margareta 
Sandberg. Han ingick på 1850-talet äktenskap med färgaredottern 
Margareta Lovisa Langvagen från Verums socken. Gustaf Josef var 
äldst av häradsskrivarens 16 barn och han hade en minst sagt ”sling-
rig” levnadsbana, som av allt att döma slutade i Kalifornien. 

Makarna fick inga egna barn men hade antagit bokhållaren Robert 
Leonard Kihlberg som fosterson. Under 1850-talet arrenderade 
Gustaf Josef de Verdier en gård i Näsby, men tvingades avstå denna 
1859. Hustrun Lovisa försökte bidra med inkomster genom försälj-
ning av sötmjölk och feta kalkoner.

Att garvarens affärer var vidlyftiga och kaotiska anas i lik-kom-
paniets protokoll. Han blev medlem 1859 och ålderman 1867, men 
utträdde genom bristande betalning 1874. Han hade trots det stora 
arvet från fadern kommit på obestånd i juli 1869 och förvaltningen 
sköttes då av en ”God man”. 

Men garvaren annonserade likväl i september samma år om att han 
fortfarande mottog hudar för garvning. I en annons den 16 november 
1870 framgår att konkursmassan i Kristianstad då sköttes av svågern 
Albrekt Langwagen. Tidigare under hösten 1870 hade de Verdier 
varit instämd till rådhusrätten för ”mindre samvetsgrant beteende 

Christianstadsbladet 1859-04-13

Annonser i Christianstadsbladet 1858-1859
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som gäldenär”. Bland annat misstänktes att köpebrevet som utvisade 
att hans bror, häradsskrivaren Luttrop Teodor de Verdier, före kon-
kursen förvärvat garvarens fastighet var oriktigt. Borgenärssamman-
träde hölls sommaren 1872 i hans tidigare fastighet nr 144, närmare 
två år efter hans försvinnande. Garvaren hade under sin tid som mäs-
tare blivit instämd av rätten, dels beträffande utövande av våld mot 
en av sina gesäller, dels av en annan gesäll om obetald arbetslön. 

Garvaren noterades i november 1870 som försvunnen till okänd 
ort tillsammans med hustrun. Bägge fanns dock mantalsskrivna 
i Stockholm från 30 november 1870 till 23 juli 1875. Därefter var 
den övergivna hustrun kvar i Stockholmstrakten och maken reste till 
Köpenhamn. Lovisa försörjde sig som hushållerska på olika gårdar. 
Hon avled den 27 juni 1896 och är begravd på Dalarö.

När han sedan den 5 oktober 1891 ansökte om naturalisering 
i Kali-fornien signerade han sig som norske medborgaren Gustaf 
Joseph de Verdier. Det framgår också att hans resa hade gått via 
Amsterdam. Han anlände till New York den 10 juli 1882. Brodern 
David hade rest till USA från Småland 1880. G. J. de Verdiers 
dödsår är okänt.

Som framgår av Nyare Kristianstadsbladet 
försökte sämskmakaren de Verdier förgäves 
slingra sig ur konkurshotet. Annonsen överst 
infördes av gode mannen den 4 augusti 1869. 
När nästa annons infördes den 16 november 
1870 var slaget förlorat och svågern fick av-
veckla konkursboet. De Verdier lät publicera 
den nedre annonsen den 4 september 1869.
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Samma år som den socialdemokratiska föreningen bildades  
uteslöts en medlem för lurendrejeri – den tyske bleckslagaren  
flydde staden med en hårfläta år 1888!

Kristianstads socialdemokratiska förening tillsände tidningen Arbe-
tet ett avslöjande för publicering i november 1888. 

En bleckslageriarbetare av tyskt ursprung hade avvikit från staden 
efter att ha gjort sig skyldig till många mindre hedrande bedrifter. 
Som exempel nämns att han under äktenskapslöfte förfört en tjänste-
flicka och lurat av henne diverse saker, bland annat hennes hårfläta 
och 150 kronor. 

När han stack i september påstod han att han ämnade starta en 
affär i Sölvesborg. Sedermera visade sig att han varit synlig i Köpen-
hamn.

Den legendariske chefredaktören Nils Elowsson beskriver händel
sen i arbetarrörelsens minnesbok ”...tilläggas bör att lurendrejeriet i detta 
fall bestod i att tysken köpt flickans vackra hårfläta”. Han återger också en 
dikt om liknande lurendrejeri ”...då sättes på min grav, här saligt somnat 
av, en jungfru ren och kysk, som blev lurad av en tysk”.

Polisunderrättelse: 13 B6 1890, 31 C2 
1890. Carl Emil Cassel, f metallarbetare, 
f. 27/4 1859 i Tyskland, Sachsen, Meissen. 
Straffad för bedrägeri och förfalsknings-
brott. Tysk undersåte.
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Tre hantverkare för 200 år sedan

Snörmakaren Anders Julius Lundberg (1828–1911)

snörmakaren lundBerg, var född i Lund och kom till Kristian-
stad från Helsingborg 1856. Han flyttade till Hervanska gården 1867. 
Snörmakarens sondotters son Harry Björkegren skriver:

 ”Vid den tiden, runt sekelskiftet, hade pappa övertagit sin morfars, Anders 
Julius Lundbergs snörmakerirörelse som var ganska omfattande med filialer 
i flera städer och orter i Skåne. En del av snörmakeriverksamheten försiggick 
förmodligen på Västra Storgatan. Många år senare då jag ofta besökte farfar, 
smög jag mig ibland upp på den mystiska vinden där allehanda konstiga före-
mål fanns. Bl. a. långa bänkar och bord i olika storlekar och med konstiga 
manicker, som jag då inte begrep vad de skulle användas till, fanns bevarade. 
Nu tror jag mig veta att man med dessa anordningar tillverkade och spann 
silke, silver och guldtråd, som ju är huvudbeståndsmaterial för snörmakerier. 
Mycket av tillverkningen användes i officersuniformer, epåletter, revärer, hjälm-
prydnader och till gardin- och draperiuppsättningar. Också begravningsvagnar 
var rikt utstyrda med snörmakerier”.

Referat i Kristianstadsbladet den 3 juli 1867 
om en hyrestvist ger genom grannarnas vitt-
nesmål en glimt av hantverkarnas vardags-
liv. Bland vittnena finns snörmakaren Lund-
berg och barberaren (fältskären) Struve.
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Perukmakaren Ludvig Jacob Hervander (1746–1811)

Perukmakaren Hervander var son till kantorn Ingvar Hervander 
i Stoby och således bror till sämskmakaren Ingvar Hervander. Peruk-
makaren Ludvig Jacob drev från 1774 till 1782 gästgiveriet i Röinge 
vid nuvarande Hässleholm och kom därefter tillbaka till Kristianstad 
där han återupptog sitt hantverk.

År 1801 flyttade han till sin son i Baskemölla. Med hustrun Maria 
Ytterstedt, tidigare jungfru på Råbelöf, fick perukmakaren sönerna 
Gustaf Christian och Adolf Fredrik. Den sistnämnde blev också 
peruk makare men avled blott 38 år gammal. Brodern Gustaf Christian 
blev ”obefordrad” präst med en slingrande karriär. Han var oftast en 
obekväm pastor som for runt inom stiftet på kortare beställningar.

Severin Cavallin skriver i sina herdaminnen ”För övrigt synes han 
ha warit en bland de adjunkter, hvilka kyrkoherdarne icke gerna mottogo till 
biträde”.

I perukmakarens arbete ingick också    
efterarbete med bepudring för att uppnå  
den moderiktiga vita nyansen.
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Fältskären och barberaren Heinrich Carl Wilhelm Friedrich Struwe 
(1825–1906)

Fältskären struWe har kallats stadens förste barberare. Janne 
Thorsén (1871–1959) – en senare legendarisk barberare och svärson 
– skriver på 1950-talet ”Man har svårt att tänka sig staden i forna tider 
utan barberare, då det för närvarande finns c:a 25 rakstugor och c:a 45 dam-
frisörskor”. Han fortsätter sin berättelse om sin tyske svärfar ”Hur kom 
det sig då att Struwe, som var född 1825 i Grabow i Mecklenburg samt tagit 
fältskärsexamen i Hamburg även kunde utföra rakning?”.

Förklaringen var att denne vid praktiktjänstgöring i danska rak-stu-
gor fått höra att det inte fanns någon barberare i Kristianstad. Han fick 
1852, vid ankomsten till hotell Norden, som var stadens gästgivaregård, 
hjälp av traktören Ehlert med att skaffa kunder bland officerare och 
välbeställda köpmän. Till en början betjänade han kunderna i hemmen 
men skaffade sedan en gård vid Västra Storgatan där han bedrev sin 
verksamhet som stadsfältskär och barberare fram till 1895.

Struwe avled 1906 och i äktenskapet med Mette Dorothea Grefe 
föddes sex barn. En av sönerna blev köpman och en blev bokhandlare. 
Alla fyra döttrarna blev väl gifta, Henrietta Wilhelmina med grosshand-
laren Johan A. Pettersson i Malmö, Lovisa Thora med konsul Olof 
Theodor Carlsson i Kristianstad, Emilia Maria med barberaren Janne 
Thorsén och Olga Sofia med landsfiskalen Sven Alfred Krook i Broby.

I fältskärens verktygslåda kunde man 
hitta olika slags knivar samt krumsaxar, 
trepaneringsborrar, bensågar och bränn-
järn. Vid åderlåtning användes en snäppa-
re eller ett  koppjärn. Längst till höger på 
bilden ligger ett kopphorn som användes 
för att suga upp det framrinnande blodet. 
Det enda bedövningsmedel som fanns var 
brännvin. 
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Tre speciella yrkesbeteckningar  
i Compagniets protokollsbok

Kjolnätsfabrikör Erik Julius Jörgensen (1888–1961)

kJolnät var viktiga tillBeHör PÅ damcyklar. Nätet var spänt 
över bakhjulet och förhindrade att kjolen trasslade in sig i ekrarna. 
Det fanns även kjolnät av rostfri tråd. I Kristianstad tillverkades 
cykeln OMO, av firman Otto Molin som försåg sina damcyklar med 
kjolnät. Kjolnätsfabriken i Kristianstad förvärvades till Monark-kon-
cernen 1938. 

”Cykelfabriken Monark etablerade sig i Tobo, i Roslagen, 1937, och hade 
här en omfattande tillverkning av skidor, radio- och TV-apparater. Året efter 
inköptes kjolnätsfabriken i Kristianstad. Den etablerades i mekaniska fabri-
ken 1940. Tillverkningen kom att byta lokaler flera gånger men hamnade till 
sist i den f.d. kvarnen, där verksamheten bedrevs fram till 1963. Inom denna 
verksamhet drevs även fälgbandstillverkning som lades ut som hemarbete hos 
ett 100-tal personer i trakten, vilka också fick knyta kjolnäten. 1947 försågs 
näten med en ny hake för stänkskärmar utan hål, vilket medförde att yngling-
arna i trakten gick miste om lämplig ammunition till slangbellorna”-

Kjolnät med Hermes-reklam.

Erik Julius Jörgensen (1888–1961) blev 
medlem i laget 1931 och ålderman 1946.
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Ciselörens redskap och ett arbetat ämne.

Bandagemästare i sin verkstad.

Ciselör Hjalmar Lindqvist (1886–1950) 

ciselören arbetar med dekoration och utsmyckning på prydnads- 
och nyttoföremål av metall. Det är en teknik som går ut på att med 
verktygen hammare och puns åstadkomma reliefutsmyckning i 
metallen. Vid ciselering åstadkoms nedsänkningar i metallen genom 
att man hamrar från framsidan.

Bandagemästare Börje Hansson (1914–1995)

Bandagemästaren är chef för en ortopedisk verkstad. På 1970-
talet fanns 28 sådana verkstäder i landet. De drevs dels av landsting 
i anslutning till sjukhus, dels av enskilda företag. Utbildningen av 
personalen har sedan länge bedrivits huvudsakligen på verkstäderna 
enligt hantverksmodell. Sålunda utbildades ”lärlingen” under cirka 
fyra år till ortopedmekaniker och genomgick därefter gesällprov. 
Lämpliga ortopedmekaniker vidareutbildades under minst två år i 
praktik och teori för att erhålla bandagistkompetens.

Hjalmar Lindqvist 
(1886-1950).

Börje Hansson 
(1914-1995).
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Inträdde Ålderman Födelseår Namn

1961 1981 1924 Sandén, Stig
1970 1989 1937 Olandersson, Börje
1971 1991 1943 Lilja, Göran
1977 1998 1941 Jönsson, Christer
1979 2000 1931 Schmucker, Arno
1979 2001 1951 Berg, Lars
1980 2002 1945 Svensson, Bo-Göran
1981 2003 1954 Björkegren, Åke
1981 2004 1943 Eklund, Ulf
1982 2006 1950 Nilsson, Lars
1984 2007 1944 Duvander, Åke
1984 2008 1945 Olsson, Bo
1987 2010 1938 Skoglösa, Göran
1987 2011 1939 Persson, Ebbe
1987 2012 1942 Jönsson, Bo Ingvar
1987 2013 1944 Svensson, Mats
1987 2014 1949 Peterson, Jonny
1990 2015 1950 Persson, Dan
1990 2016 1958 Jungbeck, Nils
1991 2017 1941 Nilsson, Bertil
1993  1956 Larsson, Stefan
1994  1957 Haraldsson, Thomas
1995  1956 Nordström, Tord
1996  1948 Person, Jonny
1996  1951 Lindahl, Ingemar

Inträdde Ålderman Födelseår Namn 

1997  1962 Åkerman, Tino
1998  1963 Svensson, Ola
1998  1967 Nilsson, Jesper
1999  1959 Kronholm, Roger
2001  1963 Johansson, Roger 
2002  1949 Sevebrant, Ulf
2002  1965 Juhlin, Håkan
2003  1953 Andersson, Bengt Göran
2003  1962 Nilsson, Martin
2004  1964 Hilmersson, Bengt
2006  1967 Hansson, Mats
2006  1970 Larsson, Håkan
2007  1965 Nilsson, Jonas
2007  1971 Persson Mathiasson, Martin 
2007  1971 Cedergren, Fredrik
2008   1971 Fältman, Jens
2010  1957 Ruberg, Kent
2013  1960 Lestorp, Arne
2013  1967 Marnfeldt, John
2014  1968 Klingstedt, Stefan
2015  1975 Åkesson, Richard
2016  1970 Ramberg, Henrik
2016  1974 Nilsson, Henric
2017  1971 Cholopovas, Olegas
2018  1972 Sandqvist, Jesper

Medlemsförteckning i 1818 års Lik-Compagnie
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