
STRENGNÄS TIDNING 

Torsdagen den 18 jan. 1968 

Statarstugan från Åker 
nu uppförd pä Skansen 

Statarbostaden från Berga har uppförts mellan Hällestadsstapeln och Skogaholms herrgård. 
Skansens trädgårdsmästare har besökt Åker så att stugan får rätt miljö. Bl a har en del 
aklejor flyttats med till Skansen. 

Förfa t ta ren Ivar Lo-Johansson ä r glad a t t s ta ta rs tugan f r å n Åker har f ly t ta ts till Skansen. Ti-
digare var endast allmogekulturen och högreståndskulturen representerad men genom den sörm-
ländska statarbostaden blir även proletariatet före t rä t t . At t s ta ta rs tugan kommer f r ån Frihetssån-
gens t rak te r — biskop Thomas levde och verkade som bekant i S t rängnäs — ä r ju en pikant detal j 
då s ta tarsystemets vagga stod i Sörmland för drygt 200 å r sedan. 

Redan 1949 utvaldes s ta tarbo-
staden vid Snickartorp under Ber-
ga säteri i Åker som en typisk 
exponent för den sörmländska 
lantarbetarbostaden. Huset som 
utvaldes av representanter för 
Skansen och Svenska Lantarbe-
tareförbundet, skänktes också se-
dan till Skansen av ägaren, ry t t -
mästare Lars von Stockenström. 

P å grund av a t t huset varit be-
bott f r a m till 1966 ha r nedmon-
teringen inte kunnat u t föras ti-
digare. Under väntetiden har 
emellertid medel för f lyttningen 
insamlats av Svenska Lantarbe-
tareförbundet, som ställt 65 000 
k r till Skansens förfogande. Dess-
utom har man f å t t 130 000 k r 
i lotterimedel. I augusti monte-
rades statarbostaden ned bit för 
bit och transporterades till Skan-
sen. 

Hittills har nedmonteringen, 
transporten och uppförandet av 
stommen dragit med sig en kost-
nad av cirka 45 000 kr. 1950 be-
räknades hela flyttningen till 
35 000 kr. Den summa ställdes för 
övrigt till Skansens förfogande 
av Lantarbetarförbundet som vid 
detta tillfälle hade 46 460 med-
lemmar. Beloppet motsvarade så-
ledes 75 öre per medlem. 

KOSTNAD 200 000 KR 
Kostnaderna för husets nedriv-

ning och återuppförande på Skan-
sen har beräknats till 187 800 kr. 
Därtill kommer 8 000 kr för in-
redning. Typiska möbler har 
ställts till förfogande av för fa t -
tare Ivar Lo-Johansson. 

Statarsystemet avskaffades 
1944. Detta' lönesystem, ensar tat 

inom vår t land och begränsat 
till jordbruksnäringen, kan stude-
ras i många avhandlingar och an-
dra skr i f te r både av vetenskap-
lig och facklig a r t . Ivar Lo-Jo-
hansson ha r med sin produktion 
bidragit till s ta ta rnas historiebe-
skrivning. 

KARTLÄGGNING 
I ÅKER 

— Det var mycket angeläget 
a t t man nu mer än 20 å r ef ter det 
a t t statarlönesystemet upphört 
kunnat rädda en av de f å kvar-
varande byggnaderna till ef ter-
världen, säger chefen för kultur-
historiska avdelningen på Skan-
sen, intendent Arne Biörnstad. 

Under den nä rmas te tiden kom-
mer kulturhistoriska avdelningen 
a t t ka r t l ägga s t a ta rnas levnads-
förhållande vid Berga $äteri och 
man vill även gärna h a kontakt 
med anhöriga till den "siste s ta-
ta ren" vid Berga och andra i t rak-
ten för a t t f å f r a m så mycket 
som möjligt om de som bott där 
och hur det sett ut . Avsikten är 
a t t man skall rekonstruera sta-
tarbostaden f r å n 1920-talet. 

Svenska Lantarbetarförbundets 
ordförande Evald Jansson och för-
bundssekreterarna Karl E An-
dersson och Gunnar Nilsson var 
på plats vid taklagsfesten. Hr 
Jansson, som var värd, betonade 
a t t statarlivet var en unik epok 
i svenskt näringsliv och jordbruk. 
Ivar Lo-Johansson har letat ef ter 
s ta tars tugor med minutiös nog-
grannhet — och lyckats bra. 

Skansenchefen, professor Gösta 
Berg var nöjd a t t s ta tars tugan 
kommit till Skansen. (Det var in-
te så lät t a t t bereda plats för 

den — Skansen ä r ju ful lbyggt) . 
Och det var roligt a t t den kom 
f r å n Lars von Stockenström — 
honom känner j ag ju sedan gam-
malt. 

JÄRDAL 

Framifrån — som snobb 

Kalle Nämndeman 
återfunnen 

• Efterlysningen på gårdagens 
Namn och Nytt av sångaren och 
visdiktaren Kalle Nämdeman 
gav ett mycket rikt resultat. 
Halva landet ringde och växeln 
fick ordna telefonkö. Tack för 
det! 

Vi kan nu upplysa dem som 
inte ringde att Kalle Nämde-
man stavade utan "n" och att 
hans borgerliga namn var Karl 
Oskar Fritiof Gustafsson. Han 
föddes 1881 och levde åtmins-
tone på 1940-talet. Uppgiften 
skall kollas. 
• Han var sin tids Tore Skog-
man, sade en entusiast. Gamle 
DN-fotografen Ivar Ericson 
ringde från landet och erkände 
att han uppträtt tillsammans 
med Kalle Nämdeman, och det 
gjorde också Curt Randelli, 
Kaffepetter i Frukostklubben. 

Släktingar lämnade bilder, 
och från när och fjärran ström-
made in uppgifter. 

Det viktigaste materialet kom 
från en entusiast i Näsbypark, 
som ägnat sitt liv åt att forska 
om den folkkäre diktaren. Men 
han kunde inte ta emot genast. 
Vi återkommer. 
• Med sedvanlig grundlighet 
slog däremot NoN-red genast 
upp Myggan Ericsons grund-
läggande verk om Ernst Rolf 
och läste på sid. 20: 

— Han hade redan funnit 
den figur som han lanserade: 
malajen, klädd i parodisk mili-
täruniform med grötrock. 

Miljön var Kafé Ideal i Väs-
terås, där Ernst Rolf fick sin 
första inspiration. Myggan Eric-
son beskriver miljön: 

— De flesta som kom till 
Ideal för att uppträda var fö-
reträdare för en av de få ge-
nuina artisttraditioner vi har i 
Sverige. Dessa bondkomiker 
var avläggare till kringvand-
rande trubadurer och mark-
nadsgycklare. De var grova i 
skämten och deras melodier var 
av enklaste slag. Av nödtvång 
hade de lärt sig att slå sin pu-
blik knockout. och sedan behål-
la dess intresse så länge de 
stod på scenen. 

Myggan meddelar också att i 
Eskilstuna Folkets park finns 
en sten som heter Nämnde-
mansstenen —' den var en gång 
Kalle Nämdemans estrad. 
• Till mera djupgående forsk-
ningsresultat återkommer vi. 

Bakifrån — som malaj 
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