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Ett brev från
borgmästaren
och läkaren
i Ekenäs
intygar att
resenären är
vid god hälsa
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En finsk gesälls livshistoria
gömdes i Assistanshusets golv

Å

ret var 1831 då
handsk- och sämskmakargesällen Gustaf
Wilhelm Malmgren
reste till Stockholm
från Ekenäs i det då
ryska storfurstendömet Finland. Sällan
hade han väl anat att hans välbevarade
pass skulle hittas 181 år senare under
golvbrädorna i Gamla auktionsverket på
Riddarholmen.
I byggnaden genomför Statens
fastighetsverk (SFV) en omfattande
renovering för hyresgästerna Markoch Miljööverdomstolen och Justitiekanslern. Fyndet gjordes när man
lossade på en bräda i golvets trossbotten i november 2012.
– Passet är mycket välbevarat och har
flera bifogade resehandlingar, bland
annat ett brev från borgmästaren och
läkaren i Ekenäs som intygar att resenären är vid god hälsa. Det verkar som om
man har använt sig av dokument och

handlingar som utfyllnadsmaterial när
golvet senast lades om 1835. Troligen
finns det fler pass under golvbrädorna,
säger Alexandru Babos, kulturarvsspecialist vid SFV.
Vart Gustaf Wilhelm Malmgren tog
vägen och varför han blev av med passet
förtäljer inte historien. En möjlig förklaring är att han lämnade det ifrån sig när
han behövde pantsätta något.
För Riddarholmen har inte bara varit
de rikas holme utan också ett riktmärke för de allra fattigaste. I mitten
av 1700-talet byggdes här Generalassistanskontoret, som 1774–1891
bedrev pantlåneverksamhet och
auktioner.
– Huset hade stor betydelse för stadens
fattiga, som köade för att få några
slantar för sina ägodelar i en tid med
återkommande sociala spänningar
och stora ekonomiska förändringar i
samhället, säger Alexandru Babos.
Fastigheten kallas i dag för Gamla

auktionsverket, men Statens fastighetsverk har föreslagit ett namnbyte
till Assistansen för att lyfta fram
husets långa koppling till statens
utveckling och landets historia.
sfv:s renovering av huset beräknas
vara klar i mitten av 2014.
text Åsa Carlberg

Andra intressanta
händelser år 1831
• Kungariket Belgien utropas och Leopold I
blir kung.
• Vestmanlands Läns Tidning börjar utges.
• De första hästkapplöpningarna hålls i
Sverige.
• Jönköping drabbas av översvämning.
• Slavhandel förbjuds i Brasilien.
• Främlingslegionen bildas i Frankrike.
• Den första svenska nykterhetsföreningen bildas.
• Det första statistiska verket, ”Statistik
över Sverige” av Carl af Forsell, ges ut.
• Xianfeng, den 17:e kejsaren av Kina föds.
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