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Petter Olsson och Helsingborgs infrastruktur under 1800-talet 
 

Året är 1805, det ska dröja 25 år till innan Petter Olsson föds. I Europa härskar Napoleon hans mål är 
att genom kontinentalblockaden svälta ut Storbritannien. Sverige är på Storbritanniens sida. 
Danmark är på Frankrikes sida men efter terrorbombningen av Köpenhamn 1807 tvingas de att byta 
sida. För handlarna i den lilla staden Helsingborg innebär det att de lättare kan sälja sina varor till 
Storbritannien. Staden har dock ett stort problem trots att den ligger vid havet saknas en riktig hamn. 
Vad tror du att köpmännen i staden gör? (1.)  

a) Skriver till Kungen och ber om hjälp med att få en hamn? 
b) Bestämmer med andra köpmän att tillsammans börja bygga en hamn?  

  Motivera! 

1830 föds Petter Olsson på Fleninge gästgivaregård. Två år senare dör hans far och hans mor tvingas 
flytta och försörja sig som jordbrukare. I Helsingborg finns få jobb.  

 

 

1833 har staden äntligen fått en någorlunda skyddad hamn formad som en hästsko med två pirar. 
Staten hade satsat mycket pengar. Staden var inte särskilt rik. (2a.) Varför är 1833 års hamn bättre 
jämfört med 1809 års hamn?  Hur påverkas handeln i Helsingborg av hamnen (2b)? Motivera 

1845 är det så dags för den 15 årige Petter att lämna sin mor flytta in till Helsingborg för att tjäna 
pengar. Han skriver snyggt, är mycket flitig och får anställning hos spannmålshandlare Kalling på 
Nedre Långvinkelsgatan – den viktigaste infartsvägen till Helsingborg.  
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Staden hade visserligen en skyddad hamn men annars var det inte så lätt med kommunikationer.  

Att resa längre sträckor landvägen var en utmaning i mitten av 1800-talet. Hur lång tid tog det att ta 
sig med diligens från Helsingborg till Stockholm 1847? (3a.) Varför kör de bara mellan maj och 
oktober? (3b.) Vad kan du se för skillnader mellan att resa då och att resa nu? (3c.) 

 

23 år gammal 1853 blir Petter Olsson spannmålshandlare och tillhör borgerskapet i staden. Vilka 
andra stånd fanns det vid den här tiden? (4.) Året efter gifter han sig med Manette, de får 11 barn 
varav åtta blir vuxna. Han kommer också att driva två barnhem.  

År 1857, Helsingborg växer som stad. Det är också året som Öresundstullen avskaffas. Trots att Skåne 
länge varit svenskt hade den danske kungen rätt att ta ut en avgift, tull på fartygen som passerade 
Öresund. Vad tror du händer med handeln när tullen avskaffas? Motivera! (5.)  

Petter Olsson Olssons spannmålsfirma är redan störst i staden. Han köper havre från södra och västra 
Sverige. Hur tar sig han och sina medhjälpare dig ut i landet och hur får han information om skördar 
och priser? Hur kommer havren från de skånska åkrarna fram till hans stora magasin på Kullagatan? 
(6.)  

Helsingborgs första telegrafstation var inhyst i fastigheten Kullagatan 39. Nyare Öresundsposten 
skrev så här om händelsen: Stationen öppnade klockan 2 på eftermiddagen den 3 augusti 1854. Efter 
en kort stund fick man förbindelsen med stationen i Göteborg. Generalmajor Akrell sände först en 
rapport till konungen. ”En livlig konversation och ömsesidiga hälsningar föregick sedan mellan de 
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särskilda sändarstationerna lika flytande och ogenerat som tvenne personer samspråkar med 
varandra på gatan” Snart var telegrafstationen ihopkopplad med många andra i Sverige och Europa.   

Petter Olsson var en av de första att använda telegrafen i Helsingborg. Varför var den så viktig för 
honom och vad använde han den till? (7.) 

 

Vart gick Helsingborgs första järnväg? (8a.) Petter Olsson var också riksdagsman. Vilken väg tror du 
han tog till Stockholm 1869? (8b.) Hur åker man tåg till Stockholm idag (var byter man tåg)? (8c) 
Fundera först med hjälp av kartan ovanför. Använd sedan Atlas.  

Petter Olsson, nu också godsägare och industriägare, satsade mycket pengar och engagemang i 
järnvägsutbyggnaderna. Varför var järnvägarna bra för honom? (9.)  
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Petter Olsson var som ordförande i hamndirektionen väldigt pådrivande i hamnutbyggnaderna så 
fort Inre hamnen var klar startade bygget av Södra hamnen. Hamnen blev djupare. Vad hade det för 
betydelse?(10a.) Varför byggde man hamnen söderut?(10b.) (svaret finns på kartan) 

Med den nya hamnen ökade trafiken och lasterna  

År Besökande fartyg Laster i ton Inkomster i kronor  
1876 6.600 531.000 108.000 
1884 7.600 958.000 154.000 
 

Hur många fartyg anlände i snitt varje dag till Helsingborg 1876?(11a.) Hur många fler kom 1884? 
(11b.) Hur stor var den genomsnittliga lasten 1876 och hur stor var den 1884? (11c.) Hur fick staden 
pengar till dyra hamnutbyggnader? (11d.) 

 

Norra hamnen innebar nästan en fördubbling av hamnens storlek. Vilken järnvägslinje kopplades 
ihop med Norra hamnen? (12a) En annan för staden väldigt viktig kommunikationslinje startade året 
efter att hamnen blev klar, vilken? (12b)  

Petter Olsson, som nu hade titeln konsul, hyllades för sina insatser av kung Oscar II vid invigningen av 
Norra hamnen. På 40 år hade Helsingborg gått från en ganska sömnig småstad till en viktig handels- 
och industristad. Kan du räkna upp några viktiga förändringar för infrastrukturen efter 1891? (13.) 
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