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I en artikel i Idun 1909 berättar den 
blivande författarinnan målande: 
”Jag skall aldrig glömma den in-
stinktiva känslan av att stå på he-
ligt rum, när jag 12-årig infann mig 
på den tämligen blygsamma redak-

tionslokalen och ur redaktrisens egna händer 
mottog fem kronor som pris för en sedeläran-
de berättelse”.

Artikeln är veterligen enda vittnesbörd om 
den lokal där en av världens äldsta kvarlevande 
barntidningar började utkomma i mars 1892.

Redaktionen låg på bokhandlare Kullbergs 
gård på Västra Storgatan i Nyköping där H&M 
ligger idag. Rektor Sven Wägners unga dotter 
hade således inte långt att gå från hemmet på 
läroverksgården när hon skulle lämna sin be-
rättelse.

Folkskolans Barntidning startades av Stina 
Quint, en bonddotter från Helsingborgstrak-
ten som gått ut det treåriga folkskolesemina-
riet på Söder i Stockholm 1879 med högsta 
betyg. Efter ett år i Hälsingland kom hon året 
därpå till Arnö skola utanför Nyköping, då en 
av landsortens mera framstående städer.

I Nyköping fanns täta båtförbindelser med 
huvudstaden, järnväg (TGOJ), läroverk och 
flickskola, teater, arbetarföreningsbibliotek, 
boklådor, tryckerier och lokalorganet Söder-
manlands Läns Tidning.

Stina gick på kurser i träslöjd 
och bokbindning, engagerade sig 
fackligt, fick förtroendeuppdrag 
och undervisade sina klasser. Som 
många kolleger beklagade hon de 
lässvultna bland ”folkets barn”.

Genom engagemang i Henriet-
te Löwens flickskola i hemstaden, 
vikariat i Maria folkskola i Stock-
holm och besök på lärarmöten fick hon kon-
takter och 1890 presenterade hon ett förslag: 
att starta en barntidning. Den skulle vara bra 
och billig och det ville hon åstadkomma ge-
nom att vädja till författare och konstnärer och 
få lärarna att medverka som distributörer.

Dock behövdes ett förlag och Stina vände 
sig till två tidskriftsredaktörer: Svensk Lärare-
tidnings Emil Hammarlund och familjetid-
ningen Iduns ägare Frithiof Hellberg. Den 
förstnämnde träffade hon i folkskolesamman-
hang och Hellberg kände hon från Nyköping, 
där han 1882–83 utgav tidningen Sörmlän-
dingen. Efter ett misslyckat försök att öppna 
bokhandel i staden flyttade han till Stockholm 
och startade 1886 familjetidningen Svea och 
två år senare Idun. Inga dåliga kontakter såle-
des. Nu borde väl saken vara klar?

Men det blir nej från båda håll och Stina 
Quint vågar försöket själv, trots att Hammar-
lund gått på i egna ullstrumpor och 1891 star-
tat jultidningen Jultomten. Så gles utgivning 
räcker inte tycker Stina som vill ge barnen ”en 
bok som aldrig tar slut”.

Årsskiftet 1891–92 sätter hon full fart, re-
kommenderas av flickskolekolleger hos den 
inflytelserika Sophie Adlersparre, åker på jul-
lovet till Stockholm och får hennes rekom-
mendationsbrev. Med det argumentet förmår 
hon en rad av tidens författare och konstnärer 
att teckna sig på en medverkarlista, skaffar 

utgivningsbevis, lånar kapital i Söderman-
lands Enskilda Bank, annonserar i pressen 

och står där med första numret daterat 
16 mars 1892 – på dagen 100 år efter 

mordet på Gustaf III. Tryckeriet var närbeläg-
na Södermanlands Läns Tidnings.

Och alldeles utan stöd är hon inte. Den bok-
handlare som hindrade Hellbergs kommissio-
närskap i bokförläggarföreningen var just Emil 

Kullberg, vars boklåda grundad 
1836 låg på V Storgatan 27.

Även han hade prövat på tid-
ningsutgivning med Nyköpings-
Posten som bara upplevde ett 
provnummer 1866. Men dot-
tern Lilly, född samma år, kom 
att knytas till ett tidningsföre-
tag som blev desto äldre! Henne 

fick Stina Quint nämligen som medhjälpare.

Släktförhållandena säger en del om små-
stadskaraktären. En dotter, Sofia, gifte sig 
med manufakturhandlaren F H Johansson 
som hade butik i 1700-talshuset snett mitt-
emot svärfadern. Och Lilly fångade köpman-
nen John Hellström, innehavare av en pors-
lins- och bosättningsaffär i det tredje hörnet, 
alltså nuvarande C A Hellmans.

Gustaf Kullberg övertog faderns bokhandel 
som han drev till 1925, varefter han startade 
pappershandel på Västra Storgatan 21 (nu hy-
sande en optikerkedja). Lillys man dog inom 
ett år efter bröllopet 1889 men den barnlösa 
unga kvinnan fick genom tidningen kontakter 
med otaliga andra barn.

Tidningens allra första sida 
hade en vinjett, tecknad av Jenny 
Nyström. Den eftersökte Zacha-
rias Topelius hade visserligen av-
böjt att bidra men skrivit i ett brev: 
”Gif barnen en sund läsning utöf-
ver läxan och ni har fyllt en lucka i 
folkets uppfostran”. Mycket användbart i för-
lagsreklamen!

Lärare som kände bristen på bra och billig 
barnlektyr ställde villigt upp som ombud och 
priset var lågt: 1:50 till årets slut, men 1 krona 
för minst 20 ex. Provnumret fick bra press och 
snart var upplagan 4 000 – varav några exem-
plar gick till kungahuset och lokala godsägare 
för vidare befordran till underlydandes barn. 
Så visst fanns täckning för påståendet att tid-
ningen lästes i både slott och koja.

1894 köpte Stina den klassiska tidningen 
Linnea och gjorde om den till ungdomstid-
ning. Därmed näsknäpptes även den andra 
nej-sägaren, Frithiof Hellberg, som 1893 lan-
serat ungdomstidningen Kamraten. Dock hit-
tade inte folkskollärarinnan det rätta tilltalet 
för gymnasister och flickskoleelever och tid-
ningen las ner i december 1899.

1896 flyttade Stina Quint och bokhandlar-
dottern Lilly Hellström till Stockholm och sat-
sade där på att ge ut både julkalendrar och 

klassikerbibliotek. I en strid 
ström kom Guldslottet, Lille-
putt, Trisse, Prinsessan Rosen-
gull, Tummetott och Gulle-
brand.

Våra redaktriser fann sig väl 
tillrätta i huvudstaden. 1904 
köpte Stina fastigheten Hagen 

i Elfvik på Lidingö, där ett storslaget hushåll 
etablerades. Med Stina vid tömmarna travade 
hästen Putte glatt in till redaktionen på Artil-
lerigatan 4 över den gamla lömska Lidingö-
bron! Släktingar på båda sidor gästade och 
bjudningarna avlöste varandra.

Både Stina och Lilly engagerade sig i kvin-
no- och rösträttssaken, satt i styrelser och 
nämnder och var högt uppskattade. Från bör-
jan frisinnad gick Stina mot höger och blev 
ledamot av stadsfullmäktige och i Allmänna 
Valmansförbundets styrelse. Som suppleant 

till Första Kammaren nådde hon nästan riks-
dagen. Lilly skämdes inte heller för sig och 
blev styrelseledamot i Fredrika Bremerför-
bundet, Föreningen för Stockholms barn- och 
ungdomsbibliotek och Allmänna Valmansför-
bundet.

Tidningen och förlaget gick bra. Den solida 
ekonomin medgav till exempel regelbundna 
resor till Rivieran. Bland hummergafflar och 
spelbord (!) i Stinas bouppteckning nämns 
flera aktieposter, däribland en rejäl i TGOJ:s 
järnvägsaktiebolag som Stina kanske behållit 
av nostalgiskäl.

Efter Stinas bortgång 1924 fortsatte Lilly 
som redaktör till sin död 1930. Hon är be-
gravd på Gamla Kyrkogården i Nyköping. 
Ingen behöver tvivla på hennes betydelse för 
förlaget. Men utan Stina Quint hade det var-
ken blivit tidning eller förlag.

Förlaget köptes 1930 av Bonniers som lät 
det gå upp i det nyss förvärvade Åhlén & Åker-
lunds. En lång rad redaktörer har följt och tid-
ningen bytte 1950 namn till Kamratposten, ett 
sannskyldigt begrepp i svensk barnkultur!

Även internationellt är tidningen unik i sin 
uthållighet. Och allt började i Rådman Kull-
bergs gård i Nyköping.

En plakett vore på sin plats – liksom en för-
fattarskylt på Wägners gamla rektorsbostad!

reportaget

nn Inte många vet att Elin Wägner inledde sitt författarskap 
i Nyköping. Tolv år gammal debuterade hon i Folkskolans 
Barntidning – senare känd som Kamratposten – vars första 
redaktion låg på Västa Storgatan i Nyköping. Tidningens 
grundare var Stina Quint, till vardags lärarinna i Arnö skola.

Stina Quint blev lärare på Arnö skola utanför Nyköping 1880. Hon ville öka läsningen hos 
”folkets barn” och i mars 1892 gav hon ut det första numret av Folkskolans Barntidning. 

Foto: privat

Bokhandlare Kullberg köpte 1871 konditor Wimmerströms stora trädgård som låg på Västra Storgatan 29. Det var i det 
här kvarteret som Folkskolans Barntidnings första redaktion låg. Foto: august Kling / Bildgruppens arKiv

Västra Storgatan i början av 1900-talet. Bakom Apoteket  
(i nuvarande Expert-huset) låg bokhandlare Kullbergs träd-
gård. Foto: Bildgruppens arKiv

Lärarinnan på Arnö startade Kamratposten

”  1890 presen-
terade hon 
ett förslag 
att starta en 
barntidning.

”  Allt började 
i Rådman 
Kullbergs gård 
i Nyköping.

Rektorsdottern och Nyköpingsbon 
Elin Wägner var bara tolv år när hon 
fick sin första text tryckt i Folkskolans 
Barntidning.

Elever och lärare samlade utanför Arnö skola i början av 1890-talet.

Lilly Hellström (född Kullberg) var bokhand-
laredottern från Nyköping som blev tidnings-
redaktör. Hon ligger begravd på Gamla Kyrko-
gården i Nyköping. Foto: privat

Nyköping borde 
marknadsföra 
Stina Quint, 
Lilly Hell-
ström och Elin 
Wägner bätt-

re. Det tycker litteraturforskaren 
Sonja Svensson, själv uppväxt i 
Nyköping. Det var en ren slump 
att hon upptäckte att Kamratpos-
tens föregångare startats i hennes 
egen hemstad.

– När jag läste i Uppsala på 
1960-talet kunde man fortfarande ströva runt fritt i ma-
gasinen på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. En 
dag gick jag förbi några stora hyllor med gamla svenska 
barntidningar och såg att det stod Nyköping på ryggar-
na på några av dem, berättar Sonja Svensson.

När hon insåg att Kamratposten hade sitt ursprung 
i hennes egen hemstad blev hon nyfiken. Planerna på 
att skriva en avhandling om Shakespeareöversättningar 
skrotades och i stället började hon skriva om Folksko-
lans Barntidning och Stina Quint.

– Jag hann intervjua en släkting till Stina Quint strax 
innan hon dog och kunde samtidigt rädda en del spän-
nande arkivmaterial, berättar Sonja Svensson.

Avhandlingen ”Läsning för folkets barn” var klar 1983 
och samma år blev Sonja chef för Svenska barnboksin-
stitutet, ett jobb hon hade till 2005.

– Kamratposten är en av världens äldsta överlevande 
barntidningar. Det är väldigt speciellt och jag tycker att 
de barn som läser KP i Nyköping i dag ska få veta att 
tidningen uppstod här, säger Sonja som nu skriver på en 
ny bok om svenska barntidningar från 1766 till 1900.

Själv föddes Sonja i Nyköping 1943. Då hette hon Gus-
tavsson och pappa Hugo drev stadens enda lådfabrik. 
Själv gick hon i Öster Folkskola och sedan i Allmänna 
Läroverket där hon tog studenten 1962.

– Jag har faktiskt gått i skolan i den gamla rektorsvil-
lan på nuvarande Nicolaiskolan där rektorsdottern Elin 
Wägner en gång bodde. Jag har uppvaktat Elin Wägner-
sällskapet och föreslagit att de ska sätta upp en plakett 
på huset.
Läste du själv Kamratposten när du var liten?
– Ja, jag läste både den och Lyckoslanten och Sveriges 
Vår som var en nykterhetstidning för barn. Jag hade stor 
glädje av Kamratposten, även om färgerna och trycket 
kanske inte var de bästa. Jag gillade berättelserna och 
minns känslan av att ha en egen tidning.

Kattis Streberg 

Hon fyndade i arkiven

Jenny Nyström ritade huvudet till Folkskolans Barntid-
ning som kom ut med sitt första nummer den 16 mars 
1892 – på dagen hundra år efter mordet på Gustav III.

Stina Quint annonserade efter nya unga läsare i tidskriften 
Dagny år 1908.

Sonja Svensson


