
Mösseskräddare, buntmakare, 
körsnär
Pehr Larsson var född 1842 i Trelleborg och son till 
Lars Nilsson och hans hustru Karna Jönsdotter. Deras 
hus med liten jordlott fanns strax norr om Valldammen 
ungefär där dagens Humle-
gränden ligger. Fadern var 
registrerad som husägare 
och arbetskarl.

Makarna fick 8 barn varav 
2 dog inom ett halvt år ef-
ter födseln av trånsjuka, dvs 
tuberkulos. Hustrun Karna 
led av reumatism och dog 23 
mars 1851. Maken Lars blev 
ensam med 6 barn och duka-
de under 24 dagar senare av bröstsjuka, dvs hjärtinfarkt.

Två flickor, 16 och 15 år gamla, placerades i familjer 
men de fyra pojkarna 13, 9, 7 och 2 år gamla inskrevs 
som fattighjon i husförhörslängden och placerades på 
fattighuset.

Vid 16 års ålder antogs Pehr som lärling hos möss-
seskräddaren Hans Andersson i Norregatan 51 och i 2 
år lärde han sig sy mössor, men ville också lära riktigt 
skrädderi och flyttade 1860 till Tygelsjö och blev lärling 
hos skräddare Anders Nilsson. 

I maj 1862 flyttade Pehr till Malmö och kanske en kort 
tid till Köpenhamn. I Malmö träffade Pehr sin tillkom-
mande Julia Amanda Jeanson, som var född i Köpen-
hamn av svenska föräldrar Nils Peter Jeanson och Elna 
Wennerberg bosatta i Malmö.

Åter i Trelleborg var Pehr i november som gesäll hos 
skräddarmästare Ola Jönsson på Algatan och samtidigt 
flyttade Julia Amanda till Gylle nr 14. Pehr hade fullgjort 
beväringsplikten och då   ändrat sitt namn till Borgkvist. 
I Gylle kyrka stod bröllopet i januari 1865 och första 
barnet Selma Elida Karolina föddes i maj samma år.

Pehr Borgquists ambition var att etablera sitt eget 
skrädderi och möjligheten kom 1866 när Kjerrströms 
hus Algatan 35 blev ledigt.

Den första tiden drev Pehr Borgkvist både skrädderi 
och mösstillverkning, men allt eftersom den nya sjö- 
och stapelstaden växte till och befolkades av allt fler 
välbeställda köpmän och ämbetsmän i både kommunala 
och statliga befattningar, kunde han också ta upp till-
verkning av mera påkostade huvudbonader.

Förutom det starkt växande behovet av skärmmössor 
till alla uniformsbärare inom järnvägen, posten, tullen, 
polisen och brand kåren m. fl. kom också behovet av 
pälsklädda vintervarianter. Snart kunde Pehr byta ut ti-
teln mösseskräddare mot det mera ståndsmässiga bunt-
makare.

Buntmakare var sedan medeltiden beteckningen på 
pälsarbetare som använde sig enbart av viltskinn.

Arbete med päls blev allt vanligare och dåtidens 
transporter med häst och vagn och på vintern med 
släde krävde pälsfodrade lång rockar åt herrarna när 
de skulle ut på sina uppdrag.

Det skulle dröja ett tag ännu innan damernas behov 
av pälsar blev väckt, men Borgquists tillverkade både 
pälsbrämade kappor, muffar och pälshattar.

Pehrs son Axel Julius tog över företaget vid faderns 
bortgång 1901 och ändrade namnet till Borgquist. 
Han hade lärt yrket i firman och precis som sin far fick 
han ge sig ut och praktisera för att vidga vyerna och 
han kom också till utlandet. I Berlin, som vid förra 
sekelskiftet var en sjudande metropol, fick han bl.a. 
tillverka eleganta modeller och här knöt han samtidigt 
värdefulla kontakter för framtiden.

Det var en oändlig massa varianter av mössor och 
hattar som nu tillverkades i det som utvecklats till en 
verkstad, där vanligtvis fyra–fem sömmerskor var 
anställda. Mjuka filthattar för herrarna höll man sig 
dock borta ifrån och importerade istället de bästa fab
rikat som fanns att få, t.ex. Borsalino från Italien och 
Christy från England.

Skolmössa var påbjuden både i realskolan och i folk-
skolans högre klasser och detta blev en stor artikel 
för Borgquists, som sydde alla efter individuella mått. 
Vid realexamen blev den grå mössan och senare, när 
gymnasiet tillkommit, den vita mössan viktiga artiklar 
för Borgquistska.



Axel Julius barn Julia och Malte inträdde i företaget 
1925 och Julia fick ta hand om kundbetjäningen och 
med åren blev vi en stor mängd ungdomar från stad 
och landsbygd, som fick gå upp för de slitna trappste-
gen och in i den mycket speciellt inredda butiken och 
låta henne ta måttet runt hjässan.

Malte utbildade sig till körsnär och arbetade under 
en tioårsperiod i Stockholm och Göteborg. Vid fa-
derns bortgång 1959 tog han över ledarskapet av fö-
retaget och blev den tredje och sista generationen i 
Firma P. Borgquist.

På slutet av 1920talet inträdde en märkbar stan-
dardhöjning och snart skulle dampälsar  bli vanligt 
förekommande och med Maltes goda utbildning som 
grund skulle pälsar för lång tid framåt bli en stor arti-
kel för Borgquists.

I verkstadslokalen på andra våningen i längan inne 
på gården arbetades det för fullt, men allting har en 
ände och även om firman skulle finnas i många år 
ännu, så märktes så småningom en förändring. Det 
var inte bara i modet utan också i kampanjer mot an-
vändandet av päls.

Herrhattar blev omoderna och användes väl bara av 
konstnärer och de lite excentriska. Mössor ersattes av 
massproducerade varuhusalster och vintertid av nå-
got hemstickat.

Nä, det gick inte för Borgquists att stå emot efter-
krigstidens stora förändringar och lördagen den 30 

december 1978 efter 112 år vred Julia om nyckeln och 
stängde företaget för gott.

Bengt Löfberg inrättade sin mäklarbyrå i den gamla 
affärslokalen och köpte sedermera fastigheten 2004. 
Den stora tillverkningslokalen på andra våningen i 
gårdsbygg naden fick stå orörd precis så som när den 
sista sömmerskan stannade sin symaskin.

Bengt Löfberg funderade på vad han skulle göra med 
lokalen, där allting fortfarande var sig likt från produk-
tionens bråda dagar och mängder av redskap, mönster, 
halvfabrikat, symaskiner och material för mössor och 
pälsar fanns intakt.

Dåvarande kommunalrådet Egil Ahl blev informerad 
om förhållandet och på möte med styrelsen för Före
ningen Gamla Trelleborg väckte han tanken att före
ningen skulle engagera sig i att i den gamla fabriksloka-
len bygga upp det unika museum, som det fanns mate-
rial till.

Föreningen utlovade personell assistans för iordning
ställandet och framtida guidning. Vidare anslogs sam-
tidigt medel för en under Nils-Ove Nilssons ledning 
genomförd noggrann fotografisk dokumentation och 
registrering av samtliga detaljer.

Under tiden genomgick lokalerna en behövlig översyn 
för att uppfylla myndigheternas krav.

Samlingen donerades till kommunen och Trelleborgs 
Museum blev  huvudman för denna Trelleborgs nya och 
i sitt slag unika attraktion.

Fattighuspojken Pehr Larssons målmedvetna yrkesval 
och gedigna utbildning gav Trelleborgarna mode och 
stil under 112 år.
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Välkommen till 

 Borgquistska
ETT ANNORLUNDA HANTVERKSMUSEUM

Museet som visar dåtidens  
tillverkning av mössor,  hattar och pälsar,  

i autentiska lokaler 

Borgquistska Museet
Algatan 35 i.p.g via Odens Tvärgränd

Guidad visning kl. 13 sista helgfria lördagen 
i varje månad. Biljetter utdelas från 12.30.

Gruppvisningar vid andra tillfällen kan bokas 
via tel. 0410-197 46.

Övrig information tel. 0709-40 89 60.


