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Om galleriväggarna 
kunde tala
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När ”Ka´l Svarte” kom till byn 
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Falsterbohus stod
klart lockade det till
sig publik från de övre
samhällsklasserna. 

Det blev en tummel-
plats för författare,
kungligheter och 
massor av kändisar. 
Ryska furstefamiljer
på flykt bodde på
Falsterbohus.

All idel ädel adel
drogs till Falsterbohus
och med dom kom 
både glitter och glamour. Svenska kunga-
familjen hörde till stamgästerna. Men den
som visade mest glitter och glamour var
Birgit Holmberg (Git Gay). Hennes sommar-
stuga besöker de flesta Näsetborna och
turister varje sommar…
När Skanörs Yacht Klubb behövde ett klubb-
hus hittade dom ett i området Haga i
Skanör och köpte det för 800:-. När dom
forskade lite om husets gamla ägare då
upptäckte dom att huset tillhört Git Gay. 

Vem är då Git Gay?
Född i Karlshamn, uppvuxen i Malmö. 
Hon var på 50-60-talet primadonnornas 
primadonna, hon var revyartist, sångerska
och filmstjärna. Git Gay 1921-2007. 

Hon vågade ta ut svängarna och drog sig
inte för att ha diamantglitter på ögonlocken
klockan nio på morgonen. Hon spelade revy
på alla de stora scenerna i Sverige i upp-
sättningar av revykungar som Kar de
Mumma, Karl Gerhard och Hagge Geigert. 
Det var Karl Gerhard som sa: ”Du kan inte
heta Birgit Holmberg, du får namnet Git Gay,
det är kort och bra!”. Hur många skulle vilja
ha det som artistnamn idag? På den tiden
betydde ”Gay” bara glad.

Hon spelade in 16 filmer och hon var 
bl a med i Ingemar Bergmans ”Kvinnodröm”
från 1955.

Hon blev med åren sin egen revydrottning
med egna uppsättningar framförallt i
Göteborg, då hon regisserade, koreografe-
rade och sydde scenkläderna själv. 

Hon älskade att stå på scen och hade
en röst som förtrollade alla. Snacka om en
stor och färgstark kvinna! Hon målade 
t o m stora ögonfransar på kinden nedan-
för ögonen. Hon var nog vår tids enda 
riktiga primadonna och hon myntade
uttrycket ”kalaspingla”. 

Git Gay 
visste en 
primadonnas
plikt. In i det
sista sa hon: 
”Förnöj det
som kan 
förnöjas”.

Hennes f d sommarstuga förvandlas nume-
ra varje sommar från SYK:s klubbhus till
glamourlikt 
galleri med 
kristallkrona 
i taket. 
Git Gays anda 
finns kvar i 
väggarna med 
vackerheten nu inom konst och kultur.

I syskonstäderna Skanör och Falsterbo
fanns 1842 en möjlighet för barn att få
grundläggande kunskaper, läsning,
skrivning och lite räkning.

ättre folks barn gick i Skanörs
socitetsskola, i det så kallade

Garnisonshuset vid Rådhustorgets västra
sida, nuvarande Rådhuset.

Enklare folks barn fick gå i skolan i det lilla
huset, numera kallat Fiskarstugan. Detta
lilla hus med sina 20 kvardratmeter, passa-
de inte in enligt stadens fäder. 

Man beslöt att flytta huset långt ner,
bortom stadspumpen, nästan utanför sta-
dens samlade bebyggelse. Enligt muntlig
tradition bars det lilla huset som vägde
cirka ett ton av 28 av ortens ”breda pågar”,
dom bar huset 500 meter. 

1881 köpte 
fiskaren Karl 
Larsson huset 
för 600 kronor. 
Året efter gifte 
han sig med en 
Skanörsfiskares

dotter och tillsammans fick dom sex barn.
Makarna Larsson var gifta 
i femton år när hustrun 
avled efter sitt sjätte barns 
födelse. Ka´l Svarte var nu 
ensam med sina sex barn 
i det lilla huset. Möblering-
en var enkel, tre utdrags-
soffor ett slagbord och lite 
stolar. Det gällde att få 
plats. När väl barnen vuxit upp och flyttat
hemifrån ordnade Ka´l kammaren till finrum
med en soffa, ett bord och ett par stolar.

1955 sålde Ka´l Svarte huset till Skanör
med Falsterbo stad, för 4000 kronor.

Det lilla huset renoverades och blev –
“Skanör med Falsterbo Stadsbibliotek”.
Genom Sverige drogs ett sympatiskt löje
när rubrikerna slog an tonen: ”Sveriges
minsta stad har fått landets minsta 
stadsbibliotek”.

Vid 70-talet byggdes ett nytt bibliotek
och då blev det tomt i den lilla Fiskar-
stugan. Det stod tomt länge för att 
kommunen kunde inte hitta ny verksamhet. 

2013 frågade galleristen Per Engleson
kommunen om att hyra Fiskarstugan och
bedriva galleriverksamhet. Per fick ett 
positivt svar.

Nu levde Fiskar-
stugan upp igen. 
Numera heter det 
Galleri Fiskar-
stugan och drivs 
av Engleson 
Gallerier. Detta 
lilla pittoreska 
hus med extremt lågt till taket, som har
rymt så mycket genom åren andas nu
gemytlighet genom konst och kultur. 

Numera kommer det besökare från hela
Sverige och många andra länder för att få
se samtida konst och samtidigt njuta av
det lilla huset.

Och som utställande konstnär kan jag bara
tala gott om Galleri Fiskarstugan.

Tänk... om galleriväggarna kunde tala… 

Dessa “Ordkonster” handlar om hus. Två hus i Skanör som med sin historia 
har något intressant att berätta. Det ena huset skimrar med glitter och 

glamour och det andra handlar om en fiskare.
Båda dessa pittoreska hus lever numera upp på vårt ljusa halvår 

med mängder av konst och kultur från hela Sverige. 
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