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FRANS SUELL - DEN STORE MALMOBORGAREN

Frans Suell
Den store Maknoborgaren
Forord
Kopmannen, skeppsredaren, affarsmannen, banbrytaren Frans Suell, en av stadens "fader",
pryder — som sig bor — radhuset. Han star ocksa staty vid Norra Vallgatan, nara den
hamn som bar hans namn. Intresset for hans person var speciellt stort under 1800-talet
och borjan av 1900-talet men moderna framstallningar om hans personhistoria saknas.
For att nagot rada bot pa denna brist har Malmo Kulturhistoriska Forening valt att
aterutge haftet om Frans Suell som skrevs 1913 av Cecilia Baath-Holmberg. Den lilla
framstallningen dr ett tidstypiskt dokument i sig och gays ut i bokserien "lasning for
svenska folket".
Bokseriens forlaggare var Cecilias make, Teodor Holmberg. Han drev bl.a. folkhogskolan Tama i Varmland och var tillsammans med hustrun en kand debattor. I borjan
foretradde han ett idealistiskt tankesatt som blandades med skandinavism, liberal retorik och fosterlandskhet. Vid folkhogskolan Tama forsokte han delge dessa tankar till
sina elever och Tama blev snart ett centrum for motsvarande rorelser pa andra hall i
Skandinavien. I och med brytningen och unionsupplosningen med Norge 1905 forsvann den demokratiska skandinavismen alit mer fran Tama folkhogskolas agenda och
ersattes av kristet fosterlandska tankegangar med inriktning mot storsvenskhet. Cecilia,
som var forestandare for 'farms kvinnliga avdelning, delade dessa ideer med sin make.
ter 1906 grundades tidskriften "Sveriges val", i vilket paret Holmberg bedrev en intensiv
polemik mot Ellen Key och Hinke Berggren i sedlighetsfragor. Paret Holmbergs politiska stallningstagande var typiskt for tiden dar de demokratiska idealen annu inte var
klart formulerade.
Det dr mot denna bakgrund Cecilia Balth-Holmbergs forfattarskap skall ses. Hon
skrev en ling rad kulturhistoriskt intressanta bocker och smaskrifter med personhistorisk anknytning och med tydliga moraliska pekpinnar. Hennes lilla verk om Frans Suell
dr delvis typisk for hennes forfattarskap. I inledningen beskriver hon den gode Malmoborgaren och framhaller det kollektivt goda exemplet som borgerskapet urea.. Hennes
5
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kommentarer om en av Frans Suells svarsoner, troligen skyldig till forskingring, som tar
ut skilsmassa och flyttar till Tyskland, dr inte nadiga. Den langt mer belastade Norlindh
slipper lindrigare undan hennes kritiska ogon. I ovrigt har hon fangat Frans Suells liv val
och vi f'ar en god inblick i det sociala livet i Malmo i slutet av 1700-talet och borjan av
1800-talet.
En annan lasvard beskrivning over Frans Suell och hans garningar skrevs av Ludvig B.
Falkman (1808-91) och ingar i hans verk "Minnen fran Malmo", utgiven av Malmo
Fornminnesforening 1986. Bada skildringarna dr fargade av sin tid och darmed intressanta tidsdokument.
Malmo den 6 maj 2003
Anders Reisnert
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Ma19n5 ar en akta patricierstad. De gamla handelsslagterna aro inbordes befryndade och hafva
i manga generationer statt i liflig beroring med
hvarandra.
Darigenom har uppkommit en solidaritetskansla,
som ar i hog grad stark. Den, som en gang blifvit
en erkand medlem af den stora, liffulla handelsstaden, har darigenom pa samma gang blifvit infattad. i en fast och skyddande ram.
Ty staden Malmo ar kand for att pa ett 'saxskildt omsorgsfullt satt hagna sina barn. Si, t.
ex. finnas har en mangfald »stiftelser», grundade af MalmOpatricier i aldre och senare tider samt
barande sina stiftares namn, dar behavande »Malmobarn» pa sin alderdom finna hagn och lugn tillflykt for sitt aterstaende lif. Om detta ej ar en specialitet endast for Malmo, sa ar det i alla fall
ett ovanligt starkt framtradande drag for denna
stads lynne och sinnelag.
En infiidd Malinobo af de gamla slagterna alskar
sin fadernestad pa ett mera intensivt satt an mahanda nagon annan svensk stads invanare.
Att i ordets egentliga bemarkelse vara Malmobo,
9
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det vill saga att med gamla band vara fast vid
detta samhalle, innebar ej blott en vanlig lokalbesta,mning. Det ar i sjalfva verket att tillhora
liksom en liten n.ationalitet for sig med egna, starkt
utpraglade lynnesdrag och — med egen dialekt.
Det ar nagot smittande friskt och foretagsamt
redan i de understundom nagot hoga rOsternas
klang. Det ar pa, samma gang nagot hjartligt
dari och alltid sjalfmedvetet.
Men detta sista drag har dock sin nog sa, berattigade grund i den soliditet, hvarpl dessa gamla och
unga patricierslagter byggt upp sitt nu si stolta
samhalle.
Det gamla Nurnberg haller
i dag sina adla
kopmansslagter hogt i ara, de borgerliga man, som
for femhundra ar sedan med kraft och ovald styrde den fria tyska riksstaden ,och gjorde den stor
och hedrad infor all verlden och for alla tider.
Namnen pa Niirnbergs gamla radman och styresHolzschuher, en Pirkhaimer, en Paumman —
gartner — aro valbekanta for eftervarlden. A
Niirnbergs vapen lyser an i dag det valspra,k, hvilket som en fast lefnadsregel for dess soner grundade dess storhet: »rast ich, so rost ich» — (rastar
= hvilar jag, sa rostar jag).
Malmo ar, som sagdt, pa svensk mark och historiskt ,sedt en patricierstad. Och Malmo kunde
ha haft samma Eisen. Ty ofortrutet har dess mest
framstaende slagter under de sista 125 aren — och
for visso sedan annu lamgre tilibaka — arbetat pa
sin stads utveckling.
Langsamt har Malmo hojt sig fran sin oansenliga fisklagestallning, byn »Skvalverup», till »ko10

FRANS SUELL - DEN STORE MALMOBORGAREN

FRANS SUELL.

3

nungariket» Skanes hufvudstad. Visserligen har
det alltid haft sin rika landsbygd bakom sig; men
fran sjosidan var det, trots sitt lage vid varldsporten Oresund, oatkomligt for handel och sjof art.
Skanes liksom Sydhallands kuster aro i detta
hanseende ovilliga och lata sig endast med svarighet kufvas af mensklig foretagsamhet, energi och
insigt.
Den, som i vara dagar ser och beundrar hamnanlaggningarna i Malmo, Helsingborg, Simrishamn, Ystad, Trelleborg, kan ej Ora sig en forestallning om den tid, da Malmo hamn endast bestod af en strandbro af timmer samt af tva i det
grunda vattnet utskjutande padverk.
Pa hoga, for andamalet sarskildt afsedda hafseller sjovagnar maste man, nar man skulle fardas
ofver Ostersjon eller Sundet, aka 1,000 fot ut
det senare for att, dar vagntrafiken uppherde,
fortsatta med sma batar, tills man omsider nadde
de langt ute i Sundet liggande fartygen.
Alla varor maste pa samma salt lastas och lossas. Vid minsta sjogang blefvo lastvagnarna averskoljda af vagorna och varorna skadade eller forstorda; till och med vid lugn sjo gick vattnet
upp i bottnen af vagnen. Annu i slutet af 1700talet, ja, in i borjan af 1800-talet, var det icke
mojligt att fa ett fat tobak eller socker eller en
bal ull oskadd i hus.
Lika omojligt var det att med sadana hamnforhallanden fa till stand flagon betydande industri.
Alit stod darfor stilla: stadens liksom den omgif
vande, af naturen sa, rika akerbruksslattens utveckling.
11
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Och sa hade det varit sedan arhundraden.
Det oaktadt hade staden en pragel af en viss
fornam storhet, dar den lag inom sina grafvar
och vallar, i soder och Oster till och med tr3dubbla ; en del af dessa vallar var sa hog, att
man utifran endast sag kyrktornen sticka upp.
For att komma in i staden maste man forst passera vindbryggorna of ver de hada yttre grafvarna och sedan en Lang fast trabro ; genom den innersta af de tre vallarna, som var den hogsta, ledde
tva, valdiga portar af sandsten med flera hvalf.
Val omgardad af andra delvis (1804) befasta
vallar samt kanaler lag »slottet», den annu i box.jan af 1800-talet i fullt skick varande och bestyckade fastningen, det gamla arevordiga »Malmiihus».
Dessutom hade staden sina gamla kyrkor, af
hvilka det skona templet sedan katolska
St Petri kyrka, an i dag ar en af de mest imponerande i landet. Det hade ocksa sitt redan sa beromda, i gammal-gotisk stil med hoga gaflar byggda radhus fran 1546, dar stadshaktet och Knutssalen,
den enda offentliga festivitetslokalen, annu ar 1800
hade samma forstuga. Atskilliga gamla patricierhus
funnos qvar ; atminstone tva af dem finnas an i
dag: Jorgen Kocks med sin trappgafvel och sin
madonna med barnet, infor hvilken helt visst
manga fOrtviflade man och qvinnor under pestens
dagar for arhundraden sedan bojt kna och som de
anropat om moderligt skydd; samt vidare det
Lembkeska, hvilket med sitt statliga stockvirke
for nagra ar sedan flyttats till kulturhistoriska
museet i Lund.
12
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Annu i 1700-talets senare halft hade Malmo ej
mer an omkring 2,000 invanare. Men bland dessa
funnos redan da samma stora kopmansslagter, hvilkas namn for skanska oron ega den ratta gamla
klangen och bland hvilkas attlingar an i dag finnas manga af stadens basta man, namn sadana
som Kockum, Dieden, Flensburg, Bager, Beijer,
Faxe, Falkman m. fl.
Forgafves letar man dock i de nya Malmokalendrarna efter ett af forra arhundradets framsta
Malmiinamn: Suell.
I detta eljest sa minnesgoda, samhalle tyckes
detta namn under manga decennier ha varit dodt
och forgatet, ehuru staden har haft framfor alit
en barare daraf, Frans Suell, att tacka for senare
tiders storhet.
Till och med den graf, hvari denne man hvilar,
ar forsvunnen. Den pastas ha sin plats invid Caroli
kyrka framfor gafveln till ett magasin, och hans
grafsten bildar delvis sockel — eller kanske ar
det baksida — af ett monument aver en af stadens mindre kanda landshofdingar.
Endast en liten obetydlig och obeaktad stenplatta, infalld i hamnkajens granitvagg, berattar,
att ›>1775 grundlades hamnen af Frans Suelln.
Detta, forutom namnet pa en liten gata, ar tills
dato det enda areminne, som Malmo stad rest aver
den man, som samhallet for 100 ix sedan hogt grade
och prisade sasom sin »forste medborgare och storste valgorare».
Forst i vara dagar hafva pietetsfulla Oiler af
gamla Malmoatter beslutit att vardigt ara minuet af den, som, i det han genom sin energi, klok13
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het och kraft framdref en for 100 ar sedan fullkomligt tidsenlig hamnbyggnad, ocksA, lade grunden till Malmo stads kraftiga uppblomstring.
For ett par ix sedan beslots namligen resandet
af en staty Myer Frans Suell. Denna, utford
af den skanske skulptoren E. Trulson, har nyligen — hosten 1912 — blifvit fullbordad i lera
och vantar nu en vardig renassans i brons.
*

Under 1600-talets oroligheter, stora religionsstrider och bittra forfoljelser utvandrade en mangd
hollanda,re och tyskar frAn sina faders jord till
det afsides landet pa andra sidan Ostersjon, darifran »guldkonungen» kommit for att varna deras
evangeliska tro, det land, dar donna tro radde och
dal- de i trygghet kunde finna ett nytt fadernesland.
Bland dessa flyktingar befann sig en helt ung
man frill Groems i Holland.
Han slog sig ned i det lilla ansprakslosa annu
halfdanska Malmo,som da ej hade stort mer an
1,000 invanare.
Med sina kanaler och gamla hus torde staden
emellertid hafva ingifvit den flyktande hollandaren en kansla af trefnad och hem.
Han blef ocksa snart bofast, vann anseende genom sin kopmannaduglighet och gifte sig eller
— som det heter i St Petri kyrkas vigselbok —
»copulerades» med den ovanligt vackra och unga,
dygdadla jungfrun Anna Catarina Stein, dotter
till en ansedd Malmokopman.
Sjalf dref han vidstrackt handel pa in- och ut14
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landet, anlade — niarkligt nog — den forsta tobaksfabriken i Sverige och var snart en af sta.dens fornamsta, borgare.
Emellertid kom med Carl XII:s krig nodtid i
landet. Konungen hade, som bekant, paljudit stora
formogenhetskontributioner i silfver och att en
hvar vid strangt straff horde mottaga hans s. k.
nodmynt.
Frans Suell, som redan lanat kronan penningar,
dem han icke gterfatt eller hade utsigt att aterfa,
vagrade att efterfolja pabudet. Han anklagadas
darfor att hafva undandolt en del af sitt silfver,
fangslades och insparrades pa Malmo slott.
FOrgafves gjorde hans unga hustru en resa till
Lund, der Carl XII da befann sig, for att bedja
om. na.d. Konungen ville inte ens se henne.
Malmo stad forsokte da, hjalpa sin adoptivson.
Det ordnades sa, att han fran fangelset fick under
bevakning sjalf resa till Lund for att soka audiens.
Under vantan pa denna somnade han i forrummet, svag som han var af sin fangelsetid. Hufvudet dinglade at sidan och papperet med boneskriften gled ur hans hand.
Efter en stund kom kungen ut, sag den inslumrade •och let gifva sig papperet. Han genomlasta
det nogg, antecknade ett par ord i kanten daraf
och let lagga det tillbaka vid den sofvandes Ritter.
Da, denne vaknade, blef han barskt afvisad och
fick fortviflad aervanda utan att hafva, fatt audiens.
Vid Malmo Lull mates han af alla sina oroliga
vanner samt af slottskommendanten, som omedelf-130139.
15
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bart forut erhallit ilbud genom en kurir fran
kungen.
Djupt forkrossad berattade Suell sitt olycksode
och att intet hopp for honom funnes. Kommendanten, som allvarligt lyssnat hartill, begarde di
att fa se pa boneskrif ten. Smaleende rackte han
darpa denna till sin hapne fange; i kanten stod
med konungens egen stil de betydelsefulla orden:
Bifalles. Carolus.
Detta mindre bekanta drag af var karolinske
hjaltekonungs mera personliga, historia dr berattadt af den beromde skanske religionslararen,
prosten Henrik Schartau i Lund, som sjalf var
nara knuten till familjen Suell.
Det undangomda silfret torde emellertid ej varit sa ringa, enar den benadade sasom arf at sin
son Niklas lemnade en stor formogenhet, utom
fastigheter i Malmo stad, ocksa bade Lomma tegelbruk och Limhamns kalkbruk, bada numera ett par af Skanes och Sveriges fornainsta
industricentra.
Detta var stamfadern, Frans Suell d. a.
Doi ar eraellertid hares sonson, Frans Sue11 d.
y., Mid 1744, som egentligen gjor-t namnet beromdt och aradt.
Ocksa han blef fran tidigaste barndom bestamd
for sina faders yrke, handeln, och fick vid tio 'ars
alder borja sin bana som bitrade i sin faders handelsbod.
Detta torde ha varit den vanliga vagen room
Malmo kopmannakar, of ven room de stora slagterna: ville man bli en dugande man — harvidlag
16

FRANS SUELL - DEN STORE MALMOBORGAREN

FRANS SUELL.

9

finge man borja fran borjan
en duglig kopman
och arbeta upp sig genom alla graderna for att sadan sasom chef besitta full auktoritet.
Allmanbildningen blef det dock sma.tt bevandt
med under en sadan larotid med boden som den
egentliga skolan. »Unge herr Sue11» kom dock att
harvid utgora undantaget frail regeln.
Den Lille 10-arige bodgossens hjarta, brann namligen af langtan efter vetande, efter nagot att
beundra, efter na,got mera ideelt an att vaga upp
sous i strutar och salja tobak i karduser. Hans
foraldrar voro goda och kloka nog bade for att se
och forsta denna langtan i deras gosses sjal. Andra »praktiska» foraldrar under denna tid skulle
funnit en sadan enbart lojlig och alit annat an
kopmannamassig samt darfor med vald qvaft den.
Den Lille Frans Sue11 daremot fick god undervisning i vanliga skolamnen och kom som 144rig
student till Lund, dar han under ett par ar ifrigt
egnade sig at studiet af framfor alit historia, geografi och sprak, men afven matematik.
Den bildning, han ea, forvarfvade sig och som
torde ha gjort honom ofverlagsen storsta delen
af den samtida kopmannakaren i Malmo, okades
sedan genom utlandska resor.
Hans far dog emellertid, medan sonen var helt
ung, och hans mor gifte snart nog om sig med en
man af en gammal hogt ansedd familj, Henrik
Falkman, som blef en sallsynt god och karleksfull
styffader.
Nar den unge studenten lemnat universitetet
och hemkommit fran sin forsta resa, fick han plats
pa, dennes kontor.
17
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Det var ocks5, vid denna tid, som han i Henrik
Schartau fick en fosterbroder. Hans styffar hade
namligen som egna upptagit sin aflidne svager
Schartaus sju sma fattiga barn, bland hvilka Afyen var den blifvande beromde vackelsepredikanten och grundlaggaren of den i Skane och vestra
Sverige an i dag starkt utbredda schartauanska
riktningen.
Med varm tillgifvenhet och tacksamhet var
Frans Suell fast vid sin styffader. Han var vid
dennes clod redan sin egen. Falkman 'hade kort fore
sin bortging forlorat en stor summa penningar,
20,000 rdr, ett betydande kapital vid derma tid,
och var mycket oroad for sin enka och sing barn.
Hans styfson skyndade di, till honom och lofvade
itaga sig forlusten — ett late, som han locks&
arligt
»Unge herr Snell» hade, som det heter hos samtida skildrare, »blifvit borgare vid manliga Ar»;
han hade namligen vid 30 Ars Alder vunnit burskap sisom sjalfstandig handlande i Malmo.
For honom var titeln »borgare» en hedersben.amning, Of ver hvilken han var stolt. Med stor
kraft arbetade han under nara ett halft sekel
pg, att vardigt uppbara den samt att i dess tjenst
gagna sin fadernestad.
Ty Frans Suell var samtidigt en god svensk
medborgare, ifrig lokalpatriot och framsynt ,affarsman.

*

Frans Suells fOrsta omsorg sisom borgare i Malmo var att soka istadkomma en hamnanlaggning,
18
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hvarigenom den skanska handeln of ver Malmo
skulle fa nya vagar, mera sjalfstandiga an nu, (la
nastan alla varor fOrmedlades fra.n Lybeck och
Hamburg, men framfor alit fran Kopenhamn.
Ocksa i denna senare stad hade han inom kort
blifvit en betydande affarsman med stor kredit
och stort anseende; rak och stram, smart och smidig syntes han ofta pa den danska borsen, alltid
ikladd sin atsittande gra langrock, som forskaffade
honom henamningen »Manden i den gra kjole» —
i den graa rocken.
Tydligt insig han, att, om Malmo ej gjorde sig
oberoende af sarskildt och i all synnerhet de danska mellanhanderna, skulle aldrig ett verkligt uppsving kunna ske. En hamn, hvari afven mera djupgiende skepp kunde inlopa, yore harfor ett lifsvillkor.
Genom bans kraftiga initiativ borjades ocksa
1774 arbetet med den nya, vigtiga hamnanlaggningen. Kostnadeii harfor bestreds.dels genom uppoffringar af staden sasom sadan, dels af dess borgerskap, och Suell valdes till ordforande i - den s.
k. hamndirektionen, en ledarestallning, som ban
innehade i aver 40 gr.
Sjelf stodde han ekonomiskt det stora verket.
Hans affarer bade vid denna tid plotsligt blomstrat
upp och detta, egendomligt nog, tack vare det amerikanska sjalfstandighetskriget.
Suell bade arft den af hans farfar •anlagda tobaksfabriken, som dock gick med ringa vinst. Till
sin forfaran upptackte han en dag, att genom felskrifning en for den tiden oerhord tobaksreqvisition blifvit gjord i Hamburg, hvars varde var
19
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100,000 mark utofver det tankta. Samtidigt med
att misstaget upptacktes, fick han emellertid underrattelse fran sin tyske affarsman och tobaksleverantor i Hamburg, att Nordamerika d. 4 juli
1776 forklarat sig sjalfstandigt och att krig utbrutit med England. En foljd haraf var, att tobaken hastigt och hiigt stigit i pris. I stallet for
att bli till forlust inbragte honom misstaget en
mycket stor vinst.
Och, yttrar en skildrare fran denna tid, denna
sjalfstandighetsforklaring blef ock grunden for bolagets sjalfstandighet — och — — — beredde
Sue11 miijligheten att verksamt kunna bidraga till
sin fadernestads och fosterlandets val.
Hamnarbetet bedrefs oaks& af honom med sadan
kraft, att staden inom en tid af tre ar hada ten
forsta hamn i sa pass godt skick, »att briggar kunde lossa och lasta dar, hvarest fOrr ej en bat kunnat flyta» och dar saledes varorna kunde foras
oskadade i land.
Genast vaxte ocksa fabriksverksamheten i MalBess omgifning; den Okade spannmalshanmo
deln borjade dessutom verka en smula uppryckande
pa de sa efterblifna skanska bonderna.
Suell var rastlos i sina foretag: han anlade sockerfabriken Patrioten, sannolikt den forsta i Skine, vidare kladesfabriken Concordia samt utvidgade mer och mer sin tobaksfabrik.
Odling af den »a,dla virginiaplantan» blef an
allmannare pa landsbygden; farafveln — som
nada ull till kladesfabriken — Okades afven; landtbefolkningen hada fait afsattningsmojligheter for
dessar sina produkter; en mangd arbetare och de20
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ras familjer funno bargning och utkomst. Alla,
bade borgerskap och arbetare i Malmo, litade pa
den fasta, redbara hand, som med ett sa, kraftigt
tag ryckt upp hela samhallet.
Sue11 hade dessutom ocksa, vunnit sitt stora mai
att for svenska affarsman oppna direkta vagar
ut till varldshandeln. Sjalf var han stadens och
helt visst Skanes storste skeppsredare — kanske
med undantag endast af »Landskronakungen» direktor E. Gjorloff. Som sadan inforskref han direkt fran langt aflagsna lander i och utanfor Europa de varor, som nyligen och nodvandigt mast
fOrst passera de stora handelsstatlerna vid Ostersjon och Sundet, innan de nhdde det lilla Malmo.
Allt vidstracktare och mer och mer omfattande
blef hans verksamhet. De stora bruken i Lomma
och Limhamn utvidgades betydligt. Han blef ockegare af Ryds jarnbruk i Smiland. Detta dref
han upp ur dess forfall och vanhafd; for hela den
ytterst fattiga omnejden blef det room kort en inkomstbringande industri, som bragte valmaga i
manga sma stugor och bondgardar.
Under alit detta kom honour hans i ungdomen
forvadvade kunskaper till storsta gaga. Som redan ar namndt, iikades harigenom hans auktoritet.
Trots alla sina praktiska uppgifter och sin storfinanciella verksamhet upphorde han aldrig att
darjamte alit fortfarande &aka naring for sin sjals
mera ideella behof. Han var och forblef en bokalskande och kunskaper sokande man; hans bibliofek var ocksa, det storsta och dyrbaraste, som
nagon i Malmo dittills egt. Det skingrades 1826. —
2ifven det Mgt stiende landtbruket pa den al
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naturen sa harligt gynnade skanska slatten var
han med om att rycka upp.
Langt innan det vigtiga, epokgorande enskiftet med lagbud genomdrefs, inforde han detta i
mindre skala och med stor personlig uppoffring
bland grannarna omkring sin egendom Annetorp.
Ocksa har var han en verklig banbrytare och
foregangsman, hvars exempel sporrade och vackte.
FOrhallandet, som ar synnerligen tidsmalande,
var detta:
Suell hade tillhandlat sig 7 halfva utsocknes
fralsehemman i Hyllie by, belagen 1/2 mil soder
om Malmo och helt nara stranden. Byn bestod af
33 gardar. Dessas egor voro i sma angs- och akertegar utstrodda och kringspridda om hvarandra
utan ordning. Hvarje hemman hade 76 sadana.
sma, tegar, af hvilka ingen lag intill den andra
Snell ensam egde 532 (!), af hvilka manga ‘ej
hade storre areal an 1/2 »kappland».
Dessa tegar voro dessutom i de allra fiesta fall
utan diken eller granser, langa och smala, svara att odla, omojliga att halla rena fran ogras.
Skorden var ocksa alltid dalig, och bonderna hade
svart att barga sig. Ingen kunde forbattra sin
jord, alla hindrade hvarandra.
Detta var just nagot for Frans Sue11 att taga
itu med. Han forvarfvade sig darfor allra forst
rattighet att med landtmatares hjalp forlagga sina
egor i storre skiften. Men haremot reste sig den
orubbliga skanska larleken till gammal sed: man
skulle spranga sitt byalag, dar man bodde tatt
och trefsamt med bygator, gasadamm och kyrkan
midt i byn — alldeles som an i dag pa den stora
22
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tyska kontinenten. Man skulle flytta ut och bygga sig nya g5,rdar och ha sina egor samlade rundt
omkring sig! Det var pA,funnet af »kopstafolk»,
och det skulle man djupt misstro.
Suell tog dock bonderna klokt. Han behja.rtade
det gammalskanska talesattet: »via. Herre skapte ingen bast»; han lat byamannen i skinskt mak
ostorda f a ofverlagga och sam.rida om alla de
olyckor, som de nya paitten skulle komma att
draga ofver deras by. Si smaningom fOrlorade dessa sin spannande formiga, ; folket vande sig vid
de nya tankarna; till slut besegrades motstindet
dels af det ta.lamod och lugn Suell visat, men most
dock af hans egen personliga offervillighet, for
hvilken bondernas misstro for alit, som kom fran
de »bildade klasserna», forsvann.
Vid skiftet utvalde han namligen at sig sjalf
byns allra samsta, magraste, minst odlade och
narmast haf vet liggande jord.
I hans hand. blefvo emellertid dessa sanka strandmarker till rika odlade angar af klaver och
gras», nagot dittills alldeles okandt. Harigenom utvidgades hans ladugard; den magra jorden
kom i hog kultur och akrarna buro rika 'skordar.
For sina 16 torparefamiljer lat han bygga like.
manga »egna hem», en hel by med egen skola. Den
lilla byn hade regelbundna gator och ett torg
samt kallades »Stormby.» Skollararen aflonades
afven af Suell; han erholl utom bostalle och 21
kappland jord 100 rdr.
lon.
Vid samma tid och annu senare hade en professor i Lund 16 rdr. och 32 skilling i kontant 5,rslon
23
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Val ma man kalla Frans Suell foregangsman,
banbrytare och menniskovan!
Fint bildad och skonhetsalskande som han var,
blef hans nya egendom — uppkallad efter hans
hustru Anna, fodd af Troll'e — ett monster af prydlighet, ej minst hvad den vackra parkanlaggningen
angar. Detta senare blef annu mera fallet med en
annan hans nara Malmo liggande egendom,
vangen — ett namn fortroget afven for nutida
generation af MalmObarn.
Ocksa denna stora egendom bestod af sumpiga,
kala akrar. room kort hade Suell afven har skapat rik vaatlighet, en statlig gird, anlagt en stor
frukttradgard och en engelsk park pa, 8 tunnland
med dittills okanda tradslag, med fiskdammar, en
liten holme och en »chinesisk brygga». Denna park
upplats for allmanheten och var i decennier ett
omtyckt nal fOr promenader och utflykter.
Genom detta vackte han hos Malmo stads myndigheter hag och smak fOr att genom planteringar
fOrskona staden och dess omnejd. Efter hans clod
yttrades ocksi offentligt om honom: »han skall
alltid blifva ihagkommen med en kannbar saknad;
hans minne bibehaller sig ock genom det goda han
i lifstiden utrattat, genom den allmanna nytta han
beredt och genom den fullkomnade, nya dragt till
landets prydnad — af odlingar, enskiften, byggnader och planteringar — hvarmed hans qvarlemnade egendomar blifvit forskonade.»
Nar ix 1803 det for Skames utveckling sa vigtiga
enskiftesverket pa allvar infordes, mojliggjordes
detta genom grundlaggandet af den s. k. diskontbanken i Malmo.
24
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Denna bank, hvars olyckliga slut var en af sin
Lids arrest odesdigra tilidragelser i Skane, grundades Efven car 1803 genom en fond af 100,000 rdr.
b:co, som insamlades genom subskription i verksilfver, hollandskt silfvermynt och aflysta svenska silfvermyntsorter. Silfret varderades efter
20 skilling lodet, aktierna voro pa 50 rdr. stycket
och inbetaltes pa ett efter vim dagars begrepp
synnerligt egendomligt salt: alla mojliga storre
och mindre, ofta konstnarligt handarbetade sillverpjaser aflemnades, varderades af en tillkallad
guldsmed, sonderbrotos och nedpackades i stora
rar for att uppsEn.das till banken.
Detta for vara dagar ovanliga sEtt att grunda
en vigtig penninginrattning underlattades betydligt af det ar 1800 fornyade silfverforbudet, som
stadgade, att alit bruk af silfver, med undantag
af vissa pjaser under 10 lods vigt, skulle frail och
med 1 oktober 1801 upphOra vid forlust af varan
eller dess vErde. Det blef salunda en mangd dyrbara slagtklenoder, som nu offrades och fOrvandlades till bankaktier.
Genom denna bank bereddes tillfElle for saval
affars- och industrimEn som for bonderna att
fa, lama penningar mot sakerhet i hypotek, i varor, jarn, silfver m. m.
Dittills hade de skanska slattaNarna varit alldeles fria fran skuld. De sutto pa sina arfda gardar, odlade sin jord efter faders och fOrfaders sed,
lefde magert pa den klena afkastning, deras yrke
gaf, och hade ej anvandning for eller behof oaf
mycket kontanta medel. Alit tal om fOrbEttringar
af jordbruket mates ocksa af det gamla ordspra25
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ket: »Ingen dor af den sjukan, han ar van yid.»
Utgifter for okad drift kommo glades icke haller
i fraga.
Nu blef det med ens annorlunda. Det blef latt
att lama penningar och fa kredit; manga blefvo
harigenom ruinerade; men enskifteslagen genomfOrdes, och gammal slentrian gaf sa smaningom
rum kir friska uppslag.
En skildrare har malande framstallt den utveckling, som after enskiftet starkt forandrade
den skanska slattens saval yttre som inre fysionomi :
»— — Den stora reformen har blifvit genomford
och storverket fullbordadt. Skane, alltid ett lyckligt, har tillika blifvit ett maktigt land — —
&Lies landsvagar, det enda som med ganska ring%
skillnad bibehallit sitt urgamla usla skick, befaras icke numera af dessa vagnar med grofva axlar
af tad och klumpiga, obeslagna, ofta attkantiga
hjul, utan af battre konstruerade fordon, icke sallan med anspann af fyra hastar. — Uti kladedragten hafva hos allmogen de storskyggade, -tunga
filthattarna blifvit utbytta mot vanliga runda
hattar eller mossor, traskorna mot stoflar, stundom med galoscher, den ljusbla% »kjolen»* och skinnbyxorna mot natta jackor och langbyxor af klade.
Qvinnorna hafva foljt mannens exempel. Mangfal'den af kjortlar; som fordom omsom sopade vagar
och gator, omsom slutade vid knaet, hafva gifvit
vika for en "nattare kladsel. Snyggheten iromhus
ar i tilltagande. Tapeter, prydligt milade rum,
Danskt uttryck for det svenska ordet 'rock), *lite minga
andra liknande i bruk i Skine.
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vackra gardiner, malade eller polerade mobler och
till och med ljuskronor aro icke mera alldeles framlingar uti den fOrmognare allmogens boningar.
I borjan hordes veklagan Braver, sasom yore fill.andringen fOrebud till undergang, men nu begynner denna klagan blifva mattare. Odalmannen,
landsbygdens karna, sour framskrider i valma.ga,
kor forbi krogarna utan att tala vid. Han soker
sin forstroelse och ofvar gastfrihet i sitt eget hus.
I fraga om att skota sin trada, att i ofrigt odla,
sin jord, att tillegna sig binaringar gar han jamna
steg med, flagon gang forbi standspersonen, som
fOrr ansag sig som hans laromastare.»
— I alit detta sjudande utvecklingsarbete stod
Sue11 som en sin tids och sin nejds stodjepelare.
Han vann utmarkelser och aretecken, blef kommerserad, medlem af Kgl. patriotiska sallskapet
och Vasariddare, en utmarkelse vid denna tid ej
sa alldaglig som nu. »Sa,llan», sades det ocksa af
hans samtid, »har detta hederstecken blifvit tillegnadt en sa stor fOrtjenst.»
Af sin stad erholl han dessutom alla mojliga
kommunala hedersbevis och fortroendeuppdrag; till
hans omdome, insigt och kunskap vadjade samhallet som till en hogsta instans.
Hela 1700-talet och forsta delen af 1800-talet
voro en tid af stor ekonomisk osakerhet.
Frihetstidens korruption i Sverige, de stora europeiska omstortningar, som Napoleons erofrarkrig
foranledde, de svarigheter for handel och industri,
som Gustaf IV Adolfs hat mot den »korsikanske
27
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afventyraren» Adrog landet
allt detta och manga
andra tillstotande omstandigheter gjorde affarslifvet vacklande och svart.
Ej heller Frans Suell undgick svarigheter, ehuru han standigt lyckades att med klokhet och
energi kiara dem.
Redan da han som helt ung ingat kompanjonskap med sin styffar, vAllade olyckliga konjunkturer stark tillbakaga.ng i affaren. Da tradde
emellertid en stor tysk affarsman i Hamburg, clan
pa sin tid allmant kande och aktade Samuel Roos3n
emellan. Hans tillit till den svenska firmans absoluta heder var sa stor, att han gaf den tillracklig kredit lade att fortsatta affaren och att utvidga samt Ater stadga den. Det var denne tyske
van, som var mellanhanden i tobaksaffaren 1776.
Inom Malmo affarsverld var aret 1811 synnerligt
olyckligt. Konkurs foljde pa konkurs. Borjan gjordes af tvenne handlande, Hallberg och Miinter,
af hvilka den senare var gift med Suells dotter
Henriette.
Mer an sjelfva konkursen torde det salt, hvarpA,
denna kom till, hafva gramt den strangt redbare.
Suell. Hallberg och Miinter hollo sig nimligen
lange uppe under uppgift, att de bedrefvo betydlig transitohandel och omsattning med kolonialvaror en Bros. Stora partier sadana saldes pa, offentlig auktion af den ene och koptes af den andre,
och pa protokollet Myer affarstransaktionen uppHates penningar i diskontbanken, hvarvid en
mangd personer inlockades i borgensforbindelser.
Nar kraschen omsider kom, forsvunno bida tvA
frail Malmo, Miinter frAn bade hem och familj.
28
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Detta torde for Suell ha varit ytterst smartsamt.
Den varsta stoten fick han emellertid vid sjalfva
bankens fall, denna for Skine och sarskildt for
Malmo sa forlamande affarolycka, som medforde
sa manga menniskors bade sociala och ekonomiska
undergang.
For egen del torde Sue11 icke behoft frukta nagon rubbning af sin fasta stallning; han hade redan under bankens forsta ar uteatt ur dess styrelse.
Men gifvetvis kunde han hvarken som finansman
eller medborgare undga att djupt karma bade olyckan och skammen, som drabbade saval samhallet
som nagra af dess framsta man.
Bankens direktion utgjordes namligen af flera
Malmo scads fornamsta man, bland dem ocksa, af
dess dittills ofver all havan uppburne borgmastare
C. M. Nordlindh, som under atskilliga, ar varit
synnerligt inflytelserik, varit stadens representant
vid riksdagen, den framste ledaren af den stora,
nya bankers o. s. v.
Nar underrattelse kora om bankens fall och dess
samtliga direktorers forestaende arrestering, blef
hela samhallet som lamslaget. Alit hvad Malmo
hade af affarsman och naringsidkare samlades pa,
Stora torget utanfor fadhuset, dar tva af direktorerna jamte annu tre af bankens styresman, dfven de tillhorande stadens mest betrodda medborgare, redan sutto haktade, medan borgmastare
Nordlindh under foregifven sjukdom forblev sangliggande i sitt hem.
Efter hand som trangseln pa torget Okades, vaxte ocks5, tumultet ; till slut hordes genom sorlet
29
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alit starkare och starkare fran alla hail ropet:
»De fa inte komma pa slottet — de fa inte komma pa slottet !»
Att »komma pa slottet» var i Skine liktydigt
med att bli insatt »pa, Malmo fastning», som blifvit forvandlad till fangelse.
Davarande landshofdingen, Klinteberg, som det
alag att lata verkstalla arresteringen af de olyckliga bankmannen, lat da kalla stadens aldste samt
handelssocieteten till ofverlaggning pa radhuset.
Som samtliga befunno sig bland mangden pa torget, intrangde denna efter dem, och i ett nu var
radhusets trappor, korridor, formak, alla rum och
lokaler fyllda af upprorda kopman och borgare,
som alltjamt upprepade orden: »De fa inte komma pa slottet!»
Har upptradde nu Frans Suell for sista gangen
sasom malsman for Malmo stads borgerskap.
Ehuru 73-arig var han annu hOgrest och obruten. I spetsen for borgerskapet framtradde han
infor landshofdingen for att begara frihet for de
arresterade, atminstone till dess deras brottslighet verkligen blivit bevisad.
Den vordnadsvarde aldringen hade emellertid
forlorat lugn .och fattning; en af de anklagade,
Falkman, var hans fosterbroder och narmaste van,
och for ofrigt stod han, som alla Malmo affarsman
inbordes, i nara bade vanskaps- och affarsforbindelse med de anklagade.
Han var saledes allifor haftigt upprord for att
kunna tala och maste darfor lemna ordet till handelssocietetens forman, som i hans stalle framlade
alias begaran antingen om frihet f Or de arresterade
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eller att rum matte dem anvisas pa radhuset. I
sit fall &tog sig Malmo borgerskap all kostnad
bade for dessa rums iordningsstallande samt for
den militara bevakningens underhall och forplagning.
Detta bifolls. Men ingen af supplikanterna, .ej
ens den klarsynte finansmannen Suell, visste, att
den kris, som nu intradde i handels- och affarsvarlden, rorde sig kring belopp, som of verstego
5 millioner rdr.
Hvilken hissnande summa for 100 ar sedan! Det
radande penningvardet var vid den tiden sa hogt,
att t. ex. Suell,som vid sin dod egde 300,000 rdr.;
ansags sasom en af de rikaste mannen i hela landet. Hans formogenhet var »den storsta man i
Malmo hort omtalas».
Sorgen ofver den stora olycka, som med bankens
fall drabbade samhalle och enskilda i vida kretsar, brut emellertid fullstandigt den hittills sa
kraftige mannen.
Hvad enskilda, personliga sorger ej formatt,
det gjorde gramelsen Myer den kara Malmostadens
vandra; ty sa kandes tilldragelsen for de sannskyldiga barnen af detta samhalle.
*
Suell var forvisso i sitt privatlif en ovanligt
lycklig man.
Genoin sitt giftermal med en adelsdam hade han,
den ofralse, blifvit befryndad med hogborna adelsslagter, i dessa tider nagot ytterst sallsynt och
respektbjudande.
Hans hus, berattar en samtida, »var rikt, men
borgerligt, och Harden kom ej Myer troskeln; den
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FRANS SUELL - DEN STORE MALMOBORGAREN

24

LASNING FOR SVENSKA FOLKET.

gamla enfalden, ej en pralande lyx, radde darstades. Kristeligt sinne, flit, ordning och allvar voro
de husgudar, som skyddade det; tyst valgorenhet
spridde darifran trust och hugsvalelse i mangen
fattig koja — — — I foraldrarnas anda uppfostrades deras manga barn. Ofver sedernas renhet
sate de vaka med ornblickar, och att uppdraga
barnen till nyttiga samt lyckliga menniskor var
foremalet for deras ommaste omsorger —.»
Frans Suells storsta rikedom var tvifvelsutan
detta lyckliga familjelif ; men har traffades han
ocksa smartsamt af sorger, ty af nio barn dogo
fern vid unga ar. Bland dessa voro tva unga hogt
lofvande soner, af hvilka sarskildt en, Jean Peter,
stod sin fader nara och var honom lik i karaktar
och lynne.
Han hade valt sin faders bana och hade anstallning pi, hans kontor. Men hela hans hag
stod att gora godt ; och harvidlag gaf fadern honom fria hander.
Med sarskildt intresse omfattade den unge Suell
de af hans far ordnade bada skolorna, den forut
omnamnda for torparbarnen i Stormby samt annu
en, som Frans Suell upprattat for sina manga f abriksarbetares barn. Hvarenda dag infann sig hans
son i den senare, samtalade med barnen och undervisade dem.
Med det olyckliga aret 1808 kom den s. k. pfaltsjukan» — den svara farsot, som med det sa ansvarslost blottstallda, fran finska kriget hemvandanda
landtvarnet spreds ofver landet — ocksa till Malmo, dar den fruktansvardt harjade bland alla klasser, mest bland de fattiga.
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Nar en hel mangd af de Suellska fabriksbarnen
afven insjuknade, kunde intet afhalla den unge
Suell frail att flitigt besoka dem for att bringa dem
hjalp och trost.
Detta blef hans dod; angripen af farsoten, slutade han sitt lif vid endast 22 ars alder.
I hans faders hjarta var detta ett fruktansvardt
hugg. Men obojd stod han alltjamt, om ock mera
sorgsen och allvarlig.
Forst nu, som sagdt, nar anman ruin och mycken
vanara hotade hans kara stad, brots han fullkomligt. Den 15 nov. 1817 slot han sin gagnande, arofulla lifsbana.
Till en borjan ville man i Malmo icke tro pa den
stora forlusten; men alit eftersom ryktet bestyrktes, grepos menniskorna af sorg och bestortning;
de fattiga, som mottes pa gatorna, fragade hvarandra: »A_r det sant ?» och ropade: »Gud hjalpe
oss da!»
Hans sista hogtidsdag firades i St. Petri rikt
upplysta kyrka, dit stora skaror sorgkladda menniskor foljde honom; ej blott stadens fornamligare
invanare deltogo i det sorgetaget utan ocksa alla
hans arbetare och underhafvande, och taget var
sa langt, att det nadde fran sorgehuset anda fram
till kyrkan, anda upp i kyrkans kor, dar den lagerkransade kistan uppstalldes for att af Malmo
borgare ytterligare prydas med kransar af eterneller.
Intet Oga var torrt, da stadens ungdom, samlad
i kyrkans kor, bragte den bortgangne en sista helsfling fran fosterlandet och samhallet. Den sang
de sjOngo var diktad af Esaias Tegner•
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Tviflar du pa redlighet och ara,
— tviflet darpa dagens Ibsen dr —
stig till grafven! Lat doss rust dig lara,
att de begge nyss ha funnits har.
Tviflar du pa medborgsmaunens dygder,
rik uppoirring, tyst valgorenhet,
stig till grafven! Fraga stad och bygder!
Hvad ej lifvet visste grafven vet.
Ack! den dygd, som blott gor godt, ej skryter,
vorda den som ett forsegladt bref;
och ndr grafven dess insegel bryter,
kyss med tarar handen som dot skref.
Broder! Grafven dr dock skon. Bring jorden
irrar sanning husvill langesen:
ingen fristad har hon snart i Norden,
intet altar utom grafvens sten.
Lycklig da, som hvilar dirinunder,
innan landets sorgespel spelts ut,
innan Sundets vag med ensligt dunder
brytes mot en ode strand till slut.
Ofvergifven star din stad och Ode.
Lit oss bedja till din himmel opp!
Lit oss annu hoppas pa de Ude:
till de lefvande star ej vart hopp.
*

Den inskription, som stod ristad pa den sarkofag, hvari Frans Suells kista inneslutits, var en
statlig medborgarhyllning:
»Frans Suell var en man med moget forstand,
adelt hjerta, osviklig redlighet, sann medborgerlighet, varm menniskokarlet. Med stor formogen34
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het, forvarfvad genom omtanke och flit, anvand
till gagnande inrattningar, sin fodelsestads prydnad och stod, de sinas glddje, de fattigas fader.
I lifvet lycklig och nojd; i doden saknad och begrdten af en talrik familj och af samhdllet.»
*

Nara 100 dr hafva gatt, sedan Frans Suell gick
ur tiden. »Manden i den gra, kjole», Malmo stads
framste medborgare under forra drhundradet, skall
i brons inom kort titer std Pram for en senare generation af Malmobarn.
Den foretagsamhetens anda, som han representerar, har emellertid icke blott bevarats och hdllits lefvande, den har ()Ash vuxit ut till oanadt
omfang.
Frans Suells stad ar nu rikets tredje, en af de
framsta bararne af vArt lands naringslif.
Och di Frans Suells bildstod reses i Malmo,
Askddliggor den sammanhanget mellan olika tidsskedens arbetande och framitskridande slagtled.
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En dansk brobyssare
i Malmo
Einar Hansen 100 ar
KJELL A MODEER

Under senare ar har mycket ordats om var tids integrationsarbete mellan kusterna i
sodra Oresund. Retoriken har varit ymnig, men litet har namnts om de som faktiskt
gjort stora insatser for au bygga natverk Over Oresund. Under efterkrigstiden tonades
ocksa aktorernas betydelse ner i den historiska analysen till airman for mer kollektiva
eller korporativa insatser. I var tid upplever vi emellertid en renassans for aktorerna.
Biografilitteraturen har pa nytt flu en plats i den vetenskapliga analysen. Var tids
kontextuella perspektiv har bidragit till detta. Har ska erinras om en person, som i hog
grad konkretiserade bade drommen om och framvaxten av det moderna Malmo:
Veckotidningsutgivaren, bokforlaggaren och skeppsredaren Einar Hansen. Han foddes
den 14 november 1902, dvs i ar for 100 ar sedan. Till minnet av hans livsgarning halls
pa fodelsedagen ett hogtidssammantrade i Landstingssalen pa Malmo radhus. Som
arrangorer stod Allhemstiftelsen, Direktor Einar Hansen og Fru Vera Hansens Fond,
Einar Hansens forskningsfond och Einar Hansens Biblioteksstiftelse. Styrelserna i dessa
av Einar Hansen grundade stiftelser hade alla i tacksamhet infor hans gaming nedlagt en
krans pa hans gray pa Limhamns kyrkogard.
Nar Einar Hansen for ett halvsekel sedan Tirade sin 50 arsdag, var han en hogt respekterad man i Malmo. Fodelsedagen markerade att han pa sin klassresa genom livet hade
natt toppen av sin livsgarning. Vid middagen pa Restaurang Kungsparken framfordes
en musikalisk Aarenes kavalkad till vilken den danske diktaren Hans Hartvig Seedorff
Pedersen skrivit en prolog som intonerade aret 1902 och en epilog som tog utgangspunkten i nuet och i det framatblickande. Seedorff hade blivit Einar Hansens van under
de kamlofyllda kulturmotena i Malmo under den tyska ockupationen av Danmark
1940-45, Besxttelsen. Temat i epilogen var "at Byrden blir let, naar vi lofter i Flok, at
livet kan vxre forbandet nok — men vxrre det blir ved at klage."
Med orden "Fattig ar blott den som fattigt tror, att han inte har rad till att dela"
tolkade Seedorff middagsgasternas samfallda syn pa jubilaren. Einar Hansen tillhorde
inte de fattiga, som ruvade pa sina skatter. Nej, han var ocksa i denna mening rik, for37
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mogen. I stallet gav Seedorff en bild av mecenaten, den gastfrie varden och medmanniskan
som bleu rik genom att dela med sig av sin rikedom. Jubilaren framstod som den
barmhartige samariern i en modern och sekulariserad varld. Det var stora och hogstamda ord pi hogtidsdagen.
Kanske var det si att det var just kring 50-arsdagen, som Einar Hansen for forsta
gingen kunde unna sig att vila i sina olika yrkesroller. Han hade arbetat upp ett blomstrande imperium i den svenska tidskriftsfloran, i forlagsbranschen och i den internatio-

Under beredskapstiren gjorde Einar Hansen storartade insatser till ftrznein for forsvaret, framst for
luft- och sjoforsvaret i Malmo och i Oresundsregionen. I samband med den s.k. luftfirsvarsveckan i
Malmo i januari 1940 arrangerades en soarepa Hippodromteatern med Edvard Persson som det stora
dragplastret. Det tillhorde rutinerna vid de kulturarrangemang Einar Hansen var engagerad i, att
han och hans hustru Vera gastfritt inbjod till supe pa Caritasgatan. I dessa sammanhang kunde den
musikaliskt kunnige och intresserade varden to Pram dragspelet och ackompanjera sangargiisterna.
— Pd denna unika privatbildAin Mim och Edvard Perssons besok hos familjen Hansen har personen
langst till vanster ej kunnat identifieras. Diirefi-erfrizz viinster redaktor Henry Richter pa Arbetet som
forfattat atskilliga av Edvard Perssons kuplettexter, vid flygeln dennes ackompanjator under manga
dr, kompositoren Alvar Kraft; varden sitter med dragspelet och till hoger stdende och sjungande Edvard
Persson.
38
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nella rederivarlden. Omgivningen sag honom som den engagerade och gode samhallsmedborgaren, den strange men omtanksamme arbetsledaren, som trodde pa modernismens utveckling, bade pa en ljusare framtid och pa den individuella ansvarsfulla samhallsinsatsen. Einar Hansen hade pa manga satt bidragit till att Ora Malmo till en kreativ
motesplats. Pa 50-arsdagen var det manga som ville hylla honom, och malmoborna fick
kunskap om hyllningarna. Tidningen Arbetet hade en stor tvaspaltig artikel som berattade om alla presenter och ga'vor han fatt pa sin hogtidsdag.
I Kopenhamn hade kulturlivet artiondena kring sekelskiftet 1900 i hog grad praglats
av mecenater, framgangsrika industriman och entreprenorer, som hade lyckats med sina
verksamheter och som genom donationer till kulturlivet ville betala tillbaka till samhallet. Det racker att namna namn som bryggarna Jacobsen, tobaksfabrikoren Hirschsprung
och forsakringsdirektoren Vilhelm Hansen. Aven om det ocksa pa den svenska sidan av
Oresund finns exempel pa motsvarande lokala eller regionala samhallsbyggare utgiir de
mera undantag an regel. Visst finns det atskilliga exempel pa personer som skapade
stiftelser for olika valgorande andamal. De bidrog ocksa till samhallsutvecklingen nar
Malmo forvandlades fran en idyllisk residensstad till en modern industristad. Men, som
Anders Osterling konstaterade i sina Skanska utflykter, Malmo hade visst haft gott om
myndiga storborgare, men deras "mediceiska sinnelag" hade inte varit pafallande. "Att
Malmo efterhand blev en sa vacker stad dr nog snarare den segrande demokratiens Rot-tjanst an den gamla kopmannaaristokratiens." I kampen mellan tradition och fornyelse
vaxte det kring sekelskiftet 1900 fram ett segregerat Malmo, dar stadsplanerna praglades
av industriell expansion och dar det demokratiska genombrottets politiska viljeyttringar
ocksa synliggjordes i stadsbilden.
Direktoren Einar Hansen var i hog grad praglad av den tidsanda han levde i och av de
kulturimpulser han som en unik entreprenor i 1900-talets Malmo utvdxlade med ett
stort antal andra aktorer. I mer an 70 ar verkade han i en urban kultur, starkt praglad av
handel och industri. Einar Hansen var en outsider i 1900-talets malmoitiska handelsoch industribourgeoisie, en danskftidd svensk medborgare som bidrog till att skapa det
moderna Malmo. Han bidrog till att skapa de moderna institutionerna i stadens borgerliga kultur: Det gallde saval stadsteater och konserthus, som stadsbibliotek och museum.
Ocksa hans foretag Allhem och Clipper blev begrepp for alla samhallsgrupper i samtidens Malmo.
Han foddes i Horsens i Danmark 1902 och dog i Malmo 1994. Under en Lang resa
genom 1900-talet upplevde han "livets korta stund pa jorden". Men hans liv omfattade
1900-talet som "ett langt arhundrade" i den engelske historikern Hobsbawms mening.
Itotterna fanns i danskt 1800-tal och framtidsbilden i drommen om ett enat Europa och
om en global tillhorighet. Vad han aldrig fick uppleva av utbildning i ungdomens Kopen39
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hamn kompenserade han genom nyfikenhet och en kunskapstorst som satte tydliga spar
i hans affarsverksamhet.
Atskilliga har i fodelsedagsartiklar och minnesteckningar tecknat bilden av Einar
Hansen. Samtliga presentationer ger en bild av en utomordentligt handlingskraftig,
initiativrik och kreativ affarsman med djupa kulturella och humanistiska drag. En av
hans danska vanner sedan Besxttelsen, chefredaktoren pa Berlingske Tidende Torkild
Vogel-Jorgensen, stallde samman en 44-sidig inkannande biografi till Einar Hansens
50-arsdag 1952. Jubilaren forbjod tryckningen av den, men manuskriptet firms bevarat
i Einar Hansens privatarkiv. Einar Hansen ville heist framsta som den osynlige gynnaren. "Han vii leve et stille liv. Han vii, at hans Gerning skal tale, ikke han", skrev VogelJorgensen. "I offentlige Forsamlinger hares han Rost heller ikke." "Esse, non videri" var
en devil han hade gemensam med andra kapitalister, exempelvis Marcus Wallenberg
och A.P. Moller. Vogel-Jorgensens biografi ger en bild av en man i sina basta ar i efterkrigstidens expansiva Malmoregion.
Oresundsregionen med Malmo och Kopenhamn som betydelsefulla noder var Einar
Hansens geografiska centrum. Han bidrog sjalv i hog grad till att forandra regionens
position pa den politiska geografiska kartan. I forhallande till bade Kopenhamn och
Stockholm utvecklades Malmo fran en perifer provinsstad till en del av en modern storstadsregion. Malmo blev en stad som kannetecknades av handel, industri — och kultur.
Som 1900-talsentreprenor formedlade Einar Hansen tanken pa social utveckling: tro pa
framtiden — trots alit. Och han foljde ett rattesnore han hade med sig hemifran: "Den,
der har evnen, har ogsa pligten." I hans nya fosterland uttrycktes det i Gustaf VI Adolfs
valsprik: Plikten framfor alit.
En naringslivskultur med mecenatskapet som en viktig bestandsdel byggde pa djupt
rotade borgerliga varderingar. Men den var icke for den skull knuten till politisk makt.
Samtidens patriarkala direktorer besatt kompetens, handlingskraft och formaga att to
snabba beslut, men de var inte engagerade politiskt. De stod utanfor de politiska arenorna.
Aven om naringslivskulturen byggde pa liberal ekonomi och traditionell affarsmoral sa
innebar mecenatskapet ett intrang — inte minst pa de traditionella arvsforvantningarna.
Att Einar Hansen valde att ge en mindre "handrackning" till de otaliga som kom i hans
vag och gang efter annan gora stordonationer i stallet for att lata formogenheten stanna
kvar Mom familjen framstod i Valfardssverige som alltmer otidsenligt. Allmosor och
storstilade donationer horde inte till tidsandan och den socialistiska fordelningspolitiken
i det moderna Sverige. Nagon gang kunde till och med barnen i familjen Hansen lufta
sina tankar i kategoriska utrop:
— Jag tror att Far dr socialist!
Det var han inte. Men det hindrade inte att han bade hemma vid middagsbordet och
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till sina anstallda kunde ge uttryck for en forstaelse for socialismens budskap. Hans
ungdom under enkla forhallanden pa Norrebro i 1910-talets Kopenhamn hade givit
honom en viktig erfarenhet och insikt i det modern samhallets sociala problem. Med
den insikten var han egentligen livet ut en traditionell idealist och utvecklingsoptimist,
med rotterna i 1800-talets tankevarld.
Hos de ungdomsgenerationer, som under 1900-talets forsta halft inledde en klassresa
fran proletara eller smaborgerliga forhallanden till den ovre medelklassens livsstil och
status, fanns det ofta en onskan om att ge den nyvunna borgerliga tillvaron en kulturell
och akademisk accent. Vagen till framgang gick via utbildning. Det oppna universitetet
utgjorde porten till en karriar och till battre forhallanden an vad foraldragenerationen
hade kunnat erbjuda. Detta klassresenarens vardeackord anslog ocksa Einar Hansen.
Det gjorde sig standigt pamint, det lag som en dov tonmatta Over hela hans liv. Hans
identitet blev genom aren alltmer knuten till titeln direkti5r. "Direktoren" var det professionella tilltalsordet aven sedan du-reformen genomforts och informaliseringsstravanden
blivit forharskande i det svenska samhallslivet. Direktor var en titel som sade bade alit
och ingenting. Varje smaforetagare kunde utan sjalvforhavelse anvanda denna titel. For
andra, som for Einar Hansen, var titeln guldkantad. Den skapade en position, den markerade bade hierarki och distans. Direktor var en titel bade for blankande massingsskyltar och for sjalvbilden av yrkesrollen. Ocksa i privatlivet fanns det en motsvarande
distans i tilltalet som tillhorde bade tidsandan och den borgerliga kulturen. Barnen
Hansens tilltal var alltid "Far" — aldrig "Du", an mindre Einar. Samtidigt som han var
den moderne entreprenoren var han den konservative familjefadern.
Fortroendet — "tilliden" — mellan arbetsgivare och arbetstagare var av stor betydelse
nar de patriarkaliska entreprenorerna, fostrade av tidigare sekels socialetik, byggde upp
sina foretagsimperier. Det fanns en guldkantad "tillid" fran Einar Hansens sida i forhallande till de narmaste medarbetarna, som ansvarsfullt och pliktmedvetet foljde honom i
mer an ett halvsekel. Under direktoren fanns en koncernstab bestaende av direktorssekreteraren Wivi Peterson, "fetter" kallad, chefredaktoren pa Hemmets Veckotidning
Ally Onnertz, chefredaktoren pa Allhems forlag S. Artur Svensson och vicedirektoren
Lennart Schreil pa Clipperline for att blott namna de narmaste. Deras dagliga "rapporter" till Direktoren bar vittne om en intim kansla for kulturen i Einar Hansens foretagsimperium. Direktoren hade ett obegransat fortroende for sina narmaste medarbetare,
och de a andra sidan varnade om detta fortroende. En utomstaende som narmade sig
nagon av verksamheterna, det kunde vara veckotidningsredaktionen, bokforlaget, tryckeriet eller rederiet, uppfattade vid en kontakt med "Allhem" foretaget som nagot
ogenomtrangligt och med formell distans. Det var Direktoren som bestamde. Det gick
forvisso ett Mgt staket runt Allhems vita industrislott vid Norra Bulltoftavagen i Malmo,
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och grindarna var stangda. Det kan tolkas symboliskt aven om denna bild av slutenhet
inte var ett uttryck for sekretess och hemlighetsmakeri. For en utomstaende fanns det
darutover en mental mur som endast kunde oppnas av Einar Hansen sjalv. Denna foretagsattityd visade hur fundamentalistiskt lojala och trogna dessa nara medarbetare var Einar
Hansens livs- och affarsideal. Varje atgard kravde godkannande fran hogsta ort.
Einar Hansen var i hog grad en produkt av 1900-talets nationalstatstankande och av
det goda samhallsbygget. Han verkade i granslandet mellan Danmark och Sverige, mellan Malmo och Lund, mellan skilda ekonomier, klasser, kulturer. Han var dansk men
verkade i Sverige, han laborerade med bolag och stiftelser i bade Malmo och Kopenhamn, han var direktor i Malmo och filosofie hedersdoktor i Lund, han var kommendor
av Nordstjerneorden i Sverige och av Dannebrogsorden i Danmark. Denna dubbla identitet medforde att manga stallde fragan: Var han en dansk i Sverige eller en svensk fodd
i Danmark? Efter Beszttelsen sag man Einar Hansen i Danmark som "en of Danmarks
Bode scanner" (Max Weiss). I Malmo betraktades han som en sann patriot. Fil. dr Adolf
Anderberg, malmochef for "Radiotjanst" som Sveriges Radio hette pa den tiden och en
kand kulturpersonlighet, larde kanna Einar Hansen i samband med dennes insatser for
det lokala luftforsvaret 1940. Anderberg mindes "en man som — trots ej svensk till fodsel
— kande och handlade som en god svensk medborgare med hjartat fyllt av tacksamhet
for alit vi aro skyldiga ett alskat fosterland och med klar insikt, att dens valfard av oss alla
kraver icke blott ett namn och ett belopp pa en teckningslista utan aven verkliga och
kannbara uppoffringar. En sadan man ar en ovarderlig tinging for var stad. Men jag
vagar utan tvekan vidga omdomet: en sadan man dr en stor tinging for hela vart land,
dar mycket skulle se annorlunda och battre ut, om man av Einar Hansens stopning hade
mera att saga till om."
Det var denna starkt markerade dubbla identitet som danskflidd svensk medborgare
som gjorde honom till en patriot i gransland. Han representerade en patriotism som a
ena sidan hade sin rotter i den danska romantiken — han framholl garna att han var &odd
pa Adam Oehlenschlagers fodelsedag den 14 november — och i den danska grundtvigianska och nationalstatsfokuserade folksjalen. A andra sidan fanns det en andlig gemenskap med den svenska nationalromantikens foretradare Artur Hazelius och Verner
von Heidenstam.
Om Einar Hansen var pa jakt efter en svensk identitet maste han i lundaprofessorn,
konsthistorikern och vannen Ewert Wrangel ha funnit en fargstark mentor. Wrangel
kande en stark passion for Sverige. "Karleken till fosterlandet" var for honom inte bara
ett av samtidens retoriska uttryck. Nar de bada i slutet av 1930-talet arbetade tillsammans med Tidskrifts AB Allhems tva forsta forlagsprodukter, Sverige i fiirg och bild och
det stora kulturhistoriska arbetet Svenska folketgenom tiderna, var den arbetsinsats Wrangel
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utforde narmast en pliktuppfyllelse, "som om han stallde sig i svenska folkets tjanst och
gav det en spegel av dess kultur" (Thede Palm).
Under Einar Hansens liv och karriar sate han standigt att halla Oresund fritt och
tippet sa att den fysiska gransen mellan Sverige och Danmark, Malmo och Kopenhamn
osynliggjordes. Han identifierade sig med isbrytaren och brobyggaren. Han blev ocksa
en av de fa malmoindustrialister, som medvetet inledde dialoger och samarbete mellan
foretradare for kopmansstaden Malmo och representanter for akademistaten i Lund.
Genom sin oppna attityd punkterade han effektfullt myterna om segregationen mellan
dessa bada kulturer. Redan under de forsta aren i Malmo hade han sin arbetsplats vid
Skeppsbron, direkt vid Oresundsbatarnas tillaggsplats och i narheten av Centralstationen.
Han for fri som en Pagel med sin motorbat over Oresund for affarer eller for moten med
slakten i Kopenhamn eller med sin motorcykel pa den stensatta landsvagen till samtal
med professorerna i Lund om forlagsprodukter eller om det stora uppslagsverket Svensk
uppslagsbok, som han tog initiativet till.
Det var i hog grad kontrasterna mellan Oresund som ett "mare liberum", ett fritt och
oppet vatten mellan tva Milder, och det "mare claustrum", det stangda hav, som
oresundsboma fick uppleva under 1940-talets forsta halft. "Kun solvblaafarvet Oresund, adskiller Kiobenhavn og Lund. Hvor lystelig, hvor let en Fart! Den samler sine
Venner snart", hade redan Adam Oehlenschlager — "fagnad aver bekantskapen med
vannerna fran Lund" — skrivit i en stambok under Studentskandinavismens glansfulla
dagar. Fran den tiden lades grunden for de gemensamma varden om mental oppenhet,
harmonisering och konkret samverkan Over Oresund, vilka Einar Hansen i hog grad
identifierade sig med. De besjalade honom. Det ger ocksa en forklaring till att han sag
universitetens aktorer, professorer och studenter, som viktiga kuggar i ett framtida
oresundsbrobygge. Den stiftelse han inrattade 1971, Einar Hansens Forskningsfond,
var ett av hans bidrag till att forverkliga denna vardesyn.
Nar morkret lade sig Over Oresund i april 1940, och an djupare fran den 29 augusti
1943, blev detta narmast ett trauma for Einar Hansen. Pa atskilliga satt forsokte han
med "illegala" atgarder perforera den hardbevakade politiska gransen i Oresund. Med
sin dubbla identitet blev han nagot av en svensk "Pimpernel Smith" — en "Rod nejlika"
i granslandet mellan folkhemsdemokratin och ockupationsmaktens totalitara regim. Einar
Hansen verkade som patriot i gransland. Den metaforen skapades under orosaren pa
1940-talet, men den levde bade med och inom honom under resten av hans liv. Einar
Hansens patriotism blev i ett nationalstatligt sammanhang dubbelriktad. Intresset och
kanslan for det nordiska — med fokus i Oresund och dess kuster — genomsyrade hans
livsgarning.
Alltsedan krigsutbrottet hade Einar Hansen burit pa insikten att det vid ett eventuellt
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anfallskrig mot Sverige kravdes "ett krafttag for att Malmo stad skulle fa det luftforsvar
som den behovde". Statsmakterna hade beslutat att lamna alla tatorter med undantag
for Stockholm utan forsvar mot anfall fran luften. Visserligen hade landshovdingen Arthur
Thomson gjort ett upprop om bidrag till luftforsvaret i Malmo, men det hade inte mott
nagot storre gensvar.
Nar finska vinterkriget keit ut blev lokalforsvaret ett aterkommande samtalsamne for
Einar Hansen inte minst i samtalen med Ewert Wrangel. Skane var den del av Sverige
som lag narmast den aggressiva stormakten, och det var mindre an en timmes flygtid
fran den tyska nordkusten till Malmo. Chefredaktoren och riksdagsmannen Erik Hagberg framforde liknande synpunkter i sin tidning Skanska Aftonbladet: "I Finlands kamp
mot en overmaktig fiende framstar dock den positiva erfarenheten att luftforsvaret —
bade luftvarn och jaktflyg — har en storre betydelse, an vad man pa manga hall vantat sig,
och visshet har vunnits om att en val genomford luftskyddsorganisation kan skanka
civilbefolkningen ett gott skydd."
Einar Hansen var vid denna tid djupt engagerad i sin forsta stora forlagsprodukt,
Svenska folket genom tiderna. Han och bokverkets huvudredaktor Ewert Wrangel fick
audiens hos Arthur Thomson och overlamnade ett exemplar av de da utkomna volymerna av det uppmarksammade bokverket. Men for Einar Hansen var det inte
overlamnandet av bokverket till "Konungens befallningshavande" som var huvudarendet,
aven om han kande en yrkesmannastolthet Over delta verk. Det var i stallet tidslaget som
hade fatt hans patriotiska sinnelag att reagera. Nar bockerna overlamnats och kommenterats tog Einar Hansen till orda: "Jag har tjanat sa mycket pengar i mitt nya fosterland, att jag skulle vilja visa min tacksamhet genom att ge nagot igen." Hans ide var att
starta en insamling for att skaffa luftvarnskanoner till Malmo. Han skulle bekosta reklamen, som framst skulle besta av en vackert tryckt och rikt illustrerad broschyr, som
skulle laggas i alla brevlador i Malmo. Och sedan sa han: "For att landshovdingen nu
inte skall tro, att jag pa det har viset samtidigt vill gora reklam for mitt forlag ... sa skall
jag be att fa ge en grundplat till insamlingen." Han overlamnade en check pa 50 000
kronor.
Malmo luftforsvarsforening anordnade darefter pa Einar Hansens initiativ vintern
1940 en luftforsvarsvecka, som i hog grad stimulerade den pagaende insamlingen av
luftvarnsmateriel till Malmo. Foreningen saknade 130 000 honor for att kunna inkopa
atta stycken 40 millimeters luftvarnskanoner fran Bofors. Einar Hansen garanterade att
luftforsvarsveckan skulle ge en nettoinkomst av 500 000 honor. Den inbringade Over
en miljon honor! Nar Danmark och Norge ett par manader senare ockuperades av
tyskarna konstaterade den tillforordnade landshovdingen Eric Sverne att insamlingen
hade starkt Malmo luftvarn och kraftfullt bidragit till stadens skydd.
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Malmo lag i brannpunkten for bade luftforsvaret och sjitiforsvaret. Under arbetet med
luftforsvarsveckan stone Einar Hansen samman med &erste Otto Broman, chef for
motorbatsflottiljen i Malmo. "Du skall inte vara orolig for motorbatsflottiljen, nar det
har ar Over ska vi to itu med den." Sagt och gjort. Insatserna for kustforsvaret blev Einar
Hansens andra stora forsvarsinsats. Det tyska anfallet mot Kopenhamn i april 1940
hade for honom aktualiserat de sarskilda atgarder som kravdes for det marina forsvaret
av Oresund. Motorbatsflottiljen forfogade inte Over egna batar, det var flottiljmedlemmarna som stallde sina batar till forfogande. Enligt styrelseberattelsen for
Oresunds Frivilliga Motorbatsflottilj blev verksamhetsaret 1940 ett markesir i flottiljens
historia. Den hade gjort viktiga insatser i forsvarsarbetet, bitratt vid vakthallning, fartygsvisiteringar, lotsuppassning m.m. Ett viktigt strategiskt mal hade uppnatts: "Flottiljens
' igna aret gatt i
mangariga stravan att forfoga Over eget ba'tmaterial har under det gar
uppfyllelse." Det hade kunnat ske "tack vare en storslagen donation av direktoren Einar
Hansen". Den omfattade inte bara de tva komplett utrustade batarna. Han hade tidigare ocksa skankt ett stone kontantbidrag till flottiljens "batfond".
Bakom dessa satsningar lag Einar Hansens ide om att flottiljen i Malmo skulle bilda
ramen for en maritim ungdomsrorelse. Den skulle dels ge den unga generationen en
allman inblick i sjomanslivet, dels bilda en forskola for blivande sjoman vid orlogsflottan och handelsflottan. Flottiljen i Malmo skulle enligt hans planer unikas till att
omfatta mellan 100 och 200 pojkar i olika aldrar och oberoende av social stallning.
Under sommarmanadema skulle de fa en till tva manaders sjomansutbildning.
For att kunna genomfora denna plan kravdes en omfattande organisation, medel for
an anskaffa lampliga batar, mark och vattenomrade for erforderliga anlaggningar, instrukdirer fran flottan, saval officerare som underbefal. Med kommendoren Bengt Lindgren
hade han under krigsaren ett tiara och gott samarbete. Lindgren erinrade sig hur Einar
Hansen gick till verket belt "utan hamningar". Han gjorde en resa langs Vastkustens
fiskelagen och kopte in ett antal kosterbatar. Darutover nybyggdes ett antal segelbatar
vid ett vary i Blekinge. Samtidigt arrenderade Einar Hansen mark av Skanska Cement
AB i Limhamn, han lade ut kajer och uppforde byggnader.
Den 12 augusti samma Ss agde den hogtidliga invigningen av Sjovarnskaren rum i
narvaro av marinchefen, viceamiralen Fabian Tamm, och Folke Thornborg i Centralkommitten for det frivilliga forsvarsarbetet. Den forsta kullen av sjovarnsaspiranter, 120
man i prydliga uniformer, paraderade framfor en "hypermodern anlaggning" for
aspiranternas logi, och vid den nybyggda kajen lag ett tjugotal segel- och roddbatar. Vid
detta tillfalle fick Einar Hansen ocksa motta flottans guldmedalj. Otto Broman betygade, att Oresundsflottiljen var en mans verk. Han var initiativtagaren, han var den som
stalk de ekonomiska medlen till forfogande, ja det var praktiskt taget han ensam som
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byggt upp det hela. Sjalv hade Einar Hansen ett annat perspektiv pa sin insats: "Det ar
endast ett litet fro som har satts, och det hela dr en bagatell i det stora sammanhanget,
men vi vaga tro och hoppas att det snabbt skall utveckla sig", sa han i sitt anforande ndr
gavobrevet pa hela anlaggningen och batarna overlamnades.
Det var saledes de stone fordringar som under andra varldskriget stalldes pa den
forstarkta forsvarsberedskapen och pa de frivilliga motorbatsflottiljema som hade medfort ett behov av en genomgripande omorganisation. Den 1 november 1941 genomfordes reformen, de frivilliga motorbatsflottiljerna ombildades till sjovarnskarer. Forandringen innebar att karen fortsattningsvis skulle vara en militar kar tillhorande den reguljara forsvarsmakten. Den aktiva personalen utgjordes av varnpliktiga och krigsfrivilliga
vid flottan. Oresundsflottiljen i Limhamn utanfor Malmo fick beteckningen SV 9.
Det gensvar som Einar Hansens insatser for Sjovarnskaren fick pa riksniva medforde
att han ocksa forklarade sig beredd lamna ett bidrag till den s.k. Gatenhielmstiftelsen,
Svenska Seglarskolan, Stiftelse for ungdomens fostran a havet. Sommaren 1942 bistod
han "stiftelsen med medel for utrustande av dess fartyg, sa att det ater skulle kunna tas i
bruk for sitt syfte, ungdomens fostran pa havet och forberedande utbildning i sjomanskap". Hans kontaktman var amiralen Otto Lybeck, stiftelsens ordforande och medarbetare i det stora arbete om den Svenska flottans historia, som bleu Allhems ndsta stora
donationsprodukt, vilken han i slutet av maj 1941 presenterade for styrelsen i Allhems
forlag. Det gallde ett stort upplagt forlagsprojekt, ett verk av planschverkskaraktar i tre
band om den svenska flottans historia. "Det forekommer inte sallan", skrev han i sin
promemoria till styrelsen, "att bok- eller planschverk av fornamare art utges for ett eller
annat allmannyttigt eller valgorande andamal." I vanliga fall innebar forlagets aystaende
vara "relativt ringa" i forhallande till arbetets pris och antalet forsalda exemplar. Med det
har verket, som ocksa skulle stodja ett visst andamil, ville Einar Hansen markera att
situationen var en annan. Han ville "astadkomma ett vardigt verk om var flottas historia
och darigenom fylla det behov och den lucka, som finnes i hithorande litteratur". Det
skulle marknadsforas som "[e]tt monumentalverk om flottan —for flottan". Genom forsaljning av verket ville han fa in en stone penningsumma, som skulle kunna bilda exempelvis en startfond for igangsattandet av en maritim ungdomsrorelse och pa sa salt komma
van sjoforsvar tillgodo. Bokverket skulle tryckas i en upplaga av 3-4 000 exemplar, och
redan vid en forsaljning pa 2-3 000 exemplar raknade han med att det skulle kunna bli
ett aysevart nettooverskott. "Det är forlaggarens fasta overtygelse, att om alla, som aro
villiga att engagera sig i detta arbete, ocksa ga in for att Ora nagot av uppgiften, sa
forefinnas utomordentliga mojligheter att astadkomma ett verkligt standard- och praktverk av forblivande varde om var flotta och dess historia", ayslutade han sin PM. Styrelsen foljde ocksa hans forslag.
46

EN DANSK BROBYGGARE I MALMO - EINAR HANSEN 100 AR

Donationen fick stor betydelse for bade Sjovarnskaren och sjoscouterna. De tre magnifika bokbanden, som fortfarande utgor en av Allhems mest imponerande forlagsprodukter, skapades av forlagets skicklige bokbindare Gunnar Haberlein. Ryktet om
bokverket nadde ocksa den brittiska marinen, som med avund konstaterade att nagot
sadant historiskt arbete inte fanns betraffande deras flotta.
Morker och ljus. Det blev under Besxttelsen den stora skillnaden mellan Oresunds
vastra och ostra strand. Morkret lade sig over Danmark, och fran den svenska kusten var
det aysaknaden av den upplysta horisonten i vaster som blev den standigt tunga paminnelsen om det politiska laget. Under beredskapstiden aterkom denna kontrast regelbundet i den politiska retoriken. Nar riksdagsmannen Erik Hagberg i oktober 1944 invigde
en utstallning om "Danmark av i dag" tog han upp temat:
"Ljusen aro slackta over vart vanliga och vackra grannland. Skimret Over Kopenhamn, som brukat lysa sa stamningsfullt Over Sundets natthimmel, ar sedan mer an fyra
it- icke mera clan De glittrande lyktraderna langs kusten som brukar sanda sina muntra
halsningar over vattnet skonja vi icke mera. S:t Hanseldarnas sprakande gnistor stiger
icke langre mot skyn. Morkret ruvar Over Danmark."
Mojligheten att under Besxttelsen komma till "det lyse Malmo", som den "kongelige
kammersanger" Einar Norby formulerade det, blev for danska gaster en resa till livet och
godheten. Det var Einar Hansen som initierade och ocksa ekonomiskt mojliggjorde de
stora svensk-danska kulturaftnarna pa Hippodromteatern med efterfoljande supeer i
Knutssalen pa radhuset (!) fran 1941 och fram till aren efter kriget. Han tillhorde undertecknarna av uppropet for grundandet av Svensk-danska foreningen samma var, och han
var ocksa i ett kvartsekel foreningens kassaforvaltare. Det kr svart for oss sentida barn att
riktigt forsta den tidsanda i vilken denna "fullstandigt opolitiska" forening grundades.
Sydsvenska Dagbladet rapporterade fran Restaurang Kungsparken, dar foreningen
konstituerades den 16 maj 1941. Einar och Guldborg Norby var givetvis pa plats. Einar
sjong och Guldborg ackompagnerade. Appladerna vine inte sluta. "Fragan ar dock om
han inte nadde kulmen nar han — pa utmarkt svenska — sjong Stenhammars »Sverige«;
auditoriet var gripet in i hjarterotterna och sa som man sedan sjong dDet er et yndigt
Lando har man sakerligen inte hort den sjungas pa den liar sidan av Oresund." Foreningen blomstrade under sina forsta ar, och Einar Hansens roll som brobyggare fick
genom foreningen ett forum. Har manifesterade han i ett kvartsekel betydelsen av svenskdanska kulturmoten i Malmo.
Den politiska situationen i Danmark blev dramatisk pa sensommaren 1943. Sabotagen
okade och konflikten mellan den danska regeringen och det tyska utrikesministeriet
forvarrades. I slutet av augusti drog nya tyska trupp- och polisstyrkor in i Kopenhamn.
Den tyske riksbefullmaktige dr. Werner Best overlamnade efter en tjansteresa till Berlin
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ultimativa ukaser till statsminister Eric Scavenius. Klockan 4 pa morgonen den 29
augusti proklamerades undantagstillstand, och Danmarks lagliga regering forsattes ur
spel. Snaran hade definitivt dragits at.
Med kvallsfarjan fran Kopenhamn den 28 augusti lyckades redaktoren pa Berlingske
Tidende Torkild Vogel-Jorgensen ta sig over till Malmo. Hans forsta atgard nar han kom
till Centralstationen pa vag till Stockholm var att ta kontakt med Einar Hansen, som
kom ned till nattaget och blev informerad om vad som holl pa att handa i Danmark.
"Nu kommer en Strom of Danske som Flygtninge til Sverige. Der maa skaffes dem
Hjx1p", sa han. Einar Hansen blev nu spindeln i det natverk som organiserades for att
klara den flyktingstrom som under hosten 1943 kom till den svenska sidan. Sarskilt
efter det att judeforfoljelserna hade inletts den 2 oktober kom atskilliga tusentals flyktingar Over Sundet. Einar Hansens snabbgaende bazar "Sea-song"och "Twins"sattes in i
den illegala Oresundstrafiken och Allhems nybyggda lokaler pa Norra Bulltoftavagen
blev en flyktingsluss. Manga av de tusentals flyktingar som kom till denna "Myretue",
myrstack, fick en personlig "handrackning" av Einar Hansen. Vogel Jorgensen skrev i
anslutning till Einar Hansens 50-arsdag en sexspaltig artikel i Berlingske Tidende om
jubilarens insatser under Besxttelsen. "Tusinder Danske, der som Flygtninge boede i
Sverige i Krigens sidste Aar vil have Einar Hansen at takke for meget — de fleste ved
rimeligvis endnu i Dag intet om det."
Efter kriget fick Einar Hansen emottaga atskilliga bevis pa tacksamhet och erkansla
for sina insatser — bade kommendorstecken och guldmedaljer. SOT namnde han aldrig
med ett ord sina insatser under dessa ar.
I efterkrigstidens moderna Sverige framstod Einar Hansens idealistiska livsideal och
foretagarstil som alltmer anakronistisk. A ena sidan kom den starka valfardsstatens
korporativa syn pa kapital, fordelningspolitik och arbetsinsatser att rimma daligt med
hans patriarkala ledarstil. A andra sidan kom de folkbildande kvalitetsprodukter som
hans forlagshus producerade att bli alltmer unika i en tid da kvantitet gick fore kvalitet
och lonsamhetskraven stalldes alit hogre. Han kapitulerade aldrig for denna nivellering
utan avvecklade sitt foretagsimperium utifran den tro pa samhallsutveckling och personligt ansvar han under hela sitt liv haft som en ledstjarna. Veckotidningarna saldes till
Svenska Dagbladet och Kjell Peterson, grundaren av Atlantis Forlag, overtog inte bara
Allhems omfattande bildarkiv utan ocksa forsaljningen av en stor del av Allhems forlagsprodukter. Vidare verkar Einar Hansens stiftelser fortfarande i "Einar Hansens anda". I
konsekvens harmed utbringas vid varje sammankomst med Einar Hansens forskningsfond en skal till minnet av stiftelsens grundare. Det är en sentida hyllning fran humanisterna i Lund och Kopenhamn till en av 1900-talets verkliga humanister — och brobyggare — i var del av varlden.
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Statsminister Tage Erlander paminde garna om att Einar Hansen var hans Prste arbetsgivare. Som
student i Lund i slutet av 1920-talet hade Tage varit redaktor pa Svensk uppslagsbok, som Einar
Hansen initierade och arbetade med i slutet av 1920-talet och i borjan av 1930-talet. Det blev Einar
Hansens morbror Michael Hansen som overtog Svensk uppslagsbok nar Einar Hansen i stiillet satsade
sina krafter pa veckotidningarna Hemmets Veckotidning och Allas Veckotidning. — Pa bilden ser vi
statsministern och redaren Einar Hansen vid en reception pa Clipper lines stolthet, hyssningsfizrzyget
Stella Polaris 1952. Mellan de &Ida landshovding Allan Vougts hustru. — Foto Scandia Photopress/
Sydsvenskan Bild.
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Robert Hohnen - en av
Maimos pionjaraviatorer
Av MARIE LINDECRANTZI)
Nanny Thomasine Holmen spanade ut mot horisonten. "Nu borde snart Roberts
plan dyka upp." Hon stod med barnen Vanja, Brita och Sven pa balkongen till familjens likenhet ph' Beridaregatan i Malmo. Fyra par agon blickade mot Oresund. De
vinkade till make och fader Robert niir han kom inflygande fran Kopenhamn for att
landa pa Bulltofia. Sedan gick Nanny in och satte pa potatisen som var fiirdig lagom
till makens hemkomst fiy2n flygfaltet. Tiden var 30-talet under forra seklet.
Anders Robert Holmen var en av Sveriges pionjarflygare nar forra seklet var unfit och
man forsokte bevisa att flyget var nagot att 'Ana med som reguljart transportmedel.
Robert Holmen var min morfar och manga ar de berattelser om hans liv som hans

Anders Robert Holmen fiiddes pa Trollabo egendom 1895. Mamma Berta dr damen i vit hatt och
pappa August dr den stdende mannen i profit
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Patron
August Andersson

dotter Brita, min mamma, har formedlat till
sin familj. Den 6 maj 1895 kom Anders Robert
till varlden pa kvarnen och spinneriet Trollabo
egendom, som ocksa omfattade vWeri och lantbruk i Hudene utanfor Herrljunga. Han Fick
efternamnet Holmen och var yngste son till
mamma Berta och pappa patron August
Andersson.
Robert hade inte mycket till elvers for skolan. Nar rektorn pa Realskolan i Goteborg
skulle ringa hem till Berta och August for att
framfora klagomal pa sonen loste Robert det
helt sonika genom att klippa av telefonsladden.
Foraldrarna forsokte fa skick och fason pa sin
avkomma genom att kopa en gard uppe i Dalsland som han glades att skota. Detta passade
inte alls Robert utan garden med hastar, kor
och lagersugga saldes pa auktion 1914. Han
kom ater till Goteborg for att ga i kor- och ridskola. Inte Keller detta var den ratta melodien
for sonen.
52

Berta
Andersson

ROBERT HOLMEN - EN AV MALMOS PIONJARAVIATORER

Efter en period av ungdomlig vilsenhet kom Robert Holmen pa vad han egentligen
vale agna sitt liv at och fann till slut sitt rata element: luften. Det berattas att Robert en
dag tog ett lakan ur mamma Bertas linneskap. Kanske hade ryktet om Enoch Thulins
nystartade flygskola i Ljungbyhed natt familjens breddgrader. Han klattrade i alla fall
upp pa hustaket, spande ut lakanet till en fallskarm och hoppade. Nagra ytterligare
detaljer lamnas inte i denna slaktberattelse, sa vi far anta att eskapaden slutade utan
stone blessyrer.

Forsta steget mot ett lufi-buret liv
Roberts foraldrar fick alltsa ge upp planerna pa bondgardsliv och ridkorskolor for sin
sjalsligen mer hogtflygande son och lyfte pa locket till den gedigna kassakista som an
idag finns i slakten. I stallet bekostade forgdrarna ett mycket mer eftertraktat flygcertifikat. Robert inledde med ett par manader vid Nielsen & Winthers flygskola i Kopenhamn. Sedan overgick han till dr Enoch Thulins Flygskola i Ljungbyhed 1918, som da
hade varit igang under tre ars tid. Robert var den enda svenska trafikflygare, som gick
vad man i flygarkretsar kallade "den langa skolan". Thulins flygskola ansag att den enda
riktiga metoden att lara sig flyga var att eleven fran borjan ensam skulle skota flygmaskinen. Fran start till landning. Det skulle ge mer sjalvfortroende.
Robert var nu pa rats vag. Med flygcertifikat nr 117 i hand erbjeid han sin karesta
Nanny Thomasine Olsson och blivande livsledsagerska en flygtur som sin allra forsta
passagerare. I langkjol klattrade hon upp till forarplatsen och sin lange och statlige avia-

Aviator Holmen
fick sitt certifikat 1918
ph' Ljungbyheds
flygskola. Planet bestod
av en trakonstruktion,
lite pianotrad och
linnevay. Hans
blivande hustru var
hans forsta passagerare
i detta plan.
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tor. "Planet var ensitsigt. Men det gick bra arida. Jag satt i knat pa Nanny och flog sa
vackert jag kunde!", uttalar Robert sig i en intervju. Nagon flyghytt var det inte tal om
utan luften flaktade fritt runt Nanny och Robert. "Flygplanet bestod av en trastomme
av fur och faner, sammanhallet av pianotrad, lite impregnerad linnevdv och en motor.
Det fanns ett pulsationsglas for oljan, en styrspak med en tandningsknapp for 'coupe'
alternativt 'contact', ett gasreglage och en bensinkran som sag ut som en vanlig vattenkran. Det var alit. Tank att man vagade sig upp! Nasta steg var ndr instrumentbradan
utokades med en varvraknare. Det Uncles storartat."
Nanny sjalv var bordig bonddotter fran garden Tegelbacken i Farlof i norra Skane.
Inte kunde hon ana att hennes trygga uppvaxt i den djupa, skanska myllan skulle bytas
ut mot ett liv med en aventyrssugen man. En man som fick mottaga den kungliga
medaljen for beromliga gdrningar, som slog skandinaviskt hojdrekord 1920 och som
var den forste svensk som flog fran England till Sverige. En man som sokte sig mot
himmel och horisont. En man som behovde luft i bade lungor och sinne. Kanske balanserade Nannys jordbundenhet Roberts dragning mot de himmelska och oandliga
sfarerna? Pa Nannys begravning sjong man 39 ar senare "Flaxlig ar jorden, harlig dr
Guds himmel".

De tidiga pionjardren
Na, flyget var minst sagt ungt. Men ute i varlden var flygaktiviteten intensiv bland de
riktiga entusiasterna och aventyrarna. Alla dessa fantastiska man i sina flygande maskiner gav sig ut pa vingliga och riskfyllda luftfarder. Forhoppningsvis var alla dessa darars
beskyddare med dem, sa att de landade sa som var tankt och aven dar det var tankt. En
del av de tidiga flygarna blev offer for installningen att det var fegt med balten i flygplanet.
De amerikanska brodema Wilbur och Orville Wright hade efter manga fors& lyckats fa ihop en fungerande flygapparat 1903 som ocksa kittlade sinnena hos de riktigt
djarva flygpionjarerna pa den europeiska kontinenten. Utvecklingen borjade to fart. Det
forsta forsoket att flyga Over Oresund 1909 slutade 15 meter ut i boljorna. Aret darpa —
17/7 1910 — betvingade dock Robert Svendsen som forste svensk sundet och flog Over
det pa 25 minuter.
Omkring 1913 hade det civila och militara flyget kommit igang pa allvar ute i van-den. Enoch Thulin fran Lund fascinerades av flygkonsten. Det gallde ju inte bara att
komma upp i luften, halla sig flygande och sedan kunna landa. Man skulle ocksa kunna
styra flygplanet. For manovreringen i luften kravdes en fotstyrd stang for sidorodret och
en handstyrd spak som bade reglerade hojdrodret och skevrodren. 1915 satte han upp
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sin flygskola vid Ljungbyhed. En av hans elever var den forsta svenska kvinnliga aviatrisen Elsa Andersson. Hon omkom tyvan and& tidigt i en fallskarmsolycka.
Efter kriget farms restriktionerna fran 1914 kvar for den civila luftfarten anda fram
till 1920 och utvecklingen av lufttrafiken lag i trada. Ana borjade man i Sverige planera
for att anlagga flygstationer i Stockholm och Malmo 1918. Den 10 februari 1919 landade det forsta motorflygplanet pa falten vid Bulltofta. Det flogs av en elev fran Thulins
flygskola. Dock landade den allra forsta luftfarkosten egentligen redan 1881, det vill
saga 28 ar tidigare. Men da handlade det inte om ett vanligt flygplan utan om en
gasballong. 1919 borjade man ocksa besiktiga och registrera civilflygplan enligt systemet S-AAA.

Robert Holmens tidiga flygkarriar
Hur fortsatte Robert Holm& sin flygkarriar nar han val hade erhallit det eftertraktade
och till och med internationella certifikatet 1918? Efter tiden pa Ljungbyhed foljde en
brokig karriar. Fram till 1919 hade i alla handelser Robert anstallning som larare vid
Thulins Flygskola och utbildade ett femtiotal civila och militara flygare. Vid ett tillfalle
stortade han och en elev fran 75 meters MO med fulls motorpadrag. Under forarstolen
fanns bensintanken pa 80 liter och hela maskinen brann upp. Robert och hans elev
raddades mirakulost och transporterades med forsta tag till Lunds lasarett med fula
brannskador pa hander och i ansikte, hjarnskakning och brutna kroppsben. Fran sjukhusvistelsen finns ett foto pa nagot som mest liknar ett sorts vitt paket i rullstol. Det var
Robert. Brannskadorna forsvann aldrig riktigt. Retrospektivt kan man se att detta var
den enda allvarliga olycka som Robert upplevde under hela sin aventyrliga flygkarriar.
Han hade ord om sig att vara mycket lugn och hade en personlighet som lampade sig val
for flyget.

Stockholmstid med luftakrobatik, flygblads- och
tidningsdistribution
Nastkommande ar anstallde Svenska Lufttrafik AB i Stockholm var unge skaneflygare,
som ocksa var en av stiftarna. Med ett aktiekapital pa 287.000 kr konstituerades detta
nya svenska bolag med herr Wahlberg som verkstallande direktor. Hai- flog Robert Holmen
framforallt i den sa kallade Flygande Tombolan, nagot slags luftburet lotteri som besokte ett trettiotal stader i Sverige.
Som artikelforfattare och dotterdotter ar det en hisnande kansla att sitta och bladdra
i sin morfars tummade loggbok som paborjades 1920 och som fortfarande finns kvar i
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slakten. Loggboken har ett nott laderfodral, med plats for penna. Efter fullbordad flygning fyllde Robert i sidorna med rott, svart eller gront black; datum, ort, flygningens
langd i timmar och minuter samt syftet med flygningen.

Bakom loggbokens korta noter
doljer sig manga sma och stora handeher.

Ar 1920 berattar loggboken till exempel om provflygningar, en flygtur pa 20 minuter
den 20 september 1920 da 50.000 reklamblad slapptes ut Over Stockholm, tva gummipackningar som gatt solider. Det flogs Over hela sodra Sverige: Stockholm, Gaffe, Sundsvall, Karlstad, Eskilstuna, Vesteras, Orebro, Skofde, Malmo, Kristianstad. Nagon gang
noteras det att bensinen tagit slut och man fatt vanda ater till flygfaltet. Vid en flygning
Over Ystad Fick man motorfel och vid landningen havererat landningsstall. Senare i loggboken kan man fantisera om stora aventyr utifran fragment fran den uppmarksammade
Englandsflygningen 1921 och fran aren 1921-23 uppe i det gudsforgatna Porjus.
Nassjo Tidning redogjorde nogsamt for 22 uppstigningar och 46 passagerare som
hade flugit med ingenjor Holmen, som han ibland titulerades. Samtliga passagerare
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omnamndes vid namn och nar sa var mojligt aven titlar. Det blev en salig blandning av
froknar, kandidater, barberare, telefonister, handlare och kallskankor.
I tidningsartiklar berattas det om nar Robert skulle flyga tva ynglingar som for forsta
gangen i Sverige skulle utfora luftakrobatik i Hammar; nervkittlande prestationer som
akrobatiska konststycken. Linor och trapets fastsattes pa flygplanet. Pa 500 m hojd utfordes luftakrobatiken utan forodande incidenter. Detta var ocksa under aret 1920. Om
det var bevis pa mod eller dumdristighet hos de unga herrarna far lasaren avgora. Vid ett
tillfalle skulle en cirkusakrobat hanga i en repstege under planet under fern minuter och
darefter klattra upp igen. Robert berattade i en artikel: "Men han kom aldrig upp. Tank
om han hade trillat ner eftersom hela karran blev hal av ricinoljan som stankte ut fran
motorn. Jag cirkulerade och vantade tills bensinen tog slut. Da var jag helt enkelt tvungen
att landa. Det visade sig att akrobaten funnit repstegen for glatt och blev i stallet kvar pa
sjalvaste landningsstallet!"
Vidare kan man lasa: "Nedkastandet av flygblad och liknande effekter ha visat sig
kunna fanga folks intresse forut. Skada bara att man icke ocksa ar i tillfalle att skriva pa
himlen med gas, s k skywriting, det allra modernaste i reklamvag i utlandet."
De flygande pionjarerna sokte standigt nya bevis for flygets pilitlighet i reguljara
sammanhang. Distributionen av Dagens Nyheter var ett sadant exempel. Forsok till
reguljar flygbefordran av tidningens sondagsnummer med en upplaga pa 1.300 exemplar inleddes i februari 1920. Detta antal tidningar bedomdes motsvara "tyngden av tva
passagerare med gepack". Tidsvinsten fran Stockholm till Gavle var 5 1/2 timme och till
Sundsvall 12 timmar. Losnummerpriset for dessa flygtidningar hojdes med 30 ore.

Skandinaviskt hojdrekord 1920
I en tidningsartikel fran 1920 star att lasa " var utmarkte flygare Holmen, som nyss
under mycket vanskliga forhallanden fullbordat flygningen England — Sverige innehar
hojdrekordet for Skandinavien. Med ingenior Hultstrom som passagerare har han uppnatt en hojd av 5.600 meter." Tidigare bade ingen svensk flygare flugit upp till en storre
hojd med passagerare. Motorn var pa 200 hastkrafter. Under flygningen medfordes tva
hojdmatningsapparater som bada visade samma mwdmisiffra: 5.600 m. Detta innebar
en flygning for Robert och hans medpassagerare ingenjor Hultstrom som slog skandinaviskt rekord.
Robert Holmens dotter Brita berattar fran Stockholmstiden att hennes pappa Robert
var flygarkollega med Hermann Goring, som skankte honom en fin flygarhuva av kattskinn. Robert slangde dock den med aysky under andra varldskriget och Hitlertiden,
nar det visade sig hur forfarligt tyskarna betedde sig.
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Sveriges flirsta Englandsflygare 1921 — en bragd i snostorm
Svenska Lufttrafikbolaget i Stockholm upphorde 1920 och da kom Robert Holmen till
Nordiska luftrederiet i Stockholm med direktor Wahlberg i spetsen awn i detta bolag. I
en nyhetsnotis formedlades foljande: "Nordiska luftrederiaktiebolaget har inkopt Tyra
flygmaskiner i England, vilka skola flygas Over till Sverige av Holmen, G Andre, samt
tva engelska piloter major Johnstone och atlantflygaren Hawker. Holmen har en nagot
starkare maskin, en overbyggd Sopwith med 250 hastars roterande Bentley-motor, 'Gnun'
kallad. Johnstone's maskin är oppen".
Flygrutten skulle ga via London—Vlissingen—Amsterdam—Bremen—LUbeck—Kopenhamn—Malmo—Nassj0—Stockholm mitt i vintern 1921 och bleu mer eller mindre vadlig.
Loggboken beskriver den aventyrliga flygresan med neutrala, korta kommentarer:
— 11 jan Dover—Calais—Vlissingen 1 tim 30 min. Bra vader
— 12 jan Vlissingen—Amsterdam 50 min. Daligt vader.
— 13-19 jan Twente—OsnabrUck—Bremen—LUbeck—Koge (snostorm Over Danmark;
nodlandning) —Kopenhamn
— 19 jan Kopenhamn
— 21-26 jan Malmo—Nassjo—Stockholm
Verkligheten var mer nyansrik. "Just som jag skulle starta forbjods avfarden. Den hemmavarande direktor Wahlberg hade glomt betala flygplanen. Forst efter tre veckor kommo
pengarna", berattade Robert for motorjournalisten Carl Rosencrantz pa Sydsvenska
Dagbladet.
Johnston, Andre och Robert startar till slut fran London. Fore start fran flygfaltet
Lympne drog Robert runt Gnun pa en cementplatta for att se om kompassen stamde
och flog sedan ut Over Dover mot Vlissingen, Holland. Man maste fraga sig vad var
pionjarflygare av rang hade i tankarna nar han flog ut Over Dover's dramatiska klippor,
Engelska kanalen och mot Calais. Kanske hade han en overvaldigande existentiell kansla
av att mom sjalva livet, hela varlden och himlavalvet i total ensamhet? En kansla som
den franske flygaren och forfattaren Antoine de Saint Exupery upplevde under sina
flygningar Over Afrikas oknar pa 1920- och -30-talen och sakert ocksa Charles Lindbergh, allmant kallad "Den flygande daren".
Flygningen till Holland tog 1 1/2 timme i gott vader. Farden gick vidare via Amsterdam och Deventer for komplettering av bensin- och oljeforraden. Robert behovde tanka
och anvisades den lilla platsens gasverk och erbjods efter en stunds nekande och diskuterande en dunk med bensin och en med riktigt extra fin apoteksricinolja, klar som
vatten. Med denna blandning fortsatte flygningen mot Osnabruck och Bremen.
Under resans gang hade Andre tagits i forvar av polisen i Calais for forhor under en
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hel dag eftersom han inte hade sina papper i ordning. I svensk press foljde man flygningen med spanning: "Nu har ingenjor Holinen flugit strackan Amsterdam—Osnabruck
och kanske dar kommit over kejsar Wilhelms bostad i Doom, dal- det ar straffbelagt att
flyga. Detta ar endast gissningar, men inf.& det faktum, att intet livstecken kommit pi
tre dagar, skall direktor Wahlberg nu satta iging en stor efterforskningsapparat for att fl
situationen klarlagd."
Robert befann sig i verkligheten val och startade frin Bremen mot Lubeck och de
danska oarna. Efter att ha upplevt en kolossal "medvind" overgick vadret i en fruktansyard snostorm. Tidningarna gav sin skildring av situationen: "Molnen gingo ligt, snogloppet piskade flygaren i ansiktet och han fick flyga pa blott 25 meters hojd for att
kunna fortsatta... Detta tvingade flygaren ned for att till silt nodlanda pi ett falt med
rigbrodd. Stormen var sa stark att Robert maste hilla i maskinen for att den inte skulle
blisa omkull. Inga hus syntes till. Nar stormen bedarrat nagot rullade han flygplanet till
utkanten av en skog och forberedde sig pa att kampera i skogen Over natten. I morkret
fick han flora manniskoroster som kom frin nagra bonder. De erbjed logi for natten pi
ett loft efter att ha hjalpt till att tjudra maskinen. Denna nedstigning utan att maskinen
tog den minsta skada under skildrade forhillanden ar en bragd som alla aviatorer skola
uppskatta. Den visar vilken omdomesgill och tradans man som skotte motor och roder."
Man kan associera till vaderforhillandena i Evert Taubes skildring i "Bluebird of Hull"
nar styrman surrades vid rodret pa skeppet for att han inte skulle spolas overbord i
stormen julafton 1872. Tidningarna fortsatte: "Till slut lyckades dock Holmen komma
ivag fran den 'danska plojejord' for att avlagga strackan mot Malmo och Bulltofta."
Robert Holm& var den forsta av englandsflygarna som kom fram till slutdestinationen
Stockholm. Vaderforhillandena hade varit mycket besvarliga. Det hade egentligen behovts rya man ombord for att hantera den stora maskinen. "Resan gick fran flygplats till
flygplats utan tullvisitationer och sidant. Detta som bevis pi den overalls adagalagda
vanligheten mot den svenske flygaren", skrev tidningarna. Den forsta flygningen Sverige—
England hade fullbordats. fret var alltsa 1921. Nasta aventyr lat inte vdnta pa sig.

Viirldens nordligaste och reguljara flygrutt — Porjus till Suorva
Att vid denna tid i Sverige forsoka forsorja sig som svensk civilflygare var ingen avundsyard uppgift. Det kravdes ar av hard kamp for ideema och for brodet. Svensken var egentligen nojd med de beprovade kommunikationsmedlen till lands och till sjoss, men anda
borjade man langsamt se flyg som ett befordringsmedel. Det hade gjorts flera fors& att
starta reguljara luftrutter i Sverige, men de hade varken varit sardeles linglivade eller
lyckosamma. Vissa av pionjarflygarna var val optimistiska ndr de missionerade for flyget
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och havdade att flygrutter som upprattholls under en vecka var reguljar trafik. Men nu
skulle flyget fa bevisa sin duglighet pa varldens nordligaste och Sveriges forsta reguljara
flygrutt 10 mil norr om Polcirkeln. Det var dags for kraftverksbygge i Porjus—Suorva.
Kungliga Vattenfallsstyrelsen kritiserades starkt i pressen for att till en borjan engagers engelska flygare for Porjus-uppdraget i stallet for att gynna de egna svenska flygarna. "Ingen dr profet i sitt eget land. Hos de svenska flygare finns annu nagot av den
anda kvar som utmarkte vara forfader. An finnas i gamla Sverige ynglingar och man med
mod, beslutsamhet och uthallighet." Debatten blev sa intensiv att till och med
kommunikationsministern kopplades in. Kungliga Vattenfallsstyrelsen fick backa och
anstallde tva av de tre svenska flygare som i verkligheten kunde gora skal for aviatorstiteln.
1921 undertecknade Robert Holm6n sin anstallningskontrakt for Kungliga Vattenfallsstyrelsen i saraband med byggandet av LuleaIvens kraftverk i Suorva. Gosta Hultstrom utsigs som flygare nummer tva. Uppdraget innebar flygtransport av passagerare,
gods och post pa rutten Porjus — Suorva tre till Tyra ganger i veckan. Arvode utgick med
925 kronor per manad inklusive dyrtids- och ortstillagg. Vid sjukdom utbetalades 5 kr
per dag. Full invaliditet eller dodsfall skulle rendera 10.000 kr. "Ingenior Holmen" forvantades enligt kontraktet "upptrada pa ett i allo vardigt satt."
Nanny och Robert packade for flytt och brollop i Porjus. Uppe i norr skulle Nanny se
sin man flyga en efter forhallandena bracklig farkost under besvarliga vaderforhallanden.
Har foddes ocksa forsta barnet, dottern Vanja 1921.
23 februari 1921 gick forsta flygningen for Kungliga Vattenfallsstyrelsen mellan Porjus
och Suorva. Robert flog ett engelskbyggt skolflygplan, en Avro 504 L, som tidigare
anvants i flygcirkus. Flygningen tog 55 minuter. Var det manne motvind, eftersom nasta
dags identiska flygning bara tog 20 minuter?

Transport av flygande prilster och snus
Robert transporterade personer och gods i sin maskin. Loggboken visar pa livets nodtorft for de manniskor som levde och verkade i den isiga nord. Lakaren var den flitigaste
passageraren. Utover honom var det sjuksystrarna Greta, Beda och Anna. Darefter var
det riksdagsman Sjoblom, lappfogde Holm, forradsman, jagare och telegrafister men
aven byggnadschefer, dykare, ingenjorer, forradsmastare, chaufforer och landsfiskaler.
Den yngsta passageraren var bara nagra veckor gammal och flogs i stallet for att aka slade
en dryg resa. "Det flogs kott, agg och annan mat, for att inte tala om snuset till rallarna!",
berattar Robert i en intervju.
Lange trodde man att kyrkoherden pa Dalaro, som flog mellan sina forrattningar, var
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Sveriges forsta flygande prast. Dock var
det pastor Arvid Bengtsson i Porjus som
var forst i Sverige med att narma sig de
himmelska sfarerna pa en annorlunda
satt, nar han i april 1921 flogs strackan
Porjus—Suorva for att halla gudstjanst.
Luftrutten hade stor betydelse for
transporten av lakare, tjansteman och
arbetare saint for sjukdoms- och olycksfall. Vare sig jarnvag eller ordentlig landsvag fanns. Det var 400 man i personalen for dammbyggnaden. Resan for dessa
kunde beroende pa omstandigheterna
kortas fran 1-4 dagar till en timme eller
mindre med flyget. Isoleringen fran
omvarlden brots tack vare en liten radiostation och flyget. Suorva omvandlades pa nagra ar fran tidemark till ett
modernt samhalle.
Vaderleken var mycket ostadig sa
meteorologiska rapporter var till liten
Irdr pionjaraviator under de strapatsrika wren norr
nytta. Om det var mer an 35 minusgraom pokirkeln i fiallviirlderts Porjus 1921-1923.
der brukade Robert och hans chef och
mycket nara van Gosta Hultstrom halla sig hemma, men hade flugit nagon gang i 40
minusgrader. Det var besvarligt an flyga mellan de tranga passen mellan fjallen dar det
da och di bildades sa kallade cyklonungar. En bister natt blaste en av Avro-maskinerna
bort i full orkan; 40 sekundmeter och snostorm. Maskinen var tjudrad med trossar mot
isen, men dessa slets kinder. Under maj och september maste de tva flygplanen av Avrotyp laggas upp pa grund av islossning respektive islaggning, da isen varken bar eller
brast. Dagsljuset var naturligtvis en bristvara under vintersasongen men togs tillvara sa
gott det gick, och det hande ofta att Robert fick flyga i morker med en vag skogshorisont
att fasta blicken vid.

Kunglig medal for dramatisk raddning i fiallnatten
"En dag fick Robert Holmen gnist [dvs. telegrafisk rapport] att hans kamrat Gosta Huhstrom hade stortat med sin maskin i Suorva, och att han lag dar lifsfarligt skadad. Trots
vinterstorm och morkaste nordpolsnatt satte Robert Holm& sig da i sin maskin och
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kom sin nodstallde kamrat till undsattning med lakare. Tanda eldar pi isen vagledde
Ho'men." Denna handelse inristades i det svenska flygets historia som en av de vackraste raddningsbragder. For detta mod tilldelades Robert Kungliga Svenska Aeroklubbens
stora guldplakett och
den kungliga guldmedaljen "For beromliga
garningar". Nar Robert
skulle kla sig i frack brukade Nanny insistera pi
att fa Arta medaljen pi
slaget pi sin nagot motstravige man.
Utdrag ur diplomet
frin "GUSTAF, med
GUDS Nide, Sveriges,
Gotes och Vendes KONUNG" lod: "...vid en
den 18 december 1922
timad olycka, da ett frin
Suorva uppstiget flygplan nedstortat genom
Robert Hohnen tilldelades guldplakett och guldmedalj for sin
flygarbragd i Porjus-Suorva 1922.
isen a darvid varande vatten, tillskyndat och med
fara for eget liv raddat i flygplanet varande tre personer ur deras nodstallda belagenhet,..... Kungl. Majt:t tilldelar
Holmen,.... Till betygande av Sitt nidiga valbehag
Over deras vid ifrigavarande tillfalle adagalagda mod och behjartade handlingssatt medaljen i guld med inskriften: 'For beromliga garningai. "

71.000 kilometer i civilisationens utkant
Under aren i Porjus lyckades man praktiskt bevisa att flygmaskinen hade en stor mission
att fylla, ocksi i svara vaderleksforhallanden. Man lyckades bevisa att det overhuvudtaget gick att flyga, att det gick att flyga regelbundet och framforallt att flyga i trafik utan
olyckor. Detta trots Gosta Hultstroms olycka. "Flygningen dar uppe i norr är en standig
bragd i det tysta. I den bistra kolden miste motorn varje timma tillforas kokhet olja for
att kunna hillas i gang. Ricinoljan som anvandes till motorn fros alltid till is och miste
huggas ut i bitar ur faten for att sedan varmas. Snon kunde ibland ligga tre meter djup
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och landningen, som vintertid
foretogs pa skidor, maste forsigga pa ett speciellt 'bultat'
stalle. De maskiner som anvandes var 140 hkt roterande luftkylda Clergetmotorer."
Tidningarna skrev 1923:
"Langst uppe i det nordligaste
Europa i civilisationens utkant
pagar sedan mer an tva ar tillbaka regulier lufttrafik, ehuru i
relativt liten skala. Denna luftlinje mitt uppe i den arktiska
vildmarken torde for de allra
Uppe i Porjus behovde motorcykeln extra skidor for att Robert
fiesta vara fullstandigt okand."
Holm% skulk kunna to sig fram.
Innan uppdraget var slut
hade mer an 71.000 km flugits pa rutten. Om uppdraget bade varit nagot langre skulle
strackan ha rackt tya ganger runt jorden. Roberts loggbok loper fram till april 1923 da
uppdraget var fullgjort. Enligt kontraktet med Kungliga Vattenfallsstyrelsen Fick familjen inf.& hemresan vackert halla sig till marknara transport atminstone ner till Stock-

Pmjusflygningarna genomfordes med en engelsk maskin av market Avro 504 med plats for pilot och
tvel passagerare. Dessa plan flogs med pontoner under sommarhalvdret medan de utrustades med skidor
under vinterhalvaret. Den oppna sittbrunnen var en kall och dragig arbetsplats under vintern.
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holm. "Ersattning efter II klass jarnvagsbiljett Porjus — Stockholm jamte sovvagnsbiljetter
erhalles efter kontraktsenligt fullgjord anstallning.", lod kontraktet. Forsakringsbolaget
skickade en silverpokal som tack for Roberts ytterst skickliga flygning. Goteborgs
Luftdroskor kopte Avro-maskinerna och formodligen flog Robert ner med sin familj till
Goteborg dar nasta uppdrag vantade.

Mot Torslanda och Goteborgsutstallningen
1923 flog Robert Ho'men vid Goteborgsutstallningen ute pa Torslanda anstalld av AB

Goteborgs Luftdroskor. Robert hade "foljt med kopet" av Porjus-maskinerna. Allmanheten erbjelds rundflygning for 25 kr. Hastigheten var hisnande 120 km i timmen. Robert
planerade att starta ett flygbolag i Goteborg, men den unga familjen valde att flytta till
Malmo. Kanske var det det pagaende byggandet av en flygstation i Malmo som lockade.
Kanske var det Nanny som med sin dotter Vanja i koltaldern langtade efter att fa trampa
fadernejorden efter tva mycket speciella ar i ett kylslaget och isolerat Porjus. Familjen
hyrde tillfalligt ett hus, Villa Sommarbo, pa Hyllie Kyrkovag pa Limhamn. 1924 var det
dags for dottern Brita att fodas och Robert korde sin hoggravida hustru till Allmanna
sjukhuset i motorcykel och sidovagn. Med en familj pa fyra personer inkoptes i stallet en
bil for att man lattare skulle kunna to sig fram. Bilen startades med en vev och dorrarna
dar bak surrades med rep sa att inte nagot barn skulle falla ur.

Bulltofta flygstation invigs och posOyg inleds
Antligen borjade mer konkreta saker handa som forde utvecklingen mot en bestaende
lufttrafik framat. Den 28 september 1923 gjordes slutbesiktningen av de hell nya flyganlaggningarna ute vid fatten vid Bulltofta. Fran och med detta datum var Bulltofta
Malmo stads flygstation och tillika den forsta landflygstationen for hela Sverige. Robert
Holm& hade kopt Avron 504 och Bulltoftahangaren fick genom honom sin forsta
hyresgast under hosten 1923. Det fanns annu ingen organiserad flygverksamhet sa Robert
inledde med att bedriva egen verksamhet med reklam- och passagerarflygning i bolaget
Transitkompaniet. Detta drev han tillsammans med sin kompanjon och flygarkollega
Ernst Roll.
Generalpoststyrelsen i Malmo planerade att starta postflygningar mellan Malmo och
Kopenhamn under sommaren 1924. Varvintern 1924 var sa strang att alla batforbindelser
var avbrutna den 18 mars pa grund av svar isbildning. Sveriges tva stoltaste isbrytare satt
obevekligen fast i isen. Robert fick uppdraget av postdirektoren att flyga posten Over
Oresund. Denna foreteelse var av en sadan dignitet att tidningarna dagligen rappor64
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terade om postflygningens ve och val och hur manga kilo post som befordrades. Varje
dag arunaldes det ocksa om Robert skulle flyga post eller ej.
Sydsvenska Dagbladet skrev den 19 mars: "Herr Holmen gick till vaders. Han medforde inte mindre an 100 kg post — brev och tidningar — den storsta postforsandelsen,
som nagonsin befordrats luftvagen. Flygningen Over tog pa grund av kraftig motvind
hela 17 minuter." I ett senare skede kallades denna postbefordran for ispostflygning och
forsags med speciella ispostetiketter.

ABA grundades 1924
Under tiden grundades det svenska flygbolaget Aktiebolaget Aerotransport, ABA, den
27 mars 1924 av de driftiga och framgangsrika broderna Carl och Adrian Florman.
Kapten Carl Florman var chef och betraktas som svenska trafikflygets grundare. Det var
ett djarvt foretag att med ett sa pass lagt aktiekapital som 356.000 kr starta ett flygbolag.
Flygplan koptes in fran tyska Junkersverken i Dessau. ABA utgjorde senare det svenska
moderbolaget, nat. SAS bildades 1946.
Lufttrafiken inleddes den 2 juni 1924 med linjen Stockholm — Helsingfors och kort
darefter med linjen Malmo — Hamburg. Forsta reguljara flygningen Malmo — Hamburg
foretogs den 1 juli och redan den 3 juli invigdes Pendeln mellan Malmo och Kopenhamn. Man befordrade passagerare, bagage, post och gods. Tur och returpriset for
Hamburg var 65 kr och for Kopenhamn 15 kr. Malmo och Bulltofta blev Sveriges
flygcentrum och brukade kallas for "Stockholms stads flygstation" av ABA-piloterna.
Den 15 maj 1925 oppnade ABA som forsta bolag i varlden en trafikflygrutt med
3-motoriga flygplan mellan Malmo och Amsterdam. Flygbiljetten enkel resa kostade
124 kr och priset holl sig anda till 1932. Rutten rekognoscerades forst markledes per
motorcykel av Robert och en kollega. De Unlade lampliga nodlandningsplatser och
traffade avtal om landningshjalp vid de flygplatser som skulle anvandas.

700 kronor i manadslon
Efter en forhandlingskorrespondens om lon och anstallningsvillkor som finns bevarad,
antog Robert Holm& den 15 juli 1924 tjansten som flygplansforare vid ABA for att
trafikera linjen Malmo — Hamburg.
Robert Holmens avtalade kin var 700 kr per manad, vilket alltsa var lagre an for den
mer strapatsrika tjansten i Porjus. Sjuk- och dodsfallsforsakringen var dock lika hog.
Aven i detta fall fick vid behov tagtransport foretas i Mass II. Batresor fick flygaren
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To whom it may concern,

This letter will introduce to you the bearer, Mr. A.R.
Holm4n of Malmo, Sweden, engaged as a pilot with the airline
between Malmo and Hamburg, which is going to be opened in the
nearest future.

Mr. Holmen is starting on a journey in Europe in order to
study aircraft factories and airlines and get acquainted with
recent aircraft constructions and arrangements for regular air
traffic.
Mr. Holmin was employed with the Royal Board of Waterfalls as regular pilot for the airline between Porjue and the
construction plant at Suorva in the Northern part of Sweden from
February 1921 until spring 1923, when the line became inactive
on account of the plant being finished.
I should be very much obliged if you would give him an
opportunity to inspect the subjects in question.
Stockholm, June 26th 1924.

Director Gener
the Royal
Swedish Boa of Waterfalls.

Detta rekommendationsbrev nyttjades av Robert Holmen under en rekognoseringstur infor oppnandet
av ABA's flygrutter pd kontinenten.
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daremot avnjuta i klass I. Traktamente utgick med 15 kr per dygn for kost och logi.
10 kronor utbetalades i efterskott per flygtur pa rutten, savida haveri inte hade uppstatt.
Man kan undra vad Vara dagars arbetsratt och lagverk skulle saga om det sistnamnda.
Albin Ahrenberg anstalldes samtidigt och blev sedermera kand som marinflygare med
gronlandska aventyr i kropp och sinne. De &Ida nyanstallda piloterna fick sjalva Ora
upp en inkopslista for den verkstadsutrusting som behovdes — summan slutade pa 8.000
kr. De bada flygarna hade blivit anvisade en verkstadslokal utan nagot innehIll och en
kontorslanga utan vare sig 'nobler eller pennor. Ahrenberg var en fantastisk historicberattare och ofta sedd i familjens hem. En av slaktens klenoder ar ett flygfoto av "Villa
Hemmet" som Ahrenberg tog 1935.

Flygindustri i Limhamn
ABA:s flygverksamhet fungerade val. S. smaningom bestalldes flygplansdelar fran Junkersverken i Tyskland for att sattas samman pi den nybildade AB Flygindustri pi On i
Limhamn. Det dr en fascinerande tanke att Limhamn har haft en egen flygplanstillverkning fram till 1935. Typen Junkers G 23 hade plats for 9 passagerare och gods.
Det forsta monterade flygplanet transporterades vinglost men pa hjul genom Malmo's
nattliga gator ut till Bulltofta. En kollision med en hapen cyklist lar ha slutat med en
bula i pannan pa den cyklande mannen och en buckla i flygplanskroppen.
Den 25 maj 1925 agde den forsta provflygningen med Junkersflygplan rum pa Bulltofta med Robert som var en av ABA:s framste piloter vid spakarna. Planet fylldes med
inbjudna passagerare, en kontrollant fran Junkersverken samt 2.000 kg sandsackar som
skulle utgora last.

Bulltofta — Stockholms viktigaste flyghamn
Aven om ekonomin for ABA var kary de forsta ken, var verksamheten ands framgingsrik. Man hade etablerat sig som ett av Europas modernaste och aven effektivaste flygbolag. 1926 ankom och avgick cirka 980 plan fran Malmo med totalt cirka 6.000 passagerare fran flygstationen. Detta var mer an motsvarande siffror i Stockholm. Bulltofta
kom att spela en framtradande roll i det skandinaviska trafikflygets utveckling och var
Sveriges forsta trafikflygplats. Det lades ned 1972.
Efter en miljon flygkilometrar utan nagon allvarligare incident gav ABA ut en jubileumsskrift 1927 och borgarradet dr Yngve Larsson konstaterar: "....Bulltoftafaltet i
Malmo, vars passagerare till majoriteten utgoras av stockholmare. Malmo har salunda
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blivit Stockholms viktigaste flyghamn.
Detta kan icke i langden anses tillfredsstallande." Han berattade aven
fran upplevelser en hostkvall pa sin
premiartur med flygbaten (detta maste
rimligen vara beteckningen pa ett sjoflygplan) fran Slite Over ostersjon
...vantade jag att i kajutan mota en
samling passagerare lika imponerade
och hanforda som jag sjalv av den romantiska haysfarden genom sommarnatten, men vad fann jag? En salong
som sliende paminde om en andraklasskupe efter en Lang dagsresa, fylld
med blaserade affarsman och slumrande darner, som med sina nyinkopta
hattaskar blockerade utrymmet och
icke syntes intressera sig mera for de
blinkande fyrarna under oss an for staRobert Holmen och hans tyskefardmekaniker Brecht
framfor en Junker G 23 pa Hamburgs flygplats Fuhistioner, som skymta fran i morkret
buttel. Bilden togs sannolikt i samband med premiarframrusande tag."
turen den 15 mars 1923 med Junkers G 23 S-AAAF
Bolagets luftflotta var noggrant ut"Skane" pti linjen Malmo—Hamburg—Amsterdam.
vald och man hade som tidigare
namnts fastnat for professor Junkers tyska trafikmaskiner. Dessa hade starka metallkonstruktioner, som erbjod passagerarna den storsta sakerheten. Dessutom kunde man
klattra upp i dessa flygplan utan att skada skrovet, vilket varit en risk med tidigare och
lattare flygplanskonstruktioner. Bolaget innehade enmotoriga och tremotoriga Junkersmaskiner med plats for 4 till 10 passagerare for rund- och extraflygningar respektive
reguljar linjefart.

Stabilare tillvaro for familjen Holmen
Familjen Holmens tillvaro var nu betydligt stabilare an under de forsta osakra flygaren.
Man bodde pa Norra Vallgatan och hade det gedigna telefonnumret 44 77. Har foddes
familjens tredje och sista barn Sven.
Robert hade en faiblesse for bilar och varierade mellan markena Chevrolet och Ford.
Bilen anvandes bland annat till favoritsysselsattningen att kora och titta pa solnedgangen
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Roberts familj med
Vanja, hustru Nann;
Sven och Brita i
hemmet pd Norra
Vallgatan.
i Sibbarp. Ibland korde familjen ocksa till Bulltofta, inte for flygningens skull, utan for
att plocka massor av champinjoner vid backarna och falten. Ett annat minne är fran
1927, da Robert landade i ett gladjerusigt Paris dagen efter det att Charles Lindbergh
genomfort sin och historiens forsta ensamatlantflygning den 20-21 maj med "The Spirit
of St Louis".

Export av skanska spettkakor
Under 1930-talet var Malmo-Bulltofta en av varldens bast skotta och modernaste flyghamnar. Dessutom var ABA ett av varldens framsta trafikflygbolag med manga rutter ut
over hela varlden och med en flygplanspark i varldsklass. Dessa vitt forgrenade rutter var
av noden, nar skanska spettkakor gick pa export over sa gott som hela varlden!
Robert Holm& flog pa London och Paris, men mest pa Amsterdam med flygplanet
Fokker F. XXII med namnet Lappland. Med sins 193 centimetrar i langd och fysiska
styrka var han val lampad att flyga den stora maskinen. Det fanns ett systerplan i Holland som stortade vid ett tillfalle liar Robert befann sig i landet. Familjens oro var stor,
innan man fick beskedet att det var det hollandska planet som hade stortat. Annars
minns inte Brita att Nanny var speciellt orolig utan kunde hantera pafrestningarna som
det ands maste ha inneburit med sin man luftburen under radande forhallanden i flygets barndom. Apropa Roberts langd sa kallades han for "Lingholmen" till skillnad fran
69

ROBERT HOLMEN - EN AV MALMOS PIONJARAVIATORER

Flygplanens konstruktion utvecklades med stormsteg under Robert Holmens flygarkarriar. Fran
trastommen med linnevav och pianotrad viixte det betydligt rejalare flygplanet "Lappland" fram.
den kortvaxte kollegan Liljeberg som kallades "Lilleberg". Robert hade ju ord om sig att
vara valdigt lugn. En medflygande reporter noterade efter en tur att "Holmen flog sa
natt och fint att askan pa en vid starten halvrokt cigarett satt kvar efter landningen".
Nagon gang pa 30-talet nar dottern Brita var liten fick familjen folja med ut till
Bulltofta for att halsa pa kapten von Braun som hade flugit ett stort plan av typen
Junkers G 38 med namnet "Hindenburg" fran Tyskland. Det var pa den tiden varldens
storsta flygplanstyp och dessutom fyrmotorigt, sa det var inte underligt att Brita var
imponerad. Hon minns ocksa garna flygdagarna pa Bulltofta da barnen fick folja med
upp och flyga med sin pappa. 1933 hade Robert flugit en stracka motsvarande 12 1/2
gang runt jorden och fick som en minnesgava to emot ett guldur av sin arbetsgivare
ABA. Robert blev "Kunglig hovflygare" efter att ha flugit kungligheter fran davarande
prins Cads hela familj.

Flytt till "Villa Hemmet" och friskare luft
Robert fick inte tillrackligt med frisk luft i stan, sa efter ett par ar pa Beridaregatan
flyttade familjen till "Villa Hemmet" pa Bellevue 1935. Detta vackra vita hus fran ungefar 1907 flankerades da av alcrar och inte som idag av villakvarter. Frisk luft fanns det
gott om.
Nanny och Robert planterade ett femtontal appletrad och en applespalje i sin nya
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tradgard. De knallroda Pigeon-applena hangdes i granen till jul. I vardagsrummet
agnade sig den tekniske husfadern at sin radio med en
Attestor hogtalare for att fa
riktigt bra ljud. Inte for inte
titulerades aviatoren aven
ingenjor. Robert laste ofta
dikter for sin hustru. Ofta
kom han hem med buketter
med 50 roda rosor fran sina
flygningar till Amsterdam.
Robert bade en faiblesse for bilar.
Ett tydligt och skrammande minne har dottern Brita fran krigsaret 1940. Tyskarna bade trangt in i Danmark: "En
kvall fick vi ett telefonsamtal fran en kollega till pappa som uppmanade oss att lamna
hemmet omedelbart. Jag packade psalmboken, bibeln och mina smycken i en liten resvaska och sa akte vi allihop klockan 12 pa natten. Bilen fick ha ett avgransande skydd pa
billyktorna for tyskarnas skull. Vi kom ut pa en belt morklagd Limhamnsvag och gav
oss av till Grantinge utanfor Hassleholm. Har fanns Nannys slakt. Militarerna i Hassleholm bade lagt beslag pa garden och tvingat familjen att trycka ihop sig i nagra rum.
Robert och bans familj fick bo pa halm pa golvet i drangkammaren. Han tog in sin
foljeslagare radion och bleu upprord var gang han horde Hitler gorma till folket. Mamma
Nanny hjalpte till att laga mat till soldaterna."
Denna evakuering for familjen varade ungefar
en vecka. Under kriget fick man inte kora bil
for bensinatgangen. Robert gjorde ett pahittigt
arrangemang med gastuber inne i bilen.
ilYGAFEs

NANNY

MEn
„s;

Slutet
Robert flog framforallt maskinen Lappland under sina sista aktiva ar, med passagerarflyg pa
Amsterdam. Lappland var stoltheten och en av
trotjanarna Mom det svenska trafikflyget. Dottern Brita minns andra flygplan som ocksa var
namngivna efter svenska landskap sasom Varm71
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land och Sodermanland. Under flygningar till Tyskland kopte Robert en kamera av
market Leica och fargfilm, som man annars inte fick tag pa i Sverige. I familjens fotoarkiv finns manga foton som har tagits av Robert.
1936 drabbades Robert av hjartfel och pensionerades redan vid 41 ars alder. Da hade
han flugit 875.000 kilometer i ABA:s tjanst. Samtidigt oppnades Bromma och alla flygare forutom Robert forflyttades till Stockholm. Den 7 juni pa Robertsdagen 1949 dog
pionjarflygaren Anders Robert Holmen, 54 ar gammal. Som person och flygare var han
hogt uppskattad av sina kollegor. Flygarvannerna lat resa graystenen pa Ostra kyrkogarden i Malmo som en hedersgarning for denne blygsamme och ansprikslose man.
Nanny vine att hennes livsledsagare skulle fa sin sista viloplats nara Bulltofta.

"Villa Hemmet".fills av nytt liv
Nagra ar senare dog Nanny Holmen. Dottern Brita hade haft annan bostad under atta
ar. Men 1958 flyttade hon tillbaka till barndomshemmet med sin man och sina barn.
Hennes gamla flickrum tapetserades om med korsbarstapeter och nu bor hon fortfarande
vid 79 ars alder i samma rum. Hennes tre barn fick vaxa upp i sina morforaldrars hem
och fyllde ater "Villa Hemmet" med liv. De har f'att hora koltrastens aftonsang fran
bjorkens topp och ringduvornas rogivande hoande fran de stora lindarna. An idag kommer nista generation med atta av Nanny och Roberts barnbarnsbarn pa besok till det
vackra gamla huset. Flygfotot fran 1935 Over hemmet hanger pa en vagg och minner om
Roberts tid som flygare.
Robert Holmen bras enligt slaktforskning anda ned till 1500- och 1600-talen pa
anfader och anmodrar med drivkraft. I den tidiga slakten finns manga sjiifarare som
drogs till Roberts nastan motsatta element: havet. Fran 1700-talet seglade dessa Onsalakaptener i sina brackliga farkoster pa olika lander i Europa och aven mer fjarran horisonter
Varje planta har behov av sin speciellt sammansatta jordman for att blomstra i full
prakt. Och man kan undra hur Roberts liv skulle ha gestaltat sig, om han med sin
flyglangtande sjal fatt tillbringa sitt liv pa garden i Dalsland. Som tur var gav emellertid
de kloka foraldrarna August och Berta honom redan i unga ar chansen till rat jordman
pa Ljungbyheds flygskola. Robert Holmen fick utvecklas och blomstra i sitt ratta element.
Han fick se Moder Jord lite grann sa dar fran ovan.
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Ett speciellt tack till Robert Holmens dotter Brita som sparat och bevarat materialet som gjort
denna artikel
Not 1. Forfattaren ar dotterdotter till Robert Holmen.
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Et got[andsk figurkapitx1
fra Kobenhavn
Nyt lys over 1300-tallets katedralgotik i Oresundsornrddet.
AF EBBE NYBORG

Forord
LAND OG BY I MIDDELALDERN
I over 20 ar har den sista helgen i oktober manad varit forbehallen ett symposium som
hallits Over temat land og by i middelaldern. Dessa symposier E'er& fram for alit det
gamla danska omradet. Symposierna lockar deltagare fran flera olika dicipliner och foredragen belyser olika foreteelser med en koncentration pa den medeltida perioden. Har
medverkar arkeologer, historiker, kulturgeografer, antropologer, botaniker med flera.
Genomforandet av symposierna sker pa olika platser och bestams fran gang till gang.
Det blir da upp till de lokala krafterna att ordna plats, foredraghallare, mat och se till att
det finns en ekonomi for symposiets genomforande.
fir 2000 var Skane platsen for symposiet. I organisationen ingick personer fran KOpenhamns bymuseum, Malmo Kulturmiljo och Kalmar lansmuseum. Platsen bestamdes till att vara pa Hven med tanke pa den koncentration av handelser, inte minst invigningen av den fasta forbindelsen Over Oresund, som berorde Oresund under aret. Foredragen skulle ocksa, sa langt det var mojligt, behandla Oresundsomradet. Ett frikostigt
bidrag for symposiets genomforande lamnades fran Malmo Kulturhistoriska forening.
Det blev ocksa bestamt att olika foredrag efter lite omarbetningar skulle delges en stone
krets. Det är dad& sjalvklart att har erbjuda Elbogens lasare lite olika artiklar som har
sin grund i Hvensymposiet. Bade for att symposiets olika amnen beror sakert Elbogens
lasare men ocksa som en form av redovisning for det bidrag som foreningen lamnade.
Det forsta artikeln kommer fran Ebbe Nyborg, Nationalmuseet Kobenhavn, som
behandlar en Gotlandsk figurkapital fran Kopenhamn och dar ocksa Malmo och St
Petri kyrka berors. Ytterligare bidrag kommer att presenteras i kommande arsskrifter.
Ingmar Billberg
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Fig. 2.
De senere ar har bragt flere
forsog pa at fa Oresundsomradets middelalderlige
kirkebygninger til at tale
om regionens betydning i
middelalderen, saledes Anders Andrens opgorelse af
kirkernes arealomfang og
Jes Wiinbergs optxlling af
Undersogelserne
godtgor, at man ved
Fig. 1.
sadanne kvantificeringer af
kirkelige vidnesbyrd kan underbygge det indtryk, som ogsa det skriftlige kildemateriale
giver: At Oresundsomradet havde en betydelig og voksende urbanisering i
senmiddelalderen. En anden tilgang sager at belyse kirkearkitekturens mere 'kvalitative'
aspekter - og dermed dens udsagn om omradet som kulturlandskab, om dets resurser,
af Kjeld
geografi, kultur- og handelsforbindelser. Her kan fra de senere ar nxvnes
de Fine Licht, Hugo Johannsen og Marian Ullen.2
Det folgende er et lille bidrag til sporgsmalene om katedralgotikens - eller hojgotikens
- former og baggrund i Oresundsomradet. I Badstuestrazde midt i middelalderens
Kobenhavn er der 1903 fremkommet et molesteret figurkapitx1 af kalksten (fig. 1-2).
Det har siden vxret upaagtet og er aldrig publiceret, vel bl.a. fordi man ikke har haft
nogen sikker formening om, fra hvilken kirke det stammer.3 Kapitxlet er stxrkt odelagt,
nu 23,5 cm hojt, storste tvm. 36 cm. Formen har forneden vxret cirkulxr (tvm. ca. 20
cm), foroven ojensynligt ottekantet, med sidefacetter, der ages opefter og afsluttes med
en rundstav under en hulkehl. Af sidernes relieffigurer er hovedsagelig ovre halvdel af en
staende S. Peter bevaret (fig. 2), nu 14 cm hoj. Han er halvt vendt mod hojre, venstre
hand holder en meget stor nogle med stotte af albuen, mens hojre hand samler den
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folderige kappe foran brystet. Det store runde hoved har vidtabne ojne og fuldskzg, der
kun ses ved kinderne, da det meste af underansigtet er afstodt. Det korte har har en Lille
skalleplet, men er ellers fyldigt og viltert lokket med en markeret rifling; glorieskiven er
forsynet med en dobbelt linjekontur. Til venstre for Peter ses resterne af endnu en
glorieskive, og til hojre for ham er der i nogen afstand bevaret en skrat oprakt underarm.
Sa lidt er i behold af figurreliefferne, at man nxppe tor sige, hvor mange figurer, der ialt
har vxret tale om. At det har drejet sig om apostle og saledes om et 'apostelkapit2d,
ligger derimod lige for. Tilstrxkkeligt er bevaret af kapitxlet til umiddelbart at fastsla, at
dets hojgotiske figurstil daterer det til forste del eller midten af1300-tallet, og at kapitxlet
er uden sidestykker i tidens Danmark. Dets datering og eksklusivitet gor det sandsynligt, at
arkitekturdetaljen hidrorer fra byens gamle
hovedkirke, kollegiats- og sognekirken Vor Frue,
der blev fornyet netop i 1300-tallets forste de1.4
Herpa peger ogsa fundstedet, idet Badstuegade
ligger blot 150 m fra kirken.
Vor Frue i Kobenhavn er den darligst kendte
af Danmarks middelalderlige storkirker. Det
skyldes, at den blev stxrkt odelagt ved brand
1728 og atter ved det engelske bombardement
1807, hvorefter ruinen blev nedbrudt for at give
plads til Kobenhavn nuvxrende domkirke i Hassicistisk sta.' Middelalderkirken kendes derfor
hovedsagelig gennem prospekter fra 16-1700tallet (fig. 3) og fra arkzologiske udgravninger
1925 og 1942, der frilagde koromgangens piller Fig. 3.
i en hojde af ca. 1,5 m. samt dele af et kapitelhus. Af vidnesbyrdene kan udledes, at
kirken havde basilikalt langhus i seks fag, et tvxrskib med gavle i flugt med
sideskibsmurene, samt et omgangskor af fransk katedraltype i form af fem polygonale
kapeller. Herved har den forsvundne Vor Frue kirke i Kobenhavn svaret sa rig* til S.
Petri kirke i Malmo (fig. 4), at man i arkitekturforskningen har talc om de to som
'sosterkirker'.6 Den hojgotiske Vor Frue kirke formodes opfort efter en brand 1316, mens
pabegyndelsen af S. Petri kirke med urette har vxret knyttes til aret 1319. I realiteten er
ingen af arstallene bindende, ej heller er det givet, at den kobenhavnske kirkebyggeplads
har haft prioritet i forhold til den i Malmo. Byggerierne kan vxre pabegyndt allerede o.
1300, og ma i alle tilfx1de antages at have strakt sig over adskillige artier.?
Der er ingen tvivl om, ad hvilken vej katedralgotikens franske arkitekturidealer naede
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Oresundsomradet. Mens Nordens
kirkebyggeri i 1200-tallet hentede
inspiration og bygmestre fra Frankrig,
II
I
England, Rhinomradet og Westfalen,
411111101111111111 IRIAN
:4
var de nordtyske Hansabyer med
1300-tallet blevet helt dominerende
som kulturformidlere. De to kirker
ved Sundet er tydeligvis anlagt som
reducerede udgaver af den mxgtige
Mariakirke i Lybxk (fig. 4), hvis
opforelse antages pabegyndt o. 1270,
maske dog forst henved 1280. Om
Mariakirkens nxrmere arkitektoniske
afstamning taler klarest korkapellerne, der ikke udgar fra en selvstxndig koromgang, men er trukket
ind imod hojkoret, saledes at de selv
danner omgangen. Planlosningen er
sj xlden i Frankrig. Den optrxder
tidligst ved domkirken i Soissons
(fuldfort 1212), herefter i Bayonne
(fra 1213) og Quimper, hvorpa den
isxr gor sig gxIdende i det belgiske
omrade, ved domkirken i Tournai og
ved de store bykirker i Gent og Brugge. Andre trxk ved Lybxk-byggeriet har deres
forudsxtninger andetsteds, forst og fremmest i Rhinomradet, hvor katedralgotiken slog
igennem med den 1248 pabegyndte domkirke i Mon.' Lybxks Mariakirke, hvortil slutter sig en fornyelse af samme bys domkirkekor i tilsvarende arkitekturformer, fik
efterfolgende en rolle som noglemonument ved Ostersoen, idet den blev inspiration for
en rxkke byggerier i hidtil uset malestok, saledes Nikolajkirken i Stralsund (pabegyndt
efter 1290), klosterkirken i Doberan (pabegyndt efter brand 1291), domkirken i Schwerin
(koret fxrdigt 1327), Mariakirkerne i Rostock og Wismar, Petersskirken i Riga og altsa
de to kirker i Kobenhavn og Malmo, der ma skyldes nordtyske bygmestre.9
Fxlles for alle disse kirker i det sydlige Ostersoomrade er, at deres byggemateriale er
tegl. Et bredt band henover de nordlige Nederlande, Danmark, Nordtyskland, Polen og
det sydlige Baltikum udviklede sig fra det sene 1100-tal til Nordeuropas teglstensbxlte.
Disse lave slettelande savnede den gode kalksten, der benyttedes i Frankrig, England og
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Syd- og Mellemtyskland og som MIEVIIIMEIMINUMMUMMIL
INIME
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asmusenimansusuagamammuss
muliggjorde en bygningsforsiring med rige diimu....asomse
profiler, naturalistisk bladvxrk, przgtige
figurportaler og groteske vandspyere
(fransk: gargouilles). Derfor matte allerede
Valdemarstidens forsog pa at indfore den
tidlige franske 1100-talsgotik i omradet
fore til arkitekturlosninger, der nok i omradet oplevedes som epokegorende, men
som i forhold til forbillederne var
udprzget forenklede, saledes i Roskilde
domkirke (korafslutning o. 1225).10 Og
derfor er der ogsa ved Lybxks Mariakirke
tale om en noget tillempet katedralgotik.
Stedvis ser man imidlertid i denne
teglstensgotik ('Backsteingotik'), at
bygmesteren har sogt at opna nogle af den
rigere kalkstensarkitekturs effekter ved at
I
1
.
supplere teglen med andet materiale, der
Fig: 5.
bl.a. kunne muliggore en vis figurskulptur.
Det er i denne sammenhwng, det kobenhavnske kapitzl ma ses. Flere sadanne
figurudsmykninger er dog ikke som dette af kalksten, men modelleret i stuk eller andet
materiale, i sig selv et udtryk for den opfindsomhed, der brugtes for at overvinde teglens
begrxnsninger. Afstuk er saledes en serie hvxlvkonsoller med mere eller mindre groteske
scener i Lybxk Mariakirkes sikaldte Brevkapel, der er opfort efter 1310 (fig. 5, indsat).
Yderligere en sadan serie findes i samme bys dominikanerkloster (kapitelsalen), hvor
billedkapitxlerne dateres o. 1350 og har almene stiltrxk tilfa lles med kobenhavnskap itxlet.11
Det siger sig selv, at vores hovedinteresse ma rettes imod sadanne arkitekturelementer
af kalksten. Ogsa her rummer Lybxks Mariakirke gode prover, der kan tjene som
eksempler. Allerede fra forste ford har dens arkitekt saledes brugt veltilhugget kalksten
til solder, bladkapitxler, gesimser og portalindfatninger samt til en serie vandspyer, af
hvilke den sidste styrtede ned ved bombardementet 1942.12 1310-20 opsattes i forbindelse
med Brevkapellet en portal, hvis kapitzlband har en egentlig billedskulptur i form af
sma drolerier i velhugget lovvxrk. Og endelig fik Mariakirken 1377 et lektorium (en
Ixsetribune foran koret) hvis bxrende sojler havde kapiteler med bladvxrk og figurer.
Eftersom lektoriet blev odelagt ved bombardementet 1942, er disse kapitxler darligt
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kendt. Bevaret er hovedsagelig et kapitx1 med en ridder i dragekamp (fig. 5, indsat), der
atter har almene stiltrxk tilfxlles med kobenhavnskapitzlet.13
Et vxsentligt sporgsmal, nar det gx1der Mariakirkens kalksten og tilsvarende
arkitkturdetaljer i teglstensgotiken,14 er kalkstenens oprindelse og stenhuggernes herkomst
og skoling. Tager vi stenmaterialet forst, sa er en teknisk bestemmelse og stedsbestemmelse
heraf nok mulig, men sadanne undersogelser er mig bekendt ikke ivxrksat i vxsentligt
omfang pa denne type materiale. Hovedsgelig ma der foreligge folgende muligheder.
Kalkstenen kan vxre indfort sydfra, fxrdighugget eller ubearbejdet, i hvilket sidste tilfx1de
stenhuggere ogsa var at hente i Mellemtyskland. Eller stenen kan vxre tilfort nordfra, fra
Gotland, der siden 1200-tallet havde en meget betydelig kalkstensproduktion, og som
af samme grund besad en noglerolle i den mellemskandinaviske katedralgotik, hvis
hovedmonumenter er Uppsalas og Linkobings domkirker samt det sakaldte Store Kapel
ved Mariakirken i Visby." Fra Gotland eksporteredes bade ubearbejdet kalksten og
fxrdighugget sten i form af dobefonte, kapitxler mm. Nar det gx1der sten, der er
eksporteret i ubearbejdet stand, kan kun en teknisk undersogelse spore den tilbage til
Gotland, og dens udhugning pa anvendelsesstedet kan meget vel reprxsentere en lokal
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eller kontinental tradition forskellig fra Gotlands.16 For fxrdighuggede gotlandske stykker
gx1der det til gengx1d, at de ofte alene ud fra deres typer og former kan tilskrives gotlandske
stenhuggervxrksteder, hvis arbejder findes rundtom pa oen selv.
Det mest bemxrkelsesvxrdige eksempel pa sadan fxrdigeksport af gotlandske kapitxler
til de sydlige ostersolandes teglstensgotik er tillige en hovednogle til det danske kapitxl.
Det drejer sig om det cisterciensiske kloster i Kolbatz i Pommern, hvorfra stammer
adskillige kapitzler, af hvilke de tre er sammenhorende og her er af saerlig interesse (fig.
6-7). Formen er som kobenhavnskapitxlets, idet den dog oventil er kvadratisk; hojden
udgor op til 42,5 cm (alt efter bevaringen), bredden 33 cm. Pa det sakaldte
'Djxvelkapitx1' (fig. 6) ses en manende advarsel imod den ondes fremfxrd blandt
munkene. Pa det ret odelagte 'Maltidslcapitx1' vises madtillavningen i klostret, og endelig
ses pa siderne af 'Apostelkapitzlet' (fig. 7) fire staende apostle, Peter, Paulus, Bartolomxus
og Jakob d.x., der adskilles af bladvxrk pa hjornerne. Kapitxlerne formodes ud fra deres
motiver at have hart til i klosterets nu forsvundne refektorium (spisesal). Rummet skal,
som klosterbygningerne i ovrigt, have staet fxrdigt 1347, og da bor ogsa kapitxlerne
have vxret pa plads."
Med apostelkapitzlet har vi i Petersfiguren (fig. 7) et motiv, som direkte kan
sammenlignes med kobenhavnskapitzlets Peter (fig. 2). Der ma noteres formelle forskelle,
saledes er figuren fra Kolbatz ikke sidvendt, men frontal, og hans nogle er flyttet over i
hojre hand. Men ellers er lighederne i stil og manor pafaldende. Figurerne har ojensynligt
det samme kropssvaj, de har samme store runde hoved, samme har og skalleplet, og
samme dragtfolder. Derimod savner kobenhavnsfiguren de dobbeltkonturer, der pa
kolbatzfiguren lober langs klxdesommene, og som er noget karakteristisk for det
pagx1dende gotlandske stenhuggervxrksted. Hertil er at sige, at langtfra alle vxrksedets
figurer har dette trxk, der ses hyppigst ved dragtens nedre somme, som jo ikke er i
behold pa kobenhavnskapitxlet. Helt afgorende er imidlertid, at kobenhavnskapitzlet
udviser et andet sxrtrxk for dette gotlandske vxrksted, nemlig glorieskivens
ejendommelige dobbeltkontur. Der er ingen tvivl om, at kapitxlerne fra Kolbatz og
Kobenhavn skyldes samme gotlandske stenhuggervxrksted, der af gotlandskunstens
legendariske kender, Johnny Roosval, har Bet mesternavnet 'Egypticus'.'8
Selv om dette vxrksted havde en meget standardiseret produktion, synes det kun i et
beskedent omfang at have arbejdet til eksport.'9 Erland Lagerlof har vist, hvordan dets
stenhuggere var stxrkt integreret i en 'byggehytte' (et bygmestervxrksted), som stod for
nyopforelsen af en rzkke kirker pa oen i en ambitios hojgotik, der savner sidestykke i
nordens sognekirkebyggeri. Ofte ses man da ogsa at have forbygget sig, saledes i Larbro
og Oja, hvor kun tarnene er fxrdiggjort - med elegante sojlegallerier og groteske vandspyer.
Tilsvarende er det i Garde, Burs og Lye kun korene, der er afsluttet, og som endnu tjener
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Fig. 7.
sammen med et mindre romansk skib. Indvendig har stenhuggerne foldet sig ud pa
kapitxler og konsoller som i Hablingbo, hvor de gammelegyptiske former (som
hatorkapitxler) inspirerdede Roosval til navnet 'Egypticus'. Udvendig ger skulpturen
sig isxr gx1dende pa portalerne, hvis rigt artikulerede spidsbuer krones af stejle
'vimperger'(spidsgavle), der ofte har topfigur i form af den tronende eller opstandne
Kristus. Ogsa tympanon kan rumme figurscener, typisk Marias Himmelkroning. Og
kapitxlbandene har rxkker af scener fra det gamle eller ny testamente som det ses i
Stanga, hvor tympanonfeltet rummer en Peterfigur med bog (fig. 8), men ellers nxsten
svarende til kobenhavnskapitxlets. Figurerne er undersxtsige med runde fyldige hoveder,
og den udtryksfulde hoviske gestik har et charmerende isIxt af nxsten barnlig
fortxlleglxde."
Ikke alene er arkitektur og skulptur noje integreret i byggehyttens kirker. Ogsa nar
det gx1der deres ovrige udstyr, er det fxlles prig sa slaende, at man nxsten far indtryk af
en art 'totalentreprise'. I kirkernes indretning med kalk-, glas- og tavlemaleri samt alterskulptur er der et sadant sammenfald i stilmaner og forlxgsbenyttelse, at det ligner en
fxlles enhedskultur, en Egypticussti1.2' Det nye kor i Lye fik saledes kalkmalerier med en
82

ET GOTLANDSK FIGURKAPITAL FRA KOBENHAVN

tronende Kristus over alteret, der ganske svarer til portalvimpergens, og dets vinduer en
serie glasmalerier i ganske de samme stilformer. Interessant nok er det andetsteds i det
gotlandske glasmaleri muligt at finde en prxgtig figur af Peter (fig. 9),22 som atter ses
udfort efter samme forlzg som kobenhavnskapitazlets og ma angive, hvordan dens nedre
partier har fremtradt.
Af portalerne knytter kobenhavnskapitzlet sig saerlig nxrt til den storste af dem alle,
Stanga kirkes sydportal (fig. 10), idet flere af dens figurer udviser samme Lille szrtrxk i
form af en dobbelt gloriekontur. Der er saledes grund til at tro, at vort kapitzl er blevet
til i samme arbejdsforlob som Stangaportalen, der trzffende er blevet karakteriseret som
en 'arkitektonisk storhedsdrom'.23 Men hvornar mon? Erland Lagerlof har 1975 villet
datere Egypticusvxrkstedets arkitektur og skulpturer til mellem 1330 og 1380. Denne
datering bygger bl.a. pa vxrkstedets involvering i det nxvnte Store Kapel ved Visby
Mariakirke, som man har identificeret med det 1349 grundlagte "Swertingske kapel".24
Tidsfxstelsen af Egypticusvwrkstedet matte af flere grunde synes lovlig sen. Dels kunne
stilistiske grunde tale for at sxtte dets begyndelse tidligere i arhundredet, og dels var det
nxrliggende at se Valdemar Atterdags erobring og plyndring af Gotland 1361 som
begyndelsen til enden for sa stortanlagte byggerier som Egypticusvxrkstedets.25
Her er det vxsentligt, at Gunnar Svanstrom 1978 paviste, at Visby Mariakirkes
Swertingske stiftelse 1349 i realiteten gjaldt et line og arkitektonisk ubetydeligt kapel
ved kirken, hvorved Store Kapel kunne indplaceres naturligt som en pragtbygning fra o.
1310 med den tidligste udfoldelse af katedralgotikens arkitektoniske skulptur pa Got-

Fig. 9.

Fig. 10.
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land. Det skete ojensynligt dels ved Ian fra byggepladsen ved Uppsala domkirke, hvor
man Ixnge arbejdede under en rigtig fransk bygmester, Estienne de Bonneuil. Dels var
der tale om en helt dominerende pavirkning fra tysk hojgotik, som kom til at danne
udgangspunktet for Egypticusvxrkstedet.25 Saledes ma dets virke nu snarere dateres
mellem 1320 og 1360.26 Og holder vi fast ved Erland Lagerlofs gruppering af vxrkerne,
der henforer Stangaskulpturerne til den tredje af fire kronologiske grupper, vil en sandsynlig datering vel vxre o. 1340 - ogsa for kobenhavnskapitxlet.27
Hvor i Kobenhavn Vor Frue kirke kunne kapitzlet txnkes at have fundet anvendelse
ved denne tid? Imod en anbringelse i selve bygningen taler, at bygningen nok har haft
plads for udhuggede konsoller som en patruffet bladkonsol af lokal kridtsten (se
slutvignet),28 derimod ikke for kapitxler som vores, der forudsxttes at krone en fritstaende,
hvxlvbxrende sojle. Kapitxlet kunne derfor hovedsagelig tznkes i to sammenhxnge.
Det kan have vxret et af flere, som bar hvxlvene i kirkens lektorium.29 Eller det kan have
haft plads i kapitelhuset, der var en tidlig, toetagers tilbygning ud for wire korsarmsgavl,
og som ses pa Jan van Wijcks prospekt 1611 (fig. 11). Dette kapitelhus kendes tildels fra
en udgravning, der i underetagen paviste et ostre rum med midtsojle af granit, som ma
have biret fire hvxlv. Vort kapitxl kan have kronet denne sojle, men mere sandsynligt er
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vel, at det har baret hvaelvene i overetagen, der rummede den egentlige kapitelsal og som
siden tjente som universitets-lektorium.3°
Kapitwlet lofter teglstensgotiken ved Oresund en smule op i den Masse af bygninger,
der som Lybxks Mariakirke fik en vis skulpturudsmykning. Skont kapitxlet er hjemskrevet
fra Gotland, er stilen som nxvnt tysk og kan findes spredt i nordtysk skulptur, glasmaleri,
kalkmaleri og guldsmedekunst samt ikke mindst i bronzestobekunsten, som den bl.a.
reprxsenteres af lybxkkeren Johannes Apengeter (dvs. 'Abestober').31 Normalt modtog
Sundomradet naturligvis ikke sadanne hanseatiske kunstimpulser via Gotland, men
direkte sydfra. Det kunne ske i form af import, som nar Valdemar Atterdag o. 1350 lod
sine forzldre hxdre ved at lade en lybsk bronzestober skabe deres gravfigurer mm. til
tumbaen i Sore) kloster.32 Og det skete ved lokal optagelse af stiltrxkkene i stedlige
vxrksteder. Nar det gilder den her behandlede stil, vandt den kun i begrxnset omfang
indpas i Sydskandinavien. Netop i Oresundssomradet moder vi den dog i kalkmaleriet,
saledes i det sydskanske 'Snarestadvxrksted og hos den sjx1landske 'Skibbymester'.33
Hans malerier i kirker som Skibby (fig. 12), Kirkerup, Tveje Merlose og Seise) har tydeligvis
samme tyske forudsxtninger som Egypticus og gar endnu lidt lxngere end Egypticusvxrkstedet i retning af en folkelig udtryksfuldhed.
Artiklen findes ogsa trykt i Historiska Meddelelser om Kobenhavn 2002, s. 24-36.
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Petri idockor
AV INGE LOFSTROM

Magda Wollter var pa sin tid en kand Malmopersonlighet. Hon skildrade i tre
romaner livet i Malmo under olika epoker. Hon stiftade ocksa en kvinnlig orden
som kom att bli utgar
' igspunkt for klostret Mariavall pa Osterlen.

.fir 1946 utkom det pa Gleerups forlag en roman som blev mycket uppmarksammad.
Den hette "Dit S:t Petri klockor nadde". Den fick mycket positiva recensioner, blev
allmant last och utkom snabbt i en andra upplaga. Den blev oversatt till tyska och
hollandska.
Forfattarinnan hette Magda Wollter och var 'dram vid en flickskola i Lund. Hennes namn var dittills ran obekant, men genom sin roman blev hon en kand och omtalad
person. Under 'Oren som foljde kom hon att betyda mycket bade genom sin fortsatta
forfattarskap och genom sina kyrkliga insatser.

Hon foddes 1895 pa Hven. Foraldrarna var kronolansman Kjell Magnus Wollter och
hans hustru fodd Moller. I ett vitkalkat skanskt hus pa on upplevde hon en lycklig
barndom. Efter att ha genomgatt den vanliga folkskolan kom hon 1909 in pa Abergska
gymnasiet i Malmo. Hon fick dar som kristendomslarare Albert Lysander, den kande
prasten i S:t Petri. Han fick mycket stor betydelse for henne redan da och sedermera
genom hela livet. Hennes avhallne far hade nyligen avlidit, och hon upplevde sig pa
manga salt rothis. I sift ungdomliga solcande fann hon hjalp av Lysanders konfirmationsundervisning och av kyrkolivet i S:t Petri.
Hon hade en typiskt intellektuell begavning och studerade vidare vid universitetet i
Lund, dar hon skrev in sig vid teologiska fakulteten, Det var ovanligt med kvinnliga
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studeranden som laste teologi. Hon blev teol.kand. 1916 som forsta kvinna i Sverige
med den examen.
Under studiearen yid universitetet kom hennes kristna installning i gungning. Hon
har berattat om hur den liberala teologin och den nya bibelkritiken paverkade henne. Det
blev en hard torn skriver hon for den konfirmand som haft sin trygghet i Lysanders
hogkyrkliga och ortodoxa framstallning av den kristna tron.
Men denna period av tvekan och tvivel hade en overgang. Avgorande var nar hon
deltog i en nattvardsgang i en kyrka i Oxford och fick en religios upplevelse som med
hennes egna ord var som att ga till ro vid klippan Kristus.
Hon fortsatte sina studier vid universitetet i Lund och paborjade arbetet med en
avhandling som skulle handla om en hollandsk medeltida klosterrorelse. Men hon Overgick 1921 till skoltjanst och blev anstalld vid Lindebergska flicklaroverket i Lund. Hon
kvarstannade i tjansten fram till 1945 da hon pa egen begaran fick fortidspension. Kanske kande hon pa sig att lararyrket inte precis var hennes kallelse. Kanske var det andra
uppgifter som hon skulle vilja agna sig at. Hon var nu femtio ar och flyttade till Malmo.
Ett nytt livsaysnitt borjade.
Det var pa tva omraden hon skulle Ora sina viktiga insatser, forfattarskapet och klostertanken.

Hon utgav pa 1940- och 50-talet tre romaner. En fjarde hade hon planerat och paborjat. Den skulle ha titeln "Sa som silver luttras". Men den fullbordade hon inte.
Debutromanen, "Dit S:t Petri klockor nadde", dr den kvantitativt storsta (416 sidor)
och med hansyn till det historiska stoffet tyngst vagande av hennes bocker. Hon skildrar
i sex kapitel lika manga historiska perioder, fran medeltid till modern tid. Det ligger
mycket av fackkunskap bakom skildringen. Men som roda tradar i vaven loper manniskooden, ljusa och morka, romantiska, fangslande. Allt utspelas med S:t Petri kyrka
som den fasta punkten i vaidingarna.
Forsta kapitlet utspelas pa 1300-talet. Borgmastare Gottschalks dotter Ingerd ar trolovad med trasnidaren Jep. Drottning Margareta, unionsdrottningen, kommer pa besok. Hon ska fortsatta till Vadstena, och Ingerd foljer med pa resan. I Vadstena bor hon
hos Birgittasystrarna och kanner kallelsen att bli en av dem. Jep blir ensam kvar i Malmo
och overvinner sorgen flax han snidar den underbara guldmadonnan som far sin plats i
S:t Petri.
Stormen heter nasta kapitel. Vi ar pa 1500-talet och lutherdomen hailer pa att to Over
efter katolicismen. Borgmastare Hans Mikkelsen dr trogen mot det gamla. Hans eftertradare jorgen Kock har gatt Over till lutheranerna. Claus Mortensen kommer och pre92
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dikar reformationen i S:t Petri. En upphetsad pobelhop ungdomar vill riva ner alit det
gamla. De bryter sig in i kyrkan och slar sunder och branner upp helgonbilder och
altarprydnader.
Hundra ar senare var det ater stor dramatik i Malmo. Det var standiga krig mellan
Danmark och Sverige. Borgarna i Malmo ville aterge staden till danskarna men komplotten upptacktes och ledarna hangdes. Vid samma tid forsokte ett par katolska munkar i hemlighet nastla sig in i Malmo vilket misslyckades och de blev efter tortyr avrattade. Har har Magda Wollter utnyttjat Albert Lysanders forskningar som han lagt fram
i boken "Jesuiterna i Malmo".
Nasta kapitel: 1700-talet. Nu ar det fred i Skane. Prosten Aulin predikar i S:t Petri,
men samtidig ar det manga som ansluter sig till den frikyrkliga herrnhutarforsamlingen
i kvarteret Ladugarden. I staden muter kanda gamla malmonamn - radman Frans Sue11,
borgmastaren Josias Hegardt, landshovdingen Stael von Holstein. Den unga vackra Anna
Malmstedt firar brollop med sin trolovade men festen stores av pietisterna som vill forbjuda dans och fest.
Jerusalem heter foljande aysnitt. Da ar vi framme i mitten av 1800-talet. Jerusalem
och Betlehem var tva fattigomraden i Malmo. Men i slummen finns det ocksa gemenskap
och hjalpsamhet mellan manniskorna. Syskonen Gott och Femia far hjalp av den lattfardiga men godhjartade Benedikta. Det ar under denna period som Petri bygges om
och den forut forgyllda och fargrika altaruppsatsen malas over med gra limfarg. (Den
forsvann inte forran under Lysanders tid, da han lat aterstalla den i sin forna prakt.)
Efter de fem kapitlen foljer ett kortare ayslutningskapitel. Vi ar framme i 1900-talets
borjan. Den unge prasten, nyvald kyrkoherde, gar efter dagens slut ensam i kyrkan med
sina tankar. Man behover inte tveka om att det handlar om Albert Lysander, fast han
inte namnes vid namn.

Boken om S:t Petri var en imponerande prestation av forfattaren med sina omsorgsfullt
malade tidsbilder och sin strama stil. Hennes nasta roman, "Du nalkas ljuva sommar"
(1949), var i mycket annorlunda. Miljon ar arbetarkvarteren kring Jerusalemsgatan och
Sjalbodgatan och Asylen. Tiden ar borjan av 1900-talet. Det ar en roman med ett brokigt persongalleri skildrat med mycket humor. Hon berattar realistiskt om manniskornas vardagsmiljo med kvinnornas gral och mannens lordagsfylla, med fattigdom och
losaktighet, men med ljusa strak av idyll och humor och religiositet.
Fargstarka och originella personligheter passerar revy. Dar ar fabriksarbetarna Martensson och West med sina fruar, den lattsinniga Augusta som sa smaningom blir frgst,
sommerskan Hildina och den raliga "Simpan". Huvudpersonen, flickan Monaca Warsell,
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ar inackorderad i en arbetarfamilj under sin gymnasietid. Man tar inte miste om man

papekar att Monaca Warsell har samma begynnelsebokstaver som Magda Wollter - det
ar utan tvivel egna ungdomsupplevelser som hon skildrar: hennes skolflicksaktiga idealitet, hennes gladjeamnen och besvikelser. Hon har S:t Petri kyrka och gudstjansterna
dar som de fasta punkterna i livet.
Hon moter prasterna, den unge hogkyrklige pastor Kerck och den gamle kloke prosten Ek. Hon umgas med sina skolkamrater fran olika mintier. Flickorna diskuterar
socialism och kvinnororelse och religion och foralskelser. Somliga drabbas av harda
&len, romanen ar inte nagon happy end-litteratur.
Boken "Du nalkas ljuva sommar" ar en fargstark Malmoskildring. Man lever med
bland dessa enkla nanniskor, gamla och unga, i de typiska smagatorna och kvarteren i
gamla Malmo. En varld som de fiesta av oss aldre har minnen ay.
Den tredje romanen heter "Kellers". Den kom 1953 och handlar om en tysk familj
Kellers som invandrade till Ska'ne. Huvudpersonen ar Boy Keller, en bortskarnd och
slarvig ung man som blir relegerad fran den kristliga skolan i Christiansfeld och skickas
hem till Malmo. Han ar kamrat med kopmanssonen Efraim Bager fran Malmo av den
kin& slakten. Tiden ar 1840-talet. Samtidigt skickas flickan Christiane Metz till Sverige
for att Tara hushall pa garden Sparreberga utanfor Lund, som var centrum for
Roseniusvackelsen. Ungdomarna lar kanna varandra och ingar aktenskap. Boy hailer pa
med misslyckade affarer och gar i konkurs. For att familjen ska kunna leva vidare tar
Christiane plats som mejerska pa garden Ulrikedal. De lever i skuggan av herrskapet pa
garden, forbisedda och fattiga. Dottern Marie blir konfirmerad for Efraim Bager, som
nu blivit prast vid tyska kyrkan i Malmo (alltsa Caroli). Boy gar utan arbete och forfaller
mer och mer. Barnen ger sig ut i varlden. En av &mama, Doris-Dulli rikar ut for
odagan kadetten Adrian Helin.
Romanen Kellers ar en slakthistoria med manga utgreningar. Initierade personer har
meddelat att boken ar mycket verklighetsnara. Familjen Kellers motsvarar Magda Wollters
mors slakt. Boy Keller, oduglingen, skulle alltsa vara hennes morfar. Hur nara berattelsen foljer verkligheten kan ingen utreda. Det at en mork och delvis tragisk familjekronika men mycket skickligt skriven med interiorer fran skansk landsbygd och med fangslande manniskooden.

Samtidigt som Magda arbetade vid sitt forfattarskrivbord agnade hon sig at en helt
annorlunda uppgift, en stark inre kallelse som hade gripit henne redan i ungdomen - en
drom om att skapa en kvinnlig klosterorden inom svenska kyrkan.
Det fanns inom Lunds stilt ett hogIcyrkligt brodraskap av praster, SCA, som stiftats
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av Albert Lysander. Magda Wollter samlade nagra
kvinnor i en motsvarande kyrklig gemenskap, SCA:s
systrakrets. Det skedde 1939. Ur denna stone krets
framgick det efterhand en mindre grupp som under
Magda Wollters ledning \rifle leva efter klosterlivets
ideal. Systrarna flyttade 1948 in i en inkopt rymlig
villa pa Fridhem som fick namnet S:t Petrigarden.
Somliga minns kanske det stora vita huset inte langt
fran Slottsstadens kyrka. Systrarna levde efter en faststand ordning med gemensamma bonestunder och
kristna levnadsregler.
Man sag dem ibland nar de deltog i gudstjansterna i flagon kyrka, i forsta hand S:t Petri. De hade
en sarskild drakt, en sorts klanning i gratt tyg, en
huvudbonad med dok. Somliga som sag dem trodde
Magda Wollter i ordensdrakt - sd
att det var katolska nunnor. Men de fiesta visste att
allvarlig sag hon inte alltid ut.
systraskapet tilhorde svenska kyrkan.
1952 utgav Magda Wollter skriften "Klosterkallet", dar hon lade fram sina ideer om
en kvinnlig orden inom svenska kyrkan. En som understodde Magdas ideer var biskop
Gustaf Aulen som skrev en mycket positiv recension om boken i SDS.
I huset inreddes ett rum till kapell, och det invigdes 1958 av biskop Nygren, i narvaro
av biskop Gustaf Aulen, 011e Nivenius och mig. Biskop Nygren uttalade sig mycket
positivt om Magdas ideal och sade bl.a. att kyrkligt ordensliv behovdes Mom svenska
kyrkan.
Magda ingrep i debatten om kvinnliga praster genom skriften "Annorlunda", dar
hon havdade att man och kvinnor hade olika uppgifter i kyrkan, uppdragen var annorlunda, prastambetet var av olika skal anfortrott at man allena, menade hon.
Den forsta gruppen av systrar upplostes av olika orsaker, vilket for Magda var anledning till stor besvikelse. Men S:t Petrigarden fanns kvar, och 1957 bildades en ny orden
som fick namnet "Jesu Moder Marias Systraskap". Det var yngre systrar som slot upp
och som skulle fora verket vidare. Magda sjalv fick 1964 lamna ledningen pa grund av
sjukdom. De sista aren av sitt liv levde hon pa sjukhem, drabbad av tilltagande senilitet.
Hon avled 1968.
Foljande ar salde systrarna huset pa Fridhem och forvarvade ett fore detta alderdomshem i Ostra Sonnarslov, som de inrattade for sitt gemensamma klosterliv. I stadgarna
fanns det inskrivet att klosterstiftelsen skulle tilhora svenska kyrkan. Verksamheten fick
ekonomiskt understod fran stiftet och var alltsa helt ansluten till svenska kyrkan.
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Vad som sedan hande var att systrarna pa 80-talet genomdrev en andring i stadgarna,
sa att dar inte langre skulle sta nagot om anknytningen till svenska kyrkan. Man strok
ocksa paragrafen att en prast Iran svenska kyrkan skulle vara med i styrelsen. Det visade
sig att det fanns en aysikt bakom atgarderna. 1983 overgick systrarna (de var da atta
stycken) till den katolska kyrkan. Deras orden, Magda Wollters skapelse, anslots till den
romersk-katolska kyrkans organisation. De ekonomiska tillgangarna overlats ocksa och
blev grunden till det katolska kloster som under namnet Mariavall byggdes upp nara
Kronovall i ostra Skane.

Magda Wollter var en ovanlig personlighet. Hon var en briljant begavning med pafallande talang for att uttrycka sig i ord och formuleringar. Hennes djupa religiositet var
grunden i hennes \risen och en rod trad i forfattarskapet. Hennes kyrkliga ideal hangde
samman med den hogkyrkliga och liturgiska rorelsen inom svenska kyrkan. Nagon tanke
pa konversion till katolicismen var savitt man vet aldrig aktuell for henne.
I sitt umgange med andra kunde hon vara ganska reserverad och hade inte alltid lag
for vardagliga kontakter med medmanniskor. Det marktes kanske ocksa i hennes
larargarning. Britt G. Hallqvist, som hade henne som larare i Lund, talade om Magdas
noli me tangere-attityd; man respekterade och varderade henne men kom henne inte
nara. Det ar ju ofta sa med begavade manniskor.
Men samtidigt kunde hon vara mycket fortrolig med dem som hon hade fortroende
for. Dar kunde hon vara oppen och spirituell och dela med sig av sin kulturella allmanbildning och sina tankar och ideer. Hon var en rik personlighet. Hennes litterara och
kyrkliga insatser ger henne en plats bland manniskor i Malinos historia som dr varda att
minnas.

St. Pori kirk, Mans..
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Musikdirektor G Stromberg
vid Kronprinsens
Husarregemente i Mahno

Fotografiet ar taget 1896 i fotograf Hilma Rides
atelje (1896?-1910) pa Sodergatan 13 i Malmo,
har tillhort Kronprinsens husarregementes officerskars portrattsamling, utlanat av Malmo museers
fotohistoriska samlingar.
Syftet med denna uppsats dr att kortfattat presentera en man, som skankte mycken
gladje och stort noje at manga invanare i Malmo under tiden fran slutet av 1870-talet
till borjan av det nya seklet. Han var en duktig karl i sitt yrke, musikdirektor, och han
hojde patagligt den musikaliska nivan hos musikkaren vid Kronprinsens husarregemente.
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Han tog initiativ, bade musikaliska och for medlemmarna i musikkaren, skapade och
drev pa en utveckling, nojde sig inte med att folja den!
Efter sin avgang ur Kronans tjanst fortsatte han genom sin kraft och sina initiativ att
skapa musikaliska inovationer och manga hogtidsstunder for den malmoitiska musikpubliken. En man som levde heft for musiken, hela sitt liv!
N.G. STROMBERG. Han skrev sig sa, endast med sina initialer till fornamnen.
Men han var dopt till NILS GEORG, dock inte i Helsingborg eller Ausas invid Angelholm, som ett stort antal kallor anger, bl.a. alla kyrkobockema, utan i grannsocknen
Strovelstorp. Dar foddes han pa sina foraldrars treariga brollopsdag den 8 januari 1845,
i smedmastarbostaden pa Wegeholms sateri. Hans far var smedmastaren Johannes Stromberg, %cid 1818 i Kropp vid Helsingborg, hans mor hette Maria Akesdotter, %cid 1817
i Ostraby, i centrala Skane. Nils Georgs syskon vid denna tid var aldre brodern August.
Senare utokades skaran med Christina, Evelina, Albin och Maria. SOlv kallades han for
Nils.
Nar man traffar pa en man i kallorna fran tiden fore 1890, som inte tillhor fralset och
som inte bar ett -son-namn, kan man formoda, att vederborande har varit soldat nagon
period av sitt tidigare liv och da fatt sitt soldatnamn for resten av livet. Vad galler smedmastaren Johannes Stromberg stammer detta inte. Det visar sig daremot, att smedmastarens farfar var indelt soldat vid Skanska husarregementet, K 5. Han hette Ake, var
fodd pa 1760-talet och gays soldatnamnet Stromberg. Denne Ake fick en son som hette
Sven - %cid 1794. Aven han blev husar vid K 5 och fick soldatnamnet Snail. Pa den
tiden fanns ratten for hantverkare att sjalv to sig ett nytt efternamn. Svens son Johannes
tog sig namnet Stromberg, efter sin farfar, inte Snail efter sin far. Om Nils skulle foljt
praxis, hade han hetat Johansson eller Johannesson, efter sin fars fornamn. Men han
foljde inte praxis. Han tog sitt efternamn efter sin farfars fars soldatnamn och sin fats
hantverkarnamn! Hans syskon gjorde likadant.
Familjen Stromberg lamnade Wegeholms smedmastarbostalle och den originella attakantiga smedjan 1851. Man flyttade in till den narbelagna lilla staden Angelholm, som
da hade 1310 invanare. Den forsta tiden hyrde man, efter nagot ar kopte man fastigheten nummer 37 - 38, dagens Storgatan 17, i kvarteret Vakteln nummer 6. Det var en
stor gard med en mycket stor tomt och med ett lage mitt i staden, bade da och idag.
Gatuhuset finns kvar i var tid, just nu finns dar en ostaffar. Dar stannade familjen i sju
ar. Smedmastaren utovade sitt yrke dar.
Staden hade da garnison, sedan senhosten 1772. Nagra hundra meter langre norrut
langs Storgatan (idag nummer 51 b) fanns Husarkasernen, dar en skvadron ur det varvade Kronprinsens husarregemente (K 7) hade sitt viste. Nar familjen Stromberg kom
till Angelholm 1851 hette garnisonens premiartrumpetare Johan Stadler. Denne man
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blev nagot senare, 1863, regementstrumpetare vid K 7 med uppgift att leda regementets
samlade musikkar. Man kin uppfatta detta som ett markligt omen, att den sexarige Nils
27 ar senare skulle bli anstalld vid det regementet som regementstrumpetare och avlosa
Johan Stadler!
Stromberg har sjalv beskrivit, hur samtliga trumpetarna da och da drogs samman i
regementets musikkar och att denna akte runt till de olika garnisonsstaderna och spelade ordinar musik. Detta skedde framst under var och sommar och var till stor gladje
bade for garnisonen och staden Angelholms invanare.
Ar 1858, pa varen, flyttade familjen igen, till Helsingborg. Smedmastaren kopte fastigheten Thor 16, snett emot Mariakyrkan, en stor gird i hornet av Bruksgatan och
Sodra Kyrkogatan. Aven denna gard finns kvar idag i sin ursprungliga skepnad. Dar
fortsatte smedmastaren sitt hantverk med minst en lading till sin hjalp. Fastigheten
beboddes dessutom av ett antal familjer och enskilda som hyresgaster. Langre fram i
tiden lamnade Stromberg smedhantverket och drev diversehandel i fastigheten.

Den forsta anstallningen — skiinsk husar
Den 15-arige Nils fick hosten 1860 sin forsta anstallning och det blev Mom musiken,
naturligtvis, och samtidigt room det militara. Han blev skvadronstrumpetare for nummer 28 vid Fjarestads skvadron av det indelta Skanska husarregementet, K 5. En sadan
skulle genom olika signaler, vars betydelse alla pa skvadronen kande till, formedla
skvadronschefens order pa stridsfaltet. Det kunde handla om att andra formering och/
eller riktning, andra hastens gingart och darmed hastighet m.m. Aven i forlaggningen
skulle det blasas signaler, t.ex. butsell = revelj, tropp = matsignal, korum for flaggan,
retratt = tapto, portstangning = tystnad. Signalerna blastes Mom kavalleriet pa signaltrumpet stamd i ess. Skvadronstrumpetaren var aven skvadronschefens ordonnans.
Utan att kunna hanvisa till nagon kalla torde man kunna anta, att Stromberg larde sig
blasa signaltrumpet i Angelholm under Johan Stadlers ledning, i 12 -13 arsaldern innan
avflyttningen till Helsingborg. Det ar lika sannolikt att han fore anstallningen fortsatte
denna utbildning hos Stadlers kollega vid den husarskvadron ur K 7, som var lokaliserad
till Helsingborg, alternativt att han fick fortsatt utbildning av nagon ur K 5 musikkar,
som ocksa fanns i Helsingborg.
Det indelta skanska kavalleriet (K 5 och K 6) och det varvade K 7 &fade tillsammans
varje ar under nagra sommar-hostveckor pa Ljungbyhed, Kvidingehed och Bonarps hed.
Dessemellan ovule skvadronschefen manadigen sin egen skvadron i dess hembygd. De
forsta aren var ryttmastare Mannerskantz skvadronschef for Nils och hade sitt
ryttmastarbostalle i garden Fjarestad 1- 2, Fjarestadtorp. Stromberg bodde kvar i Helsing101
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Skvadronschef och skvadronstrumpetare vid husarregementet Konung Carl XV (K 7).
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borg, hos sin familj. Avstandet fran hans bostad i centrala Helsingborg till skvadronschefens bostalle var cirka 10 kilometer. Trumpetarna, liksom underofficerarna, avlonades med kontant lon.
Mellan ovningarna hade Nils tid att forkovra sig, att lasa och spela. Han utnyttjade
tiden. Det gallde att beharska fler instrument an enbart signaltrumpet. For att komma
vidare inom militarmusiken och bli musikdirektor maste han lara sig att spela piano,
flojt och inte minst violin samt att sjunga! Dessutom all teori! Av kallorna att doma hade
han speciellt god fallenhet for att spela violin. Efter nagra ar kunde han pa sin fritid ova
med och borja framtrada i olika konstellationer for kammarmusik och symfonisk musik
samt i teaterorkestrar i Helsingborg. Dessutom ingick han i regementets musikkar som
andre B - kornettist. I musikkaren, bestaende av musikdirektor och 21 musiker (av
totalt 30 trumpetare), hade de fiesta en mycket kvalificerad musikalisk utbildning och
lang erfarenhet. De var i regel bosatta i Helsingborg och hade i flera fall tjanst som
organist / kantor i skanska forsamlingar. Denna arbetsmiljo torde ha varit en mycket
god musikalisk skola for den unge N.G. Stromberg. Han var pa vag!

Ledare av militiir musikkiir
Titeln musikdirektor har ursprungligen (fran 1770-talet) anvants enbart inom militarmusiken. Den titeln tilldelades inte i kraft av innehavarens utbildning utan for hans
militara funktion, som en sarskild utmarkelse. Musikdirektorens uppgift var att leda
utbildning och framforande av ordinal musik eller regementsmusik, till skillnad fran
signalmusik. Musikdirektoren hade kunglig fullmakt och var armed officers vederlike,
tillhorig socialgrupp 1.
Fran mitten av 1800-talet utbildades blivande musikdirektorer vid Kungl. Musikkonservatoriet i Stockholm. Eleverna avlade ofta delexamina och slutexamen som privatister, saledes direkt vid Konservatoriet utan foregaende elevtid dar.
Nagon stat och darmed Ion for musikdirektoren vid regementena fanns inte under
1800-talet. Det fick regementena losa efter eget gottfinnande och variationerna var manga.
Daremot hade K 7 stat och darmed Ion for sin regementstrumpetare, musikforestandaren /musikanforaren av regementets musikkar.

N G. Strombergs utbildning
Under sin tjanst som skvadronstrumpetare vid Fjarestad skvadron av Skanska husarerna
utbildade sig Nils Stromberg saledes vidare. Han deltog pa heltid i Kungl. Musikkonservatoriets undervisning under hostterminen 1866 - varterminen 1867 och hosttermi103
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nen 1869, i Direktorsidassen. Darefter avlade han delexamina efterhand och erholl strax
fore julen 1870 sitt specialbetyg i kornett med betyget 4, en del av examen, i en femgradig
skala, med grad 5 som beromligt, 4 = med berom godkand, 3 = godkant och 2 = forsvarligt.
I mars 1871 riktade han en skriftlig anhallan till Musikkonservatoriet att fa avlagga
slutexamen till musikdirektor. Dock bad han fa slippa fornyad examination i amnet
musikens historia, som han redan klarat ay. Examinationen genomfordes den 24 mars
och utfoll salunda: Harmoni - 5, Kontrapunkt - 3, Instrumentation - 4, Musikens historia och estetik - 4, Solosing - 3, Pianospel - 2, Flojt - 3, Violin - 3 och (annu en gang!)
Pianospelning - 3. I och med detta hade han avlagt sin musikdirektorsexamen - inte illa
av sonen till smedmastaren pa Wegeholm!

Efter examen
Efter sin examen atervande Stromberg till sitt regemente i Skane och till sin befattning
som skvadronstrumpetare vid Fjarestad skvadron. Han befordrades till vicekorpral sommaren 1871, till korpral ett ar senare och kvarstod i befattningen till hosten 1872, efter
12 ars tjanst. Da var han 27 ar och hade befordrats till underofficer!
Stromberg flyttade till Stockholm i oktober 1874, flyttade forst in som hyresgast pa
Styrmansgatan 16 och darefter pa Hollandargatan 3. Del av denna tid bodde han tillsammans med sin yngre bror Albin. Denne var inskriven vid Musikkonservatoriet 1869
- 1875 och skrev sig i Stockholm 1875, da han fick tjanst som kammarmusicus och
altviolinist vid Kungl. Teatern. N.G. Stromberg skrev sig under den tiden som " Muslims",
musiker och var troligen verksam som teatermusiker i Stockholm.
Under tiden i Stockholm komponerade Stromberg en marsch, med aysikten att den
skulle bli paradmarsch for Husarregementet Konung Carl XV. Detta var benamningen
av K 7 vid denna tid. Namnet Kronprinsens husarregemente atertogs forst 1882. Marschen inleds med regementets igenkanningssignal och trion upptar dens k Bomhoftvisan,
som skrevs efter striden vid Bornhoft 1813, dar K 7 utmarkte sig sarskilt och hade
mycket stor framgang. Den visan skrevs dagarna efter slaget av tva officerare vid regementet, musiken av lojtnant Fritz von Ekensteen och texten av majoren Carl Fredrik
von der Lancken.

Tjanst vid K7 i Malmo
N.G. Stromberg atervande till Skane i maj 1878 och tilltradde tjansten och lonen som
regementstrumpetare vid K 7, efter Johan Stadler, som han beundrat i Angelholm. Han
var 33 ar och aret darpa, den 21 februari 1879, utnamndes han till musikdirektor vid
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sitt regemente, med underlojtnants tjanstestallning. Da loste han ut sin kungliga fullmakt med musikdirektors namn, heder och vardighet. Det kostade en manadslon! Till
yttermera visso antogs hans inlamnade forslag till K 7 regementsmarsch i maj samma ar!
Hans start vid K 7 var onekligen god.
Vid denna tid och fram till 1897 var del av regementet lokaliserat till kvarteret Husaren, som ligger narmast Oster om Drottningtorget. Kvarteret ar idag delat av Husargatan. Norr om denna ligger kvarteret Dragonen. Av denna den forsta Husarkasern i
Malmo aterstar endast Ridhuset i norra delen av torget. Strombergs bostad var belagen
i Ostra Tullgatan 2, snett emot regementet, narmast Schougens bro.
Vid tiden for N.G. Strombergs tilltrade av tjansten vid K 7 var musikkarens formaga
inte pa hogsta niva. En av anledningarna hartill kan vara att regementet inte var samlat
pa en plats. K 7 var lokaliserat med tre skvadroner i Malmo, en skvadron i vardera
Helsingborg, Angelholm och Ystad samt 25 husarer i Goteborg. Att med en sadan gruppering dra samman alla skvadronernas trumpetare, tva - tre i varje skvadron, for att Ova
och repetera i samlad musikka'r, stotte pa manga praktiska problem. Den basta perioden
harfor var under de sommar - hostveckor, da regementet drogs samman till Bonarps
hed, for att dar dels samova regementet, dels samova med K 5, K 6, I 24 och A 3. En
forandring och forbattring harvidlag intradde 1883, da K 7 lokaliserades med tre
skvadroner i vardera Malmo och Helsingborg (dagens Ronnowska gymnasieskola). Forst
1897 samlades regementet till en och samma plats, till den andra Husarkasernen, vid
Regementsgatan—Mariedalsvagen i Malmo. Till foljd harav hojdes efterhand musikkarens
' en bestod av 19 musiker. Dessa fordelades pa
formaga och anseende patagligt. Musikkar
en regementstrumpetare, sex trumpetare och tolv extratrumpetare.

Musik, musik, musik
N.G. Stromberg startade sitt arbete med hoga ambitioner, lade ner mycken moda pa att
utveckla de enskilda musikernas individuella musikaliska formaga och pa att i samlad
kar fraxnfora harmonimusik, bade militara marscher och framforallt civil musik. Han
insag, att karen maste utvecklas att aven kunna framfora civil musik, for att kunna bli
uppskattad av ett civilt och stort auditorium. Garna militara marscher, men inte enbart
den sortens musik. Det skulle bli and& ensidigt och inte sarskilt utvecklande.
De instrument och musikalier som fanns vid regementet, nar Stromberg kom dit, var
undermaliga. Regementschefen, overste Boy, var mottaglig for Strombergs argumentering. Darfor inkoptes kornetter, trumpeter, ventilbasuner, tuba och althorn, trummor,
pukor och cymbaler m.m. samt ett rimligt notbibliotek. Dessutom kommenderades
skvadronstrumpetarna till Malmo i Okande grad for att kunna spela och repetera i
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Musikkaren fiamfbr o cersinassen i Bonarp 1893. NG Stromberg i mitten, 'angst fram.

Han ansag ocksa, att musikkaren for att vinna framgang maste spela for mer an regementets personal. Darfur kom K 7 musildthr fran tiden for Strombergs tilltrade som
dess ledare att pa ett mycket patagligt satt vanda sig till malmopubliken. Som Stromberg
sjalv skriver om sina musiker: " De voro duktiga ryttare och blasare, stiliga i uniformen
och strama utan att vara uppblasta, dessa "andans" man, vilka i alla vader, i Guds och
kronans tjanst, i krig och fred, i helg och socken, i allvar och lek, i med - och motgang,
i gladje och sorg, vid brollop och begravningar, vid lantbruksmoten, industri- och konstutstallningar, kring majstang och julgran, till fots och pa hastryggen samt vid festligheter av alla slag hemma och i utlandet ofortrutet inblaste mod och lust, vemod och
trust i herrskap och tjanstefolk, gamla och unga. " Man spelade i Kungsparken, vid
kapplopningar, vid korum som ofta hulls i Slottsparken, pa Stadt Hamburg, i S:t Petri
kyrka, hela sommaren 1896 pa Malmoutstallningen, i Konditoritradgarden, pa
Hippodromen m.fl. lokaler. Ett sarskilt uppskattat inslag var in - och utblasningen av
julen fran Radhusets bursprik.
Stromberg var initiativtagare och drivande kraft till en Julkonsert den 17 december
1882. Den genomfordes i S:t Petri kyrka som var fullsatt, till forman for behovande i
samhallet. Medverkande var Teaterorkestern, Musiksallskapet, Par Bricolkoren, Skolkoren, Husarmusiken och en bassangare. Stromberg fick till sin gladje uppleva Julkonsertens femtionde framforande 1931 i den fyllda kyrkan och med samma syfte som
den forsta konserten.
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Sjalvfallet spelade man vid regementets
parader, korum, hogtider, forbimarscher,
inspektioner, exercis, ridhus - och matsalskonserter for regementets personal, taffelmusik m.m. Denna verksamhet var naturligtvis musikkarens primara uppgift. Lagg
dartill dygnets signaler fran revelj till tystnad, sa inses att det inte var nagon sinekur
I deg Lordsg den 80 Augrusti kl. 7-11 e. m.
att
tillhora regementsmusiken! En stor del
CONCERT
av denna musik utfordes till last, bade
stillastaende
och under forflyttning. DarKoong N11 XY:s Esik-corp,
under
for maste en viss ridformaga uppnas och
hr direktOr StrOmbergo ant Orande.
vidmakthallas, samtidigt som hastarna
skulle vanjas vid att tolerera musiken och
PROGRAM:
of Rinchard.
1. Etoile Martin, Festmarech
kunna styras, framst genom forandring av
Deeisatti.
2. Ouverture till "Reamentets Dotter.'
„ Strauss
Webs
& Wo die Citronen
ryttarens viktfordelning i sadeln.
Mozart.
4 Duett nr "Idomenco"
Nar det var dags for de arliga sam„ C. Lumbye.
5. Axel Polka
8. Potpourri ur "Puri tanerne
ovningarna med andra kavalleriforband
pa hedarna vid Ljungby, Kvidinge och
„ Fahrbacb.
7. Magyar Maraeh
Bonarp, red K 7 malmodetachement dit pa
8. Ouverture till "Dichter and Baal'
&PP&
„ Gungl.
9. Froagundii,der wale
tva dagar, med overnattning i trakten av
„ David.
10. Qvartett or "Lolls lioukh"
„ Gungl.
Akarps gastgivargard i Marieholm. Strom11. Heleniug till Munchen, Polka
„ Planquette.
12. Potpourri ur "Cornevilles %lock&
berg skriver: "Den 27 maj avreste musikkiren
0730 fm pa jarnvag till Trollends, dit
Berman.
1& ..Baciaant Quadrille . . . ........
„
Gonne&
skvadronerna
ankommo k13 em. Den 75 II Wale Aria or "Rome, di
Auber.
15. Potpourri or "La part do Diable"
arige baron Trolle inbjod officerare och
Mier NU
18. Husar-Gslopp
vederlikar till middag och supe etc. Pa kvallen dansades i tradgarden av allmoge och
militar. Den 28, Pingstdagen, kyrkparad pa
50 iiru
Entd
borggarden, varvid predikan hulls av
25
Barn
prosten Olin fran Malmo. Ankomst till
1879.
Bonarp pa kvallen."
Nar karen vunnit formaga och rutin genom sina framtradanden i hemstaden, vagade
man satsa utanfor denna. Musikkaren genomforde manga och mycket framgangsrika
turneer till Kopenhamn, Roskilde, Nestved och Bornholm, till Tyskland och Osterrike
samt en manad i Holland 1899, ett stort antal turneer genom wren. Musildearen hade
aven manga engagemang Mom Sverige, bl.a. pa Hasselbacken i Stockholm, TradgardsMalsall, C. M

bektryrkerl
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foreningen i Goteborg (hela sommaren 1883) och i en mangd andra svenska stader. Det
handlade ofta om manadslinga engagemang. En tilltankt konsertturne till USA kom ej
till stand, da Kungl. Maj:t ej beviljade tjanstledighet.
Detta flitiga konserterande var nagot helt nytt for musikkaren. N.G. Stromberg insag, att de gager som harigenom inkasserades, kunde anvandas till nagot langsiktigt
positivt for musikerna. Darfor tog han initiativ till att bilda Musilddrens enskilda pensionskassa, som kontinuerligt fick motta gagerna for karens civila spelningar. Han fick
uppleva gladjen av karens uppskattning harav, nar denna kassa firade sift 50 - arsjubileum
1931. En av delagarna, lojtnant J. Wingren, agnade vid detta tillfalle Stromberg sin och
den Ed. karens hogtidliga och tacksamma hyllning pa vers.
Under sina turneer framforde man en mycket varierad repertoar. Den bestod i huvudsak
av regementets paradmarsch, nagra andra marscher, ouvertyrer till valkanda operor och
operetter, valkanda operaarior, folkmusik, potpurier och kompositioner som var val kanda
i det land man spelade. For att i flagon man begransa antalet extranummer fann man sig
efterhand foranlaten, att som ayslutning spela landets nationalhymn. Efter den var
konserten slut.
Musikka'rens signum var den sarskilt noggranna nyanseringen, klockrena intonationen
och precisionen. Karens speciella klangfarg, till NO av intrumentbesattningen, som var
ovanlig for tysk publik, uppskattades och beundrades ocksa. Sarskilt den tyska publiken
var bortskaind av inhemska militarmusikkarer med mycket hog musikalisk halt. De
ansags som ett monster i hela Europa. Darfur uppskattade K 7:s musikkar sarskilt entusiasmen fran den tyska publiken och recensenterna, en entusiasm som i sin tur genererade ytterligare engagemang. Detta var det basta betyget karen kunde fa.
Till sitt kynne var lojtnant Stromberg en tamligen stray herre. Nar det inte gick enligt
hans planer, var det inte langt till vrede. Musikkaren styrdes inte med silkesvantar, men
den styrdes i ran riktning - mot framgangar! Samtidigt hade han en stark lojalitet mot
sin musilddr och dess enskilda medlemmar, som han i alla lagen holl om ryggen, nar A,
erfordrades. Enligt hans chefer var han en begavad och kunnig man, bade ayseende
musik och annat. Hans lojalitet mot regementet var ocksa stor. Han stannade kvar pa
sin post i 24 ar, till sin pensionering 1902. Han var da 57 ar. For sitt arbete inom
musiken under hela sitt yrkesverksamma liv belonades han genom att utnamnas till
riddare av Vasaorden (RVO).
Strombergs efterfoljare som anforare av regementets musikkar var darefter i ordning
Gottfrid Troback, J. Wingren och slutligen E.A.L. Tinnerstedt, som kvarstod till regementets indragning.
N.G. Stromberg var ungkarl hela sitt liv och bodde kvar i grosshandlare Ph Schougs
hus vid Tullgatan 2, sa lange del av K 7 var kasernerat i Husarkasernen vid Drottningtor108
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Musikkaren pa den nya Husarkasernens kaserngard, Malmo 1898. N.G. Stromberg med Vasaorden.
get. Nar regementet samlats och flyttat ut till den nya Husarkasernen, blev aystandet
mellan den bostaden och arbetsplatsen val langt. Stromberg flyttade dad& 1899 till
Torvgatan 13, en gata som numera har uppgatt i Lilla Torg sedan forst slaktar - och
bagarbodarna rivits for att ge plats for Saluhallen 1898 och sedan aven Saluhallen rivits
1970. Torvgatan forband Hjulhamnsgatan med Master Johansgatan.

Efter pensioneringen
Efter sin pensionering — den 30 maj 1902 — verkar det som om Stromberg blivit nagot
rastlos ayseende sitt boende. Dock boll han sig hela tiden i stadens centralaste del. Han
flyttade till Stortorget 12, Ostergatan 41, Kompanigatan 1, Sodergatan 18, tillbaka till
Tullgatan 2 mellan 1912 - 1920, Stora Nygatan 81 och slutligen till Adelgatan 5 i kvarteret Hans Michelsen. Dit flyttade han 1927, skaffade sig telefon 1929 och bodde dar
livet ut.
Han agnade mycken kraft at Sydsvenska Konsertforeningen, 1928 omdopt till Salomon Smiths Kammarmusikforening, efter dess grundare. Foreningens verksamhet var
livlig och kravde mycket tid av de involverade. Stromberg deltog i arbetet bade musikaliskt och administrativt. Han bekladde befattningarna sekreterare och kassaforvaltare
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Kronprins Gustav (VI) Adolf i samtal med N.G. Stromberg, Husarkasernen i september 1927.

fran 1910. Som framgar av litteraturforteckningen upptogs del av hans tid av skriftstalleri med musik som tema. Ytterligare nagra mindre skrifter har honom som upphovsman.
Nar K 7 i slitter av 1927 stod int& sin nedlaggning, samlade Stromberg 16 pensionsavgangna musiker och formerade och 'Wade en veteranmusikkar. Denna deltog till fots
vid paraden, korum och forbimarschen pa Limhamnsfaltet, den 18 september, i narvaro
bl a av regementets titularchef, kronprins Gustav (VI) Adolf. Vid forflyttningen till hast
mot Husarkasernen mattes regementet ater av Veteranmusikka'ren, som stod uppstalld i
Slottsparken och dal- framforde K 7:s paradmarsch. Det maste ha varit ett stort och
minnesvart ogonblick for kompositoren, musikanforaren och hans veteraner!
Annu sa sent som tva ar senare, den 7 december - Bornhoftdagen - 1929, strax fore
sin 85-arsdag, anforde han en orkester med avgangna musiker fran K 7. Han var ovanligt pigg och kry aven vid hog alder. Han var dessutom under lang tid en " lyckad poet
och ordensskald i ordensallskapet Par Bricole i Malmo. "Stromberg ledde Par Bricols
sangkor under atskilliga ar. Som en sammanfattning av hans verksamhet efter pensioneringen kan man utan overdrift konstatera att han helt agnade sig at det livliga musiklivet i Malmo, bade musikaliskt och administrativt. Musiken fyllde hans tid!
Nils Stromberg fick leva i 87 ar. Han avled den 8 mars 1932. Han dog av hjartinfarkt.
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Hans bortgang kungjordes av syskonen i Sydsvenskan genom dodsannons och nekrolog, dagen efter bortgangen. Dessutom offentliggjordes hans bortgang redan samma dag
efter en konsert med Salomon Smiths kammarmusikforening i Radhusets landstingssal,
varvid kapellmastare Maull framforde budskapet till publiken.
Vid bouppteckningen samlades de kvarvarande syskonen, Evelina, froken, och Maria,
anka, bada boende i Helsingborg. De &riga syskonen, August, froken Kristina och
kammarmusicus Albin, hade gatt bort tidigare.
Hemmet uppgays till ett belopp av 330 kronor, men trots den laga summan synes
inventarierna tyda pa ett burget och valforsett hem. Den avlidnes innehav av obligationer taxerades till 47000 kronor. Det gamla foraldrahemmet i Helsingborg, fastigheten
vid Mariakyrkan, agdes av syskonen tillsammans och efterhand som de gick bort, tinfoil
fastigheten i okande grad de efterlevande. Stromberg agde vid sin bortgang1/2 av fastigheten och den delen taxerades ti1116250 kronor. Sedan skulder (begravningskostnader,
skatt, hyra och lin pa fastigheten i Helsingborg) dragits fran, aterstod tillgangar till ett
varde av drygt 47000 kronor. Ett gemensamt testamente hade 1902 upprattats av fyra
av de sex syskonen Stromberg. Detta reglerade, att efterhand som syskonen gick bort,
skulle deras tillgangar tillfalla kvarvarande syskon med full aganderatt. Detta innebar att
Evelina Stromberg ensam arvde sin bror.
Nils Georg Stromberg jordfastes i S:t Petri kyrka i Malmo den 15 mars och graysattes
samma dag pa Nya kyrkogarden i Helsingborg, i foraldrarnas familjegray.

Avslutning
Strax fore K 7 nedlaggning, bildades dess Kamratforening, som annu idag fortlever med kraft.
Vid denna forenings sida finns dessutom
Kronprinsens husarregementes Minnestropp, en
beriden husartropp, bildad 1958, som är ett
uppskattat och valiant inslag i dagen Malmo.
Minnestroppen har under senare ar dessutom
bildat en blasorkester, Kronprinsens husartrumpetarkar, med repertoar frin Nils Strombergs tid.
Man kan formoda, att han glads Over detta i sin
himmel!

nnca Yirtimee
1
~5(8
pVt /land nr,..4o.

c (aria

Sarpon
Pi77alina
448

199 8

1:61
1851 1981
476
1845 - 1938

gwelina

1K5-1985

Familjen Strombergs gravpkts pa Nya kyrkogarden i
Helsingborg. Mars 2002.
111

Kanor och litteratur
Arkiv for ljud och bild, Stockholm
Cederstrom, Bror, Kronprinsens husarer och Malmo garnison, Malmo 1914
Edenstrand, Ake, Musikdirektorer med Hera
Edenstrand, Ake, har granskat uppsatsen musikhistoriskt
ELBOGEN 2000, pag 137 ff
Helsingborgs Kyrkogardsforyaltning
Krigsarkivet, Stockholm
Kronprinsens husarregementes Kamratforenings arkiv
Kungl Musikaliska Akademiens arkiv, Stockholm
Kungl Teaterns arkiv, Stockholm
Landsarkivet i Lund
Morner, Stellan, Kort ofversigt of Kronprinsens husarregementes historia, Malmo 1900
Rosencrantz, Holger, Minnesblad ur Kronprinsens husarregementes historia, 1937
Stadsarkivet i Malmo
Stockholms Stadsarkiv
Stromberg, N.G., Efterklang fran Kronprinsens husarregementes musikkar, 1927
Stromberg, N.G., Anteckningar Over musiklivet i Malmo 1820 - 1928
Stromberg, N.G., hans privata arkiv (Stadsarkivet i Malmo)
Svensk Biografisk Kalender, Malmohus lan, (red Hjalmar Gullberg) 1919
Svenska kyrkans kyrkobokforing i ett antal forsamlingar
Svenskt Marscharkiv, Stockholm
Svenskt Musikhistoriskt Arkiv, Stockholm
Sydsvenska Dagbladet Snallposten (9, 12, och 16 mars 1932), (UB 4 i Lund)
Bilder
Ar hamtade ur N.G. Strombergs bok Efterklang frin Kronprinsens husarregementes
musildcar, N.G. Strombergs privata arkiv, Kronprinsens husarregementes Kamratforenings
arkiv, Kungl Musikaliska Akademiens arkiv, Malmo museer, Stadsarkivet i Malmo och
forfattarens arkiv.

112

VART ARV - VART KOCKUMSVARV

Vart ary vart Kockumsvary
Av Bo NILSSON

Om ej annat anges dr bilderna frin Kockums arkiv pi Malmo Stadsarkiv.
Text: Bo Nilsson.
Denna artikel tillagnar jag min van och mentor Gillis Homey

Nar jag, 1952 som 16-king, efter realexamen, borjade som praktikant pa Kockums
mallvind visste jag naturligtvis inte att det skulle bli 45 irs sammanhangande anstallning. Jag var visserligen tjanstledig nar jag laste till gymnasieingenjor och nar jag gjorde
lumpen, men sen bleu det bars Kockums. Efter ca fern ir pa fartygsritkontoret sate jag
mig ut i produktionen som verkstadsingenjor. Jag hamnade di som assistent till en verklig legendarisk verkstadsingenjor, namligen Gillis Homey. Han var en mycket skicklig
specialist pi sjosattningar fran badd och pi tunga lyft. Under hans vanliga men bestamda ledning fastnade jag for gott pi produktionssidan. Under den tid som stora
bockkranen var i bruk var jag verkstadschef for skrovtillverkning i den stora byggdockan.
Var avdelning ansvarade under hela tiden for alla lyft med bockkranen, pi treskift. Darfor 'canner jag mig som en av de "narmast sorjande" till att bockkranen nu dr borta for
alltid. Men i grund och botten tror jag att de fiesta "kockumiter", liksom jag sjalv, tycker
det dr bra att den kommer till anvandning igen — i stallet for att sti i Malmo och skrota.

Hur sag det diz' ut pa och omkring Kockums 1952?
Det var framfor alit pa baddarna, som gick ut mot inre varvsbassangen, som fartygen
byggdes och sjosattes. Man hade si smatt borjat planera for de tre baddarna ut mot yttre
varvsbassangen. Kanske t.o.m nigon var klar och produktion pigick - jag minns faktiskt
inte si noga. De s.k Karantansstallarna fanns kvar strax utanfor Kockumsomradet. Ndstan hela oljehamnsomridet fanns orort kvar. Kockums hade borjat med sina utfyllningar
mot sundet. Det stora nya huvudkontoret - oftast kallat "gangtappen" - fanns ej. Det
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blev Hart for inflyttning forst i januari 1958. Vintern 1952 - 1953 byggde man ny
klaffbro. Under byggnadstiden fanns en provisorisk pontonbro vid sidan om. Vi som
cyldade till jobb - och det gjorde de aura fiesta Kockumare pa den tiden - fick to cykeln
pa axeln, ga nerfor "honsatrappan" - Over bron - och upp igen pa andra sidan. I narheten
av klaffbron lag ocksa de tva stora kolupplagen kvar, Kolkompaniet och Scholanders.
1952, liksom aret innan, byggde Kockum mest handelstonnage i hela varlden.
Ja, mycket halide sedan med Kockums stora utbyggnad och utfyllnad i sundet. Inre
baddarna skrotades, stora verkstadshallar byggdes - de yttre baddarna byggdes ut. Sedan
kom dockan och bockkranarna, for att inte tala om van "Projekt S" - varldens storsta
sektionsbyggnadsline som "spottade" ut sektioner i sa hog takt att Kockum kunde docka
ut och darmed leverera ett 250 000 tons tankfartyg varje 40-de arbetsdag. Denna verkstad byggdes sedan om av SAAB - med produktion under ca ett ar. Sedan dess anvander
Malmo Massan byggnaden. Idag hanger ett stort skynke pa byggnaden - dar det star:
"Gamla SAAB-fabriken", vilket kanns som ett stort han mot oss som arbetat sa manga ar
pa Kockums.

Kockumgruppen pa Malmo stadsarkiv
Mr civil fartygsproduktion lades ner i slutet av 1980-talet overfordes ett stort arkivmaterial till Malmo museer och till Malmo stadsarkiv. Malmo tekniska museum anstallde
en grupp Ed Kockumare, som blivit fristallda pa grund av nerlaggningen. De har under
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manga ar arbetat med en del av materialet och bl.a gjort en stor Kockumsutstallning.
Den del av arkivmaterialet som idag finns pa Malmo stadsarkiv ar mycket omfattande. Hyllmeter efter hyllmeter av bokslut, olika order, ritningar, ritningsforteckningar,
materiallistor, kontrollhandlingar och mycket, mycket mera. Dessutom ett, som det
tycks vara, oandligt antal foton fran verksamheten. Dessa foton ligger till stor del
osorterade i kartonger. Stadsarkivet kontaktade tva slaktforskande Kockumspensionarer
och forslog att nagra arbetsgrupper skulle bildas i syfte att satta text till alla dessa bilder
och katalogisera dem. Vi dr i dag 3 grupper - totalt 8-9 man - som traffas pa onsdagformiddagar. Vi arbetar helt ideellt.
Stadsarkivets chefsfotograf overfor fotona med text till en databas. Dar kan idag den
som besoker Stadsarkivet ga in och soka pa ett namn eller ett begrepp. I det foljande
visas nagra fritt urvalda bilder ur det enorma materialet.
Foljande Kockumspensionarer deltager eller har deltagit i grupperna:
Sven Bengtsson, Jan Bjork, Lars-Ake Boos, Jonny Ekdahl, Bengt Fritz, Nils Johnsson,
Sven Lindahl, Gunnar Magnusson, Bo Nilsson, Malte Persson och Tore Persson.
Fran Stadsarkivet: chefsfotograf Bo Andersson

Frans Henrik Kockum och hares
hustru Jeanna , f Beijer, i kretsen
av sin familj dr 1855 (.?)
Framre raden
Dottern
Emma f 1842 - handl. F.H.
Kockum f 1802 - hustrun
Jeanna f. 1805 - dottern AnneSophie f 1831 - Dennas man
handl. C.L. Mattson. Bakre
radenfr.v: Sonen Lorensf 1834
- sonen Gottl;iedf. 1838 - sonen
Frans Henrik f 1840 (senare
Kockums VD)
Nagra milstolpar:
• 1840 Foretaget grundas av Frans Henrik Kockum.
• 1856 Forsta jarnvagsvagnen levereras.
• 1860 Serieproduktion av jarnvagsvagnar till SJ startar.
• 1870 Skeppsbyggnadverksamhet startar (successiv flyttning till hamnen).
• 1873 Forsta handelsfartyget levereras. "Tage Sylwan" 450 ton dw.
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1875 Forsta marina fartyget levereras. En torpedbat till Svenska Marinen.
1904 Brand pa verkstaderna vid Davidshalls torg. Dessa verkstader helt avvecklade
ca 1913.
1914 Forsta u-baten levereras till svenska Marinen.
1940 Tillverkar varldens forsta helsvetsade oceangaende handelsfartyg.
1951 Detta ar levererar Kockums mest tonnage i hela varlden (aven 1952).
1966 Mycket stora investeringar i ett nytt sektionsbyggnadssystem.
1970 Start for serieproduktion av oljetankers.
1974 Nya stora bockkranen star klar.
1986 Leverans av varldens storsta specialbyggda lyxkryssare.
Regeringsbeslut togs att lagga ner tillverkning av handelsfartyg.
Kockums erholl av Staten ett s.k. kompensationprojekt (SJ-paketet), dvs. ombyggnad av jarnvagsvagnar.
1986 Kontrakt tecknades for 6 u-batar till Australian Navy.
2002 Stora bockkranen (ej langre Kockumsagd) demonteras for transport till Korea.

Det borjade mitt i stan
F H Kockums egendomar
med mekaniska verkstadsomradet
ar 1860
0

50 \ \ \100 150 200 250 300 M
\I

Sommarstallet "Holmen" med
park och utgravd damm
Efter karta i Kockums
100-arsjubileumsbok/Bo N
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!fir 1840 startade tobaksfabrikoren Frans Henrik Kockum (1802 - 1875) en mekanisk verkstad som lag sa gott som mitt pa dagens Davidhallstorg. Frans Henriks far, Lorentz Kockum
var svarson till Malmo Hamns grundare, den
legendariske Frans Suell. Frans Suell var med
andra ord Frans Henriks morbror. Frans Henrik overtog den av Frans Suell startade tobaksfabriken. Han var da endast 23 ar gammal.
Fabriken doptes om till F.H. Kockums Tobaksfabrik och han drev den till 1873 - ca tva ar
fore sin dod. Observera Verkstadskanalen som
gick in till verkstaden fran Malmo kanal.
Strackningen overens-stammer nastan exakt
med dagens Verkstadsgata som gar in fran Regementsgatan vaster om Polishuset. Har bade
man en praktisk forbindelse med Oresund.
Pramledes togs material in till verkstaden och
fardiga produkter levererades. Verkstads-
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omradet utvidgades successivt och fanns kvar har mitt i staden fram till ca 1910. Den
slutliga nedlaggningen orsakades av en brand 1904 som gjorde att "staden fader"ville
ha bort verkstaden. Mer harom sid 118.

Vad tillverkades pa Verkstaden?
Verkstaden var framfiirallt gjuteri och smedja med filareverkstad, svarvareverkstad, vagnsverkstad, timmermansverkstad och en kopparslagarverkstad. Nagra exempel pa produkterna ur en priskurant fran ar 1860: Jarnvagsvagnar, Brandspruta, Angmaskin, Troskverk, Loko-mobil, Tegelrorsmaskin och Aggklacknings maskin mm. Tillbaka till kartan:
Tarningholmsvagen heter idag Ronneholmsvagen. Karleksgranden som viker soderut
mot Tarningholmsvagen heter i dag Karleksgatan fram till Davidshallstorg och delen
soderut heter Jorgen Ankersgatan. Frans Henrik Kockums sommarstalle "Holmen" har
gett namn at dagens Holmgatan som gar i ost-vastlig riktning fran Jorgen Ankersgatan
till Fersens vag. Den utgravda dammen dr borta. Dagens Erik Dahlbergsgatan och
Kockumsgatan skulle ha korsat dammen.
Tidningsartikel i ftbruari 1875:"Natten emellan den 11 och 12 februari innevarande ar (1875) bortrycktes af&den en of de fornamsta borgarne i Sveriges tredje stad
och en of vart lands storste industiman, bruksegaren och fabriksidkaren Frans Henrik
Kockum, hvilken, om annu manaders lefiiad blifvit honom forunnad, kunnat fira sitt
femtioariga jubileum sasom borgare i Malmo. Han tillhorde en gammal skunk sliigt
och varfodd den 27 september 1802 i Malmo, der fadren Lorentz Kockum var handlande och gift med en dotter of den flirOnsulle och om Malmo samhiille hogtfortjente
osv, osv"
Frans Suell. Efter slutad skolbildning

Vega, A.E Nordenskiold och Nordostpassagen
Efter noggranna forberedelser ger sig den svenske forskaren A.E Nordenskiold ut pa sin
beromda "Vegaexpedition". Man ayseglade fran Karlskrona den 22 juni 1878. Avsikten
var att antligen bevisa att man sjoledes kunde ga norr om Sibirien. Fran Norge i vaster
till Berings sund i Oster. "Den beromda Nordostpassagen skulle oppnas". Den 27 september fastnade man i isen. Man hade da inte sarskilt langt kvar till Berings Sund. Har
satt man fast till den 18 juli 1879, nara 10 manader. Man firade jul pa Vega. Under tiden
hade man ej haft nagon saker kontakt med Sverige. Rykten borjade surra. Den 22 juli
gick man over Berings sund och angjorde en hamn i Alaska. Vegaexpeditionen och
Nordenskiold blev varldsberomda. Ingen bradska hem. Triumfartad fard via Japan, fi5rbi
Indien, genom Roda havet och Medelhavet och hem. Landsteg i Stockholm under massornas jubel den 24 april 1880.
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A.M Sibiriakoff och Kockums.
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Kockums nybygge Nr 23
A. E. Nordenskiold

I Irkutsk i Sibirien fanns en kand industrimagnat och mecenat vid namn A.M. Sibiriakoff.
Hans stravan och intresse hade ocksa under manga ar varit att fa igang handel over en
Nordostpassage for att kunna bedriva handel sjoledes direkt in i de stora floderna t.ex.
Lena och Ob. Nar Vega fastnade i isen och inget hordes fran Nordenskiold besliit han
att lata bygga ett fartyg pa Kockums for att bista Vegaexpeditionen - om den nu var i
vanskligheter - och darefter borja idka handel i de nordliga, isiga farvattnen med detta
fartyg. Den 7 jan. 1879 undertecknades kontraktet mellan Sibiriakoff och Kockums
vary om byggandet av en angare om 250 tons draktighet. Efter en rekordsnabb byggnadstid levererades fartyget den 10 maj 1879 och doptes till A.E. Nordenskiold. Fartyget
avgick fran Malmo den 13 maj och utklarerades - inte till nagon speciell hamn - utan till
en hel varldsdel, Mien. Hon tog sig soderut - soder om Mien - sedan norrut - for att ga
in igenom Berings Sund, ga osterut norr om Mien och soka upp Vega. sa blev det nu
inte. De verkliga handelserna ar "nagot holjda i dunkel". I ett brev fran en i besattningen
sags att man lamnade Yokohama den 1 augusti 1879 (och cla var ju Vega redan i Alaska).
Den 5 augusti strandade man i norra Japan. Flera fors& av besattningen att dra loss
fartyget misslyckades. Besattningen overgav henne. Med hjalp av skonaren Ottone bargades fartyget A.E. Nordenskiold omkring mitten mars 1880. Da hade Vega passerat
sedan bilge och var nastan framme I Sverige. Alltsa, fartygen mottes aldrig - och raddningsaktionen hade inte behovt dras igang. Men Kockumsbygget fick anda en mangarig
tillvaro som lastfartyg och blev sankt 1917 under 1:a varldskriget.
Under ryska revolutionen tvingades Sibiriakoffi landflykt och dog i misar 84 ar gammal.
Tidn. Arbetet 2 sept 1904:

Stor eldsvada i Malmo
Kockums vagnsverkstad i lt2gor. Ca 300 arbetslosa
"Kockums verkstad brinner" var det rop som i natt mellan kl 12 och 1 likt en lopeld
fortplantade siggenom staden och vackte de slumrande invanarne litet hvarstades. Och
det starka eldsken, som lyste ofter staden, vittnade om att det var en valdig eldsvada..
Elden varsnades of verkstadens nattvakt strax efter kl 12.
Brandkiiren som
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blifvit allarmerad anlande vid half 1-tiden med hela sin attiralj och de tre
Verkstadens plank at Villagatan (idag Fersens vag) fattade eld,
angsprutorna
och elder hoppade tviirt Ofter gatan och antande planket till byggmastare Billbergs
tomt. I den brinnande verkstaden fiinnos 10 for stadens rakning tillverkade packvagnar, viirderade till minst 70 000 kr, samt i vagneskjulet 14 vagnar, som skulk dell
till Malmo - Simrishamn och deli. till Landskrona - Kjefiinge - Sjobo - jarnvagen. Alla
dessa blefro fullstandigtfbrstorda. Hettan var sa stark att till och med jarnvagsskenorna
och maskinaxlarna slingrade sig som ormar o.s. v

En brand som till
slut medforde att
Sodra Verkstaden
vid Davidshallstorg
lades ner.
Efterslackningsarbetet fortgick flera dagar. De arbetare som blev av med arbetet i vagnsverkstaderna blev tillfalligt omplacerade - nagra till varvet i hamnen. Redan nagra dagar
efter branden hemstallde ett stort antal narboende till stadens myndigheter att verkstadsomradet i Sodra Forstaden skulle flyttas till Kockums °made i hamnen och sammanlankas med varvsverksamheten. Sa skedde ocksa. 1908 koper bolaget ett omrade i hamnen sa att Kockums totala yta darefter uppgick till 79 000 m2. 1913 var all verksamhet
koncentrerad till varvet.

Kockums storsta kran - innan bockkranarna.
Fram pa 1950-talet pagick fartygsbyggandet pa baddar som mynnade ut i den inre varvsbassangen. Som mest anvandes fem baddar. Nar verksamheten utvidgades och fartygen
blev storre och storre lat Kockum bygga de s.k. yttre baddarna som mynnade ut mot
yttre varvsbassangen och sundet direkt.
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Bilden visar byggandet av kranen. En yttre kranarmsdel pd vdg att monteras. Bild fran 1930.
Dar byggdes baddarna 6, 7 och 8 upp efter hand och anvandes tills den stora nya
byggdockan togs i bruk. Vi atergar till inre varvsbassangen. Fartygsskroven - i princip
rena stalskrov utan mycket utrustning - sjosattes alltsa ut i varvsbassangen dar bogserbatar tog over och lade dem vid utrustningskajerna. Har blev fartygen utrustade fram
till provtur och leverans. En av utrustningskajerna fanns i den smala del av inre varvsbassangen som lopte in mot fiskehamnen och dar Valskvarnen lag pa andra sidan. Men
den viktigaste utrustningskajen lag bakom maskinverkstad och gjuteri. Det ar den som
bilden visar. Vid denna kaj anskaffade Kockum ar 1930 en stor utrustningskran med
den enorma lyftkapaciteten 80 ton. Den ersatte en gammal pelarkran. Kranen blev for
kockumarna smatt legendarisk och dominerade varvsbilden under manga ar. Det var
forst sedan bockkranarna vid nya stora dockan blev byggda som 80-tonnaren blev
overtrumfad i lyftkapacitet (badd - och utrustningskranar var under alla ar pa max
60 ton).
Lite fakta:
• Kranen var av typ sparbunden portalkran.
• Klarade max 80 ton vid en utliggning av 21 meter och 30 ton vid 42 meter.
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• Tillverkad i Dusseldorf och monterades av Kockums egen personal.
• Kranen byggdes, som sagts ovan 1930, och slides 1974 till annat vary.
Kranen innebar nagot av en revolution for utrustningsarbetet. Nu kunde man plotsligt
bygga samman storm utrustningsenheter i verkstaderna och lyfta dem hela ombord.

Kockums 100 dr 1940 - Hedersgast Per Albin Hansson
Den 27 september 1940 firade Kockums sitt 100 ars jubileum. Bakom huvudkontoret
(som efter att Nya HK "Gangtappen" blivit byggt 1958 kallades for gamla huvudkontoret) samlades ett stort antal honoratiores. Under beskadande av de fiesta anstallda och
ackompanjerad av stor massingsorkester avtackte Per Albin Hansson en bronsbyst av
grundaren Frans Henrik Kockum. Den star dar an idag pa sin stensockel.
Lagg mdrke till cylinderhattarna.
Hedersgasten Per Albin Hansson
star i mitten i vanlig hatt, nagot
framatbajd. Langst till &ger
Kockums VD Gosta Lundeqvist.

Samma dag bade Kockum leverans
av ett nybygge - "Pactfic Express" - ett
4200 tons kylfartyg till norskt rederi.
Per Albin Hansson hailer tal vid
jubileumslunchen ombord pa fartyget.
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Datorns Pregiingare - Halkortsmaskinerna (text Sven Lindahl)
Redan under 1930-talet anskaffade Kockum halkortsmaskiner for att klara av den iikande
administrationen. De forsta maskinerna var av market Hollerit och hyrdes. Under 40talets senare del avvecklades dessa maskiner och ersattes med maskiner av market Power.
Maskinparken bestod av tre tabulatorer, vilka oversatte halen i korten till lasbar text,
summerade och skrev ut informationen pa listor. Harutover fanns fyra sorteringsmaskiner och en multiplyer som kunde multiplicera. Dessa maskiner skottes av omkring tio
manliga operatorer, ett kontoristyrke med hog status. Programmeringen bestod da av

att koppla boxar som styrde maskinens satt att fungera. Dessa mekaniska foregangare till
datorn vasnades mycket och det var svart att fora ett samtal i maskinhallen.
Grunduppgifterna kom framst fran arbetskort och materialkort som inneholl uppgifter vilka forst stansades av en stansoperatris och kontrollstansades av en annan. Haien
stansades nagot forskjutet och liknade en atta (8). For detta arbete fanns ca 20 kvinnliga
stansoperatriser. De hade lon med en form av bonustillagg, som grundade sig pa stansad
volym.
Nar den forsta datorn, en SAAB D 22, kom till Kockum 1964 overfordes halkortsrutinerna efterhand till denna och ledde till stora forenklingar av det personalkravande
kontorsarbetet med anstalldas loner, materialredovisning, kalkylering och kostnadsredovisning.
Bilden visar en lokal med bl.a operatriser, som stansar in uppgifterna i halkorten.
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Mallvinden
(bild fran 1950-tal)
Som jag namnde inledningsvis borjade jag
min bana pa Kockums som praktikant pa
Mallvinden. Vad var da en mallvind? Jag
citerar diekt ur ett "Kompendium i praktiskt
skeppsbyggeri" skrivet av en valkand kockumare och deltidslarare i skeppsbyggeri pa
Teknis, namligen Rune Krook.
Citat ur kapitlet ett fartygs tillblivelse:
"Pa ett tidigt stadium har mallvinden
uppgjort en spantruta i skala 1:1 (som
visar olika tvarsnitt genom fartyget pa
bestamda aystand, s.k. spantlinjer). Nar
sa arbetsritningarna kommer kan deforfardiga mallar eller 'stockar' av de detaljer som skall goras.Dessa anvandes sedan av uppmarkarna (en yrkesgrupp inom
platslageriet) som hjalp vid uppmarkning av stalmaterialet. 'Stock' som utgores av en
enkel ribba, dr en enklare sorts mall och kan endast anvandas vid uppmarkning av
profiler eller platar av rektangular form och utan bockning. Pa mallar och stockar
markerar man in de pa ritningen utsatta halen, urtagen och tillstotande detaljerna.
For att underlatta arbetet for uppmiirkare har hal borrats med 10 mm i centrumlinjerna, och 6 mm vid begransningslinjerna. Samtliga mallar och stockar dr markta
st2 aft inget missforstand kan uppsta om
var, eller hur, den fiirdiga delen skall
placeras".
Ovanpa mallvinden golv lades ut ett nytt
golv av stora plywoodskivor. Detta golv malades grant Med specialkniv ritsades spantoch andra linjer in. Mallar gjordes av hopspikade brader, plywood och ribbor, som
ovan sagts. Det ansags som mycket meriterande att ha jobbat pa mallvinden om man
hade for aysikt att lasa vidare till skeppsbyggnadsingenjor och om man ville bli ritare och
konstruktor pa fartygsritkontoret.
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Sjosiittningfrin badd
Nar det var dags aft sjosatta ett fartyg fran badd skulle det forst "kilas
upp", vilket betydde att fartygets
totala vikt lades pa sladorna/avlopningsbanorna.
Under kilningen hojdes fartyget
flagon cm och "lattade" fran alla
andra pallningar som stottat fartyget under byggnadstiden. Det
fanns kilar langs hela plana botten pa bada sidor (SB och BB). Kilningen utfordes av
manga gang, pa vardera 5 man. Man slog pa kilarna med en s.k "tjur" som Bled i en liten
ranna. Sa flyttade man sig fran kil till kil. Kilandet pagick under nagra tidiga morgontimmar pa sjosattningsdagen. (Bilden dr arrangerad for fotots skull.) I verkligheten tomdes nastan vericstaderna pa folk under dessa timmar. Gangen stod tau, tau. Totalt ca
200-250 man. Nar det pa eftermiddagen var dags - slog gudmor champagneflaskan i
bordlaggningen. En man som stod nastan rakt under strackte hastigt upp sina
vitbehandskade hander i luften och varvsingenjor Jan Hallberg - se bild - blaste kraftigt
i sin visselpipa. Baddlasen SB och BB slogs loss och fartyget borjade glida ut. De som
lossat baddlasen sprang hastigt ut till sidan for att inte bli krossade av kattinghogarna.
Dessa var fastade med kraftiga kattingar uppe pa bordlaggningen vid foren. Nar fartyget
Hallberg bkiste kraftigt i
sin visselpipa.

Fartyg klart for sjosattning.
Tribunen viintar pd gasterna.
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glidit ut en bit i varvsbassangen stramades kattingarna upp och de stora tunga kattinghogarna slapades med i grusen for att bromsa upp. Annars hade fartyget glidit langt ut i
sundet.
Kockums egen varvsorkester spelade musik och sjosattningsgasterna lamnade tribunen
med gudmor och Kockums VD i spetsen.
Pa ovre bilden ser vi sjosattningen av World Splendour den 5 februari 1957 fran
badd 8. Fartyget forsvinner nastan i dammolnen fran de bromsande kattinghogarna.
World Splendour var pa 40 530 tons dw och
levererades till den grekiske redaren Stavros
Niarchos den 3 juni 1957. Men redan den
20 augusti forliste hon i Medelhavet efter en
explosion i tankdelen, under tankrengoring.
Pa nedre bilden ser vi Esso Yorkshire, ett
89 924 tons dw tankfartyg som sjosattes fran
badd 7 den 11 september 1963. Bilden dr tagen
akterifran for att visa de 4 stora bromsskoldarna
som sattes upp och var aysedda att ytterligare,
mover kattinghogarna, bromsa upp nar fartyget gled ut i varvsbassangen under sjosattningen. Dessa stora fartyg hade storre djupgaende och fick inte glida for langt ut. Da fanns
risk for att stota mot bassangbotten
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Fritidsverksamhet - som sd smdningom utmynnade
i Kockums Fritid
Inom Kockums fanns tidigt en omfattande fritidsverksamhet. De fiesta sporter var
representerade t.ex fotboll, handboll, friidrott, tennis, bordtennis, badminton, rodd,
bagskytte, skytte, golf, bowling, segelflygning. De fiesta Kockumare minns sakert
Kockumsdagen i skytte ute pa Limhamns skjutbana med manga deltagare.
Varje ar hade Malmokorpen foretagsmasterskap i friidrott pa Sorgenfri idrottsplats.
Kockums deltog med stort lag och vann oftast sammanlagt - till stor del p.g.a. att sa
manga deltog och samlade individuella poang. En kille fran Kockum satte ett ar ett
Ekonomiavdelningens fotbollslag. Bilden fran 1950-55

Ovre raden fr.v.
Carl Brandgard,
Nils-Hugo
Hallenborg
Thure
Knut "Gais"
Olsson, Ingemar
Titze (?), okand.
Nedre raden fr.v.
Bertil Bergelin,
Kurt-Artur
Ekblom, Hans
Thornberg Ake
Jonsson och
Lennart Fransson.
ovanligt rekord. Han noterade minus 2,5 meter i "gubbarnas" spjuttavling. Han snubblade och foil mitt i utkastet - spjutets bakkant slog mot hans axel och stallde sig prydligt
pa spetsen 2,5 meter bakom utkastlinjen. Stort jubel bland medtavlarna. Och man var
naturligtvis snabbt framme med mattbandet.
Varje avdelning med sjalvaktning stallde upp med fotbollslag och utmanade andra
avdelningar. Det bleu riktiga prestigematcher med arbetskollegerna hogljutt hejande
runt planen. Men aven andra aktiviteter an sport fanns. Det fanns t.ex bade bridge- och
schackidubbar. For att inte tala om den omfattande kursverksamheten som till stor del
subventionerades av foretaget.
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En kamp mot tiden
Den 18 augusti 1973 dockades Sea Scout, ett
256 000 tons tankfartyg, ut fran stora byggdockan. Direkt efter anlande balken till nya
stora, 1500 tons bockkranen pa pram fran Burmeister & Wain-varvet i Kopenhamn. Balken
var omilad och leveransen mycket forsenad.
Man borjade omgaende baxa in balken mellan
de nedersta delarna av bockkransbenen, for att
placera den i ratt lage for vidare hantering upp

mot svindlande hojder. Det var ett
kansligt och nervost millimeterarbete
- men det gick bra. Det blev en kamp
mot tiden eftersom balken maste ha
hunnit sa hogt upp att nasta fartygsbygge skulle kunna ga fritt under ndr
det var dags for utdockning nasta gang
- vilket var planerat till den 13 oktober 1973. Hur gick da detta kranbalkslyft till? Jo, fyra torn byggdes - tva
vid varje kranben - ett pa vardera
sidan balken. Se bild. Balken
"jackades" upp ca 1 meter i taget
med hjalp av domkrafter. Forst
vid ena benet medan andra anden lag fast. Darefter vid andra
benet medan den forra anden lag
fast. Sa fortgick det arida upp. De
fyra tornen byggdes pa efter hand.
Nar det var 114 m till underkant
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balk hade den natt sitt ma. Kranbenen byggdes ocksa pa uppat i takt med balkupplyftet.
Den 13 oktober 1973 var balken sa hogt uppe att nasta 256 000 tonnare, Sea Swift,
kunde dockas ut. Klarningen till skorstenstopp var endast ca 1 meter. Kockum bade
"jagat pa" de tyska kranbyggarna for att klara detta mil. Men skall sanningen fram bade
vi kunnat docka ut utan skorstenen uppsatt.

Vy over yttre varvsomrddet - bilden tagen 31 mars 1983
Langst till hoger syns monteringshall 5 som var utrustad med 2 traverser som hade
vardera tva 80 tons lyftkrokar. Alltsa kunde totalt 320 ton lyftas inne i hallen. Stora
stasektioner tillverkades i de s.k. inre stalverkstaderna. Transporterades med trailer till

Vy over yttre varvsomridet - bilden tagen 31 mars 1983
I ftrgrunden ses Kockums huvudkontor (HK). Snett upp till viinster om HK jigger rorverkstaden.
Bakom HK syns tvd jattetalt som blev anvdnda som provisoriska malningshallar for salsektioner.
Talten blev i dagliga varvsspraket kallade for "elefantstallarna" Langst ut bakom elefantstallarna"
syns utrustningsverkstiider och centralfirrad. Langst upp till vanster syns utrustningskajen i yttre
varvsbassangen. Har ligger tva fartygfor utrustning. Ett RO-RO fartyg och ett Tankfartyg. Langst ner
till vanster ligger sektioner klara for att lyftas in i hall 5 eller direkt ut i byggdockan.
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hall 5 dar de lyftes in med dessa traverser. Har sattes sektionerna samman till annu storre
enheter. Nagon av bockkranarna (en med 800 tons och en med 1500 tons lyftformaga)
lyfte sedan ut "jattesektionerna" till dockan som syns i hallens forlangning. Den
storsta sektion som nagonsin lyfts med stora bockkranen vagde over 1600 ton (gjordes
som provbelastning) men i regel vagde sektionerna som blev lyfta ut ur hall 5 kring
800-1300 ton. For att bockkranen skulle kunna to tag i sektionerna var hallens tak
uppdelat i sektioner som kunde rullas undan.
I byggdockan sattes "jattesektionerna" samman till helt fartygsskrov.

Kockums hade en omfattande marin tillverkning
(tot. 105 enheter — se tabell nedan)
Pa bilden ser man en ubat (Tumlaren) i forsta Sjolejonet-serien (1936 - 1941). Byggdes
i kanaldelen av inre varvsbassangen (hette badd 6 - men senare blev en stor "riktig" badd
ut mot sundet dopt till badd 6). Visar den forsta sjosattningen tvarskepps vilket medforde ett ordentligt "skvalp" i kanalen. Observera "fiskehoddorna" och i bakgrunden de
forsta av Ribershusen. ',angst ner i vanstra hornet ses "vagboden". Allting som skulle
ner i ubaten skulle vagas och registreras.
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Pa bilden ser vi jagaren Oland under sjosattning fran badd 2. Jagaren hade ett deplacement pa 1800 ton och levererades till svenska Marinen 1947. Pa bild syns ocksa
Snickeriet, Gamla forradet och Gamla pannverkstaden.
Leveranser till svenska Marinen
Lev.ar
Typ
Namn
Torpedbat
Torpedo
1875
[2 st Torpedbatar/Dansk Marin]
1876-77
Kanonbat
1877
Urd
1885
Korvett
Freja
1885
Kabelutlaggn.
Laggut
Kanonbat
1891
Svensksund
[Korvetten, Woin, Rysk Mann]
1892
Fyrskepp
1894
Norstromsgrund
Kryssare
1898
Jacob Bagge
Pram
1898
Transportpram
1902
Pansarskepp
Tapperheten
1904
Pansarskepp
Manligheten
1904
Angkranpram
Nr. 8
1908
2 st Jagare
Vale, Ragnar
1909
Jagare
Vidar
1912
Jagare
Munin
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1922
1920
1921
1927
1932
1933
1936
1936-37
1939
1937
1941

Ub
Pansarskepp
3 st Ub
Ub
Jagare
Jagare
Tankfartyg
2 st Ub
2 st Ub
2 st Ub
Ub
6 st Ub

1941
1942-43
1943
1944
1947
1951-53
1955 - 56
1956-59
1956-59
1959-60
1958
1961
1962
1963
1968-69

4 st Torpedbatar
11 st Torpedbatar
3 st Ub
4 st Ub
Jagare
6 st torpedbatar
2 st Ub
11 st torpedbatar
11 st torpedbatar
3 st Ub
[Jagare till Colombia]
2 st Ub
2 st Ub
ombyggn 2 st Ub
3 st Ub

1979-80
1979
1987-89

3 st Ub
Ub-raddn.farkost [ombyggd 1985]
4 st Ub

1989
1995 -2000

Ub
3 st Ub

1914

2 st

Svardfisken, Tumlaren
Gustav V
Hajen, Salen, Valrossen
Bayern
Ehrenskold
Klas Horn
Brannaren
Delfinen, Nordkaparen
Brannaren, Sjolejonet
Sjobjornen, SjOhunden
Svardfisken
Tumlaren, Dykaren, Ul,
Sjohasten, Sjoormen,
Sjoborren
T 15 - T 18
T 21 - T 31
Neptun, Najad, Nacken
U4 - U7
Oland
T32,33 & 38-41
Hajen, Salen
T 42 - T 52
T 42 - T 52
Bayern, Illern, Uttern
20-de Julio
Draken, Vargen
Nordkaparen, Springaren
U5 och U8
Sjoormen, Sjolejonet,
Sjiihunden
Nack., Neptun, Najad
URF
Vastergotl. Halsingl.
Sodermanl. Ostergotl.
Nacken ombyggd
Gotland, Halland,
Uppland
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Kockumssymbolen "Nr 1" flyttar till Sydkorea,
men delar av Kockum lever kvar
sa var det da dags for stora bockkranen att to farvA av Malmo och de milsvidda vattenoch landomraden i Skane och SjaHand som den har blickat ut Over sedan 1974.
Under sommaren 2002 blev den varligt nerplockad och delad for att efter en lang
batfard genom Engelska kanalen, Over den fruktade Biscaya, over Medelhavet, genom
Suezkanalen och Roda havet, Over Indiska oceanen, Sydkinesiska sjon och Stilla havet
na fram till sitt slutmal Ulsan i Sydkorea och sa smaningom ater byggas upp.
Som jag tidigare namnt var jag ansvarig for den avdelning som anvande kranen. Vir
avdelning skotte lyften och satte samman alla skrovsektioner till ett fardigt fartygsskrov.
Som mest hade avdelningen ca 575 man anstallda (platslagare, svetsare, tankprovare
stallningsbyggare och stadare). Mycket av arbetet skedde pa 2-skift. Daremot utnyttjades bockkranen dygnet runt - aven under flertalet av lordagar och sondagar.
Under de dagar som kranen demonterades tillbringade jag manga timmar nere vid
byggdockan. Jag gick omkring utanfor den inhagnade dockan och mindes. Vilka minnen
Foto: Lasse Ydhag.

132

VART ARV - VART KOCKUMSVARV

man har, bade jobbiga, stressiga och mycket roliga. Och nu, sa kommer alit att vara
borta.
Men Kockum dr inte helt dott. Huvudkontoret ar kvar med manga anstallda. Har
beraknas, konstrueras och ritas alit for den marina verksamheten i landet. Daremot dr
produktionen lagd till Karlskrona.
Inne i Kockums gamla verkstader pagar ocksi en febril verksamhet - med nya agare
som hyr in sig i lokalerna - och det stora flertalet av agarna och de anstallda dr Ed.
kockumare. Har produceras vindkrafttorn, specialjarnvagsvagnar m.m. I maskinverkstaden pagar ocksa produktion for fullt. Man har utokat maskinparken med en ny
modern karusellsvary med drivna verktyg.

Arvet fors vidare

Litteratur- och kallforteckning:
• Kockumarkivet Malmo Stadsarkiv -foton och texter.
• Artikel i tidningen Arbetet 2 september 1904.
• Fartygsbiografier Over Kockums leveranser Alen 1873-1900. Red Axel Axwik.
• Kompendium i Praktiskt Skeppsbyggeri. Utarbetad av ing Rune Krook.
• Jubileumsbok - Kockum 100 At
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Ma[mo stadsarkiv 2_002.
Av GOi

LARSSON

Forskarservice och utatriktad verksamhet
Antalet personer som under 2002 besokte Stadsarkivet for att forska, fa utbildning eller
information uppgick till omkring 5 685 personer vilket ar en liten minskning fran aret
fore. I gengald har hemsidan utvecklats och hade under aret 4 750 beg& I genomsnitt
besoktes Stadsarkivet av 20 personer per dag. Av dessa besokare kan knappt 1 700 hanforas till skola/hogskola. Besokarna bestallde fram 2 120 volymer och till sitt forfogande
hade de 34 795 mikrokort. Antalet skriftliga arenden iikade och uppgick under 2002
till 3 101.
Tva utstallningar producerades under aret. I samband med ordningsarbeten och leverans av den under aret nedlagda Malmo Tobaksfabriks arkiv gjordes en utstallning som
skildrar tobaksindustrin i Malmo 1726-2002. Malmo stadsarkiv och Malmo kulturmiljo har under flera ar haft ett nara samarbete. Under hosten konkretiserades detta
genom en gemensam utstallning i stadsarkivets lokaler med titeln "Arkeologin och Rgelperspektivet". Utstallningen visar hur flygfotografin bidragit till att utveckla saval arkeologin som overforingen av landskapet till kartor.
I augusti oppnades hemsidan Over Oresund som ar en tvasprakig hemsida for slaktforskare pa elmse sidor av Oresund. Pa sidan ges tips och vagledning i ur man soker sina
ratter i svenska respektive danska arkiv. Hemsidan drivs gemensamt av Malmo stadsarkiv, Kopenhamns stadsarkiv, Landsarkivet i Lund och Landsarkivet for Sjalland, LollandFalster och Bornholm. Adressen ar: wwwover-oresund.nu
Samarbetet med Landsarkivet i Lund och Skanes arkivforbund om en gemensam
programverksamhet har fortsatt under aret. Under rubriken "Nytta och noje i arkiven"
har erbjudits ett rikt och varierat program med forelasningar, workshops och studiebesok. Malmo stadsarkiv stod for 10 programpunkter under aret.
Arkivens dag arrangerades den 10 november och antalet besokare var omkring 150.
frets tema "Skandaler" aterspeglades i urvalet av framvisade arkivalier men utover detta
bjiids besolcarna pa visningar av utstallningen om Tobakstillverkningen i Malmo genom
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tiderna. Man kunde ocksi se film och informera sig om olika nya sokhjilpmedel. Nagra
av vim samarbetspartners inom malmos foreningsliv, Malmo slaktforskarforening, Malmo
kulturhistoriska forening och Club Maritim medverkade och informerade om sin verksamhet.

Tillsyn och radgivning
Samtliga forsamlingar inom Svenska Kyrkan i Malmo vilka inte lamnat in sitt
folkbokforingsmaterial fram till 1991 har besokts under km Avsikten med besoken har
varit att lamna information infor kommande leveranser samt gora en kontroll av virdbehovet rorande folkbokforingsmaterialet (lagning, inbindning m.m.). Dessa besok resulterade i att tvi forsamlingar beslutade sig for att leverera sitt material, namligen Kirsebergs
forsamling rorande handlingarna fran Caroli forsamling samt S:t Pauli forsamling. Besok
har aven gjorts pa Tingsratten for att planera och forbereda en stone leverans av arkivmaterial till stadsarkivet.

Ordnings- och forteckningsarbeten, registrering
Under verksamhetsiret levererades 1036 hyllmeter handlingar till Stadsarkivet. Volymmassigt dominerar en leverans frin Malmo Tingsratt (816 hm), som i huvudsak bestir
av handlingar frill aren 1971-1980. Tvi kyrkoarkiv levererades awn (se ovan), som
sammanlagt omfattade ca. 150 hm. Omfattande ordnings- och forteckningsarbeten har
under hela aret agt rum i Polismyndigheten i Malmo arkiv, radhusrattens aldre arkivbestind (1503-1947), Kyrkogardsforvaltningens samt Munch of Rosenschiolds slaktarkiv.
Bland de arkiv som blivit fardigfortecknade under aret kan Inskrivningsdomarna,
SYSAV AB och Einar Bagers samling namnas. Energiverkets elritningar, omfattande
ca. 30 ritningslidor, har registrerats och gjorts sokbara. Arbetet med att registrera ridhusrattens bouppteckningar har fortsatt. Antalet fardiga poster är 5909, omfattande
aren 1958-1961. Bouppteckningarna dr mycket efterfrigade och genom denna registrering i en databas blir det mojligt att gora sokningar utifrin kriterier som namn, yrke,
dodsdatum etc.
Malmo stad bedriver genom Stadsarkivet sedan borjan av 1990-talet ett samarbetsprojekt med Samhall, for ADB-registrering av fodda, vigda och doda i Malmo under
aren 1687-1927.
Detta registreringsarbete har utforts av ett tjugotal fysiskt handikappade personer.
Ridgivning, kontrollasning och rattning har utforts av tvi halva tjanster pa stadsarkivet.
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Hittills har 66 000 poster publicerats pa Internet genom Demografiska Databasen for
Sodra Sverige (DDSS), som administreras av Landsarkivet i Lund. Idag aterstar 3 volymer av den ursprungliga planen att registrera men arbetet kommer att fortsattas langre
fram i tiden. Sammanlagt arbetar 9 personer pa stadsarkivet samt frivilliga med kontrollasning och rattning. Antalet registrerade poster under aret dr 14 404.

Arkivpedagogik
Under aret har antalet lektionstillfallen varit 78 och antalet lektionstimmar 174. Totals
har 1 725 personer deltagit. Verksamheten har framst riktats mot gymnasieskolor och
elever har kommit fran Komvux Kronborg, Latinskolan, Pauliskolan, Helenholmsskolan,
Borgarskolan, Jorgen Kocks gymnasium, Bladinskolan, Infokomp gymnasium och
Vellinge gymnasium, vilket dr fyra nya gymnasieskolor jamfort med forra aret. Manga
av de mer specialinriktade friskolorna har historia som ett obligatoriskt amne vilket kan
visa pa det okade intresset for historia i samhallet i dag. Grundskolor som har varit pa
besok ar Mellanhedsskolan och Faladsskolan.
Med Malmo hogskola har samarbete skett genom kursen "Slaktforskning; modern
social historia". En 20-poangskurs som ges en gang i veckan pa Stadsarkivet med deltagande av arkivets personal. Arkivlektioner har aven getts till studenter pa MHOprogrammet, Stadens historia saint andra kurser pa lararutbildningen an den nedan
narnnda.
Samarbetet med lararutbildningen pa Malmo hogskola har i al- utvidgats. Stadsarkivet deltar nu i en 10-poangskurs kallad "Den lilla historien" for de studenter som valt
inriktningen historievetenskap och larande. Det innebar att hosten 2002 kom 38 blivande larare till Stadsarkivet och Skanes Arkivforbund for lektioner om arkiv och
kallkunskap. De gjorde dessutom en mindre forskningsuppgift som redovisades i en
uppsats. Tanken dr att bade lara blivande larare vikten av kunskap om kallorna samt visa
pa hur arkiven kan anvandas som en resurs i skolorna. Till hosten 2003 forvantas dubbelt sa ma'nga studenter fran lararhogskolan komma till Stadsarkivet.
Det dansk-svenska projektet "Kroppens sprak" har fortsatt under aret. Arbetet har
inriktats pa att marknadsfora den mapp med kopior av dokument som erbjuds larare i
historia och sexualkunskap pa grund- och gymnasieskolor.
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Malmo Kuiturhistoriska Forenings
verksamhetsberatteke 2.001

Arsmote
Ordinarie arsmote holls torsdagen den 29 mars 2001 i festsalen pa restaurang Savoy,
med cirka 80 narvarande medlemmar. Efter arsmotesforhandlingarna informerade Lisa
Nyed fran projektet Radda Malmofilmen om deras arbete och visade exempel pa gamla
Malmofilmer som raddats till eftervarlden genom projektets arbete. Darefter foljde maltid
i Petri Pumpas regi.

Styrelsen
Efter arsmotet 2001 har styrelsen sammantratt atta ganger: den 24 april, den 29 maj,
den 21 augusti, den 2 oktober, den 20 november 2001 samt den 7 februari, 12 mars
och den 2 april 2002.
Styrelsen har haft foljande sammansattning: Jan Hain, ordforande, Goran Larsson,
vice ordforande, Ingmar Billberg, kassaforvaltare, Rita Abrahamsson, sekreterare, Kjell
Asp, Gunnar Ericson, Peter Bager, Lenah Faxe, Anders Reisnert, Carl-Axel Stevelius och
Lars Svensson

Revisorer
Irene Canerholm och Paul Hansson med Peter Holmgren och Patric Ljungberg som
suppleanter.
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Utflykter, foredrag m. m.
Lordagen den 21 april gjorde foreningen ett besok pa Allan Soderstroms Automobiler i
Malmo. 34 deltagare fick tillfalle att narmare bekanta sig med ett antal fyrhjuliga veteraner. Arets varutflykt agde rum den 12 maj och gick till Bjare med besok i Torekov. 45
medlemmar lyssnade till Bodil Kollbergs inlevelserika foredrag om det gamla fiskelaget
som dr nara forbundet med kulten av Sankta Thora, ett lokalt helgon som aven fick ge
namn at de gamla kyrkan vilken forstordes i en brand 1858. Middagen serverades pa
Swenssons krog, beromd for sina fiskratter. Den 1 september besokte ett 70-tal medlemmar Alnarp dar man forevisades det intressanta lantbruksmuseet. Aret ayslutades
med en traff pa Restaurang Ribersborg dar 51 medlemmar avnjot en god maltid och
lyssnade till stadstradgardsmastaren, tillika styrelseledamoten Gunnar Ericson som talade om olika projekt for att forskona stadens mintier.

Publiceringsverksamhet
Arsboken 2000 utkom hosten 2001. Den 6 oktober presenterades Gryps nr 7 "pa Kongl.
Priwilegierade Theatern i Malmo" av Ragnar Gustafson.

Malmo stadsarkiv
Foreningen har under aret haft medlemmar som bisittare pa Malmo stadsarkiv tisdagar
15.30-19 och varannan lordag 9-13 och Carl-Axel Stevelius har varit behjalplig med
kontakterna. Foreningen medverkade pa Arkivens dag den 11 november pa Stadsarkivet
med bokforsanning och information om verksamheten.

Kommitteer
Redaktionskommitten har bestatt av Rita Abrahamsson, Ingmar Billberg, Anders Reisnert
samt Lars Svensson och har avhallit ett flertal moten varvid dels inkomna manuskript
behandlats och tryckningsforfarande diskuterats.
Programkommitten bestaende av ordforanden, Kjell Asp samt Anders Reisnert med
adjungerade ledamoter har forberett arets aktiviteter.
Stipendiekommitten har bestatt av Ingmar Billberg, Lars Svensson samt Anders Reisnert.
Styrelsen beslot att ur Folke Malmbergs och Birgit Slangerups fond utdela stipendier
till:
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Fredrik Bjork: 15.000 kr for projektet "En stad pa vatten och brod" Miljohistoriskt
perspektiv pa forandrade konsumtionsmonster.
Arne Jiirtelius: 5.000 kr for genomgang av tidningsartiklar rorande naringslivet i Malmo
vid sekelskiftet 1800/1900.
Viveka Hansen: 28.000 kr for forskning om de forhistoriska och och medeltida jordfunna textilierna och textilredskapen i Malmo.
Cajsa S Lund: 18.000 kr for framstallning av ett manus om medeltida musikinstrument fran Malmo.
Kenneth M Persson: 10.000 kr for studier om hur kunskapen om tillverkningsprocesserna for vattenledningar av tra kom till Malmo.
Henrik Ranby: 30.000 kr for forskning kring arkitekten Harald Boklund.

Leif Ljungbergs stiftelse
Sammantraden har hallits i samband med styrelsens sammantraden.

Medlemmar
Foreningens medlemsantal (inklusive foreningar och institutioner som vi utbyter arsbocker med) under 2001 uppgick till 862 (familjemedlemmar oraknade). Elsebeth Bager
utsags av arsmotet till hedersledamot med benamningen hedersordforande.
Under aret har foreningens hedersledamot Jorgen Faxe samt mangarige styrelseledamoten Bengt Berggren avlidit.
Siyrelsen
Malmo Kulturhistoriska Forening
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Bliv medlem i

Malmo Kulturhistoriska FOrening
Malmo Kulturhistoriska Forening har till uppgift att
- framja forskning och kunskap om Malmo historia och kulturliv
under saval dansk som svensk tid
- verka for god miljovard och byggnadsvard
- genom publiceringsverksamhet gora stadens forflutna levande.
Varje medlem erhaller arsskriften "Elbogen" gratis.
Aldre arsskrifter kan forvarvas genom stadsarkivet.
Arsavgiften 125 kronor insattes pa postgiro 3 79 25-5
eller pa bankgiro 5119-0551.
Familjemedlem 25 kronor.
Mark blanketten med "Arsavgift Malmo Kulturhistoriska Forening".
Glom inte att skriva fullstandig adress.
Foreningen ger ocksa ut skrifter under namnet Gryps.
Senast utkomna bok är Gryps nr 8,
"Med Malmo i Minnet".
Uppsatser ur Malmos historia grundade pa kallor i Malmo Stadsarkiv.
Boken ar utgiven i 1.500 exemplar och kan bestallas genom bokhandel (ISBN 91-971637-2-4)
eller kopas direkt pa stadsarkivet i Malmo.
Medlemspris: 150 kronor.

MalmO Kulturhistoriska FOrening
Lilla Torg 9, 211 34 Malmo
Tel 040-97 97 64

