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Vital aidring - Salomon Smiths
Kammarmusikforening ioo Ar
En kortkronika
AV GUNNAR SJOQVIST

Salomon Smiths Kammarmusikforening intar en unik stallning i svenskt musikliv.
Ingen annan svensk konsertinstitution for intim musik kan uppvisa en hundraarig
obruten verksamhet i syfte att — som det angays i de ursprungliga stadgarnas §1
saval enskilt som i synnerhet offentligt utforande av kammarmusik inom
Sodra Sveriges storre samhallen, foretradesvis i Malmo, Ystad och Lund, vacka och
underhalla intresset for denna konstart".
I sin skrift Anteckningar over Musikliftet i Malmo 1820-1928 visade Nils Georg
Stromberg att malmoborna under 1800-talet knappast varit svaltfodda pa kammarmusik. Ganska ofta hade man haft tillfalle att lyssna till ensembler och enskilda
artister, som under sina turner forenat ett Kopenhamnsbesok med en tur Over
Sundet. Men en organiserad kontinuerlig konsertverksamhet kan man forst tala om
sedan de italienska musiker, som 1907 skapade Malmo Musikkonservatorium redan
fran starten arligen borjat ge mycket uppskattade konsertserier — ofta kombinerade
med foredrag om tonsattare och de spelade verken.
I dessa invandrade musiker fann Ystadsapotekaren Salomon Smith sjalsfrander,
och han kom som violast ofta att medverka vid deras offentliga framtradanden, som
efterhand fann en alit storre publik. Salomon Smith bade ocksa knutit kontakter
med de ledande i Kammermusikforeningen i Kopenhamn och dromde om att skapa
en liknande forening i Malmo. Hans van, cellisten Franz Neruda, stiftare och aktiv
ledamot av den namnda foreningen, gav honom alit stod i planeringen.
Salomon Smith anordnade i juni 1910 en tredagars kammarmusikfestival i Ystad,
da bland andra Tor Aulin, Wilhelm Stenhammar och Franz Neruda medverkade
i program som presenterade verk av wienerklassicisterna och svenskarna Berwald,
Norman, Sjogren, Soderman och Stenhammar. Denna musikfest samlade stor publik, intresset for det intima musicerandet var stort och utbrett inte minst i Skane.
f'genom
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Malmo Kammarmusikforening bildas
Salomon Smith och Franz Neruda bestamde sig for att kalla till ett konstituerande
mote i Malmo under hasten for bildande av en kammarmusikforening i Malmo. I
detta sammantrade, som agde rum i Hotel Kramers barna med Salomon Smith som
ordforande, deltog Franz Neruda och ovannamnde Nils Georg Stromberg, musikdirektor vid Kronprinsens husarer i Malmo. Stromberg blev vid stiftandet av Malmo
Kammarmusikforening dess forste sekreterare. Musikkonservatoriet representerades
av Giovanni Tronchi, Giovanni Turicchia, Gottardo Vecchi och Carl Schiffer,
och de kanda malmomusikerna kapellmastaren Carl Maull, Alfred Cyren, Sven
Malmstrom och Nils Aberg fanns aven bland de inbjudna. Pressrepresentanter var
kammarskrivaren William Smith (signaturen W.S. i SDS) och Herman Osterdahl,
redaktionssekreterare i SDS.
Den nybildade kammarmusikforeningen kunde omedelbart starta sin verksamhet.

Den forsta konserten
Vid den forsta konserten den 27 oktober 1910 spelades Joseph Haydns strakkvartett
Ess-dur, op 33:2 av violinisterna Giovanni Turicchia, Sven Malmstrom, violasten
Salomon Smith och violoncellisten Gottardo Vecchi. Basen Salomon Smith sjong
Schubert-singer, ackompanjerad av Giovanni Tronchi, och Friedrich Kiels pianokvartett a-moll, op 43 framfordes av Giovanni Turicchia, Salomon Smith, Gottardo
Vecchi och pianisten Carl Schiffer.
Fram till 1920 svarade huvudsakligen konservatoriets larare for kammarmusikforeningens program. Sedan Turicchia 1911 flyttat till Stockholm som konsertmastare
i Kungl. Hovkapellet overtog Ernesto Ballarini hans "stamkvartett" och medverkade
fran slutet av 1911 till 1918 vid inte mindre an 22 konserter, ofta tillsammans med
andra malmomusiker sasom klarinettisten Romeo Galli, hornisten Bruno Mader,
fagottisten Giovanni Maestri och kontrabasisten John Siminek. Den forsta Malmotrion bildades i januari 1914 av Ballarini, Vecchi och John Heintze, nytilltradd
pianolarare vid konservatoriet efter Carl Schiffer, som anstallts vid musikkonservatoriet i Berlin. Denna trio skulle flitigt och framgangsrikt konsertera i Malmo
med omnejd sedan den debuterat med Schuberts Ess-durtrio.
Fran 1915 blir violinisten/kapellmastaren Carl Maull en vardig medtavlare om
konsertutbudet. Hans skapade aldrig nagon fast ensemble; sasom hans medarbetare
finner man under hans langa verksamhet de fiesta av stadens mera bemarkta musiker,
saval yrkesmusiker som amatorer.
Wienerklassicisterna och romantikerna dominerade programvalet, och anmarkningsvart manga sekelskiftestonsattare introducerades for lyssnarna.
6
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Tack vare de frammande musiker som har slagit sig ner kunde foreningen redan
fran borjan bjuda sina medlemmar det basta pa kammarmusikens omrade. Den
rika kammarmusiklitteraturen presenterade under den forsta 10-arsperioden vid
inte mindre an 70 spelaftnar verk av Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert och
Schumann, Mendelssohn, Gade, Berwald, Brahms, Saint-Saens, Cesar Franck,
Dvorak, Smetana, Richard Strauss m fl.
En ekonomisk och personell kris under krigsaren 1916/17 hotade visserligen
verksamheten, men Carl Maull tog ledningen och lyckades avvarja ett sammanbrott.
Riktig vind i seglen fick foreningen, sedan Clara Lachman, Salomon Smith och
Nils Georg Stromberg i september 1918 riktat en "Wordsam inbjudan" till stadens
prominenser att teckna bidrag till en kammarmusikfond "med andamal att Mom
Sodra Sveriges storre samhallen vacka och underhalla intresset for kammarmusik
och att i vissa fall lamna studieunderstod It unga svenska violin- och violoncellspelare, vilka adagalagga begavning pa dessa instrument och hag for kammarmusik".
Fonden kom att uppga till 130.000 kronor, vartill en fond pa 10.000 kronor skulle
utgora foreningens rorelsekapital. Fonden overlamnades till Malmo stad 1920 "for
att for all framtid utgora en vid sitt andamal fast donation".

Sydsvenska Kammarmusikforeningen bildas
Samma ar sammanslogs foreningen med Sydsvenska Konsertforeningen (skapad
1910 i Ystad pa initiativ av kammarmusikentusiasterna Salomon Smith och August
Korling) och andrade namn till Sydsvenska Kammarmusikforeningen. Under nagra
ar kring 1920 arrangerade den outtrottlige Salomon Smith i sallskap med andra
musiker konsertturneer i sodra och mellersta Sverige. Under sasongen 1920-21 gays
inte mindre an sammanlagt 138 konserter pa ett 40-tal platser. Men depressionen
efter forsta varldskriget gjorde verksamheten mindre lonsam. Av de 1921-22 planerade 182 konserterna pa 57 olika platser fullfoljdes efter alla aterbud endast 74, och
i fortsattningen blev det endast skanestaderna som begagnade sig av utbudet — ofta
av nybildade lokala kammarmusikforeningar. Under ganska lang tid kom Malmo,
Lund, Ystad och Trelleborg att bilda "stomme" i foreningens verksamhet.

Salomon Smiths namn blir foreningens
I samband med styrelsens uppvaktning vid Salomon Smiths 75-arsdag 1928 beslots att foreningen skulle bara hans namn, eftersom han betytt sa mycket for dess
verksamhet. I en minnesartikel 1960 vid Salomon Smiths Kammarmusikforenings
50-arsjubileum tecknade foreningens davarande ordforande Sten Broman i Musikrevy 1960:7 och SDS:s arsbok 1971: Musik i Skane ett portratt av Salomon "som en
7
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storsvensk grandseigneur med kammarmusik som enda varaktiga lidelse i livet", ett
portratt som av andra bedomare betecknats som en illasinnad karikatyr, vad ayser
musikern Salomon.
Mera nyanserad var Jan Ingelf i uppsatsen "Musikalskaren Salomon Smith" i
Ystads fornminnesforenings skrift Ystadiana 1980. Ingelf visar att Salomon Smiths
kammarmusikintresse gick tillbaka till 1870-talet, da denne tillsammans med
musikdirektoren August Korling och nagra entusiaster bildade en strakkvartett, som
efter en god middag musicerade i Apoteksgarden varje lordagskvall. I en gastbok
fordes noggranna protokoll pa deltagare och framforda verk och bara under perioden
1900-1920 spelades inte mindre an 520 verk av 128 kompositorer.
1890 invaldes Salomon Smith i Kungl. Musikaliska Akademien, och efter den
riksbekanta fondinsamlingen kunde han 1921 gladja sig at en utnamning till professor musices, en unik utmarkelse.

Med tonvikt pa striikkvartetter
Redan fran starten kom den framforda repertoaren att domineras av strakkvartetter.
I repertoarforteckningen finner man att den ensemble som inledde verksamheten
kom att bests som ett slags stamkvartett I fram till 1912, da Ernesto Ballarini tradde
in som primarie i en liknande stamkvartett II. Stamkvartetternas medlemmar samarbetade i pianokvartetter med Giovanni Tronchi och John Heintze och kvintetter
med blasare som klarinettisten Romeo Galli och hornisten Bruno Mader. Violinisten
Carl Maull blev den som fram till 1930-talet med olika musiker av aldre argang
holl det lokala kvartettspelet vid liv och bildade olika ensembler, som framforde t
ex Beethovens och Berwalds septetter.
Det bor framhallas, att aven om lokala krafter svarade for flertalet konserter,
finner man bland gastande ensembler Goteborgskvartetten, Kjellstrom-kvartetten,
Breuning-kvartetten fran Kopenhamn, Buxbaum-kvartetten fran Wien och Meredyll-kvartetten fran London for att namna nagra.
Under sasongerna 1920/21-1929/30 gays bl a i Malmo 94 konserter, i Lund 36,
i Ystad 42, i Trelleborg 9 och i Landskrona 8 konserter.

Lokala ensembler
For en uppblomstring svarade en ny generation musiker med violinisten/violasten
Gunnar Andersson som drivande kraft under fyra decennier. 1934 bildades Malmokvartetten av Mario Galli, Felix Cruce, Gunnar Andersson och Guido Vecchi, som
vid sin debut i kammarmusikforeningen bl a framforde Carl Nielsens f-mollkvartett.
Malmo-exemplet smittade, ty aret darpa bildade universitetskapellmastaren
8
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Gerhard Lundqvist med Erik Ekelund, Sten Broman och Charlie Coster Lundakvartetten, som 1939 av Gunnar Andersson, Erik Ekelund, Sten Broman och Gosta
Lundqvist ombildades till Skanekvartetten. Den sistnamnde eftertraddes 1942 av
Lundaorganisten/tonsattaren Gunnar Ek.
Fr.o.m. 1952 bildade Malmoorkesterns alla konsertmastare strakkvartetter, t ex
Jaroslav Suchy Suchy-kvartetten med Erik Ekelund, Gunnar Andersson och Gino
Filippini. De foljdes 1956 av Konvicka-kvartetten och 1970 av Sveinbjornssonkvartetten. Det bor kanske namnas att Hera strakkvartetter i Malmo beretts tillfalle
att presentera sig, senast Indra-kvartetten med verk av Sven-Erik Back, Ravel och
Brahms, instuderade vid Musikhogskolan i Malmo under ledning av den framstaende kammarmusikern, professor Paavo Pohjola.
Felix Cruce-kvartetten och Helsingborgs Strakkvartett var liksom Mirchev-trion
under senare halften av 1900-talet ofta aterkommande skanska Oster.
Solistupptradanden med piano eller sang har knappast forekommit, men lokala
pianister som Hilda Waldeland, Brita Hjort och Izolda Suslak-Lindberg har inte
sallan medverkat och berikat repertoaren i samspel med olika solister och i ensembler
sasom Pianokvartetten av 1948: Brita Hjort-Charles Senderovitz-Sten Broman-Guido
Vecchi, Hilda Waldeland-Konvicka-kvartetten, Pianokvartetten —86: Izolda SuslakLindberg-Igor Iwanow-Wlodek Tomaszewski-Niels Ullner.
Konserthusstiftelsens Blasarkvintett — Bengt Overstrom, flojt/Eric Lofgren, oboe/
Gunnar Mossberg, klarinett/Holger Backman/valthorn/Rune Larsson, fagott —
framstar som exempel pa denna genre, medan Per-OlofJohnsons Kammartrio — Bertil
Melander, flojt/Ingvar Wasson, viola/Per-OlofJohnson/gitarr — far representera en
ensemble i vilken gitarren lierat sig med andra instrumentalister. Har bor papekas att
Per-Olof Johnson som gitarrprofessor vid Musikhogskolan i Malmo genom sitt konserterande spred utmarkt kannedom om den rika repertoaren for detta instrument.

Andra ensembler
Kammarmusikforeningen har under sin langa verksamhet ganska val speglat sa'val
nordiskt som kontinentalt kammarmusicerande vid presentation av ensembler och
repertoar. Forutom tidigare namnda svenska kvartetter gastades Salomon Smiths
Kammarmusikforening 1944 av Wolf-kvartetten fran Goteborg och Garaguly-kvartetten fran Stockholm. Fran huvudstaden kom ocksa Kyndelkvartetten, Ivan Ericsonkvartetten och Fresk-kvartetten for att namna nagra fran efterkrigstiden. Under de
senaste decennierna har bland andra Zetterqvist-kvartetten, Lysell-kvartetten, Talekvartetten och Yggdrasil-kvartetten varit mycket uppskattade Oster.
Fran 1950- och 1960-talen minns man bland de danska gasterna Koppel-kvartetten
och familjen Telmanyi som kvartett och kvintett, senare kom Kobenhavn Stryge9
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kvartet pa arliga besok, anda tills ensemblen efter manga ars fornamligt samspel
upplostes pa grund av violasten Mogens Bruuns bortgang. Jean Sibelius-kvartetten
och Sibelius-Akademi-kvartetten har under aren gastat oss vid Hera tillfallen. Fran
Norge engagerades pa 1990-talet den utmarkta Vertavokvartetten.
Bland gastande utomnordiska kvartetter (ett attiotal sedan 1930) bor namnas
storheter som Budapestkvartetten, Quartetto Italiano och Kolisch-, Vegh-, Vlach-,
Amadeus- och Tanjejevkvartetterna. Under 1960-talet besoktes foreningen arligen
av Benthien-kvartetten fran Hamburg, och fran 1978 kunde Brno-kvartetten rakna
sig som "stamkvartett" i Malmo/Lund, ofta aven i Landskrona. Den utokade sin
repertoar med verk av Wikmanson, Berwald, Rosenberg och Fernstrom och inledde
sasongen 2000/01 med Berwalds Ess-durkvartett. Chilingiriankvartetten och amerikanska The Lark Quartet hor till 1990-talets mest uppmarksammade gastspel.
De forra kunde samordnas med kammarmusikseminarier vid Musikhogskolan i
Malmo, de senare med ett par Rikskonsertturneer.

Under knapphetens kalla stjarna
Den i inledningen namnda kammarmusikfonden a 130.000 kronor var 1920 ett
aysevart kapital, med dagens ranteavkastning daremot relativ blygsam. Fondens
datida placering i langtidslopande statsobligationer med treprocentig arsranta var
givetvis Aker men, sett i dagens perspektiv, forodande. Gagekostnader och ovriga
utgifter har som bekant fatt helt andra proportioner bara sedan ett kvartsekel tillbaka. Utan kommunalt och statligt stod och foreningsfunktionarers ideella insatser
skulle foreningen inte kunnat bedriva sin verksamhet. Sammanlagda bidrag var vid
millennieskiftet 125.000 kronor.
De anslagsgivande myndigheternas valvilja har knappast besvarats. De kommunala anslagen har varit blygsamma och pa senare ar har de till och med sankts. Inf.&
sitt 75:te verksamhetsar presenterades foreningen i programtidningen MSO-Nytt
1985/86 under rubriken "Salomon Smiths Kammarmusikforening — en 75-aring
som lever under knapphetens iskalla stjarna". Mojligen bade den effekt i nagra fall.
Genom testamenten och gavor kunde rantebortfallet i nagon man kompenseras
under de senaste aren fram till sekelskiftet. Forutom 70.000 kronor i reda pengar
att disponeras for konsertverksamhet av givare som onskat vara okanda, fick foreningen testamentariskt mottaga en vardefull viola, som av expertis bedomts vara en
dessvarre osignerad Mathias Klotz fran dennes Mittenwald-verkstad. Instrumentet,
som senast tillhort universitetskapellmastaren Gerhard Lundqvists fru Linnea,
klingar nu — efter nodvandig expertrenovering — i MSO:s violagrupp, dar den fart
en ny agare. Forsaljningssumman — 75.000 kronor — mojliggjorde ett vardigt och
uppskattat konsertutbud for den 90-arsfirande foreningen.
10
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Samarbete med MSO
Jag har vid granskning av min programsamling funnit ett programblad som torde
vara det forsta tecknet pa att ett samarbete mellan Salomon Smiths Kammarmusikforening (SSK) och Konserthusstiftelsen varit pa tal och realiserats. Dessvarre har
omstandigheterna inte kunnat utredas, da de "ndrmast engagerade" inte fort annat
an muntliga forhandlingar om detta konsertevenemang, som agde rum efter den
egentliga konsertsasongen. Den tjeckiskaJanacek-kvartetten, en ensemble som 1947
grundats i Brno och som sedan 1956 anstallts pa livstid vid den statliga filharmonin
i Brno, framtradde vid en av sina utlandska turneer fredagen den 12 juni 1964 i
Knutssalen i radhuset. Denna Brno-kontakt fick som bekant senare fornyad aktualitet genom det mer an 20-ariga samarbetet fran 1978 med Brno-kvartetten.
I sin artikel "Skansk orkesterhistoria" i SDS:s arsbok 1971: Musik i Skane framholl
Hans Astrand att "sedan gammalt titulerade sig orkestermusiker som kammarmusiker. Men med fa undantag framtradde nagra av dem i den funktionen, i varje fall
inte sedan orkestertjansten blivit ett heltidsarbete och arbetsbordan pa estrad och i
orkesterdike knappast gav kammarmusikerna mojlighet att tillrackligt forbereda ett
framtradande i den kdvande intima genren". SSK:s generalprogram visar tydligt
detta — lokala ensembler dr ganska sallsynta, de som inbjods att spela avbojde oftast
med hanvisning till bristande tid, aven om intresse fanns.
Nar den nya teaterorkestern skapades skedde en markant omsvangning. Pa
eget initiativ inlamnade lokala ensembler programforslag, som i manga fall aven
kunde bli framforda i SSK:s lundaserie. Redan nagot tidigare hade, som namnts,
ett samarbete med MSO inletts. Den tidigare konserthuschefen Olof Hult hade
eftertratt Sten Broman som SSK:s ordforande, och genom hans formedling blev
kontakterna med MSO livligare. Nar MSO under Ingvar Cederbergs chefstid flyttade in i det nya "konserthuset", bytte SSK med hansyn till aldre publik och battre
busskommunikationer sin mangariga konsertlokal Landstingssalen i radhuset till
Skandiasalen, som MSO kostnadsfritt stallde till forfogande. Kammarmusikentusiasten Ingvar Cederberg kunde inom ramen for sina anslag under somrarna 1982
och 1983 i samverkan med SSK anordna sex respektive fem mycket uppskattade
"radhuskonserter", vid vilka SSK svarade for de praktiska arrangemangen, sasom
biljettforsaljning, programkommentarer, pressnotiser m m.
Ett utvidgat samarbete etablerades under Gunilla von Bahrs chefstid, da MSO
och SSK i ett formligt samarbetsavtal delade proportionella kostnader och indicter
for en gemensamt anordnad kammarmusikserie. Denna presenterades i MSO:s
generalprogram och abonnemangsteckning kunde nu ocksa ske via MSO. For alla
praktiska arrangemang sasom biljettforsaljning, vaktmasteri, programkommentarer
och pressnotiser svarade SSK. Som en kulmen av detta samarbete kan noteras de
11
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fern speciella Sjostakovitj-aftnarna i manadsskiftet november/december 1995, da den
av MSO engagerade Sjostakovitj-kvartetten fran Leningrad i konsthallen framforde
den ryske mastarens samtliga 15 strakkvartetter.

Kiirvare klimat
Efter att Gunilla von Bahr lamnat sin chefspost blev kammarmusikklimatet karvt
i konserthuset. Samarbetet minimerades, bland annat minskades i praktiken SSK:s
kommunala bidrag med 30 procent genom att eftertradaren Knud Ketting lat debitera lokalkostnader a 1 100 kronor per konsertkvall, en utgift som kvarstod aven
sedan Anders Franzen blivit konserthuschef. Hans intrade i foreningens styrelse
medforde dock en aterknytning till Gunilla von Bahrs samarbetsmodell, till och
med i utvidgad form. Detta samarbete avbrots emellertid efter sasongen 2003/04,
da Franzen via Oslofilharmonin blev operachef i Stockholm.

Lundakonserterna laggs ned
Nar Skissernas museum efter sekelskiftet stangdes for ombyggnad maste foreningen
finna en ny lokal for sina konserter. Det visade sig att flyttningen till Kulturskolan
hade alltfor negativ paverkan pa publikfrekvensen, och fran och med ar 2003 fann
man sig av ekonomiska skal nodsakad att efter 82 ar lagga ned verksamheten i Lund.
Det knappa kommunala stodet (30.000 kronor per spelar) uppmuntrade heller inte
till fortsattning. I samband med nedlaggningen lamnade Roland Tungsten styrelsen.
Som ersattare invaldes Per Hallberg och Staffan Storm, den forre som ny ordforande
i stallet for Ture Leideman, som undanbett sig omval.

Foreningens styrelse
Under det senaste halvseklet har kammarmusikforeningens styrelse letts bland
andra av borgmastaren Thomas Munck of Rosenschold, tonsattaren Sten Broman
och konserthuscheferna Olof Hult, Ingvar Cederberg och Gunilla von Bahr. Foreningens mangarige intendent och vd, kantor Harry Orsin eftertraddes 1975 av
Gunnar Sjocivist, konservatoriedirektor och sedermera rektor for Musikhogskolan
i Malmo. Beteckningen vd andrades pa dennes begaran till verkstallande ledamot,
och som sadan kvarstod Gunnar Sjoqvist till millennieskiftet. Till 100-arsjubileet
2010 har han for foreningens arkiv sammanstallt den langa raden av program, med
data, repertoarforteckning och artistregister fran 1910 till 2010 (750 konserter i
Malmo och 358 i Lund jamte ett mindre antal konserter som foreningen arrangerat
i Ystad och Trelleborg vid starten av sin verksamhet.
Som verkstallande ledamot eftertraddes han 2000 av den forre bibliotekarien
12
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vid Musik-hogskolan i Malmo Paul-Christian Sjoberg, som speciellt agnat sig at att
bredda repertoaren och med valskrivna kommentarer informera lyssnarna om de
framforda verken. Han har ocksa genom sina goda kontakter funnit olika mojligheter att oka det sviktande ekonomiska underlaget for verksamheten, bland annat
i form av understod fran olika fonder.
Pianisten Francisca Skoogh är numera SSK:s ordforande, och vid jubileet hade
hon en framtradande roll.

Hundradringen firades
Under sin langa verksamhet hade ledningen som namnts sa smaningom breddat
repertoaren — strakkvartetterna hordes mera sallan, och publiken fick i stallet lyssna
till andra ensembler, pianister och sangare. De bada jubileumskonserterna vid inledningen av hostsasongen 2010 gav tydliga exempel pa detta:
I den forsta paminde man om starten 1910. Vid en konsert i Ystad den 25 september erinrades om de egentliga grundarna, Ystadskammarmusikern Salomon Smith
och musikerna fran Malmo Musikkonservatorium, nu foretradda av lararna vid
Musikhogskolan i Malmo: The TRIO, dvs violinisten Wieska Szymczynska,
violoncellisten Hege Waldeland och pianisten Marianne Jacobs, som framforde
Maurice Ravels pianotrio a-moll och tillsammans med sopranen Lena Hoel: Dmitrij
Sjostakovitjs Sju romanser till texter av Aleksandr Blok, op 127.

Jubileumskonsert i Palladium 2010-09-26. — Foto: Jerker Sjoqvist.
Vid jubileumskonserten i Malmo den 26 september dirigerade Daniel Blendulf
Vaxjo-ensemblen Musica Vitae i Jean Sibelius' Andante festivo, Stravinskys Konsert for strak-orkester i D, "Basler Concert", och med Francisca Skoogh som solist
13
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uruppfordes Staffan Storms "Shattered Night" far piano och strakorkester och
Mozarts pianokonsert nr 12, A-dur, K. 414 i den av tonsattaren godkanda formen
strakorkester utan blasare.
Som synes vitala program av den vitale aldringen som med obruten kraft gar
framtiden till motes.
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Au tomatrestauranger
Ett snabbmatskoncept fran 1890-talet
AV CHRISTIAN KINDBLAD

"Det nya automatkafeet har en sarskild buffet for bier, porter och vin, uppstalld
strax vid ingan
' gen, och utefter salens langvagg en annan buffet for smorgasar, kallmat, kaffe, choklad, buljong med mera.
Buffeterna ar sardeles eleganta med vita marmorytor inom ljus, skulpterad mahogny. Har aro for smorgasautomaterna stall for tolv smorgasar, hvar pa sitt fat, ofver hvarandra, sa att da betalningen instuckits och fjedern dragits fram kunden sjelv
tager ut sin smorgas pa fatet. Nagon betjaning behofves ej. Apparaternas fyllning
sker bakom buffeten och osynligt for allmanheten. Smorgasarna voro stora och
bierglasen hallo omkring 250 gram. Allt detta hade man tillfalle att iakttaga i lordags middag, da Aktiebolaget Automaten i Malmo hade till det nya automatkafeet
inbjudit bolagets agate samt andra garter deribland polismastaren Adler, stadslakaren d:r Fonsmark, medlemmar of pressen m. fl. hvarvid frukostmiddag serverades
vid vilken styrelsens ordforande vice haradshovdingen G. Hagard helsade gasterna
valkomna."
Detta citat dr haintat fran Sydsvenska Dagbladet den 16 oktober 1899 da Malmos
andra automatrestaurang slog upp sina dorrar. Reportern tillagger: "Bredvid stora
salen dr ett damrum anordnat sdrskilt for kvinnliga kunder."
Samma dag satte automatbolaget in en stor annons pa forstasidan, men bredvid
fanns en annons for den nagra veckor tidigare oppnade Quisisana Automaten och
reportern jamforde i artikeln flera ganger automaterna med varandra. Kanske inte
den exklusiva reklam styrelsen raknat med.
Under 1900-talets tva forsta decennier skulle det etableras mer an ett dussin
automater i Malmo. Dessa hade att antal fordelar mot vanliga restauranger. Dels
var de snabba att anvanda, ingen vantetid, varken pa servitor, mat eller nota. Dels
slapp man betala dricks och rockavgift. De fyilde dessutom en social funktion genom att det som synes kunde finnas sarskilda avbalkningar for kvinnor. En kvinna
kunde omojligt ga ensam pa restaurang vid denna tid. Samtidigt hade manga kvin15
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nor kommit ut i arbetslivet och behovde ha nagot att ata pa lunchen. For bade man
och kvinnor gallde att det inte langre gick att hinna hem och fa nagot varmt i sig
pa den korta tid man numera hade for lunch mitt pa dagen. Alit hastade, klockan
tickade. Det fanns ocksa en annan sida av saken, runt om i landet fanns automater
som var nykterhetscafeer, dock inga i Malmo.
Alla automaterna var i borjan aktiebolag, en for datida restauranger ovanlig
bolagsform — aven storre restauranger var oftast registrerade som enskilda firmor.
Automaterna drevs till att borja med i vad vi idag kallar franchise-form och det
uthyrande bolaget ville ha full insyn i affarerna, darav bolagsformen. Genom detta
kan vi folja automaternas uppgang och fall. Aktiebolagsformen var da liksom nu

Fig. 1. En automat i Stockholm med blandad publik.
ocksa ett skydd for en eventuellt aventyrlig investering. Man kunde ju aldrig forlora mer an aktiekapitalet.
Efter forsta varldskriget blev varlden en annan. Nyhetens behag var borta och
automaterna hade ju aldrig varit sarskilt automatiska! Det fanns manniskor bakom
de fornama fasaderna som fyllde pa i luckor och tankar. De svenska automaterna
elektrifierades aldrig trots att alit annat tycktes bli eldrivet under 1920-talet. Foretagen som tillverkade och servade automaterna upphorde under 20-talets borjan
och kvar blev nagra restauranger dar automaternas granna fasader stod kvar enbart
som dekoration. Langst klarade sig Vega pa Skeppsbron vars automat Overfordes
till Malmo museum 1961. Malmo Automaten som flyttat fran Baltzarsgatan till
Exercisgatan 1930 fanns kvar till 1956, men da foljde sjalva automaten inte med
i flytten, bara namnet. Bada restaurangerna var igang i femtio ar, men vilken som
hade kvar funktionen av automat langst vet vi inte.
16

AUTOMATRESTAURANGER - ETT SNABBMATSKONCEPT FRAN 1890-TALET

Jag kommer i denna artikel ofta att referera till boken Snabbmat i automat.
Smafiiretagandets villkor av Karl Gratzer fran 1998. Den behandlar visserligen automaterna framst ur ett ekonomiskt perspektiv, men ger samtidigt en mangd information om de svenska automaternas uppgang och fall.

Tillverkarna
Restaurang- eller cafeautomaterna var en tysk uppfinning fran 1896. De forsta tillverkades hos Quisisana-Automatenfabrik GmbH i Berlin. Quisisana var ett tamligen vanligt namn pa kurorter och hotell. Det ar latin for "bar tillfrisknar man".
Rattigheterna for Skandinavien koptes av en Norsk firma som gav varje automatinnehavare ensamratt inom ett visst omrade pa konceptet. Detta urholkades dock av
att konkurrerande firmor gjorde samma sak och Hera automater alltsa fick slass om
kunderna inom en stad eller stadsdel. Norrmannens svenska agenter gick in med
kapital for att fa fart pa marknaden.
Redan efter nagra ar startade svenska fabriker tillverkning av liknande automatillverkarna. De fick aven
ter som slog ut de utlandska
fick medaljer pa utstalligang en mindre export och
Det var nagra finansiarer,
ningar runt om i Europa.
som slogs om marknaden
ingenjorer och fabrikorer
vilket gjorde att tillverkarna
splittrades, ombildades eller
var AB Nya Automatfabriken
forsvann i rask takt. Storst
1908-1918. Darefter kom
med 15-20 anstallda ken
brik med ett tiotal anstallda
Josef Johanssons Automatfabland annat Skandinaviska
1905-1922. Dessutom fanns
Automatfabriks AB, Nordiska
Automatfabriks mekaniska
dessa samsades om en marknad
verkstad och AB Yggdrasil. Alla
ter under de cirka 25 k som aupa totalt omkring 140 automatomater etablerades runt om i Sverige. Aven om ett antal automater
exporterades och man aven hade
annan tillverkning, sa blev det inte
mycket at var och en.
bara nagra fa automater och da
Under 1920-talet startades
framst med begagnad utrustning. I manga fall stod automatvaggen kvar som ren dekoration, men samtidigt tog den
upp dyrbart utrymme som kunde
anvandas till annat. Nar Malmo
Automaten flyttade fran Baltzarsgatan till Exercisgatan 1930 tog man
inte med sig sjalva automaten utan bara namnet. Kvar blev Vega Automaten pa
Skeppsbron som hade kvar sin inredning fram till nerlaggningen 1961. Funktionen som automat bade da inte funnits pa cirka 30 ar.

a
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Ag
. arna
Det var en blandad skara som startade automater i Malmo. Har finner vi haradshovdingar, direktorer och disponenter, lojtnanter och kamrerer och advokater
bland de forsta investerarna, men sedan foljer grosshandlare, fastighetsagare, bagare och slaktare. Fritz Hansen med bageri pa Lilla Torg finns med i tva bolag och
kan armed sakra leveranser av brod och kakor. Fastighetsagare satsar lokalhyran
och andra staller upp med sakerhet for lan i rent spekulationssyfte. sa smaningom
kommer de som faktiskt driver restaurangerna ocksa att sitta i styrelserna.
Dock staller jag mig undrande till agerandet i Automaten Gustaf Adolf:
"Ett exempel pa hur det kunde ga till ger Automat AB Gustaf Adolfshallen i Mal-

anterieur dun Restaurant automate n Sloatliolm.

Le Bureau d'Aillomaies du Nord
Vend des restaurants automates salon les plus nouveaux systimes ainsi qua
especes d'appareils automatiques.
atIe
Box

atetele
Stockholm I.

toutes

attree, telegretatitalc
aulonakthyria

00
I!
Vappara automatique 7.01AVOtt
Stand susses.
Zrevele et cereals:re :tans la a:apart des paps civilises.

Fig. 3. Nordiska Automailbrikens broschyr i frank version.
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Fig. 4. Automaten pa
Klostergatan i Lund.

Fig 5. Automaten pa
Lundautstallningen 1907.

Aktiebolaget

GRAND AUTOMATEN
rekommenderas
ABONNENTER ANTAGAS
Pris for hel kost 80 kr. pr manad, tva

—Tor

Fig. 6-7. Annonser for Grand
Automaten i Lund och
Automathotellet i Trelleborg
1917

Fig. 8. Vykort fran
manskapsmiissen p
Kungli ga Wendes
Artilleriregementet i
Kristianstad.

A UTOMATHOTEL LET
TRELLEBORG
reko mmenderst.s.
Komfortabla resanderum fran 2 kr.

Automatrestaurant 1 ki. liafe & Matsalar.
OI-

Itikatelefon 438.

och Vinservering.

Varma bitar a 30 bre.

Inae k. pr map. — Rabattkuponger.

Rikatelefon 438.

I. Wendea an. rug: t
Manskapsmest.en cia bairn town.
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mo. Bolaget hade borjat sin verksamhet 1912. I mars 1914 var dess huvudagare
en handfull grosshandlare och Porterbryggeriet AB D. Carnegie & Co. Redan flagon tid fore konkursen bade agarna overlatit bolagets rorelse till boskilda hustrun
Augusta Mellander som forhyrt bolagets restaurantinventarier. Affaren bade varje
ar gatt med forlust, sa halva aktiekapitalet var forbrukat nar konkursen intradde.
Bolaget forsattes i slutet av 1915 i konkurs." (Gratzer, s. 261).
N ytan liknar det de ljusskygga affarer med "mtilvakter" som vi kan lasa om i dagens nyhetsartiklar.

Automatrestauranger i Sverige
De forsta automaterna kom alltsa till Sverige 1899. Det var tva i Stockholm, en
i Goteborg och tva i Malmo. Totalt bor det genom aren ha funnits cirka 140 automater varav 121 var aktiebolag. De &riga farms bland annat pa militarforlaggningar eller ingick i andra sammanhang som t.ex. pa Oscarsteatern i Stockholm.
Ett antal restauranger etablerades efter forsta varldskriget som enskilda bolag. Aret
1915 avregistrerades alla kvarvarande automater i Malmo fran aktiebolagsregistret
och drevs vidare som enskilda bolag.
De fiesta automaterna etablerades naturlig nog i Stockholm dar det totalt fanns
ett 60-tal automater genom aren. Goteborg nojde sig med ett halvt dussin medan
Malmo hade dussinet fullt. I &rig fanns det spridda automater fran Umea i norr
till Ystad i soder.

Sktine
Forutom i Malmo fanns det automater i Trelleborg, Ystad, Kristianstad, Helsingborg, Landskrona och Lund. I Kristianstad fanns det en i manskapsmassen pa
Wendes artilleriregemente och en pa Vastra Storgatan. I Lund fanns det ocksa tva
automater, en pa Grand Hotel och en pa Klostergatan. Dessutom fanns det en
tillfallig automatrestaurang byggd av Josef Johanssons Automatfabrik i Stockholm,
pa Lundautstallningen 1907.

Hur fungerade automaterna?
Forst och framst kan vi sla fast att de inte var sarskilt automatiska! En vagg skiljde
kunden fran personalen. Kunden stoppande ett mynt i en springa och en automatisk mekanism vagde myntet, godkande det och oppnade en lucka eller kran.
Bakom vaggen lagades maten och fylldes i automaten. Drycker kyldes med is el20
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ler rinnande kallvatten medan varma drycker som soppa, kaffe och to varmdes
av kokande vatten frail en gasbrannare. Aven belysningen drevs med gas. Nagon
elektricitet fanns inte pa automaterna. Hur apparaterna var uppstallda far vi en
uppfattning om i den polisrapport som gjordes den 8 augusti 1899 i samband med
att Quisisana Automaten skulle oppna 1899:
"Sedan fabriksdisponenten J Th Bruhn pa Ronneholmsvagen 36 och juris dr Oskar
Hedenskog sasom ledamoter i styrelsen for bolaget sokt rattighet att fro m 1/9 vid
Sodergatan 32 intill Id 11 pa aftonen fa utskanka vin och maltdycker med automater, har undersokning gjorts angaende lokalen, bestaende av tva rum. Ena rummet
at Sodergatan av 141 kvm och det andra at garden av 36 kvm. I det stora rummet
kommer automaterna att finnas och servering av vin och maltdrycker att aga rum.
Automaterna, som kommer att forses med var sin skylt angivande varan automaten
lamnar skall uppstallas till ett antal av 16 namligen: for yin 2 st, for bier 4 st, for
smorgasar 5 st, for kaffe 1 st, for choklad 1 st, for vetebullar 1 st, for bakelser 1 st.
Dessutom kommer servering att aga rum genom personer da rakor, kraftor och
dylika varor rekvireras, vilken servering svarligen kan forsigga med automater. Det
andra rummet, s k "kaffeet" skall inredas till forsta klass och kommer att forestas av
tva kvinnliga och en manligt bitrade. Det senare bitradet med uppgift att bitrada
forestandaren att kontrollera vad som fortares. Priset for vin blir 25 ore per glas och
for bier 10 Ore per seidel.
Da dylika utskankningar av yin och maltdrycker med automater icke forut varit
anordnade i Malmo, sa att tillfalle givits att iakttaga huruvida sadan servering ar andamalsenlig och praktisk, kan ett bestamt uttalande i denna riktning svarligen avgivas, men enligt uppgift av personer, vilka i Kopenhamn och Berlin besokt utskankningsstallen med automater ar sadana inrattningar andamilsenliga och vitsordas
sasom heist praktiska och lampliga pa de platser dar tillstromningar av besokande
är stor
ansokningen anse bor forordas till bifall."
Hur uppfattades da automaten av allmanheten? Denna beskrivning av Ivar Lo
Johansson i Stockholmaren dr fran 1954, men galler forhallandena pa 20-talet, kan
kanske ge svaret:
"I det langsta vagrade jag tro att det fanns manskliga varelser innanfor automaterna.
Jag ville tanka att de var enbart "automatiska". Jag forestallde mig att bakom den
fornicklade fondvaggen med dess luckor skotte arbetet sig sjalvt.
Anda till den dag da ett rott, svettigt ansikte stack fram i den halvcirkelformade
luckan i vaggen och fragade om mina forti Ore betydde brackkory eller risgrynsgrot.
Det var samma pris pa baggedera.
Jag fick en chock.
Automaten hade inte uppfattat det klart. Manskan hade mast trada emellan."
21
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Fig. 9-11. Har ayslojar sig
automatens enkla baksida. Det
var inte precis nagon hogteknologi
som kom till anvandning, utan
handkraft, gasspis och enkel
mekanik.
Bilder fran Malmo Museums
dokumentation i samband med
overtagandet av automaten Vega.

72
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Detta var den vuxna manniskans mote med automaten. I boken Mormors porter
av radiomannen och forfattaren Bo Anker far vi minnet av sexaringens storogda
forundran infor automaten:
"Det ar verkligen synd om nutidens barn, som aldrig fart uppleva det paradis de
gamla automatrestaurangerna representerade. Dar fanns sma runda bord med margjutjarnsben, som det lat
morskivor och stolar med
pade mot stengolvet. Runt
ohyggligt om nar de skranande
massing. Och har och
vaggarna speglar och skiluckor
och
kranar, som stack
dar gluggar med mystiska
in
en
slant
i hilet i vaggen
ut fran vaggen. Om man lade
kranen intill, rann strax den
och stallde ett glas rakt under
ett trollslag ner i glaset. Man
harligaste nektar som genom
en springa bredvid en nisch.
kunde ocksa lagga i sin slant i
nit forsvinna, sa hokus pokes
Knappt hade slanten hunning. Dar det forut varit tomt
gjorde nischen en helomvandnAgot
annat, som utlovats pa en
stod nu en harlig bakelse eller
fa
vanlig
mat i automaterna — kalskylt bredvid. Det gick ocksa att
tjugofem
ore
talriken — men darom
soppa till exempel, stan's basta, for
skulle
aldrig
ha fallit oss bagge in
kan i varje fall inte jag vittna. Det
gande omgivning. Mat fick man
att ata mat i en sa pass fantasiegju hemma.
tiva vanor bide Mormor och jag.
Vi hade utpraglat konservaav brunt glas. Pa den kunde jag
Hon skulle ha en dockliten flash
E-R. Jag hade haft tillfalle tram mig
faktiskt stava mig till ordet
sockerdricka av ett speciellt fabrikat
ganger. Sjahr skulle jag ha
och s5 en graddstrut. Det var detsamma varje ging."
Dagens sexaringar skulle kanske inte se det fantastiska med att det kom ut en bakelse ur vaggen. De är alltfor blase pa tryckknappar och automatik.

Malmos automater
Det har funnits omkring ett dussin automater i Malmo. De har legat pa sammanlagt 15 adresser och de har haft 15 olika namn. Dock har vissa flyttat med
bibehallet namn och andra bytt namn, men legat kvar pa samma stale. De forsta
automaterna etablerades ofta i hornlokaler i nybyggda hus, men med tiden sjonk
statusen pa automaterna och man hyrde in sig i aldre lokaler pa samre lagen. Det
verkar lite grovt raknat vara sa, att de forsta tio till femton wren var det borgarklassen som besokte automaterna medan de som fanns kvar efter forsta varldskriget
blev enkla 01- och matstallen for arbetarna.
23
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AB Quisisana Automaten 189 9-1902
Ur bolagsordningen antagen den 20 april 1899: Andamdl: att efter forvarvande af
uteslutande raft att i Malmo och inom 10 kilometers afstand fran denna stad anvanda automatiska apparater af Quisisanasystemet for servering af mat- och dryckesvaror, anordna kaferorelse med sadana apparater saint drifva i sammanhang dermed
staende rorelse. Styrelse: jur. d:r Carl Oskar Hedenskog, direktoren Axel Berling
(Svenska stra- och filthattfabriken) och disponenten Johan Theodor Bruhn.
Quisisana Automaten lag pa Sodergatan 32 (numera 26) och arrenderades av
Axel Wallin. Lokalen var som framgar av polisrapporten ovan delad i tva rum, ett
mot gatan med automaterna och ett mot garden med cafeservering. Har serveras
t.ex. raksmorgasar vid borden. Polisrapporten talar aven om kraftor, men da bor
man betanka att datumet da rapporten skrevs var den 8 augusti.
Nar kontraktet pa automaten gick ut flyttande Wallin fran lokalerna som i stallet kom att under flera artionden hysa Hattendorfs laderaffar. Idag ligger Indiska
magasinet i samma lokal.

Automat-Cafeet, 1903-1906
1903 blev Axel Wallin alltsa sin egen och flyttade automaten till ett nybyggt hus pa
Stora Nygatan 70 (numera 60), granne med Malmo Teater. Han dopte samtidigt

Fig. 13. Vykort _fan Quisisana Automaten pa Sodergatan.
24

AUTOMATRESTAURANGER — ETT SNABBMATSKONCEPT FRAN 1890-TALET

Fig. 14. Frdn vykort med texten "Automatkafeet St. Nygatan 70 (invid Teatern)."
Det ar samma maskiner som pa forra bilden, men marmorplattorna bakom
olkranarna har fritt pegar attforvara glasen pa. — Foto: Rudolf Bardach, vykort.
om sin rorelse till det mer hanterliga namnet Automat-Cafeet. Har drew Axel och
Hilma Wallin nu bade en automat och en klassisk restaurang med, far man formoda, manga kunder fran teatern.
Idag finns kladkedjan Brothers
i lokalerna.

Thalia-Automaten,
1907-1908
Axel Wallin avled 1906 och bans
anka Hilma Wallin tog over. Hon
doper om rorelsen till Thalia-automaten och flyttar 1907 automaten till Sodra Tullgatan 3 (samma
nummer da som nu) dit Malmo
Biografteater samtidigt flyttade —
mer kand under det senare nam-

THALIA
AUTOMATEN
SODRA TULLGATAN 3
MALMO
REKOPIMENDERAS
I APPARATERNA TILLHANDAHALLAS:
Pasner, Lager- & Manchener-01, Porter
Wad, Kaffe, The, Choklad, Smorgasar,
Bakelser & Kaffebrod, Viner, Laskdryeker m. m. Varma & kalla ratter
Frukost, Middags- & superatter.
1:sta kitsss tar, matrestaurartt

Innehafvare: Fru Hilma Wallen

Fig. 15. Annons Pan 1907 med agarinnaris
namn felstavat.
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net Metropol i vars lokaler nu Akademibokhandeln huserar.
1909 har Hilma Wallin trottnat pa automater och ager tillsammans med Alfhilda Ullberg Cafe Anglais pa Djaknegatan 34A, granne med cafetradgarden Concordia. Hat- fanns man dock inte kvar aret darpa.

AB Automaten Malmo 1899-1900
Ur bolagsordningen antagen den 20 mars: A ndamill: att efter inkop af s.k. Sieloffska restaurant automatapparater i Malmo idka restaurantrorelse med begagnande
af namnda apparater. Styrelse: vise haradshodingen Gustaf Hegardt, regementsintendenten Gillis Arfwidsson och fil. kand. Albin Kihlbom, kamrer vid halsovardsnamnden. Bade Hegardt och Kihlbom satt i Malmo Kaffekompanis styrelse. Det
bor alltsa ha doftat av Solokaffe pa Automaten Malmo.
Automaten lag pa hornet av Sodra Tullgatan och Sodra Promenaden. Ingangen
var pa Sodra Tullgatan 6 medan bada restauranglokalerna vette mot kanalen. Det
fanns aven en ingang i porten mot kanalen sa att man kunde komma in direkt i det
inre rummet. Jag har redan citerat Sydsvenska Dagbladets artikel fran invigningen
ovan. Det tat storslaget, modernt och frascht, men verkligheten kom snabbt ikapp
agarna.

OTOMATKAF ET
S' NYGATAN 70
teArEqu

barn-, herrcatO

flatsal

Fig. 16 Annu ett vykort fran Wallin Automatkafe. Vykort: SD.
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Fig. 17. Automaten Malmos exterior mot Sara Tullgatan och Sara Promenaden.
Text pa skylten till viinster: BeOna dig sjalf Automat-Cafe. Servering of Vin, och
Porter, Kaffe, Chocolad, Buljong, Mjolk. Inga drickspengar. Skylten till huger:: Tid är
pengar. Automat-Cafe. Servering of Laskedrycker, Smoresar, Bakelser, Frukt. Kalla
ratter. Inga drickspengar. — Foto: C. V. Roikjer, MM
"Genom offentlig auktion, som forrattas i huset nr 6 Sodra Tullgatan harstades
fredagen den 28 dennes kl 1 em forsaljas tre automater av Sieloffs patent, en for
yin, en for 451, en for smorgasar och kalla ratter saint en konditoriautomat, samtliga
apparater dr sa gott som nya, eleganta och fungera overlagset val. Samtidigt sales en
fullstandig cafeinredning bestaende av marmorbord, stolar, skip, glas och porslin,
prydnadsforemal saint koksinventarier" (SDS den 20 december 1900).

Fig. 18. Automaten Maim& yttre rum. Tydligen behovdes en kassadisk trots
automatiken.
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Redan i mars 1901 grundade de nya agarna som hade kopt over automatens tillgangar AB Nya Malmo Automaten. (Gratzer, s.262).

AB Nya Malmo Automaten 1900-1901
Det nya bolaget lag kvar i samma lokaler pa Sodra Tullgatan 6, men bara en kort
tid. I adresskalendern finns automaten bara med 1901, men hur manga manader
den orkade med vet jag inte.
Lokalerna togs 1904 Over av Malmo Biografteater som i sin tur flyttade tvars
Over gatan 1907. Darefter blev det bokhandel. Men mest kand for gamla malmobor ar nog hornan under namnet Aggerborgs som under manga ar drev kafe clan

A.-B. MalmO Automaten,
Sodergatan.
Gnu- ett besok och smaka vara kalla och varma ratter frin
25 till 50 ore, samt smorgisar och val afkylda olsorter.

Fran den I Maj oppnas automaten kI. 8 1. m.

bq

Malmo Automaten 1906-1956
Ur bolagsordningen antagen den 2 november 1906. A ndamlil; att efter inkop av
erforderliga automatapparater fran AB Svenska Automatfabriken, i Malmo utova
kaferorelse och matservering. Styrelse: bagaren Fritz Hansen, grosshandlare Hugo
Lindgren och handlanden Georg Mallander.
Automaten lag pa hornet av Sodergatan och Baltzarsgatan med adress Sodergatan 22. Adressen andras 1928 till Baltzarsgatan 32, som i sin tur 1938 blir nummer 34. Men det ar samma lokal, man har bara slappt ifran sig den lokal som sa
smaningom blir Buttericks beromda h8rna. Det ar en stor lokal och den blir med
tiden ocksa dyr pa grund av laget. Dags alltsa for en flytt till Slussplan 1930 med
adress Exercisgatan 2.
Nils Balcke vane upp i 2:an och minns automaten som en ren olhall. Nagon
vagg med automater ar han saker pa att det inte fanns. Automaten lag inte pa hot.nan mot Slussgatan utan mellan hornlokalen och trappan. Det var mest jobbare
fran hamnen som har tog sig en 01 och en smorgas.
De var en smal lokal som gick genom hela huset. Borden var runda med marmorskiva. Olen forvarades i kallaren och en sur oldoft steg genom hisstrumman
28
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Fig. 20. Malmo Automaten omkring 1910. med Sodergatan i fonden. — Foto: SD.
upp i trapphuset. Forestandaren var en trevlig man som ofta stod ute pa trottoaren
som inkastare och pratade med forbipasserande.
Fran Slussplan utgick sparvagnens linje 7 som gick fran Schougens bro till Frihamnen over viadukten nagra ganger morgon, middag och kvall aren 1918-1946.
Linje 7 alternerade med "koltaget" som under resten av dagen gick pa samma spar
mellan gasverket pa S:t Knuts vag och Nyhamnen aren 1919-1963.

Malmo Nya Automat AB 1909
Sodra Forstadsgatan 47 (senare 41). Denna automat fanns i huset bredvid biografen Kaninen (Aveny) pa Sodra Forstadsgatan. Annu en automat med likartat namn
som Hera tidigare.
Husets eleganta jugendsfasad installerades samtidigt med fastigheten mitt Over
gatan, hornet Sodra Forstadsgatan-Foreningsgatan. De gamla tegelvaggarna fick
pelare och balkar av stal och pa dessa ramar hangdes sedan en ny fasad i tra och
glas.
Redan efter ett ar flyttade automaten ett kvarter vasterut till den da nybyggda
fastigheten Radmansgatan-ostra Ronneholmsvagen och namnandrades samtidigt
till Ronneholms Automaten.
29
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MALMO Rift AUTOMAT A B

Fig. 21. Malmo Nya Automat AB. Skyltarna i Pnstren gor reklam for Vin, 01 &
Porter respektive Glogg. Mitt pa dorren star "Ingdng i porten", som lag till Aker.
Bilden dr tagen vintern 1909.

Ronneholms Automaten 1910-1929
Ur bolagsordning antagen den 15 juli och den 2 september 1910. Andamdl: att
idka automatrestaurantrorelse. Styrelse: direktor Sven Magnusson, advokat Carl
Hakansson och Johan Mansson-Rothstein som handlade med kaffe och specerier.
Automaten flyttade in i arkitekten August Stoltz pampiga hus pa hornet av
nuvarande Ostra Ronneholmsvagen och Radmansgatan (fram till 1945 hette Radmansgatan Pildammsvagen!)
Direktor Sven Magnusson var en av de fa automatagare som hade ett namn i
restaurangbranschen, han var aven agare till Kungsparkens sommarrestaurang. 1915
likviderades aktiebolaget och automaten drevs vidare som enskild firma till 1929.

Automaten Skogens Bro 1911-1924
Ur bolagsordning antagen den 8 februari 1911. Andamal; att, efter inkop av erforderliga automatapparater fran Nya AB Svenska Automatfabriken, i Malmo idka
automatrestaurantrorelse. I styrelsen satt byggmastare G.L. Granvik och disponenten vid Skanska Tegelforsaljnings AB Henrik Ekeroot, med disponent Sven Mag30
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Fig. 22. Triangeln. Radmansgatan (ddvarande Pildammsvagen) och Ostra
Ronneholmsvagen.

7-1

Fig. 23. Skogens bro-automaten vid Schougens bro.
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nus Malmstrom, fru Ida Malmstrom och byggmastare Nils August Malmstrom till
suppleanter. Forestanderska blev Ida Malmstrom.
Adressen var Ostra Forstadsgatan 1, men andrades 1913 till 2. I flera artionden
var hornan kand som Wixells farg- och tapetaffar. Idag ligger har El-bolaget med
adress Exercisgatan 6.

ekt

AUTOMATEN

5

101100/1113011.160‘09110111111171101161111111•1••••

KOGENS BRO
.917-11Cal.1•110•1111
MR LMO (0Mra mfarteA)

rekommenderar sin val lagade mat
och val tempererade drycker. [se,
KAFFEFRUKOSTAR :

THESUPEER

Middagskuponger after hog rabatt.

Automat AB Wega 1911-1961
Ur bolagsordningen antagen den 8 februari 1911. Andamill: att, efter inkop av
erforderliga automatapparater fran Nya AB Svenska Automatfabriken i Malmo,
idka automat-restaurantrorelse. I styrelsen satt byggmastare Bror Gustaf Olander,
handlanden Joh. L. Flintberg (stenkol m.m.), fabrikor Frans Elmquist, jarnhandlare Otto Heimer och fabrikor C. A. Jonsson. Forestanderska Elvira Berglund.
Av agarna kanner manga gamla Malmobor igen Frans Elmquist som hade
handskaffar i Flensburgska huset pa Sodergatan. Den restaurerade reklamvaggen
pa apoteket Lejonets vagg vid Stortorget minner annu om affaren.
1915 var adressen Carlsgatan 2, men fran 1918 till 1961 Skeppsbron 3. I borjan stavades namnet Wega, men det andrades efter nagra ar till Vega. Aktiebolaget
likviderades 1915 och automaten drevs sedan, liksom ovriga automater, vidare
som enskild firma. Automaten tog sitt namn fran den tremastade bark Adolf Erik
Nordenskiolds seglade med pa sin forskningsresa 1878-1880 genom Nordostpassagen.
Den 15 november 1961 stangde fru Anna Zaar, som var den sista agarinnan,
cafeet efter den sista kunden. Men da hade sjalva automatinredningen fungerat enbart som dekor i flera decennier. Vega hade forvandlats till olkafe med sundsresendrer, sjofolk och hamnjobbare som Oster. (SDS den 6 februari 1972). Inredningen
som tillverkades av AB Svenska Automatfabriken skanktes av Rederi AB Oresund
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Fig. 25. Svenska Rederi AB Oresund skiinkte Vega Automatens inredning till museet
nar lokalerna skulle goras om till kontor 1961. Den stalldes Prst upp som en del
av en hantverksgata, men flyttades 1976 ner pa bottenviiningen for att bli dekor i
museirestaurangen. Har ser vi till vanster:• intendent Bengt Salomonsson. — Foto: MM
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till Malmo museum. Den stalldes aret darpa upp vid Hantverksgatan tillsammans
med en skola, ett apotek och en handelsbod. 1976 flyttades den och blev dekor for
Wega-restaurangen i museets entreplan. 1992 aterinvigs restaurangen efter att ha
varit stangd ett par ar for reparation.

Automat AB Gustaf Adolf 1912-1915
Ur bolagsordningen antagen den 24 februari 1912. A ndamdl: att efter inkop av erforderliga automatmaskiner Fran Nya AB Svenska Automatfabriken i Malmo utova
kaferorelse och matservering. I styrelsen satt grosshandlare Torsten Swedmark, lojt-

Fig. 26 En stilla eftermiddagsol pa Vega. — Foto: MM
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Fig. 27.
nant Gunnar Cornelius Faxe samt kamrer Ludvig Ridderborg.
Automaten fick namnet City Automaten och lag i samma hus som Wessel &
Vett i hornet av Sodergatan och Stora Nygatan, men om den hade egen ingang
eller lag i samma lokaler har jag inte lyckats utrona.
Bolaget hade borjat sin verksamhet den 12 september 1912, nastan fern manader
efter att bolaget bildats. I mars 1914 var dess huvudagare en handfull grosshandlare samt Porterbryggeriet AB D. Carnegie & Co. Redan flagon tid fore konkursen
hade agarna overlatit bolagets rorelse till boskilda hustrun Augusta Mellander som
forhyrt bolagets restaurantinventarier. Affaren hade varje ar gatt med forlust, sa
halva aktiekapitalet var forbrukat nar konkursen intradde. Bolaget forsattes i konkurs i slutet av 1915. (Gratzer s.261)
Gerdt Swedmark & Son hade agentur- och forsakringsaffarer och salde kolonialvaror i parti, man hade ocksa nederlag for porter fran AB D. Carnegie & Co i
Goteborg. Firman agdes av Thorsten Swedmark som hade kontor pa Skeppsbron
3 (i samma hus som Vega Automaten).

Automat AB Lejonet 1912-1932
Ur bolagsordningen antagen den 2 december 1912. Andanal: att idka automatrorelse och armed forenlig verksamhet. Styrelse: grosshandlare Torsten Swedmark,
automatforestandaren August Berg, bagarmastare Fritz Hansen j:or.
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Automaten lag pa hornet av Master Johansgatan och Landbygatan i Hotell
Anglais hus, restaurang Viktors nuvarande lokaler. Den fungerade som Anglais
frukostmatsal eftersom hotellet helt saknade serveringsmojligheter. Har har varit
cafe, olhall, pizzeria och innekrog alit sedan huset byggdes 1911-12. Arkitekt var
Oscar Flagg.
Bagarmastare Fritz Hansen
satt i styrelsen for tva av Malmos
automater. De blev bada tamligen
langlivade. Fritz Hansen hade sitt
bageri snett emot Automaten Levid Saluhallen a Lila Torg,
jonet. Aven grosshandlare Swed. strax vid Stortorget :
mark satt i tva automatstyrelser.
Rekommenderar sina goda mat- och
Han sakrade armed leveranser av
i forstklassiga lokaler.
dryckesvaror
Carnegie porter och andra varor
Vordsamt
for vilka han bade agenturer.
Aug.
Berg.
Automaten fick sitt namn fran
kvartert dar den lag. Hela kvarteFig. 28. Annons 1914.
ret revs 1911, inklusive apoteket
Lejonets gamla korsvirkesgard mot
Isak Slaktaregatan. Apoteket fick en ny pampig byggnad pa Stortorgets ostra sida.
Kvarteret Lejonet kunde darefter bebyggas med hotell, kontor och lagenheter.

Automaleo

Oct

Hotell- och Automat AB Baltic 1912-1916
Ur bolagsordningen antagen den 14 mars 1912. Andami21: att, efter forhyrande av
erforderliga automatapparater fran Nya AB Svenska Automatfabriken i Malmo,
idka hotell- och kaferiirelse samt matservering. Styrelse: byggmastaren Nils Johan
Martensson i Malmo, grosshandlaren Otto Charles Klein i Limhamn och August
Ferdinand Lundbohm direktor i ovannamnda automatfabrik i Stockholm.
Automaten lag pa SifocIra Forstadsgatan 6, en adress som skulle bli ododliggjord
i manga malmobors minne som Anderssons musikhandel. Fastigheten var gammal, byggd i tva vaningar 1867 och pabyggd med en tredje 1893. Har lag ett decenium tidigare Restaurang Royal som reklamerade sig som antiautomat i protest
mot de opersonliga automaterna!
"Ett exempel ar hyreskontraktet mellan Hotel- och Automat AB Baltic i Malmo
och Nya AB Svenska Automatfabriken. I detta kontrakt angays rattigheter och skyldigheter samt en fortlopande stodverksamhet under avtalstiden. Vidare reglerades
betalningen till franchisegivaren. AB Baltic hyrde av automatfabriken en anvisad
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lokal fullt fardig och uppsatt automatanlaggning enligt foljande: tre stycken roterande smorgasapparater, atta vatskeapparater och sex varmrattsanordningar jamte
fasad av mahogny, alit emot ett hyresbelopp av 18.825 kronor att av bolaget likvideras salunda: 11.000 kronor skulle betalas med av A F Lundbohm m fl i bolaget
tecknade aktier och resten, 7.825 kronor, dels kontant 1912-04-01 825 kronor, dels
accept a kronor 7.000 som fick omsattas var tredje manad med mint 500 kronor
avbetalning jamte diskontoranta Da ovanstaende belopp var erlagt overgick aganderatten till alla apparater m m i da befintligt skick pa bolaget men forblev dessforinnan Automatfabrikens egendom. Skulle anvanda apparater Mom tva ar raka i
olag var Automatfabriken skyldig att kostnadsfritt verkstalla nodiga reparationer".
(Gratzer, s.162).

Bade 0. C. Klein och A. F. Lundbohm fanns med som agare av Automaten Gustaf
Adolf som oppnade samma ar. Lundbohm var styrelseledamot i Nya AB Svenska
Automatfabriken och satt i styrelsen for totalt 41 automater, oftast bara under
nagot enstaka ar. (Gratzer, s.134).

Automat AB Sodervarn 1913-1915
Ur bolagsordningen antagen den 6 november 1913. Andamal: att, efter forhyrande
av lokal i fastigheten nr 40 Bergsgatan i Malmo samt forvarvande av automatapparater med fasad fran AB Yggdrasil i Stockholm, i namnda lokal driva automat-restaurantthrelse samt annan armed forenlig verksamhet. Styrelse: fabrikoren Anders
Petter Anderson, handlanden J. Hellstrom och vaktmastaren Anders Martensson.
"Bolagsordningen antogs 1914-09-11, beslut om att forsatta bolaget i likvidation
fattades pa bolagsstamman 1915-04-21. Bolagets livslangd i undersokningen blir
mindre an ett at. Ur dess revisionsberattelse framgar daremot att bolaget borjade
driften redan 1914-01-05 och ayslutade densamma 1914-12-06." (Gratzer, s.261)

Fastigheten Hagagatan 2, Bergsgatan 40 agdes av A. P. Andersson. Denna automat
var formodligen bara tankt att finnan under ett ar. Det var ju Baltiska utstallningens ar och det gallde att snabbt tjana in det satsade kapitalet. Redan aret darpa
finner vi Anders Martensson som forestandare pa "Smorgib-Buffi‘n"

AB Smorgas-Buffin i Malmo 1914-1923
Ur bolagsordningen antagen den 24 mars 1914. A
att i fastigheten Adelgatan 11 i Malmo driva restaurantrorelse samt annan armed forenlig affarsverksamhet. Styrelse: disponenten Erik Flyger i Oskarshamn och charkuterihandlanden
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Fig. 29. Fisketorget dar Bergsgatan motet Sodra Forstadsgatan. Till &ger pa hornet
till Hagagatan kig Automaten Sodervarn 1914. — Foto fran 1920-talet. Foto: SD.
Otto Hedin i Malmo med handlanden Carl Blomstrom och bagarmastare Henning Andersson, till suppleanter.
Adressen var Adelgatan 11 och forestandare den redan forut namnde Anders
Martensson. Detta ar samma ar som restaurang Sturehof flyttar fran Sodergatan
till grannlokalen Adelgatan 13.
Ett namnbyte sker 1924 till Kastenhof vilket 1925 justeras till Castenhof. Aret
darpa ar restaurangen borta. Namnbytet signalerade troligtvis att automatens tid
var forbi och att man overgick till ett vanligt restaurangkoncept. Namnet togs fran
en krog i Stockholm.

Baltiska Utstallningen
Bade pa Stockholmsutstallningen och pa Lundautstallningen 1907 fanns det automater, men pa Baltiskan saknades de helt. Detta ger kanske en indikation om
att de redan da var lite passé. Detta hindrade inte att nagra automater till synes
startades enbart for att tjana pengar pa publiktillstromningen. Bade Automat AB
Sodervarn och Hotell- och Automat AB Baltic startades formodligen enbart pa
grund av utstallningen. Baltic snyltade ju dess utom pa utstallningens renome genom namnlikheten
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Hur sag det ut i den ovriga viirlden?
De svenska automaterna blev aldrig elektrifierade. Branschen var inte tillrackligt
stor for en sadan investering. I stallet forsvann all fabrikation av svenska automater
i borjan av 1920-talet. De kvarvarande drevs vidare bara genom att mekaniken var
enkel och kunde servas av vilken mekanisk firma som heist.
Annorlunda var det i USA dar de fanns flera kedjor av automatrestauranger.
Storst var Horn & Hardart. Foretaget hade startat som kafekedja i Philadelphia
1888. Joseph Hardart som var fodd i Bayern besokte Quisisanafabriken i Berlin
1900 och kopte rattigheterna for USA. Han var i bageribranschen och startade tillsammans med sin kollega Joe Horn en automat i Philadelphia 1902. Deras restauranger spreds sedan Over hela USA. New York fick sin forsta automat 1912 och de
blev populara stallen att ata pa. N dagen var de lunchrestauranger och pa kvallarna
slank biografpubliken in pa en kopp kaffe, en 01 eller glass till hela familjen.
Under 30-talet blev de elektrifierade och forsedda med art deco-fasader i tidens
stil och fick ett nytt uppsving. Som mest bade foretaget 157 automater och butiker
med "take-away". Over 50 av dessa fanns i New York. Efter manga framgangsrika
ar blev det karvare under 50-talet da ett nytt snabbmatskoncept tog Over marknaden med dirve-in restauranger. Den bilburna ungdomen kunde bli serverade hamburgare, lask och glass utan att ens stiga ur bilen. Manga automater blev dock kvar
dad& att de nu bade fatt ett nostalgiskt skimmer Over sig och fortfarande drog
kunder. Den sista lag i New York och stangde under stor mediabevakning 1991.
Aven i Tyskland overlevde de och blev elektrifierade. Bland annat drev cigarettfabriken Jasmatzi
en kedja automater
som samtidigt gjorde
0
reklam for foretagets
C3
0
olika cigarettmarken.
0
Det fanns i auto0
mater i princip i alla
0
•
lander och det kan
0
finnas automater kvar
har och var. Kopenhamn hade flera, men
de har inte lamnat
Ho n&Hardart AUTOMAT Timesuare,
Square, York
nagra spar efter sig i
historiebockerna vad Fig. 30. Vykort flan Horn & Hardarts automat pa Times
jag har kunnat finna.
Square i New York.
• 01 AUTOMAT MA C inn
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Restaurant Royal
flyttar under loppet af denna vecka
In i egen faetighet vid

SOdra FOrstadsgatan 10

(stray rid DalidfilailSbrOD)
Tidsealiga, henareflIga, elegant inredda lokaler.
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Antiautomater
Vad ar da detta? Jo, det var en motstandsrorelse mot automaterna! Har blev man
alltsa serverad vid bordet av riktiga manniskor och utan mekaniska manicker. Pa
Fredriksberg utanfor Kopenhamn fanns i borjan av forra seklet ett naringsstalle pa
hornet av Franckesvej och Falkoner Alle som hette 1? Christophersens Anti-Automat
Cafe och Restauration och aven i Malmo reklamerade Restaurant Royal pa Sodra
Forstadsgatan 10 (nu 6) att man pa forsta vaningen hade "en sa kallad antiautomat
med billiga, facila priser i fbrening med fillstandig spirituosaservering samt rum for
enskilda sallskaper." I ovrigt hade man aven forstklassiga matsalar, cafeer och biljardsalong samt "tidsenliga, hemtrevliga, elegant inredda salonger i egen fastighet"
Ironisk nog oppnade nagra ar senare Baltic Automaten i samma hus. Fastigheten kom 1923 i Elof Anderssons ago som dar startade Anderssons musikhandel.

Var maten god?
Men var det billigare i automaterna och smakade maten gott? Sundsvalls-Posten
fran den 20 december 1906 far ge svaret:
"Men det basta med detta nya himmelrike är att alit ar sa billigt. Vad sags t.ex. om att
man kan ata frukost, bestaende af smorgas, sill och potatis, 61 eller mjolk samt kaffe,
— salunda en vanlig god frukost till ett restaurantpris af 1 kr. 50 ore — allt detta for 55
Ore, d. v. s. en tredjedel af priset pa de vanliga restauranterna. Och dock ar kvaliteten
och portionernas storlek fulls jamforliga med, om ej overtraffande restauranterna.
En stor, harlig biffstek kostar 40 ore — pa de andra restauranterna 75 ore — smorgasamas pris ar 10 ore — emot 12, 15 a 20 ore pa andra stallen — och kaffet kostar 10 Ore
emot konditoriernas 20 och restauranternas 25. En middag, bestaende af tre ratter
mat samt pilsner eller mjolk kan man ata pa automaten for — 95 ore."
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Fig. 32-33. Humoristiska vykort
med automater i centrum.

Alit skulle ga med automatik
Det fanns en &ear° pa maskinen kring sekelskiftet 1900. Maskinerna gav arbete
at tiotusentals fabriksarbetare och vad som heist tycktes kunna skapas av maskiner.
Det fanns cigarr- och tidningsautomater, biljett- och frimarksautomater. En froken
Valborg Ulrich i Stockholm lat 1901 konstruera automater som kunde servera
varm mjolk gratis. Flera sadana sattes upp pa olika torg i huvudstaden, men de verkar inte ha faxt nagon spridning i &riga landet. Skamtteckningar i tidningar och
pa vykort visade alit fran bantningsautomater till barnautomater! Genom 1900talet har automaterna forandrats, kommit och gatt, men finns fortfarande kvar i
vart dagliga liv.
Efter forsta varldskriget forsvann automatrestaurangerna till forma'n for sjalvservering vid disk, men vi fick i stallet varuautomater med alit fran nylonstrumpor,
kaffeburkar, konserver och kondomer. Pa 1960-talet kom kylautomaterna med
mjedk och charkprodukter som kunde kopas vid alla tider pa dygnet. Forst ut i
Malmo var Svea Heimers speceriaffar pa Ostervarnsgatan 2 med automater levererade fran Malmoforetaget Levin Automat (SDS 12 juni 1960). Fotoautomater
stalldes upp pa jarnvagsstationerna och perrongbiljetter kunde kopas i roda automater placerade sida vid sida med automatvagar som gav en pappbit av samma typ
som de riktiga biljetterna, men med en vy pa ena sidan och ens vikt pa den andra.
Jukeboxar fran Wurlitzer och Rock-Ola skranade pa cafeerna. I maj 1968 invigde
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Oxie Harads Sparbank Sveriges forsta direktanslutna uttagsautomat vid sitt kontor
pa Stortorget i Malmo. Datorn kunde alltsa ge besked om hur mycket pengar som
fanns pa kontot. Parkeringsautomaterna reglerar/regerar gatorna. Idag behover vi
inte ha fickan full av mynt for att betala i en liten springa i en apparat, plastkorten
ger storre frihet — forutsatt att det finns pengar pa kontot. Vi kan aka buss och tag,
betala varor, lana Nicker och ga genom lasta dorms pa kontor och hotell, helt automatiskt. Kaffeautomaterna bade styr och smorjer det dagliga arbetet pa kontoret.
Alla dessa automater skiljer sig pa en viktig punkt fran restaurangautomaterna
genom att faktisk vara automatiska! De levererar sin vara utan att nagon personal
behover vara narvarande. Detta gallde ju inte for automatrestaurangerna dar det
hela tiden fanns personal som fyllde pa de olika facken, snurrorna och kranarna
med varor. Detta är sakert den framsta orsaken till att de forsvann. Det blev billigare att lata kunden hamta matratterna vid en disk och betala i kassan utan den
falska kuliss som automaten utgjorde.

112almo=ilutomaten Quisisana utornaten
Sodergatan 22, hornet at Balizarsgatan.

God, vallagad och bang mat.

— Sodergatan 32, Malmo —

Val tempererade olsorter.

rekommenderar sig med alit had till en valanordnad
forstklassig kaferorelse horer.

Here sorter valtempereradt 61.
Utrnarkta smorgasar.

Fig. 34-37. Annonser: Quisisana fran
1901, &riga fi-dn 1914.

•••
U.

llnga drickspenningar.

irrnwrimirmtrimwrIrmrvirrimr

..

.

Automaton Lelonet

vid Gustaf Adolfs Torg, Malmo.

belagen vid Saluhallen strax vid Star.
torget (fan 0. Hamngatan Cr det snedt
till hoger ;Myer Stortorget) rekommenderar sina iorstklassiga kale- oak matsalslokaler med gods Middagar, Kaffefrukostar, Thesupeer samt utrairkt gods
SmorgAsar, Vil tempererade malt- och
liskdrycker samt viner. Middagskuponger 10 at. kr. 6: 50 gallande A 75 8re pr at.
AUG. BERG.
rordsamt
•
•
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QTY-AuromATEN
Forstklassig!
Kaffefrukostar.
Goda Varmriitter serveras hela dagen.
01, Porter, Vin, Liiskdrycker
vat tempererade.

M
• •

Telefon 3507.

Tolefen 21107.

AUTOMATRESTAURANGER — ETT SNABBMATSKONCEPT FRAN 189o-TALET

Fig 38. Malmos automater:
(alla gatunummer nutida)
Automaten Vega
Skeppsbron 3, 1911-1961
AB Smorgas-Buffen
Adelgatan 11, 1914-1923

El

L74

uaa,i

war..

Automaten Lejonet
Landbygatan 1, 1912-1932
Malmo Automaten
Sodergatan 22, 1906-1930
Quisisana Automaten
Sodergatan 26, 1899-1902
Automaten Gustaf Adolf (City)
Sodergatan 32, 1912-1915
Automat-Cafeet
Stora Nygatan 60, 1903-1907
Thalia-Automaten
Sodra Tullgatan 3, 1907-1908
AB Automaten
Sodra Tullgatan 6, 1899-1900

G
t.f TO"-

\etE0
0.P3set.,
11

I

,,u.cf"0009• —

i

AB Nya automaten
Sodra Tullgatan 6, 1901
Baltic Automaten
S. Forstadsgatan 6, 1912-1916
Ronneholms Automaten
Ronneholmsvagen 2, 1910-1929

El

Malmo Nya Automaten
S. Forstadsgatan 41, 1909
Automaten Sodervarn, (ej pi kaftan)
Bergsgatan 40, 1913-1914

El

Automaten Skogens Bro, (ej pi kartan)
O. Forstadsgatan 1, 1911-1924

= Malmo Automaten (ej pi kartan)
Exercisgatan 2, 1930-1956
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Fig. 39. Fotograf Ohm har fa'ngat stamningen pa automaten Vega en kvall pa 1920talet. Violinisten till huger sitter redo med sitt instrument. Har ser vi ocksa att Vega
hade bade ett kaffe- och en restaurangdel langre in bakom draperiet. — Foto: MM

Fig 40. Automat-Cafeet pa
Stora Nygatan hade malad
reklam pa brandvaggen mot
Gustav Adolf torg:
Wiir är Automatcafeet. 61
& Vin. Smorglsar 10 are.
OBS! Middagar 75 ore. —
Foto: MM
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Amalthea 1908 och den brittiske
strejkbrytaren som giOmdes bort
AV ROGER JOHANSSON OCH KERSTIN MARTINSDOTTER

En fredag i september 2010 kommer en kvinna fran Winchester till Malmo. Nere
pa kajen vid Vastra Hamnbassangen tittar hon ut over vattnet och ser Kockums
gamla varvslokaler pa andra sidan. Pa den har platsen omkom hennes slakting, en
slakting hon for ett ar sedan inte kande till nagonting om. Han kom fran Hull i
Storbritannien och hade fart jobb i hamnen i Malmo sommaren 1908. De svenska
hamnarbetarna strejkade men arbetsgivaren hade hyrt in brittiska strejkbrytare.
Dessa placerades pa fartyget Amalthea i hamnen. Nar ungsocialisten Anton Nilson
natten mellan den 11 och 12 juli 1908 placerade
en bomb pa fartyget sa ledde det till att Wallace
Deighton Close omkom i explosionen. Wallace
var bror till den brittiska kvinnans morfar.
I denna artikel vill vi undersoka vad som gar
att finna ut om Wallace Deighton Close och
hans familj. I samband med det vill vi ocksa
diskutera bilden av strejkbrytaren. Vidare vill vi
genom ett antal intervjuer med hans slaktingar
undersoka pa vilket vis Close i dag omnamns i
de efterlevandes berattelser.

Konflikten i Malmo
Natten mellan den 11 och 12 juli 1908 placerade
nagra ungsocialister en bomb ombord pa logementsfartyget Amalthea i Malmo hamn. Syftet
med bomben var, enligt Nilson, att skramma de
brittiska strejkbrytare som logerades ombord
pa fartyget.

Fig. 1. Norma Dummer pa besok
i Malmo fotar av minnesplaketten
vid Viistra Hamnbassangen. — Foto:
Kerstin Martinsdotter.
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Det dr egentligen tre konflikter som delvis sammanfaller — visserligen med lite
olika tidsramar — i Malmo hamn sommaren 1908.1 En ingang for att forsta konflikten i Malmo hamn dr arbetsgivarnas fors& att driva igenom § 23 (sedermera
§ 32) i SAF:s stadgar. Paragrafen, som handlade om vem som hade ratten att Leda
och fordela arbetet, hade accepterats av LO i den sa kallade decemberkompromissen
med SAF 1906. For de fiesta av hamnarbetarna stallde det sig emellertid annorlunda.
Stuveribolag och rederier var i de fiesta fall inte med i SAF. For hamnarbetarna var
kontrollen Over en rdttvis turordning till arbetena en avgorande maktfraga. Pa grund
av de sarskilda arbetsforhallandena i hamnarna hade darfor hamnarbetarna sarskilt
svart for att acceptera en tillampning av § 23. Den forhatliga paragrafen var ett
direkt hot mot stuveriarbetarnas kooperativa foretag och en forutsattning for att,
som forre Arbetetredaktoren Axel Uhlen skriver, "kunna monopolisera stuveriarbetet
for de privata stuveribolagen".2
Det pagick ocksa en rad inflammerade konflikter pa andra hall i landet dar man
anvant sig av strejkbrytare for att bryta hamnarbetarnas blockad. Konflikten spred
sig dad& snart till andra hamnar runt om landet och Transportarbetareforbundet
beslutade om blockad av fartyg fran rederier som hade anvant sig av blockadbrytare.
Sarskilt svar blev situationen i Norrkoping dar brittiska strejkbrytare hade overfallit
och knivhuggit tva arbetare.3 Det fanns dagliga rapporter i arbetarpressen om Overfall och polisbrutalitet bland annat fran hamnkonflikten i Goteborg. Rapporterna
i arbetarpressen fran olika hall i landet okade ytterligare pa indignationen och de
upprorda kanslorna.4
Anledningen till att det fanns brittiska strejkbrytare i Malmo hamn var att hamnarbetet var en del av en pagaende konflikt i de europeiska hamnarna dar arbetsgivarna
i stor skala organiserat trafik med strejkbrytare, framfbrallt fran Storbritannien till
hamnar runt om i Europa.' For detta andamal bade arbetsgivarna bildat The Shipping Federation som en europeisk strejkbrytarorganisation.6 For att ge en uppfattning om organisationens styrka kan man hanvisa till Leslie Powell som i sin historik
Over organisationen anger att drygt 460 000 anvants fran 1890 till 1914 for att

2
3
4
5

6
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Den mest omfattande genomgangen av konflikten i Malmo hamn 1908 Sr Yngve Tidmans
doktorsavhandling Sprang Amalthea. Se ocksa Schiller s 73 ff; Uhlen, Facklig kamp i Malmo
under sju decennier; Johansson och Berggren, Bomben som skakade Sverige.
Uhkn, s. 249.
Bjorklund, s. 15 f.
Ny Tid 30 juni 1908 genom Tidman, s. 228.
Tidman. Det fanns naturligtvis ocksa strejkbrytare fran Sverige i en rad hamnar och i Malmo
fanns strejkbrytare fran exempelvis Tyskland. Det finns ocksa exempel pa hur svenska strejkbrytare rekryterades for arbete i Storbritannien.
Tidman, Sprang Amalthea, s. 104 ff. Se ocksa Clegg, s. 72 f; Powell, s. 144.
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kompensera arbetsgivare indragna i konflikter och ytterligare £ 200 000 for andra
utgifter i samband med strejker.7 Det var vanligt att stuveribolagen anvande sig av
utrangerade fartyg for strejkbrytarnas logi. Detta gallde inte endast Malmo, dar
man tagit i ansprak det gamla segelfartyget Amalthea, utan login ordnades pa ett
likartat vis i andra skanska hamnar som Helsingborg, Trelleborg och Landskrona.8

Bornben placeras pa Amalthea
Pa kvallen den elfte juli 1908 begav sig fyra unga man till ungsocialisten Algot Rosbergs fars gravplats och gravde upp tva kilo dynamit, som man tidigare stulit vid ett
inbrott i Klagshams kalkbrott. Darefter begav man sig till Rosbergs lagenhet. Han
levde tillsammans med Natalia Malmstrom "med hvilken han har ett 5 manader
gammalt barn". I polisrapporten kan man lasa att dynamiten placerades tillsammans med en knallhatt i en tva decimeter lang och en och en halv decimeter hog
blecklada med hal for stubintraden. 9 Ett forslag att ladda bomben med jarnskrot for
att fa en starkare verkan diskuterades och forkastades.1° Av polisrapporten framgar
vidare att de tre mannen lamnat lagenheten vid elvatiden sedan Natalia Malmstrom bjudit pa kaffe.
De tre unga mannen begav sig darefter till jarnvagsbron vid "Gamla Limhamnsstationen". Dar gomde de bomben i vantan pa att Anton Nilson skulle aterkomma
med bat. Sedan Nilson stalk ifran sig cykeln invid portvaktsstugan pa Kockums
skeppsvary var malet att stjala en roddbat. Detta visade sig vara svarare an han forestalls sig." Pa grund av den ovanligt vackra och ljusa sommarnatten bade manga
gett sig ut pa sundet i sina farkoster22 Till slut kom Nilson roende under bron vid
ettiden pa natten och Rosberg och Stern kunde langa ner bomben mellan jarnvagsbalkarna och batfarden kunde fortsatta mot varvsbassangen.13
Men roddturen gick trogt. Det visade sig snart att baten lackte svart samtidigt
som farkosten saknade Oskar. Det visade sig ocksa svarare an man forestallt sig
att placera bomben i lastluckan. I samband med forsoken att na upp till luckan
Powell, s. 144. For en senare genomgang av arbetsgivares organisering i Storbritannien se exempelvis, Mclvor. Se ocksa Tidman, s. 205 — 210.
Uhlen, s. 252.
9
Kriminalpolisens i Malmo arkiv, 20 juli 1908.
1° Kriminalpolisens i Malmo arkiv, 21 juli 1908.
Kriminalpolisens i Malmo arkiv, 20 juli 1908.
12 Nilson, s. 105.
13 Kriminalpolisens i Malmo arkiv, 20 juli 1908.
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skriver Anton Nilson senare
att han markte hur han tappade en papperslapp, men att
han just da inte hade tid att
kontrollera saken narmare."
Roddbaten krangde kraftigt
och det drojde dad& nagra
minuter innan bomben kunde
placeras i lastluckan cirka tva
och en halv meter ovanfor vattenlinjen. Slutligen antande
han stubintraden med hjalp
av en brinnande cigarrett och
begav sig darefter roende mot
sin gomda cykel.15
I detektiva polisens rapportjournal
far vi polisens beratFig. 2. Karta over Malmo hamnomrade med en X-markering
telse
om
vad som halide nedani Varfibassinen diir fartyget Amalthea lag.
for kajkanten till varvsbassangen denna natt.
"Natten mellan lordagen den 11 och sondagen den 12 dennes ungefar kl. 2,5 skedde ett
attentat, mot det i Varfs-Bassinen a Vastra hamnomradet i harvarande hamn liggande logementsfartyget 'Amalthea', i vilka aro inhysta mellan 70 och 80 hamnarbetare af engelsk
nationalitet, med undantag af en, nedan omformalde Heinrich Braun, som ar tysk. En person hade i roddbat narmat sig fartyget och genom en lastlucka infort en bomb med stubintrad, som han antande, och darpa aflagsnat sig roende mot motsatta sidan af bassinen. Ett
par minuter senare exploderade bomben med en skarp knall.
Genom explosionen bid en af de ombordvarande engelska lossningsarbetarne ogonblickligen dodad samt 23 af dem skadade."16

Konstaplarna Lind och Jonsson som hade vakttjanstgoring vid Amalthea horde
explosionen och observerade "en liten grakladd mansperson som i en vitkalkad bat
flyende avlagsnat sig fran fartyget..." mot torrdockan.'7

Nilson, s.106 f. Detta skulle senare visa sig vara ett odesdigert misstag. Den tappade lappen var
ett avloningskvitto utstallt pa "Anton Nilsson"; Kriminalpolisens i Malmo arkiv, 21 juli 1908.
15 Kriminalpolisens i Malmo arkiv, 21 juli 1908.
16 Kriminalpolisens i Malmo arkiv, 14 juli 1908.
17 Kriminalpolisens i Malmo arkiv, 14 juli 1908.
14
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Explosionen
Den fraga som standigt aterkommer dr
naturligtvis om syftet med bomben var
att skramma eller dock de brittiska strejkbrytarna. Vid ett flertal tillfallen uppger
Anton Nilson att det inte var meningen att
allvarligt skada de tillresta strejkbrytarna.
Kallkritiskt ar detta inte att forvana, eftersom utsagorna dr tillkomna i efterhand. I
samband med att Algot Rosberg frigays
fran fangelset 1917 yttrade han: "Vi hade
nog inte riktigt klart for oss stallningen.
Vi blott liksom instinktivt kande, att har
maste nagonting goras. Spanningen var
ohygglig, forhallandena var enastaende,
aldrig %rut hade utlandska strejkbrytare
forts in pa liknande Batt.""
I sin sjalvbiografi uppger Anton Nilson
hur han, Rosberg och Stern diskuterat
olika alternativ for att aptera bomben pa
Fig. 3. Den papperslapp som Anton Nilson Amalthea. Bland annat hade man Overtappade ndr han tog fram ci garetten var ett vagt att kasta ombord bomben fran kajen,
lonekvitto med hans namn pa. Kvittot hittade
polisen i roddbaten och det var en del av men forkastat iden for att inte skada patrulbevismaterialet i rattegIngen. Radhusrattens lerande poliser eller sovande strejkbrytare
i Malmo arkiv FICA: 42, Malmo stadsarkiv. om bomben skulle sla igenom Jacket.
Ett annat alternativ hade varit att placera
bomben under vattenytan invid fartyget,
men da skulle man ocksa riskera att Hera av de ombordvarande skulle omkomma.
Attentatsmannen valde ocksa att anvanda sig av en tunn platburk fylld med
tidningspapper i stallet for spik eller metallskrot for att mildra effekten av bomben.'°
Av rattegangsmaterialet framgar att man pa fartyget inrett ett tillfalligt sovdack i
jamnhojd med lastluckan och att flertalet av de brittiska strejkbrytarna dar haft
sin sovplats.2° Anton Nilson uppger att det var forst under rattegangen som han

18 Arbetet 30 oktober 1917.
Nilson, s. 102 ff.
20 Radhusratten i Malmo AIDA:61-62.
ID
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fick kannedom om detta. Explosionen blev valdsam och den jarnkatting som varit
spand over lastluckan forvandlades till en farlig projektil nar den splittrades bland
de sovande britterna.2 '

Malmopressen om bomben
Nar Malmoborna morgonen efter bombexplosionen slog upp tidningen kunde de lasa
om attentatet — tva tolkningar och tva rattsuppfattningar kom att sta mot varandra
— och de tva Malmotidningarna den socialdemokratiska Arbetet och den borgerliga
Sydsvenska Dagbladet kom att representera olika sidor i ett kluvet klassamhalle Olika
bilder om vad som hant mejslades ut beroende pa politisk tillhorighet.
I Sydsvenska Dagbladet kungjordes den beloning som genast utlystes:
"Harigenom tillkannagifves att den beloning
hvilken utfasts at den eller dem som lamna
sidana upplysningar, att daraf foljer gripandet of
dynamitattentatets a 'Amalthea' forofvare, blivit
forhojd till Tretusen 3, 000 kronor. Malmo den
13 juli 1908 Poliskammaren."22

Aven om de bada Malmotidningarna lika
bestamt tog aystand fran bombattentatet,
sa finns det anda en tydlig skillnad mellan
dem nar de skulle forklara de djupare liggande orsakerna till attentatet. Medan Sydsvenska Dagbladet sag det intraffade som
en rent kriminell handling orsakad av den
socialdemokratiska agitationen, lyfte Arbetet
fram orattvisorna i det kapitaliska samhallet
samtidigt som anhangarna av "handlingens
propaganda" kritiserades.23

Nilson, s. 116 f; se ocksa Modeer, s. 65.
Sydsvenska Dagbladet 13 juli 1908.
23 Arbetet 22 juli 1908.

21
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Fig. 4. Tidningarna intervjuade en del ay
de brittiska strejkbrytarna efter attentatet
och denna bild av dem publicerades i
Skiinska Dagbladet den 14 juli 1908.
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En kista liimnar Malmo
Gustaf V:s besok hos de skadade britterna i Malmo och kortegen med den dode
Close var tva handelser som bada fick stort utrymme i Sydsvenska Dagbladet.
Det radde sjalvklart stor uppmarksamhet kring kung Gustaf V:s besok hos
de skadade engelsmannen pa Allmanna sjukhuset den 13 juli. Klockan halv tre
hade det ordinarie Ystadtaget anlant till Sodervarns station dar overlakare Bauer,
landssekreterare Fritz Hallberg, polismastare Knut Dahlberg samt konsul Harje
vantade pa det kungliga sallskapet med greve Tage Thott, greve Claes Lewenhaupt
och adjutanten kapten Lundberg. Sydsvenska Dagbladet kunde beratta hur konungen
"gick fram till hvarje badd, samtalade pa engelska med patienterna, skankte dem trost och
uppmuntran och det var patagligt att se hur hans enkla, hjertliga och rent manskliga vanlighet beredde dem hugnad tillfredstallelse, och ingaf dem okadt hopp och Ware mod".24

En annan handelse som fick ett stort uppslag i tidningen var nar stoftet efter den
dodade 34-arige strejkbrytaren Wallace Deighton Close under uppmarksammade
former fordes till Malmo hamn. Processionen fick stort utrymme i den borgerliga
pressen, medan den forbigicks i arbetarpressen.
"En stund fore kl. 1 middagen i gar samlades vid stadens barhus a gamla epidemisjukhusets
omrade en hel del personer, som onskade att bevisa den dode engelsmannen Close den
sista tjansten a svensk botten genom att beledsaga hans stoft pa dess fard fran barhuset till
angaren 'Union', som skulle oferfora detsamma till England."25

Kortegen gick genom Malmos gator och den ayslutades med att den brittiska
konsuln uttalade ett stort tack for de hedersbetygelser som visats den dode.
Sydsvenska Dagbladet kunde ocksa beratta hur de kvarvarande 63 britterna den
16 juli eskorterades av polis till fartyget Union som lag Rom:* vid Ostra Kajgatan.
Det var fullt av folk och tidningen skrev att engelsmannen uttryckte sin "...gladje
over att fa lamna Malmo, och ett stort jubel brot ut bland britterna pa angaren nar
den lade ut".26 The Manchester Guardians korrespondent i Grimsby, strax soder om
Hull, uppgav nagra dagar senare att arbetsstyrkan berattat att de varit mycket nojda
med lonerna, men att maten varit en besvikelse.27 Det forefaller dock inte sarskilt
troligt att det var forplagnaden som fick arbetsstyrkan att lamna Malmo.

Sydsvenska Dagbladet 13 juli 1908.
Sydsvenska Dagbladet 17 juli 1908.
26 Sydsvenska Dagbladet 17 juli 1908.
27 The Manchester Guardian 20 juli 1908.
24

25
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Fig. 5. For inte sa lange sedan hittades denna bild i Hamndirektionens arkiv pa Malmo
stadsarkiv. Den var inramad och pa baksidan stod namnet Amalthea plus en kortfattad text.
Det tyder alltsa pa att den hangt pa en vdgg, ev. hos Hamndirektionen.
Bilden biir vara tagen fran fartyget Union som fraktade hem bade Wallace Deighton Closes
kvarlevor och de ovriga brittiska strejkbrytarna. — Fotografokand. Malmo stadsarkivs bilddatabas
570-3-1041.

Fig: 6 Britterna ombord pa fartyget Union vid Malmo hamn. — Fotografokand. Arbetarrorelsens
Arkiv i Skane.
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. . .och nar destinationen Hull
Nyheten om den dramatiska bomben i Sverige nadde engelska lasare och via
tidningarna kunde man ocksa folja den svenska polisens arbete med att fanga in
attentatsmannen. The Manchester Guardian kunde beratta att:
"A Reuter's telegram states that Stern, who was arrested in connection with the bomb outrage at Malmo, in Sweden, when an English strike-breaker named Close was killed, was
examined yesterday. [He confessed] ...that he recently had been involved with Nilsson and
Rosberg in a theft of dynamite at Malmo. Nilsson and Rosberg deny any complicity in the
affair.
Our Grimsby correspondent telegraphs that the steamship Union landed at Grimsby the
body of the Hull man, R. Close, who was killed... //... Close it is said, had applied for
release from his contract two days before the outrage in order to return to his home, his
wife being ill. The body was accompanied by a large wreath presented by sympathisers."28

Kransen som namns i texten ovan kan ses ovanpa kistlocket pa bilden (fig. 5)
fran Hamndirektionens arkiv. Kistan med den chide Wallace Deighton Close hade
lamnat Malmo den 16 juli med angaren Union och med destination Hull som var
Closes hemort och dar han ocksa skulle begravas.
Hull var en typisk brittisk industri- och hamnstad som vid tiden for Closes
dod hade 250 000 invanare.29 Havet med dockorna och fisket är den givna porten
till att soka stadens identitet." Vid Closes hemkomst led den fackliga threlsen i
dockorna fortfarande av sviterna efter nederlaget i 1893 ars "Dock Strike" i Hull.
I mars det aret hade The Shipping Federation oppnat ett kontor i Hull vilket blev
starten for en rad sammanstotningar och dramatiska brander i dockorna.31 Pa sikt
kannetecknas dock Hull politiskt av ett solitt stud for Labour Party.32 Hull blev en
"Labour town".33 Det ar troligt att dessa varderingar ocksa bildar den tankevarld
dar Wallace Closes familj och slakt aterfinns.
De fragor vi stallde oss och som vi sate svar pa i denna undersokning var: Vad
hande sedan kistan nadde hamnen i Hull? Fanns det nagon eller nagra efterlevande
i Hull nar Union anlande med kistan? Vi har ocksa forsokt att spara efterlevande
for att fraga vad de minns av Wallace Deighton Close och hans dramatiska dod.

The Manchester Guardian 20 juli 1908.
Brown.
3° Mitchell och Ainsworth.
31 Coates och Topham, s. 148.
32 Brown, s. 99.
33 Coates och Topham, s. 156-165.
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Brittisk fackforeningsrorelse vid tiden for Amalthea
I ett fors& att placera Wallace Close och bans familj i ett sammanhang och forsta
de reaktioner som dodsbudet kan ha vackt vill vi teckna en bakgrund och ge en
kort beskrivning av brittisk fackforeningsrorelse, samt undersoka hur strejkbryteriet
diskuterades pa fackforeningskongresser och i brittisk arbetarpress.
Den brittiska fackforeningsrorelsens vag mot en modern fackforeningsrorelse
som kunde organisera den stora massan av industriarbetare hade kantats av en
rad svarigheter fram till sekelskiftet 1900. Flera fors& hade gjorts att ena de olika
fackliga organisationerna under en gemensam ledning. De hade forsvarats av en
antifacklig lagstiftning som exempelvis The Conspiracy and Protection of Property
Act.34 Historien och intresset for den engelska fackforeningsrorelsen dr ocks5 forknippat med Karl Marx och Friedrich Engels arbete i Forsta internationalen och i
deras fors& att bilda en revolutionar arbetarrorelse.
Tiden efter 1875 markerar en radikal forandring i forutsattningarna for den
brittiska fackforeningsrorelsen genom att ocks5 den breda gruppen av icke yrkesutbildade arbetare borjade organisera sig samt att ett sjalvstandigt arbetarparti kunde
bildas.35 Den avgjort viktigaste handelsen var "The Great Dock Strike" i London
1889 nar hundratusen icke organiserade hamnarbetare lyckades att fora sina krav
p5 hogre daglon till seger.36 Paraderna genom Londons gator hade moos av stor
sympati fran andra arbetargrupper och aven tilldragit sig stor uppmarksamhet
utomlands. Hamnarbetarna i Australien hade exempelvis donerat £ 30 000 till de
strejkande.37 Den framgangsrika strejken i dockorna blev ocks5 startpunkt for en
snabb tillvaxt av fackforeningsrorelsen. Sarskilt paskyndades organiseringen av icke
yrkesutbildade arbetare.
Det finns en rad jamforelser mellan Storbritannien och Skandinavien ayseende
strejker och industriella konflikter dar forskarna delvis kommit till olika slutsatser.
Forskare som exempelvis Geoffrey Ingham vill se en skillnad i strejkmonster dar de
skandinaviska landerna vid tiden for bomben pa Amalthea hade procentuellt fler
arbetskonflikter an Storbritannien, medan forhallandet — lite grovhugget — dr det
omvanda for tiden efter andra varldskriget.38 Skillnaderna kan forklaras p5 olika vis,
men for var undersokning betyder detta att Sverige vid tiden for Closes clod knappast var kant i Storbritannien som en fredlig oas i varlden. Den klasslagstiftning
och den debatt som i Sverige fanns hos industrins foretradare och syftade till att
Dawson och Wall, s. 33.
Dawson och Wall, s. 33.
36 Coates och Topham, s. 51 f.
37 Dawson och Wall, s. 35.
38 Ingham.
34
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beskara fackforeningsrorelsens handlingsutrymme fanns ocksa i Storbritannien."
I Storbritannien fick vid tiden for Closes vistelse i Sverige arbetarrorelsen en fastare
form och paborjade sitt parlamentariska genombrott genom bildandet 1906 av
Labour Party.
De klasskonflikter som genomsyrade de bada samhallena under 1900-talets
forsta artionde utgor ett bade mojligt och rimligt raster for att tolka berattelsen om
Wallace Close och bans slaktingar.

Brittisk fackfiireningsrorelse och arbetarpress
om Sverige kring 1908
For att forsta de efterlevandes reaktion pa bombdadet kan en pusselbit vara att se
hur brittisk press och brittisk arbetarrorelse kommenterade bomben i Malmo. Hur
skrevs berattelsen om vem som var god eller skurk? Kanske gor diskursen det mojligt att se positiva eller negativa sympatier — eller rent av tystnad — som markorer.
Forhoppningsvis kan en genomgang av press och fackforeningsprotokoll hjalpa oss
att forsta tidens brittiska diskurs kring strejkbrytaren.
Ett satt att folja hur den brittiska fackforeningsrorelsen diskuterade strejkbryteriet dr genom protokollen fran den brittiska centralorganisationen, Trades Union
Congress, under de berorda aren 1908, men ocksa under aret efter da fragan annu
en gang aktualiseras genom storstrejken i Sverige 1909.
Pa onsdagen den 9 september 1908 diskuterades fragan om "Blacklegs in foreign
labour disputes" pa kongressen i Nottingham. Inledare var J. Sexton som konstaterade att: "Thousands of Englishmen had been sent to Germany and Sweden on this
disgraceful business." Han foredrog ocksa ett uttalande adresserat till det brittiska
parlamentet dar kongressen skulle foresla en skarpning av redan existerande lagar
for att stoppa trafiken. I uttalandet sattes strejkbrytaren in i ett stone sammanhang
och kongressen vande sig till dem som eventuellt tankte engagera sig is
"...cosmopolitan syndicates to interfere in foreign Labour disputes, believing that such
action is purposely adopted by unscrupulous capitalist combinations to generate and foster
bad feeling between the workers of different countries, to counteract the universal tendency
of the workers of the world towards comradeship and mutual helpfulness in all matters
affecting their international welfare."4o

Wilson fran Sailor's and Firemen's union uttryckte val flertalets installning om
strejkbrytarnas vandel pa kongressen: "...it was impossible to find words strong
" Ogilvie.
4° Report of Proceedings, 7-12 september 1908, s. 156.
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enough to condemn those of their countrymen who sold their manhood in this
fashion".4'
1909 kommer fragan upp igen och har troligtvis ocksa aktualiserats av den da
pagaende storstrejken i Sverige. Kongressprotokollet anvander sig av ordet "rord" om
talaren nar uttalandet om lagforslaget om strejkbrytartrafiken fran Storbritannien
fran foregaende kongress aterigen kommer upp. Charles Lindley, ordforande i det
svenska Transportarbetareforbundet och riksdagsledamot, var inbjuden som representant for den svenska Landsorganisationen och gays stort utrymme pa kongressen."
Diskussionen i det brittiska parlamentet refererades ocksa i svensk arbetarpress.
Tidningen Arbetet gay ett tydligt exempel pa hur bilden av strejkbrytaren tecknas
nar tidningen atergav debatten i det brittiska parlamentet med anledning av den
omfattande strejkbrytartrafiken:
"I underhuset ha arbetarpartiets representanter flera ganger fordrat att regeringen skulle
inskrida mot varvningen av fattiga engelsman till strejkbrytartjanst i utlandet. I icke sa fa
fall har det i England kommit till valdsamma demonstrationer vid engelska strejkbrytares
avresa till utlandet. Hur sorglig tilldragelsen i Malmo rent manskligt sett ar, maste man
komma ihag att strejkbrytarna befinna sig i ett land som star i det sociala krigets tecken.
Man maste forvanas over att icke talrikare valdsamheter forovats mot strejkbrytarna, an
som skett. Ty dessa individer ar ju med pa att berova den svenska arbetarklassen vad som
kostat aratals arbete att bygga upp:"

Hur forklarade man a att flagon yule lana sig till denna gaming och lata enrollera sig som strejkbrytare? En forklaring ger tidningen Arbetet nar man citerar
den brittiska arbetarledaren Ramsay McDonald nar han i parlamentet forklarade
bakgrunden till strejkbryteriet i Storbritannien med de usla levnadsforhallanden
som manga tvingas leva med:
"...vi karma dock djupaste medlidande gentemot de rent omanskliga lidanden, som de
maste genomga i sitt fosterland. Deras kraftloshet och deras moraliska och kroppsliga
elande kommer pa utsugningens konto. Deras foraldrar och mormodrar tillhorde dessa
barnslavar, som fran sitt femte ar slapade intill 20 timmar om dygnet. Da flickorna voro 12
ar gamla blevo de modrar, och pojkarna blevo fader vid 14 ars alder...//... detta skall till
eviga tider bara vittnesbord om att kapitalismen ej kanner flagon grans i sitt begar efter
guld."44

Report of Proceedings, 7-12 september 1908, s. 157.
Report of Proceedings, 6-11 September 1909, s. 146 f, 51 ff.
43 Arbetet 22 juli 1908.
44 Arbetet 22 juli 1908.
41
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For Arbetet stod de djupare liggande orsakerna till strejkbryteriet att finna
i det kapitaliska samhallets orattvisor. Det var fattiga man som varvades till
strejkbrytartjanst i utlandet for att berova arbetare runt om Europa vad som kostat
aratals arbete att bygga upp. Fattigdomen hade gjort dem moraliskt och kroppsligt
kraftlosa.
Bade i samband med strejkbrytartrafiken 1908 och under den svenska storstrejken
aret efter blev fragan aterigen aktuell i den brittiska arbetarpressen.
I juli manad 1908 kommenterade bland annat The Labour Leader de engelska
strejkbrytarnas ankomst till Sverige under rubriken "English Strike-Breakers".
"Serious complaints have in the past come from Hamburg and Antwerp about the importation of British strike-breakers. Now a report from Sweden contains similar allegations so far
as that country is concerned.
Last week, says the report 350 Englishmen were landed at Gothenburg, where a strike actually is in progress. They were attacked at once by a huge mob which had assembled to see
them land, and stones were freely thrown both at them and at the police who attempted to
protect them. Several persons were seriously hurt as the result of the affray."45

Trafiken med strejkbrytare fran Storbritannien till olika hamnar i Europa och
Nordamerika var ett aterkommande tema i den brittiska arbetarpressen." Bomben
ombord pa Amalthea var inte en handelse som glomdes bort. I samband med
storstrejken aret efter paminde bland annat The Labour Leader och The Clarion om
de engelska strejkbrytarnas ode i Malmo.47
Med forbehallet att vi inte har haft mojlighet att ga igenom hela arbetarpressen
i Storbritannien, utan endast nagra fa tidningar, sa far vi intrycket att det var
mera traditionellt borgerliga tidningar som rapporterade om bombexplosionen i
Sverige." Daremot forefaller sjalva handelsen vara valkand da arbetarpress knyter
an till handelsen i samband med storstrejken aret efter, nar exempelvis The Labour
Leader i augusti skriver:
"Some fifty British dockers had already been landed at Gothenburg, but were again reshipped as a result of the general indignation caused in Sweden. British blacklegs have once
before been imported into Sweden, and they ought well to remember with what result?"49

The Clarion skickar en liknande uppmaning till eventuella intressenter:
The Labour Leader 10 juli 1908.
The Labour Leader 11 september 1908.
47 The Clarion. 13 Augusti 1909, se ocksl The Labour Leader 20 augusti 1909.
48 The Manchester Guardian 20 juli 1908.
49 The Labour Leader 20 Augusti 1909.
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"...we greet with satisfaction on the following announcement from the Board of Trade:
'The Board of trade have learnt from an authoritative source of proposal to introduce British
workmen into Sweden as strikebreakers. The Board desire to warn all persons concerned of
the danger involved in proceeding to Sweden for this purpose!'
If any English blacklegs go to Sweden to rob their comrades in face of this warning, they
will assuredly deserve all they get.""

The Clarion ger en bild av en politisk radikalisering i Sverige, samtidigt som Hera
arbetartidningar poangterar att strejken i Sverige inte leder till den sortens upplopp
och sabotage som man sett i Spanien, Frankrike och USA.51
"I am glad to acknowledge the moral assistance which many of the Liberal and Radical
newspapers in England have given the strikers in Sweden, but I was not a little surprised
to see several papers in London (`Renolds' Newspaper' included) calling it 'a new proof of
anarchy' when some 200 soldiers, in their discussions on the strike situation at the barracks,
refused to obey the command to observe silence on the question, and when they begun to
sing the 'Internationale' and `Marseillaise'."

Vilket kommenterades av The Clarion:
"The whole country is discussing the grave situation; why should not the soldiers have the
right also to discuss it as well as to sing the 'Internationale' and `Marseillaise."52

Genom tidningar som The Clarion och The Labour Leader kan vi fa en uppfattning om hur bade Sverige, strejkande arbetare och strejkbrytare uppfattades av
arbetarpress i Storbritannien. Detta far betydelse for hur vi ska tolka de berattelser
som Wallace Deighton Closes slaktingar delgav oss.
Installningen till strejkbrytare inom den brittiska fackforeningsrorelsen dr vid
tiden for Amalthea-bomben mycket tydlig. Det finns lite utrymme for tveksamhet. Strejkbrytaren dr "omanlig" och beter sig skamligt inte bara mot sitt eget land,
utan ocksa mot arbetare i andra lander och stravandena mot en battre varld for alla.

Strejkbrytaren
I berattelsen om strejken och de strejkande finns ocksa en berattelse om "den
andre" — strejkbrytaren. Manga ganger dr berattelsen om strejkbrytaren fordold
och avpersonifierad och strejkbrytaren omnamns endast i relation till de strejkande.
° The Clarion. 13 Augusti 1909.
Freedom September 1909.
52 The Clarion. 13 Augusti 1909.
5
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Strejkbrytaren utgor ett konstant hot mot de strejkande och dr problematisk
eftersom han eller hon ocksa dr en del av "de egna" till skillnad fran foretagare och
bolagsstyrelser som utgor en bade klart avgransad och sjalvklar motpart i en konflikt.
Aldsta belagg for ordet "arbetsvillig" i Svenska Akademiens ordbok (SAOB) dr
daterat 1824 (aldsta belagg i SAOB betyder: aldsta skriftliga belagg). Det belagg
fran 1898 (aret da Landsorganisationen, LO, bildas) som anfors i SAOB lyder:
Skydd for arbetsvillige vid strajker. Den arbetsvilliges motsats blir da enligt Svenska
Akademiens ordbok "strejkare". Soker man under uppslagsordet "strejk" tillsammans
med sammansattningarna finner man tre sidor text, bl.a. "Strejkbrytare": "person
som arbetar vid arbetsplats blockerad ... gm strejk".
Star vi upp Nationalencyklopedin finner vi inget sadant sokord. I stallet far vi soka
pa "strejkbryteri" dar vi kan lasa bl.a. foljande:
"i allmant sprakbruk benamning pa att strejkdrabbat arbete utfors. Det finns inte flagon
rattslig definition av ordet, och inneborden Sr i manga ayseenden oklar. Det Sr inte otillatet
for arbetsgivare att nyanstalla eller for arbetssokande att to anstallning under en konflikt,
men ur de strejkandes synvinkel utgor dylikt givetvis oacceptabelt strejkbryteri och forekommer numera knappast i Sverige..."

Strejkbrytaren var i arbetarrorelsens berattelser en som sokte en anonymitet som
snarast kan jamstallas med den som kriminella soker i forhallande till polisen. Ett
satt att bryta anonymiteten var att publicera namn pa och adress till de strejkande i
arbetarrorelsens tidningar och flygblad. Ett exempel pa detta var nar tidningen Arbetet under rubriken "Svarta listan" skrev att "Lunds fackforeningar presentera harmed
foljande osolidariska, med forvantan att de bli sedda efter fortjanst" och darefter
anger namn och adress pa de "osolidariska"." Svenska Handelsarbetareforbundets
avdelning i Malmo gick ett steg langre ndr man 1926 i samband med en langvarig
konflikt hos Eric Lundbladh publicerade fotografier pa de som brot blockaden och
handlade i butiken.54 Man bryter da anonymiteten men strejkbrytaren framtrader
endast som strejkbrytare och inte som person. Det skapas ocksa ett socialt utanforskap av dem i arbetarpressen genom att ge dem olika beteckning som exempelvis
"skabb" och "forradare"." Behovet av anonymitet gor att det manga ganger dr svart
att spara strejkbrytaren.56 Tydligast framtrader strejkbrytaren i domstolsmaterial.57
Det har bedrivits en forskning kring strejkbrytare i samband med forskning om
Johansson, Kampen om historien, s. 49.
Johansson, Husrannsakan hos chefen och andra berattelser fran Malmo, s. 24.
" Ffink ; Nyzell.
56 Johansson, Kampen om historien, s. 70 ; Berattelse avgiven av den av Kungl. Maj:t tillsatta
kommissionen.
57 Nyzell, Stefan, s. 103.
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strejker av bland andra Ingvar Flink, Christer Thornqvist, Stefan Nyzell och Roger
Johansson vilka ocksa har patalat bristen pa kunskap om strejkbrytarna och forklarar
detta delvis med strejkbrytarens vilja att vara anonym."
Vid en inventering av forskning i Storbritannien kring konflikter pa arbetsmarknaden med fokus pa strejkbrytare fann vi en sammanstallning av Society for the
Study of Labour History ar 2006 Over "The General Strike 1926" som innehaller
303 titlar, men ingen av dessa refererar till strejkbrytare eller behandlar amnet. Av
de arkiv som finns fortecknade i Sources for Labour History in England, Scotland
and Wales finns inget fortecknat under strejkbrytare eller motsvarande. Det finns
ocksa en annan nutida sammanstallning gjord av Society for the Study of Labour
History over strejker, lockouter och generalstrejker dar det framgar att Modern
Records Centre, University of Warwick, bland annat innehaller The International
Transport Workers' Federation Collection. Det dr ett omfattande arkiv som ocksa
rymmer en rad lokala arkiv och fotografier.
Vi har borjat att soka material pa Hull University Archives och fann da bland
annat arkiv fran The Transport and General Workers Union, samt Hull Fabian
Society. Framforallt i det forra materialet skulle det varit mojligt att eventuellt
finna material om de strejkbrytare som lamnade Hull 1908 eller om Wallace Closes
aterkomst med Union. Tyvarr visade det sig att dessa arkiv borjade forst 1920. Vi
har ocksa inventerat arkivet for TUC Library Collections pa London Metropolitan
University som har en omfattande samling "trade union publications".
Intressant for vara intervjuer dr di om samma bild av strejkbrytaren har varit gallande under de intervjuades vuxna liv. Detta bor i sa fall farga den bild man har av
sin slakting och kanske i an hogre grad hur villig man varit att formedla minnet
av Wallace Close.
Den mest omfattande sentida arbetskonflikten i Storbritannien dr gruvarbetarstrejken 1984 dar strejkbrytare utgor en del av den inflammerade konflikten. I ett kollektivt vittnesbord fran Storbritannien berattar invanare fran Thurcroft i South Yorkeshire om sina erfarenheter fran gruvarbetarstrejken. Det dr cirka femtio gruvarbetare och hustrur till de strejkande arbetarna som framtrader i intervjuer. I de egna
erfarenheterna av strejken finns ocksa berattelsen om strejkbrytaren." Har gornmer
sig intressanta berattelser om relationer och tydliga narrativ som anger strejkbrytarens
"egenskaper". Nagra dagar innan strejken avblasts kande en grupp strejkbrytare sig
trygga nog att ga ned for Osbart Drive pa vag till arbetet i stallet for att to buss som
skyddades av polis. Kvinnorna stallde sig i vagen.
58 Mink ; Thornqvist ; Nyzell ; Johansson, Kampen om historien ; Johansson, Adalen 1931;
exempel pa en internationell studie se Strikes around the world.
59 The people of Thurcroft.
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"My mother lives in Osbart Drive and I was there and saw them coming down. There wasn't
one of them could look you in the face, they were all looking at the floor. The women waited
at the bottom of the street for them while they walked down. The police had to come and
take them up because they were frightened of women."6°

Man kan tolka svaren och berattelsema som narrativ dar strejkbrytaren moraliska
och fysiska egenskaper blir synliga. Skammen som dr forbunden med strejkbryteriet
gor att mannen inte har en sadan moralisk resning att de vagar se kvinnorna i agonen. Ocksa flax strejkbrytaren rannsakar sig sjalv vet denne att han felar och beter
sig moraliskt forkastligt. Men det var inte endast de moraliskt forsvagade mannen
som motte kvinnornas protest, utan de var ocksa rent fysiskt svaga. De besegrades
av kvinnorna och tvingades soka hjalp hos polismakten for sitt forsvar.
Strejkbrytarna hade inte Keller nagon plats i mannens sfar.
"The lads [pojkarna] who were spending their money in the bottom club went to the committee. They said 'Look, either they're kept out of here or there's going to be some trouble'...
One turned round and said 'No, I'm stopping!' So one of the lads walked over and said '
There's not only us, there's the lot [de &riga] in this club want you to leave too'."61

Ett annat narrativ handlade saledes om hur strejkbrytaren stalls utanfor den
manliga gemenskapen och det manliga kollektivet i byns pubar.
Slutsatsen av berattelsen dr att strejkbrytaren star utanfor samhallets gemenskap
och dr hanvisad till en gemenskap vid sidan av med andra varderingar och regler.
De olika berattelserna har ett narrativ som hamtar en djupare tematik ur bibliska
berattelser som exempelvis berattelsen om Judas svek vilket dr en frekvent aterkommande dramaturgi i litteratur och film.62

Not Walter but Close
Vad visste vi om den dodade strejkbrytaren nar vi borjade? Ja, inte mycket. Inte ens
namnet var belt sakert faststallt. I den forsta polisrapporten star han under namnet
Walter Close vilket senare dr overstruket och med blyerts har nagon skrivit Wallace.
Ten anmdlan om olycksfall till Riksforsakringsanstalten som Malmo Stufveri Aktiebolag har fyllt i — och som nyligen hittades i en bok i Malmo stadsarkivs bibliotek
— kallas han for William Close.63 Denna anmalan hittades i boken Fangelseminnen
The people of Thurcroft, s. 151.
The people of Thurcroft, s. 152.
62 For en diskussion om berattelsen som historisk kalla se exempelvis Somers,
Samuel & Thompson, Cronqvist, White.
63 Malmo Forenade Stuveri AB:s arkiv.
60
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skriven av Anton Nilson strax efter att han hade slappts fran fangelset. Just detta
exemplar av boken har tillhort Claes Hain och kommit till Stadsarkivet som en gava
tillsammans med andra backer fran hans bibliotek. Att Hain hade denna anmalan
i sin ago kan bero pa att han varit VD for Malmo Forenade Stufveri Aktiebolag.
I manga av de backer och artiklar som har skrivits om Amaltheahandelsen har
strejkbrytaren fatt heta Walter eller William Close." Men i rattegangsprotokollen
fran Malmo Radhusratt 1908 anges han
som "Wallace Deighton Close". Det sags
att han ar gift sedan 11/2 ar, har ett nyfatt
barn och familjen ar hemmahorande i
Hull, England.
Vart mal var att hitta nu levande slaktingar till Wallace Deighton Close. Men
i Storbritannien ar det inte sa enkelt som
i Sverige att hitta slaktingar eftersom det
inte existerar samma sorts folkbokforing.
Det finns
vigsel- och dodsattester
samt folkrakningar att soka i. Register
till attesterna finns pa de engelska slakte
forskarsajterna www.ancestry.co.uk och
www.freebmd.org.uk. De gar sa langt fram
i tiden som 1930-tal. Men det ar inte moj1..,
ligt att soka via foraldrarnas namn for att
fa reda pa vilka barn de fick. Det ar saledes
betydligt enklare att soka sin slakt bakat i
Fig. 7 En anmdlan om olycksfall som gjordes
tiden
an att forsoka fa fram slaktingar som
for den dodade strejkbrytaren Wallace
har
fans
efter ett visst artal, som i vart fall
Deighton Close fast med fil fbrnamn. Tejp
efter
1908.
runt om handlingen visar att den troligen
har varit uppsatt pa nagon utstallning eller
Vi borjade med att soka i register till
liknande. Malmo Forenade Stuveri ABs olika folkrakningar. Dessa folkrakningar
arkiv, F2, Malmo stadsarkiv.
genomfordes vart tionde ar och pa natet
kan man hitta de inskannade folkrakningarna fran och med 1861 fram till 1901.
Nyligen har aven folkrakningarna fran 1911 blivit tillgangliga i fortid, sekretessen
pa dessa i Storbritannien ar 100 ar men efterfragan var sa stor att National Archives
.........* ,.
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valde att skanna in dem och lagga ut dem pa en betalsajt med vissa uppgifter om
sjukdomar och funktionsnedsattningar dolda av en vit pappersremsa.
Wallace Close gick inte att finna i 1901 ars folkrakning men val aren 1881 och
1891. Dar framkom det att han bodde med mor och far och hade atta syskon.
Fader: Edwin Close, fodd ca 1847 och dod 1921
Moder: Martha Close, fodd Deighton ca 1850 och dod 1934
Barn:

Granville, fodd 1869
Wallace Deighton, fodd 1873
Martha Isabel, fodd 1875
Robert Bernard, fodd 1877
Aaron, fodd 1881, clod 1907
Edwin Percy, fodd 1883
Violetta, fodd 1885, dod 1906
Lawrence, fodd 1887
Cecil, fodd 1890

Vi kunde se att den aldsta brodern hade gift sig och fatt ett barn och troligen
hade Wallaces anka Nellie gift om sig 1910. Men sedan tog det stopp. Close var och
ar ett inte helt ovanligt brittiskt namn och det blev mycket gissningar. Kontakter
med Hull City Archives gay oss information om att Wallace var begravd i Hull
och att hans foraldrar senare lades i samma gray. Enligt begravningsmyndigheten
finns det dock ingen sten pa graven eller uppgifter om agate. I begravningsboken
star dodsorsaken angiven som "Bomb Explosion in Malmo" och Wallaces yrke
som "Dock labourer".65 Med det var vi sakra pa att vi hade funnit ratt Wallace i
folkrakningarna.
Vi lade ut en forfragan pa www.ancestry.co.uk och fick dar tipset att via telefonkatalogen soka efter personer med namnet Close som bodde i Hull. Det fanns 23
Close i Hull idag. Vi skrev ett brev till samtliga och forklarade att vi var forskare som
sate slaktingar till Wallace Deighton Close som dog i ett bombattentat i Malmo.
Vi sa att vi var ute efter att ge en fylligare bild av honom och hans bakgrund. Endast
tva personer svarade. Den ena visade sig inte vara slakt med var Closefamilj medan
den andra var en sonson till Wallaces aldsta bror!
Med lite hjalp av en forskare i Storbritannien lyckades vi sedan aven finna en
dotterdotter till Wallaces yngste bror och aven ett barnbarn till den omgifta ankan
Nellie.
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Register Book of Burials in the Borough Cemetery, Spring Bank, 1908.
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Pengar till ankan
Ett hoes& pa National Archives i Kew i London visade att brittiska ambassaden i
Sverige hade haft brevvaxling med Foreign Office i Storbritannien rorande handelserna kring Amalthea. Det gallde att identifiera dOdsoffret och hans eventuella
slakt. I ett brev till brittiska ambassaden beskrivs ankan Nellie Close som "a very
respectable woman and rather delicate in health". I samma brev framgar att hon är
utan medel att forsorja sig och bor hos sina svarforaldrar som ocksa är fattiga och
som har en stor familj att forsorja. Om Wallace sager ankan att han "had been in
regular employ for serveral years at an average weekle wage of 25/-s, was not insured
nor a member of any friendly society". 66
Av detta verkar det som att Wallace haft regelbunden anstallning och inte gatt
arbetslos nagon langre tid eller varit med i nagon fackforening. Men uppgifterna
kommer fran ankan som ju kan ha forskonat lite for att framstalla honom i en
battre dager.
I svenska tidningar startades olika insamlingar till forman for den (Made strejkbrytarens anka. Skanska Aftonbladet lyckades samla ihop 1 986 kronor och 50 iire67
och Skaningen Eslofi Tidning samlade ihop 31 kronor. Dessa pengar star namnda i
materialet fran Foreign Office och visar att pengarna overlamnades till ankan.68 I
Skt2nska Aftonbladet nanans ocksa att Stuveriebolagets disponent hade fatt en gava
pa 500 kronor att overlamnas till ankan.69 I samma tidning star i en annan notis
att redareforbundet skall ha tecknat olycksfallsforsakring och saledes skall 300
pund, 5 400 svenska kronor, utfalla till ankan.7° Om dessa forsakringspengar blev
utbetalda vet vi dock inte.
Enligt handlingarna i Foreign Office har 1 000 kronor betalts till ankan fran
svenska regeringen. Man aysag att betala ut mer och enligt ett brev fran brittiska
ambassaden sa vill den svenska regeringen to upp fragan i riksdagen for att visa
socialisterna att det dr skattebetalarna som far sta for rakningen om man inte kan
halla de strejkande i schack. En undersokning av svenska riksdagsprotokoll visar att
ett beslut om utbetalande av ytterligare 4 500 kronor fattas 1909, men tydligen helt
utan debatt. I Riksdagens skrivelse nr. 6, 1909 star det sist under diverse anslag och i
Riksdagens protokoll punkt 50-55 star enbart att "hvad utskottet hemstallt bifolls".
Nellie Close bor alltsa totalt ha fatt ca 8 000 (+ ev. 5 400 fran olycksfallsforsakringen) svenska kronor, vilket skulle kunna motsvara 8 — 10 (14 — 16) arsloner for
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Foreign Office, no 25344, 1908.
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Skanska Aftonbladet 20 juli 1908.
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Foreign Office, no 28814, 1908.

Skanska Aftonbladet 16 juli 1908.
70 Skanska Aftonbladet 15 juli 1908.
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en arbetare. Vi kan jamfora med en uppgift fran skattelangden 1908, da tjanade
en arbetskarl i Malmo 800 — 1 000 kronor om aret.71 Intressant i sammanhanget
ar att Anton Nilson, Algot Rosberg och Alfred Stern vid rattegangen 1908 domdes
att gemensamt betala ankan 9 000 kronor i skadestand. Fick hon nagonsin dessa
pengar? Anton Nilson namner inget om skadestandet i sina Nicker.

Wallaces bakgrund
Wallace Deighton Closes far Edwin Close star som "Schoolmaster" i folkrakningarna
1881, 1891, 1901. I den senare star hustrun Martha Close namnd som "Assistant
Schoolmistress". Barnen ar fodda i olika forsamlingar vilket visar att familjen har
flyttat runt i norra Storbritannien en del.
I folkrakningen 1881 star fadern Edwin Close som "Certificated School Teacher"
vilket visar att han har nagon slags utbildning till larare. I 1911 ars folkrakning ar
fadern 64 ar gammal och star nu som "Head Porter". Mr han dor 1921 i en bilolycka
star han som "Parish Clerk" (forsamlingskontorist) i begravningsboken72 och som
"Draper's Clerk" (kladeshandlarbitrade) i dodsattesten."
Wallaces syskon har foljande yrken:
1891 Clerk in General Post Office
Granville
1901 Working at home
Aaron
1911 Costumier
Martha Isabel
1911 Parcel Clerk
Robert Bernard
1911 Groom domestic
Lawrence
1911 Assistent Agent, Pearl Ass Co
Edwin Percy
Cecil
1911 Wollen Warehous man
Wallace Deighton sjalv ar 18 ar 1891 och har inget yrke angivet. I folkrakningen
1901 har vi inte kunnat finna honom. Men eftersom folkrakningarna gick till sa att
man knackade don och delade ut formular till de inneboende sa kan han ha varit
utomlands — kanske till sjoss — da, eller bara slunkit ur tiara, eller eventuellt ocksa
sta antecknad under ett felskrivet namn och dad& inte star att finna.
Familjen ger alltsa intryck av att tillhora en utbildad arbetarklass alternativt lagre
medelklass. De arbetar inomhus, sitter pa kontor, arbetar inom serviceyrken. De
Uppbordsverkets i Malmo arkiv.
Register Book of Burials in the Borough Cemetery, Spring Bank, 1921.
73 Death certificate from the Sub-district Humber in the County of Kingston upon Hull for
Edwin Close, dead 12 June 1921.
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inga grovarbetare. Wallaces franvaro i folkrakningen 1901 vacker fragor.
Var han det svarta faret i familjen? Han gifter sig med Nellie Smith varen 1908
med ett barn pa vag. Han ar strejkbrytare i Malmo hamn sommaren 1908 och inte
hemma nar hans son fods i juni. Vill han bort fran familjen eller vill han till varje
pris forsorja sin vaxande familj?
ar alltsa

Fotografier
Efter mycket letande har vi lyckats konstatera att Wallaces son dog bara elva ar
gammal av reumatisk feber.74 Det finns alltsa ingen slakt i direkt nedstigande led
fran honom kvar. Mojligen finns det darfor mycket liten chans att finna nagot foto
av Wallace. Det finns dock en beskrivning av honom i Skdnska Aftonbladet fran
barhuset i Malmo:
"Pa bordet ligger en dod man, sofvande, som han Ott till hvila, men blodbegjuten och
brannskadad pa askilliga stallen af den nakna kroppen. Stark och valbyggd samt med ett
intelligent utseende har han varit, vidt man kan doma. Han har icke tillhort det slodder,
som befolkar Londons hamnomrade. Han har af omstandigheterna tvingats att soka sitt
brod a annat hall. Han fann doden."75

Den beskrivningen far kanske sta for Skanska Aftonbladet. Men aven om vi inte
har nagot foto av Wallace sa har vi funnit ett fotografi av ankan Nellie Close som
troligen ar taget 1908 enligt text pa baksidan. Detta bor alltsa vara ungefar nar hon
ar gift med Wallace eller strax efter att hon blivit anka. Enligt uppgifter i Foreign
Office sa bor ankan med sin son hos sing svarforaldrar nar de kontaktar henne for
att overlamna pengar fran Sverige.

Death certificate from the district West Derby Eastern in the County of Liverpool for Wallace
Close Head, dead 6 March 1920.
75 Skanska Aftonbladet 13 juli 1908.
74
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Fig. 8. Wallace Deighton Closes anka Nellie, troligen fan 1908 — 1910. Bilden dr tagen
Hull, hon gifter om sig 1910 i Hull och bor 1911 i Liverpool varfor bilden troligen ar fore
1911. — Foto: F.I. Seaman. Bilden forvaras hos Nellie Heads barnbarn John Pinnington i
Storbritannien.
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Som tamligen formogen anka gifter Nellie om sig 1910 med den fern ar yngre
elektrikern Edwin Walter Head. Mojligen kan vi fran brollopsbildema se ett valstand
i framfor alit kvinnornas kladedrakter. Enligt Nellies barnbarn sa skall morfadern
Edwin Walter Head ha forlorat ganska mycket pengar i USA. Barnbarnet vet ocksa
att morforaldrarna skall ha bott pa en ganska fin adress i Liverpool — Jubilee Drive
— med ett stort hus men senare mast flytta till nagot mindre. Kvinnan till vanster
om bruden skall enligt uppgift forestalla Martha Isabel Close, Wallaces yngre syster.

Fig. 9. Wallace Deighton Closes anka Nellie gifter om sig med Edwin Walter Head 14 mars
1910. Paret till hoger iir troligen de nya svarfdrdldrarna. Det finns ingen uppgift om vilka de
tva mannen till viinster i bilden iir. — Foto: F.I. Seaman. Bilden forvaras hos Nellie Heads
barnbarn John Pinnington i Storbritannien.
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Fig. 10. Granville Closeflidd 1869
var Wallaces dldste broder. Han
arbetade som posttjansteman i Hull
och bosatte sig senare i Bridlington. Granville dog 1942 och hade
tva saner. Bilden dr fran en tidningsintervju vid hans pensionering som sonsonen Jack Close forvarade bland sina slaktpapper.
Fig. 11. Cecil Closefidd 1890 var Wallaces yngste
broder. Han tog vdrvning tidi gt och deltog i forsta
varldskri get. Senare arbetade han som lagerarbetare enligt dotterdottern. Cecil dog 1973 och hade
en dotter. Bildenforvaras hos dotterdottern Norma
Dummer i Winchester.

Fig 12. Martha Closefad Deighton var Wallaces moder.
Ifolkrakningen 1901 star att hon dr liirarassistent. Enligt
slaktingarna drev Edwin och Martha Close tillsammans
en skola i Hull. Martha dog 1934. Bilden forvaras hos
Norma Dummer i Winchester.
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_AS BA
Taking a trip down memory lane

lLry
with Rex Booth

Are you a relation
of Wallace Close?
THIS is a first for
our column today it is the first time
we have had a
letter from the
archivist of Malmo
City Archives in
Swedetd
Kemal Martin
er holds that pos

Fig. 13. I var jakt pa slaktingar till Wallace Dei ghton
Close fick vi ti pset att skriva till tidningen Hull Daily
Mail. Tidningen har en sida kallad Flashback dar man
publicerar gamla bilder och insanda
brev am handelser i Hulls historia.
Tidningen var vanlig nog att publicera
Deaghton
was married to gr
rt brev och vi fick ocksd en star fin
Smith and we Daily Would
they had one leder For-more
rubrik.
Hull Daily Mail horde inte av
. who was born
year her
sig till oss vilket gjorde att vi inte trodde
ed
widow
att de hade tagit in vdrt brev. Senare
fick vi to del av detta urkli pp som Jack Close hade sparat.
Publiceringen ledde dock inte till att nagrafter slaktingar
horde av sig. - Foto: Roger Jo hansson.

tt
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Vad visste slakten?
Ett av syftena med denna undersokning var att fa hora den andra sidan av berattelsen. Har i Sverige ar Amaltheaattentatet mycket valkant och eftersom Anton Nilson
var en offentlig person som blev sa gammal som 101 ar, sa ar det ocksa hans och
arbetarrorelsens version vi hor. Men slakten till den man som blev &dad i attentatet
och som dessutom bor i ett annat land dar Amaltheamannen inte ar kand skulle
kunna beratta nagot annat.
Historikern Paul Thompson har patalat vikten av att skapa en atmosfar dar man
kan motas och skapa en fortroendefull stamning for att genomfora intervjuer. Ju
mer man kan undvika formella omstandigheter, desto battre, konstaterar Thompson. En kopp kaffe och ett mote over middagsbordet ger manga ganger en battre
intervju an ett formellt kontor. Samtidigt finns det som i alla liknande situationer
naturligtvis alltid en risk for beroendeforhallanden.76 TVA av vara intervjuer har skett
i de intervjuades hem, dar vi moues av ett stort intresse och ett varmt valkomnande
samt en generos gastfrihet. Den ena av de tre intervjuerna genomforde vii en ayskild
del av var hotellmatsal.
Vi har varit over i Storbritannien vid tva tillfallen och intervjuat Jack Close (f.
1925) i Hull, John Pinnington (f. 1947) i Manchester och Norma Dummer (f. 1935)
i Winchester. Jack Close och hans hustru Eileen tog emot oss i sitt hem och bjod
efter intervjun pa en engelsk curryratt. Dagen darpa korde de oss runt i Hull och vi
letade reda pa de olika adresser dar Wallaces familj hade bott. Hull var dock en av
de stader som bombades hardast under andra varldskriget och inget av husen som
vi sokte stod kvar. Jack har arbetat som telegrafist pa sjon och han och familjen har
i manga ar bott utomlands bl.a. pa en 15 i Stilla Havet. Han har skrivit ett manus
till en bok dar han berattar om sitt liv. Den riktar sig kanske framforallt till barnen
som tycker foraldrarna maste ha levt ett ganska handelselost och stillsamt liv.
Nellies dotterson John Pinnington bor i Wigan, ett litet samhalle mellan Manchester och Liverpool, och han erbjod sig att aka in till vart hotell i Manchester
eftersom de allmanna kommunikationerna enligt hans tycke inte fungerade sa bra.
Han hade med sig sonen Stephen som intressad deltog som lyssnare under den
intervju vi gjorde pa hotellets restaurang. Efter intervjun visade John och Stephen
oss runt i Manchester. John ar pensionerad polis och har nu ett liter foretag som
sysslar med sakerhetsfragor.
Norma Dummer ar dotterdotter till Wallaces yngste broder och bor i Winchester.
Hon bjod in oss pa ett klassiskt brittiskt afternoon tea. Hon ar anka och har arbetat
pa nagot motsvarande svenska Riddarhuset med att bl.a. Ora efterforskning kring
76

Thompson, s. 173 1.
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olika slakter. Hon reser ofta och garna och har besokt bl.a. Cuba och Ryssland.
Det dr ocksa hon som ett halvt ar efter vart besok kommer till Malmo och vi vicar
henne minnesplattan for Amaltheahandelsen i hamnen. Tillsammans besoker vi
aven Malmo Museer och ser dar den lilla rekonstruktionen av Cafe Utposten dar
attentatet skall ha planerats.
Fig. 14. Jack Close dr sonson till Wallace
Closes bror Granville Close. Sjalv har Jack
slaktforskat lite grand men mest pa sin mors
sida som kom fan Frankrike via USA. Han
sager att det var belt blankt pa hans slakttrad bredvid Granville, som om han inte
bade nagra syskon. Hade han sjalv sokt i
folkrakningarna st2 hade han ganska enkelt
sett, precis som vi gjorde, att Edwin och
Martha Close bade flera barn, men mycket
av hans slakorskninghar skett via muntli ga
kiillor om vad som redan har varit kant i
sliikten. — Foto: Kerstin Martinsdotter.

Fig. 15. John Pinnington dr dotterson till
Wallace Closes anka Nellie i hennes andra
aktenskap. Han dr mycket intresserad av
slaktens historia och skriver till oss: "Both
my son and myself after reading your letter
thought what a strange feeling it is to think
that had it not been for an act of murder we
would not have been born." — Foto: Roger
Johansson.

Fig 16. Norma Dummer dr dotterson
till Wallaces yngste bror Cecil Close. Hon
berattar att mormodern dog redan tidigt
och Cecil med sin lilla dotter flyttade in till
svarforaldrarna dar han bodde tills dottern
gifie sig. Han gifte cid om sig och nar andra
hustrun dog sit tog dottern hand om fadern
och han bodde hos dotterns familj tills han
dog. — Foto: Kerstin Martinsdotter.
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Ingen av de tre intervjuade hade dock hort nagon i slakten beratta om bombattentatet! Jack Close kande inte ens till att farfadern hade haft en broder som hette
Wallace. Alla tre har haft nara kontakter med sina aldre slaktingar. Jack tillbringade
flera sommarlov hos sin farfar och farmor i Bridlington och Normas morfar, som
tidigt blev ankling, bodde tidvis hemma hos dottern och hennes familj. John berattade att han som ung polisman ofta at kvallsmat tillsammans med sin mormor.
Men ingen av dem har nagonsin narrint en broder respektive make som blivit &dad
utomlands.
John Pinnington har hort av sin mormor att hennes forste man hade dott av en
explosion pa ett skepp, men dottersonen har tagit for givet att detta skedde i Hull
dar de da bodde.
"The way Nan explained it to me, all she said to me is that he was working on a ship and
the boiler blew up. You wouldn't know, because of the political sort of involvement, whether
that was the story she was given."

Med tanke pa att ankan fick en del pengar, och att det fanns en liten notis i
tidningen Hull Daily Mail om attentatet sa är det nog arida troligt att hon visste
vad som hade harm Nagra av de andra skadade strejkbrytarna var ocksa fran Hull
sa historien borde ha kommit ut bland arbetarna.
Vad vi har fatt reda pa om den intervjuade slaktgrenen är att de arbetade som
posttjansteman, telegrafist, lagerarbetare, elektriker, hattsommerska, butiksbitrade
och polis. Jack beskriver sig spiv som en fackforeningsman. "I've been a union man
all my life". Pa var fraga om man i hans barndomshem pratade om fackliga fragor
eller klassfragor svarar Jack: "No, my father was a conservative, a working class
conservative." Norma vet inte om hennes morfar var fackligt ansluten, men som
lagerarbetare är han den av Wallaces syskon som har haft det mest okvalificerade
arbetet. Norma berattar att hennes syster var gift med en gruvarbetare som deltog
i strejken ar 1984. Aven om slakten inte verkar varit en aktiv och fackligt engagerad arbetarklass har de anda sitt ursprung dar och verkar rakna sig som tillhoriga
arbetarklassen.
Under intervjun beskriver Jack sin slakt som "working class, the top end of
working class". Hans hustru Eileen, som vaxte upp under stor fattigdom, papekar
att makens familj alltid hade mat pa bordet och aven kunde aka pa semester till
landet under nagon sommarvecka varje ar.
Vid intervjun med Jack Close framkommer det att Jacks kusin David har en bror
som han inte ails har nagon kontakt med. Han vet inte ens om brodern är i livet
eller ej. Ar det en historia som upprepar sig? Valde Granville medvetet att inte ha
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kontakt med sina syskon eller var det bara barnbarnet Jack som aldrig fick reda pa
att kontakt existerade?

Tystnaden talar
"Something about a hushed up birth" sager Jack, och borjar sedan prata om att
Granvilles far Edwin bodde pa Percy Street och blev pakord och avled alldeles utanfor huset. Detta skedde innan Jack var fodd sa det har han formodligen fatt sig
berattat. Han sager att han minns att det pa huset skall ha funnits en massingskylt
dar det stod "Sissy Close, dressmaker". "I think it was my great aunt", sager han.
sa nagonting har berattats i slakten om ett utomaktenskapligt barn, och Jack associerar detta med sin gammelfaster Sissy. Han har en utriven dodsannons pa en
Ruby Close som dog 1977 som han tror kanske dr slakt med dem. Det visar sig vid
vidare efterforskning att det dr Granvilles och Wallaces syster Martha Isabel som
1902 fatt en dotter Ruby Constance utan att vara gift.
Denna historia visar att vissa handelser och sammanhang has hemliga kanske
framforallt for barnen, men att historierna ands lackte ner. Jack har bort nagot om
ett utomaktenskapligt barn och har formodligen forstatt att det var Martha Isabels.
Denna Martha Isabel dor 1947 i Hull, men ingar alltsa inte i det familjenatverk som
Jack som barn hade kontakt med. Man skulle ha trott att en historia om en broder
och farbroder som blivit &clad av en bomb i ett annat land ocksa skulle atminstone
ha viskats om. Jacks far Stanley var tio ar 1908 och borde ha hort om det aven om
fadern redan da skulle ha brutit med brodern Wallace.
Har man i slakten skamts over att Wallace var strejkbrytare? Det gar inte att
svara sakert pa, men det dr vad dagens familjemedlemmar tror. Jack kan bara forklara tystnaden med att det maste ha varit en skam att Wallace var strejkbrytare.
"It was a disgrace because he went." Norma sager att liksom med Martha Isabels
utomaktenskapliga barn sa var det nagot som man inte talade om. "As I said earlier, the only thing I can think of is that maybe they were ashamed of it. A bit like
the illegitimacy ... you know ... you don't talk about it ... You don't want to be
questioned about it."
John sager att bans mormor var en tystlaten och mycket "private woman". Han
dr kanske inte sa forvanad Over att hon inte har berattat mer. Nar mormodern pa
gamla dagar blev sjuk hade hon pa en fraga berattat for lakaren att hon hade fott
sex barn. Johns moder hade da blivit chockad eftersom det bara var tre i livet och
hon aldrig hade vetat om dessa doda syskon. Det visar pa en kultur dar man inte
berattar om sorgligheter fran det forflutna, speciellt inte for barnen. Norma och
Jack dr mer forvanade eftersom de tycker att de haft en nara kontakt med den aldre
generationen. Normas morfader bodde hemma hos Normas moder och tillbringade
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tva veckor varje ar hos Norma och hennes man. Trots att han pratade mycket om
sin tid i armen under forsta varldskriget namnde han aldrig nagot om sin brors ode.
"And especially having such a lot to do with my grandfather ... you know, and staying with
us ... year after year after year ... talking all the time."

"It was a disgrace"
Det har fram till nu inte funnits flagon forskning eller kunskap om de brittiska
strejkbrytare som befann sig i Malmo hamn 1908. Det vi nu kan saga om den
strejkbrytare som dog i attentatet ar att han var son till en skollarare och att aven
hans mor arbetade som larare. Hans foraldrar hade alltsa en viss bildning. Han hade
atta syskon och utifran de yrkesbeteckningar som finns i folkrakningarna forefaller
familjen ha tillhort en utbildad arbetarklass alternativt en lagre medelklass. De var
inte grovarbetare. I det har fallet tycks saledes inte den bild stamma som den svenska
arbetarepressen gav av strejkbrytaren som en trasproletar fodd av trasproletarer.
Wallace Deighton Close var tamligen nygift och hade en nyflidd son som han
aldrig hade sett. Denna son dog 1920 endast elva ar gammal, sa det finns ingen slakt
i rakt nedstigande led kvar i livet. Ankan Nellie fick efter mannens franfalle en stor
summa pengar av Sveriges riksdag och genom en insamling i svenska tidningar.
Enligt tidningsuppgifter fick hon aven pengar genom arbetsgivarens olycksfallsforsakring. Som tamligen formogen anka gifter hon 1910 om sig men den nya familjen
forlorar enligt slaktens berattelser troligtvis sin lilla formogenhet. Nellie ar inte
formogen nar hon dor 1974.
Genom de intervjuer vi gjorde med Jack Close, John Pinnington och Norma
Dummer blir det tydligt att Wallaces slakt inte velat beratta om strejkbrytaren
som dog i Malmo. Vi kan bara tolka detta som en aktiv och medveten glomska.
Handelsen kan inte ha varit okand for de aldre samtida slaktingarna. Attentatet var
omnamnt i Hull Daily Mail och Hera av de skadade strejkbrytarna var ocksa fran
Hull, sa bombattentatet Mr ha varit omtalat vid tidpunkten. Som barn tillbringade
Jack, John och Norma mycket tid hos sina mor- respektive farforaldrar utan att
handelsen nagonsin namndes. John hade dock hort av sin mormor att hennes forsta
man omkommit i en fartygsexplosion, men tagit for givet att det varit en olycka
som skett i Hull.
Hur vill vi forklara tystnaden? I var genomgang av litteratur om Hull blir det
tydligt att Hull var en "Labour town" och troligen pa'verkade detta varderingar
om ratt och fel ocksa vad gallde strejkbryteri. Eller som Jack uttryckte det: "It was
a disgrace because he went." I brittisk arbetarpress och fackforeningsprotokoll var
fordomandet av strejkbryteriet uttalat. Strejkbrytaren beskrevs genom nedsattande
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omdomen och gays inte bara vanhedrande egenskaper, utan blev ocksa en nationell
skamflack genom att dra vandra over Storbritannien. Vara intervjuer forstarker det
antagandet. Jack beskriver sig sjalv som en "union man". Aven Norma bekraftar
kopplingen till arbetarklassvarderingar genom att berkta om hur svart hennes syster,
som var gift med en gruvarbetare, hade det under den inflammerade gruvarbetarstrejken 1984. Aven om slakten inte varit grov- eller fabriksarbetare sa far vi en bild
av att man haft ndra relationer med arbetarklass — inte minst i sitt boende — och
delat deras varderingar var galler synen pa strejkbrytare.
Genom att Ora intervjuer med slaktingar till Wallace Close, manniskor med god
kannedom om Hull och Wallaces familj och som sjalva dr uppvuxna med den lokala
historien, kan vi fa en kunskap som vi troligtvis inte skulle finna i andra kallor.
Intervjuerna med Jack och hans hustru Eileen har gett en god bild av ett slaktled
och en detaljrik berattelse om livet i Hull efter forra sekelskiftet. Ur en kallkritisk
aspekt maste man, forutom att se de mojligheter till ny kunskap som intervjuer kan
ge, ocksa se att intervjun har sin egen problematik med sviktande minne hos den
intervjuade, sammanblandning med vad vi senare vet och narrationens struktur av
forenklingar och hjaltar. Eller det kan ocksa vara pa det sattet att man valjer att inte
beratta darfor att handelser och personer vacker problem i den egna livsberktelsen
och skapar alltfor starka kanslor for att delges andra.77 Samtidigt visar forskningen
att minnet visserligen dr i avtagande med iikat aystand till handelsen, men bara till
en viss grad och inte ndr det galler betydelsefulla sammanhang i vara egna
Vad forskare daremot har visat pa dr att starka trauman kan skapa fortrangningar
av minnet. Forst i den foljande generationen akar intresset att soka kunskap och
diskutera skuld o.s.v. for att i en tredje generation bli mojligt att to upp och formedla.79
Detta blir tydligt for var del eftersom en av personerna som vi intervjuat haft kontakt
med slakten sedan tidig barndom och spiv bedrivit en viss slaktforskning, men aldrig
hart talas om Wallace Deighton Close. Kan detta ha varit alltfor traumatiskt och
skuldbelagt vid tiden for de intervjuades barndom for att ha kunnat berattas da?
Vid tiden for vara intervjuer dr det inte langre nagot problem och de intervjuade
slaktingarna tar med stort intresse del av vara efterforskningar.
Istallet for en annan berattelse om Amalthea fick vi ingen berattelse alls. Det var
i stallet tystnaden som matte oss. Men aven tystnaden, som vi velat visa med denna
artikel, kan tolkas. En tystnadens berattelse.

Thompson.
Alin, s. 10 ff; Aronsson, s. 72 f; Kjeldstadli, s. 188 f
79 Eyerman ; Aronsson, s. 72 f.
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Gustaf Noring
Malmopojken som blev Ali Nounil
AV STAFFAN GUDMUNDSSON

Ar 1877 utbrot det krig2 mellan Ryssland och davarande Turkiet (Osmanska riket)
som fick stor uppmarksamhet i Europa. I svenska dagstidningar kom det fortlopande
information om det senaste i kriget, som aven skildrades genom utstallningar, som
kunde besta av mekaniska och rorliga bilder, som privatpersoner reste omkring
med och forevisade. Kriget skulle emellertid komma att intressera och engagera en
person i Malmo i sa hog grad, att denne utgav en skrift med titeln "Nagra tankar
om Orientaliska Frikan" som blev tryckt i 10 exemplar hos Forssell & Lundgren
boktryckeri 1877 i namnda stad.
Forfattaren belyser krigets orsaker och den
Yidora Maar
om

Oriattafirha 5fragatt
af
Efluffuf 'noting.

Mitala).
aorflefl t

ionbeTens bottrOderi 1871

da radande politiska situationen i Europa
och inleder med foljande rader:
Trots alla diplomatiska noter och aktstycken,
trots alla Englands protester utbrot rysk-turkiska kriget. Alla frIgor, man Or sig, for att utleta
skalen till detta krig, som kan sluta med alla de
europeiska stormagternas upptradande pa krigsskadeplatsen, leda endast in i en labyrinth af
de mest olikartade forestallningar, hwilka dock
slutligen fora derhan, att utbrottet fororsalcats
af erofringslystnad. Men granskom forst alit,
som talar emot ofriga frarnstalda anledningar.

Om bl.a. turkarnas berattigande som folk
och nation skriver forfattaren:"Skulle icke
turkarne wara lika wardiga att trampa
Europas jord, som nagonsin ryssarne?!"

Fig. I. Omslaget till Gustaf Norings skrift.
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Vem var da forfattaren? Ja, av innehallet i boken att &qua, som är rik pa fakta om
statsmakterna i Europa vid denna tid, far man uppfattning att forfattaren var en lard
och boklig person med insikt i historia. Han hette Knut Gustaf Noring och var 16
ar gammal vid utgivandet av denna bok. Han var fodd i Malmo den 11 november
1861 och son till skraddarmastaren Knut Persson Noring och barnmorskan Maria
Elisabeth Gernandt.
Gustaf foddes i huset nr 163 vid Rundelsgatan, men bara ett par ar senare,
1863, flyttade familjen till kvarteret Altona vid Stora Nygatan 46. Har vaxte Gustaf
upp och 1868, vid 7 ars alder, inskrevs han som skolelev pa Ostra folkskolan
(Osterportsskolan).
Vid Martensgatan 14 i kvarteret Erik Menved hade glasmastare Carl Fredrik
Soderberg 1870 byggt sig ett nytt hus och hit flyttade familjen Noring samma ar.
Efter ayslutad skolgang pa Ostra folkskolan, dar Gustaf utskrevs den 17 juni 1872,
skrevs han in den 29 augusti samma ar vid laroverket (Latinskolan) for fortsatta
studier.
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Fig. 2. Pd 1860-talet lag kir vid Statoil och utmed Rundelsgatan i
kvarteret Erik Menved nligra smiihus. I ett av dessa husfades Gustaf
den 11 november 1861. — Foto: Staffan Gudmundsson.
Den 9 april 1876 fick Gustaf radet att lamna laroverket. Han tog tydligen fasta pa
det for dagen efter utskrevs han darifran. Vad var det som hade hant? Ja, anledningen
till det intraffade kan man lasa i kollegiets protokoll den 20 april (§ 1):
Emot ynglingen Gustaf Noring i Id. V B hade forekommit, att han, som i allmanhet under
hela sin skoltid gjort sig kand for ett foga palitligt uppforande, nyligen tillatit sig ett mycket
oskickligt beteende mot en of sina larare 0. Pravitz). Kollegiet, som nu erholl noggrann kannedom of detta sakforhallande, anmodade, efter ofverlaggning, rektor att meddela den skyldige
offentlig warning.
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Att Gustaf hade gjort sig Lind for ett "figa palitligt uppforande", skulle kanske
vi idag uppfatta som att han varit "ett busfri5". Vad det oskickliga beteendet bestod
som Gustaf visat mot Pravitz, som var larare i tyska spraket, forklaras inte, men
forseelser mot ordning och uppforande bestraffades vid denna tid mycket strangare
an idag.

Fig. 3. Det s. k. "Dringenbergska" huset vid Norra Vallgatan. Pa
1870-talet var Allmanna LieroverketPr gossar imymt i denna byggnad.
Hdr inskrevs Gustaf den 29 augusti 1872 och utskrevs den 10 april
1876 — Foto: Staffan Gudmundsson.
Skraddarsonen Gustaf var 15 ar gammal da han mer eller mindre blev "utsparkad"
fran laroverket, men det hindrade inte honom fran att ge ut en bok om rysk-turkiska
kriget aret darpa. En marklig "pig" far man val saga.
Den 15 maj 1878 tog "publicisten" Gustaf farval av sina foraldrar och reste till
Preussen. Han maste ge sig ivag, for att uppleva och forsta. Det var nagot som drog
i honom.
I Sydsvenska Dagbladet den 10 april 1938 publicerades en artikel under rubriken
"Ali Nuri, en Malmopojkes markliga levnadssaga" av Alfred Fischer.
Visst ar rubriken marklig? En Malmopojke med namnet "Ali Nuri"! Ja, det har sin
forldaring. Ali Nouris svenska namn var Gustaf Noring, som med tiden hamnade i
Turkiet och blev en beromd turkisk forfattare.
Kanske en och annan gammal Malmoborgare hojde pa ogonbrynen nar de
uppmarksammade artikeln, for visst ar det den Gustaf Noring som lamnade Malmo
och reste till Preussen, for sextio ar sedan, som artikeln handlar om.
Att Gustafs liv skulle komma att bli fyllt av handelser var nastan sjalvklart, det
hade han ju redan som pojke visat prov pa. Hans personlighet och sinnelag skulle
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fora honom till platser dit, inte manga vasterlanningar vid den tiden hade varit
eller fan tilltrade. Delar av Fischers intressanta artikel skall aterberattas har, dels
dad& att huvudpersonen handlar om en Malmopojke, dels dad& att den har
stort kulturhistorisk varde. Fischers artikel har jag kompletterat med notiser fran
andra tidningar och dokument, som medtagits for att de mer detaljerat belyser vissa
handelser i artikeln.

Fig. 4. Ali Noun som generalkonsul till vanster och Ali Noun och hans hustru prinsessan
Hayriye Ben Ayadpt2iiklre dagar till huger. Efter Alfred Fischers artikel i Sydsvenska Dagbladet
den 10 april 1938.

Alfred Fischer inleder artikeln med Ali Nouris bortgang ar 1937 med foljande
rader:
Nat de narmaste vannerna buro den beromde turkiske forfartaren Ali Nuri (hans nya familjenamn var Dilmec) till graven, gingo representanter for svenska beskickningen i Istanbul
tart efter kistan. Deras krans bar de svenska fargerna, vilka smycka Ali Nuris sista viloplats,
symboliskt ayslutande den sjurtioseacariges liv.

Ali Nouris "nya" familjenamn Dilmec togs 1934, cla en namnreform infordes i
Turkiet. Fischer fortsatter:
Han ar fil. stud., mycket begavad och hans bada farbroder vilja knyta honom till sitt foretag.
[...] Han reser i studiesyfte till London, Paris och Wien, och blir snart upptagen i de basta
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kretsar i dessa stader. [— — —1 Pa uppdrag av denne [dvs. affirsmannen och jarnvagskungen
Strussberg] kommer han till Istanbul for att dar soka skaffa koncessionen for Bagdadbanan.
Vid detta tillfalle ger L. M. Ericson honom samtidigt i uppdrag att karma sig for betraffande
svenska telefonanlaggningar. WI& projekten stranda. Sultan Abdul Hamid at i kampen mot
alla moderna inrattningar[,1 alldeles sarskilt emot den hemska telefonen.

Under sina studieresor till nagra av Europas sthrre stader, larde Gustaf kanna en
kand industriman och jarnvagsentreprenor vid namn B. H. Strousberg. Denna kontakt
ledde till att Gustaf pa hosten 1881 reste pa uppdrag av denne till Konstantinopel
som forhandlare for jarnvagsbyggande i Turkiet. Gustaf Noring, skraddarsonen fran
Malmo, befann sig nu, vid 20 ars alder, som forhandlare i Konstantinopel.
Noring fick aven i uppdrag av L. M. Ericsson att hora sig for anga'ende mojligheten
for installerande av svenska telefonanlaggningar, men tydligen sa resulterade inget
av uppdragen i nagot. Den som stod i vagen for detta var Abdul Hamid II, som vid
denna tid var sultan Over Osmanska riket. Och honom skulle Gustaf med tiden fa
lara karma.
Pa Riksarkivet i Stockholm finns det i Utrikesdepartementets med foregangare
arkiv, en sarskild dossierakt som ar dopt under den spannande titeln "Aventyrare".
I denna akt finns det handlingar som bl.a. beror Gustaf Norings namnda uppdrag i
Istanbul. Som exempel vill jag to fram ett brew fran Noring till utrikesdepartementet
i Stockholm, daterat i Konstantinopel den 23 februari 1883, dar han inledningsvis
skriver:
Under afvaktan att Eufratjernvagsforetaget, trots alla svarigheter, forr eller senare skall komma
till stand, har jag atervandt hit och tanker under narmaste tiden sysselsatta mig med andra
foretag. I forsta rummet arnar jag solca infora telefonen harstades likhet med head som skett
pa andra otter, till hvilket andamal jag ocicsa redan vidtagit sadana atgarder att endast turkiska
regeringens consession fattas for foretagets realiserande. Denna torde jag emellertid svarligen
kunna erns utan svenska beskickningens understod.

Till brevet medsande Noring aven en PM pa 15 sidor, dar han framhaller nodvandigheten av en jarnvagsanlaggning genom Mindre Asien och forklarar sin roll.
Han hade for Strousbergs rakning pa hosten 1881 oppnat "underhandlingarna med
den turkiska regeringen for erhallandet af consession a jernvagen ConstantinopelBagdad-Basra".
Aven Skane kom med pa ett horn i Strousbergs hogflygande planer rorande
jarnvagsbygge och med honom aven Noring. I tidningen Norra Skane den 19 maj
1882 (s. 2) kunde man lasa foljande notis:
Den ryktbare jernvagsbyggaren d:r Strousberg lar fundera pa att ataga sig byggandet af den
hallandska kustbanan. Sasom ombud for d:r S. har nemligen en hr G. Noring presenterat sig i
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Helsingborg samt uppgifvit, att d:r S yore benagen ataga sig byggandet of ifragavarande jernvag
[. • .1•

Langre fram i tidningsnotisen star det:
"I Sk. Alleh. heter det nu: Haromdagen hitkom till staden f. litteratoren Noring fran Malmo,
bekant, fran Tolingamilet. Enligt uppgift larer hr N. under senare tiden hafva uppehallit sig i
Konstantinopel sasom ombud for d:r Stroussberg, den mycket omtalade jernvagsspekulanten.
Hr N. presenterade sig afven har pa platsen sasom d:r S:s ombud och sages hafva vandt sig till
de fornamste intressenterna harstades i den tillamnade Skine—Hallands-jernvagen."

S. langt Norings kontakt och verksamhet med Strousberg. Fischers artikel
fortsatter:
Ali Nuri fangslas av Konstantinopel och det turkiska livet. Efter kort tid lyckas han komma
i beroring med de framsta tiotusen. Han far sluta sig till cirkeln av framsta'ende, larda man,
som sammantraffa i ecklesiastiksminister Miinifs hem.
Att det lyckades honom sasom utlanning att med denna tid av outhardlig despotism och
darmed forbunden misstro komma i sa tiara beroring med dessa manniskor, har han [...] icke
minst sin fenomenala sprakbegavning att tacka. Ali Nuri kunde tala manga sprak — forutom
de tre skandinaviska — flytande, nastan fullkomligt utan accent.
Det finns inga oversattningar av Ali Nuri's artiklar och bocker. Han oversatte dem alltid
pa nytt sjalv till olika sprik [...]. Aven den svara, olikartade turkiskan larde han sig. Svenska
akademien for sprakvetenskaper hade inte for ingenting vak honom till medlem, nar han natt
och jamnt fyllt tjugotva ar.
Munif Pascha forstar att intressera den unge, begavade mannen for sitt eget lands problem.
Ja, det lyckas honom att E honom som standig medhjalpare — forst i utrikesministeriets pressdirektion. Nagot senare foljer metamorfosen — av Gustav Noring blir Ali Nuri.

Enkel "oversattning": ecklesiastiksminister var detsamma som utbildningsminister.
Angaende Gustaf Norings namnbyte till Ali Nouri, sa bar det ha skett vid tiden
omkring 1884, da han konverterat till Islam.
Nar Gustaf Noring ingick aktenskap med prinsessan Hayriye Ben Ayad är oklart,
men det horde ha varit omkring 1884. I kretsen av Miinif Pascha, lar Nouri karma
prinsessan Hayriye Ben Ayad, dotter till general Mahmut Pascha Ben Ayad. Fischer
skriver:
Hans [dvs. Mahmut Pascha Ben Ayads] familj hade harskat i Tunis sjalvstandigt i arhundraden
och en gang agt rikedomar, om vilka knappast ens amerikanska miljardarer kunde bilda sig en
uppfattning. [— — --1
Franska staten var skyldig Ben Ayad ej mindre an 400 miljoner guldfrancs. Under en rad
i artionden utdragna processer — bland advokaterna framtradde Poincare och Croufri — blev
den under tiden utbetalda summan slutligen reducerad till 50 miljoner pappersfrancs. [— —
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[Der maste] tyckas oss hell forvanansvart, att den nyss i landet inkomne unge mannen fick
gifra sig med dottern till denna[,] den aldsta, mest hogaristolcratiska familjen. [— —
Efter
giftermalet fanns det inte langre nagra sociala skrankor for honom. Hans forbindelser rackte
nu anda till sultanens hov. Ali Nuri's skildringar av sultanhovet och av dess despotiske harskare
hora till denna tids mest levande dokument.

evrtve leo Alma,
ro**** rrt aai Ail Nis*

Fig. 5. Prinsessan Hayriye Ben Ayad. Efter Afted Fischers
artikel i Sydsvenska Dagbladet den 10 apri11938.

Angaende Nouris utrikestjanster skriver Fischer foljande:
Sjalvforstaeligt blev en man med sa mangsidiga kunskaper mycket snart anvand for utrikestjanst.
Som konsul i Pireus beklader han sin forsta viktiga post.
Sjutton ar blev Ali Nuri i den turkiska statens tjanst: han är i Ryssland, Serbien, Grekland
och slutligen som generalkonsul i Nederlanderna. Mellan dessa poster ligga betydelsefulla
besok i Istanbul, dar han alit mera aktivt sluter sig till ungturkarna. [— — —] Han blir medlem
i partiet Union et Progres och deltar i utgivandet av olika illegala tidningar.
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Att Gustaf Noring inte hade glomt sitt faderneland kan man se av en notis med
rubriken "Svensk slojd i Grekland" i Tidningen Dalpilen den 30 november 1888 (s.
2), da han som konsul, troligen fran 1884, forsokte infora svensk traslojd i landet:
En 1. d. Malmobo, hr Noring, som for lange sedan utflyttat till Konstantinopel och nu upptrader
som Ali Noun Effendi, turkisk vicekonsul i Pirxus, har i Malmo praktiska slojdskola inkopt en
samling modeller i nordisk stil for trasnideri, hvilka han om n'agra dagar medfor till Grekland
Det dr hans afsigt, sager Sydsv. D., att soka fa den svenska traslojden inford i Grekland, och
han anser sig ha grundade forhoppningar om framgang.

Fig 6 Ali Nonni som generalkonsul. Efter Alfred Fischers
artikel i Sydsvenska Dagbladet den 10 apri11938.
Fischer namner att Ali Nouri med tiden blev aktiv i "Ungturkarna", som utgjorde
en framvaxande reformrorelse i osmanska riket i slutet av 1800-talet och motsatte
sig sultan Abdul Hamid II:s politik. Efter en sammansvarjning mot sultanen, blev
Ali Nouri gripen i sin villa i Scutari i Turkiet, dar logforradiska sammankomster"
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skulle ha hallits. Han blev internerad i kejserliga palatset men lyckades bevisa sin
oskuld och stod darefter — en tid — pa god fot med sultan Abdul Hamid. Om
sammansvarjningen kan man lasa i Tidning for Wenersborg stad och lan den 27
februari 1896, s. 3:
Svensk inblandad i en sammansvarjning mot sultanen. I en langre artikel i "Berliner Tageblatt"
redogor tidningens korrespondent i Konstantinopel i senast hitkomna numret for en sammansvarjning, som nyligen skulle hafva iscensatts mot sultanen, och omnamner darvid, att
bland de personer, som haktades, afven befann sig en svensk, Gustaf Noring (Norling), eller
Ali Nuri Bey, som han kallar sig i Turkiet.
Korrespondenten skrifver bl. a.: Noring tillbrakte en del af sin ungdom i Tysldand och reste
till Turkiet for att darstades utverka koncession for anlaggandet af en jarnvag genom Anatolien,
sedan en infodd turk uppgifvit denna jarnvagsplan. Han kvarstannade darefter i Konstantinopel,
antog Turkiets religion och ingick aktenskap med en dotter till aflidne Mahmud pascha. Efter
att ha ingatt i Turkiets statstjanst, blef han utnamnd till dess konsul for frammande makter.
Emellertid framgick af undersokningarne rorande sammansvarjningen, att inga sakra bevis
kunde forebringas, hvarfor de haktade blefvo forsatta pa fri fot. Tre eunucker sandes dock till
Egypten, med eller mot sin vilja. Norling hade blifvit inblandad i den formenta sammansvarjningen genom en svager och de tre eunuckerna hade ofta gastat hans hem.
Gustaf Norling ar utan tvifvel samma person, som for nagra ar sedan lamnade korrespondenser frin Palestina till svenska tidningar och om hvilkens afventyrliga lif notiser ibland varit
synliga i prassen.

En annan intressant notis om Nouris levnadsode finns att lasa i Tidningen Kalmar
den 28 oktober 1896, s. 2:
Malmogossen, som blef turk. Malmo har i dagarna gastats af en turkisk embetsman Ali Nouri
bej, som atskilliga ganger latit tala om sig i den europeiska pressen Han ar fodd Malmobo,
och hans svenska namn ar Gustaf Noring. Hans lif ar en hel roman. Det var rysk-turkiska
kriget 1877 och den derpa Kande Berlinkongressen som forst fodde tanken hos honour pa
orienten. Mehemed Ali pascha, Turkiets sedan mordade store faltherre och statsman och dess
representant pa Berlinkongressen blef den som gaf honom det forsta handtaget, ndr han sokte
komma i turkisk statstjenst. Noring var med den ryktbare affarsmannen d:r Strousberg, nar
denne skulle bygga Bagdad-jernvagen, och han blef slutligen turkisk undersate, muhammedan och inspektor for den utlandska pressen i det turkiska inrikesministeriet. Han har der till
uppgift att behandla den europeiska pressens uttalanden, sa att de erhalla en lamplig form att
serveras for sultanen.
Men att vara embetsman i Turkiet ar en osaker post. Ali Noun bej blef i vintras oskyldigt
misstankt for att vara invecklad i en sammansvarjning. Han blef anhallen och internerad i
sultanens palats en hel vecka, men fick derefter aterga till sin tjenst som om ingenting handt.
Efter att ha gastat sin mor i Malmo besoker nu Ali Noun bej Hamburg, Paris och London
samt atervander derefter till sin tjenstgoring och sits hem i Stambul [dvs. Istanbul]. Han Is gift
med en turkinna — endast med en — och finner turklifvet pa det hela behagligt.
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Om Nouns "landsforraderi" och landsflykt skriver Fischer foljande i artikeln:
DI han plotsligt kallas hem anar Ali Nuri nagot forsat, och verkligen, i Istanbul saner man
iging med en process mot honom pa grund av landsforraderi. Domen [...] lyder pa 101-Irig
landsforvisning.
Mycket tack vare inflytelserika vanner, fa hans gemal (naturligtvis under forkladnad) och
de bada barnen folja honom. Forst gin farden till Sverige, och i Malmo fads Orhan Dilmec.

Ar 1898 fick Nouri tjanst som turkisk generalkonsul i Rotterdam. Vid denna
tid hade Noun knutit forbindelser med ungturkarna. Detta ledde till att han i juni
1901 bleu hemkallad till Konstantinopel, dar han skulle sta till ansvar for stamplingar
mot sultanatet. Istallet for att resa till Konstantinopel flyr nu Noun fran sin tjanst i
Rotterdam till Malmo. Denna handelse uppmarksammas bl. a. i tidningen Kalmar
den 5 juni 1901 med foljande notis (s. 4):
Ali Nonni Bey, eller, som hans borgerliga svenska namn later, Gustaf Noring, efterlyses for
narvarande of de turkiska myndigheterna sisom anklagad for hogforraderi, skrifver N. T:s korrespondent i Berlin. Samtidigt har han blifvit afsatt fran sitt embete som turkisk generalkonsul
i Rotterdam.
Ali Nonni Bey, som for blott nagra manader sedan besokte sin fadernestad, Malmo, har
en ging varit inblandad i en politisk konspiration, nemligen 1896. Han blev c1a gripen i sin
villa Scutari, der "hogforradiskasammankomster" hanks, och internerad i kejserliga palatset.
Han lyckades emellertid den &igen bevisa sin oskuld och har hittills statt hogt i sultan Abdul
Hamids gunst.

Som tidigare namnts finns det i Utrikesdepartementets arkiv en sarskild dossierakt
under titeln "Aventyrare". Hari finns det aven handlingar som beror Nouns flykt
fran Rotterdam. I en promemoria daterad den 10 december 1901 star det foljande:
En Ed. svensk undersIte, ()dicta son of en militar-lakare och en barnmorska, numera turkisk
undersate, Ed. turkisk generalkonsul i Rotterdam.
Nuri (Nordling)
blef for politisk forbrytelse &Ind in contumaciam [dvs. i sin franvaro, ohord] till livstids
straffarbete. Han rymde da fran Rotterdam till Malmo, dar han for narvarande vistas hos sin
moder. —
Vid rymningen fran Rotterdam medtog han
1) turkiska regeringens chiffer
2) generalkonsulatets sigill
3) konsulatets papper och later nu med olaglig fabrikation av dokument forvarva sits uppehalle.
Turkiske ministern fragar huruvida Itgard ma kunna vidtagas for effekternas utbekommande.

dr
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Rotterdam, vilket foranledde en skrivelse fran den turkiske ministern Cherif Pascha
i Stockholm — som dessutom var Nouris svager — till utrikesdepartementet och som
nu ville ha klarhet pa vilket sat dessa viktiga handlingar kunde aterlamnas. Utifran
denna begaran sandes ett brev fran utrikesdepartementet i Stockholm till den svenska
beskickningen i Konstantinopel, daterat den 2 januari 1902, angaende Nouris
bedragerier samt att man aven ville ha bevis pa att Nouri var "turkisk undersate".
Brevet inleder med att den turkiske generalkonsuln i Rotterdam, Ali Nouri, av
turkiska regeringen blivit aterkallad och for politiska forbrytelser &Ind i sin franvaro
till livstids straffarbete. Brevet fortsatter:
Mannen ifraga, vilken dr %cid i Sverige utom aktenskapet af en numera i Malmo bosatt barnmorska, och hans rat= namn laser vara Gustav Noring, rymde cla till Sverige medtagande
generalkonsulatets chiffer, sigill och officiella papper, samt later nu i Malmo fortsatta att av
desamma Ora olagligt bruk.
Med anledning haraf hat harvarande turkiske minister i officiell skrifvelse frarnfort sin
regerings onskan att namnda konsulatinventarier matte genom svenska administratifva myndigheternas forsorg tillrattaskaffas.
For att narmare kunna becloma, i hvad man denna framstallning ma kunna foranleda till
nagon itgard ar det onskligt att fa officiell bekraftelse pa hvad for mig uppgifvit, att Nouri
alias Noring upptagits till turkisk undersate [...].

Svarsbrevet lat inte \Tanta pa sig. Den svenske ministern greve Albert Stenbock i
Pera aysande ett brev till Utrikesdepartementet i Stockholm, daterat den 7 januari,
dar han forklarar skillnaden mellan — eller rattare villkoret med — att vara turkisk
och svensk undersate:
Sedan Kongl. Utrikes Departementet i skrifvelse N° 1 af den 2. innevarande manad anmodat
Beskickningen att meddela upplysning huruvida, sisom uppgifvits, Ali Nouri, alias Gustav
Noring, blifvit upptagen till turkisk undersate, far Beskickningen gran upplysa att sa ar forhallandet, men att Noring icke blifvit af Kongl. Majt befriad fran sina undersatliga forbindelser
till svenska Kronan for att blifva turkisk undersate, eller erhallit tillstind att forvidva annan
nationalitet.
S5som synes af bilagda afskrift af protokoll uti Beskickningens nationalitetsmatrikel har
Gustav Noring den 25 juni 1884 afsagt sig sin svenska nationalitet inf.& davarande attach6n
vid Beskickningen A. W. Wallenberg, som pa eget ansvar forklarat Noring icke langre vara
svensk undersate och pa grund deraf strukit Norings namn ur nationalitetsmatrikeln.
Endr Wallenberg icke var hartill berattigad och det af honom med Noring upprattade och
undertecknade protokoll saledes icke kan anses lagligen bindande maste Noring fortfarande
anses som svensk undersate.
Den omstandigheten att Noring upptagits till turkisk undersate, hvilket ar sa allmant kandt
att intyg harp& inte torde erfordras, bevisar intet, ty det intraffar ofta att turkiska myndigheterna
upptaga i detta land bosatte framlingar sasom turkiska undersatar utan att pa forhand narmare
undersoka deras nationalitet.
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En of de frammande beskickningschefernas fornamsta uppgifter, hvilken standigt foranleda
tvister med Porten [dvs. turkiska staten/regeringen], dr just den att skydda sina landsman
nationalitet da turkiska myndigheterna vagra att el-karma legitimationshandlingar och pa den
grund reklamera framlingarne sasom turkiska undersatar.
Det foljer haraf att har i Konstantinopel, saval uti i provinserna, personer of myndigheterna
anses som turkiska undersatar och samtidigt of de respektive Beskickningscheferna sasom sina
landsman, men da sa intraffar gifver Porten vanligen efter for Beskickningarnas energiska
protester.

Efter detta svar fran minister Stenbock hade man pa utrikesdepartementet i
Stockholm skrivit med blyerts "Intet att gora" pa den ovan namnda promemoria som
var daterad den 10 december 1901. Fallet hade lagts ned, da man ansag att Gustaf
Noring fortfarande var svensk undersate. De handlingar som Nouri tog i beslag
vid rymningen i Rotterdam — turkiska regeringens chiffer, generalkonsulatets sigill
och papper — hade han kvar hos sig. Denna handelse uppmarksammas i tidningen
Kalmar den 14 januari 1905 (s. 2), dar en handlare i Kopenhamn hade kopt en
turkisk orden av "Turkiets befullmaktigade ombud i Danmark Ali Nouri Bey" som
visade sig vara vardelos:
Ali Nouri bey efterlyst for ordenssvindel. Den bekante Ali Nouri bey (alias Gustaf Noring) är
for narvarande eftersokt of detektiva polisen i Kopenhamn pa grund of ordenssvindel. Ali Nouri
hade namligen uppgifvit sig vara bemyndigad att salja turkiska ordnar, och en kopenhamnare
hade afven fastnat pa kroken och gifvit 2.500 kr. for en Medjidiorden, som sedermera befunnits harstamma fran en "fabrik" i Wien, for hvilken Ali Nouri lir varit agent.

Det var inte bara i dagstidningar man kunde folja familjen Nouris landsflykt. I
tidskriften Hvar 8:e dag (3:e arg./Nr. 1, s. 12) finns en notis den 6 oktober 1901,
da familjen befinner sig i London:
Den bekante svensk-turken Ali Nouri Bey befinner sig for ogonblicket jamte sin hustru i London, dar parer arnnar genom foredrag agitera for den s. k. legitimistiska turkiska saken, d.v.s.
for Murad V:s aterinsattande i sina rattigheter. Ali Nonni Bey, som ar svensk och ursprungligen
hette Gustaf Noring, hade fran borjan anstallning hos en utlandsk diplomat, som skaffade
honom plats hos en hog turkisk ambetsman som larare at dennes saner. Harigenom kom han
in i de turkiska forhallandena, ingick i turkisk diplomattjanst, gjorde ett lysande parti, da han
gifte sig med en egyptisk prinsessa — en syster till den bekante Cherif paschas gemal, prinsessan
Eminee — samt steg hogt i sultanens ynnest. Han utnamndes till generalkonsul i Rotterdam,
dekorerades med Osmanieordens kordong o.s.v.
Men i juni d. a. foul han i onad, afsattes och hemkallades. Men da han pa forhand visste,
hvilket Ode, som vantade honom i Turkiet, dar hans afundsman skulle fungera som domare,
foredrog han att stanna i vasterlandet, dar han nu tippet synes ha anslutit sig till den "ungturkiska" rorelsen.
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Fig 7. Familjen Nouri i London under deras landsflykt. Efter Hvar 8:e dag
(3:e arg./Nr. 1, s. 12) den 6 oktober 1901. — Foto: Biograph Studio, London.
Da familjen Noun är pa resande fot under sin landsflykt, blir Sverige det land
som de besoker oftast de forsta aren och da framfor allt Malmo och Stockholm. Efter
familjens besok i London i borjan av oktober 1901 befinner sig de ett par veckor senare
i Malmo. Har far Ali Nouri i Sydsvenska Dagbladet den 17 oktober 1901 forklara
sitt slaktskap med Cherif Pascha som var ambassador i Sverige for det Ottomanska
riket 1898-1908. Anledningen till detta var en notis i Svenska Dagbladet den 15
oktober citerad i SDS:
I Svenska Dagbladet i forgar lases foljande notis: 'En dementi frail turkiske ministern har
kommit Sv D tillhanda i anledning of en i prassen synlig uppgift, att en viss Ali Nouri bey,
alias Noring och bordig fran Malmo, skulle vara gift med en svagerska till ministern. H. exc.
tillbakavisar detta pastadda svagerskap i de kraftigaste ordalag under uttrycklig forklaring att
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Ali Nonni beys fru helt enkelt dr Ed. slafvinna hos en tunesisk [dvs. tunisisk] pascha, framlidne
Mahmoud pascha Ben Ayat, hvilkens son at gift med prinsessan Rukieh, en kusin till ministerns
gemal.'

Cherif Pascha ansag att Ali Nouri var en aventyrare och avfalling, som bade
domts av domstol i Konstantinopel till livstids straffarbete for detta. I anledning av
denna notis hade Ali Nouri begart plats i SDS, dar han angav foljande forklaring:
Jag dr gift med Hairie Hanem, dotter af framlidne Mahmoud Pascha Ben Aiad. En af mina
svagrar, Tahir Bey, dr gift med Roulnie Hanem, kusin till Cherif Paschas hustru, Emine Hanem.
En annan kusin af Emine Hanem pa den manliga sidan, Kiamel Pascha, dr gift med en af min
hustrus brordottrat Detta dr det enda slaktforhallande, men ocksa det dim som existerar
mellan oss och Cherif Paschas familj.

Ali Nouri shiver i slutet: "Ett godt rad Cherif Pascha, undvik att lagga er mellan
hammaren och stadet."
Som tidigare ndmnts kom Ali Nouri med sin familj att besoka Malmo ett antal
ganger under sin landsflykt och vistades da hos sin moder. Hon var anka sedan 1894
men bodde fortfarande kvar i bostaden pa Martensgatan 14, dit familjen flyttat
1870. Det var sakert starka minnen som dok upp da Gustaf besokte sin hemgata.
Under ett av familjens sista besok i Malmo Rods sonen Orhan och det dr honom
som Alfred Fischer tackar for material till sin tidningsartikel, "det intressantaste
materialet till Nouris levnadssaga". Handelsen om prinsens fodelse on-man-ins i en
notis i Sydsvenska Dagbladet den 20 augusti 1902: 'Som ett apropos for dagen ma
namnas att hans [dvs. Ali Nouris] gemal i gar nedkom med en son."
Aven andra dagstidningar skrev om den nyfodde turken i Malmo, bl.a. tidningen
Kalmar den 25 augusti 1902, s. 2:
En liten turk foddes i onsdags i Malmo. Ali Nonni Bey, som med sin familj en manads tid vistats
pa besok hos slaktingar i hufvudstaden, aterkom darifran till Malmo i sondags med angaren
skinkte hans gemil, prinsessan Hairie, honom en son. Turkiske konsuln i
/Eolus och igar
Malmo torde salunda bli i tillfalle att snart utfora sin forsta ambetsatgard: inregistreringen af
denne Abdul Hamids nye undersate.

Fischer fortsatter:
Under denna aventyrliga tillvaro loper som en rod trad mellan alla mojliga och omojliga
projekt hans hag att skriva. Han dr medlem av Berliner Schriftsteller and Journalistenklub,
korrespondent for de mest betydande engelska, franska och tyska tidningarna
[— — — ] Den "turkiske medborgaren och Ed. generalkonsuln" reser pa ett pass, utfardat av
tyska kejsard6met.
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I all denna splittring glommer han aldrig sin uppgift att verka far det sjalvvalda turkiska
faderneslandets befrielse.
Efter Ali Nuri's landsflykt har en storm brutit ut i varldspressen. Han skriver standigt
i den goda sakens tjanst.
upplysande artiklar
Den, som bladdrar genom Sport im BiM och andra berlinska tidsskrifter fran borjan av
arhundradet, finner overallt som sensation portrattet av den sloilosa Ed. tunisiska prinsessan.
Hon tar aktiv deli kvinnororelsen (Internationella kvinnoklubben) och hailer pa kongresserna
uppseendevackande foredrag om sitt Icons situation i det osmanska riket. Ali Nuns hustru blev
salunda sakerligen den forsta turkiska kvinnoforkampen.

Torsdagen dea 12 Febr. kl. 8 e. m.
hiller

i Hotel! Continental
Turkiska prinsessan

airie
assisterad pA franbka of

Herr Pierre Anm6ghian,
Ex.Chefredaktbr for tidningen 'Stamboul,
i Konstantino pet,
fOredrag om
Den tnrklska kvinnan, hennes sociala
etiillning och hennas lif I

Harem.
Ett begransadt antal biljetter a 2 kr.
skljes frin och med i morgon i Allm. TN•
aingskontoret.

Fig 8. Annons i en (okand) Kopenhamnstidning
1903 angdende foredrag av prinsessan Hayriye
Ben Ayad om 'Den turkiska kvinnan, hennes
sociala stdllning och hennes lif i Harem': Efter
Utrikesdepartementets med fbregangare arkiv,
Utrikesdepartementet 1902 Ars dossiersystem,
Personligheter. Aventyrare. Gustaf Noring. Ds
1890:172. Riksarkivet.

Ali Nouris hustru, prinsessan Hayriye Ben Ayad, reste runt i Europa och talade
om och for de fortryckta kvinnorna i det slutna Turkiet. Att hon kunde bestiga
talarstolen och tala om detta var !fagot stort vid den tiden, speciellt som hon sjalv
kom &Tiffin. Hon blev inspirationskalla till manga och ar fortfarande idag en
forebild for manga i Turkiet.
Alfred Fischer ayslutar sin artikel om Ali Nouri med foljande rader:
Forst sedan Abdul Hamid aysatts, vander Ali Nuri tillbaka till Turkiet [...1. Kort fore varldskriget
ar han agare till jattestora skogar vid Kaspiska havet. Under det stora kriget grundar Nuri som
den forste turkiske privatmannen en metalltradfabrik och organiserar en ammunitionsfabrik.
—
I anatoliska kriget foretog Ali Nuri stora leveranser till nationalarmen [...]. De allierade
stalla honom infor en krigsratt, och hans frigivning ager rum efter en nastan outhardlig, fem
manader lang vistelse i fangelse. 1— —
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Ali Nuri Dimec har varit med om att arbeta pi organisationen av "Cumhuriyet", Turkiets
sthrsta tidning och for sju ar sedan reste han sasom denna tidnings medarbetare till London,
for sista gingen till utlandet. Sedan lever han egentligen endast for sina minnen, som han
nedskriver pi papperet i det stilla, nigot gammalmodiga Kadikoy-huset. [— —
Han [dvs. Ali Nuri] var gast hos kejsare, kungar, sultaner och shahen, Liman och Breve
Reventlow horde till hans narmaste bekantskapskrets. Theodor Heal var intimt bekant med
honom. [— — En stor upplevelse var for honom kronprins Gustav Adolfs besok
Hans icaraste hes& under de sista minaderna var nar Torsten Weman, den svenske legationssekreteraren, kom till honom. I denne svensk fann han sisom kannare av sprik, land och
folk en stor van till Turkiet.

1902 utgav Ali Nouri en samling Khodja Nasreddinhistorier under titeln
"Nasreddin Khodja upptag och skamt". Tva ar senare utkom den pa tyska.3
Turkologen Gunnar Jarring menar att utgavan har stora fortjanster (SDS 7/8 1932,
s. 9).
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Fig. 9. Gustaf Norings utgava av Khodja Nasreddinhistorier recenserades av Gunnar Jarring
i Sydsvenska Dagbladet den 7 augusti 1932.

da

Efter det att Ali Nouri i augusti 1902 besokt sin mor i Malmo, sonen Orhan
foddes, blev modern aret darpa intagen pa Dahlgrenska stiftelsen. Har levde hon
fram till den 15 mars 1917, da hon avled, 84 ar gammal. Den 6 mars, veckan innan
hon avled, skrev hon sitt testamente, dar hon overlat all sin kvarlatenskap till sonen
Knut Gustaf Noring, som — enligt bouppteckningen — "uppgafs hafva varit anstalld
i turkisk statstjanst, men icke pa flera ar latk sig har affiora".
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Gustafs foraldrar, Knut Persson Noring och Maria Elisabeth Gernandt, ligger
begravda tillsammans med fyra fosterbarn pa S:t Pauli norra kyrkogard pa vastra
sidan i kvarter 19. Graystenen är borta. Den togs bort da graven var vanvardad och
gravratten atertogs den 1 januari 1981.

Fig. 10. Gustaf Norings fdrdldrars gravplats pa S:t Pauli norra kyrkogiird, pa viistra sidan i
kvarter 19. Idag endast en gritsplan, dii graystenen iir borttagen. — Foto: Staffan Gudmundrson
Besok garna gravplatsen och beratta for andra vem som ligger dar och vem sonen
Gustaf var: Malmopojken, som i tonaren lamnade sitt fadernesland, konverterade
till islam, blev turkisk statstjansteman, umgicks med kejsare, kungar och sultaner
och som gifte sig med en prinsessa! Och det dr ingen saga.
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Noter

2

3

Gustaf Norings turkiska efternamn har i svensk litteratur transkriberats pa tva sat: Nouri resp.
Nuri. Jag foljer i lopande text den forsta namnformen (Nouri), som ges i Libris, de svenska
forskningsbibliotekens gemensamma katalog. I citat foljer jag respektive dokuments stavning av
namn. — For citat galler for ovrigt foljande. Originalhandlingarnas ortografi foljs bokstaystroget.
Kortare citat inleds och ayslutas med citationstecken. Langre citat inleds med kolon och satts med
indrag och mindre storleksgrad och utan citationstecken. Utelamnade ord eller meningar markeras
med tre punkter respektive tre tankstreck i hakparentes. Kommentarer eller tillagg som Ors av
forfattaren i citat satts i hakparentes.
En bisarr foljd av kriget kan man lasa om i foljande notis i Blekingsposten den 28 december 1877,
s. 3: "En handelsvara, som genom ryskk turkiska kriget blifvit betydligt billigare, an lostander. I
Bulgarien saljes en kak med friska, goda tander for 10 frs. di en saclan i Paris noteras 50 proc.
hogre. Kakarne afsandas, heter det i "Times", fran krigsskadeplatserna i kistor pa 500 stycken. Forst
pa mottagningsplatsen brytas tanderna utaf kakarne. Detta forfaringssatt fiirutser en barbarisk
misshandling of liken."
Berattelserna och anekdoterna om Khodja Nasreddin, en av de popularaste figurerna i den turkiska
litteraturen, ar kanda Over hela Orienten och en stor del av Europa.

Kallor och litteratur
Otryckta kallor
Malmo Stadsarkiv (MSA)
Bouppteckning (efter Maria Elisabeth Noring). Radhusratten i Malmo. F2A:146 . Nr.160.
Caroli forsamling. Kyrkoarkiv C 1:11
Malmo hogre allmanna laroverk for gossar. Arkiv. A1:2. Kollegiets protokoll.
Ostra folkskolan i Malmo/Malmo ostra skola/Osterportskolan. D 2A:2

Riksarkivet, Stockholm
Utrikesdepartementets med foregangare arkiv. UD 1902 ars dossiersystem. Vol. 1148,
grupp 21. Avd. U, ark III. Depescher Personligheter. Aventyrare. Gustaf Noring. Ds
1890:172.

Tryckt material
Tidningar
Digitaliserade svenska dagstidningar (http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/
search_newspaper.jsp)
Blekingsposten 28/12 1877
Dalpilen 30/11 1888
Kalmar 28/10 1896
Kalmar 5/6 1901
Norra Skeine 19/5 1882
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Sydsvenska Dagbladet 17/10 1901
Sydsvenska Dagbladet 20/8 1902
ruining for Wenersborgs stad och kin 27/2 1896
Annan litteratur
"Ali Noun Bey. En svenskfodd ungturk" (s. 12 i: Hvar 8 dag. 3 arg. nr 1. 6/10 1901).
Digital utgava: http://runeberg.org./hvar8dag/3/0112.html
Fischer, Alfred, "Ali Nuri, en Malmopojkes markliga levnadssaga" (i: Sydsvenska
Dagbladet 10/4 1938).
Jarring, Gunnar, "Vad turkarna skratta at. En ny Khodja Narredinupplaga i Konstantinopel
av den dventyrlige gamle Malmobon Gustaf Noring (Ali Nouri)" (i: Sydsvenska Dagbladet
7/8 1932).
Noring, Gustaf, Nagra tankar om orientaliska Man. Malmo 1877.
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Lagar och bestammetser i
stadsbyggandet
AV ARNE WITTSTRAND

Inledning
I Malmo liksom i andra stader har bebyggelsen vuxit gradvis i omfang fran en
historisk karna. Forutom en fortlopande ersattning av uttjanta eller nedbrunna
delar har ny bebyggelse uppstatt pa lamplig och atkomlig narbelagen mark. Sadan
bebyggbar mark kan ha uppstatt utefter vagar och jarnvagar, pa en markaga eller
jordegendom. Nar kungliga pabud, lagandringar, agoforandringar eller liknande
gjorde det mojligt, eller for den sakens skull bristande kontroll, kunde bebyggelsesamlingar vaxa fram som blev praglade av de radande forhallandena, inte minst
byggnadsskick och regelverk. En del bestaende sadana omraden eller miljoer bar
vittne om en viss epok eller har genom utformning och utforande fatt ett egenvarde
som ingar i den sinnebild av staden som vi bar med oss. De har med andra ord ett
kulturhistoriskt varde som kan omfattas av 12 § Plan- och byggnadslagen, PBL.
Den sager att byggnader, som dr sarskilt vardefulla fran historisk, kulturhistorisk,
miljomassig eller konstnarlig synpunkt eller som ingar i ett bebyggelseomrade av
denna karaktar, inte far forvanskas.
Detta ar en anledning till att sadana tankbara omraden pekas ut och beskrivs i
stadsplaneprocessen, sasom skedde t ex i "Oversiktsplan for Malmo 2000" i aysnittet "Stadskaraktarer" s. 98 ff, varifran illustrationerna i denna artikel ar lanade.
Arbetet var ett lagarbete med tjansteman fran siva! Stadsantikvariska avdelningen,
Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret. Som ett led i arbetet gjordes nedanstaende oversikt av regelverk och forhallanden som bidrog till att forma bebyggelse
under olika epoker. Andra motsvarande beskrivningar som redan gjorts tar oftast
utgangspunkt i konsthistoriska stilepoker som nyklassicism, empir, nationalromantik, jugend, neoklassicism, funkis osv. I det foljande skisseras ett kompletterande
synsatt. Var och en av de rubricerade stadskaraktarerna har saledes anknytning till
ett eller flera samtida regelverk med motsvarande underrubrik. Dar beskrivs forst
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STADSKARAKTARER

1. TAT KVARTERSSTAD
A. Sraden innanfor kanalen

5. SMASKALIG BEBYGGELSE
A. Traditionell bebyggelse

E. Stenstaden

B. Villabebyggelse

2. GLES KVARTERSSTAD

C. Laghus- och grupphusom Iden

KFAr
3. GRANNSKAPSENHETER

6. INSTITUTIONER

--T
4. STORSKALIGA BOSTADSOMRADEN

7. VERKSAMHETSOMRADEN

A. Nya stadsdelar i stor skala

A. Hamnar B. Kontor, industrier och stormarknader

11111111•11111

4.11rilw'-'911111111111t
litio

ii.AU
B. Serieframstalld bebyggelse

•

B. GRONA RUM
A. Stacisparker B. Natur- och rekreationsomr3den C. Ovriga
solitarparker 0. Kyrkogardar E. Sarskilda fritidsomraden

Bebyggelsekategorier enligt Oversiktsplan for Malmo 2000.
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typiska drag i bebyggelsen som kan harledas till bestarnmelserna och darefter sjalva
bestammelserna.

Staden innanfor kanalen (stadskaraktar 114)
Lokala byggnadsordningar
Typiska karaktarsdrag: Innanfor kanalerna var gatorna tranga och slingrande,
bebyggelsen, oftast i 2-3 vaningar, lag tan intill trottoarerna med port in till gardar
och gardshus. Ett slutet bebyggelseskick radde i kvarteren dar husen mestadels var
sammanbyggda och plank tackte obebyggda luckor mot gatan. Dar kunde ibland ett
grant lovverk synas fran de tradgardar som ofta fanns i kvarterens inre; i stadsbilden
i ovrigt fanns add endast pa enstaka platser. Trottoarerna var tackta med tuktad sten
och gatorna med kullersten. Fasaderna var av tegel eller slatputsade och kalkade. Vid
Stortorget och Gustav Adolfs torg och tangs huvudgatorna Soder-, Oster-, Add- och
Vastergatorna var husen nagon vaning hogre och langs smagatorna lagre.
Brandfaran var en vasentlig anledning for myndigheterna att forsoka styra bebyggelsens utformning och skotsel. Brannbara ytskikt och byggnadsdetaljer som
takutsprang och listverk av tra forbjods, vilket paverkade byggnadsstilen.
Pa ett overgripande plan har militara overvaganden verkat styrande vid Malinos
bebyggande sasom befastningsatgarder i form av vallar, bastioner och vallgravar.
Krav pa fritt skottfalt fran slottet skapade Slottsgatan som ett snorratt snitt i den
datida stadsbebyggelsen; allt vaster om gatan revs.
Motsvarande regelverk: Malinos forsta byggnadsordning 1828' hade en stark inriktning pa brandskydd. Far stadens anseendes skull kravdes minst tva vaningars hojd
pa bostadshus med fasad mot stadens torg och alla stone gator. Mot gatan skulle
obebyggda tomter ha prydligt plank eller staket.
Enligt Byggnads-Ordning for Staden Malmo 1862 kravdes att kvarter skulle
vara regelbundet formade och atskiljas av minst 12 m (40 fot) breda huvudgator
och 9 m (30 fot) breda tvargator skarande varandra i rata vinklar.
Vaningsantalet fick inte understiga tre vid Stortorget och Gustav Adolfs torg samt
vid Soder-, Oster-, Adel- och Vastergatorna. Vid ovriga stone gator var tva vaningar
minimum. Hogsta vaningsantalet var fyra inom kanalerna samt i tatare delar av
forstaderna. Dock fick hushojden inte vara storre an 5/4 av gatans bredd. Till gard
kravdes normalt en inkorsport av minst 2.10 m bredd.
Byggnadsmaterialet skulle vara brant tegel eller liknande. Taklister och prydnadslister av tra var inte tillatet. Horn mot gata skulle ha en ayskarning av minst
2.4 m langd.
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Stenstaden (stadskaraktar 1B) samt Traditionell bebyggelse
och f d municipalsamhalle (stadskaraktiir 5A).
Byggnadsstadga for rikets strider 1874
Typiska karaktarsdrag: Massiv och sluten kvartersbebyggelse i upp till fem viningar
inklusive vind samt med bostader aven i gardshus. Praxis blev si sminingom att
en butiksvining fick inskjutas under de fem bostadsviningarna, varfor resultatet
blev sex viningar. Torn och prydnadsgavlar fick sticka upp hogre. Bakgardarna var
tringa och simpla utan gronska.
Vissa av stadens storre gator byggdes som esplanader, d.v.s. med tvi korbanor
och mellanliggande plantering. De nya stadsdelarna med planteringar pi allmanna
platser och tringa, morka bakgardar i kvarterens inre tedde sig armed som en
omvandning till stadens aldre delar.2
Gult tegel med inslag av dekorationstegel var vanligt och liksom putsade fasader
i ljusa toner.
Motsvarande regelverk: Fran 1874 gallde for forsta gingen en gemensam byggnadsstadga for hela landet.3 I nya stadsdelar, t.ex Mollevangen, tillat stadgan maximalt
fern viningar i sten (inklusive inredd vind) eller en hushojd motsvarande gatans
bredd okad med fern fot, alltsi med 11/2 meter.
Med angmaskinerna inleddes en tid dar stora och drastiska forandringar i major'
kunde genomforas snabbt jamfort med schaktning och muddring med hjalp av
muskelkraft. Dragning av jarnvagar pi bank ute i vattnet framfor staden samt utfyllnaden av hamnomridet omdanade Malmo totalt. Jarnvagslinjerna som stralade ut at
soder och Oster verkade starkt styrande pi bebyggelsen, bade som barriarer och som
forenande lankar till nya bebyggelseansamlingar som vaxte upp vid hillplatserna.
Naringsfriheten blev fullt genomford i Sverige 1864, da den utstracktes aven
till landsbygden. Utanfor den egentliga staden, sarskilt vid jarnvagshillplatser t ex
Sofielund, Virentofta, Fosie och Vintrie, vaxte en vildvuxen flora av smi samhallen
upp med dels vissa industrier och dels bostader, oftast sjalvbyggda. Dar ute gallde
inte till en borjan nigra stadsstadgor om ordning, halsovard, byggande osv. Gator
och avlopp, polis och brandkir, veterinarkontroll och besiktningar kravdes inte i
motsats till i staden. Detta gjorde det billigare att bo dar, om man hade sma ansprik,
och aven billigare att ha sin verksamhet dar for till exempel slaktare.
1892 infordes begreppet municipalsamhalle. Det innebar att stadsstadgor, t.ex.
en byggnadsordning, kunde kravas for bebyggelseansamlingar pi landet. Byggnadsordningar for Sofielundshusens municipalsamhalle respektive Limhamns koping
kom i borjan av seklet.4"h 5
Halsovirdsstadga for hela riket kom 1874.
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Gles kvartersstad (stadskaraktiir 2) samt
Villabebyggelse (stadskaraktiir 5B)
Stadsplanelag 1907
Typiska karaktarsdrag: Storgardskvarter med planterade gardar utan gardshus eller
upplosta kvarter, senare hyreshus-"limpor", med grasmattor. I de slutna kvarteren
ledde stora porthus in till garden. Bebyggelse vaxte upp pa olika platser runt den
aldre stadskarnan, villakvarter med stora villor i stadens ytterkanter och, annu
langre ut, isolerade nybyggarkolonier med egnahemshus utan gator, avlopp, vattenforsorjning och belysning.
Morkt rott och rodbrunt tegel var vanligt och aven putsade fasader i dova toner.
Motsvarande regelverk: Bebyggelsesattet kunde med hjalp av den nya stadsplanelagen bestammas till slutet eller oppet, forbud kunde inforas mot gardshus och plats
kunde beredas for ljus, luft och gronska i bostadskvarteren. Hushojd, vaningsantal,
placering av huset pa tomten och gardsrummets storlek kunde fastlaggas. Aven
byggnadernas innehall eller andamil, t ex bostader eller butiker, kunde fastslas i
planen. Det tidigare radande byggnadssattet med slutna och ofta ratvinkliga kvarter
borjade andras och losas upp till sin form.
I kvarter med slutet byggnadssatt kunde byggnadsnamnden enligt Maim& lokala
byggnadsordning 1874 krava att byggnad forsags med en korport av minst 2 m
bredd och 3 m hi5jd, for mindre hus rackte det med en gangport
Statens egnahemslanefond inrattades 1904.

Grannskapsenheter (stadskaraktiir 3)
Typiska karaktarsdrag: Den styckevisa utbyggnaden av staden, dar kvarter fogades
till kvarter och dar husen byggdes av olika byggmastare och byggherrar avtog. I
stallet borjade bostadsomraden med hyreshus att uppforas i ett sammanhang. Utseendet pa hus och utemiljo i ett sadant omrade blev mer enhetligt. Fran omrade
till omrade, och speciellt fran stad till stad, varierade de emellertid och uppfordes
annu sa Lange hantverksmassigt med fina detaljer i puts, tegel och smide och med
omsorgsfulla entrepartier i ek och monstermatterat glas.
Verksamheter samlas i allt hogre omfattning i separata industrikvarter eller
industriomraden, sarskilt i hamnen. Bostadsomraden och industriomraden atskiljs
av parker eller naturmark.
Maim& forsta hoghus borjade byggas 1937 pa Ribersborg enligt en stadsplan
fran 1936.6
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Stadsplanelag och byggnadsstadga 1931

Generella begransningar av byggnadshojd och -bredd forsvann, begransningar
skulle istallet regleras i stadsplanen.7 Pa 1930-talet etablerades en slags europeisk
standard pa ca 30 m for langden pa brandforsvarets maskinstegar. Detta innebar att
gransen for raddningshojd vid gata sattes till 22 m och Over gard vid 4 vaningar.8
Exploatering av mark for tatbebyggelse var i princip fortfarande fri. Detta bade
varit en stor fraga inom stadsbyggandet i ett halvt sekel. Fortfarande kunde planeringen inte styra var samhallsbildning fick ske. Daremot var samhallet skyldigt att
bygga skolor, dra fram gator och avlopp etc., ibland till stora kostnader i olampliga
lagen. For att fbrekomma att randbebyggelse vaxte upp pa oagnade stallen maste
overstora stadsplaner upprattas. Inom dessa kunde ett utspritt byggande dock inte
hindras och problemet med oekonomiska gatu- och avloppsdragningar kvarstod.
For att slippa undan gatukostnaden i stadsplanelagt omrade byggde folk ytterligare
50 eller 100 meter langre bort. Aterigen kvarstod problemet.

Storskaliga bostadsomraden (stadskaraktiir 4A)
Byggnadslag och byggnadsstadga 1947

Typiska karaktarsdrag: Atta vaningars parallella skivhus och hogre biirjar allmant
byggas. Husdjup omkring 13 m blir dominerande. Hogre hushojder ledde till stora
ytor mellan husen, bland annat for att tillgodose kraven fran en starkt okande
biltrafik. Skalan pa bostadsomradena vaxer. Hela lantbruksegendomar exploateras
fortlopande. Stordriften var annu i sin borjan och fortfarande marks en viss variation
i byggnadernas gruppering och armu fanns ett inkopsmonster som gav underlag for
lokala mindre affarstorg.
Motsvarande regelverk: Oversiktsplanering i form av region- och generalplaner
blir mojlig. Det "kommunala planmonopolet" tog sin borjan, vilket innebar att
stadsutbyggnaden hadanefter kunde fixeras bade i rummet och i tiden oaysett
agandeforhallandena. Malmo stad bade varit tidigt ute och kopt en del narbelagen
jordbruksmark.9 Utanfor denna lag en krans av redan bebyggda egnahems-omraden.
Dad& ville man nu utnyttja den mark man bade melt mojligt och exploateringen
sattes hogt i Lorensborg, Borgmastaregarden, Segevang.'°
Krav om parkeringsplatser pa Ord infordes i den nya byggnadsstadgan.
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Serieframstalld bebyggelse (stadskaraktiir 4B) samt
Grupphusomrii den (stadskaraktiir 5C)
Andring av Byggnadslagen samt ny Byggnadsstadga 1959
Andring i Byggnadslagen 1963 "Lex Gamla Stan"
Typiska karaktarsdrag: Elementbyggeri i stora serier. Bebyggelse och terrang formas
efter kranspar och andra "produktionskrav". "Skiitselkrav" formar planteringar.
P-dack, stora p-platser omger bebyggelseetapper.
Hela kvarter rivs i den aldre stadsbebyggelsen for "sanering". Stadens tidigare
karnverksamhet, hantverk och smaforetagande, tvingas i brist pa billiga lokaler bort
fran centrala delar eller helt upphora med verksamheten." Kvarteren ateruppbyggs
i stora och tekniskt komplicerade strukturer med daligt fungerande social kontroll.
Stora och ofta institutionella agare tar Over fastigheter och affarer.
Stadens allmanna platser anpassas till bilismens snabbt vaxande kray. Trafikanlaggningar, p-hus mm leder till omfattande och svarbemastrad forandring av stadsbilden.
Motsvarande regelverk: I och med den nya byggnadsstadgan, som nu gallde for
hela landet, slopades de lokala byggnadsordningarna helt och clamed sista resten
av lokala variationer. Detta hade dittills utgjort ett avgorande hinder for en enhetlig
massproduktion av bostader.'2
Maximalt utnyttjande av hiss- och trappinvesteringar i enlighet med tre olika
brandklasser ledde till att de fiesta bostadshus byggdes i 3, 8 eller 16 vaningar.
Krav pa brandutrymning ledde till att bebyggelsen och terrangen planerades sa, att
tunga stegbilar kunde kora utefter fasaderna pa brandvagar. Detta tillsammans med
produktionens krav pa raka och plans kranbanor paverkade starkt stadsplanerna.
Byggnadsstadgan kravde att tillrackligt stort utrymme for parkering skulle finnas
pa tomten. Parkeringsnorm for Malmo 1971 och 1975. Den form ledde till overstora
parkeringsytor, varfor kraven i den senare mildrades nagot
Riktlinjer for stadsplanering med hansyn till trafiksakerhet (Scaft) utgays av
Statens planverk 1968 och inneholl bl a krav pa trafikseparering med bilgator skilda
fran gang- och cykelvagar.
Den stora forandringen for handeln i Sverige kom med affarstidsregleringen
1972. Under de foljande 25 aren etablerades ca 200 externa handelscentra runt om
i landet,'3 varvid underlaget for lokala affarstorg urholkades.
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Plan- och Bygglagen (PBL) 1987
Nya lokala

parkeringsnormer for Malmo kom 1987 och 1990.

Noter
Byggnads-Ordning for Staden Malmo. 1828
Paulsson s. 492
3
Byggnadsstadga for Rikets stader. 1874
Byggnadsordning for Sofielundshusens Municipalsamhalle. 1905
5
Byggnadsordning for Limhamns Wiping. 1908
6 Malmo Stads Historia 5:e delen, s. 208
7 SchOnbeck s. 89
Sjokvist.
9 Wittstrand s. 37
10 Jonsson
" Johansson
12 Schonbeck s. 96
13
Arbetet Nyheterna
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BENTE BONDEKVINDES SIC/EBNE

Bente Bondekvindes sktbne
Malmo anno 1590
AF JAN HORDUM JENSEN

Den 31. juli i det Herrens ar 1590 blev Bente Bondekvinde brxndt levende pa balet.
Hun var blevet &nit til &mien ved bytinget i Malmo, fordi hun var en troldkvinde,
der havde forhekset folk og fae med sin trolddom. Henrettelsen [sv.: avrattning]
fandt sted pa Kirseberget uden for bymurene. Der henrettede man de dodsdomte
forbrydere til frit skue for enhver, der onskede det. Mestermanden og hans hjxIpere
korte den dodsdomte ud til henrettelsespladsen pa en lilk kxrre. Da flammerne
rigtig havde faet fat i det store bal, blev Bente Bondekvinde gjort klar. En prxst bad
hende om at angre alle sine onde gerninger. Dernxst bad han til Gud om at tage
imod denne arme stakkel i Himmelriget. Bente Bondekvinde blev dernxst lagt ned
pa en stige, som man bandt fast til hendes ryg. Stigen blev rejst op i sin fulde hojde
af mestermanden og hans hjmlpere. Nu var tiden kommet. Overst oppe pa stigen
hang Bente og ventede pa, at mestermanden lod stigen falde ind i balet. Inden lxnge
ville flammerne omfavne hendes krop og tage livet of hende. sa snart mestermanden
gav slip, ville tyngdekraften gore resten af arbejdet.
Denne henrettelsesmetode virker sa barsk og modbydelig [sv.: motbjudande] , at
det ikke er til at forsta, hvilke forbrydelser, der gjorde, at Bente havde fortjent sa

Fig. I. Kortet herover er fra 1724 og viser Malmo by med Kirsebergsvangen nede
i hojre hjorne. Pct arealet mellem den og byen l2 galgebakken, hvor de dodsdomte
hekse blev brandt. Kortet er fra Malmo stadsbyggnadskontors databas Historiska
kartor. arkivnummer 523 K4.
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hard en straf. Hun var en fattig tiggerske over 40 ar. Dengang var det en hoj alder.
Hun var ikke gift, men havde alligevel born. Hun tjente hos en kvinde, der boede i
Adelgade tact ved skibsbroen. Til gengxld fik hun husly [sv.: husrum]. Denne artikel
handler om, hvorfor Bente Bondekvinde endte sine dage pa balet. Fra hun blev
fxngslet, til hun blev brxndt, gik der en hel maned. Den tilbragte hun i den morke
fangekx1der under Malmo radhus. Efter dommen, som faldt den 27. juli, blev hun
endvidere tortureret. Hendes skxbne [sv.: ode] var pa ingen made unik, men den
giver et godt indblik i, hvordan det var, at leve i hekseprocessernes tidsalder i Malmo.
I denne artikel vil jeg forsoge at forklare, hvorfor Bente Bondekvinde matte lide
sa grusom en skakne. Hekseforskere har givet utallige forklaringer pa, hvorfor
kvinder (og sommetider ogsa mind) igennem arhundreder er blevet brxndt for
trolddom. Der findes sociologiske, okonomiske, samfundsmxssige og teologiske
forklaringer, som tilsammen har skabt den ene teori efter den anden, men hvis man
onsker at komme helt txt pa datidens mennesker, ma man soge efter de enkelte
personers bevxggrunde og motivation for at handle, som de gjorde. Historien om
Bente Bondekvinde viser, at xre, venskab og gammelt had kunne spille en stor rolle,
og at enkeltpersoners skxbner ofte er viklet ind i hinanden pa en made, som gor,
at det bliver svam at fortxlle den enes historie uden ogsa at fortxlle den andens.

Fig. 2. Fotografiet herover viser et udsnit af Malmos kxmnerregnskab fra Jr 1590.
Teksten lyder: 'Somme dag bleff Bente Boondequinde paagreben och indfort for
Troldom, och Dereffier med disse andre thu forne quinder medt fembton mandt
Dom Dombt til Baal och Ild..." Foto: Jan Hordum Jensen. Borgerskapets i Malmo
arkiv. GIa: 1. Malmo stadsarkiv.
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Bente Bondekvindes liv og dod blev isxr pavirket af tre store og magtfulde mind:
Den danske rigsadmiral Peder Munck, Malmos byfogede Hinrick Dobelsteen og
sogneprxsten Peder Lauritzen til Tygelso og Klagstorp sogne.

Rigsadmiralen Peder Munck
Den sommer i 1590 var det over halvandet ar siden, man sidst havde brxndt nogen
for trolddom i Malmo. Tingbogen nxvner ingen trolddomssager i 1589 og forste
halvdel af 1590. Derfor var det opsigtsvxkkende, da tre kvinder pludselig blev
fxngslet pa bare fire dage — alle sigtet for brug af trolddom. De tre kvinder hed Marine
Brxndevins, Inger Christiern Skredders og Bente Bondekvinde. Kvinderne havde
i forvejen et trolddomsrygte, men det var en ganske sxrlig rxkke af begivenheder,
som var skyld i, at de tre kvinder netop blev arresteret nu. Begivenhederne tog deres
udspring flere hundrede kilometer fra Malmo 3/4 ar tidligere.
I efteraret [sv.: hosten] 1589 stxvnede den danske rigsadmiral Peder Munck ud
fra Kobenhavn med en mindre flade pa 14 skibe. Hans mission var at bringe den
danske prinsesse Anna til Skotland, hvor hun skulle giftes med kong Jakob VI.
Efter et par maneder pa wen med umenneskelig hardt vejr, matte rigsadmiralen
opgive sit forehavende og vende hjem igen med prinsessen. Efterarsstormene rasede
og gjorde det fuldstxndig umuligt at sejle over Nordsoen. Fladen kom til Oslo,
men efter flere forsog opgav Peder Munck missionen. Det hele endte med, at kong
Jakob selv matte rejse ud for at hente sin kommende brud. Jakob VI modtes omsider
med sin tilkommende i Oslo, og sammen sejlede de til Kobenhavn for at holde
bryllupsfest. Sadan endte historien lykkeligt for de kongelige, men rigsadmiralen
var ikke glad. Peder Muncks xre var dybt krxnket, fordi hans mission var fejlet,
og han forsogte derfor at placere skylden andetsteds. Ifolge historikeren Bering
Liisberg var dette arsagen til, at man endte med at forklare det voldsomme uvejr
med trolddom. Pa den made kunne Peder Munck genvinde sin xre ved at pasta, at
den forfejlede sejlads skyldtes trolddom. Da forst det rygtedes, at nogle troldkvinder
havde forsogt at forpurre det kongelige bryllup, kom der gang i trolddomsprocesserne
bade i Kobenhavn og i Edinburgh, hvor man begge steder sogte at finde frem til de
skyldige troldfolk og straffe dem. Flere personer kom under mistanke, men navnlig
en kvinde er interessant i denne sammenhxng. Ane Koldings alias Djxvelens Moder
blev anklaget for at sta i spidsen for den gruppe troldkvinder, der havde forgjort
kongens skibe. Hun blev brxndt i Kobenhavn den 15. juni 1590. Den samme kvinde
er nxvnt i Malmo tingbog i forbindelse med retssagen mod Marine Brxndevins. I
tingbogen star under den 6. juli:
"Samme dag blef fordt aff Kongens fogit den quinde Marine Brennewijns, antagen for det
ord och nacre her gick om hende, det hun drog her fra byen himmelig, for thj adt her gick
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rocte, at den troldquinde, Diuels moder kallit, i Kiebenhafn, schulle send is her offuer och
berobe disze troldquinder i Malmo er..."

(Frit oversat: Samme dag blev Marine Brandevins fort af kongens fogede antaget
for det ord og rygte, der gik om hende, at hun drog fra byen i hemmelighed, fordi her
gik det rygte, at troldkvinden, som buyer kaldt Dfievelens Moder i Kobenhavn, skulle
sendes herover og robe disse troldkvinder, som er i Malmo)
Det fremgar saledes, at Marine Brxndevins flygtede ud af Malmo, fordi hun var
bange for, at DjxvIens Moder fra Kobenhavn skulle robe troldkvinderne i Malmo.
Alle de kvinder i Malmo, som i forvejen havde et trolddomsrygte af den ene eller
anden grund, var nu i fare. Marine Brxndevins blev fundet og arresteret i Trelleborg
og fort tilbage til Malmo i Ixnker. Udover Marine Brxndevins blev Inger Christiern
Skredders og Bente Bondekvinde ogsa arresteret fa dage efter. Der gik i forvejen onde
rygter om disse kvinder, men historien om rigsadmiral Peder Muncks mislykkedes
sorejse, gjorde mistanken og frygten storre. Derfor valgte Malmo bys embedsmxnd
at skride til handling og anholde de kvinder, som allerede var kendt for at omgas
trolddom. Det var byfogedens pligt at surge for, at forbrydere blev arresteret og
straffet, og troldkvinder blev anset for at vxre forbrydere pa lige fod med tyve og
mordere. Derfor skred byfogeden Hinrick Dobelsteen til handling og anklagede
Marine Brxndevins, Inger Christiern Skredders og Bente Bondekvinde.
Peder Muncks mislykkede rejse satte gang i trolddomsprocesser bade i Kobenhavn,
Oslo, Malmo og Edinburgh. For Bente Bondekvinde var disse begivenheder kun
draben, der fik bxrret til at flyde over. Det rygte, der gik om hende, var blevet skabt
mange ar tidligere. Vi skal mere end 25 ar tilbage i tiden. Dengang boede Bente
Bondekvinde endnu ikke i Malmo, men derimod i Tygelso sma 10 kilometer stik
syd for Malmo. Det var her, hun kom i kontakt med sogneprxsten Peder Lauritzen.

Sognepriesten Peder Lauritzen
Den mand, der fik allerstorst betydning for Bente Bondekvindes skxbne, skont han
forsogte at skjule det, var sogneprxsten Peder Lauritzen. Peder Lauritzen boede i
Malmo i Syndergade, imens han var sogneprxst i Tygelso og Klagstorp sogne.
Peder Lauritzen havde vxret feltprxst, for han blev sogneprxst den 29. september
1565. Dette embede beholdt han til sin dud i 1600. Bente Bondekvinde var fodt og
opvokset i Tygelso. Da Peder Lauritzen fik prxsteembedet, havde Bente Bondekvinde
allerede faet to born uden for xgteskabet. Hun var tigger og allerede dengang, var
hun kendt for at omgas trolddom. Som sogneprxst var det Peder Lauritzens pligt at
surge for, at sognebornene i hans sogne ikke syndede. Derfor var det Peder Lauritzens
problem, at Bente Bondekvinde levede et syndigt liv. Ifolge den danske lutherske
biskop Peder Palladius, var sogneprxsten selv en synder, hvis ikke han bekxmpede
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sognets syndere. Af disse grunde begyndte Peder Lauritzen pa alle txnkelige mader
at fa Bente pa ret kurs; blandt andet forsogte han at fa Bente Bondekvinde gift.
Dette lykkedes dog aldrig. Ved en anden lejlighed havde han forsogt at fa hende
til at tjene hos ham i sit hushold. Dette nxgtede hun. Efter flere fejlslagne forsog
pa at rette op pa Bentes syndige liv endte det med, at Peder Lauritzen bortviste
hende fra Tygelso. Det var efter denne bortvisning, at Bente Bondekvinde flyttede
til Malmo for at starte et nyt liv. Herefter var hun ikke lxngere Peder Lauritzens
ansvar. Alligevel var historien om bondekvinden og sogneprxsten langt fra forbi.
Den var forst lige begyndt. Efter Bente Bondekvinde bosatte sig i Adelgade, boede
hun ganske txt pa Peder Lauritzen. Kun det store tory midt i byen adskilte dem.
Peder Lauritzens eksakte rolle i selve Bente Bondekvindes retssag er svxr at
sla endelig fast, men det star klart, at deres forhold bestemt ikke var blevet bedre
med tiden - snarere tvxrtimod. Det fjendtlige forhold imellem sogneprxsten og
bondekvinden var formentlig velkendt af mange, og derfor var det ogsa oplagt,
at Bente blev hovedmistznkt, da Peder Lauritzens kone Lisbeth dude omtrent
[sv.: ungefar] samtidig med, at Bente Bondekvinde blev arresteret og anklaget for
trolddom. Endvidere tilstod Bente flere gange under retssagen, at hun var skyld i
Lisbeths dod. Hun fortalte endvidere, hvorfor hun gjorde det og hvordan under en
afhoring:
"Bekende Bente, at hun hafuier giort Lisebeth Her Peders det for den had, hand hafde til
hende, der hand forbad och forwiiste hende aff sognen. hun ... tog nogit brondwand i en
kop, och der i kom hun forgifted, och hun self kasted det i weyen for Lisebeth Her Peders,
och at Lisebeth fick det onde, hun haffuier, deraff."

(Frit oversat: Bente bekendte, at hun havde gjort det imod Hr. Peders Lisbeth, pa
grund of det had han havde til hende, da han forviste hende fra sognet. Hun tog noget
brondvand [sv.: brunnsvatten] i en kop, og der i kom hun gifi-en, som hun kastede pa
vejen foran Hr. Peders Lisbeth, og deraffik Hr. Peders Lisbeth det onde)
Med denne magiske handling kastede Bente Bondekvinde en forbandelse over
Lisbeth, og denne forbandelse tog livet af hende. Man skulle tro, at Peder Lauritzen
stod forrest i gruppen af mennesker, der ville vidne imod Bente Bondekvinde, men
det var slet ikke tilfx1det. Kilderne fortxller ikke hvorfor, men de fortxller, at Peder
Lauritzen i sidste ende blev tvunget til at ga ind i retssagen. Det skete, da Bente
Bondekvinde under en afhoring fortalte, at Peder Lauritzen havde forbandet hende.
Denne forbandelse skulle ifolge Bente Bondekvinde have vxret foregaet tilbage i
1564, da sogneprxsten havde spurgt Bente, om hun ville tjene ham i hans hushold.
Begrundelsen ifolge Bente var, at hun havde afslaet hans tilbud. Bente Bondekvindes
beskyldning tvang Peder Lauritzen til at mode op pa bytinget for at forsvare sig selv.
Pa selve tinget benxgtede han pa det stxrkeste, at han og Bente Bondekvinde, var
fjender. Til at underbygge sin pastand havde han sorget for, at bonderne i Tygelso
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havde skrevet en udtalelse om Bente Bondekvindes fortid. Denne udtalelse blev hest
op pa tinget den 27. juli. I den nwynes Bentes rygte som tigger, troldkone og hore.
Med dette sognevidne og Peder Lauritzens retorik lykkedes det ham at fa Bente
Bondekvinde til at trwkke [sv.: draga] sine anklager tilbage ved at konfrontere hende
direkte. Man ma huske pa, at Bente pa dette tidspunkt var afkrxftet af 27 dage i
radhusets morke fangekx1der. Saledes overvandt sogneprzsten bondekvinden til
sidst. Nxvningene [sv.: juryn] afsagde dom over Bente Bondekvinde straks efter —
&den pa balet.
Den sidste person som fik stor betydning for Bente Bondekvindes liv og skxbne
var byfogeden Hinrick Dobelsteen. Det var ham, der tog beslutning om at anklage
og fzngsle Bente Bondekvinde.

Byfogeden Hinrick Dobelsteen
Faktisk var det ualmindeligt [sv.: ovanligt], at anklageren i trolddomssager var en
offentlig person. I 1500-tallets Danmark fulgte man den akkusatoriske procesform,
hvor en privat anklager stod frem pa tinget og betalte sagens omkostninger. Normalt
var anklageren en person, som den anklagede havde gjort uret. Dette var bestemt
ikke tilfieldet med byfogeden Hinrick Dobelsteen. Han havde intet udestiende med
Bente Bondekvinde. Sa hvorfor rejste han sagen?
Nar man Izser alle vidneudsagnene fra Bente Bondekvindes retssag, far man et
tydeligt indtryk af en kvinde, som forstod sig pa magi, og som endvidere havde gjort
det til sin levevej. Allerede tidligt i sit liv havde hun specialiseret sig i at bruge magi,
som almindelige mennesker efterspurgte. Hvis koen blev syg eller hvis den ikke gav
nok rnwlk, kunne man stage rad hos Bente Bondekvinde. Det hwridte ogsa, at hun
blev tilkaldt for at helbrede syge mennesker. Til gengxld fik hun lidt mad eller drikke
og somme tider penge. Umiddelbart skulle man tro, at disse gode gerninger ikke
kunne give anledning til nogen trolddomsanklage, men det hxndte, at folk opsogte
de kloge koner for, at de skulle skade andre mennesker. Man mente, at dem, der
havde magten til at helbrede, ogsa havde magten til at skade. Derfor opstod der let
onde rygter, hvis behandlingerne slog fejl eller, hvis der skete noget andet, end det
den kloge kone havde forudsagt. Langt de fleste mennesker var derfor altid pa vagt
overfor de kloge koner. Mistanke og frygt fulgte de kloge koner, uanset hvorhen de
gik. Lad mig give et eksempel fra tingbogen.
Bente Bondekvinde var som sagt en fattig kvinde, og derfor havde hun ikke rad til
sit eget hus. I stedet lejede hun sig ind hos en anden kvinde, der boede i Adelgade txt
ved skibsbroen. Den kvindelige udlejer havde engang oplevet, at Bente Bondekvinde
var kommet hjem fra kirke en dag og opfort sig mwrkeligt. Uden at hilse gik hun
tre gange rundt om ildstedet og spyttede ind i ilden. Episoden gjorde huskvinden
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mistxnksom. Ifolge Bente Bondekvinde var det en made at fordrive rotter og mus pa
ved hjx1p af magi. Trylleremsen, der horte til ritualet, lod sadan: "Ud rotter og mus
og kom Gud fader og son i hus. "Hvis Bente Bondekvinde fortalte sandheden, var der
ikke noget at vxre bange for, men huskvinden var stadig mistxnksom. Det hxnger
sammen med, at Bente kom direkte fra kirke, hvor hun havde modtaget nadveren:
[sv.: nattvarden] oblaten og altervinen. Det var almindelig kendt, at disse symboler
pa Jesu Kristi legeme og blod havde stor magisk kraft. Hvis Bente Bondekvinde
havde gemt oblaten under tungen og spyttet den ud i flammerne ved ildstedet, sa
var der tale om sxrdeles kraftfuld magi. I datiden mente man, at troldkvinderne
onskede at fa fingre i nadveren for at kunne bruge den til at udfore and trolddom.
Derfor holdt prxsterne godt elje med, at alle der modtog nadveren ogsa sank
[sv.: svalde] den, imens de var i kirken. Mon Bente Bondekvinde bevidst forsogte
at bruge oblaten og altervinen i sin magiske handling? Eller var det tilfx1digt, at
hun kom lige fra kirken? Det er ikke til at sige, men der er ingen tvivl om, at det
blev set som et tegn pa, at Bente Bondekvinde var en troldkvinde. Lad mig give to
eksempler mere.
En dag kom Bente Bondekvinde hjem til Lauritz Maler for at tigge sig til et gasexg.
Lauritz Malers kone var meget bange og frygtede Bente Bondekvindes magiske evner
[sv.: egenskaper]. Det forte til, at konen gav Bente Bondekvinde et gasexg imod sin
vilje. Senere samme dag oplevede Lauritz Maler at en hvirvelvind fOr igennem hans
hus og fik gxssene til at flagre rundt og smadre alle xggene. Denne ulykke kunne
kun vxre Bente Bondekvindes skyld, mente Lauritz Maler.
Ved en anden lejlighed forsogte Bente Bondekvinde at helbrede Matz Michilsens
ko. Behandlingen trak ud og til sidst besluttede Matz Michilsen at afbryde behandlingen. Det blev for dyrt i lxngden, fordi Bente Bondekvinde skulle have milk og
mew som betaling. Efter den tid gik det gait. Koerne fik det vxrre, og mistanken
faldt straks pa Bente Bondekvinde. Hun matte have kastet en forbandelse over
koerne som hxvn, mente Matz Michilsen. Af denne arsag opseigte hans hustru Bente
Bondekvinde for at tvinge hende til at ophxve forbandelsen, men straks efter blev
den arme hustru seiv ramt af en forbandelse. Det sortnede for hendes ojne og blussede
og peb for hendes ore. Igen blev Bente Bondekvinde holdt til ansvar. Hele denne
historie viser tydeligt mistanken til den kloge kone. Der var en klar forventning
om, at Bente Bondekvinde sa let som ingenting kunne forbande mennesker og dyr.
Det var begivenheder som disse, der gjorde, at byfogeden Hinrick Dobelsteen
var forpligtet til at rejse anklage imod Bente Bondekvinde. Mange borgere i Malmo
kunne berette om skrxkkelige hzndelser som disse, og derfor kunne byfogeden vxre
sikker pa, at der var vidner nok til at fa Bente Bondekvinde &milt. Den mislykkede
brudefxrd til Skotland fik dog ogsa stor betydning. Ligesom det var sogneprxstens
pligt at bekxmpe synden, sa var det byfogedens pligt at bekxmpe kriminaiitet. At
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trolddom blev anset som en forbrydelse pa lige fod med mord fremgar af bytingets
retspraksis. Normalt blev der nedsat et nxvn af 12 borgere, som skulle &mime i
bytingets retssager, men i tilfx1de med mord og trolddom forogede man antallet
til 15 nxvninge.
En sidste tankevxkkende opdagelse jeg har gjort i mine studier er, at byfogeden
Hinrick Dobelsteen og sogneprxsten Peder Lauritzen var naboer pa Syndergade.
Maske har de kendt hinanden godt. Hinrick Dobelsteen kan ikke have undgaet at
have hog om Lisbeths sygdom og dod. Der kan meget let have vxret et personligt
venskab mellem sogneprxsten og byfogeden, der gjorde, at Bente Bondekvinde stod
overst pa listen over troldkvinder, der skulle fxngsles. Kilderne kaster desvxrre ikke
nok lys pa dette omrade.

Bente Bondekvindes skeebne
I de foregaende afsnit har jeg vist, at tre store mind var afgorende for Bente Bondekvindes skxbne. Rigsadmiralen Peder Munck lob ind i nogle kraftige efterarsstorme
ude pa Nordsoen, og matte derfor forklare sin forfejlede mission med, at uvejret var
forarsaget af trolddom. Denne begivenhed pustede til heksebalene rundt om i det
danske rige; blandt andet i Malmo. Dette bevirkede, at byfogeden Hinrick Dobelsten
matte tage affxre og fxngsle de kvinder, der var under mistanke for at have deltaget
i fladeforgorelsen. Bente Bondekvinde var en af de kvinder, som var mest kendt af
Malmoborgerne for at kunne bruge magi. Derfor blev hun fxngslet. Endelig kan
sogneprxsten Peder Lauritzen have spillet en rolle, fordi han havde vxret uvenner med
Bente Bondekvinde i mere end 25 ar. Da det kom pa tale, at Bente Bondekvinde var
skyld i Lisbeths dod, har Peder Lauritzen efter al sandsynlighed onsket det samme for
Bente. Alle vidnerne i Bente Bondekvindes retssag medvirkede til, at hun blev domt,
men det er forst og fremmest rigsadmiralen, sogneprxsten og byfogeden, der fik den
afgorende indflydelse pa Bente Bondekvindes skxbne.
Det virker sorgeligt, at en fattig tiggerske som Bente Bondekvinde skulle brxndes
pa balet. Isar fordi trolddom og magi slet ikke er en del afvores nutidige virkelighed.
Ikke desto mindre er det vigtigt at huske pa, at magi var sxrdeles virkelig for datidens
mennesker. Ogsa for dem som brugte magien. Ingen tvivl om at det var farligt at give
sig i kast med at sxlge magi. Den protestantiske kirke sa meget strengt pa alle mirakler
og magiske vidundere, der ikke kom direkte fra Gud. Dette vidste kvinder som Bente
Bondekvinde udmxrket, men man ma txnke pa, hvilke alternativer, hun havde.
Hun var en fattig ugift kvinde og mor til et ukendt antal born. Med magien kunne
hun tjene penge istedet for at hun skulle tigge sig til dem. Det gjorde uden tvivl livet
meget lettere. Som klog kone blev Bente respekteret og frygtet af andre mennesker.
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Trolddomsrygtet skabte grundlaget for en retssag, men langt de fleste kloge koner
blev aldrig anklaget og fxngslet. Bente Bondekvindes skxbne var et udtryk for alle
de omstxndigheder, jeg har beskrevet i denne artikel.
Det er ikke til at sige, hvilke tanker, der gik gennem hovedet pa Bente Bondekvinde,
da hun hang der hojt oppe pa stigen over det flammende bat den sommerdag i juli
1590. Vi ved ikke, om hun folte sig uretfxrdigt dorm eller tog imod doden, som en
velfortjent straf. Vi ved heller ikke, om hun skreg til det sidste, eller om doden kom
til hende som en lettelse efter alle de pinsler, hun havde vxret igennem den sidste
maned af sit liv. Sikkert er det, at hun hverken var den forste eller sidste kvinde til
at do i flammerne pa Kirseberget. Man kender til ca. 69 hekseprocesser i Malmo i
perioden fra 1543-1663, men kilderne er sparsomme og tallet er uden tvivl meget
hojere.
Hvis man gerne vil vide mere om hele Bente Bondekvindes liv for, under og
efter retssagen, kan man laese mit speciale: "Bente Bondekvindes vej til balet — Et
mikrohistorisk studie af magien som handelsvare" som kan lanes pa Det Kongelige
Bibliotek i Kobenhavn. Hvis man til gengaeld onsker at ga i Bente Bondekvindes
fodspor, kan det anbefales at besoge den gamle henrettelsesplads ved Kirseberg (Siidra
Bulltoftavagen), hvor der er rejst et mindesmxrke til sere for de brxndte. Endelig
er radhuskxIderen under Malmo radhus i dag en restaurant, som kan besoges.
Fxngselscellerne, hvor Bente Bondekvinde sad fxngslet, har ligget i den ende, hvor
der i dag er garderobe og toiletter.
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html
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Oresundsfiygningen
AV MARTIN MIETTINEN

Idag dr det fullstandigt naturligt for manniskan att flyga. Nar vi vander upp blicken
mot himlen syns nastan alltid kondensstrimmor fran nagot passerande flygplan.
Flygplatsernas tax-free-butiker, incheckningsdiskar och str'anga sakerhetskontroller
ar numera valkarida miljoer for de fiesta. sa har det inte alltid varit.
For hundra ar sedan var flyget ungt, mycket ungt. Da var det modiga aviatorer
och aviatriser som ofta riskerade sina liv vid sina flygningar i brackliga konstruktioner
av trd och duk. Flygplanens svaga motorer tillat inte heller langre flygningar. Att
flyga Over oppet vatten ansigs som det mest vaghalsiga man kunde foreta sig inom
den tidiga aviatiken. Med facit i hand kan man konstatera att inom den del av
kommunikationsmedel som flyget utgor, har utvecklingen gatt framat med stormsteg
sedan pionjartiden.
En minnessten avtackt den 17 juli 1970 pa Limhamnsfaltet minner idag om
den forsta flygturen Over Oresund 1910. Med anledning av det nu har gatt hundra
ar sedan denna bragd utfordes finns det anledning att paminna om hur detta gick
till mer i detalj. Av utrymmesskal kan dock endast nagra av de mest dramatiska
flygforsoken redovisas' har.

Fig I. Skylten pa minnesstenen rest 1970 pa Limhamns altet. — Foto: Martin
Miettinen.
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De forsta forsoken att flyga over Oresund med flygplan 1909 misslyckades helt.
Forsoken gjordes av dansken Folmer Hansen med ett Voisinbiplan fran Larods
strand vid Helsingborg. Som landningsplats hade ett omrade intill Marienlyst vid
Helsingor utvalts. Vid det forsta forsoket den 18 augusti hade flygplanets roderlinor
blivit felkopplade och en fullstandig katastrof undveks i sista stund. Vid det andra
forsoket den 28 augusti lyckades Hansen flyga ett stycke ut fran stranden, innan
planet slog i vattnet. Hansen fick oskadad simmande to sig i land. Orsakerna till
misslyckandet var dels den bristfalliga flygmaterielen med dess otillforlitliga motor,
dels Folmer Hansens begransade kunskaper i flygkonsten.
Iden till att forsoka flyga Over Sundet harstammade troligen fran en handelse
som agt rum bara nagra fa veckor fore ovannamnda forsok, namligen den franske
flygpionjaren Louis Bleriots lyckade flygning Over engelska kanalen den 25 juli 1909.
Denna handelse, och kanske aven Folmer Hansens omnamnda forsok, bidrog
sannolikt till att fa den davarande svenske militarattachen i Paris, ryttrnastare Ernst
Linder, genom Svenska Aeronautiska Sallskapet, att utfasta ett pris pa 5000 kr till
den forste aviatiker, svensk eller dansk, som lyckades flyga strackan fran Sjalland
eller Amager till svenskt fastland och landa inom 6 km radie fran Malmo eller i
motsatt riktning.
Ytterligare mindre priser, som utlovades fran dansk sida, fick till foljd att ett slags
avian borjade mellan de framsta deltagarna. Till dessa horde danskarna Robert
Svendsen, Knud Thorup och Alfred Nerve). Nagot senare tillkom aven svensken
Carl Cederstrom som stark konkurrent.
Att flyga Over Oresund skulle dock visa sig vara betydligt svarare an vad bade
deltagarna och askadarna kunde forestalla sig. Flygmaterielen som anvandes pa den
tiden var langt ifran fardigutvecklad tekniskt och dessutom mycket kanslig for vader
och vind. Motorerna som anvandes var i svagaste laget och blev latt overhettade.
Mycket tid gick darfor at till provflygningar, reparationer och justeringar samt inte
minst vantan pa bra och lugnt vader.

Lite om deltagarna
Charles Robert Edward Svendsen foddes den 10 december 1884 i Kopenhamn.
14 ar gammal kom han i lara hos Hans Christian Christiansens cykelverkstad pa
Tordenskjoldsgade. Nar Christiansen 1901 grundade Dansk Automobil- og Cykle
Fabrik, fick Svendsen sin forsta grundliga utbildning i bilmotorer. 1905 fick han
anstallning som mekaniker och chauffor hos grosshandlaren och bilsportmannen
Gustav M. Salomonsen. Hos honom fick han tillfalle att delta i en rad olika
biltavlingar runt om i Europa. I Reims 1909 blev han pa allvar intresserad av
flygplan och flygning. Med ekonomiskt stod fran Salomonsen fick han samma ar
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flygutbildning i broderna Voisins flygskola pa Mourmelon le Grand i narheten av
Reims. Salomonsen kopte aven ett Voisinbiplan som i november 1909 anlander till
Danmark. Han deltog vintern 1909-1910 med viss framgang i Danmarks forsta
flygvecka. Den 15 januari 1910 avlade han godkanda prov for danskt aviatordiplom
nr 1.
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Fig. 2. Robert Svendsens danska aviatordiplom nr 1. — Foto: Forfattarens
samlingar.
I april 1910 reste Svendsen till Nice for att flyga men havererade. Efter reparation
av planet reste han i maj till Berlin och lyckades dar vinna ett pris pa 1000 Mark.
En planerad flygturne i Tyskland fick stallas in, da
Svendsen i juni 1910 drabbades av lunginflammation. Efter tillfrisknande atervande han till Danmark
for att to upp kampen om Oresundsflygningen.
Knud Thorup foddes 1886. Hans far var vinhandlare
i Aarhus. Knud blev ocksa utbildad i branschen,
bland annat i Bordeaux. Aven hans flygutbildning
var forvarvad i Frankrike. Den 23 oktober 1909
kopte han tillsammans med ett konsortium en
Fig. 3. Svendsen vid ratten i sitt Bleriot typ XI med en 24 hk Anzanimotor. Forsta
Voisinflygplan. Johs. Brorsen — gingen han flog var i slutet av oktober 1909 Over
Vykort. Forfattarens samlingar.
flygfaltet Issy-les-Moulineaux utanfor Paris. Efter
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blott ett par veckors flygovningar i Frankrike reste han tillbaka till Danmark. Aven
Thorup deltog i flygaktiviteterna pa Klovermarken julveckan 27 december 1909
till den 3 januari 1910.
Parentetiskt kan namnas att Thorups (konsortiets) Bleriotplan under en dryg vecka
med start den 22 januari 1910 var utstallt i Malmo men att det aldrig flogs darifran.
Senare utforde Thorup proven for erhallandet av danskt aviatordiplom nr 2, som
utstalldes den 11 mars 1910 av Dansk Aeronautisk Selskab. I maj 1910 reste han
tillsammans med Robert Svendsen till Johannisthal, Berlin, for att delta flygtavlingar
(Internationale Flugwoche) dar 10-16 maj 1910. Thorup facade dock haverera sitt
plan mot ett trad och fick aka hem utan prispengar. Tiden darefter deltog Thorup i
kapplopningen Over Oresund. Utan eget flygplan fick han fortroendet att flyga ett
nytt oprovat danskkonstruerat flygplan, ingenjorerna Berg och Storms monoplan.
Han lyckades ocksa flyga planet flera ganger, men pa grund av flera haverier med
pafoljande tidskravande reparationer fick Thorup aldrig riktigt chansen att utfora
tillrackligt langa flygningar, som skulle kunna racka till for en Oresundsflygning.
Alfred Christian Nervo foddes den 10 oktober 1879 i Kopenhamn under namnet
Nielsen men Andrade det den 8 juli 1903 till Nerve). Fadern var restaurator. Efter
skolan fick han anstallning hos Forenede Bryggeriers kontor. Detta var dock ett alltfor
stillasittande arbete for denne unge man. I november 1905 blev Nerve medarbetare
vid tidningen Politiken. Snabbt avancerade han till att bli tidningens motorjournalist.
Han skrev om bland annat uppfinnaren Jacob Ellehammers bedrifter och hans
motorintresse kom snart att utvecklas annu mer. Han larde sig kora motorcykel av
market Elleham. Snart deltog han i olika tavlingar, som han ocksa skrev om. Han
larde sig kora bil och 1907 borjade han delta i olika biltavlingar utomlands. 1908
fick han se Wilbur Wright flyga och blev fast besluten att han ocksa en dag skulle
lara sig flyga. Precis som Svendsen larde Nerve) kanna Gustav M. Salomonsen.
Denne bekostade i september 1909 aven Nerves flygutbildning i Voisin flygskola
pa Mourmelon le Grand i narheten av Reims, Frankrike. Efter utbildningen skulle
Nerve) fa flyga ett begagnat Voisinbiplan (liknande Svendsens) som inkopts av H. C.
Christiansen och dopts till "Wampa" efter en belgisk servitris. I stallet kom planet
under vintern 1909-1910 att flygas av H. C. Christiansen fram till dess att han
havererade med det den 21 januari 1910. Forst efter reparation och ett agarbyte
fick Nerve, efter nastan ett halvt ars uppehall, i maj 1910 Ater tillfalle att flyga. Den
2 juni utforde han proven for danskt aviatordiplom nr 3. Den 3 juni flog Nerve)
Over Kopenhamn och radhusplatsen och landade lyckligt efter 20 minuter och blev
beromd i hela landet.
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Carl Cederstrom foddes den 29 april 1867.
Efter en rag orolig uppvaxt i Stockholm,
visade friherre Cederstrom talang for musik,
trolleri, teater och andra upptig. Dessutom
var han intresserad av jakt, sport och kvinnor. Under 1880- och 1890-talet, med
undantag av en Amerikaresa 1892 och en
del andra avbrott, agnade han at lantbruksstudier. 1896 blev han medlem i Kungl.
Svenska Segelsallskapet. Mellan aren 1900
och 1906 var han gift med forfattarinnan
Marika Stiernstedt. De fick en dotter 1901.
I januari 1907 grundade han Bilaktiebolaget i Stockholm, vars verksamhet bestod
av uthyrning och bilforsaljning, reparation
och bilskola. 1909 gifte han om sig med
konstnarinnan Minna Poppius. Vintern
1909-1910 reste han till Frankrike och
Fig. 4. Carl Cederstroms svenska aviatordiplom nr 1 utstallt den 27 juni 1910. utbildade sig till flygare hos Louis Bleriots
Originalet hos KSAK — Foto. Forfattarens flygskola i Pau. Samtidigt kopte han ett kgplan vars klena Anzanimotor han lat byta ut
samlingar.
mot en vattenkyld Labormotor. Cederstrom
erovrade franskt aviatordiplom nr 74 och senare svenskt aviatordiplom nr 1.
Han var 43 ar gammal da han gav sig in i konkurrensen om Oresundsflygningen.

Flyelten
Da alla deltagama i borjan av tavlingen var av dansk nationalitet, ar det kanske
inte sa markligt att valet av startplats for flygningarna foll pa Klovermarken, som ju
dessutom redan var utprovat som flygalt. Klovermarken eller Christianshavns
som det aven kallades, är belaget invid Klovermarksvej, Kopenhamn, pa norra delen
av Amager. Det var 1910 ett grasbevuxet fait, som tillhorde Krigsministeriet och
anvandes for militara ovningar. Omradet ligger aven nara Oresund. Klovermarken,
som var aysevart storre an Limhamnsfaltet, kom senare under minga ar att anvandas
just sasom flygplats av dansk miltar. Flera av de gamla flyghistoriskt intressanta
byggnaderna revs 1985 och numera anvands faltet atminstone delvis for olika
sportaktiviteter.
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Narmaste lampliga landningsplats i Sverige, som uppfyllde ryttmastare Ernst
Linders villkor, fann man i Limhamnsfaltet omkring 23 km fran Klovermarken.
Faltets lamplighet som landningsplats diskuterades redan i januari 1910.
Under 1800-talet kallades faltet for Vastra betesmarken. Under borjan av
1900-talet anvandes det forutom som exercisfalt aven for hasttavlingar och andra
sport- fritidsaktiviteter. Faltet, som dr avlangt till formen, heter i dag Limhamnsfaltet.
Mellan Ribersborgsstranden och Limhamnsfaltet var Malmo—Limhamns jarnvag
anlagd.

Forsaken
Av utrymmesskal kan har endast nagra av de allvarligaste forsaken redovisas.
Nervos fcirsok
Manga danskar trodde att Nerve; skulle ha storst chans att flyga Over Oresund, men
pa grund av standiga tekniska problem med flygplanets vattenkylda ENV-motor blev
alla langre flygturer osakra eller avbrutna i fortid. Ett av hans basta fors& skildras av
signaturen Rane i den danska tidningen Dagbladet den 22 juni 1910 under rubriken
"Nervo forsoger at flyve Over Sundet!". Nedan foljer artikeln i svensk (forfattarens)
oversattning:
I blickstilla vader startade aviatikern i natt Id 1.05 fran flygplatsen pa Amager. — Han wander
om och stortar ned.
Mot alla forvantningar och meteorologiska spadomar blev det plotsligt helt stilla vid
halvtiotiden i gar kvall. Herr Nerve lat genast "Wampa" lamna sitt skjul, och under den pafoljande halvtimmen foretog han 5-6 flygningar av den sedvanliga sorten, dar rundningarna
vid flygplatsen ytterkanter inte fullandades.
Askadarna var forbluffade Over att han inte utnyttjade det lugna vadret till att andigen
forsoka sig pa den stora, planlagda flygningen. Spiv forklarade han att det blaste Over Sundet.
I ovrigt holl han sig klar avgang for natten, om lugnet skulle halla i sig, vilket han menade att
det fanns utsikter till.
KI. 11 vande herr Nerve ater till flygplatsen, och samtidig blev det telefonerat till Malmo
om att man skulle halla batarna redo, da det nu var hans aysikt att starta. Da man ville fylla
ny bensin pa behallaren, upptacktes det emellertid att den hade fatt en lacka. Snabbt blev det
sant bud efter en platslagare. Vid 121/2-tiden var skadan lagad, behallaren ater satt pa plats, och
efter det att herr Nerve hade varit nere vid Sundet och genom en provballonguppsandning
overtygat sig om att vindforhallandena var de basta mojliga, vande han tillbaka pa sin cykel
till hangaren, och "Wampa" drogs ut.
Nerve var pa fortraffligt humor. Nu skulle det bli allvar! Andigen skulle han komma ivag.
Si tog han pa sig sitt raddningsbalte, och reste sig upp vid ratten. Motorn arbetade — och
Id. halt' 2 pilade "Wampa" ivag Over flygplatsen, gick snabbt till vaders, beskrev tva vackra
kurvor Over platsen, medan den fataliga publiken — det var val endast ett hundratal personer
narvarande — ropade hurra och appladerade och viftade med hattarna.
128

ORESUNDSFLYGNINGEN

Nerve hade nu natt upp till en MO av 50-60 meter och satte kurs ut over Sundet. Begeistringen syntes inte att vilja sluta, di man sag "Wampa" forsvinna ut Over strandkanten, ut
i den disiga, stilla luften och horde ljudet av motorn avta for att till sist helt forsvinna.
Men flygningen Over Oresund skulle dock ej fullbordas. Dl Nerve hade kommit ett stycke
ut over vattnet, Wang en vindby honom nagot ned; han ville dad& foreta en kurva for att na
hogre upp, och han styrde tvadackaren in mot land. Har skedde olyckan. I den att han — utan
att kunna orientera sig i morkret — nadde Kruttornet vid Kystvejen, blev "Wampa" intrasslad i
telefontridarna och stortade ned. Roger vinge och en del av flygmaskinens mittparti krossades.
Motorn klarade sig daremot fint. Det samma gallde herr Nerve, som kallblodigt forklarade,
att den sortens tornar maste en flygare nu en ging vara beredd p1.
Si blev den forolyckade "Wampa" bragt till skjulet, och herr Nerve ikte hem for att soya
ut efter nattens anstrangningar.

Inte heller efter haveriet lyckades Nervy) fa sitt flygplan att fungera tillrackligt bra
for att vaga ett nytt forsok.
Nerve's flygplan hade en ENV-motor med en stor kylare, men pa grund av lokal
overhettning i kompressionskamrarna (rummet i cylindrarna Over ventilerna), som
antande luft/bensinblandningen, medan denna blev insugen fran forgasaren, gick
explosionen ut bakat i forgasaren istallet. Detta skedde alltid efter det att flygplanet
flugit i 7-8 minuter.
Cederstroms forsok

Eftermiddagen den 23 juni anlande
friherre Carl Cederstrom till Kopenhamn som ende svenske flygare. Egentligen hade han velat utfora sina forsta
flygningar i Stockholm men prissumman for en Sundsflygning var alltfor
lockande. Cederstrom hade tidigare
under sin vistelse i Frankrike utfort
ett par uppmarksammade flygningar
och var saledes genom dagspressens artiklar redan omskriven. Hans Bleriotflygplan, som kallades for "Bilbol"
efter ett bilaktiebolag (grundat i januari 1907), som han var direktor for,
anlande forst den 27 juni. Cederstrom
var tamligen saker pa att han skulle
bli forst Over Oresund med tanke att
Fig 5. Friherre Carl Cederstromframfir sitt Bleriot hans flygplan troligen var nagot battre
XI flygplan i borjan av juli 1910. Fotografisk an danskarnas.
Forlag. — Vykort. Forfattarens samlingar.
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Sin forsta flygning fran dansk mark genomforde Cederstrom den 4 juli for att
utprova flygplanet.
Under sin vistelse i Danmark var Cederstrom nagot otursforfoljd. Tidningen
Aftonbladet fran onsdagen den 6 juli 1910, s. 7, skildrar en handelse under rubriken
"Flygningen aver Sundet". I citatet nedan har rubriker i artikeln satts med fet stil:
Frih. Cederstrom kolliderar med Svendsen.
Fran Kobenhavn telegraferas den 5 dennes: Aviatikerna friherre Cederstrom, Thorup och
Svendsen ha i eftermiddag foretagit uppstigningar med sina aeroplan. Da Cederstrom efter
en flygtur skulle landa, rakade hans maskin torna emot Thorups med den pafoljd, att bada
maskinernas propellrar gingo solider. Bada hade reservpropellrar, sa att skadorna voro inom
kort avhjalpta. Nagon flygning over Sundet blef emellertid ej ay.
Narmare detaljer
(Privattelegram till Aftonbladet.)
Kobenhavn den 6 juli. Frih. Cederstroms missode i gar pa middagen pa flygfaltet vid Amager
berodde pa, att flygmaskinen rande ned i ett dike, som frih. C. ej kunnat upptacka, da han
befann sig i luften.
Han pavisar, att det är det forsta haveri, som han gjort alltsedan han borjade flyga.
Vindstyrkan var i gar kvall i Kobenhavn 8 a 10 meter i sekunden och i Malmo 4 meter.
Det blaste foljaktligen for hart, for att nagon lard skulle kunna blifva al

Redan ett par dagar senare, den 6 juli 1910 Or Cederstrom ett allvarligt fors&
att flyga over Sundet.
I tidningen Sydsvenska Dagbladet var en artikel om forloppet inford torsdagen den
7 juli 1910, s. 4 med rubriken "Flygningen aver Sundet" (rubriker i tidningsartikeln
har satts med fet stil i citatet):
Frih. Cederstrom flyger till Saltholm.
Svendsen vander
— —1 Trots den jamforelsevis starka blast, som hela eftermiddagen i gar radde dyer Kopenhamn, hade flera tusen askadare infunnit sig pa flygplatsen.
Bortemot kl 1/28 mojnade vinden och samtlige fyra aviatiker lato fora sina maskiner ut ur
hangarerna.
KI. 8,34 startade friherre Cederstrom med sitt aeroplan och steg omedelbart upp till en
betydlig hojd. Han flog forst banan rundt en gang och tog darefter yagen ut aver Sundet pa
en hojd of c:a 200 meter.
Omedelbart efter frih. Cederstrom startade Svendsen id. 8,37 med sitt biplan. Han flog
i likhet med Cederstrom banan rundt en gang och for darefter ut dyer Sundet pa en hojd of
c:a 150 meter. Nerve och Thorup, som startade omedelbart efter formadde endast flyga banan
ett par ganger rundt pa en jamforelsevis ringa
Frih. Cederstrom och Svendsen forsvunno hastigt ur askadarnes synkrets i den latt disiga
luften. Spanningen var nu oerhord.
KI. 8,50 skymtade man emellertid ater Svendsen, som vande tillbaka. Han gick forst ned
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ute vid stranden i narheten av kruttornet, men steg omedelbart darefter upp igen och landade
under stort jubel vid sitt hangar. Hans berattelse gick ut pi, att han pi sin fard hade nitt ut
till landningsbryggan a Saltholmen. Har markte han emellertid, an motorn var i oordning och
beslot darfor att vanda om. Han hade icke sett till Cederstrom eller hans maskin. Svendsens
maskin var oskadd och han tror sig titer vara flygklar till i afton.
Kort efter Svendsens iterkotnst ingick meddelande frin Saltholmen, att frih. Cederstrom
hade landat darstades. En lacka pi monoplanets vattenbehillare [till motorns kylning] hade
tvungit frih. Cederstrom, som redan hunnit tvi kilometer pi andra sidan Saltholmen, till att
vanda och landa pi On.
Befolkningen pi Saltholmen, som var ute for att barga hoskorden, sago monoplanet komma
farande med oerhord hastighet och ilade till frih. Cederstroms hjalp.
Maskinen var fullkomligt oskadd. [— —
Vid tiden for Svendsens iterkomst voro alla overtygade om, att Cederstrom hade hunnit
ofver till Malmo och jublet blef oerhort, da man erfor att afven han nodgats afbryta sin flygt
ofver Sundet.
Svendsens flygning fram och titer till Saltholmen varade i 18 minuter och aviatikern var
sa medtagen af farden, da han kom tillbaka, att han nastan maste baras fran flygmaskinen in
i hangaren. [ — —

I en artikel i Stockholms Dagbkzd den 9 juli 1910, s. 8, med rubriken "En interview
med baron Cederstrom" berattade Cederstrom vid aterkomsten fran Saltholm bl.a:
Flykten till Saltholm var nog den roligaste jag gjort och en af de basta, ty den visade, att jag
beharskade maskinen si val, att jag icke behofde tappa hufvudet, nar nagonting hande. Synd
att lcylvattensbehillaren skulle springa, annals hade jag varit i Malmo pi tjugu minuter. Till
en borjan gick ju allt sa fortraffligt, och motorn arbetade ilsket som en geting. Pi 200 meters
hojd flog jag fram ofver angare och segelfarryg, fran hvilka man gladt viftade, och passerade en
motorbit, som visst tankte fara och radda mig, l'ingt innan nagot annu handt mig. Hvilken
harlig afton sedan! Sundet i solnedging, sedt fran si'dan hojd. Det var forfarligt roligt, nar jag
gick ofver Saltholm att se, hvad alla djuren blefvo forskrackta. Jag har aldrig kunnat dromma
om, att kor kunde springa sa fort. Och hararna skuttade som blixtar dar nere. Nar den lilla
katastrofen intraffade, holl jag just pi att flyga ut ofver en mycket djup del af Sundet — det var
for markvardigt, hvad man fran denna 650 val kunde se vattendjupen. Ett ogonblick tankte
jag forsoka hinna fram till Malmo med min trasiga motor, men dess battre beslot jag mig for
att vanda och gi ned pi Saltholm.
Den stund jag tillbragte dar, innan nigon manniska kom, var den lugnaste och angenamaste jag haft, alltsedan jag kastade mig pi aviatiken. Ingen manniska visste hvar jag var. I
Kopenhamn trodde de att jag var i Malmo och vice versa. Hade det inte varit for min frus
skull, hade min gladje varit fullstandig. Vadret var det harligaste, hararna skuttade °mitring i
snaren och alit var si idylliskt det garna kunde.
Det forsta jag gjorde, nar jag kom ned, var att se till att apparaten var oskadad, det andra
att hoppa upp pi en hog sten for att ofvertyga mig om, att inte Svendsen kom farande saint
det tredje att tanda en cigarrett. Lyckligtvis hade jag inte glomt tandstickor, nar jag startade.
Ja, det var en harlig resa!
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Da underrattelsen kom att Cederstrom gatt ned pa Saltholm — man
visste ej om han var skadad eller
oskadd — vine Cederstroms fru ut till
Saltholm. Tillsammans med grefve
Barck — baron Cederstroms van och
medhjalpare fran Paris — kastade
hon sig upp i en automobil for att
soka fa tag i en bat. Hon lyckades
ocksa forst fa tag i en bat, som forde
Fig. 6 Cederstrom kktrfir start i sin Bleriot XI. Foto henne till hamnen och sedan dar i
troli gen fran forsta hiilfien av juli 1910. — Vykort. en bogserare. For hogsta angtryck
Forfattarens samlingar.
bar det av ut till Saltholm. Men
nar friherrinnan Cederstrom anlande till Saltholm hade emellertid baronen redan
rest darifrin, och motet dem emellan agde darfor rum Id. 12 pa natten pa Bristols
restaurant.
Cederstroms otur fortsatte. Den 13 juli 1910 flog han igen men havererade
efter nodlandning. I SDS finns den 14 juli 1910, s. 4 en artikel signerad av -k med
rubriken "Sundsflygningen":
Frih. Cederstroms maskin ramponerad.
Han sjahl oskadd.
Sasom vi redan i gir afton genom extrablad meddelade, steg frih. Cederstrom Id. 8,10 pi aftonen upp med sin maskin i afsikt att flyga ofver Sundet. Redan i forsta hvarfvet banan rundt
markte man att hans motor icke fungerade tillfredsstallande.
Vid tredje hvarfvet, da han nitt upp till en MO af 200 meter, stannade motorn alldeles,
hvarefter nedstigningen forsiggick i glidflykt, men vid 50 meters hi5jd foil maskinen direkt till
marken. Maskinens for och propellrar ramponerades, men. frih. Cederstrom forblef oskadd.
1(18,13 gick Svendsen upp men steg ned efter en kort stund.
Darefter foretog Nerve) en uppstigning men efter 9 minuter gick afven han ned.
Anledningen till att de danska aviatikerna gingo ned var, att de uppe i luften markte
kastvindar. [— —
Reparationen av frih. Cederstroms flygmaskin kommer att to en tid af flera dagar. [— — —1
Pi Limhamnsfaltet samlades efterhand en mycket talrik publik, hvilken efter det definitiva
beskedet fran frih. Cederstrom, att han amnade starta, med otilighet vantade pi loftets uppfyllande. [— — —1
Da det utit niotiden mojnade af, hade redan underrattelsen spridts, att frih. Cederstrom
forolyckats, och man begaf sig pi hemvagen i en, forklarligt nog, ganska missmodig stamning.
Friherrinnan Cederstrom uppeholl sig som forut pi faltet, men sedan slutligt besked ingitt,
avreste hon med sista farjan till Kopenhamn.
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Ett samtal med frih. Cederstrom.
Anledningen till olyckan ofcirklarlig.
[— — Utat natten satte vi oss [...] i forbindelse med frih. Cederstrom [... for att E klarhet
till anledningen av olyckan] och lyckades ocksa traffa honom pa hotell Bristol.
—Anledningen?
—Ja, den star for mig som en fullstandig gata. Som ni vet startade jag for Oresundsflygning
och tankte forst endast flyga ett hvarf rundt banan, innan jag gaf mig i vag. Emellertid markte
jag, att motorn var i olag, och jag beslot att gá ett hvarf till for att kora in motorn. Fortfarande
intraffade feltandningar, och jag miste ga annu ett hvarf. Plotsligt tvarstannade motorn —
Och det bar nedIt
i rasande fart, men dock i glidflykt. Under vanliga fall brukar jag ju Ora mina nedstigningar
just med afstannad motor, men da jag natt nara marken, satter jag motorn i gang for att titer
hoja mig ett stycke och sedan sakta na marken. Nu strejkade emellertid motorn, och foljaktligen
korde maskinen med valdsam fart i jorden.
— Och baron forlorade icke sinnesnarvaron?
—Det hade varit (Loden for mig. SI fort jag markte, att motorn stannade, stod det klart for mig,
att det gallde lifvet, och under den oerhordt hastiga nedfarden var det ej mycken tid att tanka.
SI snart maskinen natt marken, hoppade jag ur — oskadd. Maskinen reste sig med stjarten i
vadret, medan hjulen, propellern och de undre delarna forstordes. —
—Kan man misstanka ett attentat?
— SIdant f a r man inte ifragasatta. [— —
— Ar motorn skadad?
— Nej, gudskelof dr den helt och Wallet orord. [— —

Vid demonteringen av Cederstroms Bleriotflygplan senare, visade de sig att ett
papper hade trasslat in sig i motorn och f'att den att stanna. Detta haveri gjorde att
Cederstroms chans att forst flyga over Sundet gick om intet. Flygplanet tog flera
dagar att reparera. Bland annat fick en ny propeller bestallas fran Frankrike. Under
tiden var Knud Thorups Berg & Storm-flygplan fortfarande inte flygdugligt och
Nerves Voisin "Wampa" gick ej bra. Den ende som nu bade forutsattningarna var
Robert Svendsen.
Fig. 7. Svendsen, Cederstrom
saint Nervo i borjan av juli
1910. Fotografisk Forlag.
— Vykort. Fd7fattarens samlingar.
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FOrsta Oresundsflygningen
Nedan foljer en sammanstallning av artiklar om Oresundsflygningen hamtade
ur samtida svenskt och dansk dagspress.
Framstallningen ar framst en sammanslagning av Berlingske Tidendes och Sydsvenska Dagbladet Snallpostens skildringar — "Flyvningen over Oresund udfort"resp. "Nu har det skett. Robert Svendsen
har flugit aver Sundet" — publicerade den
18 juli 1910. Artikeln i BT har — utom
Svendsens egen berattelse om flygningen
och den danske kungens lyckonskningstelegram — oversatts till svenska. Aven
uppgifter i Arbetets artikel "Flygningen
over Sundet en verklighet. En dansk blev
den forste" publicerad den 18 juli och
Berlingske Tidendes artikel "Flyvningen
Fig. 8. Svendsen vid sitt Voisinfiygplan i borjan over Sundet fejres" inford den 20 juli har
av juli 1910. Fotografisk Forlag. — Vykort. medtagits.
Forfattarens samlingar.
[BT:] Natten till iga'r [dvs. den 17 juli], vid 2-tiden, drog Svendsen ut sin maskin fran hangaren.
Den hade [...] precis blivit grundligt oversedd, och Svendsen hade de basta forhoppningar
om, att den nu skulle visa sig att vara i ett sa.clant skick, att han kunde vaga sig pa wren Over
vattnet. Stor konkurrens hade han inte att frukta. Hans varste konkurrent, baron Cederstrom,
var i Malmo, medan hans flygplan var under repareration. Thorup kunde inte ga upp, for inte
heller hans maskin var i flygdugligt skick, och fran Nerves sida var der inte mycket att frukta,
for under de senaste kvallarna hade det visat sig, att han inte riktigt kunde sin maskin till
vaders.
Sa bra da, att Svendsen nu var fast besluten att utnyttja chansen, om den kom i form av
gott wader. Han ville dock vara salter pa, att flygturen hade forutsattningar att lyckas, och darfor
beslutade han forst att gora en ordentlig provtur.
[Strax fore Id. 3] ringde Svendsen oss [dvs. danska journalister i Malmo] for art fa upplysning
om vaderforhallandena i Sverige [och fick till svar att forhallandena var idealiska]. Samtidig
fragade han, om det inte yore mojligt for oss att skaffa ett par svenska motorbatar till sakerhet.
Forsaken maste dock enbart pa grund av den sena tidspunkten snabbt overges. Pa var fraga,
om han sa skulle starta, svarade han jakande. Vi hoppas pa snart aterseende och beger oss till
Limhamnsfaltet tillsammans med en del svenska journalister, som fan meddelandet om hans
startbeslut samtidig som vi.

a

134

ORESUNDSFLYGNINGEN

Kort efter att han hade dragit maskinen fram [ca U. 3.30], steg han upp, och efter att ha
rundat platsen en gang tog han en liten tur ut over Sundet. Drygt 8 minuter darefter landade
han igen pa flygplatsen, kontrollerade maskinen noga, men steg inte omedelbart upp igen,
da han menade, att han markte nagon vind ute over Sundet, liksom rapporter fran Malmo
gick ut pa, att det blaste nagot, men att det verkade, som om vinden lagt sig mer och mer. Da
detta verkligen blev fillet pa denna sidan Sundet och da rapporterna fran Malmo ocksa lod
gynnsamma, beslutade Svendsen, au han nu skulle gora allvar av den lange planerade flygning
och han meddelade per telefon darefter var medarbetare, som uppeholl sig i Malmo, att nu
skulle han starta.
Da klockan var 7 minuter over 4, agde starten rum, och sa snart han hade natt den hojd,
han onskade, satte han kurs over Saltholm mot Malmo.
Den inte sarskilt talrika askadarskaran, som hade meat upp pa flygplatsen, hurrade for den
sympatiske flygaren och onskade honom lycka till pa farden, da hans maskin svavade ut over
vattnet. Vadret var klart, och man kunde folja maskinen mycket langt, anda till den andra
sidan av Saltholmen. Till sist syntes den enbart som en liten prick.
Motorn bullrar.
[SDS:]
Plotsligt begynte vi [dvs. de vantande askidarna pa Limhamnsfaltet i Malmo] marks ett huller,
skarpt och genomtrangande. Att det kom ifran en motor, kunde man ju latt hora. [— — —]
Flygmaskinens synes.
Med alit lifligare uppmarksamhet spejade vi mot synranden, och en of oss varsnade plotsligen
en liten svart prick, som tycktes flaxa och forflytta sig. Genast sago vi allihop detsamma. Den
lilla svarta pricken, som holl sig ungefar hundra meter ofver vattenytan, kom narmare och blef
alit storre. Ingen tvekade. [— — —] Konturerna borjade framtrada, och att det var hr Svendsens
biplan sag en hvar. Med hastig fart narmade det sig, och spanningen bland de fataliga vantarne
blef alit storm. [— — —]
[BT:] Maskinen ar nu inte langt borta. Fa minuter darefter svanger den in Over land.
[SDS:] Synen var oforgatlig. Det var som en lysande jatteinsekt svafvade fram dyer oss, doft surrande, forgylld of morgonsolen. Hvarje dess rorelse var plastiskt skon.
[BT:] Man ser Svendsen ta av sig sin mossa och vifta med den. Vi ar i alit aria manniskor [till dessa
horde Carl Th. Dreyer for Berlingske Tidende och Alfred Fjelner for Sydsvenska Dagbladet
och tva herrar fran Stockholmspressen, Aftonbladet respektive Dagens Nyheter] som halsar
honom valkommen pa svensk mark. Ur vara lungors fulla kraft utropar vi hurrarop.
De svenska journalister, som hade kommit ut till Limhamnsfalter som tvivlare, ar nu helt
"bona" i entusiasm. De springer ikapp for au forst na fram till den lycklige segraren, som nu
fran en 650 av ett hundratal meter gin en sallsynt elegant landning.
[... De sprang] riktning mot den punkt, maskinen forst rorde marken utan att ta i berakning, att maskinen rullar ett langt stycke, innan den stannar. Darigenom blev det den unge
danske medarbetaren pa tidningen BT [Dreyer], som forst fick gladjen att trycka Svendsens
hand efter den val overstandna Sundsflygningen och onska honom lycka till.
Landningen
[SDS:] Frisk och pigg, hoppade Svendsen ner fran maskinen. Han var en smula svettig — annars
hade den profvande farden ej bekommit honom alls.
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[BT:] Under tiden hade de svenska journalisterna kommit fram och gratulerat den lycklige
flygaren. [SDS:] En av var tidnings medarbetare var den forste, som rackte honom handen till
valkomst. Och aviatikern var inte anspriksfullare an att han med aura storsta fornojelse "halsade"
den pilsnerbutelj, som en av de tillskyndande overrackte. sa framtradde ceremonimastaren i
klubben "Sanekulla vantare"'och tolkade i nagra varma ord stundens betydelse samt utbragte
ett med hurrarop och jubel atfoljt lefve for triumfatorn dyer Oresund.
Maskinen fick sta. [— — — Den] hade tagit precis lika liten skada som hr Svendsen sjalf. Den
stod utanfor Sinekulla anhaltstation hela dagen i gar, och tusentals manniskor vallfardade ut
for att betrakta det celebra fortskaffningsmedlet.
Baron Cederstrom
[BT:] Efter at ha fatt ett par tillfalligt narvarande till att sta vakt vid maskinen, begav Svendsen
sig upp mot en av villorna i narheten. Han hade emellertid endast kommit nagra fi steg innan
nagon ropade till honom. Det var Svendsens farligaste konkurrent, baron Cederstrom, som
for narvarande bor pa Badhotellet i Limhamn.
[SDS:] Jag [artikelforfattaren] hade lofvat att halla honom [dvs. Cederstrom] a jour med vad
som kunde komma att sig tilldraga i Klovermarken. Pa aftonen dagen innan fick han besked
om att hr Svendsen amnade starta, men baronen svarade lakoniskt: "Han flyger inte, om
han far en million". Baronen bad oss underratta hr Svendsen om att det blaste starkt ute vid
Limhamn — mint tre meter — men i alla fall blef det han sjalf som om en stund ringde upp
"Flyvepladsen" och gentlemannamassigt underrattade sin konkurrent om att vinden mojnat of
och att ingen fara fanns. [— — —1 Hans [dvs. Cederstroms] lilla fortjusande friherrinna var med,
och en kvinnlig slakting befann sig ocicsa i hans sallskap. Med gladje omfamnade baronen sin
segrande medtavlare och gratulerade honom till framgangen.

Enligt SDS sade Carl Cederstrom foljande:
"Kare Svendsen, det var val, att det blev du! Jag unnar dig det sa val. Fastan naturligtvis
hade jag heist velat, att det varit jag sjalf. Men vi traffas nog pa andra banor."
Enligt BT vid samma tillfalle:
"Jeg er dog glad ved, at det er Dig, som er kommen over, thi Du har i al den Tid, vi
har kendt hinanden, vxret en god Kammerat."
Enligt Politiken: "God dag, din Javel, det gor mig ondt, at du kom forst, men du
skal alligevel have Tak og Ros for din Daad."
SDS fortsatter:
Hr Svendsens forsta tanke var att fa forbindelse med Kopenhamn och underratta fadern om
det lyckliga resultatet. Men att fa tag i en telefon var inte alldeles last. Undertecknad [dvs.
artikelforfattaren] tog hand om den nu sa ryktbar vordne mannen, och arm i arm vandrade vi
ut pa spaning. I rva villor slogo vi alarm forgaves, men i den tredje lyckades det.
Pa byggmastare Stenmarcks villa "Framnas" blev det i allra storsta hast anordnadt en
luftseglarefest, lika originell som glad.
Medelpunkten var ju forstas Robert Svendsen, den stolte segerherren.
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sa har berattade Svendsen om sin flygning enligt Berlingske Tidendes utsande
medarbetare Carl Th. Dreyer:

SAItholm

MAL

.r

LIMHAMN

Din &mks aviatikern ROBERT SVENDSEN
Oa den mask* pi Yam ban i sondags Iorstog sin flykt over Sundet

Fig. 9. Svendsens vag over Oresund.

Fig. 10. Teckning publicerad i Oresundsposten den
20 juli 1910.

[BT:] En halv Snes Minutter over 3 [dvs. 3.10] startede jeg forste Gang og tilbagelagde hurtigt
Halvejen til Saltholm. Maskinen blev imidlertid i den Grad trykket ned af Sidevinden, at jeg
ikke turde fortswtte, men foretrak at vende om og afvente bedre Lejlighed.
En saadan kom ret hurtigt, og nogle Minuter over 4 startede jeg paany. Over Saltholm laa
endnu en Del Kastevinde, men jeg havde sagt til mig selv, at jeg v i 1 d e igennem — det var jo
tredie Gang jeg for Alvor gjorde Forseget paa at naa over Sundet. Jeg naaede da ogsaa lykkelig
over Saltholm, skont jeg ikke var langt fra at have maattet lande der istedetfor. Maskinen begyndte nemlig pludselig at dale, uden at jeg straks kunde forstaa, hvad Grunden var dertil. Saa
opdagede jeg, at den tynde Kabel, som forer hen til Karburatoren, havde strakt sig. Jeg maatte
saa under Resten af Turen med et Par Fingre stemme Kablet op, for at Motoren ikke skulde
gaa istaa eller lobe langsommere. Det gjorde lidt ondt i Fingrene; de er helt dode endnu.
Forovrigt havde jeg under hele Turen Sidevind, og den Rute, jeg har flojet, slaar derfor
vistnok ogsaa en Bue mod Syd.
Megen OpmzrIcsamhed kunde jeg ganske naturligt ikke ofre paa, hvad der laa under mig.
Men naar man er vant til at fire inde over Land, er det en mxrkelig Fornemmelse at flyve
hen over Vandets vide, blaa Flaade. leg sejlede hen over et Par Dampere [dvs. Ingare]; fra den
ene af dem — det var vistnok en Bornholmerdamper — led Hurraraab op til mig. Lige under
Saltholm saa jeg endvidere endel Fiskerbaade ligge.
For Resten var mit Blik vzsentlig rettet mod Limhamnskorstenene. Lige nordfor dem
vidste jeg, at min Landingsplads laa. Nu staar jeg her og har forelobig [dvs. for
kun
det Onske at komme til en Telefon. Jeg ved, at min Fader och flere med ham med Spznding
venter at here fra mig.
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Dar Milos tal.
[SDS:]
Manga tal. Varden [i huset
"Framnas"] utbragte en val
formulerad och en-tusiastisk skit for dagens hjalte.
Frih. Cederstrom hojde
ocksa sitt champan-jeglas
och tackade for godt kamratskap, en af de narvarande journalisterna foreslog ett leve for hr Svendsens fader, och sedan hurrades det bade for DanFig. 11. Svendsens demonteradeflygplan lastat pit' en hastvagn infor mark och Sverige, bade for
hemtransporten. 17 juli 1910. — Foto. Fihfattarens samlingar.
Svendsen och Cederstrom
och for friherrinnan ocksa. Det blev en fin valkomstfest, sa improviserad den var.
Luftseglarens frukost.
Och sa var den lilla hyllningen slut. Men hr Svendsen hade rattighet att vara bade trott och
hungrig. Pa hotellerna fanns det ingen mojlighet att uppbringa en matbit. Men en af oss journalister atnjuter formanen att vara hyresgast hos en av stadens utmarktaste hokeriinnehavare.
Dit fick bilen ga, och dar fick hr Svendsen bade senor och brod, ost och sill och varmratt och
61 och snaps och frukt med ett glas madeira.
Fester och intervjuer.
Sedan blev det [Hotell] Kramer [vid Stortorget] hyllningstal och jubel och entusiastiska bravorop af alla mojliga nationers resande. Bredvid [Karl X Gustav-]statyn holls ett vacker tal for
hr Svendsen [som bunks i gullstol pa Hamngatan] och en stor folkmassa instamde i leveropen.
Sa kom det med forsta baten minst tjugo danska journalister, som ville intervjua. Arme hr
Svendsen! Intervjuarna drojde lange. [— —
Naturligtvis blev det sedermera [vid 7-tiden pa morgonen] nationell fest pi [naraliggande]
Savoy.
Den genomtrotte och utpinade Svendsen hade inte Fitt en blund i ogonen, nar han for till
Kopenhamn med 11,15-baten [ hjulangaren "Gylfe"]. Det var fullt med folk nere vid hamnen,
och det blef tal och hurrarop utan atervando. [— — Afven under firden till Kopenhamn
hyllades han entusiastiskt af de medresande.

Fig. 12 Svendsen ombord pa hjukingaren
Gylfe pd vdg hem till Kopenhamn den
17 juli 1910. — Foto. Malmo Museers
samlingar.
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Enligt tidningen Arbetet (18/7) flyttades Svendsens plan frin nedstigningsplatsen
narmare bort at Bellevue. Polisbevakning anordnades. Flygplanet monterades isar
samma dag, lastades pa en hastdragen flakvagn och fordes till Limhamns hamn,
varifran det senare hamtades av en motorbat. Enligt uppgift i BT hade fartyget
redan pa morgonen utgatt fran Kastrup till Limhamn och sedan &gran, med dess
vardefulla last, gait vidare till Amager.
Jubel i Malmo och Kopenhamn.
[SDS:]
Vid landstigningsplatsen [Oresundsbatarnas] i Kopenhamn hade en myckenhet folk samlats.
Med hurrarop och viftningar mottogo danskarne sin landsman.
I gullstol bars hr Svendsen fran angbaten [Gylfe] till en automobil [som vantade utanfor
tullbyggnadenb i hvilken han tillsammans med styrelseledamoterna i "Skandinavisk grodrom"3
for till det nya Paladshotel for ytterligare firande]. Ofverallt fran fonstren viftade man till
hyllning.
Efter framkomsten till hotellet samlades en stor skara manniskor i festsalen, dar kapten
Federspiel lyckonskade icke endast Svendsen, utan afven Danmark till den seger, som vunnits
och som skulle blifva foremll for uppmarksamhet overallt i Europa.

Av artikeln "Flygningen aver Sundet" in SDS 20 juli 1910, s. 6, sa var stamningen
pa festen var den allra basta och Hera tal bolls. Journalist Dreyer boll valkomsttalet,
senare fOljd av Fritz Magnussen, Arnold Richard Nielsen, fabrikor H. C. Christiansen
och grosshandlare Salomonsen. Svenskarna lyste med sin franvaro, men ett telegram
kom dock med foljande lydelse: "Klubben Sanekulla vantare bringar sin frejdade
hedersledamot och de danska kamraterna hjartlig halsning."
Efter festen gick Svendsen till en biograf och kunde dar se sin egen flygning ut
Over Sundet i "levande bilder".
Lyckonskningstelegram fran konungen
Svendsen mottog under dagens lopp aven talrika lyckonskningstelegram, bl.a. ett fran
konung Fredrik VIII. Konungen, som for tillfallet befann sig pa fartyget "Dannebrog"
i Aarhusbukten hade genom ett tradlost telegram fatt underrattelse om Svendsens
lyckade flygning. Telegrammet, som konungen sande aviatikern, hade foljande lydelse:
MM varmeste Lykonskning til Deres saa smukt og lykkeligt udforte Flyvning over Oresund.
Dannebrog. Aarhusbugten.
Frederik Rex

Hederspris och andra priser
Danska Marindepartementet hade i borjan av juni 1910 genom danska aeronautiska
sallskapet utsatt ett hederspris, bestaende of en silverpjas, till den forste dansk som
flog Over Sundet. Detta pris overlamnades under hogtidliga former den 19 juli 1910
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av konseljpresident Klaus Berntsen, som i sitt tal gladdes Over att det var en dansk
man som utfort bedriften.
Andra narvarande vid overlamnandet var Marineministeriets direktor, kommend& Hammer, Det danske Aeronautisk Selskabs styrelse, kommendor Tuxen,
premierlojtnanterna Ramm och Rechnitzer.
Hederspriset bestod av en efter ritningar av bildhuggaren Henriksen utford
silverpokal. Den hade forsetts med foljande inskription pa locket: Robert Svendsen,
Kobenhavn—Malmo, den 17. Juli 1910.
Pa sidan: Marineministeriets iEresprxmie for den forste danske Flyvning med
Aeroplan over Oresund.
Ryttmastare Linders hederspris pa 5.000 kr till
den forste danske eller svenske aviatiker, som lyckades flyga mellan Kopenhamn och Malmo, overlainnades till Svendsen forst onsdagen den 10 augusti
1910, di Svendsen anmodades att infinna sig hos
svenska legationen. Envoyen Gunther, som i narvaro
av legationssekreterare Heidenstam och premierlojtnant Rechnitzer, representant for det Danska
aeronautiska sallskapet, overlamnade priset, holl ett
kort tal, " hvarvid han uttalade sin gladje dyer att fa
overlamna det svenska priset at en sa ung och modig
man" (SDS 11/8 1910).
Vissa kallor antyder att Svendsen erholl bortat
12.000 kr i olika priser, men flera danska priser tycks
ha stannat vid tomma 'often och utbetalades aldrig.
Fig. 13. Pokalen.

Fig. 14. Fdrgprofil flirestallande Robert Svendsen Voisinbiplan 1910. — Teckning utford av
Martin Miettinen 2010.
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Andra 0. resundsflygningen
Man skulle kunna tro att viljan att Ora om Svendsens flygning skull avta nagot,
men icke. Ett belopp pa 2.500 kr fick aviatikern Thorup att den 12 augusti skriva
kontrakt med direktor Anders Jensen, Marienlyst. Det var for ovrigt samme Anders
Jensen som aret innan hade oyertalat Folmer Hansen att forsoka flyga over Sundet.
Knud Thorup skulle under tiden 16-21 augusti forsoka Rol-eta en flygning fran
Marienlyst till Sverige och ker. Startplatsen skulle bli omedelbart framfor Marienlysts
restaurant. Thorup reste visserligen till Marienlyst vid Helsingor med flygplan och
talt, men av olika skal blev det inga flygningar. Direktor Jensen tankte nog i forsta
hand att Thorups narvaro skulle locka fler gaster till restaurangen da sasongen led mot
sitt slut. Aven Cederstrom undersokte den 17 augusti mojligheterna att flyga over
Sundet mellan Helsingor och Helsingborg. Marienlysts kuperade strandomrade ansag
han dock ej som lamplig startplats. Cederstrom atervande istallet till Klovermarken
for att invanta rag tillfalle.
Den 24 augusti fick friherre Cederstrom sin revansch. sa har skriver SDS den 25
augusti 1910, s. 4:
Friherre Cederstrom hat flugit aver Sundet.
Tjugotre minuter mellan Kopenhamn och Malmo.
Sundsrekord och skandinaviska rekord
I gar f.m. vid tiotiden telefonerade greve [Nils] Barck till oss (dvs. SDS] fran Kopenhamn, att
friherre Cederstrom strax %rut flugit aver Amager under en timme och fyra minuter.
Uppstigningen skedde kl. 8 f.m och nedstigningen kl. 9,4 fun. 4-6 meter vind radde.
Artilleriregementet hade ofningar samtidigt under hela flygningen. De narvarande hyllade
Cederstrom med ovationer och leverop.
Senare meddelade oss friherre C. i telefon, att han hade tankt flyga till Malmo, men vindstotarne voro for oberakneliga. Pumpen [till motorn] fungerade icke riktigt, utan friherre C.
blef ofverstankt av vatten och olja.
Genom denna flygning i gar dyer Amager, satte friherre Cederstrom ett glansande
skandinaviskt rekord betraffande saval tid som langd. Rapport om flygningen insandes till
Aeronautiska klubben i Paris och friherre C. inregistrerades dar som forsta klassens aviatiker
(den hogsta utmarkelsen).
Friherre Cederstrom hade varit mycket tidigt uppe pa morgonen, och efter den anstrangande
flygningen Over Amager var han ganska tram men sedan han hvilat sig nagot och iakttagit att
gynnsamt flygvader radde, bestarnde han sig framat eftermiddagen for att flyga till Malmo.
Klockan fem minuter dyer sju meddelades oss fran flygplatsen i Kopenhamn, att friherre
Cederstrom klockan precis sju flugit mot Malmo. Starten fran flygfaltet agde rum Id 6,59 [dvs.
18.59], men forst flog friherre Cederstrom ett par hvary rundt, innan han begaf sig ut dyer
Sundet.
Ett par of tidningens medarbetare begafvo sig genast vid underrattelsen om starten i automobil till Limhamnsfaltet, och manga minuter efter framkomsten dit drojde det inte forran
friherre Cederstroms flygmaskin blef synlig. Sundet lag stilla, har och dar krusadt av en vind141
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kare, solen gick underbart vackert ned och langt, langt borta syntes flygmaskinen, till att borja
med som en stor fisknals. Men snabbt tilltog den i storlek, och om ett par minuter blef man
i tillfalle att tydligt iakttaga den. Kursen gick fran den stund, da maskinen forst observerades,
rakt pa Limhamnsfaltet, men darefter andrade den riktning och gick mera soderut. Det sag
under en minuts tid ut, som om friherre Cederstrom tankte gra rundt Limhamn, for att sedan
dyer land Para mot Malmo, men darpa andrades kursen till nordost, och klockan 19,23 e.m.
landade friherre Cederstrom hogst elegant pa Limhamnsfaltet mitt
for byggmastare [N. J.] Stenmarcks villa. Friherre Cederstrom, som
hoppade raskt av sin flygmaskin, halsades hjartligt valkommen av
denna tidnings medarbetare, redaktor Osterdahl, som ocksa utbringade ett lefve for honom, hvilket entusiastiskt besvarades med
kraftiga hurrarop of de sju 3 atta personer, som i en hast kommit till.
Lange drojde det emellertid inte forran folk i stora skaror anlande.
Taget fran Malmo till Limhamn ld 7,15 [dvs. 19.15] stannade [dvs.
vid Sanekulla anhalt] just da friherre Cederstrom landade och alla
passagerarna lamnade genast vagnarna och sprang mot platsen, dar
den stora maskinfageln [dvs. B16riotflygplanet] nu stod lugn och
stilla efter den djarva flykten. Ater hojdes entusiastiska hurrarop for
friherre C., hvilken darefter begaf sig upp i byggmastare Stenmarcks
villa for att underratta flygplatsen i Kopenhamn om farden. Den
hade foretagits pa en hojd av omkring 200 meter och vadret hade
varit alldeles lugnt utom dyer Saltholm och Flintrannan, dar nagra
Orr.undstlygazen, Irib. Carl
C•derstribm.
starka vindstotar sate trycka ned maskinen. Det hade varit friherre
Cederstroms afsikt att flyga in Over Malmo och rundt Petri kyrktorn
Fig. 15. Teckning av Orefor att darefter flyga tillbaka Kopenhamn, men dyer det svenska
sundtflygaren Carl Ceder- landet lag nu dimma, som ofvanifran sedd var sa tat, att friherre
strum. Publicerad i ire Cederstromicke kunde observera fabriksskorstenarne i Limhamn,
sundsposten den 25 augusti
forran han var sa godt som inpa dem.
1910
Och dad& ansag friherre C. det
klokast att ga ned, hvilket [...]
skedde hogst elegant. Motorn hade hela tiden fungerat
utmarkt och intet annat missode hade under farden
intraffat, an art hvarfvraknaren gait kinder. Men det
betydde ju ingenting.
Grosshandlare Lorens Faxe inbjod friherre
Cederstrom till sin villa Framnas, och darinne
halsades friherre C. med ett glas champagne valkommen av grosshandlare F i ett litet hjartligt och
fint tal. Darefier begaf sig friherre Cederstrom ater
ned till sin flygmaskin for att demontera densamma.
Det visade sig namligen vid undersokning att luften dyer
Sundet var alltfor disig for en fard tillbaka.
Tjanstvilliga manniskor hjalpte till med att
Fig. 16 Ensidi g minnesmedalj av jurn foreplocka vingarne of maskinen; men detta visade
stiillande Carl Cederstrom tillhorande Malmo
sig vara en ran invecklad historia med de primuseer. Formgiven av Jenny Salicath. Tillmitiva verktyg, som stodo till buds. Klockan
verkningsar okiint. — Foto: Martin Miettinen.
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tio fordes emellertid maskinen upp till villa Framnas, dar den overtacktes med pressenningar
och forvarades under tullens bevakning. Darefter begaf sig friherre Cederstrom och en del
tidningsman i hofleverantor [fiskhandlare] Soderbergs motorbar "Wolverine" fran Ribersborg
till Strandpaviljongen, dar sup6var anordnad for friherre C. [i Segelsallskapets klubbrum]. Vid
intradet i Strandpaviljongten hyllades friherre Cederstrom med hurrarop och livliga applader
of den mycket talrika publik, som dar var forsarnlad.

Vad hande sedan?
Carl Cederstrom hade raddat Sveriges ara och reste efter sin lyckade Sundsflygning
vidare till Stockholm for att dal i september ater konfronteras med Robert Svendsen
i olika flygtavlingar. Cederstrom fortsatte sedan med flyguppvisningar ytterligare ett
par ar i Sverige och Norge och blev mycket popular. Hans Bleriotflygplan saldes av
Bilbolaget den 15 maj 1911 till Danmark. Den nye agaren kunde dock inte flyga
det sjalv och trottnade ganska snart. Knud Thorup fick provflyga planet den 3 juni
1911. 1912 Aides det tillbaka till Sverige och flogs en kort period av kandidat Tord
Angstrom. Planet havererades dock samma air och skrotades senare. Dess Labormotor
finns dock bevarad pa Tekniska museet i Stockholm.
1912 och 1913 driver Cederstrom en flygskola pa Malmslatt. 1914 startar han
flygplanstillverkning tillsammans med Sodertalje verkstader. Aven flygutbildning
erbjods i Sodertalje. I slutet av 1916 bildade han en ny flygplansfabrik som fick
namnet Nordiska Aviatik AB (NAB). I samband med en leveransflygning fran Furusund till Finland den 29 juni 1918 omkom Cederstrom och hans passagerare Carl
Gustaf Krokstedt. Carl Cederstrom blev 51 ar gammal.
Robert Svendsen blev givervis efter Oresundsflygningen mycket efterfragad. Narmast blev han inbjuden till att delta i den forsta svenska flygveckan i Stockholm
i september 1910. Flygplanet han anvande i Stockholm var detsamma som vid
Oresundsflygningen. Den 11 februari 1911 flog Svendsen i Helsingfors. Han satte
bland annat dansk hojdrekord 1911 med en topphojd pa 536 meter. I juni 1911
flog han pa hantverksmassan i Hassleholm. Den 2 september 1911 utforde Svendsen
Skandinaviens f6rsta postflygning genom att med 150 brev flyga fran Middelfart till
Fredericia Over Lillebx1t.
Robert Svendsen tog aysked fran flygandet tisdagen den 30 april 1912. Det gjorde
han genom att tva ganger flyga runt Klovermarken pa 15 meters hojd med prins
Axel som passagerare.
Svendsen atervande till H. C. Christiansens foretag och fick forst arbete i en
bilfirma i Aarhus. Senare fortsatte han med bilhandel i Kopenhamn.
Svendsen deltog i de jubileer som halls till Oresundsflygningens minne. Den 17
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juli 1930 deltog bade han, Ellehammer och Peter Nielsen. Aven hans hustru och
en amerikansk slaking till Svendsen, mrs Hale, var med. Festligheterna borjade pa
Malinos flygplats pa Bulltofta, dar general Linder (som 1910 var ryttmastare) holl
ett valkomsttal. Darefter akte gasterna till Limhamnsfaltet. Pa kvallen fortsatte man
festligheterna pa Restaurant Nimb i Kopenhamn, dar det anordnats en bankett.
Bland gasterna fanns aven den tyske konstflygaren Glardon och direktor T. Rothe,
H. G. Wachtmeister och flygaren lojtnant Nils Soderberg.
1930 blev han den forste hedersmedlemmen i foreningen Danske Flyvere stiftad
den 18 augusti 1917.
I samband med en roddtur vid Samso kapsejsade baten och Svendsen drunknade
den 17 juli 1938, 53 ar gammal.
Knud Thorup fick under aterstoden av sin flygkarriar aldrig chansen att flyga riktigt bra
flygplan. I september 1910 flog han ett par tre ganger under flygveckan i Stockholm
med ett av de svenska flygpionjarerna Ask och Nyrop konstruerat flygplan. 1911 tar
Thorup ha provflugit grosshandlare Hansens Bleriot (f d. Bilbol). Likasa tycks han
ungefar vid samma tid ha forsokt provflyga ett nytt danskbyggt flygplan, namligen
H. C. Christiansens "Mage-monoplan". Darefter tycks han av flera skal ha trottnat pa
flyget. 1911 gifte han sig och atergick till att arbeta i familjeforetaget Munkekx1deren
i Aarhus som affarsman.
Under forsta varldskriget var han inkallad i den s k "Sikringsstyrken". Under den
perioden fick han endast flyga som passagerare. Senare i Aarhus blev han innehavare
av Thorups Bodega. I borjan av januari 1942 hittades han dod nedanfor trappan i
sin vinkallare, troligen drabbad av hjartslag, endast 56 ar gammal.
Alfred Nervo drog sig tillbaka fran flygningen redan hosten 1910. Sarskilt ekonomiskt
lonsamt hade inte flygandet varit for honom. Enligt vannen journalisten Elias
Nielsen blev Nervo och agarna till "Wampa" ovanner. Besvikelsen Over att Nervo
inte lyckades med att bli den forste som flog Over Oresund var stor. Nervos flygplan
Wampa kom fran och med hosten 1910 att anvandas som skolflygplan. Den 31 mars
1911 totalhavererade eleven Sand (kallad "Flyvesand") med planet. Sand klarade sig,
men Wampa fick skrotas. Flygskolan stangdes kort darefter, eftersom man saknade
anvandbara flygplan. Motorn ateranvandens i H. C. Christensens flygplan kallat
"Kolonihaven".
Ar 1911 gifte han sig med Jenny Sofie Flemine Ruff. Aren 1913-1915 arrangerade
han tidningen Politikens stora motortavling Kopenhamn—Skagen tur och retur. 1917
blev han invald i foreningen Danske Flyveres forsta styrelse. Efter forsta varldskriget
arrangerade han biltavlingar pa Fano strand.
Aven om Nerve) upphorde med aktiv flygning sa upphorde inte hans intresse for
144

ORESUNDSFLYGNINGEN

motorsporten. Fram till sin dod var han anstalld som sportjournalist i tidningen
Politiken och anses som Danmarks forste flygjournalist. Han skrev tva backer om sina
upplevelser som racerforare och flygpionjar: Ti Aar bag Rattet — Fra Automobilernes
og Motortyklernes Barndomsaar (1917) och Ti Aar bag Rattet — Fra Flyvemaskinernes
Barndomsaar (1918).
Efter en tids sjukdom i lunginflammation och tuberkulos avled Alfred Nerve) den
10 augusti 1921 endast 41 ar gammal.

Noter

2

3

Skildringen av den forsta Oresundsflygningen (17/7 1910) bygger vasentligen pa artiklar — ofta
osignerade — i svenska och danska dagstidningar fran juli 1910. Jag har aven haft nytta av GOran
Winges uppsats om Robert Svendsens Sundsflygning (1985). For citat galler foljande. Sidhanvisning
anges om tidningen ar paginerad. Originalhandlingarnas ortografi och interpunktion foljs
bokstaystroget. Kortare citat inleds och ayslutas med citationstecken. Langre citat inleds med
kolon och sans med indrag och mindre storleksgrad och utan citationstecken. Utelamnade ord eller
meningar markeras med tre punkter respektive tre tankstreck i hakparentes. Kommentarer eller
tillagg som Ors av forfattaren i citat sans i hakparentes. Danska chat har i allmanhet oversatts till
svenska av forfattaren. Roberts Svendsens egen skildring av Oresundsflygningen och den danske
kungens lyckonskningstelegram aterges dock pa danska. Rubriker i citaten ar dels hamtade fran
artiklarna, dels gjorda av mig.
Foreningen Stinekulla viintare grundad 1910 — en av stiftarna var Alfred Fjelner vid Sydsvenska
Dagbladet Snallposten — bestod framst av en grupp journalister som bade det gemensamt an de
talmodigt vantade pa den flygning som skulle komma att bli historisk.
A/S Skandinavisk Aerodrom bildades i juni 1910 och lat under hasten uppfora flera byggnader
och plank pa Klovermarken med syfte att bland annat genom arrangerade flyguppvisningar tjana
pengar pa intrade, restaurangbesok m.m. Flygplatsen med byggnader invigdes officiellt den 11
april 1911, men pa grund av ogynnsamt vader genomfordes inga flygningar den dagen. Efter ett
par ar rikade foretaget, trots man arrangerat olika publikdragande flyguppvisningar, i ekonomiskt
trangmal. Redan i borjan av 1913 blev byKnadema forsatta i tvangsauktion. Det slutade med att ett
nybildat konsortium kopte alit for 8.000 dkr. Darefter bildades ett nytt aktiebolag — Aktieselskabet
Flyvepladsen — med A. Lowenstein som verkstallande direktor. Men trots ny ledning lyckades bolaget
arida inte dra in tillracldigt med betalande besokare. I augusti 1914, vid varldskrigets utbrott,
upphorde flyguppvisningarna helt och Krigsministeriet loste in bolagets byggnader och hangarer.
Klovermarken anvandes darefter militart av den danska "Hxrens Flyveskole". "Skandinavisk
Aerodroms" byggnad revs 1985.
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Bilagor

Deltagarnas flygplan — Tebuska data
Roberts Svendsens flygplan "Dania"
Typ: Voisin-biplan, ensitsigt.
Tillverkare: Les Freres Voisin. 34, Quai du Point-du-Jour, Billancourt (Seine), Frankrike.
Tillverkningsar: 1909.
Motor: 1 st. 50 hk 7-cylindrig Gnome Omega luftkyld roterande stjarnmotor.
Tillverkare: SA des Moteurs Gnome. 3, Rue La Boetie, Paris, Frankrike.
Propeller: 1 st. 2-bladig Integrale trapropeller.
Tillverkare: L. Chauviere. 52, Rue Servan, Paris, Frankrike.
Spannvidd: 10,00 m.
Langd: 10,75 m (10,5 m?).
Hojd: 3,35 m.
Flygvikt: ca 450 kg inklusive forare.
Fart: ca 60 km/tim.
Alfred Nerves flygplan "Wampa"
Typ: Voisin-biplan, ensitsigt.
Tillverkare: Les Freres Voisin. 34, Quai du Point-du-Jour, Billancourt (Seine), Frankrike.
Tillverkningsar: 1909.
Motor: 1 st. 60 hk ENV typ 1 eller F. 8-cylindrig vattenkyld 90° V-motor.
Tillverkare: ENV, Courbevoie, Frankrike. (Motorn lar ha blivit rats snabbt overhettad, vilket forklarar
varfor Nerve) aldrig kunde gora langre flygturer.)
Propeller: 1 st. 2-bladig Voisin metallpropeller. Diameter: 2,6 m.
Tillverkare: Les Freres Voisin. 34, Quai du Point-du-Jour, Billancourt (Seine), Frankrike.
Spannvidd: 10,00 m.
Langd: 10,5 m (10,75 m?).
Flojd: 3,35 m.
Flygvikt: ca 540 kg inklusive forare.
Fart: ca 55 km/tim.
Carl Cederstroms flygplan
Typ: Bleriot XI monoplan, ensitsigt.
Tillverkare: Ateliers Louis Bleriot, Paris-Neuilly, Frankrike.
Tillverkningsar: 1909.
Motor: 1 st. 40 hk 4-cylindrig Labor vattenkyld radmotor.
Tillverkare: SA des Moteurs Labor Aviation, 29 Rue de Revoke, Levallois Perret (Seine), Frankrike.
Propeller: 1 st. 2-bladig Normale trapropeller. Diameter: omkring 2,08 m.
Tillverkare: Ratmanoff & Cie., 9, Rue E. Eschenberger, Puteaux (Seine), Frankrike.
Spannvidd: 8,6 m.
Langd: 7,65 m.
Flojd: 2,54 m.
Vikt: ca 280 kg.
Fart: ca 60 km/tim.
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Knud Thorups fiygplan
Typ: Berg & Storm monoplan, ensitsigt.
Tillverkare: A/S Burmeister & Wain Skibsvaerft, Kopenhamn, Danmark.
Tillverkningsar: 1909-1910.
Motor version 1: 1 st. 25-30 hk 3-cylindrig luftkyld Anzani. (Motorn overtogs senare av Hjalmar
Nyrop och installerades i Nyrop-Asks fiygplan "Grashoppan" som ersattning for dess Farcotmotor).
Motor version 2: ar 1910: 1 st. 40 hk 4-cylindrig Labor vattenkyld radmotor.
Tillverkare: SA des Moteurs Labor Aviation, 29 Rue de Revoke, Levallois Perret (Seine), Frankrike.
Propeller: 1 st 2-bladig fransktillverkad trapropeller. Diameter: ca 2 m. Stigning: ca 0,75 m. (Senare
anvandes troligen en dansktillverkad propeller.)
Spannvidd: uppgift saknas.
Vingyta: ca 15 kvm.
Langd: ca 8 m.
Vikt med Anzanimotor: ca 290 kg inklusive forare och bensin for 2 timmar (30 kg).
Fart: ca 60 km/tim.

De Prsta Oresundsflygningarna pionjardren 1910-1914
1) Pilot: Robert Svendsen
Flygplan: Voisin biplan

Amager—Limhamn
17 juli 1910

2) Pilot: Carl Cederstrom
Flygplan: Bleriot XI monoplan

Amager—Limhamn
24 augusti 1910

3) Pilot: Rene Cozic
Flygplan: Voisin? biplan

Jagersro—Amager
7 maj 1911

4) Pilot: Gabriel Poulain. Passagerare: Carl Dreyer
Flygplan: Poulain monoplan

Jagersro—Amager
4 juni 1911

5) Pilot: Rene Cozic
Flygplan: Voisin? biplan

Hillerod—Berga
30 september 1911

6) Pilot: Olof Dahlbeck
Flygplan: Sommer monoplan

Amager—Jagersro
29 juni 1912

7) Pilot: Olof Dahlbeck
Flygplan: Sommer monoplan

Amager—Healt vid Markaryd
10 oktober 1912

8) Pilot: Marcel Brindejonc des Moulinais
Flygplan: Morane-Saulnier typ H monoplan

Malmslatt—Amager
29 juni 1913

9) Pilot: Enoch Thulin
Flygplan: Bleriot XI monoplan

Helsingborg—Amager
29 juni 1913
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10) Pilot: Enoch Thulin
Flygplan: Bleriot XI monoplan

Amager—Landskrona
3 juli 1913

11) Pilot: Maurice Chevillard. Passagerare: Pedersen
Flygplan: Henri Farman HF 20 biplan

Amager—Jagersro
9 augusti 1913

12) Pilot: Maurice Chevillard. Passag. Prins Axel av Danmark
Flygplan: Henri Farman HF 20 biplan

Jagersro—Amager
10 augusti 1913

13) Pilot: Maurice Chevillard. Passagerare: Hugo Sundstedt
Flygplan: Henri Farman HF 20 biplan

Amager—Kviberg
14 september 1913

14) Pilot: Enoch Thulin. Passagerare: Otto Ask
Morane-Saulnier typ G monoplan

Lubeck—Landskrona
29 april 1914

15) Pilot: Hugo Sundstedt. Passagerare: Folke Winbladh
Flygplan: Henri Farman HF 22 biplan

Bremen—Malmo
30 juni 1914

16) Pilot: Werner Wieting. Passagerare: ?
Flygplan: Rumpler Taube monoplan

Warnemunde—Limhamn
18 juli 1914

17) Pilot: Lothar Wieland. Passagerare: Poul Pollner
Flygplan: Albatros biplan

Amager—Jonkoping
25 juli 1914

Overflygningar utan landning pa andra sidan
Parentes kring often anger art denna overflugits.
Pilot: Olof Dahlbeck
Flygplan: Sommer monoplan

Amager—(Limhamn)—Amager
22 juni 1912

Luftskepp: Zeppelin LZ13 "Hansa"
Passagerare bl.a. Ferdinand von Zeppelin

Hamburg—Amager—(Malmo)—Hamburg
19 september 1912
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Nytt fran Malmo Museer
AV LOUISE ANDERSSON

2009
Utstiillningar
Under aret fortsatte arbetet med att fornya Malmo Museers basutstallningar. Pa
Teknikens och Sjofartens hus oppnades utstallningen Muskier och motorer som
handlar om energi i sin vidaste bemarkelse. Planeringen och researcharbetet infor
den kommande basutstallningen Synen pa naturen fortsatte, liksom planeringsarbetet for en ombyggnad av Akvariet.
Under varen gjorde den sa kallade Automatorkestern comeback i utstallningen
Tidernas stad. Orkestern tillverkades i England, troligtvis i slutet pa 1920-talet och
har tidigare visats pa varuhuset Wessels i Malmo. Med renoverad mekanik och styrning, nya specialsydda kostymer och nyinspelad musik spelar nu orkestern "live"
varje lordag i utstallningen.

Fig. I. FrAn utstallningen Muskier och motorer. — Foto: Merja Diaz/Malmo Museer.
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Flera utstallningar som oppnades under 2008 fortsatte att visas under aret.
Jattegamla grejer — nya arkeologiska ftndftan Malmotrakten (t.o.m. 2 aug), Vdvt —
kurdiska mattor och skdnska tiicken (t.o.m. 30 aug), Gif akt spulltingar — glimtar ur
Malmohusarernas historia (t.o.m. 15 nov),Jattedjonk och hangarfartyg (t.o.m. 30 aug)
och Av finaste ull - innan lammen tystnar (9 nov 2008-26 feb 2009). I Fotografins
rum visades A kta — karlek, politik, jobb till den 1 februari.
Under aret oppnades 8 nya tillfalliga utstallningar. I borjan av juni oppnade
tre utstallningar inom Tema Sydafrika, ett temaar med bade utstallningar, arrangemang och pedagogiska aktiviteter: Mandela om Nelson Mandela liv; Svenskarna
och Sydafrika om svenskar och sydafrikaners engagemang i kampen mot apartheid
(bada 6 juni 2009-28 mars 2010) samt Then & Now — Bilder av Sydafrika under
och efter apartheid (6 juni-4 okt) med atta sydafrikanska fotografers bilder visades
i Fotografins rum. Den 20 september oppnade Digging for democracy (t.o.m. 12 sep
2010), en utstallning om forandringsarbetet pa vingarden Solms-Delta vars historia
pa sat och vis speglar hela Sydafrikas historia.
I Den hallbara staden berattas om Malmos arbete med hallbar utveckling och
om hur vara dagliga val paverkar klimatet. Utstallningen har producerats i ett
unikt samarbete mellan Miljoforvaltningen, Kulturforvaltningen (Malmo Museer),
Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret, Serviceforvaltningen och VA SYD. Under
klimatkonferensen i Kopenhamn, COP 15, producerades en utstallning at Malmo
stad, Klimat Malmo, som visades pa Radhusplatsen.
I Fotografins rum visades ytterligare tre utstallningar. Plats for tanke (28 feb-10
maj) kretsade kring var relation till staden och producerades av Malmobaserade
fotografer/konstnarer Asa Maria Bengtsson, Lena Mattsson, Lennart Alves och
Peter Johansson och Barbro Westling. Den 29 november invigdes Pripyat — 1000
ar av ensamhet (foto: Merja Diaz, text: Kristina Berggren) och Rosengard en vanlig
dag (Foto: Thomas H Jonhsson, text: Maria Rydhagen). Pripyat visar bilder fran
Malmo Museers besok under hasten i den evakuerade staden Pripyat som drabbades
av Tjernobylkatastrofen. Rosengiird en vanlig dag nyanserar bilden av Rosengard och
satter individen i fokus.

Arrangemang
Museets unga besokare erbjods Sagor i Kungens kammare 3-4 jan och 14-15 mars.
Tva seminarier i samband med Av finaste ull- innan lammen tystnar Mils den 15
och 29 januari. Nordisk Museikonferens anordnandes av och i Kopenhamn och
Malmo 2-3 april, for forsta gangen. Tva aktiviteter genomfordes i samarbete med
Kronprinsens Husarregementes Minnestropp och Musikkiir, 18 april och 8 november.
Arets Mirakelfestival halls den 25 april med musik, dans, modevisningar och barn152
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aktiviteter fran medeltid, renassans och barock, tillsammans med Heleneholms
gymnasium. Malmo Museer deltog i firandet av V. Innerstadens Kulturdagar, 5
och 6 maj. Pedagogiska arrangemang genomfordes i samband med sport-, pask-,
sommar- och kulturlovet. Under Kulturlovet anordnades betlykte-, mask- och fladdermusholkstillverkning samt relativt snalla skrackfilmer i Fangtornet. I samarbete med
Kulturskolan, Malmo Stadsbibliotek, Serieframjandet och Livegruppen SVEROK
genomfordes serieworkshop, animationsverkstad, serieutstallning, skrackutstallning
och ett vampyrlive.
Malmo Turism genomforde under sommaren ett antal Spokvandringar som
ayslutades i Malmohus fangtorn. Under Malmofestivalen roddes vikingabaten
Guttorm i slottets vallgrav och i Klimattaltet demonstrerades solcellsdrivna bilar
och batar. Malmo Museers temaar om Sydafrika inleddes med ett seminarium om
Nelson Mandela den 22 maj och fortsatte med ett foredrag den 5 juni av fotografen
Paul Weinberg, 13 september Lasse Berg, 4 oktober Magnus Lundgren, 6 oktober
Dick Harrison, 11 oktober Dan Olofsson, 18 oktober Gorrel Espelund och Andreas
Karlsson, 25 oktober Julia Olofsson.
Skogens dag genomfordes i
Torup den 6 september. Ett foredrag om Djurskydd Kills den
29 september. Under Ha vets dag
den 11 oktober genomfordes aktiviteter i samarbete med Sea U pa
Ribersborgsstranden. Marten
Gashelgen 7 november bjod bland
annat pa traditionella hantverk med gasen och dens produkter i centrum. Jul pd Slottet den
29 november erbjod bl.a. forsaljning, sang, dans och musik, ponnyridning, djur, spokhistorier, teater
och tomtefar.
I samband med COP 15 genomfordes en mangd arrangemang i
Kopenhamn och Malmo. Utstallningen Den hdllbara staden
i Kommendanthuset visades,
"grona stadsvandringar" genomFig. 2. Kommendanthuset. — Foto: Andreas Nilsson/
fordes, och pedagogiska klimatMalmo
Museer.
aktiviteter arrangerades i "Klimat153
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taltet" pa Gustav Adolfs Torg liksom tva klimatdagar med besok av Irlands tidigare premiarminister Mary Robinson samt Norges forra statsminister Gro Harlem
Brundtland med flera. Miljoprojektet Barn i stan bidrog med sang, musik och en
"gron utstallning". Ungdomar fran olika delar av Europa diskuterade framtid och
klimat med EU-delegaterna.

Pedagogik
Vidgat deltagande: Ett antal pedagogiska program for elever med olika funktionshinder vidareutvecklades. Samarbetet med De dovas forening fortsatte. Fribiljetter
har delats ut till barn och deras familjer fran malgrupper som vi annars inte nar. 633
familjer anvande fribiljetterna. Texter pa lattlast svenska har skrivits till utstallningen
Tidernas stad och utifran dem har Foreningen for teckentolkningar tagit fram
teckentolkningar till utstallningens digitala bildskarmar. I tre av utstallningarna i
Tema Sydafrika har utstallningstexterna anpassats till lag svenska.
Juniorklubbarna Ask och Embla, Skepp och Skoj och Uppackarklubben var fortsatt populara. Projektet Unga Spekulerar med amnena Framtida teknik och Hdllbar
utveckling overgick i Klimat X, ett projekt som initierats av Miljoforvaltningen.
SKI (Sprd k, Kultur, Identitet), ett projekt som vander sig till SFI-elever och -larare,
vidareutvecklades bland annat genom delprojekten Livet och Livet med kansla. I
projektet Livet fick tre sarskoleklasser och fern forskolor lara sig mer om vaxter, djur
och manniskans sinnen och kanslor.
Tillsammans med pedagogerna fran Koggarna (Historiska skepp AB) producerades
och genomfordes flera gemensamma program.
Genomforandet av Malmo Museers regionala ansvarsomrade Vidgat deltagande,
Larande och Pedagogik fortsatte tillsammans med regionala, kommunala samt
ovriga intresserade kulturinstitutioner i Skane. Uppsokarna utokade sitt regionala
verksamhetsomrade.
Ett forsta samarbete inleddes med projekten Guldkant pd de aldres vardag och
Barn i stan.
Under sommaren gays allmanna visningar av slottet Malmohus pa svenska och
engelska, och hela aret holl U3s veteranbesattning allmanna visningar av ubaten
tisdagar och sondagar. Likasa trolls under aret ett antal allmanna visningar av bland
annat utstallningen Mandela.

Kulturary
Flytt av textil- och draktsamlingfidn magasinen pa Slottsholmen till Centralmagasinet.
Under forsta halvan av aret lag fokus pa samlingarna av barnklader, ytterklader,
154

NYTT FRAN MALMo MUSEER 2009 OCH 2010

underklader, accessoarer for dam. Under andra halvan av aret lades projektet delvis
i malpase i brist pa resurser, men ett visst yard- och dokumentationsarbete fortsatte
aret ut.
Marinarkeologi. Ett storre marinarkeologiskt projekt paborjades under aret inf.&
etablerandet av en vidkraftpark pa Kiegers Flak. Projekt haysresan genomfordes med
undersokningar i Hanobukten.
Kulturmiljovard. Nagra av de kulturmiljoprojekt som genomforts var: dokumentation av Skanegarden och Sofielundsskolan, kulturhistorisk utredning om
Cementfabriken i Limhamn, medverkan vid iordningsstallandet av Kvarndala Ord
samt antikvarisk kontroll vid byte av palverk pa Ribersborgs kallbadhus samt vid
ett antal kyrkoombyggnader.
Flytten Ain Malmohusvdgen 3 till Teknikens och Sjofartens hus. En flyttplan for
museiforemalen pa fjarde vaningen har tagits fram.

Arkeologi
2009 var det ar da den uppdragsarkeologiska verksamheten skulle sta pa egna ben
efter omfattande organisationsforandringar for att bli konkurrenskraftig. Malet
uppnaddes genom att Arkeologienheten i samarbete med bl.a. Regionmuseet i Kristianstad hamtade hem de upphandlingar som lades ut pa anbud av Lansstyrelsen.
Riksantikvarieambetet UV Syd overklagade Lansstyrelsens beslut vilket ledde till
att enheten stod utan uppdrag under stora delar av aret. Forst i slutet av aret kunde
tva av uppdragen utforas: Vintrie i Malmo och Stora Hammar i Vellinge.
Sedan hosten 2007 har diskussioner pagatt om att sla samman de museianknutna
uppdragsarkeologiska verksamheterna i en gemensam organisation. Forslaget fran
Regionmuseets sida om att bilda ett av dem helagt aktiebolag for de uppdragsarkeologiska verksamheterna i Kristianstad och Malmo ledde till ett beslut under
hosten om att bilda ett uppdragsarkeologiskt bolag. Bolaget Sydsvensk arkeologi
AB overtar verksamheterna fran och med 1 februari 2010.

Fotografi
Boken Stadsportratt— Fran Malmo Fornminnesforening 1909 till Malmo Kulturhistoriska Forening 2009 producerades av Malmo Kulturhistoriska Forening i samarbete
med Fotoenheten. Boken innehaller en bildexpose fran borjan av 1900-talet till nutid.
Malmo Museer har tagit emot Stig T. Karlssons fotografiska samling och gjort
en yard- och bevarandeplan for samlingen. Fotografen Ake Hedstrom har ayslutat
arbetet med sin samling och levererat materialet till Malmo Museer. I samarbete
med Malmo Museer har Hedstrom ocksa sammanstallt ett bildmaterial for en bok
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som ska publiceras 2011. Dokumentationen till utstallningen Rosenglird en vanlig
dag av Thomas H. Johnsson och Maria Rydhagen har kopts in.
Under 2009 intensifierades arbetet med att oka tillgangligheten till samlingarna
genom en webbaserad bild- och foremalsdatabas. En IT-arkivarie anstalldes for att
utveckla det digitala bildarkivet och garantera hallbar langtidslagring av digitala
bilder.
Fotoenheten hade ett samarbetsprojekt med Sis Reiby skolhem. Malet var att ge de
frihetsberovade ungdomarna verktyg att uttrycka sig sjalva genom fotografisk bild.
Projektet resulterade i en utstallning pa Raby ungdomshem och materialet samlades
in och arkiverades pa Malmo Museer.

Publik
Under ar 2009 hade Malmo Museer 249 612 besokare. Det dr okning med 7545
besokare jamfort med aret innan. Teknikens och Sjofartens hus star for den storsta
okningen med cirka 11 000 besokare.

Internationellt samarbete
Malmo Museer driver 2007 till 2010 ett internationellt samarbete tillsammans
med institutioner i Sydafrika som handlar om alla manniskors ratt till kulturarv.
Gemensamt utvecklas metoder for alias delaktighet i och tillganglighet till kultur
och kulturarv, i Sverige och i Sydafrika. Projektet Ratten till kulturary riktar sig i
forsta hand till barn och unga. Resultaten presenterades i arets satsning pa Tema
Sydafrika.
Under aret inleddes ett samarbete med pedagoger och kulturarbetare fram
Newcastle, England. Tanken är att det gemensamma arbetet, att Liira av varandra
— Vidgat deltagande, ska utvecklas till ett EU-projekt.

Fastigheter, siikerhet och IT
Projektering for tillbyggnad pa baksidan av Slottsholmen for ett nytt akvarium
paborjades. Diskussioner om att hyra ut Garveriet fortsatte. Malmohusvagen 3
borjade avvecklas under aret och nya arbetsplatser skapas i kontorsplan i Teknikens
och Sjofartens hus. Slottsmollan renoverades under hela aret och tillstand for att
automatisera driften av vingarna godkandes av lansstyrelsen. Fuktproblemen i Ebbas
hus bleu alit mer akuta och rota i bottenstockarna har konstaterats. Var elforbrukning okade med 1%.
Ett nytt larmsystem pa Slottsholmen har installerats.
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Arbetet med att anpassa verksamheten till nya brandskyddskrav har fortsatt
och nya branddorrar har slutmonterats. Fiberforbindelse till Centralmagasinet har
bestallts. Fragan om ersattning for egen serverpark med lagringsyta for bildsamlingarna fortgar.

2010
Malmo Museer har under aret arbetat vidare med inriktning pa larande for hallbar
utveckling — ekologiskt, socialt och kulturellt. Visions- och utvecklingsarbetet
kring konceptet Museistaden fortsatte. Ambitionen ar att bli ett tydligare omrade i
stadsrummet, att koppla ihop med angransande stadsdelar: fran gamla Hovratten
till Turbinen i ena anden och fran Slottsparken till nya Varvsstaden/Citadellsvagen
i den andra. Tanken dr att ytterligare befasta och markera museiomradets position
som ett innovativt kunskaps- och upplevelsecentrum och med ett globalt centrum
med fokus pa larande for hallbar utveckling, demokrati och manskliga rattigheter.
Arbetet sker i dialog och samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret,
Miljoforvaltningen och Serviceforvaltningen i Malmo.

Larande for hallbar utveckling
Inom arbetet med larande for hallbar utveckling har projektet Klimat-X genomfort
135 visningar med experiment och diskussioner om alternativa energikallor och
miljovandringar i Vastra hamnen. En lararkurs med praktiska moment pa museet,
studiebesok och forelasningar genomfordes. Leva pa en planet i samarbete med
Varldsnaturfonden, interregionalt samarbete och medlemskap i RCE Skane' ingick
ocksa i arbetet liksom att delta i evenemang och konferenser sasom Sunday, Malmofestivalen, Antirasistiska Filmdagarna och Det utvidgade klassrummet.

Malmo Museer och omradesprogrammen
Museet har under aret inlett ett arbete i och tillsammans med Lindangen, ett av
Malmo stads omradesprogram. Detta bland annat genom det pedagogiska projektet
SKI = Sprak, Kultur, Identitet (dar kulturinstitutioner anvands for inlarning av
det svenska spraket). Malgrupper dr pedagoger, barn och elever inom SFI oaysett
1 Regional Centres of Expertise on Education for Sustainable Development.
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aldrar, familjegrupper fran andra lander samt familjegrupper med sarskilda behov
sasom funktionshinder. Under 2011 utvecklas och utvidgas museets arbete i de
olika omradesprogrammen.

Ny basutstallning 2010
I den nya basutstallningen Smart! pa Teknikens och Sjofartens hus visas 32 skanska
uppfinningar - en ovanlig blandning av enkla, kloka losningar i vardagen och hogteknologiska genombrott. Alla dr de exempel pa innovationer och genombrott som
gjorts i Skane de senaste 200 aren.

Fig. 3. Fran den nya basutstallningen Smart! — Foto: Jenny Thornell/Malmo Muster.
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Tillialliga utstallningar under 2010
Nelson Mandela
Svenskarna och Sydafrika
Digging for democracy
F10 — flygflottiljen 70 ar
Klimat Malmo
Den hallbara staden
Kan man odla hamburgare?
Spelar roll
Pripyat — tusen ar av ensamhet
Rosengard en vanlig dag
Modebilder
Mode + rosten = Schrewelius
Narganget — om faglar och besatthet av
Brutus ostling

6 juni 2009 — 15 aug 2010
6 juni 2009 — 15 aug 2010
20 sep 2009 — 12 sep 2010
1 okt 2010 — 3 jan 2010
7 mars 2010 — 3 jan 2010
8 nov 2009 — 14 aug 2011
22 feb 2010 — 27 feb 2011
12 sep 2010 — 28 aug 2011
29 nov 2009 — 9 maj 2010
29 nov 2009 — 9 maj 2010
30 maj 2010 — 26 sep 2010
30 maj 2010 — 26 sep 2010
17 okt 2010 — 6 feb 2011

Tema Sydafrika
2010 ayslutades Malmo Museers uppmarksammade temaar om Sydafrika - mer an
ett ar med utstallningar och aktiviteter for att markers ett mangarigt samarbete med
Sydafrika. Temaaret var en del av det internationella projektet Ratten till kulturary
som museet driver tillsammans med Apartheid Museum, Solms-Delta Wine Estate
och University of Cape Town i Sydafrika.
Hojdpunkten var utstallningen Mandela. I utstallningen Svenskarna och Sydafrika presenterades Sveriges relation till Sydafrika, inte minst kampen mot apartheid,
Then & Now visade en grupp fotografer som spelade en viktig roll i landets vag mot
demokrati och Digging for democracy berattade om vingarden Solms-Delta dar
de anstallda blivit delagare, och dar man genom arkeologiska utgravningar och ett
museum vill forandra bilden av det forflutna. Ett lysande exempel pa hur kulturary
kan paverka samhallsutvecklingen.
Temaaret lockade en blandad publik och 16 000 fler best* pa Malmo Museer
under utstallningsperioden kan tillskrivas satsningen. Tema Sydafrika fick aven
internationell uppmarksamhet, bland annat i Sydafrika och England, genom ett
besok av Nelson Mandelas sonson Mr Zwelivelile M. D. Mandela, i en artikel i
Svenska Unescoradets arsbok 2009 och pa ICOM:s International Museum Day
den 18 maj 2010.
Ratten till kulturary och Tema Sydafrika genomfordes med en externfinansiering
om 1,4 miljoner kr. Bidragsgivare var Sida, Kulturradet, Kultur Skane, Svenska
Institutet och Christin & Dan Olofsson.
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Stories to remind us about human values publikundersokning
Sommaren 2010 gjordes en publikundersokning av utstallningarna i Tema Sydafrika, den forsta i sitt slag pa Malmo Museer. Undersokningen gjordes i samarbete
med Morris Hargreaves McIntyre Consultancy and Research i Manchester, UK.
Museet ville to reda pa: vilka besokarna var, varfor de kom, hur de agerade och
vad de fick ut av besoket. Resultaten visade bland annat Tema Sydafrika var en
framgang genom hur det presenterade ett komplext amne och lockade en blandad
publik, inte minst ungdomar, och att utstallningarna gav mojlighet till reflektion,
empati, noje och gladje, insikter, inspiration, okad kunskap och en kansla av hopp.
En aysikt med undersokningen var att trana oss i dialog med besokarna. Genom
den har typen av undersokningar lar vi karma besokarna mycket battre gallande
deras bakgrund och behov.

Fotografins rum
Fotografins rum presenterade ett varierat utbud av utstallningar. Over sommaren
visades Modebilder, en utstallning fran Nordiska museet med sextio ars modefotografi skildrat av tre generationer svenska fotografer. Samtidigt visades Mode
+ rosten = Schrewelius, om den legendariska modejournalisten. Utstallningen
visades i samarbete med Malmo Tillskararakademi och deras elever bidrog med
atta nyproducerade aftonklanningar i atervinningsmaterial. Stor uppmarksamhet
och uppskattning fick ocksa utstallningen Narganget — om faglar och besatthet av
Brutus Ostling som oppnade under hosten.

Arkeologi
Regionmuseet Kristianstads och Malmo Museers arkeologer har under en langre
tid haft en framgangsrik samverkan, nagot som varen 2010 resulterade i att man
valde att bilda bolaget Sydsvensk Arkeologi AB. Foretaget dr ett helagt dotterbolag
till Regionmuseet Kristianstad och har som mal att skapa kvalitetsinriktad uppdragsarkeologi som samverkar med museernas samhallsuppdrag.

Antalet besok
Malmo Museer hade 259 097 besok under 2010, vilket dr en okning pa cirka 10 000
i jamforelse med aret innan.
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Nytt fran Malmo stadsarkiv 2.010
AV CECILIA JANSSON

"POLIS, POLIS, POTATISMOS — Utstallning om ett brott" ar namnet pa det
konstprojekt som agde rum i Malmo sommaren 2010. Inspiration till projektet fick
Malmo konsthallschef Jacob Fabricius fran Maj Sjowalls och Per Wahloos kriminalroman med samma namn fran 1969. Romanen, som till stor del utspelar sig i
Malmo, inleds med att direktor Viktor Palmgren skjuts ner mitt under en middag
pa hotell Savoy. Konsthallen bjiid in 15 konstnarer som utgick fran romanen och
sedan lat fiktion och verklighet motas pa olika platser i staden. Stadsarkivet bidrog
med fotografier pa en karta som visade utstallningsbesokaren runt till bl.a.
vangstorget, polishuset pa Davidshallstorg och Kirsebergstorget. Platserna omnamns
i romanen och spelar en central roll for handlingen. Fotografierna var fran 60- och
70-talen och visade hur det sag ut da, nar alit hande. Vernissagen agde rum pa Savoy dar aven fotografierna fran stadsarkivets samlingar visades upp i stone format.
Projektet var ett samarbete mellan Konsthallen, Stadsbiblioteket och Stadsarkivet.
Att mota Malmoborna pa stan dr ett nytt sat for oss att gora bekantskaper. Att
samarbeta med andra kulturinstitutioner, i detta fallet runt en kriminalroman, kan
innebara en mojlighet att na andra personer an de som i vanliga fall soker sig till
vart arkiv. Vi har ju sa mycket mer an kyrkobocker.

Tillsyn och ra'dgivande verksamhet
Under aret har stadsarkivets tillsynsverksamhet koncentrerats till inspektion av
arkivlokalerna hos stadens forvaltningar. Enligt arkivlagen ska myndigheternas
handlingar forvaras i lokaler som ger skydd mot bl.a. vatten och fukt, brand och
skadegorelse. Detaljerade regler for hur en arkivlokal ska vara utformad finner
man i Riksarkivets foreskrifter. Manga var de arkivlokaler som vi inspekterade. Vi
knackade i vaggar, vi granskade dorm, ror och elektriska installationer for att se
om de uppfyllde kraven. I manga fall sag arkivlokalerna mera ut som forrad dar
arkivhandlingarna samsades med gamla mobler, datorer, julgransbelysningar och
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kaffekokare, foremal som finns dar men som inte far vara dar. Stadens arkivlokaler
ar av hogst varierande kvalitet.
Det har utarbetats nya foreskrifter for den kommunala arkivvarden i Malmo.
Dessa antogs av kommunfullmaktige i november och trader i kraft den 1 januari
2011. De nya arkivforeskrifterna ar battre anpassade till en modern arkivbildning
med IT stod och utgar fran det nya processorienterade sattet att redovisa arkiv som
antagits pa nationell niva. Under hosten startade aven ett projekt i samarbete med
IT-avdelningen for att to fram en kommunovergripande losning for ett langsiktigt
digitalt bevarande.

Arkivpedagogiskt arbete
Under varen gav Gleerups ut vart egenproducerade laromedel "Ur Arkiven — dokument om sex, upplysning och preventivfragor". Det ar en kartong fylld med Aralgjorda kopior av olika dokument sasom polisrapporter rorande olagliga aborter, domstolsutslag kring homosexualitet, bilder och brew kring sexualupplysning, sjukjournaler angiende konssjukdomar samt kondomforpackningar fran 1930-talet.
I de nya kursplanerna for skolan poangteras vikten av att arbeta med kallor och
kallkritik och genom att arbeta med arkivhandlingar sa kommer man direkt in pa
kallkritiska fragor.
Eftersom 2010 var valar sa erbjod Malmo stadsarkiv och Skanes Arkivforbund detta
ar en fortbildning for larare kring val och demokrati genom arkiv och arkivhandlingar. Fyra
UNCDOMEN
varkvallar traffades de pa Stadsarkivet, Skanes
Arkivforbund, Arbetarrorelsens Arkiv i Skane
AVOR
och Kulturen i Lund. Lararna fick studera valaffischer, rostlangder och fyrklangder (foregangare till rostlangden). Pa Arbetarrorelsens
arkiv tittade gruppen pa olika valfilmer — film
ar ocksa arkivhandling — och pa Kulturen fick
de se en utstallning om tryckkonsten.
Forums for levande historia projekt "Pa denna
Set att
plats" behandlar svensk lokalhistoria kopplad
RATTYISII•FRIHET
och MANSKLIGHET
till Forintelsen och andra varldskriget. Tanken
;molar van svenska sambane
ar att larare och elever ska hitta platser och han&& mei
delser i sin egen omgivning som kan kopplas till
det som hande under andra varldskriget. Hur
fungerade flyktingmottagningen i Malmo? Pa
stadsarkivet finns forhoren med flyktingarna Fig. I. Valaffisch for Folkpartiet.

FOLKPARTIET
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bevarade i polisens arkiv. Dar kan man idsa om flyktingarnas bakgrund, vilka
koncentrationslager de har suttit i och hur de tog sig till Sverige. Ibland finns dar
aven ett fasthaftat fotografi. Via olika databaser och manuella register skall eleverna
sedan se om det gar att finna personerna senare i livet. Blev de kvar i Sverige och i
sa fall var? Och de som inte aterfinns, vad kan ha hant med dem? Projektet ar ett
samarbete med Malmo mustier och Petriskolan och kommer att fortsatta en bit in
pa varkanten 2011.
De lite yngre eleverna fran Rosengardsskolan bjods detta ar in till Stadsarkivet
for att leka arkivdetektiver. Eleverna fick hora om ett fiktivt brott som hade begatts
pa Mazetti chokladfabrik och att tjuven hade lamnat fingeravtryck pa en violtablettask. Via olika ledtradar skulle eleverna sedan forsoka lista ut vem som hade begatt
brottet. De fick leta bland gamla fingeravtryck och fangportratt i polisens arkiv. De
fick dven teckna portratt efter en beskrivning och skriva pa en gammal skrivmaskin.
Nar uppdraget var slutfort fick de en arkivdetektivlicens. Syftet var att visa pa vilka
spannande handlingar det finns i arkiven samt att Ova eleverna pa problemlosning.
Leken med arkivdetektiverna gjordes tillsammans med arkivpedagogen vid Skines
Arkivforbund som tidigare hade genomfort liknande ovningar med elever i Lund.
Hosten 2010 startade Malmo hogskolas kurs "Slaktforskning och modern social
historia" igen. Det dr en 30 podngs kurs som lases pa halvfart en kvall i veckan.
Ansvariga for kursen dr en hogskolelektor vid Malmo hogskola och arkivpedagogen pa Malmo stadsarkiv. Syftet med kursen ar att de studerande ska forvarva
grundlaggande vetenskapliga fardigheter och historiska kunskaper for att utveckla
ett vetenskapligt synsdtt inom slaktforskning. Kursen innehaller grundlaggande
arkivkunskap och kunskap om olika arkiv, politisk och social historia med inslag
av kyrkohistoria, folklig kultur och migration. Flera av Stadsarkivets medarbetare
var involverade som fikelasare eller handledare.

Bevara och vt2rda
Under aret levererades de sista kyrkoarkiven till Stadsarkivet. Tygelsjo och annexforsamlingen Vastra Klagstorp dr sedan gammalt ett pastorat i Oxie kontrakt. I
samband med inkorporeringen av Bunkeflo kommun 1971 inlemmades pastoratet
med den kyrkliga samfalligheten i Malmo och overfordes till Malmo kontrakt. De
aldre kyrkobockerna som tidigare hade forvarats pa Landsarkivet i Lund levererades da till Stadsarkivet i Malmo. Eriksfalts och Kulladals forsamlingar ar yngre
och bildades forst 1969. Kulladals forsamling bildades genom att vissa omraden
ayskiljdes fran Fosie forsamling. Men forsamlingskyrka fick de forst 1978, da S:t
Mikaels kyrka, invigdes. Innan dess anvande forsamlingen en provisorisk kyrka av
trd, en s.k. vandringskyrka, belagen i de aldre delarna av Kulladal. Aven Eriksfalts
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forsamling ar bildad av delar av Fosie forsamling men aven av S:t Johannes forsamling. Kyrkan byggdes 1939 men anvandes da endast som kyrksal i Fosie forsamling.
Forsamlingskyrka blev den 1969, nu med namnet Heliga Trefaldighets kyrka.
Under varen paborjades skanningen av Stadsarkivets folkbokforingshandlingar
for aren 1895 till 1991. Kyrkoarkiven kommer i tur och ordning att skickas till
Riksarkivets avdelning MKC i Fransta. Nar skanningen ar slutford kommer kyrkobockerna att bli tillgangliga pa internet.

Fig. 2. Frin HSB Malin& fotosamling. — Fotograf

En annan leverans som kom in under 2010 var HSB Malmos stora fotosamling.
Samlingen bestar av fotografier av HSB:s fastigheter fran starten 1925 till ar 2000,
bade exteriorer och interiorer. HSB (Hyresgasternas Sparkasse- och Byggnadsforening) tillkom med syfte att pa kooperativ vag bygga fastigheter for att konkurera
med de privata byggherrarna. Man satsade genast pa att hoja standarden i lagenheterna och redan i slutet av 1920-talet sattes badkar in aven i de sma lagenheterna.
1926 tillkom tvattstugorna. Aven barnen skulle ha sitt genom lekplatser och lekstugor
pa gardarna. Det kan man se pa fotografierna.
I samband med besoket pa HSB inhamtades aven en tjanstemans privata samling
av 01- och lasketiketter. Etiketterna ar vackra och visar oss olika tiders konstnarliga
stil. Fran sekelskiftets rika illustrationer med boljande landskap till funktionalismens
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strama design i klara farger. I aldre tider imporUl
terade Malmoborna till storsta delen sitt 81 fran
Tyskland, vilket i langden blev alldeles for kostsamt. Under slutet av 1800-talet startas 5 storre
bryggerier i staden som ar 1912 slog sig samman
till AB Malmo Forenade Bryggerier. Bryggerinaringen tunnades ut med tiden och 1993 lamnade
till slut aven Pripps bryggerier sina lokaler vid
Ystadsgatan. Under 2010 fick Malmo stad ett brygAKTIEBOIAGET
geri igen, Malmo brygghus, belaget i samma lokaMALMO MR EIYADE
BRYGGERIER
ler dar Axel Richters en gang bryggde 81 aren
1889-1912.
Andra leveranser under aret har varit Malmo
Brandkar, Hilmer & Co:s jarnvaruaktiebolag, Fig. 3. Bryggeri Stenbocken var
Malmo Lokaltrafikpersonals semesterhems- belaget i kv. Stenbocken och startade
sin verksamhet dr 1893. — Fotografi
forening, Foreningen mjolkdroppen, ett flertal Bo Andersson.
skolarkiv och tillaggsleveranser.
En vacker sommardag gjorde jag, en anstalld vid Skanes Arkivforbund och en
representant fran Skanes Naringslivsarkiv, en utflykt till Draka Kabel AB i Ystad.
Syftet med besoket var att finna ut huruvida ett gammalt arkivmaterial som hade
hittats pa foretaget var vart att bevara. Arkivmaterialet som hade hittats visade sig
vara ett fullandat litet arkiv fran Bjurhagens fariker AB. Foretaget startades 1924
av direktor Leon Bjurhagen i en liten fabrikslokal, belagen vid Fosievagen. Redan
1930 var lokalerna for sma och man flyttade produktionen av gummi och kablar till
Agneslundsvagen 8. I arkivet finner man forutom protokoll, rakenskaper och personalmatriklar aven manga fotografier, kassettband, personaltidningar, tidningsurklipp
och till och med den musikaliske direktorens nedtecknade notsamling. Forskning
i materialet pagar redan vid Historiska institutionen i Lund.

GULD
BOCK

Forskarservice och uta'triktad verksamhet
Forskarsalarna har varit oppna som vanligt, bade pa Stadsarkivet och pa Arbetarrorelsens arkiv. PA Stadsarkivet har "Mullvadarna" paborjat ett nytt projekt. De arbetar
med att uppratta ett digitalt register till Radhusrattens dombocker fran 1850 och
framat, vilket kommer att bli till stor hjalp for vara forskare. Kockumiterna har
aven detta ar varit oss behjalpliga med att registrera bilder ur Kockums varvs stora
fotosamling.
Forutom inom det arkivpedagogiska arbetet har Andra varldskriget Wen vackt
intresse i var foredragsserie.
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Den 13 april kom ca 70 besokare for att to del av Gustaf von Gerttens forelasning
kallad "De kom till Malmo 1945, flyktintrafiken over sodra esters* fran januari
till maj 1945". Flera av de som var dar hade starka minnen av den varen i Malmo.
De fiesta som kom var polacker, forst med de vita bussarna och sen med passagerarfartyg fran Lubeck. Manga var de som stannade i Sverige. Ett annat foredrag
med terra andra varldskriget agde rum den 7 december och hade titeln "Flygare
begravda i Malmo 1944-1945". Under slutet av kriget begravdes 48 allierade flygare
pa kyrkogardar i Malmo. Av dessa finns 10 fortfarande kvar, de fiesta pa Ostra kyrkogarden men tva pa Judiska begravningsplatsen. De kom fran USA, Storbrittanien,
Kanada, Australien, Nya Zeeland och Osterrike. Unga pojkar, runt de tjugo, nagra var
forlovade eller gifta men for merparten var
foraldrar och syskon de narmast anhoriga.
Henry Popper blev bara 19 ar. Han kom som
judisk flykting fran Osterrike till England
och sa snart han blev gammal nog anmalde
han sig till RAF. Bredvid hans graysten finns
en liten plakett som foraldrarna har satt upp
dar det star: "Our only sunshine, so dearly
loved, so sadly missed. Rest in peace. Mutti
and Papa." Henry var enda barnet sa hans
foraldrar valde att bli begravda hos honom i
Malmo. Modern var den i familjen som avled
sist och pa hennes graysten star bl.a. "together
at last". Forelasningen var en presentation
av ett forskningsprojekt av arkivarie Anette
Sarnas pa Stadsarkivet som senare Nven kom- Fig. 4. Henry Popper vid 19 ars alder.
Fotografiet har tillhort hans kusin Ruth
mer att ges ut i bokform .
som
viixte upp tillsammans med honom
Lordagen den 13 november var det Arkii Wien. — Fotograf okand.
vens dag med traditionsenligt oppet hus pa
Stadsarkivet. Dagen bjed pa foredrag och visningar av magasinen. Detta ar bjods
besokarna Wen pa fattigsoppa enligt recept for stadens hjon ar 1806.
Den lite storre utstallningen om Malmos kyrkogardar som sattes upp forra aret
visades en bit in pa varkanten och foljdes av liten utstallning om byggmastaren
Christian Mortensen.
Pa Stadsarkivet forvaras en stor samling av denne danske byggmastares fastighetsritningar.
Liksom manga andra danskar reste han Over sundet pa 1860-talet for att skapa
sig en framtid. Christian Mortensen blev Malmo byggmastareforenings forste
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Fig. 5. Kv. Soderport lc pa Gustav Adolfi torg. Huset dr ritat och uppfort av Mortensen 18791880. Kakelugnsfabrikiiren Lowengren hade butikfbr glas och porslin i bottenvaningen. Nagra
av deforsta hyresgiisterna var handlande Bonnelycke och vice haradshovding V Aberg. I dag dr
husetfbr manga Malmobor mest kant som Olsens horna. — Fotografi Bo Andersson.
ordforande. Han ritade och byggde ett stort antal tva- och trevaningshus i staden,
men nar stadsplanen andrades och tillat femvaningshus revs de fiesta av hans hus
eller byggdes om.
For att forkovra oss inom det internationella arkivomradet gjorde Stadsarkivets
personal aven detta ar studieresor utomlands. I borjan av sommaren reste vi till
Amsterdam. Vi besokte Amsterdams stadsarkiv dar vi fick en mycket intressant
presentation av stadsarkivets verksamhet av stadsarkivarien Jan Boomgaard och en
rundvandring i denna fantastiska byggnad som magasinerar stadsarkivets samlingar.
Besok gjordes aven vid Amsterdams universitet dar professor Theo Thomasson gav
en introduktion till den hollandska arkivutbildningen.
En arkivarie deltog i "8th European Conference on Digital Archiving" i Geneve
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och Stadsarkivarien holl ett foredrag om "Arkiv och makt" vid den norska ABMutviklings arliga konferens i Oslo.
En dag akte vi inte sa langt. Vi tog taget over bron for en gemensam utbildningsdag med vara danska kollegor vid Riksarkivet i Kopenhamn.
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Malmo Kulturhistoriska Forenings
verksamhetsberatteise 2009
Arsmiite
Ordinarie arsmote hops torsdagen den 26 mars 2009 pa SEB, Ostergatan 39, i
Forelasningssalen. Efter arsmotesforhandlingarna presenterade journalisten Stefan
Ersgard och chefen for museets fotosamlingar, Ingrid Nilsson, jubileumsboken
Stadsportratt — Friin Malmo fornminnesforening 1909 till Malmo Kulturhistoriska
Forening 2009 (Gryps nr 10). Harefter foljde jubileumsmaltid med 100 deltagare i
Jorgen Kocks Gillessalar med restaurang Arstiderna som krogare. Under maltiden
installerades professor Kjell-Ake Modeer, ordforande 1978-1989 i foreningen,
som hedersledamot, varefter han hi511 ett langt och intressant tal om foreningens
verksamhet genom aren. Till kaffet kaserade musikdirektor Sixten Nordstrom om
musiken i Malmo under de gangna 100 aren, varvid foreningens sekreterare Rita
Rohlin (tidigare elev till Sixten Nordstrom) inledde med sangen "Rakna de lyckliga
stunderna blott". Under den fortsatta musikaliska vandringen sjong operasangerskan
Elinor Fryklund. Aven Lars Svensson medverkade med att pa piano spela en folkvisa
i jazzton. Ordforandena fran Foreningen Gamla Lund samt Fornminnesforeningen
i Ystad representerade. Kommunalfullmaktiges ordforande Kjell-Arne Landgren
overlamnade en tavla med minnesplakett fran Malmo stad.

Styrelsen
Efter arsmotet 2009 har styrelsen sammantratt 6 ganger: den 12 maj, den 9 september, den 4 november, den 15 december (per capsulam) 2009 samt den 26 januari
och den 23 mars 2010.
Styrelsen har haft foljande sammansattning: Goran Larsson, ordforande, Peter
Bager, vice ordforande, Robert Herslow, kassaforvaltare, Rita Roblin, sekreterare,
Gunnar Ericson, Lenah Faxe, Gunilla Konradsson, Anders Reisnert, Carl-Axel
Stevelius, Anna Svenson, Lars Svensson.
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Revisorer
Nils-Axel Mansson och Elisabeth Nordgren har varit revisorer med Johnny Ekdahl
och Birgitta Akesson som suppleanter.

Foredrag, utflykter m. m.
Onsdagen den 18 februari pa Malmo stadsarkiv berattade Staffan Gudmundsson
och visade bilder fran Nojeslivet i 1800-talets
Sondagen den 24 maj agde Varutflykten rum och det anordnades en fard med start
fran Sodertull pa "Flotten" runt Malinos kanaler. Turen inkluderade musikunderhallning med orkester picknick och sang. Guide pa farden var Lars Svensson som
initierat berattade om Malmos kanalbroar.
Lordagen den 19 september agde Hostutflykten rum pa temat. Makes drsringar
— del II centrum och stadsutvecklingen. Sammankomsten till vilken Foreningen
Gamla Lund var inviterad hade samlat 100 deltagare. Utflykten skedde dels till
fots under guidad ledning av Camilla Andersson, Gatukontoret, med start fran
innerstan till Kungsparken och genom Gamla begravningsplatsen och ater dels per
buss tangs Citytunnelns strackning ovan jord med start fran Centralstationen via
Malmo stadsteater och triangeln vidare forbi Malmo allmanna sjukhus vidare ut
mot Hyllie och Malmo Arena och ater in till city under guidad ledning av arkitekten
och arkitekturhistorikern Tyke Tykesson. Foreningens revisor Nils-Axel Mansson
videofilmade utflykten. Lunch intogs gemensamt pa restaurang Skeppsbron 2 i
Borshuset. Boken Malmoguiden delades ut.
Torsdagen den 8 oktober pa Malmo museer berattade nagra av medarbetarna
(Lennart Holmgren, Bengt Liljenberg, Anders Reisnert, Jan Richter och Paul Christian Sjoberg) till boken Malmo teater — 200 dr om teaterverksamheten i Malmo
tillsammans med museichefen Goran Larsson infor det instundande jubileet senare
i oktober. Samtidigt aktualiserades foreningens teaterpublikation Pa den Konglige
Priwilegierade Theatern (Gryps nr 7) genom direktforsaljning till narvarande medlemmar.
Onsdagen den 9 december samlades medlemmarna tillsammans med deltagare
fran Ystads fornminnesforening i Teknikens och Sjofartens museum for att lyssna
pa den nyrenoverade Automatorkestern. Harefter avnjots en jul-landgang i restaurang
Wegas regi pa Malmo Museer. Darefter berattade museichefen Goran Larsson om
besifok i Sydafrika och medlemmarna gays mojlighet att besoka utstallningen Nelson
Mandela.
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Publiceringsverksamhet
Arsboken 2008 utkom i september 2009 och inneholl ett register Over foreningens
samtliga publikationer sammanstallt av Lars Svensson. En jubileumsskrift, Stadsportrait (Gryps nr 10) med Stefan Ersgard som huvudredaktor utgays i samband
med jubileumshogtiden i mars 2009.

Malmo stadsarkiv
Lordagen den 14 november anordnades traditionellt Arkivens dag pa Malmo stadsarkiv dar Carl-Axel Stevelius ansvarade for var bokforsaljning tillsammans med
Elsie Wallstrom.
Foreningen har sitt bibliotek med bocker fran utbytesforeningarna pa stadsarkivet.

Kommitteer
Redaktionskommitten bestaende av Rita Rohlin, Anders Reisnert, Lars Svensson
och Kerstin Martinsdotter har avhallit ett flertal moten.
Programkommitten bestaende av ordforanden, Anders Reisnert och Gunilla
Konradsson har tillsammans med sekreteraren forberett arets aktiviteter.
Stipendiekommitten bestaende av Goran Larsson, Anders Reisnert och Lars
Svensson har behandlat inkomna stipendieansokningar.
Styrelsen beslot att ur Folke Malmbergs och Birgit Slangerups minne utdela
stipendium till:
Arne Jartelius: for att skriva en artikel om forfattaren Stig Ahlgren och hans tid
i Malmo: 20.000 kronor.
Christian Kindbladh: for projektet att skriva en artikel om automatrestauranger
i Malmo: 3.000 kronor.
Malmo Dovas Forening: for projektet att skriva om Malmo &vas historia: 50.000
kronor.
Anette Sarnas: for att skriva en artikel om sjornannen Johan Fredrik Sjolin fran
Limhamn: 15.000 kronor.

Leifljungbergs stifi-else
Sammantraden har hallits i samband med foreningens sammantraden.
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Stifi-elsen Makarna Sig frid och Karolina Jonssons
Minnesfond
Sammantraden har hallits i samband med foreningens sammantraden.

Medlemmar
Foreningens medlemsantal under 2009 uppgick till — stodjande familjemedlemmar
icke inraknade — 541 medlemmar med fullt medlemskap, varav 92 var utbytesforeningar och institutioner.
Styrelsenftr
Malmo Kulturhistoriska Forening

***
Bilder fran verksamhetsaret
Samtliga foto dr tagna av Rita Rohlin. Fler bilder finns att se pa foreningens
hemsida: www.elbogen.nu

Fig. I. Ordfiranden Goran Larsson med Foreningens jubileumsbok "Stadsportriitt" i hand,
bredvid star huvudredaktoren Stefan Ersgard.
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Fig. 2. Minnesplakett - uppsatt 1974, Kockska Krogen.

Fig. 3. Ledamoter ftan styrelsen. Pa
bilden syns fan vdnster:
Bakre raden: Carl-Axel Stevelius,
Peter Bager, Goran Larsson, Anders
Reisnert, Robert Herslow, Stefan
Ersgard (ej styrelsemedlem).
Friimre raden: Lenah Faxe, Rita
Rohlin, Gunilla Konradsson.

Fig. 4. Staffan Gudmundsson fOrevisar menyn fan den sista ftstliga mdltiden 1899 i Malmo
da man firade skiftet till ett nytt decennium.
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Fig 5. Stortorget, ett historiskt torg med plats for alla.

Fig. Z Chefen for Malmo Museer Goran Larsson
halsar fOreningens och gastande medlemmar fran Ystad
fornminnesfOreningvalkommna till utstallningen Nelson
Mandela.
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Fig. 6 Nagra av Prfizttarna bakom
jubileumsboken Malmo Teater 200 dr.

Fig. 8. Utsikt fran bussturen visar att Turning Torso
integreras med nya miljoer.

Fig 9. Lars Svensson berattar om Malmos kanalbroar under en tur pa Flotten.

Fig. 10. 'fret ayslutas med ett besiik pa Malmo Museer och en jullandgangpti restaurang Wega.
I bakgrunden syns inredning fran en gammal Automatrestaurang.
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Bli medlem i
MalmO Kulturhistoriska FOrening
Malmo Kulturhistoriska Forening har till uppgift att
framja forskning och kunskap om Malmo historia
och kulturliv under sival dansk som svensk tid
)a- verka for god miljovard och byggnadsvard
genom publiceringsverksamhet Ora 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.
Familjemedlem 25 kronor.
Besok garna var hemsida
www.elbogen.nu

MalmO Kulturhistoriska FOrening
Isbergs gata 13 • 21119 Maim()
Tel 040-97 97 64 • Sekreteraren 0706 17 97 64
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