ELBOGEN

2012
MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENINGS ÅRSSKRIFT

ELBOGEN
MALMÖ KULTURHISTORISKA FÖRENINGS
ÅRSSKRIFT
2012

Årgång 80 - Malmö 2012

Bidrag till tryckningen av denna skrift har lämnats av Malmö Förskönings- och Planteringsforening.

Omslagsbild: Firma M . Zadigs rvänpulve r med vio ldoft, se sidan 144.

Ansvarig utgivare: Mal mö Kulrurhisroriska Fö rening
Redaktion: Rita Rohlin , Stefan Ersgård , Martin a Finnskog, Kerstin Martinsdoner, And ers Reisnert
ilArtikelförfa ttarna

och Malmö Kulrurhisro ri ska Fö renin g
Fö rfa ttarna är ensamma ansva riga fö r sina uppsatse rs innehåll.

Formgivning: Rita Ro hlin och Kristin a Sö rense n
Tryckeri : Tryckeri AB C A Andersso n & Co, Malmö
Malmö 201 3
ISSN l l 02-2892

Innehåll
Det klassiska biblioteket
av Bo Gentili

5

Kristian Immanuel Anderberg
av RolfJohnson

11

Zadig - en entreprenörsfamilj i Malmö
av Arne järtelius

13

Borgarna på Skånemarknaden
av Anders Reisnert

47

Reklam uppåt väggarna
av Christian Kindblad

65

Från Limhamn till västfronten
av Anette Sarnäs

93

Åldrandet och individen
av Anna Rosengren

131

Beijers Park
av Jenny Kirsten Bille

149

Nytt från Malmö Museer 2012
av Göran Larsson

157

Nytt från Malmö stadsarkiv 2012
av Anette Sarnäs

161

Verksamhets berättelse för 2011

173

DET KLASSISKA BIBLIOTEKET

"Tillägnas M arju Mikiver (1928-2 013),
' engagerad bibliotekarie, under många år foreståndare
for M usikavdelningen på Malmö stadsbibliotek."

Det klassiska biblioteket
Malmö stadsbibliotek 1955 till 1975
AV

Bo

GENTIL!

Jag har länge funderat över begreppet "klassisk". Vad menar vi när vi säger att en
epok är "klassisk"? I den klassiska Svensk uppslagsbok (andra upplagan, 1947-55)
finner jag följande definition: "... förstklassig, mönstergill, särsk. i fråga om vittra
el. konstnärliga skapelser av utmärkt stilrenhet och bestående värde el. tillhörande
en guldålder av dyl. alstring". Nationalencyklopedin (1993) är stramare : "benämning
på en tidsperiod som anses utmärkas av särskilt hög intellektuell skaparförmåga".
Några välkända exempel på tidsperioder i historien som benämns klassiska; antiken, 400-talet före Kristus i Aten, då syftar man på såväl filosofi, arkitektur och
konst som på litteratur; renässansen på 1400-talet i Italien, då tänker man främst
på arkitektur och konst; Wienklassisismen i musiken mot slutet av 1700-talet; och
varför inte populärmusiken i England på 1960-talet. Vi skulle alla kunna ge fler
exempel från våra egna specialområden.
Men vad menar vi med att epoken är "klassisk" ? Utöver den definition som
uppslagsboken ger faller mig begrepp som mognad, självförtroende och harmoni i
sinnet. Den klassiska epoken har en lång utvecklingshisroria där formen bearbetats
och slipats för att slutligen nå sin fulländning. De aktörer som haft lyckan att födas
in i en klassisk epok måste inte arbeta med formen utan kan istället och med självförtroende fylla den givna matrisen med sitt innehåll. Blomstringstiden kan vara
kortare eller längre, men så småningom tar den slut. Som av ett inre tvång börjar
epokens mer framstående aktörer ifrågasätta, slita i matrisen. Från att ha givit frihet
upplevs formen efterhand som en tvångströja.
Om vi följer exemplen ovan övergår den grekiska högantiken på 300-talet i vad
som brukar kallas hellenism, av konsthistoriker förr beskriven som en period av
förfall. Högrenässansen i Italien följs av manierismen, stilen förvrängs, formen löses
upp och blir maner. Sonatformen i den klassiska musiken låg utarbetad i Wien under
senare delen av 1700-talet. Haydn, Mozart och den tidige Beethoven fyllde den med
sitt innehåll, musiken flöt ur deras gåsfjäderpennor. Wienklassisismen är alltjämt
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ledande i våra konsertsalar. Publiken älskar sin Mozart. Men scenen förändrades
efter hand. Med Beethoven utvidgas sonaten och sprängs. Sålunda inleds en ny epok,
den romantiska. Sonatformen skulle aldrig mer återuppstå annat än som pastisch.
Kanske kan man beskriva åren 1955 till 1975 som de svenska folkbibliotekens klassiska epok. Folkbildningsranken och därmed också folkbiblioteken har sitt ursprung i
stämningar åren kring sekelskiftet 1900. Malmö sradsbibliorek öppnade sina portar i
samma hus som ärevördiga hotell och restaurang Tunneln på Adelgaran 1905. Under
seklers första hälft söker verksamheten sin form, biblioteket växer och väljer väg.
1946 flyttar huvudbiblioreker till den ombyggda museibyggnaden i Slorrsparken.
Matrisen låg nu klar och biblioteket utvecklas efter hand till ert mönsrerbibliorek,
en förebild i landet.

Fig. 1. Malmö stadsbibliotek. - Foto: okänd, Malmö stadsbibliotek.

År 1955 befinner sig Malmö stad i en expansiv period, antalet invånare ökar.
Industrin går på högvarv, Kockums bygger bårar som aldrig förr. Strumpfabriken
syr damstrumpor i nylon. Folk bildar och utbildar sig. Arbetarklassens söner och
döttrar strävar mor villa och bil. Biblioteket tillhandahåller information, kunskap
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och förströelse- men enbart "god" förströelse, på "bokmöten" väljer bibliotekarierna
den litteratur som Malmöborna bör underhålla sig med. Det är också nu som stadsbibliotekets förnäma bokbestånd byggs upp, förmodligen det främsta i landet bland
folkbiblioteken. Naturligtvis diskuteras och debatteras bibliotekets inriktning och
dess prioriteringar, men verksamheten är inte ifrågasatt. Ingen tvivlar på boken,
ingen misstror folkbibliotekens framtid.
Det var således det klassiska folkbiblioteket som jag bokstavligen hade under mig
när jag 1975 för första gången äntrade informationsdisken i läsesalen på Malmö
stadsbibliotek. "Äntrade" är rätt ord, informationsdisken stod på en sockel några
decimeter upp. Vid läsplatserna nedanför i salen satt det bildningstörstande Malmö.
Läsesalen längst in en våning upp måste betecknas som bibliotekets heligaste rum,
dess kor. Här var tyst som i kyrkan trots att salen var fullsatt. Någon slog upp något
i någon av uppslagsböckerna i hyllorna längs väggarna. Några stod på kö framför
informationsdisken och väntade på sin tur att fråga var den eller den uppgiften
stod att finna.
Utanför läsesalen låg bokhallen med humaniora för hemlån. Också här fanns en
informationsdisk, men rummet dominerades av det stora katalogskåpet. Böckerna
registrerades vid den här tiden på kort. Ingen bok stod att finna om man inte först

Fig. 2. Malmö stadsbibliotek - interiör. - Foto: okänd, Malmö stadsbibliotek.
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rådfrågade katalogkortet. Bokhallen var i två
våningar, den övre ett galleri. Det här sättet
att bygga bibliotek kom ursprungligen från
USA, men hade hos oss fått sitt namn efter
Frederiksberg, som ligger i Köpenhamn. En
lång rad bibliotek i Sverige byggdes på 1930-,
40- och 50-talen efter Frederiksbergsmodellen. På var sin sida om bokhallen låg sedan
tekniska facksalen och facksalen för skönlitteratur. Den senare tillkommen efter en
ombyggnad 1975, liksom också en konstavdelning som man nådde via ytterligare en
trappa på galleriet.
Fortsatte man genom bokhallen passerade man förbi lånedisken där besökarna
registrerade respektive avregistrerade sina lån.
1975 hanterades lånen ännu med kamera,
Fig. 3. Vykortpåstadsmiijön vidStadsbib- vilket ansågs modernt. Äldre bibliotekarier
lioteket, Malmö. - Foto: Erik Liijeroth.
berättade gärna om den tidigare manuella
udåningshanteringen. Framför lånedisken låg
glasgången tillika utställningshall. Glasgången förband den äldre biblioteksbyggnaden med en tillbyggnad. I den senare väntade tidskrifrssalen. Malmö stadsbibliotek
var känt för sin förnäma samling av tidskrifter.
En svängd och med väggmålningar försedd trappa ledde från ovanvåningen ner
till entren. Här fanns - hör och häpna - en bemannad garderob, vänliga damer
förvarade besökarnas rock och väska under biblioteksbesöket. Väskor fick man inte
bära med sig in. Inte heller fick man äta eller dricka kaffe. Ordning och reda. Det
skulle vara tyst i biblioteket.
På första våningen, i anslutning till encren låg tidningsläsesalen med sin särskilda
doft av trycksvärta blandad med doften av fuktiga ytterkläder. Förutom sitt stora
bestånd av tidskrifter var Malmö stadsbibliotek också känt för sina många dagstidningar. Här fanns tidningar inte bara från hela Sverige utan från hela världen.
Gick man slutligen runt huset och in genom en separat ingång kom man till
barnavdelningen. Denna hade ursprungligen varit dubbelt så stor och med en egen
läsesal för barn. Vid ombyggnaden 1975 hade barnavdelningen halverats och fått ge
plats för en musikavdelning. Men kvar fanns ännu väggmålningarna av EricAlsmark,
illustrerande kända barnböcker. Musikavdelningen låg tidigare i tillbyggnaden, en
trivsam liten avdelning där besökarna kunde lyssna på framför allt klassisk musik.
Avdelningen finns förevigad i en scen i Bo Widerbergs första film Barnvagnen.
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Kvar fanns också sagogrottan. Om ett barn knackade försiktigt på en av bokhyllorna och sedan uttalade några magiska ord öppnade sig en låg dörr och pojken
eller flickan kunde krypa in i grottan, sätta sig på golvet eller på en låg pall och
betrakta trädgården med alla de exotiska sagodjuren på väggen, även de målade av
Alsmark. Tusen åter tusen Malmöbarn har genom åren fått sagor lästa för sig här.
Återstår att nämna Skånerummet och den stora föreläsningssalen högst upp i
biblioteket. I Skånerummet förvarades Skånesamlingen, skänkt av antikvariatsbokhandlaren William Lengertz, en enastående samling- den största i sitt slag- böcker
om Skåne. Föreläsningssalen döptes i början av 70-talet om efter Hjalmar Gullberg.
Detta sedan diktaren testamenterat sitt bibliotek till födelsestaden. Nu förvarades
hans böcker utefter ena väggen, en vacker inramning till de många program föreläsningar, författarbesök och filmvisningar - som ägde rum här. Otaliga äldre
Malmöbor kan berätta om litterära upplevelser i Hjalmar Gullberg-salen. Flertalet
välkända svenska författare från tiden har framträtt här. Också flera nobelpristagare
under de internationella poesidagarna i Malmö.
Till den klassiska epoken måste vi också räkna den sociala biblioteksverksamheten,
"Boken kommer'', samt bokbussarna. Ar 1975 hade Malmö stadsbibliotek tre bussar
som körde rum i kommunen med böcker. Devisen var att kunde inre Malmöborna
komma till biblioteket så skulle biblioteket komma till Malmöborna.
Arbetsplatsutlåningen var väl etablerad 1975. Expansion var vad som gällde,
biblioteket skulle nå ut till nya arenor. När jag långt senare talade med dåvarande
stadsbibliotekarien Bengt Holmström om den här tiden förvånade han mig när
han förklarade att expansion låg i verksamhetens natur. Man ville nå ut överallt
i samhället. "Boken kommer'', sjukhusbibliotek, utlåningen på arbetsplatser och
biblioteksfilialer i köpcentra måste förstås i det perspektivet. Likaså skulle biblioteket
erövra nya marknader. På 60-talet började Malmö stadsbibliotek låna ut musik, på
70-talet också konst.
Man skulle kunna likna Malmö stadsbibliotek 1975 vid en vacker fullriggare som
styr ut på öppet hav. Sedan länge var vindarna förliga och skeppet seglade stolt mot
fjärran kuster. Men det skulle visa sig att allt inte var enbart harmoni. Fartyget tog
in vatten och vindarna vände. Huvudbiblioteket var otillräckligt och svårarbetat.
Redan 1963 hade stadsbibliotekarien chockat biblioteksnämnden genom att påpeka
detta faktum. Efterhand blev situationen ohållbar och nu inleddes den långa kampanjen som skulle leda till att Malmö fick sitt nya huvudbibliotek trettio år senare.
Samtidigt - och nu är vi inne på 1980-talet - drabbades Malmö stad av vad som
har kallats "ekonomisk härdsmälta". Befolkningen minskade. Krisen, dess orsaker
och verkningar, har beskrivits på många andra ställen, varför jag inre ska göra det
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här. Flera stora industrier tvingades i konkurs och många Malmöbar blev arbetslösa. Kranskommunerna byggdes ut, vilket medförde att stadens tjänstemän med
goda inkomster flyttade till Vellinge eller Bjärred. Malmö gick miste om angelägna
skattekronor.
För bibliotekets del betydde krisen att stadsbibliorekarien för första gången
någonsin tvingades skära i verksamheten. Inledningsvis med osthyveln, snart måste
han ta till mer drastiska metoder. Den ena filialen efter det andra lades ner. Mest
rraumriskr minns jag året 1987 då biblioteket i Folkets hus vid Nobeltorget tvingades
stänga. Filialen - med rötter i det gamla arberarbiblioreker - hade nu förhållandevis
få besökare men ett stort symboliskt värde. Beslutet om nedläggning fattades en
tidig morgon, på eftermiddagen samma dag hade jag anledning att besöka Bengt
Halmström på hans tjänsterum. Jag fann en förkrossad sradsbibliorekarie med tårar
i ögonen bakom sitt skrivbord.
Fullriggaren hade kantrat, den skulle senare resa sig igen ännu större och stoltare.
Nya rider skulle komma. Men den klassiska epoken var slut.
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l(ristian lmmanue[ Anderberg
AV ROLF JOHNSON

Då jag på 1940-talet gick på Läroverket i Malmö hade jag som lärare i tyska, adjunkt
Anderberg, som var bror till den då så populäre "radiodoktorn" Thorild Anderberg,
Jag minns från den tiden att man stod upp i bänkarna när läraren anlände, och
när adjunkt Anderberg kom hälsade han med en bestämd ton: "Gucen Tag! Setzt
euch !" God dag! Sitt ner!
Adjunkt Anderberg visade sig också vara bl.a. bi ldkonscnär, och jag blev faktiskt
ombedd sitta som modell i hans atelje i Kommendanthuset som ligger på andra sidan
vallgraven vid Malmö Museum. Att jag fick den uppgifren har jag ingen annan
förklaring till än att jag då som 12-åring - likt mina föräldrar - var mörkhyad med
svart hår och bruna ögon, och på så sätt kanske var lite udda. Ar 1965 lät jag beställa
en släktbok hos Genealogiska Institutet i Malmö och av denna framgår att bak
till början av 1700-talet tycks alla anhöriga vara av svensk härkomst, på mödernet
skånsk och på fädernet sörmländsk.
Efrer fullbordat verk som modell fick jag som tack för hjälpen en "kolteckning"
23x8 cm föreställande ett gårdsmotiv av hörnet Själbodgatan och Kalendegatan med
S:t Pecri kyrktorn som bakgrund. Långt senare hittade jag teckningen i mina gömmor. Den var emellertid osignerad, men det kunde ju vara trevligt få den signerad,
varför jag tog kontakt med adjunkt Anderberg, som då bodde i Åmål. Han påstod
att han kom ihåg mig och bad mig sända honom teckningen.
Tillbaka fick jag sedan teckningen signerad och fick tillika en kopia på en miljö
från "Jacob Nilsgatan, Malmö nr 7 eller 9 daterad 1926", som det står på tavlan.
Signaturen "Kr.I. Anderberg" hade han dessutom förtydligat i original.
Vid besök hos en av mina äldsta och bästa vänner finner jag ett ex. av samma
kopia. En glädjande överraskning, men inte nog med det. Vid en loppmarknad arrangerad av Lions i Svedala, där jag själv varit medlem i många år, dök ytterligare ett
ex. upp, som jag tog hand om efter marknadens slut. Vid ett senare besök hos min
tandhygienist pratar vi om våra barn och bl.a. om var dessa själva skulle föredra att
bo i Malmö. Tandhygienisten talar då om för mig att hennes dotter bor på gamla
väster, och var där! Jo, på Jacob Nilsgatan 7 eller 9 !! Alltså samma adress som står
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Fig. 1. Gårdsmotiv av hörnet Själbodgatan och
Kalendegatan med S: t Petri kyrktorn som bakgrund.

Fig. 2. Jacob Nilsgatan, Malmö nr 7 eller 9, daterad 1926.

på tavlan. Hon får tavlan att läm na till sin dotter, men som tyvärr inte längre finns
kvar på den adressen.
Inte ofta surfar jag på nätet men nyligen fick jag iden att kolla huruvida min
gamle lärare från Läroverket i Malmö är så pass känd bildkonstnär att han finns
registrerad. Jo visst! Så här står det:
"KRISTIAN IMMANUELLANDERBERG. Bildkonstnär, skulptör och tecknare,
född 1881 i Ängelholm, död 1955. Han studerade i Lund, vid Konstnärsförbundets
skola i Stockholm och vid Konstakademien. Han målade stilleben, porträtt, utförde
etsningar och teckningar med stadsmotiv.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum, museum i
Helsingborg, Karlstad och Lund."
Beträffande adjunkt Anderberg kan jag inte komma på något ytterligare mer än
att han av eleverna kallades för "tomten". Detta fick han fortsatt heta trots att han
lagt av med skägget innan min årskurs.
12
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Zad1g - en entreprenörsfam1[j
1 Malmö
AV ARNE ]ÄRTELIUS

Släkten Zadig kunde 2013 blicka tillbaka på en 150-årig historia i Sverige. Den
historien tog sin början 1863 med an den då 55-årige juden Meyer Zadig med hustru
och fyra barn kom till Malmö från Hamburg för en tjänst som tvålmästare. Två
år senare hade Meyer i staden en mindre fabrik för tillverkning av tvål och andra
kemisk-tekniska produkter. Redan 1872 kunde Meyer tillsammans med sina då tre
vuxna söner Moritz, Philipp och
Ferdinand starta tvål- och parfymtillverkning i stor skala i sin egen
ägandes ganska stora fastighet i
centrala Malmö. Tillsammans fick
de tre bröderna 13 barn (dottern
Dina var barnlös), som på olika
sätt fört det zadigska arvet vidare.

Resan till Sverige
Den i Altona födde mosaiska trosbekännaren (den i Sverige från
1838 officiella beteckningen för
judar) Meyer Zadigs ankomst
till Sverige i juni 1863 skulle visa
sig vara i det närmaste perfekt i
tid. 1860 upphörde passtvånget
för alla, oavsett bakgrund eller
konfession, som ville resa in i
Sverige. I januari samma år som
Meyer Zadig med sin stora familj

Fig. 1. Meyer Zadig målad omkring 1890 av
konstnären Eva Bonnier (1857-1909). Bilden
utstäffd på Prins Eugens Waldermarsudde 2013.
I privat ägo.
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anlände till Sverige blev det vidare tillåtet för mosaiska trosbekännare att gifta sig
med kristna svenskar, och 1864 infördes näringsfrihet för alla svenska medborgare.
Om det senare skriver ekonomhistorikern Sven Fritz: "Frihandelns genombrott i
Sverige 1856-64 blev till stor nytta för de judiska affärsmännen inte minst tack
vare deras nära förbindelser med utländska firmor." I en avhandling om "östjudar"
och andra invandrare i Sverige 1860-1920 beskrivs tiden efter 1860 som "en period
då den lagstiftning som reglerade judarnas närvaro i Sverige liberaliserades och
som kom att innebära att judar juridiskt sett i stort sett likställdes med övriga invånare".' Trots det kan med Fritz noteras att "judars betydande insatser inom svenskt
näringsliv är föga utforskade" (i Judisk Krönika har Peter Stein presenterat aktuell
forskning på området).
Ar 1866 fick de i Sverige bosatta judarna med svenskt medborgarskap rösträtt
och den 16 februari 1870 fick alla judar i Sverige genom en grundlagsändring fullständiga medborgerliga rättigheter, något som brukar benämnas judarnas slutliga
emancipation i landet. Samtliga dessa förändringar skulle på olika sätt komma
familjen Zadig till godo och nytta.
Meyer Zadig med familj kom till Sverige från den nordtyska staden Hamburg.
Dit hade han med sin familj flyttat 1852 från den intilliggande staden Altona i det
danska (till 1864) Holstein. Altona (i dag en stadsdel i Hamburg) hade ända sedan
mitten av 1600-talet varit en viktig tillflyktsort för judar. 1812 var den judiska församlingen i Hamburg med sina omkring 6 300 medlemmar den största i Tyskland.
I Altona var de rättsliga förhållandena för judarna bättre än de var i Hamburg. I
Altona fick de bygga en synagoga och där fick de även begrava sina döda på sin egen
mark. 1863 fick judarna i Altona fullständiga medborgerliga rättigheter. Här är
inte platsen att gå in på hur det judiska namnskicket fungerar, men noteras kan att
Meyers pappa hette Zadig Philipp och var född 1783 i Altona (beträffande namnet
Zadig går det tillbaka på hebreiskans ord för 'rättfärdig').
Det var lördagen den 20 juni 1863 som Meyer Zadig landsteg i Malmö tillsammans med sin 14-årige son Philipp. Meyer hade ett av Freie Hansestadt Hamburg
den 18 juni utställt "Reise Pass" på sig, sin hustru och sex barn för att få resa till
Malmö. (Meyers äldste sonAdolph /f 1840/ i äktenskapet med Hanchen Nathan /d.
1840/ hade i januari samma år emigrerat till USA.) Den övriga familjen - hustrun
Friederike (född Hauer) och barnen Dina (20), Moritz (18) och Ferdinand (12) samt
Friederikes båda brorsöner - ska ha anlänt något senare, även de med hjulångfartyget
L. ]. Bager med den på sin tid legendariske Nils Werngren som kapten. Enligt en
kassabok från familjen Zadig kostade resan till Sverige 69,30 mark för hela familjen.
Med sig på överfarten till Sverige verkar familjen endast ha haft en större koffert.
Två veckor efter familjens ankomst till Sverige anlände enligt kassaboken inte
mindre än åtta lass möbler. Fraktkostnaden för dessa möbler uppgick till 99 mark
14
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och tullkostnaderna belöpte sig på 13,60 mark. En räkning på 33 mark for familjen
Zadigs logi den första tiden i Malmö hos en Maria Mårtenson - det kan ha varit
mamsell Maria Mårtensson med adress Kalendegatan 3 - finns även upptagen i
kassaboken. Där finns bland mycket annat även förtecknat "4 Bouc. Punsch" till
en kostnad av 4,63 mark.
Varför flyttade då Meyer Zadig med sin familj till Sverige? Född 1808 var Meyer
Zadig 55 år fyllda när flyttlasset gick. Det kan låta som en hög ålder, men inte med
tanke på att Meyer skulle komma att arbeta vidare i mer än tjugo år. Viggo Zadig,
son till Meyers son Philipp, skriver att ett skäl till att Meyer antog ett anbud att flytta
till och få anställning i Malmö var att han inte såg fram emot att få sonen till sin
nyligen avlidne svåger till sin förman i det cvålforecag i Hamburg där han arbetade. 2
Ett annat skäl till flytten kan ha varit att Meyer fick mer eller mindre bindande
försäkringar om att han i Malmö skulle kunna starta en egen tvål fabrik . Det visade
sig nämligen att den person som rekryterade honom till Malmö, cvålfabriksägaren
Carl F. Hanson, inom ett år efter Meyers ankomst till Malmö valde att lägga ned sin
fabrik. Man kan förmoda att det var något som var planerat sedan en litet längre tid
tillbaka. Som ett tredje skäl till flytten nämner Walter Siegel i sin bok om mosaiska
församlingens första tid i Malmö att den politiska oron i Schleswig-Holscein i början
av 1860-calec kan ha stört de affärsförbindelser som exempelvis Meyer Zadig haft
med Sverige. Siegel skriver dock: "Den verkliga orsaken till denna lilla dansk-ryska
kategoris invandring kan emellertid nu ej längre konstateras."

Arbetskraftsrekrytering
Första gången som några medlemmar av familjen Zadig officielle registreras i Malmö
är 1863. De finns då med i den uppgift till mantals- och skattskrivning som cvålfabrikshandlanden Carl F. Hanson lämnade in den 9 november. Som arbetande och
bosatt hos Hanson förtecknades gossen Philipp Zadig. Som anställda hos Hanson
men bosatta på annat håll i staden finns Meyer och Moritz Zadig förtecknade. De
båda senare bodde, tillsammans med den övriga familjen Zadig, hos en Ludvig
Pecschke på Isak Slagcaregacan 7 invid Stora Torget. Formelle hyrdes den lägenheten
av Meyer Zadigs arbetsgivare, som förbundit sig att stå for en bostad till familjen, till
en årshyra av 450 riksdaler. Av husforhörslängden framgår att Pecschke, jämnårig
med Meyer och handskfabrikör till yrket, var bördig från Magdeburg i Tyskland.
Låt med det sista vara sagt att landsmännen i förskingringen höll ihop, då som nu.
Året därpå bor familjen Zadig med en årshyra av 500 riksdaler på Djeknegacan
36, medan gossen Philipp bor kvar hos Hansons. Med blyerts har for familjen Zadig
i mantalslängden antecknats "Judefamilj". Den noteringen är en av de första där en
judisk familj någorlunda officielle finns mantalsskriven i Malmö (Isaac Leipziger
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Fig. 2. Gamla två/kokeriet i Barnängens Tekniska Fabrik på Bondegatan i Stockholm 1894.
Man kan anta att det såg så ut hos M. Zadig vid samma tid. - Foto: Rydins Atelier, Stockholm .
Från Henkel Norden AB historiska arkiv hos Centrum for Näringslivshistoria.

var 1862 den första att som mosaisk trosbekännare mantalsskrivas i Malmö). Huset
på Djeknegatan (stavas Djäknegatan sedan 1865) ägdes av bryggaren Axel Richter.
Noteras bör att familjen Zadig vid den här riden som boende hos sig "som resande
och besök" hade den 15-årige Carlito Hauer Simmonds och 8-åringen Cesar Hauer
Simmonds, båda brorsbarn till Meyers hustru Friederike (här får vi en möjlig förklaring till varför Meyers pass upptog sex barn). Vidare framgår av mantalslängden
att familjen Zadig städslad hos sig hade en piga, den 21-åriga Johanna Bergquist.
Nästa adress för familjen Zadig var Stora Nygatan 48. Exakt när familjen Zadig
flyttade hit, där även deras första tvålfabrik i Sverige kom att ligga, går inte att säga,
men det har skett någon gång under hösten 1865.
Meyer Zadig hade knappt hunnit kliva av båten i Malmö hamn förrän han
började sin anställning som tvålmästare hos företaget Hanson & Sewan. Två av
hans tre söner, Philipp och Moritz fick, sina unga år och, får man anta, bristande
svenskkunskaper till trots, tjänst i samma företag. Meyer hade ett femårskontrakt
med Hanson & Sewan. Lönen var 3 000 mark om året same del (5 procent) i vinsten
från tvåltillverkningen. Till det kom att Hanson & Sewan stod för fri överresa till
Sverige för hela familjen Zadig samt för deras boende.
16

ZADIG - EN ENTREPRENÖRSFAMILJ I MALMÖ

I Hamburg hade Meyer arbetat som rvålmästare i företaget Ferdinand Victor er
Co. Företaget var ett av de större i Tyskland för tillverkning av tvål och parfymer.
Meyer hade börjat sin anställning i företaget 1850 för att 1863 rekryteras till Sverige
(det finns uppgifter som tyder på att själva rekryteringen av Meyer inleddes redan
1862). I Sverige förtecknades Meyer Zadig i mantalslängden 1864 utan titel, 1865
titulerades han verkmästare, 1867 föreståndare för rvålfabrik och 1868 var titeln
rvålfabrikör.
Om rvålmästarens uppgift vid rvålrillverkningen kan kort sägas att den gick ut
på att övervaka hela tillverkningsprocessen vid rvålframställningen. Den processen
inleddes med att en blandning av fett och lur i stora kärl uppvärmda över öppen
eld kokades till tvål. När rvålmästaren bedömde att rvålmassan var färdig göts den
i stora block som när de kallnat stansades till sin slutliga form.

Kompetensbevis
Meyers företrädare på tjänsten som rvålmästare hos Hansson Sewan hette Jöns
Jönsson. Han hade emellertid rekryterats till rvålfabrikören John Daniel Andersson
sedan rvålmästaren i dennes fabrik hade avlidit. Det gjorde att Hanson & Sewans
rvålfabrik blev uran tvålmästare. I det läget vände sig Carl Fredrik Hanson till sin
svåger, som var verksam inom tvålrillverkningen i Hamburg, för att få hjälp, och
det var på det viset som en viss Meyer Zadig kom in i bilden.
Hanson & Sewan hade grundat sitt rvålföretag 1857. Som främsta konkurrent i
Malmö hade man då M. G. Rybergs Tvålfabrik, grundad 1852. Ryberg lade ned sin
rvålfabrik 1862. Den övertogs av Johan Daniel Andersson som 1863 startade Joh.
Daniel Andersson & Co. med Jöns Jönsson som delägare. Två år senare grundades
Malmö Tvålfabriks Bolag vid Jöns Filsgaran av Joh. Andersson, Carl F. Hanson och
den tidigare nämnde Jöns Jönsson. De tre herrarna höll ihop till 1876. Då startade
en av dem, Jöns Jönsson, Malmö Gamla Tvålfabriks Bolag vid Terningholm tillsammans med sin broder Johan. En tredje rvålfabrik i Malmö vid den här tiden var
Malmö Nya Tvålfabrik, grundad av A.P. Sjöberg 1871.
I hela Sverige fanns 1861-70 totalt 13 tvål- och såpfabriker. Det gör att Malmö
med sina tre rvålfabriker vid den riden kunde räknas till de mer framträdande
kemisk-tekniska producentstäderna i landet. Fram till 1884 var rvålfabrikerna i
landet inte fler än 14, och ända fram till 1890 var de färre än 20. Antalet anställda
i de fabrikerna 1865-70 uppgick till 70 stycken. Under riden därefter steg antalet
arbetare däremot i snabbare takt än produktionen. Till det kan läggas, även det
med bäring på Firma M. Zadig, att antalet parfymfabriker i landet uppgick till ett
20-ral för riden 1896-1912.
Beträffande tvålrillverkningen i Sverige var den under lång rid och till största
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delen förlagd till hemmen och gjordes för husbehov med pottaska och soda som
främsta ingredienser. Kring sekelskiftet 1800 uppfanns några olika metoder som
kom att både förbättra och effektivisera tillverkningen av såpa och av tvål. Först
ut bland dessa var Leblancs metod att framställa soda ur koksalt, därefter kom
Chevreuls nya rön inom fettkemin och, vid mitten av 1800-talet, introducerades
den från föroreningar av svavel befriade Solvaysodan. Även tekniskt utvecklades
framställningen av tvålprodukter. Det skedde främst med introduktionen av ångmaskiner i produktionen.
För att något gå händelserna i förväg kan rapporteras att Meyer Zadig den 11
september 1879 meddelade magistraten i Malmö att han på andra våningen i sin
fabrik på Stora Nygatan 63 låtit anordna en apparat för destillering av vatten "för
åstadkommande av en intensivare blandning av de ämnen av vilka parfym tillverkas".
Maskinen i fråga drevs med ånga och den sköttes av Moritz Zadig. För att visa att
han klarade den uppgiften hade han enligt anmälan till magistraten, erhållit ett
kompetensintyg från en Werner Cronqvist, handelskemist i Stockholm. I sitt intyg
av den 20 mars 1879 skriver Werner Cronqvist: "Wid med Zadig anstäldt förhör
visade han sig hafva tillräcklig kännedom i hithörande ämnen för att anses fullt
kompetent att handhafva eller leda skötseln af en dylik apparat."

På egna ben
Vi återvänder nu till 1865 för att ta del av en annan skrivelse till magistraten i Malmö.
Den inkom den 21 oktober 1865 och löd: "Härigenom får jag ödmjukligen anhålla
om rättighet att här i staden anlägga och bedrifva fabrik för tillverkning af tvål, såpa
och parfymerier jemte andra till denna fabrikation hörande artiklar. Frejdeintyg
bifogas, och anser jag mig böra anmäla att fabriken ska förestås av Fabriksmästaren
M . Zadig." Skrivelsen var inlämnad av Christian Friedrich Sauer. Han var född
1835 i Wiirtemburg och hade 1858 Ryttar till Malmö från Schlesien. Herr Sauer var
sedan 1862 svensk medborgare. Uppenbarligen agerade C.F. Sauer som bulvan för
M. Zadig eftersom denne som utländsk medborgare vid den här tiden varken hade
rätt att starta eller att äga ett företag här i landet. Sauer hade förmodligen mycket
väl kunnat hålla inne med Meyer Zadigs roll i det nystartade företaget, men han
tyckte tydligen att det kändes bäst att fullt ut berätta hur det låg till.
Den sålunda grundade tvålfabriken fick namnet Tyska Tvålfabriken. Den grundades 1865 med adress Stora Nygatan 48 . Fabriken tillkom sedan Zadig blivit löst
från sitt kontrakt hos Hanson & Sewan, som lagt ner sin tvålcillverkning 1865. Så
dags hade Meyer Zadig med familj endast varit i Sverige i två korta år. Hur vågade
Meyer med familj sig på språnget att öppna eget? Eller hade de inget val? Antalet
tvålfabriker i Malmö vid den här tiden var ju begränsat och det är inte säkert att
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det fanns tillräckligt med arbete att få där om de ens hade försökt. Det är inte heller
säkert att vägen tillbaka till Hamburg var öppen; särskilt attraktiv socialt sett var
den i alla händelser inte.
Tyska Tvålfabriken var ett rent familjeföretag med Meyer Zadig som ledare och
de tre sönerna i olika positioner. När det gäller startkapitalet för fabriken erhöll
Meyer en årslön av Hanson som kompensation för att denne i förtid lagt ned sin
fabrik. Det kan vara de 3 531 riksdaler (årslönen plus ränta) han enligt en kassabok
erhöll av Hanson & Sewan i juli 1865. Utöver de pengarna finns i september 1865
i samma kassabok - familjen Meyer Zadig verkar vid den här tiden ha antecknat
vartenda utlägg i sina kassaböcker - förtecknat ett lån på 2 500 riksdaler mot
5 procent ränta hos Skånes Enskilda Bank. Vidare finns ett lån på 5 000 riksdaler
från 1866 förtecknat. Enligt en separat lånehandling var räntan på det lånet 6 procent
om året och det fick tidigast sägas upp efter fyra år. Av sista sidan på lånehandlingen
framgår att Meyer Zadig bara utnyttjade 3 000 riksdaler av det överenskomna beloppet. Men vem var det Zadig lånade pengarna av? Av lånehandlingen framgår att
den som tagit emot räntebetalningarna och återbetalningen av lånet - i maj 1870
återbetalades 2 000 riksdaler och sista oktober 1873 1 000 riksdaler - var en N.
Werngren. Det förefaller att ha varit samme kapten Nils Werngren, f.ö. den första
svenska världsomseglaren, som på L. ]. Bager hade fört familjen Zadig till Sverige.
Som nyanländ till ett annat land fick (och får) man ofta lita till de lånemöjigheter
som står att finna längs vägen. Summa summarum disponerade således Meyer Zadig
omkring 9 000 riksdaler som startkapital för sitt första svenska företag. Till det ska
läggas det egna kapital som de eventuellt hade med sig från Hamburg.
Två år senare, den tredje augusti 1867, sade C.F. Sauer till magistraten upp sin
rättighet till fabrikation av tvål, såpa och parfymerier. Samma dag inkom M . Zadig
till magistraten med en anhållan om att i Malmö få anlägga och bedriva en fabrik för
tilllverkning av tvål, såpa och parfymerier, det som skulle bli M. Zadig Tvålfabrik.
Till sin ansökan bifogade Meyer Zadig för det första ett intyg från vederbörande
myndighet i utflyttningsorten Alcona att han "var till lefvernet välftejdad", för det
andra att han sedan den sjätte juli 1867 var svensk medborgare eftersom han den
dagen för Konungens Befallningshafvande i Malmöhus län avlagt den föreskrivna
tro- och huldhetseden. Den inleds: "Jag N. N. lofwar och swär, wid Gud och Hans
Heliga Evangelium, att ... " Med Meyers svenska medborgarskap följde att såväl
Friederike som de tre omyndiga barnen (Dina var förvisso 22 år fyllda, men till
skillnad mot männen som blev myndiga vid 21 gällde vid den här tiden 25 år för
kvinnor) samtidigt naturaliserades. Moritz, som då redan var myndig, lät vänta till
i juni 1880 innan han ansökte om och fick svenskt medborgarskap.
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Helhjärtad satsning
Tvålcillverkningen på Stora Nygatan 48 verkar ha kommit igång tidigt under hösten
1865. Det kan man utläsa av en kassabok som startades den 26 september. Vad man
enligt kassaboken då köpte in var sådant som en kastrull, en stor och en liren panna,
en decimalvåg, tio rvålformar samt ingredienser för rvålrillverkningen som alkalier,
soda och mangan. Samtliga leverantörer av dessa varor var ryska eller danska företag.
Det gjorde att Zadig på samtliga varor måste betala frakt, rull, porto, hamnavgift,
sjåare och körsel. Att varuleverantörerna var tyskar och danskar ska förmodligen
hänföras till att Meyer Zadig kände till och var betrodd hos dessa företag från sin
rid i Hamburg. Bland leverantörerna fanns för övrigt det företag på vilket Meyer
själv hade varit anställd i Hamburg, Ferdinand Victor er Co.
En förmodligen exakt uppräkning av både den nya fabrikens och familjen Meyers
samlade privata ägodelar vid den här riden framgår av den lånehandling som
nämndes ovan. I den garanterade Meyer Zadig som säkerhet för lånet nämligen allt
han ägde och hade. Det delade han upp i fabriksredskap: tre pannor till tvål , två
dito pannor till lut, fem stämpelbord med graverade stämplar, en skärmaskin, tre
kokapparater etc., totalt 31 olika artiklar; lager: kokosolja, lut, palmolja, pottaska,
soda och sprit; och husgeråd: två mahognysoffor, ett mahognybord, tolv mahognystolar, fem sängar med sängkläder, tre lackerade kommoder, diverse kökssaker och
silversaker. En bättre och mer utförlig specifikation - därtill på en förhållandevis
god svenska med ranke på den korta rid Zadig bott i Sverige - av en vid den här
riden nyligen invandrad familjs bohag och andra tillhörigheter får man förmodligen
lera efter!
I Tyska Tvålfabriken hade Zadig fem fabriksarbetare (en arbetskarl och fyra gossar)
och tre elever (de tidigare nämnda brorsbarnen Hauer hade nu den benämningen
plus en Joseph Köningsberg). Att döma av inköpen av råvaror den första riden
(här återvänder vi till den tidigare nämnda kassaboken) , köpte man i november
in sådant som palmolja, porraska, talg och eteriska oljor. Av M . Zadigs vid Tyska
Tvålfabriken första annons i Malmö adresskalender av 1868 framgår att man hade
följande produkter att utbjuda till försäljning: tvålar, transparenr-pomada, hårolja och
lukrvarten, skovax och blanksvärta samt gul såpa. Det är bara en viskning jämfört
med en priskurant från Tyska Tvålfabriken av april 1869. Denna upptar totalt hela
176 produkter fördelade på sju huvudrubriker: toilette-tvålar, rak-tvålar, anhydrostvålar, tvålar i stänger, finaste franska toilette-rvålar, parfymerier och skovax. Till
det ska läggas tillverkningen av bläck.
När det gäller Meyer Zadigs och hans familjs inkomster är de möjliga att följa
från 1866. Det betyder inre att de saknade inkomster för riden dessförinnan, men
eftersom de inre var manralsskrivna var de inte föremål för någon kommunal uppbörd
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varför underlag saknas. Från 1866 finns Meyer Zadig, cvålfabriksverkmästare, med i
mantalslängden. Det året uppskattades hans inkomst av beviljningsberedningen till
2 000 riksdaler och samma belopp kom av caxeringskommitten att gälla som hans
inkomst det året. 1867 uppskattades Meyers inkomst till 6 000 riksdaler, men den
summan sänktes av caxeringskommitten till 4 000. I marginalen antecknades att
inkomsten gällde en mindre rörelse. Aret därpå följde uppenbarligen beviljningsberedningen uppgifterna från året innan, varför inkomsten av caxeringskommitten
höjdes till 5 000 riksdaler. Ett uttryck för den höjningen var att det i marginalen
antecknades att Meyer nu bedrev en större rörelse.
1870 års taxering var första gången som några andra från familjen Zadig än Meyer
var föremål för caxeringsmyndighecens omsorger. Det året - inkomsterna avsåg
1869 - taxerades både Moricz och Philipp Zadig- båda benämnda handelsresande i
protokollet - till 1 000 riksdaler vardera, medan paterfamilias Meyer Zadig, numera
benämnd cvålfabrikör i protokollet, taxerades till 7 000 riksdaler.

judiska rötter
Familjen Meyer Zadig registrerades i svenska myndigheters papper från allra första
början antingen som judisk eller som mosaisk trosbekännare. Vi vet att familjen kom
från en miljö - Altona och Hamburg - där det fanns gott om judar och där dessa
hade stor frihet att leva efter sin tro och sina seder. I Malmö gällde det motsatta vid
tiden för familjen Zadigs ankomst till staden. Här fanns varken rabbin, synagoga
eller ens rätt för judar att öppet leva efter sin tro. Om Zadigs visste om det innan de
kom till Malmö är inte känt, men de torde ganska snart ha blivit varse att det inte
var helt lätt att leva judiske i Malmö 1863 och ett antal år därefter. Vad som inte
är känt är i vilken mån familjen Zadig levt på ett traditionelle judiske sätt i Alcona
och Hamburg. De har knappast varit ortodoxa - i så fall hade de förmodligen inte
flyttat från Hamburg - men de har där troligen följe judiska seder och bruk och
vad deras judiska omgivning förväntade av dem. Att döma av namnen på Meyers
barn -Adolph, Moritz, Ferdinand, Philipp och Dina - förefaller inte behovet av att
utåt markera en judisk tillhörighet ha varit särskilt framträdande.
I Sverige fanns det 1 836 judar 1870. 3 Fram till 1873 var det bara i Stockholm,
Göteborg, Norrköping och Karlskrona som judar fritt fick bosätta sig, men i praktiken hade den bestämmelsen upphört att gälla 1864 genom näringsfrihetsförordningen. I Malmö hade det inofficielle funnits judar sedan 1850-calec. 1868 var 25
judiska män mantalsskrivna i Malmö, två år senare var de 62 och 187 1 fanns det
enligt länsstyrelsen totale 209 judar i staden.
De första åren i Malmö hade de mosaiska trosbekännarna titlar som handlande,
porträttmålare, portmonnaifabrikant och cvålmäscare. 1869 dyker en ny titel upp:
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krämare, det officiella ordet för gårdfarihandlare. Majoriteten av dessa var "östjudar" (även schleppers, fattiglappar, kallade) - Zadig räknades till "västjudarna"
- som vid den tiden bosatt sig i framför allt
Lund. Bertil Neuman (f. 1921) berättar i
sin bok Något forsvann på vägen hur det var
för hans pappa att komma till Malmö och
Lund i slutet av 1890-talet: "I Malmö fanns
redan bortemot hundra judiska familjer. En
del hade kommit tidigare från Tyskland.
De hade då ofta någon utbildning och var
etablerade. Det fanns redan då i Malmö
en och annan fabrikör som ansågs fint att
vara. Jag hörde talas om Zadig, som också
var fastighetsägare, liksom Gellberg."
"Tanken på att bilda en egen församling
i Malmö bragtes till förverkligande den
2 december 1871'', skriver församlingens
biograf Walter Siegel. Närvarande vid det
tillfället var 29 judiska män. De utsåg sju Fig. 3 . På bilden, som är tagen i synagogan
elektorer som enligt en Kungl. förordning i Malmö, syns ett par av Meyer Zadigs tal/it
ang. mosaiske trosbekännares skyldigheter (bönemandar), hans te.fil/in (böneremsor
och rättigheter här i riket av 1838" i sin med bibelord) och en Torah från hans
tur skulle välja tre föreståndare. Valet av svärforäldrar, släkten Hauer, från tidigt
1800-tal. - Foto: Sverker Zadig, 2013.
föreståndare gjordes inför magistraten i
Malmö den 13 januari 1872, och valda blev Marcus Gellberg, Abraham Levy och
Meyer Zadig. I mars 1873 kunde de tre föreståndarna konstituera sig. Levy blev
ordförande, Zadig kassaföreståndare och Gellberg synagogföreståndare. De första
åtgärder som de tre föreståndarna vidtog gällde samtliga begravningsplatsen vid
Föreningsgatan. Mark för anläggande av en judisk begravningsplats hade församlingen fått genom ett beslut i stadsfullmäktige redan den 2 december 1872. Men
en synagoga i Malmö lät vänta på sig ända till 1903. I väntan på den hade man
gudstjänstlokaler på olika håll i staden.
Judarnas bosättning i Lund var från mellan 1890 och 1920 koncentrerad till
stadsdelen Nöden. 4 Judarnas bosättningsområden i Malmö på 1860- och 70-talen var
belägna dels vid Stora Nygatan, Södra Promenaden, Rörsjögatan och Altonagatan,
dels vid Engelbrektsgatan, Långgårdsgatan och Grynbodgatan. Ett numera rivet
hus vid hörnet av Stora Kvarngatan och Rundelsgatan brukar betecknas som något
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av ert judiske centrum. Här fanns bland annat ecc bageri som innehades av den i
Bayern födde kristna bagarmästaren Carl Josef Inden (1834-1903). Han bakade
under närmare 20 års rid de judiska familjernas sabbacsbröd (challah). Varje fredag
skickade de judiska husmödrarna till lnden den färdiga degen, som de av brist på
egna ugnar inre själva kunde grädda.
"Om juden inre existerade skulle ancisemicen uppfinna honom'', skriver JeanPaul Same i Tankar i judefrågan (1948) . Med ranke på hur få judar det fanns i
Malmöområdet vid riden för familjen Zadigs ankomst var det kanske på det viset
att antisemiten (f.ö. en term skapad i Tyskland på 1870-calec) helt enkelc inre var
uppfunnen där så dags. Det bekräftas av skildringar från Nöden i Lund, och när
det gäller antisemitismen i resten av Sverige vid den här riden skriver Berggren i
sin bok om den svenska ancisemicismens idehistoria: "Sverige rycks emellertid i
viss mån ha hållit stånd mor den våg av antisemitism som svepte över stora delar
av Europa några år in på 1870-calec." Men det var då. Tjugo år senare kan följande
tidsbild tecknad av Viggo Zadig i den självbiografiska boken Religio (1913) visa
acc det var andra cider som randats: "Ibland grät han för alle vad han blev beskylld
för i samband med 'jude': och hade hans mamma visst, hur fula ord man slungade
efter honom på gatan, så hade väl också hon på sicc vis gråtit." Mamman gick som
väntat inre heller fri från antisemitiska tillmälen. I samma bok står: "Hans mor,
hans egen goda mamma, hade stått i en bod acc handla, och vid hennes sida stod
länets egen hövding och blev betjänad. Vad denne nu än må ha kunnat förarga sig
över inför den unge judiske säljaren - kanske blocc över dennes utseende - nog av,
när han tog emot sitt paket, sade han tillräckligt högt för acc båda hörde det: djävla
judar! - och så smällde han dörren i."

Kulturell forankring
Hugo Valencin skriver i sin monumencala]udarnas historia i Sverige: "I de svenska
judarnas historia efter emancipationens seger 1860 är det företrädesvis två företeelser
som är av större intresse: de svenska judarnas fortskridande assimilation och den
starka judiska immigrationen, företrädesvis från Östeuropa." Den judiska immigrationen från Östeuropa - "östjudarna" - har vi kort tangerat ovan. Här ska vi
uppehålla oss vid assimilationen. Rica Bredefeldc skriver i sin studie om judiske liv
acc de svenska judarna har integrerats i samhället utan långvariga övergångsproblem.
Hon anger tre olika incegrationsstracegier som judarna i Sverige kan ha genomgått:
total assimilation i betydelsen av att de "blivit svenskar" utan ett spår av det judiska
ursprunget, integration i det svenska samtidigt som man bibehållit sin judiska särart,
och en mindre grupp som följe en ny modern judisk ortodoxi.
Hur såg då assimilacionsprocessen ut för familjen Meyer Zadig? För att komma
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åt den ska man förmodligen börja redan vid deras ankomst till Sverige. Ja, man
kanske till och med skulle behöva undersöka i vad mån familjen redan i Hamburg
sökt sig i riktning mot en mer kulturell judisk identitet på bekostnad av en ortodox
sådan. I Sverige kom arbetet och det egna företaget att överskugga hela familjen
Zadigs liv från dag ett i landet. I vilken mån kom omgivningens syn på dem som
ekonomiska aktörer av judisk bakgrund att påverka deras självuppfattning? Det är
något som det vore intressant att försöka ta reda på. I vilken mån judarna, i synnerhet då "västjudarna" i Malmö såg sig som negativt särbehandlade av majoriteten
från 1860-talet och framåt vet vi inte. Men man skulle kunna anta att de agerade
med viss försiktighet i relation till majoriteten samtidigt som det någonstans fanns
ett behov av att hävda sig för att bevisa sitt existensberättigande även som judar.
"Ett rimligt antagande", skriver Bredefeldt, "är att de redan välbärgade västjudarna
såg sig under 1800-talets lopp allt mer som bärare av en kulturell judisk identitet."5
När det gäller de zadigska barnen i andra generationen, dvs. Adolph, Dina,
Moritz, Philipp och Ferdinand, noterade vi ovan att de inte givits några utmärkande traditionella "judiska" namn (oftast namn från Gamla Testamentet). Hur
var det då i sin tur med deras egna barn? Totalt var de 13 till antalet och inget av
deras förstanamn kvalificerar sig som "judiskt" (här ska med Bredefeldt noteras att
"'judiska namn' inte har någon inneboende egenskap av 'judiskhet"'). Med det inte
sagt att deras föräldrar inte skulle vara några "goda judar", bara att de inte valde att
namnledes för omvärlden framhålla det judiska hos barnen sina. Vad vidare avser
giftermålen för zadiggeneration två var Dina ogift, medan Adolph, Philipp och
Ferdinand var och en gifte sig med en judinna. Undantaget var Moritz, vars hustru
Mathilde, född Bredemeyer, var kristen. Beträffande var zadigarna i den första och
andra generationen (ordningstalen hänvisar till deras liv i Sverige) finns jordfästa
står samtliga utom Moritz - som är begravd på S:t Pauli Mellersta kyrkogård i
Malmö - att finna på den judiska begravningsplatsen i Malmö. Dina och Adolph
finns i samma grav som sina föräldrar, medan Philipp och Ferdinand var och en
har sina egna familjegravar.
Männen i den första och andra generationen Zadig var förmodligen samtliga
omskurna och hade blivit bar mitzva, men därefter har sederna och bruken även på
den punkten växlat inom zadigfamiljerna. Beträffande sin egen bar mitzva skriver
Viggo Zadig i sin dagbok från tisdagen den 30 juni 1896: "Kl. 6 kom rabbinen
Rawitscher och konfirmationen försiggick i vår salon i åhöro af pappa, mamma,
onkel Fredinand, tant Johanne, Adolf, William, Gerda, bästefar, tant Dina, Alfred,
tant Hanne, tant Rikke, Ester. Närmare half 8 slutade akten. Sedan vi erhållit en
del vackra saker, kommode öfriga familjemedlemmarna äfven hit och skålade med
oss hvarpå vi, efter det rabbinen Rawitscher gått, gingo öfver till tant Johanne att
äta kvällsvard."
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Processad judiskhet
När det idag gäller de församlingsanknucna judarna över hela Sverige har Bredefeldc
i sin studie kommit fram till att de i första hand betraktar sin judiska identitet som
kulturellt förankrad, medan en minoritet ser religionen som kärnan i sin judiska
självuppfattning. Hur det på motsvarande sätt är för icke församlingsanknucna
med ett judiske påbrå eller arv, är däremot inte känt. Här tillåter sig Bredefeldc en
kanske inte alltför vågad hypotes: när det gäller de församlingsanknucna judarna
har den judiska identiteten förmodligen förstärkes samtidigt som den transformerats,
medan den i motsvarande grad försvagats hos de judar som inte är medlemmar av
någon församling.
Man rycker till första gången man i Zadigs arkiv stöter på en mapp på vilken
det står "handlingar rörande processen Wiggo Zadig/Mosaiska församlingen
1928-1946". Process? Zadig vs. Mosaiska församlingen i Malmö?! Processen, som
började som en lättare krusning på ytan 1928, skulle med tiden passera både Rådhusrätten i Malmö och Hovrätten över Skåne och Blekinge innan den slucgilcigc
avgjordes den 26 april 1937 av Högsta domstolen. I samcliga fall gick domstolarna
på Mosaiska församlingens i Malmö linje. Den rättsliga processen hade börjat med
att Viggo Zadig i en ansökan till Kungl. Maj:c 1932 påkallat det enligt honom
felaktiga förhållandet att var och en som var född av judiska föräldrar och inte
låtit döpa sig, oberoende av sin religiösa tro var skattskyldig till en svensk mosaisk
församling. Om nu detta inte var möjlige att åtgärda ifrågasatte Viggo Zadig varför
han åtminstone inte kunde få en lindring i sin skaccskyldighec till församlingen.
Skulle inget av ovanstående vara möjlige anhöll Zadig hos Kungl. Maj:c att han,
som odöpt, skulle få tillhöra svenska kyrkan . Svaret på samcliga yrkanden blev
med tanke på den svenska grundlagens skrivning nej, nej och åter nej i rådhusrätt,
hovrätt och HD.
Men skam den som ger sig! 1938 ingav Viggo Zadig cillJusciciedepartementet ett
flertal skrifter som han ville skulle beaktas i den utredning om utträde ur mosaisk
församling som riksdagen beställt det året. Det skulle sedan dröja ytterligare 14
år - i mellantiden tog en stadig utredning (Dissenterlagskommitten, SOU 1949 :20) ,
som ett delmoment upp Zadigs skrivelse - innan Sverige 1952 till slut fick en lag
om religionsfrihet. Det som skulle kunna kallas Viggo Zadigs paragraf i den nya
lagen har nummer 24 och lyder: "För utträde ur särskilc trossamfund må ej gälla
strängare villkor än de, som stadgats för utträde ur svenska kyrkan."
Det är svårt att säga vilken effekt Viggo Zadigs process med Mosaiska församlingen i Malmö hade på övriga zadigars förhållande till sin respektive församling
(beroende på var i landet de bodde) och till sitt judiska arv. I alla händelser var det
en process som rev upp massor med damm och som väckte i ämnet annars ganska
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fridsamma individer till att ta ställning för eller emot. Oavsett vilka ställningstaganden som privat togs i den ena eller andra riktningen kan man nog med fog
anta att många känt sig mer eller mindre provocerade att välja sida.

''Flit och sparsamhet bygga eget bo"
I tredje delen av Malmö stads historia finns ett avsnitt om Malmöfirmorna på
1860-talet. Det påpekas där att den tiden innebar ett strukturellt brott i utvecklingen för dessa. Den omvandling till ett mer modernt firmamönster som inletts
på 1840-talet hade då fått en mer generell utformning. Omvandlingen bestod dels
i att antalet handlande i Malmö ökade - 1860 hade Malmö 75 procent fler handlande än 20 år tidigare, 1870 hade de ökat från 160 stycken 1860 till 250 - dels i
en specialisering jämfört med många av firmornas tidigare bedrivna diversehandel.
Någon institutionell förändring av firmorna kom emellertid inte till stånd vid den
här tiden. "Familjeföretagets traditionellt starka position rubbades inte. Ägaren
var också företagaren som drev firman. Ofta var firmorna, åtminstone under några
generationer, i samma släkts ägo."6 Det senare stämde ju till punkt och pricka in
på Firma M. Zadig.
Söndagen den 21 januari 1872 - sedan dess en märkesdag i Firma M. Zadigs
historia - invigde med en stor fest familjen Zadig med Meyer Zadig i spetsen och
ivrigt påhejad av de anställda, sin egen fastighet på Stora Nygatan 63. Hit flyttade
hela familjen Zadig under 1872, och hit förlades Firma M. Zadigs hela tillverkning.
På samma adress fanns även under en tid en tvål- och parfymeriaffär där M. Zadigs
produkter såldes i parti och minut. Det senare framgår av en annons i Malmö stads
adresskalender för 1873: "Minutförsäljning af mina fabrikater finnes hos de flesta
herrar handlande såväl härstädes som i rikets övriga städer samt i mitt Tvål- och
Parfymerimagasin på Stora Nygatan 63."
I Malmö Handels- och Sjöfartstidning stod den 24 januari på förstasidan att läsa
om invigningsfesten: "Fabrikören M. Zadigs nyuppförda Tvål- och Parfymfabriksbyggnad invigdes förliden söndag. Festen bar en hjertelig pregel och wittnade om
synnerligen godt förhållande mellan arbetare och arbetsgiware. Då hr Zadig med sin
fru anlände till fabriken vid 6-tiden på e.m. mottogs det åldriga paret med musik av
skarpskyttemusikkåren i spetsen för fabriksarbetarna, och såväl de qwinnliga som
de manliga arbetarne avsjöngo derefter korta för tillfället författade belöningssånger.
Gården, som upplyses av marechaller war dekorerad med flaggor, och från ett fönster
ofwanom ingången till fabriken syntes en transparang med inscriptionen 'Flit och
sparsamhet bygga eget bo'. Festen avslutades derefter inomhus med tal och skålar
samt riklig undfägnad för alla deltagarne." Exakt vad som bjöds på invigningsfesten
är svårt att få reda på. En titt i kassaboken ger dock vid handen att man bland
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mycket annat bjöd på hare att äta och det fanns kakor att få till kaffet. Kostnaden
för detta var 18,83 riksdaler. En polis verkar ha funnits med vid invigningsfesten,
kanske för att hålla ordningen på de festande. Kostnad: 2 riksdaler.
Bevarat från invigningsfesten är muntrationsprogrammet. Av det framgår: "'Afrikanskan', stor opera med dans i fem akter af Mejerbeer, icke kommer att uppföras,
emedan det till tillställarens största ledsamhet brister i plats, dekorationer, m.m."
Men vad gjorde väl det när i stället den med luftballong från Paris samma afton
anlände trollgubben professor Mitrailleuse skulle förevisa sina trollkonster. Därefter
följer i programmet något som låter som det vore hämtat från ett Lundaspex av i
dag, men det är fortfarande söndagen den 21 januari i nådens år 1872: "Den ärade
publiken torde likväl vara något eftergifven, om prestationerna ej i allo lyckas som
de äro vana att göra, då möjligtvis Professorn genom den starka Orkanen som
rådde på färden från Paris hit, skulle hafva blivit något tankspridd. Föreställningen
börjar efter ridåns uppgång. Dekorationerna får hvar och en tänka sig så vackert
som möjligt. Hundar, och Kikare få ej medtagas i Thalias Tempel. Inga ståplatser
kommer att säljas, så att den som har råd, må sätta sig."
Vid den här tidpunkten var M. Zadig ett förhållandevis litet företag med, de
tre sönerna och Meyer oräknade, 17 anställda (14 arbetare och 3 ynglingar finns
upptagna i mantalslängden för 1873). 1887 uppgick personalen till 11 biträden och
22 arbetare, tio år senare var den 44 personer och vid sekelskiftet 1900 fanns 64
anställda hos firma M. Zadig.

Zadighuset
Efter nio korta år i Malmö, Sverige, kunde således familjen Zadig med den då
64-årige Meyer i spetsen ståta med ett eget hus mitt i Malmö. Hur hade det varit
möjligt? Företagets motto "Rit och sparsamhet", är en del av förklaringen. En annan
är att tvålprodukter och parfymer, efter att i Sverige tidigare ha varit förhållandevis
både sällsynta och dyra, nu blev något var man och kvinna ansåg sig ha råd med.
Det blev nu något man kostade på sig i stället för att som tidigare tillverka dem
själva i hemmet. Att firma M . Zadig till att börja med i Malmö inte hade någon
större konkurrens gjorde självklart att intäkterna för företaget blev större. Men en
egen fastighet, då? Dels behövde den stora familjen någonstans att bo, dels behövde
företaget större lokaler för att kunna expandera. Till det ska läggas att "de tryggaste
sätten att investera kapital - under dåtida samhällsförhållanden - var att köpa eller
bygga bostadshus''.7 Addera till det den prestige det innebar, inte minst för en relativt
nyligen invandrad och jude, att ha en egen fastighet på en framträdande plats i staden.
Zadighuset, som fastigheten efter en tid kom att kallas i folkmun, låg på en
tomt som Meyer Zadig förvärvat i omgångar. En första del av tomten (S:t Jörgen
27

ZADIG - EN ENTREPRENÖRSFAMILJ I MALMÖ
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Fig. 4. M. Zadigs tvål- och parfjmfabrik samt bostadshus invigt 1872. Här ligger det till synes
helt utan grannfastigheter vid Stora Nygatan 63. I bakgrunden skymtar S: t Petri kyrka. Bilden
publicerad i Sveriges Industriella Etablissementer (1870-79) och är tecknad av GustafPabst.

VI B) köptes i april 1871 och mätte totalt 3 700 qvadraralnar lika med 1 304,6
kvadratmeter. En andra del (S:r Jörgen V B) köptes i juni 1890 och omfattade
82,5 kvadratmeter. För tomten VI B betalade Zadig 1871 9 250 riksdaler och for
VB betalade man i maj 1890 2 340 kronor (i samband med en myntreform 1873
ersattes riksdaler med kronor) .
Arkitekt och byggmästare till det första zadigska huset var dansken Christian
Morrensen, en byggmästare som stod bakom bygger av flera fastigheter i staden.
Morrensens kostnad for bygger belöpte sig på 38 500 riksdaler. Av bokföringen framgår att Christian Mortensen i december 1872 fick en slurlikvid på 1 940 riksdaler
på det belopp Zadig var skyldig honom. En tillbyggnad 1878 av fastigheten kostade
2 818 kronor och ytterligare en tillbyggnad på bakgården gjord 1889 kostade 3 000
kronor. I samband med tillbyggnaden 1878 tillskrev Meyer Zadig magistraten i
Malmö for att tillkännage att han på gården i sin fabrik låtit anordna en ångapparat
for destillering av vatten for att åstadkomma en intensivare blandning av de ämnen
av vilka parfymer beredas. På samma gång lät han, som framgick ovan, meddela att
han som föreståndare for denna apparat antagit sin son Moritz, "som öfver sådan
sysselsättning erhållit kompetensintyg".
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När det gäller finansieringen av bygget av Zadighuset lämnar källorna svaret
öppet. Att M. Zadig, i likhet med de flesta andra företagarna i staden vid den
här riden, hade Skånes Enskilda Bank som sin bankkontakt framgår av företagets
bokföring. Att Simon Hauer, Meyers svåger bosatt i Hamburg, fanns med på något
(eller flera) hörn i finansieringen av bygget kan man också se antydningar om bland
källorna, men några lånebelopp eller gjorda amorteringar finns inte förtecknade.
Viggo Zadig (1880-1973) berättade många år senare om livet i det stora huset:
"Dagen började man i allmänhet med att, stora och små, i otta vandra ned till Kallbadhuset - där nu färjeläget är - för ett morgondopp, innan arbetet började klockan
halv åtta. Skolan började klockan 7. 10." Resten av dagen ägnades år arbete av olika
slag för husets invånare och anställda. "Annars levde de gamle sitt enkla, stilla liv i
det trevna hemmet, där för övrigt Grosspapa med sina tre söner eller deras fruar i
ett nu hade whist-partiet färdigt, när man samlades om kvällen."8

En dag i tvålfabriken
I Skånska Aftonbladet kunde man den 25 januari 1886 läsa om vad som rubricerades som en vacker fest. Festen i fråga hade firats sistlidna lördag med anledning
av den då timade 20-årsdagen av Firma M. Zadigs grundande. "Festen egde rum
i fabriksbyggnaden, öfver hvars ingång strålade en transparang med inskriptionen
'Enighet ger styrka' samt årtalen 1865-1885." MalmöprostenJ.A. Olin lyckönskade
Meyer Zadig och hans tre söner till "den stora framgång deras redbara sträfvanden
rönt, sträfvanden som gjort firmans namn kände och aktade långt utom Nordens
gränser". I samband med festligheterna tilldelades fabrikens tre äldsta arbetare
Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj samt sparbanksböcker med insatta belopp.
Det senare fick ytterligare fyra anställda. "Den vackra festen fortgick, under den
angenämaste stämning, med dans, sång och lekar, till långt fram på natten."
I boken Sveriges firmor och män (1886) skildras förutom nämnda 20-årsfest hela
företaget och man företar även en rundvandring i fabrikens olika lokaler. Från den
ganska omfattande skildrade rundvandringen kan man notera sådant som att det
i rvålkokeriet fanns tre ångdrivna melangeurs (blandare) för att dra ut lukten ur
råvaran. "Dessa 3 melangeurs äro de första och enda i sitt slag i Skandinavien." I
en särskild lokal i byggnaden producerades smör- och ostfärg samt osdöpeextrakr. I
en annexbyggnad tillverkades blanksvärta och mejeripreparat. I ett särskilt ångkök
tillkom pomador, kosmetika samt hår- och tandkonserveringsmedel. I fabriken
fanns ett "storartat och tidsenligt inrättat" laboratorium, och vid sidan av det ett
bläckkokeri. På tredje våningen i fabriken fanns ett pappers-, låd- och glaslager för
att förpacka och etikettera företagets produkter. Vi får i reportaget vidare veta att
bottenvåningen i fabriken stod i förbindelse med andra och tredje våningen "icke
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allenast medelst trappor, utan äfven genom talrör och elektriska signalapparater".
Lägg till det att fabrikens "ljusa och trefliga lokaler" var upplysta med gas.
I juli 1896 var det tidningen Arbetets med flera tidningars rur att besöka fabriken
på Stora Nygatan. Visningen av lokalerna för pressen gjordes i samband med att den
var på plats i Malmö för att bevaka den nordiska industri- och slöjdutställningen.
Arbetet skriver: "Fast vi ej äro fackmän, kunde vi dock granneligen märka, att det
inte är reklamfraser eller överdrift, när firman Zadig betecknas såsom den i sitt slag
främsta i Skandinavien." Hernösands-Posten skriver från samma tillfälle: "Under
fabrikens utveckling förbättrades tillverkningen allt mer och mer. I stället för den
vanliga kokningen, som ofta åstadkom vidbränd lukt, kokades tvålen medelst direkt
införande av ånga i tvålmassan." Om Moritz Zadigs arbete i fabrikens laboratorium
skriver Skånska Dagbladet: "Liksom kompositören har en tonskala till sitt materiel
har parfymfabrikanten en skala af vissa grundparfymer och på basis av dessa är
det som han komponerar. I stora glasburkar stå de der, dessa parfymkomponistens
grundtoner, rosa, reseda, orange, jasmin, viola, cassia, jonquielle och tuberense
och af dessa sammansätter han sedan alla andra parfymarter och parfymverk." Vi
får vidare i de många artiklarna från pressvisningen veta sådant som att fabriken
importerat 74 000 kilo kokosolja 1895 och att företaget "de senaste åren" tillverkat
omkring 130 000 kilo tvål.
Sin artikel om besöket på Zadigfabriken kan Arbetet, som den arbetartidningen
det var, inte låta bli att avsluta med att undra över löneförhållandena på företaget.
"Det är ju alltid ett särskilt kapitel." Till det kapitlet fick tidningen i någon mån
anledning att återkomma till några månader senare (17, 23 och 24 november 1896).
Tidningen hade då av en privatperson uppmärksammats på att det vid Zadigs
fabriker arbetats från 6.30 till 22.30 "och bland de i detta arbete deltagande finns
en hel kontingent av minderårige, hvilka sålunda underkastas en 15 timmars lång
arbetstid". Enligt vid den här tiden gällande lag fick barn endast arbeta 6 timmar per
dag, och 14-18-åringar hade tillåtelse att arbeta 10 timmar. Ett flagrant brott mot
lagen från M . Zadigs sida således! Eller? Nej, en genomgång av Hälsovårdsnämndens i Malmö protokoll visar att firman i laga ordning ansökt om att få använda
minderåriga under 12 timmar en viss begränsad tid inför julen och till det fått
vederbörligt tillstånd av nämnden. I sin ansökan till Hälsovårdsnämnden av den
13 november 1896 skrev Moritz Zadig: "Härmed får jag anhålla om vederbörligt
tillstånd att vid min fabrik här i staden på grund av julbrådska under en månads tid
få använda några konfirmerade gossar och flickor i åldern 15-18 år ett par timmar
utöver lagstadgad tid. Arbetet är lätt, icke ansträngande och försiggår i väl ventilerade, uppvärmda lokaler." Med det beskedet i handen vände sig Arbetet i stället
till nämnden med frågan: "Med hvad rätt ger hälsovårdsassistenten herrarne Zadig
dispens från en allmän lag? " Något annat svar på den frågan fick tidningen inte på
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annat sätt än att samma hälsovårdsnämnd vid sitt sammanträde den 8 december
gav både Bröderne Cloetta och Hultmans Choklad- och Konfektfabriks AB dispens
från samma lag. Mot den givna dispensen till såväl M. Zadig som till Cloetta och
Hultmans reserverade sig i hälsovårdsnämndens styrelse stadsläkaren A. Fornmark.
Det verkar att ha varit under 1890 som M . Zadig på bred front spred sin med
riden berömda liljekonvaljdoft över landet. I Norrköpings Tidningar stod i juni 1890
att läsa: "Från firman M. Zadig i Malmö har på senare riden i handeln ursläppts
liljekonvalj eau de cologne och liljekonvaljtvål. Eau de colognen har rillvunnit sig
erkännande, är uppfriskande och hvad odören angår ganska lik den naturliga liljekonvaljdoften." Liknande omnämnanden fanns sedan i flera svenska och några
norska ridningar. Den i Filipstad utgivna Wärmlandsberg gick längst av alla i sitt
beröm av den nya doften: "Ah! Mitt herrskap! Man skulle vilja fylla sitt fosterland
med god mat, riklig mat, mat i rättan rid och herr M. Zadigs Liljeconvalj Eau de
Cologne, ty samhällsmissnöjet och försvarsnihilismen och Föreningen mot arbetarbergning skulle icke trifvas i den doften. Sådan är hr. M. Zadigs Liljeconvalj Eau
de Cologne." Enligt en annons i Jul-Bladet 1890 kostade 1/1 flaska med M. Zadigs
Liljekonvalj Eau de Cologne 1, 50 kronor och en 1/2 flaska betingade priset 1 krona.

Firma M Zadig expanderar
Den egna fastigheten 1872 med plats för både produktion och privat boende för
hela familjen Zadig var bara början! Det var nu som rid och rum skapades för att
inleda Firma M. Zadigs expansion på ett flertal områden. Det gällde sådant som en
egen handelsrörelse, patent på egna preparat, öppnandet av ett antal egna detaljistaffärer, deltagande i olika mässor, en på bred front inledd produktion av allehanda
egna produkter och en ytterligare geografisk spridning av M. Zadigs produkter.
Det var också nu som de tre bröderna Zadig fick visa att de en dag skulle kunna ta
över firman samtidigt som var och en av dem skulle skapa sin egen privata framtid.
I november 1872 startade Firma M. Zadig en egen handelsrörelse i Malmö. Även
den skulle i vederbörlig ordning anmälas hos magistraten i staden: "Bifogande
frejdebevis, får jag härmed ödmjukligen anmäla, att jag här i staden ämnar idka
handelsrörelse." Det fick Meyer Zadig tillstånd att göra och omgående satte han
igång med att på olika håll och på allehanda sätt producera och marknadsföra sina
varor. Dit hörde det antiseptiska medel som fick namnet Tymolin. På det fick han
ett patent i juni 1878 av Kongl. Maj:ts och Rikets Kommerskollegium, som beskrev
uppfinningen sålunda: "Tymolin är afsedt att vara dels konserveringsmedel för födoämnen och dels ett antiseptiskt ämne, speciellt i och för hudrening och tvättning af
hudlösa eller sårade delar av menniskokroppen." Patentet på Tymolin gällde i fem år.
Som framgick ovan öppnade M. Zadig sin första butik i den egna fastigheten på
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Fig. 5. Zadigajfären på det som var Östra Hamngatan. - Foto: okänd.

Fig. 6. Gustaf Zadigs Leksaksaffär på Södergatan i hörnet av Baftzarsgatan. - Foto: okänd.
Malmö Museer.
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Fig. 7 !nteriörbild med leksaker från en av Zadigs ajforer. - Foto: okänd. ! privat ägo.
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Stora Nygacan. 1877 hade Zadig en egen butik "med bästa läge" på Östra Hamngatan 3. Den var uppdelad i tre butiker: parfym, leksaker och 5-öresarciklar. Under
en tid hade Zadig en butik på Södergacan 7. Zadig hade i början av seklet även en
butik i hörnet av Södergacan och Balzarsgatan. Den s.k. Casinotomten vid Södra
Förstadsgatan köpte M. Zadig 1897. Delar av tomten fanns i familjen Zadigs ägo
en bit in på 1930-calec. Från sekelskiftet 1900 och ett antal år framåt hade Zadigs
under Gustaf Zadigs (1879-1945) ledning Kasinoboden i den fastigheten med
adress Södra Förscadsgacan 23. Butiken var en filial till butiken på Södergacan. I
Kasinoboden såldes förutom M . Zadigs egna produkter även hushållsarciklar, glas
och porslin, pappersvaror, leksaker, strumpor och allehanda trikåer. Den kan ses
som en föregångare till EPA, och i något skede hade Zadigs planer på att bygga ett
eget varuhus med Kasinoboden som förebild. Om ovan nämnda butiker ska vidare
sägas den som höll ut längst var Gustaf Zadigs leksaksaffär på Skomakaregacan.
Den hade börjat sitt liv på Södergacan 20 och stängde för gott förse 1966.
Att Zadigs leksaksaffär var något av en institution i staden visar följande tindrande barnaskildring hämtad från antologin Skånskt herrgårdsfolk: "Julen för oss
barn började någon dag i december i Zadigs leksaksbutik på Södergacan i Malmö,
ett paradis fylle av åtråvärda saker. Det var ett store evenemang, när vi fick fara tåg
med föräldrarna in till Malmö för att köpa julklappar. (... ) Hos Zadigs gällde det
sedan att inte, som när man var riktigt liten, bara gå ikring och peka på alle som
man önskade sig själv i denna härlighet. Jag kan ännu minnas en stor grå apelkastad
gunghäst med yvig vit man och svans, som stod alldeles till vänster innanför dörren
i butiken i flera år. Jag gick alltid direkt till den och satt upp och sedan satt jag där
en stund, helt salig."
Redan 1882 visade Firma M. Zadig att det svenska kungahuset kunde komma
till pass för att göra reklam för företagets produkter. I mars skickade man ett tvåloch parfymskrin "med en mångfald af prof på firmans välkända, ofta prisbelönta
tillverkningar" till kronprinsparet Gustaf och Viccoria. Men inte utan att man
först ställt ut skrinet, ritat av John Smedberg, lektor i byggnadskonst och sedermera
arkitekt till Malmö synagoga, till allmänt beskådande i företagets lokaler på Stora
Nygatan. I en annons i Malmö Nya Allehanda den 22 mars framhålls om skrinet
och dess innehåll att alltsammans var tillverkat i Malmö "utgörande ett bevis på,
att man här i landet, hwad denna branche såväl som många andra beträffar, går
öfwer ån efter watten, i det man föredrager utländska fabrikat". Detta framhållande av det svenska och M. Zadig som ett svenskt företag var något som ständige
skulle återkomma i företagets marknadsföring. Firma M. Zadigs kontakter med
det svenska hovet fortsatte genom åren och 1911 fick firman status som H.M.
Konungens hovleverantör.
Vidare deltog M. Zadig, också det i reklamsyfte, med framgång i de för den här
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tiden så vanligt förekommande industriutställningarna. Bland annat vann man redan
1866 ett pris redan vid Stockholmsutställningen, som var Sveriges första internationella industri- och konstutställning efter internationellt mönster, och ytterligare pris
vid en motsvarande utställning i Köpenhamn 1888 samt vid industriutställningarna
i Malmö 1881 och 1896. 1891 grundade M. Zadig en fabrik i norska Kristiania
(Oslo från 1925) för att, med tanke på de besvärliga relationerna mellan Norge och
Sverige vid den här tiden, kunna agera friare på den norska marknaden.
Firma M. Zadig visade sig även vara duktig på och tidigt ute med en nyorienterande reklam. Exempelvis åkte man två gånger om året till Göteborg med en
"profexposition" - en sådan utställning fanns omnämnd i lokalpressen från julen
1892 - av företagets produkter. Man höll till i en av Grand Hotels lokaler i staden
och där bullade man upp så mycket man bara orkade. I helgtidskriften Göteborgs
Jultomte står att läsa: "I det stora rummet, där den behagligaste atmosfer af artificiella
dofter från våra många älsklingsblommer rådde, stodo i rader den ena kollektionen
efter den andra, upptagande otaliga former af alla dessa toilette-, skönhets- och
reningsmedel som en öfverförfinad civilisation och hygienens allt större uppmärksammande framkallat."

Emancipation
Vad M. Zadig producerade och sålde framkommer av otaliga priskuranter och prislistor genom åren. En av de första, från 1869, när företaget fortfarande kallade sig
Tyska Tvålfabriken, innehöll 176 produkter. De flesta artiklarna har svenska namn,
men ett eller annat namn från ägarnas modersmål tyska fanns fortfarande kvar,
såsom Kräuterseife, Feine Theerseife och Bayruhm Pomada. I samma priskurant
sägs även om firmans Finaste Franska Toilette Tvåler att de är så exklusiva att de
inte tidigare tillverkats i landet: "För tillverkning af desse Tvåler har jag dels från
Utlandet och dels från härvarande Fabriker anskaffat dertill nödiga maschiner och
är jag derigenom i tillfälle, att sälja ofvannämnda, eljest så dyra utmärkta Tvåler
till ytterst billiga priser."
I det som torde kunna vara M. Zadigs första priskurant efter flytten till Stora
Nygatan 63 fanns hela 258 ingångar för olika produkter. Här har tyskan ersatts av
franskan bland tvålnamnen (savon des deux mondes, savon de fantasie och savon
au lait d 'amandes). Vidare fanns där en djärv svensk anpassning, tvålen Emancipation: Andersson, Pettersson och Lundström och- redan då mina herrar!- aromatisk
hårväxtpomada. En tvålsort man kan undra över är den som i priskuranten 1869
kallas för Ny Reformationstvål. Vad skulle månne en sådan tvål åstadkomma
med sina brukare! Och, vad var det för fel på den gamla reformationstvålen? Till
ovanstående kan nämnas Zadigs Nordisk Tallbarrsdoft med sin tydliga referens till
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nationalromantiken. "Ar personer, hvilka alldeles icke eller endast under kort tid
kunna uppehålla sig i barrskogen lemnar detta preparat ett ypperligt tillfälle att både
sommar och vinter komma i åtnjutande av tallbarrsluftens välgörande inverkan på
den menskliga organismen."
Som ett led i att överlåta Firma M. Zadig på sina tre söner sålde Meyer Zadig
1881 fastigheten på Stora Nygatan 63 till dem för 75 000 kronor. I samband med
att Firma M. Zadig 1930 omvandlades till aktiebolag såldes fastigheten till det nya
bolaget för 250 000 kronor. Den 1 januari 1946 sålde senare ätteläggar av Zadigfamiljen fastigheten till ett pris av 450 000 kronor till Rosengren & Riis A/B. I
början av 1960-talet stod en rivning av hela Zadigska fastigheten på agendan. Om
det skrev Viggo Zadig 1960 med nostalgisk penna i SDS: "Snart skall det ske - alla
tecken pekar därhän: huset skall rivas. Nära nittio år är det, och då är det gammalt.
Vad båter det, att det blev så väl byggt, att det hade kunnat tjäna långa tider än! "
1881 träder de tre bröderna Moritz, 36, Philipp, 33, Ferdinand, 30, in som
delägare i Firma M . Zadig. Fem år senare, i samband med att företaget firar sitt
20-årsjubileum, blir de tre bröderna ensamma ägare till företaget. Det skedde i
samband med att företagsgrundaren Meyer Zadig med ålderns rätt, han var nu
78 år vorden, utträdde ur sitt livsverk. Det var kanske inte något helt lätt steg för
Meyer att ta efter ett långt liv som företagare i tvålbranschen, men han kunde göra
det i full förvissning om att hans efterträdare skulle ta väl hand om hans ögonsten.
Enligt uppgörelsen om övertagandet, dagtecknad den sista december 1885, förband
sig de tre bröderna att till sin far "saa länge han lefver, årligen utgifva en viss summa
af Sextusen Kronor, som han lyfter under årets lopp när och i den mån han finner
lämpligt, skolande vi dessutom till hans hustru, för den tid hvarunder hon honom
möjligen öfverlever, på enahanda sätt erlägga fyratusen Kronor".
1891 avled Friederike Zadig i en ålder av 72 år och tre år senare hennes make Meyer
i en ålder av 86 år. Som tidigare nämnts ligger de begravda tillsammans på Judiska
begravningsplatsen intill S: t Pauli kyrkogård i Malmö, inte långt från synagogan
på Föreningsgatan. Bådas bortgång kom att hedras från många kända och okända
i när och fjärran. När det gällde Meyer fick han även ett flertal dödsrunor införda
efter sig i svensk dagspress. Bland mycket annat omtalas han där som patriark och
som sådan med "vackra nobla drag".

Upp- och nedgång
Ett enastående tillfälle för Firma M. Zadig att visa upp sig på sin hemmaplan var
i samband med Baltiska utställningen 1914. Den kemisk-tekniska industrin hade
placerats längst in i industrihallen dit man tog sig på ganska trötta ben, men väl där
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ryckte man sig snabbt ha fått valuta för promenaden. Från Malmö ställde förutom M.
Zad ig även Malmö Gamla Tvålfabriks AB ur i den här sektionen av den för sin rid
jättelika mässan. Enligt ett pressreportage på Baltiskan från M. Zadig hade firman
anordnar "en särdeles smakfull och samtidigt originell monterbyggnad". Av bilden
som illustrerar reportaget att döma var den zadigska montern tämligen stor. I dess
centrum fanns en disk för den som önskade köpa någon av företagets produkter. På
ömse sidor om monterbyggnaden visades en serie interiörer med fabrikslokalerna i
miniatyr. Bakom montern fanns ert antal rvålmaskiner uppställda, och när dessa
var i arbete kunde man följa framställningen av pilertvålar. I reportaget framhålls
företager som banbrytande på hela tre områden: man var först i Sverige med tillverkningen av de så kallade pilerade rvålsorterna, man var vidare först i landet med
tillverkningen av rjärtvål - den Theerseife som ovan omnämndes i priskuranten
1869 - och lanolincremervål, och man var extra först i landet med att tillverka ert
rvättpulver med violdoft, "som blivit en omtyckt artikel i varje hem snart sagt i hela
Skandinavien".
1915 blev Philipp Zadig ensam ägare av Firma M. Zadig. Detta sedan först brodern
Ferdinand lämnar firman 1907 och brodern Morirz avlidit 1915. Kvar i firman från
familjen Zadig var efter 1915, förutom Philipp, hans son Viggo (f. 1880), och hans
brorson Albert Zadig (f. 1878), vilka båda kom in i företager 1915; Albert i rollen
som ledare av fabriken och Viggo som kontorschef Viggo, fami ljen Zadigs första
akademiker med sin fil.kand i språk, hade kanske haft andra planer för sin framtid
än att bli företagsledare, men släkten och släkrkänslan kallade.
1916 var det så dags för M. Zadig att fira sitt 50-årsjubileum. Det gjorde man på
nöjesrempler Hippodromen, som låg runt hörnet från Zadighuser. Firandet gjordes
i närvaro av företagets hela personal från kontor, fabrik och butiker jämte representanter från avdelningarna i Stockholm och fabriken i Kristiania, totalt omkring 130
personer. I sitt tal till firmans anställda framhöll kyrkoherde Albert Lysander "det
sällsynt goda förhållande och samarbete, som alltid varit rådande i denna firma". I
samband med jubileumsfesren delade Kungliga Patriotiska Sällskapet ur medaljer
till inre mindre än 14 Zadigansrällda, bland dem fabriksarbetaren Carl Nilsson
med 42 år i Zadigs tjänst samt bokhållaren August Larsson, fabriksarbetaren Carl
Alfred Larsson och fabriksarbeterskan Elna Rasmusson; samtliga med mer än 30
års tjänst i företager. Till varje deltagare på festen skänkte man en minnesbägare
med inskription. Avsikten hade ursprungligen varit att hålla den här jubileumsfesren
redan året innan, men på grund av Morirz Zadigs frånfälle blev den senarelagd. I
samband med festen, där änkan Marhilde var närvarande, hugfäsres minner efter
Morirz med en skriftlig hälsning från änkan. Gästernas rack till den bortgångne
frambars av bokhållaren August Larsson.
Antalet anställda hos M. Zadig till och med sekelskiftet 1900 framgick ovan.
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Redovisat efter 10-årsperioder var antalet anställda därefter: 40 (1910), 37 (1920),
48 (1930), 36 (1940) och 29 (1945) .

Familjen framför allt
1924 kom att på olika sätt bli ett händelserikt år för Firma M . Zadig. Till de glädjande
tilldragelserna hörde Skånemässan där M. Zadig sågs duka upp sina produkter på ett
rent betagande sätt. I tidningen Arbetets reportage från mässan står följande hyllning att läsa: "Så visst som renlighet är ett kulturbevis, har också firman M. Zadig
under sin 60-åriga tillvaro bidragit att höja vårt folks behov av ökad renlighet." Först
utropades M . Zadig som fanbärare för svenskhet, därefter för nationalromanticism
och nu för renlighetens riddare bland folket - vadan detta smicker?
Mindre glädjande för Firma M. Zadig var den strejk som arbetarna i Malmö under
våren genomförde för bättre lön efter att, ansåg man, ha fått sina löner godtyckligt
sänkta av de inblandade företagen. De företag som involverades i strejken var förutom
M . Zadig, Malmö Gamla Tvålfabriksaktiebolag, Joh. D. Anderssons tvålfabrik och
Tvålfabriken Colga. Lönestriden var framför allt ett uttryck för de svårigheter som
den kemisk-tekniska industrin i Sverige fått känna av i början av 1920-talet inte
minst genom en allt starkare konkurrens från olika utländska företag med brittiska
Sunlight i spetsen. Men tills vidare kunde M. Zadig fortsätta sin verksamhet som
tidigare och det manifesterade man med att fira 60 år i branschen.
Året för Firma M. Zadigs 60-årsjubileum blev 1924. I pressredogörelsen av den
12 december från den begivenheten får vi veta att företaget under de 60 år den
funnits till "arbetat sig fram till en rangställning och namnet har blivit känt och
aktat över hela landet". Artikeln kan inte låta bli att på nytt nämna den violdoft
som utgick från företaget, men mer värt att citera från den kan vara detta : "Även
under krisåren, då mycket syndades inom tvättmedelsbranschen, vek firman icke
från sina principer." Med det senare avsågs att Firma M. Zadig inte låtit sig förledas
in i den osnygga verksamhet som pågick i samband med olika ransoneringar inom
tvålbranschen under första världskriget. Den verksamheten resulcerade bland annat
i att stora tvålpartier hamnade i "jobbarehänder" (spekulanter) . Nya Dagligt Allehanda skrev apropå det i december 1917: "Tvålaffärerna belägrades af allehanda folk,
större och mindre gulasch, springpojkar och personer, som med skäl kunde antagas
sällan eller aldrig begagna tvål." Gulasch i citatet står förkrigsjobbare, krigsprofitör.
M. Zadig AB - aktiebolag blev företaget 1930/31 - gick mycket bra till en god
bit efter första världskriget, men där började det så långsamt att ta stopp. Det berodde inte minst på de allmänt sett sämre tiderna och svårigheten att få tag på för
produktionen nödvändiga råvaror. Det berodde även på konkurrensen från ett antal
utländska företag som kunde sälja sina produkter billigare på den svenska marknaden.
38

ZADIG - EN ENTREPRENÖRSFAMILJ I MALMÖ

För att klara av den konkurrensen krävdes med tiden alle dyrare investeringar, och
det klarade varken M . Zadig eller flera andra av de äldre svenska företagen i den
kemisk-tekniska branschen. Det hindrade inte att M. Zadig AB under 1930-calec
hankade sig fram tillräckligt bra för att ge samcliga inblandade ett ekonomiske plus.
Etc familjeföretag är ett familjeföretag. Är kanske just ett judiske familjeföretag om
möjlige ännu mer en familjeangelägenhet? Det ska i alla händelser mycket till innan
ett sådant slutar sina dagar; i alla fall så länge släkten har sista ordet.
Men ännu ett världskrig med vad det innebar av importstopp och andra svårigheter blev till och med för mycket för M. Zadig AB. Företagets omsättning var i
sammanhanget acceptabla 511 000 kronor 1939, men sex år senare hade omsättningen fallit med nästan 200 000 kronor till 315 000. Vid styrelsesammanträdet
den 22 mars 1945 framkom att "enär bolagets ställning enligt det senast förflutna
årets balansräkning blivit ytterligare mycket försämrad, hade vissa underhandlingar
föres och förslag till en rekonstruktion av bolaget framkommit". Den förlust för
företaget som det 1945 handlade om uppgick till 90 000 kronor. Det resulcerade i
en nedskrivning av företagets aktier till 210 000 kronor från 300 000 kronor, och
diskussioner med olika parter inleddes för att försöka rädda företaget.
I början av 1950-calec gick M . Zadig AB upp i tvål- och cvättmedelscillverkaren
MOHAB, men innan dess hade en hel del ont vatten runnit under broarna. Inte
minst berodde det på att man från Zadigs sida tyckte sig ha blivit utsatt för orent
spel från den advokat som hade fått i uppgift att genomföra företagets likvidation.
Men det är en annan historia.

Familjen Zadig privat
Inledningsvis skildrades familjen Zadigs första boenden i Malmö med tillfälliga
adresser som Södergacan, Isak Slakcaregacan, Djäknegacan och Stora Nygacan 48
fram till det att hela familjen från tidigt 1870-cal skulle komma till ro på Stora
Nygacan 63. Den allra första tiden i Malmö kan inte direkt ha varit någon lisa för
Zadigfamiljen med ett antal olika adresser i staden. Meyer och de tre pojkarna
arbetade heltid med tvål, medan Friederike och Dina svarade för hemtjänsten.
Hur familjen Zadigs liv sett ut i Hamburg vet vi inte, men det som på olika ställen
framkommer om deras liv och vanor tyder på att de kan ha haft det ganska bra ställe.
Flytten till en egen lägenhet på Stora Nygacan 48 måste ha varit ett stort steg
mot mer ordnade förhållanden, och ett jättekliv i den riktningen togs med flytten
ett stenkast bort till det egna huset på Stora Nygacan 63. Här hade familjen hela
23 boningsrum och 16 kamrar att fördela sig på. Tilläggas bör att Zadigs fastighet
även innehöll ett antal vattenklosetter, vilka kan ha varit de första i sitt slag i hela
Malmö stad. Ar 1872 hade man tre pigor - Kersci Jönsson, Johanna Andersson och
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Johanna Mathilda Espersson - anställda hos sig, och att fabriken låg i samma fastighet kändes nog både tryggt och bekvämt. Lägg till det att Stora Nygatan 63 under
sent 1800-tal låg helt nära det mesta och bästa som den tidens Malmö hade att bjuda
på i form av både kultur och natur. Företag var det också gott om innanför kanalen.
1897 fanns det närmare hundra fabriker i Malmös stadskärna. Nämnas ska vidare
att Malmö vid sekelskiftet 1900 hade en befolkning på drygt 60 000 personer. Det
kan jämföras med de knappt 25 000 staden hade när familjen Zadig flyttade dit.
Det första av Zadigbarnen att flytta från Stora Nygatan 63 var den då nästan
medelålders Philipp (f. 1848). Året var 1886 och Philipp med familj - samtliga tre
bröder bodde under flera år med sina hela tiden växande familjer i Zadigska huset,
ett hus som såg nästan samtliga barn i den tredje generationen Zadig födas - flyttade
till Gustav Adolfs Torg 65, ett knappt stenkast från föräldrarna. Två år senare är
det den då 37-årige Ferdinands tur att med sin familj lämna föräldrahemmet, och
1899 vågar sig till sist Moritz (f. 1845) med familj på språnget. Så dags är båda hans
föräldrar avlidna sedan några år.
Philipp och Ferdinand klarar inte att vara ifrån varandra någon längre tid.
1888 flyttar de in i Henriettero vid Triangeln i Malmö. Henriettero hade byggts
av handlanden Gabriel Hedman 1865. När Hedman gick ur tiden köptes stället av
Philipp och Ferdinand Zadig. Ferdinand flyttade in i den hedmanska villan, som
döptes om till Solhem. På samma tomt som den stod lät Philipp 1888 bygga ett
tvåvåningshus som fick namnet Nybygget. Philipp flyttade 1909 till Villa Tuna på
Fridhem, medan Ferdinand några år tidigare flyttat till Höör med sin familj . Där
bodde de i Villa Ekliden.
Henrietteros fortsatta öde var att under något år tjäna som sommarrestaurang
där bl.a. Ernst Rolf ska ha uppträtt. Henriettero omnämns i visan "Malmö Pas-dequatre no. 5''. Henriettero revs och lämnade 1909-10 plats för ett femvåningshus,
som fortfarande finns kvar, för övrigt med Zadigar i flera av lägenheterna. Vad
Moritz beträffar flyttade han med familj efter några år på Södra Förstadsgatan 12B
till Villa Nostra på Rönneholmsvägen. Dina Zadig bodde kvar på Stora Nygatan
ända till början av 1900-talet. Hennes sista adress blev sedan Norra Vallgatan 4A
dit hon flyttade 1910.
Dina Zadig skymtar endast sporadiskt i dokumenten (den muntliga familjetraditionen om "tant Dina" och hennes göranden och låtanden är desto ymnigare).
Första gången hon skymtar till är i en kassabok från 1863. Där står att hon förlovade
sig i april 1863. Enligt kassaboken köptes då en ring in, vin dracks i samband med
förlovningen och en kock hyrdes in för att laga något för tillfället passande att äta.
Taft, kanske till ett planerat bröllop, köptes in i maj samma år. Sedan finns inget mer
i dokumenten om Dinas förlovning. Enligt någon minnesbild förolyckades hennes
fästman i samband med en vi ldsvinsjakt i Latinamerika, enligt någon annan - och
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Fig. 8. Andra och tredje generationen Zadig fotograferad omkring 1890. I bakre raden från
vänster står Meyers söner Ferdinand, Moritz och Philipp. Andra raden Albert, Ferdinands
hustru jo hanne, Margot, Moritz hustru Mathilde, Edvard, Meyers dotter Dina, Viggo, Philipps
hustru Emma, och Gustav. Längstfram sitter Ellen, Gerda, Alfred, Birger, Sigrid, William och
Adolf I privat ägo. - Fotograf okänd.

kanske troligare källa-omkom han i samband med dansk-tyska kriget 1864. Under
hela sitt liv i Sverige förblev Dina ogift. I Meyer Zadigs medborgarskapsansökan
1867 nämns att hon "biträder modern i hushållet" och på mosvarande sätt nämns i
tidningarnas eftermälen i samband med faderns död att "hans ålderdom vårdades
ömt af en ogift doter". I samband med Dinas 80-årsdag 1923 skrev brorsonen Viggo
Zadig "en lika enkel som välment hälsning åt tant Dina Zadig" i sex strofer på vers.
Slutet på den andra strofen fångar förmodligen en viktig del av Dinas väsen: "Springa
kring och sköta själv var syssla, hjälpa till med hemmets ans och stök, ändå hava tid
som syster pyssla om en vän och gå på sjukbesök."
När det gäller Adolph, Meyers son i hans första äktenskap till sist, så är det
även om honom ganska ont om upplysningar i dokumenten. Vi skymtade honom
inledningsvis när han emigrerade till USA. Han figurerar även i arvshandlingarna
efter Friederike och Meyer, och vi noterade ovan att han ligger begraven tillsammans med föräldrarna i Malmö. Förklaringen till det visar sig vara enkel. Det var
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Fig. 9. Villa Solhem vid Triangeln. Villa Solhem är huset med tornet. Där bodde Ferdinand
Zadig med familj 1888-1903. - Foto: Viggo Zadig, 1908. MSA.

Fig. 10. Nybygget vid Triangeln. Nybygget i bildens centrum. Villa Solhem skymtar till höger.
Där bodde Philipp Zadig med familj 1888-1909. - Foto: Viggo Zadig, 1908. MSA
42

ZADIG - EN ENTREPRENÖRSFAMILJ I MALMÖ

Fig. 11. Vi/La Nostra på Rönneholmsvägen 58 (senare nr. 74) Där bodde familjen Moritz Zadig
1901-1947 ]..Jkort.

Fig. 12. Vi/La Tuna på Fridhemsvägen 9. Där bodde familjen Philipp Zadig 1909-36. - Foto:
Kerstin Martinsdotter, 2013.
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nämligen på det viset att Adolph kom till Sverige 1910 för att sedan bli kvar fram
till sin död den 8 februari 1920. Hans hustru hade gått bort 1906 och i USA hade
han fyra vuxna styvbarn. I något skede under Sverigevistelsen ville han förnya sitt
amerikanska pass, men då det gått ut hänvisades han till att ansöka om ett nytt.
Enligt en blyertsanteckning på ett medborgarbevis bodde Adolph en tid på Silwers
pensionat på Kalendegatan 7. Senare är han skriven på Norra Vallgatan 6A,
granne med Dina således. Enligt bouppteckningen av den
23 februari 1920 för köpmannen Adolph Zadig ska han
"icke efterlämnat behållen ägendom till fördelning mellan
vederbörande sterbhusdelägare".

När Zadig tog violdoften till Malmö
Av det som 1863 började med en dansk-tysk judisk
familjs invandring till Malmö hade det 2013, 150 år
och åtta generationer senare skapats en släkt med cirka
285 individer. De har genom åren sett och ser sig som
zadigar, men vad det betyder kan ha växlat mellan
olika individer och från en familj till en annan. Det
kan även vara på det viset att man framför allt sett
sig som en zadigavkomma i direkt nedstigande led
från någon av Grosspapas och Grossmamas söner.
Oavsett vilket finns det för den från familjen
utanförstående ett antal särskilt tydliga minneskrokar att hänga upp minnet på. Pro primo visade
den i Altona födde och judiskt uppfostrade företagaren och entreprenören
Meyer Zadig malmöborna nya och delvis annorlunda sätt att driva ett kemisktekniskt företag i Sverige på. Pro segundo var Meyer Zadig en av de krafter som var
med och skapade en judisk församling i Malmö. Hans söner och sonsöner fick med
tiden också viktiga förtroendeposter i församlingen. Pro tertio var Vigga Zadig den
som på en judisk kant aktivt bidrog till att ge Sverige religionsfrihet. Pro quarto
så var det Firma M. Zadig som en gång i tiden tog en ny och förförisk doft först
till Malmö och sedan till resten av landet, violdoften. Lyss avslutningsvis till dessa
doftrika ord från en av M. Zadigs annonser: "Ingen här i världen får anse sig för vis
och för erfaren att icke lyssna på goda råd, och ett gode råd är verkligen detta: försök
M. Zadigs Tvättpulver med Violdoft! Men följ då också noga bruksanvisningen! "
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BORGARNAPÅ SKÅNEMARKNAD EN

Borgarna på Skånemarknaden
AV ANDERS REISNERT

Skånemarknaden - en kort introduktion
Under 1100-tales slut ökade Skånemarknaden i betydelse och kom snart att spela
en central roll i danska rikets ekonomi. Själva grunden i marknaden var den goda
tillgången på sill i Öresund, främst i havet kring Skanörhalvön. Det var också hit
som handeln koncentrerades även om det första konkreta omnämnandet av sillfångst
i större skala gäller Helsingborg år 1180 i Öresunds norra del (Saxo s 527).
Initialt var sillfångsten spridd
längs Själlands och Skånes kuster
och man har fångat sillen där
den helt enkelt var tillgänglig. Ur
handelspolitisk synpunkt, men
även för skatteuppbörden, var
det väsentligt för centralmakten
att försöka få ett grepp om sillfångsten och den därmed samman hängande handeln . Efter
1143, i och med Adolf Il av
Holstein som Henrik Lejonets
,.....
vasall, grundade staden Lubeck,
•
får Östersjöområdet en ekonomisk motor av rang. Reda n
i slute t av århundradet finns
rudimenten ti ll det som under
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'-• ... . .
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........... .

•

Fig. 1. Karta iiver Skånemarknadens ståder
med infälld bild 11r O/a11s Magnus, Historia
om de ordiska, Folken tjugonde boken,
kap28.
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högmedeltiden kom att växa fram till den mäktiga handelsfederationen Hansan
(Henn 1989 s. 15 ff.). Därmed fanns också disrriburionskanaler för sillen till kontinentala konsumenter tillgänglig.
Under 1200-talet ökade intresset för de skånska marknadsområdena, som låg väl
geografiskt placerade längs den traditionella handelsvägen i Östersjön. Då sillen gick
till på sommaren och hösten, inföll Skånemarknaden i början av 1300-talet från
den 25 juli till den 11 november (Ersgård 1988 s. 108. DD/DRB R2: b9 nr 324 och
DD/DRB R3:bl nr 38). Vid mitten av 1300-talet hade marknadstiden kortats till
mellan 15 augusti till 9 oktober (Weibull 1901 s. 13 ff.). Den kungliga överhögheten
stod som garant för en trygg handel samtidigt som köpmän från fjärran orter besökte
platsen. Därmed ökade handeln med andra varor än sill, men också förtjänsterna
som vägde upp extrakostnader i form av skatter och avgifter som den danska kronan
krävde. En kontrollpunkt nere på själva marknadsområdet behövdes för att den
kungliga överhögheten över marknadsområdet kunde säkerställas. D ärför uppfördes
en borg i Skanör under 1200-talets första hälft (Rydbeck 1935), möjligen samtidigt
som Skanörs sockenkyrka, helgad åt S: t Olof, började byggas (Ers gård 1988 s. 117).
Handeln med sill var utomordentligt omfattande och siffror på en årlig omsättning
av 300 000 tunnor, 36 000 ton, har nämnts (H0rbyl971 s. 75). Redan under
1200-talets mitt skedde en utvidgning av marknadsområdet, söderut till Falsterbo
(Ersgård 1988 s. 150) . D å marknaden utvidgades uppfördes även här en kontrollpunkt för den danska kronan, Falsterbohus under 1200-talets sista år(Blomqvist
1950 s. 142 ff.).
I denna artikel, som
fokuserar på det arkitektoniska uttrycket och fysiska gestaltningen för
..,, ,.. i •
Skånemarknadens administration, kommer vi i
det följande att behandla
borgarna i Skanör, Falsterbo och Malmö.
M . ... .., •

, ~.

.. (ilf

I( .... ~ ; .. , .

Fig. 2. Karta över marknadsområdena på Skanörhalvön.
Efter Rydbeck 1935 p 1.
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Administrationen av Skånemarknaden
Skånemarknaden administrerades av en fogde som utsågs av den danske kungen
eller dess ställföreträdare. Fogden hade i sin tur en stab av skrivare för att föra
räkenskapsböcker inför redovisningen för rikets skattmästare. Kvittenser i form av
skattemärken, präglade på blybitar, delades ut till den som betalat skatten (Rydbeck
1935 s. 117 ff.; H0rby 1971 s. 74). För marknaderna i Skanör och Falsterbo har
denna hantering skett på borgen i Skanör där en stor mängd skattemärken samt
pacriser för deras tillverkning påträffats.
Räccsligt sorterade Skånemarknaden under en lagsamling som kallades Modbogen. Lagarna finns bevarade på både danska och tyska för Skanör-Falsterbo och
Malmö. De båda lagtexterna är inte identiska men är lika till form och innehåll.
Man har förmodat att Modbogen för Skanör-Falsterbo är äldst (Tomner 1971 s.
217; Jahnke 2000 s. 41 ff.; Reisnert 2006 s. 77). Intrycket är att Modbogen från
Malmö har kopierat den äldre lagsamlingen från Skanör och Falsterbo och att lokala
anpassningar gjorts (Tomner 1971 s. 217). Det var fogdens uppgift att se till så att
ordningen upprätthölls, lagarna följdes och ta in böter och avgifter. Till detta hade
fogden ett antal väpnade betjänter till sitt förfogande (Schäfer 1887; Tomner 1971
s. 201 ff.; H0rby 1971 s. 74; Jahnke 2000). Fogdens tjänsteutövning hade borgarna
eller tullhusen som bas. Som inledning till marknaden lästes lagsamlingen upp i sin
helhet på både tyska och danska i närvaro av fogden och marknadsdeltagarna. Långt
in på 1600-talet, sedan marknaderna avvecklats, sände de viktigaste hansestäderna
sina fogdar till det forna marknadsområdet och en kunglig representant red runt
och läste upp marknadsstadgan ackompanjerad av en trumslagare (Blomqvist 1950
s. 146).

Borgen i Skanör
Borgen i Skanör nämns första gången i en skriftlig källa 1312, då folk från hansans
städer intar fästet (Rydbeck 1935 s. 57). De omfattande arkeologiska undersökningarna som genomfördes under Otto Rydbecks ledning 1907-1909 har visat att
borgen är äldre. En myntsvit på mer än 200 mynt börjar med en grupp av fem mynt
som slagits under Kung Valdemar II:s regering och en datering av anläggandet av
borgen till 1230-talet föreslås av Rydbeck (Rydbeck 1935 s. 52 ff. och 134 ff.). De
forskare som senare tar upp borgens datering ansluter sig till Rydbeck (la Cour 1972
I, s. 250 ff.; Olsen 1996 s. 41 och 70; Ersgård 1988 s. 75; Ödman 2002 s. 126 ff.;
Carelli 2007 s. 169 f.; Etting 2010 s. ff.). Borgen avvecklades kring 1425 (Rydbeck
1935 s. 54 ff.).
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Fig. 3 a. Planritning över Rydbecks grävningsresultat (Rydbeck 1935). 3 b. Rekonstruktion av
borgen efter uppförandet av ringmurarna (av Anders Reisnert 2013).
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Borgen uppfördes på en konstgjord oval kulle ca 50 m x 60 m och omgavs av
dubbla vallgravar. Salsbyggnadens arkitektur var delvis spektakulär, uppförd av
omväxlande vit kalksten och mörkt glaserad tegel (Rydbeck 1935 s. 98; Ödman
2002 s. 126 ff.). Denna byggnad var i bottenvåning indelad i en mindre förstuga
och ett 11 x 7 m stort rum. Byggnaden bör ha varit uppförd i två våningar varför
vi får förmoda att andra våningen upptagits av en stor sal på 17 x 7 m (Rydbeck
1935 s. 94 ff.). Salen har, enligt mitt förmenande, nåtts via ett galleri med svalgång
från salsbyggnadens södra sida, där en stensatt terrass varit anlagd. Anläggningen
tycks vara militärt svag men ett kärntorn kan ha funnits på borgholmen, Rydbeck
anger detta på sin plan men tar inte slutlig ställning för dess existens (Rydbeck
1935 s. 93). Det finns argument som talar för att ett kärntorn verkligen funnits .
En sentida nedschaktning av denna del av borgkullen kan motiveras av att man
här brutit borr sten från en större byggnadskonstruktion. Den djupt liggande,
gjutna grunden av kalkbruk, får också som Rydbeck antyder, sin troligaste förklaring genom en i sten uppförd tombyggnad. Initialt omgavs borgen av en palissad
som i borgens slutskede ersattes av en ringmur med porrtorn och mindre murtorn.
Utöver representativa och militära byggnader påträffade Rydbeck också hus som
haft med de normala aktiviteterna på en borg att göra, såsom kökslängor, borgstuga
för garnisonen, verkstäder och förråd. Det har även funnits byggnader som direkt
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Fig. 4. Några av de bortåt 1000 skattemärken som påträffades (efter Rydbeck 1935 s. 121 ff.J.
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kan förknippas med Skånemarknaden. Exempelvis påträffade Rydbeck verkstaden
där skattemärkena tillverkades, samt själva uppbördsplarsen för marknadsskatten
(Rydbeck 1935 s. 102, 109 ff.).
Skanörborgen ger inre intryck av att vara ett kungligt residens där centralmakten
framhävt prestige och styrka. Även om karakrärsbyggnaden haft ett expressivt
arkitektoniskt uttryck är den av begränsad storlek, speciellt med ranke på Skanörmarknadens internationella betydelse. Istället ger hela anläggningen intrycket av ad
hoc där behoven efterhand utkristalliserats och gett arkitektoniska lösningar givna
av de praktiska behoven. Trots Skanörborgens ringa storlek och diskreta framtoning
vistades de danska kungarna här förvånansvärt ofta (Erring 2010 s. 112) och fyndmaterialer har, åtminstone delvis, en hög klass.

Falsterbohus
Det första omnämnandet av borgen i Falsterbo berättar att hanseatiska styrkor år
1311, i samband med kriget mellan det Vendiska hanseförbundet och den danske
kungen Erik Menved, intog borgen i Falsterbo och förstörde den (Schäfer 1887 s.
XXVI; Rydbeck 1935 s. 31). Denna äldsta borgs utseende är endast delvis känd och
har omfattat den nuvarande borgbanken där ett mindre romförsett stenhus rest sig,
omgiven av palissader och vallgravar. Rydbeck gjorde en genomgång av myntfynden
från Karlins grävningar (se nedan) och menar att denna äldsta borg uppfördes under
senare hälften av 1200-raler (Rydbeck 1935 s. 33 f). Kung Erik lär snart återuppbygga
borgen och då moderniserades anläggningen. Ruinerna som vi idag kan betrakta är
till största delen spåren efter kung Eriks borg och själva planlösningen antyder att
borgen planerades och uppfördes samtidigt (Etting 2010 s. 120).
De första arkeologiska undersökningarna utfördes under åren 1887- 1891 samt
1907-1911 av Georg] :son Karlin. Kompletterande utgrävningar genomfördes av
Sven Söderberg mellan 1899 och 1900 då en av pråmarna, kända från Karlins utgrävningar, specialundersöktes. Den senares resultat publicerades 1901 (Söderberg
1901 s. 4 ff.). Ragnar Blomqvist genomförde mellan 1934 och 1935 den slutliga
utgrävningen. Blomqvist har sammanfattat sina och föregångarnas resultat i en
artikel i Kulturens årsbok 1950 (Blomqvist 1950 s.142 ff.). Undertecknad har gått
igenom grävningsresulraren från Karlins och Blomqvists grävningar, förvarade i
Antikvariskt Topografiskt Arkiv (ATA) i Stockholm, vid två tillfällen och skrivit
en mindre artikel i Svenska borgar och fästningar (Reisnert 2007 s. 32 ff.).
Borgen uppfördes i ett flackt, vattensjukt område nära kustlinjen på Skanörhalvöns östra sida. Marken fylldes ut genom att material tillfördes från de dubbla
vallgravarna för att åstadkomma en viss höjd, samtidigt som yran torrlades. Själva
karaktärsbyggnaden byggdes av en blandning av tegel och marksren. Planlösningen
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Fig. 5. Plan över borgen i Falsterbo (ATA).

för den inre delen av borgen var i det närmaste kvadratisk, en anläggning med
33 x 28 m sidor.
När en samtida besökare under 1300-talets slut anlände till borgen utgjorde
denna en kompakt anläggning omgiven av dubbla vallgravar. Mellan dessa fanns
en uppbyggd sand och jordvall som ca 1360 hade förstärkts mot havssidan med
hjälp av sex pråmar. Pråmarna utgjorde själva kärnan i vallen. Dessa pråmar hade
byggts i Danzig och använts i kommunikationen mellan koggarna, som legat för
ankar på redden utanför Falsterbo och stranden. En av pråmarna har daterats genom
årsringsanalys till slutet av 1340-talet (Nilsson & Krapiec & Ossowaski 2004 s. 71
ff.) för att 20 år senare hamna som förstärkning av borgvallen.
Möjligen utgjorde en stenbarriär, som påträffades utanför borgens sydsida, ett
fundament för en kaj där pråmar av den typ som påträffades i borgvallen kunde
angöra. Karlin anger tydligt att stenbarriären är en kajanläggning (ATA, profana
byggnader Falsterbohus), medan Ragnar Blomqvist är något försiktigare i sin
tolkning med hänvisning till att kajanläggningar är okända i det skriftliga käll-
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materialet från Skanörhalvön (Blomqvist 1950 s. 174). En skriftlig källa omtalar
dock kajanläggningar i Falsterboområdet. Fogden Evert Scherpinc skriver 1410 en
rapport till hemstaden Elburg från stadens fit nedanför borgen i Skanör. Han anger en
differentierad prisbild för sillen i Falsterbo beroende på var den köps och konstaterar
att på kajen kostar den 8 schilling för ett "foder" (Reisnert 2006 s. 81 f) . Från denna
stenbarriär eller kajanläggning, via en ca fem meter lång brygga, troligen utformad
som en vindbrygga, nås den mellanliggande borgvallen. En träskoning av stolpar
och plankor fanns i vallens yttre kant. Vallen har här varit bredare och förstärkts av
en palissad med liggande plankor mellan stolparna. En motsvarande utvidgning av
vallen påträffades vid vallens sydöstra hörn där en tegelugn undersöktes av Karlin.
Det lyckades aldrig klarläggas om ugnen tillhörde en ursprungliga borgen eller
om den tillkommit samband med att borgen åter sattes i stånd efter hanseaternas
erövring 1311 (ATA, profana byggnader, Falsterbohus).
Från platån vid den först nämnda vindbryggan ledde ytterligare en vindbrygga
över den ca 18 m breda inre vallgraven till själva stenborgen. Kring den inre borgplatån reste sig en borgmur och vid angöringspunkten av vindbron fanns rimligen en
port genom denna mur. Omfatrningsmurarna var 1,20 m tjocka och grundlagda på
ca 1,40 m djup. Konstruktionen är jämförbar med ärkebiskopens borg Borgeby, som
man vet haft en tio meter hög borgmur. Grundläggningsförhållandena är sämre på
Falsterbohus och en möjlig ursprunglig murhöjd kan inte överstigit en sju-åtta meter.
Entrefunktionen utformning blev inte fullt klarlagd vid utgrävningarna. I samband
med Karlins undersökningar har stenfundament angetts strax utanför muren där
borgporten troligen varit placerad (ATA, profana byggnader, Falsterbohus). Ragnar
Blomqvist har dock inte tagit med dessa i sitt rekonstruktionsförslag. Möjligen har
han inte betraktat fundamenten som tillhöriga ett porttorn eller så avlägsnades dessa
fundament av Karlin . Någon öppning i murverket kunde inte fastställas i det till
ca en meters höjd bevarade murverket. Troligen har det endast funnits en, relativt
högt placerad, muröppning i ringmuren som försvarats med ett mindre porrtorn.
Det centralt placerat kärntornet med kvadratisk grundplan med nio meters sida
och är bevarat till 1,3 m höjd. Omfattningsmuren och tornet är nedtill murade
med fältsten med tegelförstärkningar i hörnen. I jämförelse med bevarade kärntorn
i Danmark kan tornet ha varit fyra våningar högt. I tornets nedersta våning bör ett
förrådsutrymme, som kunde användas som fängelse, varit anordnat. Den andra och
tredje våningen har troligen varit bostad för slottsfogden, medan fjärde våningen
varit ett skytteloft för borgens försvar. Tornets murverk är mycket klent med 1,5 m
tjocka murar, varför tornet översta våning troligen byggts i korsvirke.
Till vänster på borggården, mellan tornet och muren, har en byggnad i korsvirke varit uppförd. I Karlins äldre dokumentation föreslås här en stallbyggnad,
men även en verkstadslokal eller utrymmen för borgens garnison är möjlig (ATA,
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profana byggnader, Falsterbohus) . Till höger reste sig en stor tvåvåningsbyggnad,
borgens satsbyggnad. Invändigt har byggnaden varit 27,5 m lång och drygt 6 m
bred. Man får förmoda att byggnaden inrymt bostads- och verksamhetsfunktioner i
bottenvåningen, Karlin anger köksfunktion och ytterligare två rum, medan en stor
representativ sal borde ha upptagit den övre våningen (ATA, profana byggnader,
Falsterbohus). Denna byggnad bör ha stått till borgherrens, d.v.s. kungafamiljens
disposition, vid dennes eller deras vistelse i Falsterbo. Den övre våningen kan då ha
använts vid några av de politiska möten som ägde rum här under senmedeltiden. Av
fynden att döma så fanns i byggnaden en tidig kakelugn, dekorerad med bildkakel av
gotisk typ, samt två pottkakelugnar. I den del av byggnaden som Karlin betecknar
som kök påträffades sot och stenfundament samt keramik efter droppannor samt
andra köksredskap. Möjligen har pottkakelugnarna varit anslutna till de två rum
som enligt Karlin varit avdelade i bottenvåningen, vid byggnadens södra gavel. Den
gotiska bildkakelugnen och det karvsnittsdekorerade tegelgolvet har utgjort den
representativa inredningen i andra våningens sal.
Borgens brunn påträffades mellan tornet och salsbyggnaden och hade ett
brunnskar utfört i skiftesverk. I fonden, från porten räknat, har en mindre byggnad
i korsvirke rest sig. Målat fönsterglas liksom fragment av dricksglas av sengotiska
typer är relativt vanliga bland fynden. Importerad keramik av hög kvalite finns i
mängd liksom bronser, 139 mynt, silverföremål och enstaka förgyllda ting (ATA,
profana byggnader, Falsterbohus). Vapen är sparsamt förekommande, vilket är något
förvånande med tanke på de militära aktiviteter vi känner på platsen. En spännhake
till ett armborst, några pilspetsar till armborst- och bågpilar och möjligen någon
enstaka delar av rustningsplåt är allt. Även hästdetaljer är få. Ryktskrapor, hästskor
och hästskonaglar saknas helt men en hel och delar efter tre sporrar förekommer
liksom delar till enkla betsel.
Om man sammanlägger Karlins och Blomqvists grävningsresulcat blir den rekonstruktion som Blomqvist föreslagit relevant, men troligen inte helt korrekt. Två byggnader har utlämnats, borgens murar bör ha varit betydligt högre än vad Blomqvist angett och
troligen har ett mindre porrtorn funnits . Ödman rekonstruktion från 2002 ligger
nog närmare sanningen (Ödman 2002 p 56).
Borgen är av en för samtiden välkänd gotisk typ, om än i miniatyrformat, med
en grundplan snarlik de borgar som kung Erik Menved uppförde på det jylländska
Kal0 och Lindholmen i Skåne (Olsen1996s. 73; Mogren &Wienberg 1995; Ödman
2002 s. 102 ff.; Etting 2010 s. 136 ff.). Man får förmoda att delar av Falsterbohus
funktioner, som förråds-, magasinsbyggnader och stall rest sig utanför själva borgen,
något som konstaterats vid borgen Gurre på nordsjälland (Etting & Hvass & Boje
Andersen 2003). Ar 1405 omtalar drottning Margareta att det inte är lämpligt att
hålla det avtalade mötet med företrädarna för de hanseatiska städerna på borgarna
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Fig. 6. Rekonstruktionsforslag av borgen A: Blomqvist 1950.
B: Odman 2002 (Teckning Petter Lönegård). C: Reisnert 2013.
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i Skanör och Falsterbo då dessa är olämpliga och i dåligt skick, "vilket ni förmodligen redan vet"(DD/DRB 4R:bl0 nr.60). Vid 1400-talets början uppfyllde varken
borgen i Skanör eller Falsterbo tidens krav på komfort.
Borgen har haft en dramatisk roll i Danmarks medeltida historia. Den har vid
flera tillfällen intagits och plundrats efter kortare belägringar. Vi har nämnt 1311
och 1318 (Blomqvist 1950 s. 162). Den svenske kungen Magnus Eriksson innehade
Skåne som panclän mellan 1332 och 1360 och det är troligen vid denna tid som
mellanvallen förstärks med pråmar byggda i Danzig. Under Valdemar Atterdags
krig mot Hansan intogs borgarna i Skanör och Falsterbo av Hansans trupper. Efter
den följande freden 1370 blev Danmark tvingar art avstå Skånemarknaden och dess
borgar till Hansan på 16 år. Falsterbohus spelade också en viktig roll i samband
med upprättandet av Kalmarunionen. År 1387 avled den 17-å rige kungen över
Danmark och Norge, Kung Olof, på Falscerbohus (Ecting 2009 s. 7). Dödsfallet
beredde vägen för drottning Margareta I unionspolicik. Efter slaget vid Åsele utanför Falköping i Sverige 1389, blev den svenske kungen, Albrekt av Mecklenburg,
drottning Margaretas fånge. Han placerades på det närbelägna Lindholmen och
upprepade förhandlingar om hans frigivning ägde rum på Falscerbohus mellan 1388
och 1395 (Skansjö 1995 s. 81 ff.).
Falsrerbohus utgjorde sedan 1367 tillsammans med borgen i Skanör etc eget
sloccslän till vilket Skyccs härad var knutet. Genom att den viktiga Skånemarknaden
sorterade under länet var detta etc av Danmarks och senare unionens viktigaste
län (Lerdam 1996 s. 90 f.). I början av 1400-calet lades borgen i Skanör ned och
fogdeämbecec flyttades över till Falscerbohus som då ensamt kom att utgöra borgen
i länet. I samband med Kristian III:s reformering av det danska länsväsendec lades
Falsrerbohus år 1540 in under det nyinrättade Malmöhus län. Därefter avvecklas
borgen men också Skånemarknaden, även om vissa aktiviteter fanns kvar in på
1600-calec.

Borgar i Malmö
Malmö grundades kring 1200-talecs mitt men exakt årtal för själva grundläggningen av staden är okänt. Arkeologiska undersökningar har visar att staden haft
en föregångare i etc marknadsområde av säsongskaraktär. Denna marknad rycks ha
etablerats under 1100-calet och hitintills har ingen permanent bebyggelse kunnat
knytas till detta aktivitecsskede (Larsson & Bali 2006 s. 123). Första gången vi får
indikation om att någon form av kungligt residens funnits i Malmö är 1294 då två av
Erik Menveds fogdar omtalas (Tomner 1971 s. 201). 1303 nämns en Johannes Hvid
"quondam aduocacus in Malmöghe" (DD/DRB 2R:5b nr 268). Man får förmoda
att Johannes Hvid, i egenskap av kunglig fogde, haft någon form av ämbetslokal i
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staden. Kungliga fogdar omtalas då och då i det historiska källmaterialet framöver
men första gången som en borganläggning uttryckligen nämns är i Hanserecessen
som hålls i Scralsund 1368 (DD/DRB 3R:8b nr 240). Två år senare, i freden i
Scralsund, nämns ett antal befästa platser i Skåne som skulle överlämnas till de
Vendiska hansescäderna för en period på 15 år (DD/DRB 3R:9b nr 524). Valdemar
Atterdag hade då dragit det kortaste strået i den maktkamp med Hansan som följde
efter den danska invasionen av Gotland 1361. De städer som explicit nämns i fredscrakcacec som är försedda med borgar är Skanör, Falsterbo, Malmö och Helsingborg.
I flera följande Hanserecesser som behandlar förhållandena i Skåne nämns borgen i
Malmö fram cill 1385. Lennart Tomner och Einar Bager har i Malmö Stads Historia
del I betvivlat att det verkligen funnits en borg i Malmö vid denna tid (Tomner
1971 s. 192 och not 43; Bager 1971 s. 267). De stödjer sig på ett fördrag mellan
Sverige, Norge och Hansan 1361, där slott uttryckligen nämns i Skanör, Falsterbo
och Helsingborg men inte i Malmö (DD/DRB 3R:6b nr 80). I en recess omtalas
borgar åter i de tre städerna (de slocce) medan Malmö fått epitet "Bu" (DD/DRB
3R:9b nr 524). Tomner menar att det istället kan ha funnits ett hus för kungens
folk i Malmö (Tomner 1971 s. 192).
Efter att synat dokumenten menar jag att en borg verkligen funnits i Malmö och
att de samtida skrivarna varit väl införstådda med lokala skånska förhållanden . I en
något senare källa kallas nämligen alla fyra städerna för "Bu"; "unde de bu cho dem
Ellenboghen, Helsingborgh, unde Schonor unde Valscerbode" (DD/DRB 4R:lb nr
403). Sista gången det refereras till de fyra platserna gemensamt i detta sammanhang lyder formuleringen enligt följande; de sloce uppe Schone, also Helsingborch,
Ellenbogen und Schonor und Falscerbode" (DD/DRB 4R:2b nr 590). Översättarna
av Diplomacarium Danicum, C. A. Christensen och H. Nielsen menar att ordet
"Bu" är identiskt med det danska ordet "by" d.v.s. stad. "Bu" och "de sloce" betyder
uppenbarligen två skilda saker som skrivarna nogsamt hållit isär. Det rör sig alltså
inte om ett missförstånd av de hanseatiska skrivarna när de omväxlande använder
både borg och stad om Malmö utan man har skilt på de båda begreppen.
Borgen i Malmö har troligen legat på stranden och nära stadens hamnbrygga
(Rosbarn 1984 s. 39) . Vår kunskap om borgens fysiska gestaltning är begränsad,
men viss kunskap kan erhållas genom att låta flera olika källor samverka. På Braun
& Hogenbergs bild över Malmö, tryckt 1588, syns ett runt torn, några byggnader
och en krenelerad mur omedelbare öster om S: t Petri kyrka som skulle kunna avbilda
denna äldsta borg i Malmö. Från Lyder van Fredens räkenskaper från året 1517 kallas
borgen "Flyndre borg" och en större scenbyggnad nämns, liksom murar, gravar och
palissader (Ljungberg 1960 LvF 1517 - 20, 94v). Borgen skulle alltså ha bestått av
ett runt torn (som på Braun Hogenbergs stick), en salsbyggnad omgiven av murar,
palissader och gravar (Reisnerc 2000 s. 161 f).
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Fig. 7. Braun & Hogenbergs bild över Malmö från 1588. Pilen markerar det torn som kan ha
tillhört Flyndreborg.

&Tornet i Flyndreborg inkorporerades 1517 med Malmös stadsmur och 1644
revs dess övre del ned för att helt raseras strax före 1670 (Bager 1977 s.160).

Kungsgården/Myntergården
År 1433 inköpte kung Erik av Pommern två tomter i västra Malmö för att här uppföra
"Kungsgården". Delar av stadens västra befästningar inkorporerades i anläggningen
vilka färdigställdes 1436 (Reisnerr 2010 s. 743 f.). Delar av anläggningen ingår i
dagens Malmöhus slott, vilket fick sin nuvarande gestaltning mellan 1537 och 1542.
Kungsgården i Malmö kom att byggas som ett mindre kastell av nordkontinental
typ och hade närmaste föregångare i Visborg i Visby och Darlowo i dagens norra
Polen. Båda de senare anläggningarna var nära knutna till kung Eriks person
(Reisnert 2001 162 s. ff.). Troligen var kungsgården i Malmö tänkt som myntverk
redan vid planeringen. En minst 8 m hög tegelmur omgav en fyrsidig borggård på
2 300 kvadratmeter. Omfattningsmuren är delvis bevarad i dagen slorrsanläggning. Borgen fogades till stadsmuren och dess sydvästra hörntorn som hade knappt
10 m sida och dess höjd kan i dag följas upp till 10 m i det nuvarande slottets fasad. I
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tornet inrättades troligen bosradsrum medan översta våningen utgjorde ett skyccelofc.
Minst tre större byggnader fanns. Salsbyggnadens ytterfasad kan ännu iakttas i det
nuvarande slottets fasad och är uppförd med dekorativa kricscensband omväxlade
med rött regel. Den andra byggnaden kan ha inhyst myntverket medan den tredje
rycks vara äldre och inkorporerats med borgen av Erik av Pommern. Tillträde till
borgen har skett från öster, där ett porrtorn undersökes (Reisnerc 2001 s. 159 ff.).
Utanför den östra muren har nyligen en vallgrav konstaterats. Vallgraven hade gävcs
ca en meter ut från muren.

Fig. 8. Rekonstruktion av Myntergårdens södra fasad.

Denna borg förstördes i samband med ett uppror mot kungamakten 1534, den så
kallade Grevefejden, i vilket stadens borgare tog aktiv del. Efter att kungliga trupper
belägrat Malmö tvingades staden att kapitulera. I villkoren för kapitulationen ingick
att borgarna skulle uppföra ett nytt slott till kungen, det nu stående Malmöhus.

Sammanfattning
Borgarna på Skånemarknadens handelsplacser har varit relativt små och svaga
anläggningar. De har dock inre uppföres som säkra hörnstenar i rikets säkerhecsapparat utan fungerat som befästa stödjepunkter i Danmarks ekonomiska centrum.
Centralmaktens kontrollbehov, liksom handelsmännens säkerhet, krävde att
Skanörborgen kompletterades med en ny anläggning när marknadsområdec
utvidgades till att omfatta även Falsterbo. Detta ägde rum under 1200-calers sista
årtionden. Efter att Hansans förenade städer intagit båda borgarna 1311 och 1312
samt förstört dem, blev anläggningarna under Erik Menveds rid åter iordningställda.
Borgarna kom även fortsättningsvis att tillhöra de mindre riksborgarna i
Danmark, men Falscerbohus utrustades för mer representativa funktioner är den
äldre systerborgen i Skanör. En praktfull salsbyggnad, om än med modesta mått,
placerades längs hela ena sidan av en strikt reglerad borganläggning. Här fanns inre
de löst grupperade byggnaderna som vi mött på Skanörborgen, utan en för riden
modern reglerad anläggning av gotisk typ.
I Malmö tror vi oss veta var den äldsta borgen legat och vi har några indikationer
60

BORGARNAPÅSKÅNEMARKNADEN

om dess utseende. Den har troligen endast haft en lokal karaktär, framförallt i
samband med Skånemarknaden. Exempelvis saknar borgen under 1300-talet underliggande län för sitt underhåll.
Borgarna i Skanör och Falsterbo är väl kända anläggningar både arkeologiskt
och genom skriftliga källor. Skanörborgen är äldst och kan genom myntdateringar
föras tillbaka till ca 1225. I andra skedet av Falsterbohus byggnadshistoria har allt
varit inplanerat från början och getts en strikt geometrisk arkitektonisk inramning.
Hela tanken bakom Falsterbohus vittnar om ett helhetskoncept där arkitektur och
makt smälts samman till en organisk helhet. Visst har man fått ta hänsyn till den
äldre anläggningens geografiska läge och grundelement, men dessa har byggmästaren
lekande lätt omformat efter de för tiden modernaste principerna.
Vid en genomgång av det arkeologiska fyndmaterialet från Falsterbohus i jämförelse med Skanör ges intressanta perspektiv. Lyxen är mer framträdande och
genomtänkt på Falsterbohus. Tidiga kakelugnar, kanske redan från 1300-talet,
vackra tegelgolv vars glaserade plattor med karvsnirrsdekor har prytt golven och färgade fönsterglas har gett rum och salar en representativ prägel. De praktiska delarna
av borglivet saknas också på Falsterbohus. Den militära närvaron är inte lika tydlig
och skattemärkena, som är en så pregnant del av fynden på borgen i Skanör, saknas
helt trots att 139 mynt bevisligen påträffats. Om några skattemärken funnits i borgen
så borde några ha påträffats i samband med de arkeologiska undersökningarna. En
slutledning man kan dra av detta förhållande är att den kamerala funktionen inte
överföres från Skanörborgen till borgen i Falsterbo. Borgen i Skanör har även efter
uppförandet av borgen i Falsterbo, varit centrum i skatteuppbörd och förvaltning.
Under senmedeltiden, när marknaden minskat i betydelse, läggs den ena borgen
ned. Föga förvånande är det borgen i Skanör som avvecklas. Den modernare men
nu politiskt allt betydelselösare borgen i Falsterbo får istället överta den kungliga
förvaltningen av de vikande marknaderna på Skanörhalvön. Kungafamiljens fysiska
närvaro har inte längre behövts på Skånemarknaden och dess betydelse som politiskt
centrum har därmed också gått förlorat.
I Skanörs och Falsterbos närområde ökar staden Malmös merkantila kraft och
en ny borg byggs där. Staden Malmö tar under 1400-talet allt mer över den roll i
stapelhandeln som tidigare legat hos marknadsområdena i Skanör och Falsterbo. I
Öresunds mynning uppfördes borgen Krogen där Öresundstullen från 1429 skulle
ge den danska kungafamiljen stora inkomster. Den nyanlagda staden Helsingör
blir en ny och betydelsefull aktör i handeln mellan det baltiska innanhavet och de
växande atlantiska ekonomierna i England, Skottland och Nederländerna.
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Reklam uppåt väggarna
Målad väggreklam i Malmö
AV C H RISTIAN KI N D BLAD

D et målas inte längre någon ny reklam på Malmös husgavlar. D äremot har ett
antal gamla reklammålningar återuppstått i rekonstruerad form . Den mest kända
är gaveln på Apoteket Lejonets fas tighet vid Stortorget. M ånga har väl också uppmärksammat reklamen på två gavlar vid Södra Förstadsgatan nära Triangeln. Dessutom tillkom en reklamgavel på Stora Nygatan mitt emot Gamla Kyrkogården
under sommaren 201 2. Även Cacaoförpackningen på Mazettihuset hör till denna
grupp.

Fig. 1. En unik reklamvägg for Malmö. På väggen är en stor pipa i plåt fdstad på distamer.
RundeLsgatan mot Stora Kvarngatan på 1960-taLet (Foto: Äke j örLeby, MM).
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Alla dessa gavlar har det gemensamt att de gör reklam för företag som upphört med sin verksamhet. Ett undantag är Hippodromen som återuppstod ungefär
samtidigt med att reklamen på Stortorget målades upp på nytt. Då fanns också
Elmqvists handskar kvar, men även det företaget har sedan dess upphört. Rekonstruerade reklamväggar eller kvarglömd bleknad reklam är ju helt meningslös som
just reklam, men finns kvar eller har nyskapats av nostalgiska eller dekorativa skäl.
Denna artikel skall handla om dessa målade reklamgavlar och andra handmålade dekorativa väggmålningar. Även de företag som utförde arbetet och de som
köpte reklamen skall vi stifta bekantskap med.

Storhetstiden
Under 1890-talet och fram till Första Världskriget revs det och byggdes nytt som
aldrig förr i Malmö. Stora hus på 6-7 våningar sköt upp, både i stadens centrala
delar och längs infartsgatorna. Det innebar i sin tur att en mängd stora brandgavlar
blev synliga i stadsbilden. Stadens reklamfirmor var inte sena att exploatera dessa
gavlar i kommersiellt syfte. Skyltföretagen hyrde gavlarna av fastighetsägarna och
sålde sedan målad reklam under kontrakt på ett, två eller tre år. Efterhand som
mindre hus revs mellan de stora försvann också många av dessa gavlar och när en
ny stor rivningsvåg svepte in över Malmö under 60- och 70-talen, så var iden med
målad väggreklam överspelad. Då gällde stortavlor med screentryckta affischer. Sådana omgav många av stadens rivningstomter under många år. Jag minns Triangeln, infarten vid Stockholmsvägen och de som fanns runt alla tillfälliga parkeringsplatser på rivningstomter. Malmö var ingen vacker stad under dessa årtionden.
En omedelbar skillnad mellan dåtid och nutid är att all reklam på den tiden
var lokal. Visserligen menar marknadsförarna fortfarande att »all business is local«,
men den mesta reklam vi ser på stortavlor idag är snarare global eller åtminstone
nationell: Coca Cola, McDonalds och H&M.
Dessutom målas ingenting för hand idag. Det är screentryck eller utskrifter från
storformatsprintrar. Det tar inte lång tid idag att skriva ut gigantiska tygsjok som
sedan sys ihop och spänns upp på husväggarna. Det hantverksmässiga måleriet försvann under 1960-talet. Innan dess målades butiks- och reklamskyltar för hand av
hantverkare och konstnärer som skapade konstfärdig reklam på plåt, trä och glas.
Neonskyltarna gjorde entre på marknaden redan på 1920-talet genom Philips
neon. Numera är det mest olika former av ljusbanker som sätts upp, men även
enskilda skyltar belysta bakifrån. De äldre neonskyltarna - särskilt de mer uppfinningsrikt konstruerade eller vackra - har även de blivit föremål för rekonstruktion.
Vad sade den dåtida expertisen om annonsering på offentlig plats? Den första
boken som på svenska behandlar reklam var »Modern annonsering« av Henning
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Fig. 2. Hörnet Drottningtorget och Norregatan med en av de många brandgavlar som
forsvunnit i samband med att alla stadens hus blivit högre. Här låg under forsta hälften
av 1900-talet en mängd bilfirmor, karosseri- och sammansättningsverkstäder, garage och
däckfirmor. Efterhand flyttades dessa verksamheter ut till Lundavägen. (Bild: MM).

Appelgren som kom ut 1908. Han skriver bland annat:
Om en målad väggannons icke skall gå i den slentrianmässiga srilen, uran på
en uppseendeväckande sän afvika därifrån , bör en skicklig skylrmålare anliras och
denne helsr några förslag sig förelagda, så an han ver, i hvilken rikrning reklamen
önskas. Der är nämligen icke säkerr, an målaren försrår framhäfva själfva den affärsmässiga kärnpunkren, uran att denna påvisas för honom.
Byggnadsplank vid centralare gator äro ofta ursryrda med anskrämliga, men
mera sällan verkligr effekriva reklamskylrar.

ra

Här förutses tydligen att skyltmålaren inre är kopplad till någon professionell reklamfirma, utan arbetar mer eller mindre på egen hand. En något senare bok utgiven av Sveriges Industriförbund 1916 är »Modern Reklam« av Edv. F. Meyer. Här
far reklamförsäljaren dessutom en lektion i etik:
Utomhusreklamen urgör på sätt och vis ett ömråligt kapitel. Den tvingar sig på allmänheten mer än annan reklam, antingen genom sina dimensioner eller genom sin
intensitet (ljusreklam!). Såsom allmän princip må gälla, att platser, som äro natur-
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Fig. 3-4. Exempel på alternativa reklamplatser. Överst Stortorget vid hörnet mot Södergatan
medan hörnhuset byggs 1904. (Foto: MM, Harald Bager). Nederst ett plank längs A. W
Nilssons barnvagn.fabrik på Möllevångsgatan där vi också .far en skymt av Frans Suells gamla
sommarställe »Lugnet« till höger. (Foto: MM).
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Fig. 5. ]ag finner ft. internationella annonser i Malmö skyltflora. Detta är en av de ft.,
Dewar's Scotch Whisky på en reklampelare utanfor Kocks biografvid Södertull. (Bild: vykort,
CK).

sköna, eller eljes t afsedda för rekreation, bör förskonas från större utomhusreklam .
D etta ligger icke minst i affä rsmannens eget intresse. Lika lite som han skickar ut
si n resande till en person, som han vet ligger och hvilar på sommarnöje, lika lite bör
han tvinga sig dennes uppmärksamhet på näm nda sätt. H an skadar sin egen sak.
Och den snusfabrikant, hvars skyltar utmed järnvägslinjen hindra en vacker utsikt,
har icke fu nni t det bäsra sättet att göra sig populär. Låt naturen va ra i fred!
An norlunda ställer sig saken i storstäderna. En svart husgafvel är i sig själf ingen
prydnad . H ell re då en tilltalande reklammål ning, helst förstora d efter en ko nstnärsaffisch i glada fä rger.

Ytterligare ett citat, denna gång från Nordisk Familjebok 1915:
Storstädernas gatubilder ha under de senas te årtiondena rönt ett karakteristiskt inAytande af reklamen, i det att vid liAigt trafikerade gator befintliga byggnaders botte nvåningar och t. o. m. hela hus allmänt inredas till butiker eller affärslokaler och
anord nas h. o. h. med hänsyn till god reklam genom stora skyltfönster, ingångat i
gatans nivå, utstäl lningslokaler o. d. , hva rtill har kommit den s. k. ljusreklam en,
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Fig. 6 Berlin, Nilsson och Persson på Skyltfabriken Renen ca 1950. (Foto: HB).
nattetid med gas eller elektriskt ljus upplysta skyltar, hvilka genom brokigt färgspel
eller glimrvis uppträdande textannonser från tak och husväggar möta trafikanternas
blickar.

Här kan man se fascinationen med den nya ljusreklamen, som visserligen ännu
främst bestod av glödlampor, men som med tiden skulle bli väggmålningarnas
död.

Skyltfirmorna
I Malmö fanns det under åren 1890 till ca 1930 en mängd konkurrerande skyltfirmor. Några av de stora var Christenson & Co Skyltfabrik AB, Malmö Reklamfabrik, Skyltfabriken Renen, John Mörk Sky!tfabrik och Hanssons Sky!tfabrik.
De hade ett stort verksamhetsområde, de gjorde inre bara reklamgavlar, utomhusskyltar och affärsskyltar. De gjorde också etsade glasrutor för dörrar och fönster
i kontor och affärer, glasmålningar, såväl inom- som utomhus och dessutom mässmomrar med mycket mera. Allt detta krävde stor yrkesskicklighet och kunnande.
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Pig. 7. Alla
skyltmålarens arbeten
var inte forggladd
väggar och eleganta
butiksskyltar. Här
gäller det en enkel
text om en budbyrå
på Gasverksgatan.
(Foto: Gunnar
Lundh,MM).

I'~~~PJ~~!!~-~-~~~~;;··~--~~

Pig 8. Interiör .från
Johan Hanssons
Skyltfabrik på Stora
Nygatan 48. Johan
(till höger), var även
ägare av en cigarroch tobakshandel på
Möllevången
och var
bror till statsminister
Per Albin Hansson.
(Bild: MM).
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Fig. 9. Här ser vi Rönnehofmsvägen från Triangeln. Att konkurrensen mellan skyftjirmorna
om de bästa reklamplatserna var hård, ser vi på dessa båda sidor. På bilden ovan är det
Christenson & Co SkyLtfabrik som har hyrt väggen, men på nästa sida är det John Mörk
SkyLt{abrik som står for reklamen.
Abergs och Zadig har ersatts av två reklamer for Mazetti. Mazetti var tillsammans med
Wofke Malmös största köpare av väggreklam. Malmö Kioskbolags kiosk är under byggnad,
vilket daterar bilden tiLL 1908. (Foto: MM).

Fig. 10. Detalj av fotot ovan. Christenson & Co SkyLtfabrik startades redan 1899 och var
under flera år ensamma som renodlat skyLtfdretag i Malmö. De blev en av Sveriges största
skyftjirmor med ett 30-taL anstäLLda. Företaget Låg på Storgatan under flera decennier, men
flyttade på 1970-tafet tiLL Kopparbergsgatan och kom med tiden att ingå i Prisma Neon.
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Fig. 11. Bilden måste vara tagen 1918, det året tog Idojf övertog Sjöbloms skomagasin (vilket
.framgår av en skylt till höger utanfor denna bilds beskärning). Samtidigt är det sista året som
Evald Larsen hade kvar sin affdr på hörnet Södergatan-Stortorget och vin- och spritfirman
Gusta/Wolke inlöstes av Vin- och Spritcentralen samma år. Bilden av flickan som serverar
grogg på väggen är baserad på den då mycket omtalade dansösen Cfeo de Merode. Väggen
doldes senare av det gröna hörnhuset mellan Östra Rönneholmsvägen och Davidshalfsgatan
som byggdes på 1930-talet. (Foto: MM).

Fig. 12. Detalj av fotot ovan. Mörks Skyltfabrik låg runt hörnet på Rådmansgatan, (som på
den tiden hette Pi/damsvägen - med ett m). Företaget existerade bara åren 191 4 till 1918.
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Många skyltmålare var konstnärer som arbetade deltid på dessa företag för att
dryga ut kassan mellan de rena konstnärsuppdragen.
En av dessa var Gustav Berlin (1905-1988). Han var skyltmålare, först hos
Christensens skyltmåleri, sedan hos Skyltfabriken Renen på Spångatan 8. Han
arbetade på Renen tre dagar i veckan till sin pensionering 1972.
Renen ägdes av Frithiof Rehn som var dansk, senare tog Erik Blom över. På ett
foto från Spångatan ca 1950, ser vi Gustav Berlin, Arne Nilsson och en man vid
namn Persson som var specialist på etsning av glas (fig. 6). Glaset fick först en kant
av lera för att vätska inte skulle rinna runt på fel sida av glaset. Sedan lades folie
över hela ytan. Med hjälp, dels av schabloner, dels på fri hand skars sedan mönstret
ut där etsningen skulle ske.
Gustaf Berlin var utbildad på Skånska Målarskolan och försörjde sig delvis på
landskapsmålning. Det finns många målningar från Södra Sandby, där han var
född och från Provence men även mycket från Skanör och Falsterbo där familjen
bodde på somrarna under 1970- och 80-talet.
Gustav Berlin ritade dagboksanteckningar i små häften. Där finns dagliga händelser i familjen i karikerad form , men även några arbetsrelaterade teckningar från
1920-talet.
Idag är hanrverket borta. Bild och text skapas i dator och skickas till kunden
för godkännande. Sedan skrivs bilden ut på väv eller plast som sys ihop till en vepa
i husfasadens storlek, förstärks med kantband och sätts upp med hjälp av kranbil.
Denna typ av utskrift kan användas mycket kreativt. Vid större renoveringar av
sevärda fastigheter kan man täcka byggnadsställningarna med en vepa som helt enkelt föreställer husets fasad. Detta gjordes för några år sedan på Apoteket Lejonets
fasad mot Stortorget.
Säkerheten är också en annan idag. Då våra gamla reklamväggar ursprungligen
målades i början av 1900-talet, användes en plattform som hissades upp och ner
med block och talja. Det skulle Arbetsinspektionen aldrig godkänna idag.
Det finns fler orsaker till att väggmålningarna upphörde att vara konkurrensmässiga inom reklamen. De var svåra att anpassa till snabba förändringar och säsongsvariationer och reklamköparen kunde nå samma effekt med enklare medel
som affischer, annonser, foldrar och flygblad.
I USA fortsatte man med handmålade reklamskyltar långt in på 1970-talet. De
målades på lagom stora plywoodbitar som med kranbil forslades ut till de stora
reklamskyltarna längs de amerikanska motorvägarna. De var visserligen dyra i tillverkning, men kunde flyttas runt mellan olika platser under lång tid.
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Fig. 13-14. Ur Gustav
Berlins skissbok från
Skyltfabriken Renen
på 1920-talet.
(Bild: HB).
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Fig. 15-16 Ur
Gustav Berlins
skissbok från
Skyltfabriken Renen
på 1920-talet.
(Bild: HB)
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Mazetti
Mazettis reklam fanns över hela Malmö. På Triangeln, Gustav Adolfs torg,
Drottningtorget, Agnesgatan på Väster och ute på Regementsgatan m.fl. ställen .
Reklamväggen i hamnen kunde ses på långt håll av alla som närmade sig Malmö
med båt eller färga. Dessutom var de ensamma om att sätta upp en hel förpackning
på sitt fabrikstak. Den stod där i ur och skur från 1926 till 1981. Den nuvarande är
en replik som byggdes upp i samband med att fastigheten blev kulturhus.
Mazetti hade en stor reklambudget och syntes även med annonser i dags- och
veckopress, teater- och urställningsprogram m.m. Överallt där reklam var tillåten
fanns de med sina ögon. Historien bakom ögonen var att man ursprungligen sålde
kakao i lösvikt, men då kunde handlarna fuska och antingen blanda upp den med
någon billigare produkt eller byta ut kakaon helt och hållet till en annan kvalite.
Mazetti valde då att endast sälja sin kakao i förseglade förpackningar. Därefter
gjorde man reklam med uppmaningen att »se med edra egna ögon att ni får
Mazettis cacao«. Med tiden förkortat till Ögon-cacao. De nuvarande stiliserade
ögonen skapades av formgivaren Olle Eksell 1955.

@
1 förseglade perga.tnentpåsar om

1 Hekto å 40öre

Härligaste smak! Ingen bottensats! Gergläslje,hälsa ocb~ty~
Fig. 17. Annons for Mazettis Ögon-Cacao fån 1906 Ögonen var inte standardiserade och
kunde variera Liksom typografin på produkt- och foretagsnamnet.
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Fig. 18. Bild från 1910-11. Bilden dateras av byggnadsställningarna på Skepps bron 3, huset
som kom att hysa Vega Automaten, det stod klart 19 11. Här delar Mazetti choklad & »Ögon«
Cacao vägg med Skåne-Punsch från H. P. Pettersson & Son. (Foto: Roikjer, MM).

Fig. 19. Aret är nu 1931. Mazetti har lyckats hyra båda gavlarna och satsar helt på
Ögon-Cacao. Glädjen blev dock inte lång. Redan 1934 började man bygga Kolgahuset på
Skeppsbron 13, som därmed skymde hela väggen. Man kan undra om inte detta är en av de
största väggmålningarna i Sverige med sina 56 x 15 meter! (Bild: CK, vykort).
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MAZETT
ÖGON·CACA

I

OCH.

Fig. 20-21. Vi befinner oss på Agnesgatan på Gamla Väster. Den svartvita bilden är från
1910 tagen av Leonard Fagercrantz. Färgbilden togs i juli 2012. Vägg-en har återskapats
med ekonomiskt bistånd av Malmö Förskönings- och Planteringsforening. På grund av att ett
fonster tiffkommit mitt på väggen har man valt att flytta ner texten »choklad», vilket tyvärr
innebär att de två nedersta raderna hamnar bakom grönskan under sommarhalvåret. (Foto:
CK).

Apoteket Lejonets vägg
Det här blir en mer personlig berättelse. Jag var med om återskapandet av Apoteket
Lejonets vägg, men bara fram till utskrifter från dator. Dessa användes för att visa
för myndigheter och sponsorer. Det praktiska arbetet med att skaffa fram kapital
och att måla upp det hela deltog jag inte i.
Fotografen Jonas Andreasson fick syn på den flagnande reklamväggen vid Stortorget en vårsöndag då solen låg på och belyste väggen. Tanken att återskapa reklamväggen växte fram och han kontaktade kommunen och länsantikvarien för att
se om det fanns några hinder. Det fanns det inte förutsatt att inte den nuvarande
väggen rördes. Ytan måste först putsas och därefter kunde en helt ny reklamvägg
målas utanpå denna.
Då Jonas och jag tidigare arbetat ihop och han visste att jag var intresserad av
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historia, så kontaktade han mig på min dåvarande arbetsplats Copy Quick (numera Holmbergs). Vi letade fram gamla bilder och vykort för att se om det gick att
få någon ordning i de olika färglagren. Vi fick fram minst tre, fyra lager. Först kom
reklamen för Althens, Hippodromen, Wolke, Elmquist m.fl. Därefter målades det
hela över och ny reklam för Apoteket Lejonet skapades (se fig. 24). Därefter ny
övermålning och ny reklam, denna gång för Hotel Savoy i Köpenhamn, Wessel
& Vett på Södergatan, Olof Wirgin på Spångatan m.fl. (se fig. 26) . Efter detta
rycks ytterligare ett eller två lager reklam ha målats innan det hela slucligen täcktes
med ett lager färg som när det flagnade avslöjade sin hemlighet för en undrande
allmänhet. Det verkar som om de olika väggarna följer varandra med ca fem års
mellanrum, allcså 1900, 1905, 1910. Det är inga säkra årtal, men kontraktstiden
för de olika reklammålningarna bör ha varit lika lång. Kring 1914 målas hela väggen över med brunröd färg.
Jag mätte upp och gjorde en skiss på väggen i dator. Efter att vi med lupp hade
tolkat texten återstod att få rätsida på några ord och etiketter. Vad betydde c.ex.
»Rekommenderar D.C.L. «?Jonas letade på Lunds Universitetsbibliotek. Där fanns
faktiskt originaletiketterna till Punschen, tryckta på Skånska Litografiska Anstalten

J. ALTHEN 'S
SKRÄDDERI - AFFÄR
Oster~atan l

I

12

GRAND RESTAURANT HIPPODROMEN
NYTT. ELEGANT. FÖRSTKLASSIGT.

CAFE. MATSALAR &BILLARDER
I

Fig. 22. Den slutliga versionen som kom tiLL utförande, kallad 1B. Uppmätning och
fargläggning av Christian Kindblad, typografi av johnnie Kristensson. (CK).
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Fig. 23. Utgångsläget for återskapandet av reklamväggen var huvudsakligen vykort av denna
kvalitt. (Bild: vykort, CK)

vid Lilla torg. Där fanns också »Priskurant« från Gustav Wolkes vin och sprirfirma
på Södra Försradsgaran. I denna kunde vi läsa att D.C.L. var en whiskey från The
Disrillers Company Limired i London.
Ett samtal till Vin- och Sprithistoriska museer i Stockholm avslöjade att det
Cognacsmärke vars flaska pryder väggen fortfarande fanns att köpa på Systembolaget och kallas »Guldtråd« på grund av att flasken länge såldes i ett slags nät av
guldfärgad tråd. Dock såg den nu helt annorlunda ur. De rekommenderade oss att
kontakta firma Tiffon i Jarnac, tillverkare av Bourelleau & Co. Cognac. Ett samtal
till firmans norskärrade ägare, Antoine Braasrad, gav snabbt resultat. Det kom ett
kuvert med ett antal originaletiketter från 1878 - det år som står på reklamens
flaskhals. Detta löste problemet med färger och detaljer på den 10,6 meter höga
flaskan.
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Fig. 24. Version 2 av väggen. Nu nästan bara reklam for apotekets produkter, men även
Malmö Folkbank har fltt vara med. Den grundades nämligen av apotekaren John Tesch
1905. (Foto: CK, vykort).
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Den första reklamväggen, lA, bör allcså vara målad 1900. Innan dess var väggen reklamfri. Men den väggmålning vi slucligen valde kan kallas 1B och skiljer sig
från den ursprungliga väggen på en viktig punkt: punschetiketten var ursprungligen enkel och utan krusiduller med texten Wolkes Punsch. 1901 fick företaget
pris på utställningar i Paris och London och då ändrades etiketten helt. Dels bycces
namnat ut till Caloric Punsch, dels skulle nacurligcvis guldmedaljerna finnas med
som illustration till denna bedrift.
Varför Caloric? Namnet kommer från en varmlufcmaskin uppfunnen och patenterad av John Ericson. Anledningen till acc decca namn hamnade på en punchetikecc var acc man inte kan sälja svensk punsch uce i Europa. Där har punsch helt
andra ingredienser i olika länder. I England är det närmast en vinbål. Allcså fick
man välja något annat och bland alla de hundratals punschsorter som då fanns i
Sverige var Caloric inre registrerat. Så den fick det bli. Det går fortfarande acc köpa
Caloric Punsch på Systembolaget, dock inre från Gust. Wolkes vin- & spritfirma.
Caloric tillverkas numera i Finland.
Färgläggningen av skissen baserades på några få färgflagor som analyserats.
Dock är en hel del kvalificerade gissningar från min sida. Handsken fick bli röd

Il

Il

Il

..

Fig. 25. Väggm efter fordigställandet 1994. Detalj av vykort. (Foto: CK).
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Fig. 26 Väggen fore restaureringen. Här kan läsas delar av flera lager reklammålning:
Savoy Hotel Köpenhamn, Vesterbrogade 34, l:a klass hotel, Rum från 1,50, Obs! Inga
drickspengar Obs!; Det lönar sig att besöka OlofWirgins stora möbellager, Spångatan
1O; Wessel & Vett, Södra Sveriges största sortering, matt- & linoleum-lager, hvita varor,
klädningstyger, monteringar, modevaror, herrekipering; Kunglig Hofleverantör J G. Malmsjö
AB, Göteborg, flyglar och pianinon; Laurenti Komet-Cacao; AB Holländska kaffe Rosteriet,
Kunglig Hofleverantör Kronkaffe, nederlag i Malmö B. W jacobsson; Försök Wolkes Punsch;
Christensons Skyltar. En del text är helt oläslig, men dessa texter tillhör lager 3 och 4 i
tidsfoijden. !nfor Baltiska Utställningen 1914 målades hela väggen över. Det var när den
färgen började flagna som dessa texter framträdde. (Foto: MM).

med inspiration från den reklamhandske som då fortfarande hängde utanför Elmqvists butik på Södergatan.
Med skissen klar gick Jonas Andreasson på jakt efter sponsorer. Han hade ingen
kunskap om byggmaterial eller färg, men han hade entusiasm och energi. Jonas
bombarderade myndigheter och företag med telefonsamtal och besök. Att fa ihop
pengar och planera återskapandet av Lejonets vägg tog dock sin tid. Det gick mer
än ett år innan byggnadsställningarna restes.
Ett problem var att byggnaden under väggen är ett äldre korsvirkeshus som
inte tål tyngden av en ställning. Alltså fick en slags stålbur först byggas som gav en
plattform ovanför taket där byggnadsställningen kunde resas. Det statliga ALU84
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projektet (Arbetslivsurveckling), ställde upp med medel för murare och målare,
fastighetsägaren som i början av projektet var WASA försäkringar och senare Riksbankens Jubileumsfond, betalade ställningsbygger. Malmö Förskönings- och Planteringsförening ställde upp med 200 000 kronor, färgen sponsrades av Nordsjö och
putsen av Optiroc osv. Totalt ett femronral sponsorer ställde upp med finansiering
motsvarande ca fem miljoner kronor.
Hur gör man då en målning som är 30 meter lång och som mest 20 meter hög?
D et fanns ju redan en skiss i datorn med alla mått och texter på plats, men typsni tten var inre de rätta och trots att Copy Quick som tryckeri hade mer än tusen

Fig. 27. Södergatan mot Stortorget. Innan Skånska Kreditbankens fastighet stod klar 1906,
hade Apoteket Lejonet reklam på båda fasaderna. På skorstenen gör Christenson & Co. reklam
for sig själva. (Foto: MM).
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Fig. 28. Dekorativ gavelmålning av Bengt Sandberg. Idag Humlegatans forlängning mot
Stora Kvarngatan. Huset revs omkring 1976. (Vykort: CK).
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typsnitt, fanns inte dessa gamla bokstäver att finna. Det blev ett arbete för konstnären Johnnie Kristensson. Under fyra veckor formade han bokstav för bokstav hela
väggens reklambudskap.
Från datorn skrevs först varje reklambit ut på film . Därefter projicerades filmen upp med hjälp av en overheadprojektor på mjölkkartong (överskott från Tetra
Pak). Efter att ha ritat av konturerna skars bokstäverna ut ur kartongen. Därefter
fästes kartongerna på väggen och konturerna ritades av med blyerts direkt på väggen. Därefter tog målarna över. Först målades de stora fälten och texterna. Därefter
laserade Johnnie flaskans former för att ffi en tredimensionell intryck. Slutligen
gjordes detaljarbetet med etiketterna. Totalt tog målningsarbetet sju veckor.
Den 29 juni 1994 bjöd sponsorerna på middag på restaurang Hipp, var annars?
Hela arbetslaget och många av de som deltagit i skapandet av väggen åt en god
måltid som avslutades med kaffe och punsch enligt Wolkes recept.

Utsmyckning av fasader i stadsbilden
Som redan konstaterats saknar den reklam som idag återskapas reklamvärde, men
har å andra sidan ett stort kulturhistoriskt värde. Den finns där som dekoration, är
vacker att se på och livar upp gatubilden.
Av samma anledning dekoreras vissa väggar med rent konstnärliga målningar.
De två första var de som tillfälligt målades upp i samband med byggandet av kvarteren kring Caroli.
När Caroli City stod klart i början av 1970-talet, föreslog civilingenjör Karl
Axel Kjällstrand, som då var chef på Sulcus (ägt av Skånska Cementgjuteriet, nuvarande Skanska), att en stor ful vägg i kv. Jerusalem borde dekoreras på något
sätt. Detta var på den tiden det fanns pengar för utsmyckning. Husen skulle visserligen rivas något år senare, men under tiden borde hyresgästerna i Caroli ha
något roligare än en tegelvägg att titta på. Holger M. Lundquist, som var arkitekt
för det kommande bygget i kv. Jerusalem, gjorde på någon timma en skiss med ett
stadsmotiv. Detta förelades byggnadsnämnden samma dag och godkändes direkt!
Konstnären Bengt Sandberg fick sedan uppdraget att fritt tolka förlagan. Tillsammans med ett par målare gjorde han hela väggen på tre veckor. Han fick sedan
flera liknande uppdrag åt Skånska Cementgjuteriet.
En vägg vid Grönegatan fick samtidigt ett fjärilsmotiv av Annika Wide. Båda
målningarna försvann planenligt några år senare då de sista resterna av kvarteret
Jerusalem bebyggdes.
Holger Lundquist tog med sig konceptet med dekorerade brandgavlar till sitt
nästa projekt på Lugnet. Där ritade han ett större kontorshus åt Televerket. Adressen blev Storgatan 5 och bygget genomfördes åren 1979-81. Här återuppfördes
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Annika Wides vägg på baksidan av huset mot Östra Kanalgatan tillsammans med
ytterligare en målning föreställande en »falsk« fasad av Holger Lundquist själv.
I Köpenhamn används sedan länge brandgavlar för att smycka staden med
vackra, roliga eller intressanta målningar och budskap. Det är K0benhavns kommunes gavlekomite som sedan 1981 har låtit utföra ett store antal gavlar runt om
i byen. Min favorit är »Den flyvende menneske« av den amerikanske serieteck-

Fig. 29-30. Södra
Förstadsgatan 29 och 25.
(Foto: CK).
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naren Will Eisner. Den finns att se på Voldgade i Christianshavn. Men även rena
reklamväggar med aktuella budskap finns nu åter i Köpenhamn. De finns inre i
stadskärnan, men så fort man rör sig utanför turiststråken dyker de upp. Studera
dem gärna, de finns även att se på Internet.

Andra återskapade reklamväggar
Efter att väggen på Stortorget blev rekonstruerad, begåvades Malmö några år senare med ytterligare två reklammålningar. En för Pellerins Växt-Margarin och en
för urmakare Edv. Sandberg vars firma legat här på Södra Förstadsgatan 25a i mer
än 50 år. Dessutom läser jag i Sydsvenskan den 2 februari 2013 att Sverker Zadig
skall ombesörja att den nästan helt försvunna reklamen »M Zadigs tvättpulver« på
Södra Förstadsgatan kommer att återställas under året.
Malmös reklamgavlar är nu endast »til lyst«, de förgyller Malmöbons och turistens sinnen uran baktankar om försäljning av såpor, glasögon, handskar och
cognac.

Fig. 31. Ett foto från 1970-ta!et återger en text ovanfor nuvarande Pizza Hut vid Södra
Förstadsgatan »M Zadigs tvättpulver«. Idag kan man knappt ana texten. (Foto: fan Zadig).
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Fig. 32. Mazettis cacaopaket har funnits sedan 1926, men har dels målats om efter hand som
paketets design ändrats, dels har hela konstruktionen bytts ut 1981 efter att Mazetti-Fazer
lade ner verksamheten i Malmö. (Foto: AB).
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Fig. 33-35. Ytterligare väggar som återskapats eller kanske väntar på att räddas. Ovan: en
butikstext från »A . -B. Hans Månssons Låneaffer« på Frans Henriksgatan. Nedan:
samma firma och samma hus, men med något utvidgad afferside: »H. Månssons Låne& Klädesaffer«. På Sofielund har någon konstnärligt sinnad person målat elskåp m.m.
på ett mycket trevligt sätt. Kanske det är samma konstnär som återskapat texten till en
Bleckslageriverkstad runt hörnet hos Andersson & Danielssons bleckslageriverkstad på
Hasselgatan 7. (Foto: CK).
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Från L1mhamn till västfronten
En sjömans liv och död
AV ANETTE SARNÄS

Måndagen den 18 juni år 1917 var inre någon anmärkningsvärd dag. Det var på
dagen drygt 200 år sedan slaget vid Waterloo och det pågick ett nytt stort krig, vars
1 051 :sta dag nu börjat. Längs västfronten genom Belgien och Frankrike slingrade
sig skyttegravarna, men för tillfället var läget tämligen lugne. Mindre anfall och
motanfall genomfördes men några stora slag pågick inre ännu detta år, som till
hösten skulle medföra ett av de värsta blodbaden i krigets historia: det tredje slaget
vid Ypres, även känt som slaget vid Passchendaele.
Strax väster om det som före kriget var den franska kolgruvestaden Lens, men
nu efter 3 års krig bara var ruiner, låg den kanadensiska
85th Battalion (Nova Scotia Highlanders) i ställning
i närheten av ruinerna av byn Lievin. I enhetens
krigsdagbok antecknades för dagen att "vädret var
fine och varmt. Fiendens artilleri periodvis aktivt
under dagen och tämligen stilla under natten.
Arbetstrupper som vanligt."
Men denna dag blev en högst anmärkningsvärd dag för en ung familj i Limhamn. I huset på
Västra Hamngatan genomförde 28-åriga Anna
Karolina Sjölin sina vanliga sysslor och de två små
pojkarna: Gunnar, som skulle fylla 7 år till hösten
och Bertil, som nu var 4 Y2 år gammal, lekte i den
varma torra sommardagen. De visste inre ännu att
Anna Karolina just blivit änka och att de två pojkarna Fig. I. Johan Fredrik Sjölin
aldrig mer skulle se sin far. Sjömannen, nu soldaten, som soldat i kanadensiska
menige Johan Fredrik Sjölin stupade den 18 juni 1917 armen. Han bär den kanadeni närheten av Lievin tillsammans med fyra andra män siska vapenrocken och mössan,
i sin enhet och 11 andra sårades. Det var bara ännu en som visar att han tillhörde
en "Highland battalion ". dag i det stora krigets förlopp.
Fotograf okänd.
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Familjen Sjölins rötter
Johan Fredrik Sjölin föddes den 28 oktober år 1888 i Oxie, som det åttonde och
yngsta barnet till arbetaren Karl Fredrik Sjölin, 1 41 år, och hans hustru Sofia Olsson, 2
då 43 år gammal. Han döptes i Oxie kyrka den 8 november samma år. Familjen
bodde under Johans första år i ett onumrerat gatehus i Oxie. När Johan var drygt
2 år gammal flyttade han med föräldrarna och de fyra yngre syskonen till Hindby
nr 1 (litt.18B) i Fosie socken. Fadern skrevs då som inhyses arbetare. En månad
efter hans femte födelsedag flyttade familjen igen, den här gången till Hyllie nr 17.
Fadern Karl Fredrik Sjölin (1847-1925) var son till husaren Anders Sjölin 3 (18141876) vid Skånska husarregementet, som var husar i 32 år för rusthållet Fuglie nr
21 och bodde i Sönnarp i Skabersjö socken. Namnet Sjölin hade alltså sitt ursprung
som soldatnamn. Karl Fredrik följde i faderns fotspår och blev husar efter honom,
antagen 1 september 1868. Uniformen verkade ha flera fördelar. I oktober 1868 blev
pigan Elna Åkesdotter gravid med den nykläckta husaren, under äktenskapslöfte.
Deras dotter Karolina föddes i juni 1869. I september 1869 skördade den stilige
unge husaren nya segrar; pigan Sofia Olsdotter, från Oxie (1845-1915) blev gravid,
också under äktenskapslöfte. Gifta sig kunde de inte, eftersom han var bunden av
sitt löfte till pigan Elna. I december 1869 dog utomäktenskapliga dottern Karolina, och i maj 1870 föddes Sjölins och Sofias son utom äktenskapet Nils. 4 Pigan
Elna verkade strax därefter ha gett upp om att få till stånd ett giftermål med Sjölin
och gifte sig istället i december det året med en snickare. Av någon anledning fick
dock Sofia vänta i nästan tre år till innan hon fick Sjölin inför prästen. De hade
varit trolovade sedan år 1870 och den 23 augusti 1873 hade de slutligen gift sig i
Husie kyrka och efter vigseln flyttade de samman och bodde på Oxie nr 19. Bara
tre månader senare förändrades allt. I rullan kan man läsa att Sjölin blivit skadad
under exercis i november 1873. Regementsläkaren rapporterade att han fått ett
"brott å öfra änden af armbågsbenet", med minskad rörlighet som följd, att han
var till fortsatt krigstjänst oförmögen och att han hade minskad arbetsförmåga.
Det verkade inte vara någon bra start på hans nya liv som familjefar. Efter sex år
vid husarregementet begärde han avsked för sjuklighet vilket han fick den 20 juni
1874. 5 Den forne husaren blev nu arbetare.
Parets första dotter inom äktenskapet, Hanna, 6 dog bara 9 månader gammal år
1875, men sedan följde i jämn takt ytterligare sex barn: Anders, f.1876; Johanna,
f.18 79; Matilda, f 1881; Olof, f.1883; Anna Maria, f 18867 och till sist Johan Fredrik
år 1888. Under de här åren flyttade familjen flera gånger mellan olika gårdar och
gatehus i Oxie; från Oxie nr 19, till nr 27, till nr 31 och till sist till ett onumrerat
gatehus. Detta rastlösa flyttande återspeglar förmodligen sökandet efter bättre
förhållanden, för både arbete, lön och bostad. Som fami ljeförsörjare utan vare sig
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egendom eller fast arbete, men en
växande skara munnar att mätta,
verkar Karl Fredrik Sjölin ständigt ha
sökt förbättra familjens villkor. Det
var troligen därför som man år 1891
slutligen lämnade Oxie och sökte sig
först till Hindby och sedan till Hyllie.
Med den växande industrin i Hyllie/
Limhamnsområdet fann han äntligen
en stadig inkomst.

En ny familj på Limhamn
Ar 1894 flyttade familjen till Nytorp,
arbetarebostäderna på Annetorps
ägor. Johan Fredrik var 6 år gammal
då familjen kom dit. Fadern hade arbete som scenarbetare, förmodligen i
kalkbrottet. När Johan Fredrik var 14
år (1902) flyttade man igen, den här
Fig. 2. Karl Fredrik Sjölin, fadd 1847 Här är
gången till Hyllie strandmark nr 23.
den gamle husaren, kalkbrottsarbetaren, gödTvå år senare gick flyttlasset åter, nu
ningsarbetaren fotograferad på sin ålders höst
till Västra Hamngatan 53. När Limmed imponerande polisonger. - Fotograf okänd.
hamn inkorporerades med Malmö år
1915 ändrades gatans namn till Kalkbrottsgatan. Ar 1909 förefaller fadern ha bytt
arbetsgivare och står i församlingsboken som gödningsarbetare. Mest troligt är att
han då arbetade på Skånska Superfosfatfabriken, som allmänt kallades Gödningen.
Detta år utökades familjen på ett oväntat sätt. Dotterdottern Thea, utomäktenskaplig dotter till dottern Matilda, blev som spädbarn fosterdotter till sin morfar och
mormor. 8 Hennes mor Matilda hade avlidit av förlossningskomplikationer. Thea
var Matildas tredje dotter, alla utom äktenskapet och med olika fäder. Hennes
mellandotter, Svea, blev fosterdotter hos Nils Karlsson Sjölin, den äldste av Johan
Fredriks bröder. Äldsta dottern togs omhand av en syster till mormodern. Ar 1910
flyttade familjen Sjölin tillfälligt till Kungsgatan 54 (senare Bernadottesgatan), men
1912 var man tillbaka på Västra Hamngatan 53 igen. Där blev sedan Karl Fredrik
Sjölin kvar till 1922, då han som änkling flyttade till Limhamnsgården.
En stor del av sin barndom bodde alltså Johan Fredrik på Nytorp. Detta var hans
hem när han i april 1895, knappt 7 år gammal, skrevs in i småskolan. Här bodde han
ännu när han började folkskolan år 1898 och under hela den tid han gick i klasserna
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1-3. Av någon anledning gick han inte alls i skolan år 1901. Då var han 13 år, gammal nog att arbeta, så kanske fick han hjälpa till och bidra till familjens försörjning.
Kanske var det hans bidrag som gjorde att familjen kunde lämna Nytorp och flytta
till strandmarken. Ar 1902, då man flyttat, var han tillbaka i skolan och gick klass
4. Avgångsexamen fick han den 2 juni 1902. Hans avgångsklass hade 24 elever,
och sett till betygen låg han i den "bättre" halvan av klassen. Bäst betyg fick han i
historia; bara en elev hade bättre betyg i historia än Johan Fredrik. Uppenbarligen
var det någonting i detta ämne som tilltalade honom. Var det kanske de storslagna
berättelserna om forna tiders hjältar och kungar som utkämpade Sveriges olika krig
som lockade? Kanske brukade fadern berätta om sitt liv som husar, kanske fick han
även höra historier om farfars bravader i uniform. Han hade genomgående högsta
betyg (3) i flit och uppförande.
I avgångsbetygen har han 2,5 i historia; 2 i räkning, geografi och välskrivning;
1,5 i biblisk historia, katekesen, svenska språket, geometri, naturkunnighet, teckning
och slöjd; 1 i gymnastik och 0 i sång.9
Hans sämsta betyg var i sång. Endast en elev till fick ett så dåligt betyg i den sköna
konsten. Så 1902 var det en ung pojke, kanske tondöv och fullständigt omelodisk,
men med ett brinnande intresse för historia, som var nästan redo för vuxenlivet.
Förmodligen började han nu arbeta, kanske som springpojke, eller biträde, eller
stallpojke hos någon åkare, eller medhjälpare, hantlangare, lärling på någon av
fabrikerna ... snickerifabriken, presenningsfabriken, superfosfatfabriken ... det var
på det sättet pojkarna från 12-13 års ålder började sitt arbetsliv.
Samtidigt fortsatte studierna på ett annat sätt. Den 10 maj 1903 konfirmerades
Johan Fredrik Sjölin i Limhamns kyrka. I konfirmationsbetyget stod det "a", ett
ganska vackert betyg. Det kunde ingen klaga på. 10
Familjen hade nu minskat; de äldre syskonen var antingen gifta med egna fami ljer
eller arbetade som dräng eller piga. Äldsta brodern Nils var gift, hade två barn och
arbetade vid fosfatfabriken. Nästa bror, Anders, hade prövat sin lycka vid Kungliga
Livgardet i Stockholm, blev sedan sjöman och "försvann" i början av 1900-talet
troligen till Amerika. 11 Systern Johanna gifte sig år 1900 och fick en dotter. Matilda
hade arbetat som piga sedan 16 års ålder och hade år 1900 fått sitt första barn, en
dotter utom äktenskapet. Brodern Olof var sjöman sedan samma år, och bara systern
Anna Maria var kvar hemma.

Ut i världen
Johan Fredrik förefaller ha känt av den rastlösa eller äventyrliga ådra som också
några av bröderna, och kanske systern Matilda, drabbats av. Förmodligen kände
han sig inte särski lt lockad av att följa fadern i det hårda arbetet på fosfatfabriken.
96

FRÅN LIMHAMN TILL VÄSTFRONTEN

Fig. 3 . Huset på Västra Hamngatan 53 i Limhamn. Här bodde familjen Sjölin från
år 1904. På fotot syns dock en annan familj, som också bodde där. - Fotograf okänd.

Kanske hade redan provat på detta smutsiga och hälsofarliga arbete som barnarbetare. Istället lät han den 19 april 1905 skriva in sig vid Helsingborgs sjömanshus,
då han var 16 år. Varför valde han Helsingborgs sjömanshus och inte Malmös? Var
det kanske mot föräldrarnas vilja? Hans första resa blev med skonaren Silva 12 , där
han mönstrade på som jungman till en hyra av 18 kr. Silva gick från Helsingborg
den 24 april till Gävle, med en last av järnskrot och var framme den 8 maj. Först
den 30 december 1905 återkom fartyget till Helsingborg och Sjölin kunde mönstra
av från sin första resa. 13
I mars 190614 skrev han in sig vid sjömanshuset i Trelleborg istället, och den 23
mars mönstrade han på barkskeppet Abraham. 15 Han tog åter hyra som jungman,
nu med en hyra på 30 kr, vilket var den lägsta lönen av de åtta besättningsmännen.
Johan Fredrik Sjölin var nu 18 år och fartyget seglade till England med trä eller
props. På hemresan hade man kol eller koks i lasten, men den turen fick man gå
utan jungman Sjölin. Han hade nämligen rymt när man var i hamn i Grimsby på
engelska östkusten. 16 Datumet var den 24 november 1906. Att sjömän rymde var
inte ovanligt, men visar hur hårt sjömanslivet kunde vara. En rymling fick inte ut
någon lön, så det var nog inte något man gjorde särskilt lättvindigt. Vad gjorde
han när han var på vift i Grimsby? Sökte han sig till den svenska sjömanskyrkan?
Fick han genast hyra på ett annat fartyg? Förmodligen gick han snart till sjöss igen,
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a nringen på något brittiske fa rtyg eller på ett a nnat svenske. D et är av senare händelser att döm a inre otroligt att ha n anringen var i E ngla nd eller på brittiska fa rtyg
till räckligt länge fö r att lära sig så mycket engelska att han kunde förstå och göra sig
fö rstådd på det främm ande språket. D et har inre varit möjlige att finn a några spår
efter honom i brittiska arkiv och inre heller någon ny inskrivning vid något svenske
sjömanshus. D et är inre heller klare när han återvä nde till Limhamn.
Va r ha n hemm a när strejken i M almö hamn bröt ut år 1908 och den engelske
hamnarbecaren W allace Close dödades av en sprä ngladdning ombord på logemencsfa rcygec A m alchea? Det har inre gått att fas tställa.
N ästa fas ta punkt är när han infa nn sig fö r att göra vä rnplikten. H an blev inskriven
som värnpliktig i mars år 1909, scorscrejkså rec, med nr 70 i Lunds rullföringsområde,
M almö söd ra inskrivningsområde för Södra Skå nska in fa nrerirege mencec, I 25,
med öv ningsplacs på Revingehed. Grunducbildningen cog o mkrin g nio månader, så
Johan Sjölin bör ha exercerat fra m till
och med december 1909. I maj det året
drabbades fa miljen Sjölin av en stor
sorg. Johan Fredriks syster M atilda dog
i komplikationer efter en förl oss ning.17
H ennes nyfödd a dotter blev fosterbarn
hemm a hos mor fö rä ldra rn a, Joh a n
Fredriks fö räldrar. Fler små Sjölinbarn
skulle snart vara på väg.

Anna Karolina
D et verkar som en Sjölinman i uniform
hade en oemotståndlig dragningskraft
på det motsatta kö net. Förmodligen
var det under år 1909 som Johan Sjölin
blev bekant med en ung söt Aicka på 20
år. Hon hette Anna Karolina H ansson,
fö dd den 10 september 1889 i H yllie
och va r doccer till fi sk a ren A nders
H a nsson, 18 hade fyra sys trar och en
bro r. H on va r en något cysclåcen tös
som fått bra betyg i skolan. Som Aicka
i en fi skarfa milj hade hon förmodli gen
cidi gc få tt hj älpa cill m ed näten och
försä ljnin ge n av fi sk. Kanske kände
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Fig. 4 . Fotografi på Anna Karolina Sjölin, med
sonen Knut Bertil, drygt 2 år gammal, i knät.
Aldste sonen Gunnar, knappt 5 år, står bredvid.
Fotot är troligen taget år 1915 i samband med
att mannen sku/Le resa iväg. Förmodligen bar
Johan Fredrik med sig detta foto i fält. - Fotografokänd.
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de varandra sedan tidigare men nu kom de överens på ett mer permanent sätt. Den
10 april 1910 gifte de sig i Limhamns kyrka. Då var Anna Karolina gravid i fjärde
månaden med deras första barn. På hennes 21-årsdag föddes sonen Gunnar, den 10
september 1910. Johan Fredrik och Anna Karolina blev efter vigseln inneboende
hos hennes familj på Västra Hamngatan 11 (nu Kalkbrottsgatan 13) . Förutom
svärföräldrarna Anders Hansson och Karolina Sjögren delade de bostad med Anna
Karolinas två ogifta systrar Gerda och Adina, och Adinas son Karl, född 1906.
Johan Fredrik fick efter värnplikten arbete på superfosfatfabriken där också hans
far och bror Nils arbetade. Den 20 december 1912 utökades familjen med sonen
Knut Bertil. Aret 1912 hade även en annan innebörd för familjen Sjölin. Johan
Fredriks äldste bror Nils hade en dotter vid namn Olga. Då hon var 17 år gammal
emigrerade hon i augusti till Kenosha i Wisconsin 19• Hon blev en av nära en miljon
svenskar som detta år sökte sig över Atlanten.

Fig. 5. Huset på Västra Hamngatan 11 (nu Kalkbrottsgatan 13). Här bodde Johan Fredrik
med hustru och barn. Huset ägdes då av hennes for Anders Hansson, som också bodde där med
sin hustru och barn och barnbarn. - Fotograf Anette Sarnäs.

Gödningen
Skånska Superfosfatfabriken anlades 1903 i Limhamn och där arbetade mellan
100 och 150 man med att framställa syror och gödningsämnen. Det framgår av
fackföreningens avtal med arbetsgivaren att en stor del av arbetet även utgjordes
av lossning av svavelkis, råfosfat och lösa salter från pråmar och ångare, körning
av råvaran till magasinen, lastning, säckning och stuvning av den färdiga varan.
Beroende på om man var skiftarbetare eller anställd på ackord eller timlön hade
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man olika arbetstid, från 8 timmar (skiftarbete vid kisugnarna) cill 12 timmar som
längst (naccskifc i svavelsyre/ salpecersyrefabriken och dagarbecare).
Genom att blanda guano och svavelsyra fick man fram superfosfat, som användes som gödning i jordbruket. Arbetet började med att man framställde svavelsyra. Detta skedde genom att krossa och rosta svavelkis och på så säte få gasen
svaveldioxid. Svaveldioxid bildade tillsammans med luft, vatten och nitrösa gaser
svavelsyra. Det var en starke frätande arbetsmiljö, med farl iga ångor och glödhett
avfall. Något arbecsskydd fanns det knappast. För att sedan framställa superfosfaten
skulle svavelsyran och guano krossas och finmalas, vilket bildade en massa som fick
stelna. Temperaturen var här omkring 100 grader, när man skulle hacka, skyffla
och finfördela massan och transponera den till lagret. Arbetet var varme, tunge,
massan frätande, arbetarna ·ucsacces dessutom för farliga ångor men hade något
högre lön som kompensation. Vissa av arbetarna fick en årlig ersättning för "av syra
förstörda kläder". Fabriken skulle enligt avtalet tillhandahålla verktygen och också
"lämna fri läkare" för arbetarna, deras hustrur och barn same bekosta lasareccsvård
och eventuell specialist.
Slucprodukcen skulle sedan packas; det var ofta etc arbete för pojkar att hacka
och skyffla och fylla gödningen i 100 kg säckar. Arbetet var tunge och dammet som
stod som en sky runt dem mycket hälsofarligt. Förmodligen var det detta Johan
Fredrik provat på redan som pojke.
Som gift med två små barn behövde han en säker inkomst och ville nog gärna
få ihop tillräckligt med pengar för acc kunna få etc eget hem och inte behöva dela
med svärföräldrarna. Konstrasten mellan hans tidigare liv som sjöman på det öppna
havet och dec tunga, smutsiga, farliga arbetet i fabriken kunde nog inte ha varit
större. Han knogade dock på.
Nästan samtidigt med att fosfatfabriken startade blev också en sektion av
fackföreningen Svenska Grov- och fabriksarbecareförbundec , avd. 60 i Limhamn,
verksamma vid fabriken. Som första kassör valdes Nils Sjölin, Johans äldste bror.
Johan Sjölin själv omnämns första gången i fackföreningens bevarade handlingar
i december 1910, när han vid fackföreningens möte valdes att justera och skriva
under protokollet. I juni 1911 valdes Johan Sjölin till fackföreningens kassör och
man kan följa hans nogsamt nedplicade räkenskaper i fackföreningens kassabok.
Det är prydlige om än lite valhänt skrivet, men han kunde inte stava till kontingent.
Vid etc par tillfällen under år 1911 hände det att det var Johan Sjölin som öppnade
fackföreningens möte och hälsade alla välkomna. Med tanke på hans dåliga betyg
i sång var troligen hans bidrag till sjungandet av "Arbetets söner" som antingen
inledde eller avslutade varje möte, inte så njutbare. Av handstilen acc döma förblev
han kassör fram till och med "junni"-månad år 1912, då en vanare hand börjar föra
pennan i kassaboken. I möcesprotokollen omnämns Johan Sjölin inte alls under år
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Fig.
Gödn ingshamnen med
gödningsfabriken i bakgrunden.
Vykort av okänd fotograf

Fig. 6b. Gödningsarbetare packar
säckar med gödning. - Okänd
fotograf

191 2 men i september 1913 skrev han under mötesprorokollet och i december 1913
valdes han till supplea nt i styrelsen. Sedan "försvinner" han. D et har förmodligen
mer att göra med att protokollen är mer summariskt skrivna under denna tid, än
att han skulle ha gått ur föreningen. 20
Av skattehandlingar kan man följa hur mycket han tjänade per år. Ar 1910 hade
han 830 kr i årsinkomst (fadern hade 850 kr och brodern Nils 955 kr). Följande
år, 1911 hade han 770 kr (medan fadern hade 980 och svä rfadern fi skaren 790 kr);
10 1
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år 1912 var ett bra år, Johan Fredrik tjänade 1080 kr (fadern 1060 och svärfadern
570 kr).
Ar 1913 hände någonting. Johan Fredrik uppgav att han tjänat 0 kr under detta år
och att de hade sjukdom i hemmet. Var det hustrun som var sjuk och Johan Fredrik
måste stanna hemma och ta hand om henne och de två små sönerna? Det kan vara
så att hennes graviditet 1912 utlöste en akut ledgångsinflammation. I skattelängden
för år 1914 står det "sjuk hustru" så det verkar vara en trolig förklaring. Det året
kunde han dock arbeta och tjänade 1525 kr (fadern 1095 och svärfadern 870 kr). 21
I Malmö gjordes stor affär av den stora Baltiska Utställningen, som öppnat i maj.
Den lilla familjen Sjölin fanns säkert bland besökarna. Det var också året som det
Europeiska Kriget bröt ut.

Från svensk horisont
När kriget bröt ut i Europa början av augusti 1914 mobiliserades även militära
styrkor i det neutrala Sverige. Kyrkklockorna i Malmö och Limhamn började ringa
och kallade både värnpliktiga och landsstormsmän till tjänst. Sjölins åldersklass
hörde inte till de inkallade, men hans bror Nils kan ha hört till landsstormen. Även
brodern Olof kan ha varit bland de som fick ge sig av. I december 1914 kallade
kung Gustaf V den norske och danske kungen till Malmö till det som kom att
kallas "Trekungamötet", med syfte att internationellt markera den skandinaviska
enigheten kring neutraliteten. Denna stora begivenhet kan knappast ha undgått
familjen Sjölin. Kanske for de till och med in till Malmö och såg de tre kungarna
hälsa folket på Stortorget.
Tidningarna skrev varje dag om hur kriget förlöpte på de olika fronterna. Många
spalter ägnades också åt hur olämpligt det var att hamstra mat, och hur många
arbetsplatser fick slå igen som en följd av bristen på stenkol. Arbetslösheten sköt
i höjden och det började bli brist på olika varor i butikerna. Superfosfatfabriken
klarade sig dock bra och kunde faktiskt gå med vinst även under kriget.
Den svenska sjöfarten hade stora svårigheter under kriget. Svenska fartyg sprängdes av minor, torpederades eller sköts i sank, de kunde prejas och lasten tas i beslag.
För att kunna hålla industri och handel igång måste dock frakt av import- och
exportvaror fortsätta. Det är inte svårt att tänka sig att Johan Sjölin, som sjöman,
följde tidningarnas rapportering om försvunna och förlista fartyg och sjömän som
rapporterats saknade. Från krigsutbrottet till mitten av år 1915 omkom 162 personer på svenska handelsfartyg, som gick förlorade antingen genom minsprängning,
torpedering eller förlisning , som orsakats av att fyrar släckts och sjömärken dragits
in. Bland dessa 162 var 14 kvinnor eller flickor i tjänst ombord. Under kriget som
helhet förlorade svenska handelsflottan 260 fartyg, medan exempelvis den norska
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förlorade 831 fartyg och den danska 249 (vilket innebar många förlorade svenska
sjömän). På svenska handelsfartyg omkom under tiden 1914-1918 omkring 620
personer. 22
När striderna på västfronten började skörda många offer framgick det med all
tydlighet även i Malmötidningarna. Tidningen Arbetet skrev varje dag om krigsskedet, ofta med dramatiska illustrationer och detaljerade beskrivningar. Det var
inte bara fråga om hjälteskildringar, utan även om det pris som de arma soldaterna
i skyttegravarna fick betala för ett oklart mål.
Kanske läste Sjölin även artiklarna i Vecko-Journalen, där den svenske Elow
Nilson, som stred vid franska främlingslegionen till sin död år 1916, skildrade sina
krigsäventyr under rubriker som "Svenskar på ärans fält" och "Innanför fiendens
taggtrådsstängsel". 23 I hans artiklar framställdes kriget som något underhållande,
stort, spännande, förädlande . Också andra veckotidningar som Allers ägnade många
sidor i varje nummer åt att skildra kriget och soldaterna på olika sätt.

Fig. 7 Fullriggaren Songvig. Målningfrån den tid då den hette Halewood och
ägdes av ett brittiskt rederi. Johan Fredrik Sjölin mönstrade på Songvig i Malmö
i april 1915. -Målning av okänd konstnär.

Vid en skiljeväg
Var det det som han läste i tidningarna om kriget som väckte hans rastlöshet igen,
var det det tunga arbetet, hustruns sjukdom, den påtvingade närheten till svärfamiljen? Eller det faktum att hans mamma Sofia dog den 13 januari 1915 av kronisk
bronkit? Hon var då 59 år gammal. Som yngsta barnet och den som varit hemma
längst hade han kanske ett särskilt nära förhållande till sin mamma. Någonting
gjorde att Johan Fredrik Sjölin, far till två små pojkar på nära 5 och drygt 2 år, mer
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eller mindre övergav sin sjuk liga hustru och bestämde sig för att mönstra på ännu
ett fartyg. Den 12 apri l 1915 mönstrade han på för 18 månader som matros på den
norska fullriggaren Songvig. 24 Han fick då 75 kr/månaden som hyra. Han var den
äldste i besättningen på 21 man. 25 Songvig hade ankommit till Malmö hamn den 8
mars det året från Chile med en last av salpeter. En vecka efter att Sjölin mönstrat på
avseglade hon, mot S: t Thomas i Danska Västindien. Man kan föreställa sig känslan
av att vara ute på havet igen, på väg bort från fabriken och de plikter som präglat
hans liv de senaste åren. Men förmodligen var känslan något kluven; nog saknade
han sina små pojkar och sin unga hustru. Vad var hans mål? Han kunde knappast
tjäna mer pengar som sjöman än på fabriken. Var det hans mål att på något sätt
kunna delta i kriget? Tänkte han på det han läst i skolan om krig och hjältar? Eller
vad det som sedan hände bara resultatet av en rad slumpartade händelser?

På en ny kontinent
Vad som hände från den 19 apri l 1915, då Songvig lämnade Malmö hamn bakom
sig, till den 3 april 1916, när Johan Fredrik Sjölin gjorde avtryck i arkiven igen, är
inte känt. Kom han verkligen till Danska Västindien? Rymde han någonstans och
mönstrade på en annan båt? Tog han sig till Amerika, där han kan ha bott hos sin
bror Anders eller sin brorsdotter Olga, som båda var i det stora landet i väster. Det
har hittills inte gått att hitta några svar på dessa frågor. Songvigs rutt är också oklar.
Enligt handlingar i Malmö hamns arkiv skulle hon gå till S:t Thomas i Danska
Västindien, 26 men enligt besiktningsdokument från arbeten som gjordes på Kockums
före avsegling skulle hon till Nordamerika. I februari 1916 var hon i London, då
hon kontrakterades för att segla med spannmål mellan USA och Storbritannien. I
mars 1916 var hon i Philadelphia för lastning.27 Det är fullt möjligt att Sjölin var
med hit och då mönstrade av eller rymde.
Klart är att den 3 april 1916 skrev Johan Fredrik Sjölin på värvningspappren
för kanadensiska armen, i Lunenburg i Nova Scotia på kanadensiska östkusten.
Vad fick en sjöman från Lim hamn att fatta ett sådant beslut? Delade Johan Sjölin
några tankar med danske Thomas Dinesen, (Karen Blixens yngre bror) som liksom
många av sina vänner ansåg att mänsklighetens framtid, civilisationens bevarande
och hela världens räddning var beroende av att Tyskland besegrades? Personligen
kände Dinesen att det var omöjligt att sitta tryggt därhemma och fortsätta sitt
vanliga liv medan han dagligen i tidningen kunde läsa hur unga män runt om i
världen deltog i kriget, var en del av denna enorma krafrmätning, det största dramat
i historien. "Allting här hemma syntes olidligt tomt, trivialt och obetydligt: Ypres,
Gallipoli och Verdun: de namnen stod för livet och verkligheten! " 28 Dinesen blev
frivillig i kanadensiska armen och tjänstgjorde med 42nd (Royal Highlanders of
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Canada) Battalion. Under hans rid vid fronten 1917-1918 stred han bl a i området
vid och runt Lievin.
Den 4 augusti 1914 hade Storbritannien förklarar Tyskland krig. Kanada var en
del av det brittiska samväldet och ett stort antal kanadensare anmälde sig genast
som frivilliga och redan i oktober 1914 avseglade 32 000 soldater mor Europa. I
Lunenburg genomfördes många värvningskampanjer. Den 26 februari började en
sådan kampanj som värvade soldater rill 219rh Battalion. Det var rill denna bataljon
Sjölin anmälde sig. Hade han dragits med i den allmänna euforin, var han onykter
eller hade det hela riden varit hans avsikt att gå med i kriget? Vi vet inre. Han skrev
i alla fall på värvningspappren och förklarade sig beredd på att tjäna i rhe Canadian
Overseas Expedirionary Force (CEF) i ert år eller längre om kriget varade längre.
Han fick också skriva under på en ed där han fick förklara sig trogen den brittiska
kungen George V och att han skulle göra sin plikt och troget försvara majesräten,
hans arvvingar och efterträdare mor alla fiender och lyda alla order. "So help me
God". Hans kunskaper i det engelska språket bör vid det här lager ha varit så bra
att han kunde förstå och göra sig förstådd vad gällde alla de frågor han fick besvara
vid värvningen. På pappren finns också hans signalement. Han angavs vara ca 175
cm lång med en vikt på 63,5 kg, med ljus hy, blå ögon och ljusbrunt hår. Han hade,
till skillnad från många sjömän, inga tatueringar uran antecknades inre ha några
särskilda kännetecken. Som närmast anhörig uppgav han hustrun Anna Karolina
Sjölin, Västra Hamngatan 11 i Limhamn. Från och med hans underskrift var han
Private John F Sjolin, 283321. (Hans undertecknade med "Jhon", vilket väl visar
hans ovana vid denna anglisering av hans namn).

You 're in the army now
Tämligen snart efter att han skrivit på för kung och fosterland fick han dra på sig
uniformen. Man undrar hur snabbt han lärde sig linda på den besynnerliga uniformsderalj som kanadensarna hade gemensamt med brittiska armen; benlindorna
som kallades "purrees", som var avsedda att stödja och skydda underbener men som
om de lindades för hårt kunde orsaka skador. 219rh Bn var en höglandsenher och
hade därför den typen av huvudbonad med det iögonfallande baraljonsmärker med
en bukett fjädrar som bakgrund. Förmodligen var Sjölin tacksam över att hans enhet
inre var berättigad art bära kilt, vilket en del andra höglandsbaraljoner var. 85rh Bn,
som han sedan kom att strida för, fick rätten att bära (och strida i) kilt först år 1918.
Från april till oktober 1916 genomgick Sjölin grundurbildning i det jättelika
rälrlägrer vid Aldershor Camps i Nova Scoria. Förhållandena var något primitiva
eftersom armen hade svårt att tillgodose kraven som ställdes till följd av den stora
mängden frivilliga som helt plötsligt skulle utbildas.
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Sjölin och de andra drillades i exercis, taktik, skytte,
vapenvård. De övades i skyttegravskrig, bajonettanfall
och strid, handgranatskastning och de fick genomlida
marscher med packning både på dagtid och på natten.
De fick också öva nattstrider och rekognoscering. Denna
heta sommar utkämpades det dittills värsta slaget på
västfronten i Frankrike, slaget vid Samme, där den första
dagen den 1 juli så många som 60 000 av de brittiska
soldaterna stupade eller sårades . Man undrar vilken
effekt det hade på de nya rekryterna när de fick läsa i
tidningarna om detta.
Förutom förberedandet blev soldaterna vaccinerade
mot tyfus och på sin fritid kunde de spela baseboll, roa
sig med höglandsspel (enheten hade ett starkt inslag
av skottar och skotska ättlingar) eller lokal permission.
Johan Fredrik skrev väl hem till hustrun. Man undrar
vad han berättade. Det finns ett vykort bevarat som är
stämplat den 12 augusti 1916 i Aldershot. Vykortet är
ett fotografi på Sjölin i sin uniform, stående framför ett
tält med geväret presenterat framför sig. Han adresserade
det till "Mrs Anna Sjölin, Västra Hamngatan, Limhamn,
Sweden" och skriver: "Härmed sänder jag mitt fotografi
]. F. Sjölin". Inklämt därunder har han lagt till "jag är
nu vid kulsprutekompaniet".

Svenskar i kanadensiska armen

Fig. Ba. Private John F
Sjolin, 219th Bn, fotograferad i Aldershot Camps,
Nova Scotia, år 1916. I
bakgrunden ser man ett av
de tält som manskapet var
förlagt i. Han har ställt
upp sig i full utrustning
medgevär och bajonett på.
Till uniformen hörde som
synes "puttees", de av soldaterna allmänt avskydda
ben lindorna.

Sjölin var inte den ende svensken i kanadensiska armen.
Över 600 svenskfödda män antingen anmälde sig som
frivilliga eller inkallades mot krigets slut. Två skandinaviska enheter sattes upp: 197th Battalion (Vikings of
Canada), vars mössmärken utgjordes av ett vikingaskepp
och 223rd Battalion (Canadian Scandinavians), som
hade en stridslysten viking komplett med långt hår, slokmustasch och hornprydd
hjälm som mössmärke. Ingen av dessa enheter kom dock att strida som sådana, utan
männen användes för att fylla på andra, decimerade, enheter vid fronten.
Svenskarna förefaller ha varit antingen män som utvandrat till Kanada och bildat
familj där, eller sådana som tillfälligt eller med avsikt att vara med kriget sökt sig till
Kanada, men inte hade någon fast förankring i landet (de angav närmast anhöriga
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Fig. Bb. Baksidan av fotografiet visar att det är ett vykort, som Johan skickat hem
till hustrun.

som boende i Sverige). Av de cirka 600 var det omkring 50 som stupade i strid eller
dog av skador.

Kulsprutekompaniet
Vid den här tiden hade man börjat sätta upp kulspruteenheter som stöd vid varje
bataljon. Senare kom man att bilda the Machine Corps. Kulspruteskyttarna hade
stor eldkraft men led stora förluster efter som fienden gärna gjorde dem till sina
främsta måltavlor.
Sjölins kulspruteenhet utrustades troligen från början med en Vickers kulspruta;
senare kanske man fick en Lewis kulspruta. Den förstnämnda hade en bemanning
på 6 man: en skytt, en matare och resten bar vapnet, ammunition, stativ och reservdelar. Det var inte en pjäs man bar under armen precis. Lewiskulsprutan var lättare
och mer mobil; den betjänades bara en av skytt och en matare.

Över havet igen
Den 12 oktober 1916 gick Sjölin och hans kamrater ombord på S. S. Olympic i hamnen i Halifax, för vidare befordran till England. Man undrar vad Sjölin tänkte när
han såg att det var Olympic han skulle segla med. Hon hade före kriget så gott som
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Fig. 9a och b. Fartyget S. S. Olympic var det fartyg Sjölin
seglade med från Kanada till England. Före kriget syntes
hon ofta i emigrantannonser i Malmötidningarna, som
här en annons från Sydsvenskan år 1914.

dagligen funnits illustrerad i annonser i Malmötidningarna, om hur hon kunde föra utvandrare
till Amerika och Kanada med "Hvita Stj ernlinjen".
•· , , Brltaanle llO,OOO ton• under
Som sjöman var det nog också en särskild känsla
hr•llT'•.i.
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exercis,
vapen t ranmg,
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7
-gravar, gasmaskcräning mm. Förmodligen började
männen bli hjärtligt trötta på alltihop vid det här laget. Julafton 1916 firades så vä l
man kunde. En meny som visar bataljonens julmiddag finns bevarad: tomatsoppa
följdes av fisk, kalkon med potatismos, efterrätt av plum pudding och konjakssås,
avslutat av kanadensisk cream cheese och kex, kaffe, nötter, russin, fikon och cigaretter, och naturligtvis en skål för konungen. Denna julafton sku lle bli menige Sjölins
sista. Tänkte han på familjen därhemma? Hur hade de det?

I
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Den 23 januari 1917 förflyttades Sjölin till 17th Reserve battalion. Det stod nu
klart att fronttjänsten närmade sig och Johan Fredrik Sjölin skrev sitt krigstestamente i sin avlöningsbok:
"I händelse av min död giver jag a ll min egendom och lösören till min hustru fru Anna
Karolina Sjölin , Kalkbromgacan no 11, Limhamn, Sverige". Undertecknar J. F. Sjölin.

Han daterade det den 6 april 1917, som menig vid 17 Canadian Reserve Battalion.
Den 21 april överfördes han till 85th Battalion (Nova Scotia Highlanders).

85th Battalion (Nova Scotia Highlanders)
Bataljonen utgjordes av omkring 1100 män och ca 45 officerare fördelade på fyra
kompanier (benämnda A-D). Den hade först kommit till Frankrike i februari 1917
och deras första stora strid var slaget vid Vimy Ridge i april 1917.
När Sjölin kom till bataljonen fanns tre andra skandinaver där: korpral Nils
Amoth 29 från Hardanger i Norge, menige Fritz N Gustafson 30 från Göteborg och
sergeant (korporal under Sjölins tid) Alexander H Larsen 31 från Sandefjord i Norge.
Den 22 april 1917 anlände Sjölin till Frankrike. Förmodligen kom han till ett
av de enorma lägren vid Boulogne eller Etaples. Den 26 april 1917 antecknades
han som "taken on strength". I baslägret fortsatte förberedelserna för fronttjänsten
med än mer naturtrogna övningar. Här fick förmodligen männen också en första
försmak av vad som kunde hända dem, eftersom här också fanns stora fältsjukhus
och många sårade.
Den 29 april skrev Don Reid, en soldat vid bataljonen, hem till sin far: "jag är
fortfarande på basen och kommer nog att vara här ett tag till, men vi vet aldrig
när vi skall förflyttas (Ur krigsdagboken 85th Bn år 1917). En del killar kom från
fronten här om dagen och jag antar att du hört från Spence (brodern) eftersom han
var med i den där fruktansvärda striden (slaget om Vimy) och jag antar att det är
något de kommer att minnas ett bra tag.(---) Jag talade ju om att Tobie Stuart är i
det här lägret sjukhuset ligger på andra sidan vägen men vi får inte gå dit jag försökte
igår kväll och skall försöka få träffa honom igen.(---) Vi pratade med några tyskar
häromdagen och en kille sade att kriget skulle vara slut nästa månad och en annan
sade om ett år de säger att engelsmännen har för tunga kanoner och använder för
mycket stål. Jag hoppas den förste har rätt, så länge som jag får vara med vid fronten
åtminstone en gång.(---)"

Hemmafronten
Hemma i Limhamn fortsatte livet för Anna Karolina och pojkarna. Hon besvärades
av reumatism och hade det svårt med värk, så förmodligen fick hon mycket hjälp av
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sina föräldrar och systrar. Ibland kunde kriget bokstavligt talat skymtas vid horisonten. Vid ett tillfälle sommaren 1916 seglade en zeppel inare genom luften över
sundet, vilken begapades från stranden av många Limhamnsbor. Via det brittiska
konsulatet fick hon en del av Sjölins lön. Han hade avtalat att större delen av hans
lön skulle skickas hem till hustrun, så hon fick 15 kanadensiska dollar i månaden
från den 1 oktober 1916. Meniga soldater i kanadensiska armen fick 1.10 dollar om
dagen när de var i tjänst, vi lket var avsevärt lägre i lön än vad en grovarbetare tjänade.
Det räckte inte för att försörja hustru och barn. Därför bidrog den kanadensiska
administrationen med ett bidrag (separation allowance) vilket i allmänhet var 20
dollar i månaden för en menig. Det räckte vanligen inte heller, utan drygades ut
av den "Patriotiska fonden" som var en frivillig välgörenhetsfond som bidrog till
familjernas försörjning.
Sverige hade nu drabbats av ransonering och det var stor brist på mat, särskilt
kött, mjöl, bröd, mjölk, socker och potatis. För att dryga ut ransonen dök alltfler
kolonilotter och köksträdgårdar upp i Malmö, från Amerika kom det mycket sa lta
Amerikafläsket som delades ut och livsmedelskommitten slevade ut köttsoppa till
de mest behövande. Det var brist på fotogen till lampor, arbetslösheten steg och
på flera orter, bland annat i Malmö, genomfördes hungerdemonstrationer. Den 25
april 1917 samlades omkring 30 000 personer på Stortorget för att demonstrera,
varav nära på 2000 personer anslutit från Limhamn. Till råga på allt var 1917 ett
missväxtår i Sverige. Ett annat problem var den bostadskris som uppstått.
Möjligen hade Hanssons som fiskarfamilj det lite bättre vad gä ller mat, men alla
påverkades av krigets följder. Maten bestod oftast av grönsaker och fisk.
Landstormssoldater grävde skyttegravar utmed Sibbarps strand, vi lket noterades
med förtjusning av barnen och på barns vis var många av lekarna krigslekar.
När kriget led mot sitt slut drabbades hemmafronten på ett nytt och än mer
påtagligt sätt. Spanska sjukan, en mycket smittsam influensa med våldsamt förlopp, skördade miljoner offer över hela Europa. Till Limhamn kom den i slutet av
augusti 1918. Från den 28 augusti fram till årets slut antecknades i församlingens
död- och begravningsbok 76 personer som avlidna av influensa. Den överväldigande
majoriteten av dessa var kvinnor och män i 20-30 års ålder.

Mot fronten till slut
Efter att ha varit en dryg månad i Frankrike anslöt sig Sjölin till 85th Bn den 7
juni 1917. Tillsammans med 36 andra soldater, vars efternamn alla började med
bokstäverna P-W, kom han som förstärkning för att fylla i de luckor som skapats av
stupade och sårade. Att alla hade namn på P-W får det att verka sannolikt att man
gått i bokstavsordning när man bestämde vilket reservmanskap som skulle fylla ut
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luckorna i vilken enhet. På grund av sitt efternamn hamnade alltså Sjölin där han
gjorde. På sätt och vis var det farfars far husaren som placerade honom där. ..
85th Bn låg då i reserv vid Berthonval Wood (Bois de Berthonval), i det som
kallades Comox Camp. Den brittiska armen, som den kanadensiska tillhörde,
använde ett system med 16 dagars rotation. En soldat skulle typiskt vara 8 dagar
i frontlinjen, följt av fyra dagar i reservskyttegravar i den bakre linjen. Därefter
skulle han få fyra dagar i vila i ett läger några kilometer bakom fronten. Den s k
viloperioden kunde dock också innebära arbetsuppgifter som utsatte männen för
eldgivning eller granateld. I realiteten kunde den här uppdelningen i antalet dagar
sällan bibehållas. Var det ont om manskap kunde tiden i frontlinjen bli betydligt
längre 32 • Det var inte ovanligt att soldater fick vara 30 dagar i sträck i frontlinjen.
En enhet fick vid ett tillfälle vara 51 dagar i följd vid fronten.
Tjänstgöring i frontlinjen var mycket farligt. Så gott som varje dag träffades
skyttegravarna av fiendens granater, med döda och sårade som följd. Kanske så många
som en tredjedel av alla stupade eller sårade under kriget på västfronten träffades
medan de var i sina egna skyttegravar. De kunde även träffas av eget artilleri. En
beräkning visar att omkring 75 000 brittiska soldater dödades av brittiska granater
som avfyrats mot tyskarna. En annan ständig fara var fiendens krypskyttar som
ivrigt besköt varje soldat som var oförsiktig eller nyfiken nog att sticka upp huvudet
för att kika över skyttegravskanten.
Ett kompani fick ofta som uppgift att hålla omkring 200 m av frontlinjen . Två
plutoner kunde då förläggas i de främre skyttegravarna, och två i stödskyttegravarna
ungefär 100 m längre bak. Varje dag avdelades en del av manskapet, sk arbetstrupper
(working parties) att utföra olika arbeten, som det ständiga underhållet av
skyttegravarna, fylla sandsäckar, gräva djupare värn, bära fram ammunition, mat,
verktyg, redskap och allt annat som man behövde. En mycket viktig uppgift var
exempelvis att gräva latriner. Mycket av arbetet utfördes först efter solnedgången,
eftersom mörkret gav ett visst skydd mot fiendens eldgivning och krypskyttarnas
träffsäkra skott. När Sjölin kom till fronten den 7 juni låg bataljonen i bakre linjen
i väntan på att få avlösa 102 Bn, som låg i frontlinjen. Avlösningen skedde också
nattetid.
Sjölins enhet var vid den här tiden involverade i striderna om staden Lens. Lens,
som var en kolgruvestad var viktig för Tyskland delvis av den anledningen. Man
gjorde sitt bästa för att försvara staden och utnyttja kolgruvornas tillgångar. Staden
hade ockuperats i oktober 1914 och förblev trots strider under alla krigsåren i tyska
händer fram till oktober 1918. 33
85th Battalion förde, som alla enheter, en officiell krigsdagbok, där alla större
händelser antecknades i korthet. Några detaljer om varje dags händelser fanns det
inte plats för. Till exempel räknade man inte upp vilka som sårats eller dödats,
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eller vad som hänt dem. Endast officerare omnämndes i regel vid namn. Under de
dagar Sjölin tillhörde bataljonen antecknades följande . Går man igenom bataljonens
historik och rullor kan man fylla i fler detaljer om männens öden (syns nedan inom
parenteser). N ågra av de män som anslöt till bataljonen samma dag som Sjölin har
efterlämnat brev. Några brev som skrevs av bröderna Don och Spence Reid, samt
Frank Pye, lämnar glimtar av hur Sjölins vardag såg ur 34 •
Tror~ att frontlinjen vid det här laget i stort sett bestod av ödemark utan några
egentliga landmärken, gavs olika platser namn för orienteringens skull. De olika
skyttegravarna gavs också namn. På frontavsnittet där Sjölin hamnade hade de
namn som började på bokstaven "C", som Callous eller Candle. I övrigt angavs
platser med hjälp av kartreferenser (bokstäver och siffror), eller med namn efter
sedan länge försvunna platser (Electric Station var ett elverk, som endast återstod
som platsnamn) .

Ur krigsdagboken 85th Bn år 1917
7 juni 1917
Fint och varmt. 5 förl uster av arbetst rupperna igår kväll
14.00 flyttade till Berrhonval Wood.
(Fyra sårade, 36 mans förstärkning anl änd e. Av dessa 36 dog 12 under kriget, 15 så rades,
4 blev sj uka, I an mäld saknad och 4 klarade sig helskinnade igenom)
Uppgifterna i liren stil inom parentes har samma nställts med hjälp av rullorn a.

8 juni 1917
Fint med skurar på kvällen. Räd av 11 Brigaden tillsammans med Imperi al rroops på skyttegravarna Callous och Ca ncel kl.20.30. Räd av 11 Brigaden tillsammans med 3 Divisionen
(Ca nad ian) till höger om Lens-Arras vägen och ge nom La Coulotte.
Kl. 10.00 Alla officera re till Chareau de la Haie fö r att ta farvä l av Lr-Gen Sir Julian Byng
K.C.B, K.C.M.G., M.V.D, som förflyttas till Ca nad ian Corps. Kompanierna övade anfa ll.
Överläggningar med befälhavande officerare där planer diskuterades för räder på det skift
(rour) som börjar den I 2:re (tro li gen). Öve rläggni ngar med kompanicheferna om sa mma
sak. (en man sjuk)

9 juni 1917
Fint och varmt. Bataljonen exercerade på morgonen. Idrott på eftermidd agen.
(en man sj uk, två an lände som förstärkning)

10 juni 1917
Fint och varmt. Fältgud stjänst idag; katolsk oc h protestantisk kl. 10.00. På efterm iddagen
gick officerarna och underofficerarna igenom sys temet för hur arbetet med fl ygplanskonrakr skall genomföras.
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I ett brev hem till sin syster skrev menige Spence Reid denna dag: "jag blev
mycket glad över att få paketet hemifrån. Don (hans bror) är här nu och han har
hjälpe mig äta upp tårtan, strumporna var förträffliga .(---) Jag eror du skulle skratta
om du kunde se hur vi bor nu, i en sorts hus vi bygge själva. Harry, Don och jag
byggde det av en bit korrugerad plåt. Vädret har varit fine i två m ånader, det är
verkligen vackert(---)Don Reid skrev samma dag: "jag kom till bataljonen för några dagar sedan vet
inte när vi skall till skyttegravarna men det dröjer nog inte länge. (---) Det har varit
stilla vid fronten på sistone men för några nätter sedan var det ganska mycket tunge
artilleri, tyngre vill man inte höra.(---) jag har fått löss, men det är inte så illa än.
De är som en stor arme, tja, det här är inget särskilc intressa nt brev men det finns
inte så mycket att skriva om, åtminstone kan vi inte skriva om alle vi vet eller alle
vi skulle vilja skriva om (---).
11juni1917
Regnigt på morgonen, uppklarnande till middagstid. Lt. Col. A. H .Borden och en officer
från varje kompani rekognoscerade linjen inför avlös ningen imorgon natt. (en man sj uk)

Brigadhögkvarteret hade lagt noggranna planer för vad som skulle göras under
bataljonernas tid i frontlinjen. 85th Bn fick den vänstra sektorn med 38ch Bn till
höger och 72nd Bn i mitten. Policyn var att man skulle vara mycket aktiv med ständig
patrullering, rekognoscering och offensiver så snart möjlighet gavs. Om fienden gav
tecken på tillbakadragande skulle detta omedelbart utnyttjas. Varje bacaljonsbefälhavare skulle lämna in planer för en räd inom hans område med målet att skära
av en fientlig postering, orsaker fienden förluster eller testa hans styrka. Eftersom
fiendens är mycket aktiv måste ett starke försvar etableras. Lyssningsposcer skulle
etableras som utposter av varje bataljon. Den sista punkten i policyn lyder: "Alla
möjliga medel mås te användas för att trötta ut, plåga, förarga och döda fienden .35 "
12juni 1917
Fint och va rmt. På morgonen övade bataljonen systemet fö r arbe tet med flygplanskontakt.
På efter midd age n skickades männ ens pack ningar till transportlinjen inför förflyttningen
till frontlinjen. På kvä llen förflyttades bataljonen kompanivis till linjen, och avlöste 102 :dra
bataljonen, 11 :te kanadensiska in fanteribr igaden. Avlösning genomförd kl.02.00 (den
13 juni).
På morgonen hade 102:dra anfa llit och intagit en triangel no rd järnvägen, etablerat nordlig
post vid M 30 b 2.b. och sydli g post vid M 30 b 3.5. också post vid M 30 d 4.4. Under
avlösningen genomförde fienden motanfall på triangeln och drevs tillbaka av vårt arti lleri
oc h kulspruteeld. Fienden använde gas på vår frontlinje och förorsakade förlus ter inom B
och D kompaniet.
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Fig. 11. Kanadensiska kulspruteskyttar vid Vimy i Frankrike år 1917. Kulsprutan är en Vickers
kulspruta. Det var formad/igen en sådan Sjölin lärt sig hantera. Bildfrån Library and Archives
Canada, nr PA-001017.

13 juni 1917
Fint och va rmt. Fienden tä mligen akti v med "whizz hangs" 36 och June apples 37 ; anvä nd e
äve n gasg ranater. A rbetstrupper tillh andahölls på natten fö r att bära sto kes 38 ammuniti on
och ramve rk för underj ordi ska skydd srum; även gräva nde arbetstrupper till kommunikatio nsgrava r fö r fö rbättring av sky ttegraven bakom (väs ter) om Electric Station till skyttegrave n bakom M 36 a 6.8.; fö rdjupar och vidga r skytteg rava r runt Electric Statio n, gräver
kommunikationsgrav mellan 6 och 7 pos teringa rn a fram fö r Elec tric Statio n. G räver kommuni kationsgrav geno m banken vid M 30 d 1.5., gräver kommunikationsgrav längs höger
järnvägsbank frå n tunneln vid M 30 c 90.1 5 till kulsprutevä rn et vid M 30 d 15.25.
Bata lj o nschefen på överl äggninga r på brigadhögkva rteret. Ordergivning med kompani chefe rn a efre r midd ag/ kvä ll angående planer fö r räder av varj e kompani .(en man död av
sjukdo m, sex dödade, 29 så rade; dessa fö rlu ster fö rorsa kades huvud sa klige n under avlösni ngen natten den 12 /1 3 juni)

Enligt bataljonshistoriken berodde det stora antalet sårade vid gasattacken på att
männen inte tränats tillräckligt i att snabbt få på sig gasmaskerna. Det är inte svårt
att tänka sig det desperata fumlandet med de otympliga maskerna när ropet "Gas!
Gas! Gas! " spreds längs männens led.
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14 juni 1917
Fint och varmt. Fiendens arti lleri aktivt på kvä llen under en kort period . Omkring kl.22.00
sköt vårt artilleri kraftig spärreld över fiendens linjer norr om vår position - inte mycket
vedergällning. Arbetstrupper samma arbete som föregående natt. Intog skyttegravarna Callous och Candle. (två dödade, tre sårade)
En ligt bataljonshistoriken lämnade fienden skyttegravarna Ca llous och Candle efrer att
bataljonen kontinuerligt "trakasserat" dem. 39
15 juni 1917
Fint och varmt. Löjt. H.A.Crawley sårad av krypskytt. Kapt Ruggles övertog befälet av C
kompaniet. Bataljonsavlösning utförd. A kompaniet avlöste D och C kompaniet avlöste B i
frontlinjen. Föregående nätters arbete fortsatte. Trupper rensade även upp i Callous skyttegraven. Fienden inaktiv under dagen, men mycket kraftig beskjutning under natten. (en
man sjuk, fyra sårade)

Fig. 12. Detalj av skyttegravskarta från juni år 1917 Bokstäverna M och N som användes som
kartreferenser syns tydligt. Tvärs över karten löper den blå floden som här benämns "La Souchez
River". Annars visar blå linjer de allierade skyttegravarna och de röda linjerna tyska skyttegravar.
Strax ovanför bokstaven M kan man se "Central Electric Gener. Station" och skyttegravarna
Cancel och Callous. Det var här Sjölin var förlagd med sin enhet.
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Den här dagen skrev menige Frank Pye i ett brev hem till sin syster: "jag önskar
att jag var där (i Winnipeg) nu, för problemet här är att det händer så mycket så
snabbt och man måste hela tiden ducka för whizz bangs och andra grejar som
kommer flygande över och saker och ting har för vana att komma flygande snabbt,
kan du tro, men annars är det inre så illa."
16 juni 1917
Fint och varmr. Löjr. Ch ipman dödad. Arbetstrupper sa mma som igår. T rupper bar stokes
bomber upp till linj en. Fie ndens arti lleri exceptionellt akt ivt; föreföll använda all a former
av arti lleri som han har. Fienden försökte en bombräd (bombing raid) på triangeln , vi sä nde
S.O.S.(dvs röda signa lljus) och efter att vi gett fienden en ordentlig omgå ng upphörde
artillerielden på båda sidor.
(en man utskriven so m mind erå rig, en ma n sj uk, åtta sårade, varav en död dagen därpå,
10 dödade)
Baraljonshistoriken berättar att fienden drevs t illbaka genom träffsäker och ursinnig eld
från kulsprutorna och krypskyrrarna. 40

17 juni 1917
Fint och varmt. Fiendens a rtilleri akt ivt på morgonen. Omkring 04.30 a nfö ll en av fiendens
"bombing party" en av våra posteringar men drevs borr av vå r trupp med gevärsgra narer
(riAe gre nades). Periodvis arr illeribeskj urnin g hel a dage n. Arbersr rupper in att sam ma som
t idi gare nätter. Burit stokes am munition och äve n trupper som a rbetar dag oc h narr med att
ändra floden Souchez lopp. Fiendens art illeri ovanligt stilla under narren. Vårt art illeri a nvände gasgranater under narren och ku lsprutorna var aktiva. (en man ans löt som förstärkning, två man sj u ka, 12 sårade varav en avled rre dagar efre rår, en dödad)
18 juni 1917
Finr och va rmr. Fiendens arti ll eri periodvis aktivt under dagen och täm li gen stilla und er
narren. Arbets trupper som van ligr. 9 meniga/underbefäl (OR's) skickade till Brigaden fö r
"Tump Line party"41 • (två man sj uka, 12 sårade varav en avled dagen därpå, fem dödade:
Pre John F Sjolin , 283321, begravd på Nort h Angres Brir.Cem.Mem.36, Cabaret Rouge
Pre William R T ho mpson, 222 125, begr. Cabarer-Ro uge XXV III A.2 1, 22 år
Pre Ebe n H arrin gton Ryan, 2825 18, begr. Caba rer- Rouge XXVIII A.23 , 42 å r
Pre Chas B Jackson, 222608, begr. Caba ret-Rouge XXV Ill A.24, 29 år
Pre C Conner, 283022, begr. Cabarer- Ro uge XXV III A.22, 34 år)

Till krigsdagboken för 12:te brigaden, som 85th Bn tillhörde, finns underrättelserapporter för de olika dagarna. För den 18 juni finns bland annat följande information:
Solen går upp: 4.38; solen går ner: 9.02; m ånen går upp: 3.23; månen går ner 9.27.
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Våra aktiviteter:
Tun gr arrilleri bes kö r und er narren den 17/ 18 juni olika mål vid sex olika punkrer. Gra narkasra rn a avfy rade o m kring 250 gra narer mor rvå o lika m ål och rys rade en av fie ndens
g ra narkasrare. Kul spru ro rn a, båd e Lew is och V ickers, beskör som va nligr fie ndens
upp ma.rschlinj er på narren och va nli gr eld givning under d age n. K rypskyrre so m va nligr,
en rräff fö rmod ad.
Fiendens aktiviteter:
A rrillerier ova nlig r akriv r. Under 1 Y2 rimme fra m rill midn arr beskörs vå r fro nrlinje och
sröd sky rregrava rn a och fö rsrörde delvis en skyrregrav. Bo m ba rdem ang på vå r linje i vä nsrra
sekro rn . O mkring 175 gra narer skörs som sva r på våra signalljus. Under hela narren och
d agen beskörs ridvis vå ra kanoner vid Perir V imy och La C haudie re. Även vå r linje i närheren av Generarin g Srari on (dvs Elecrric Srarion). Även and ra o mråd en beskörs. G ra narkas ra re akriva hela narren mor våra höger- och vä nsrersekrorer, ridvis run g eld . Fienrliga
kulspruror beskör m irrsek rio nen av vå r fro nrlinje och väga rn a Prescorr, La Co ulorre och
Regin a. Krypskyrreakrivirer norma l, fl era obse rvarionsballon ge r no rerades ba kom fi end ens
linj er.
Fienden gräve r uppenbarligen nya skyrregrava r vid rvå a ngivna karrreferenser, k rypsky rra r
pos rerade vid rre angivna ka rrreferenser, en radios rarion missrä nks v id angiven karrreferens.
Fienrliga rrupper o bserverades sä rskilr ru nr kä ll a re och bunkra r längs vägen mor LensA rras, sa mr ensra ka och i grupp vid a ngivna referenser och sky rregravar.
V i had e rekognosceringspar ruller ure lä ngs hela vå r fro nrlinj e under narren, men hindrades
delvis av d en krafriga arrilleribeskjurningen. E n parrull räckre in fi endens fronrl inje som
fö refö ll ova nli gr k ra fri gr fö rsrä rkr och beva kad. E n kulsprura vid La Co ulorre bes rryker
hålvägen . A ll mä n rekognoscerin g genom fördes lä ngs fl odba nken och en lyssningsposr era blerad es. T re fi ender observe rades och vå r parrull kasrad e rvå gra nater men eld en besva rades
inte.42

19 juni 1917
Finr och va rmt. Kl. 14.30 till sa mm a ns med Imperial regimenr 115 Leinces ters på vå r
vä nstra fl ank geno m förd es all a operatio ner av vå rr vä nsrra ko mpa ni A ko mpaniet i områder av rriangeln av sky tregrava r norr o m Souchez fl oden, deralj erna i Appendix A.
(20 sårade, 6 död ade)

2 0 juni 1917
Avlösta av 50th och 46 th Bata ljonerna, avlösninge n ej avslutad fö rrä n 03.15 varefrer bataljonen fö rl ad es vid Sr Law rence Ca mp-Bo is de la H a ie. Kompa ni ern a lämn ad e fro nrlinjen
så fo rr som avlös n ingen framskred me n alla var inre fra mme i fö rl äggningen fö rrä n 07.00.
Res ten av d agen a nvä ndes till vila och "clea ning up ".

Don och Spence Reid överlevde den här perioden vid fronten , men båda stupade
senare, liksom Frank Pye. 43 Den 24 juni skrev Don hem till sin syster: "jag vet inte
om tyskarna börjar bli trötta på striderna men jag tror att de flesta av våra killar
är det, men jag antar att vi kan hålla ut lika länge som dem. Jag hatar att skriva
brev här eftersom officerarna måste läsa dem." Till fadern skrev han den 3 juli: "vi
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lämnade just skyttegravarna(---) och hade det riktigt svårt under sex dagar. A och
B kompanierna ryckte fram omkring 300 meter och C och D ungefär 4. Jag tror vi
gick fram ungefär en mile. Det var ganska hårt arbete men vi fick tysken på flykt
(---)Jag tror att vi ska få vila nu i två eller tre veckor fast vet inte hur länge (---)
pappa jag tror inte det är så mycket mer jag kan skriva om."
När fick Anna Karolina veta att hon blivit änka? Från den 1 juli 1917 upphörde
Sjölins lön att betalas ut till henne, så hade hon inte fått besked innan dess måste
hon ha anat oråd. Det framgår inte av hans tjänstehandlingar när anhöriga meddelades. I UD:s arkiv på Riksarkivet finns en akt om Sjölin, där det framgår att
svenska generalkonsulatet i London skickat en skrivelse daterad den 16 juli 1917 till
"Hans Excellens herr ministern för Utrikes ärenden" (i Stockholm) med begäran
om uppgifter om Sjölins efterlevande, och besked om någon varit helt beroende
av understöd från den avlidne eftersom denne då är berättigad till pension från
Kanada. Skrivelsen är stämplad som inkommen den 7 augusti 1917. 44 På Malmö
stadsarkiv finns i Magistraten i Malmös arkiv, en handling där Anna Sjölin kvitterat att hon fått beskedet från utrikesdepartementet. Datumet var den 14 augusti
1917. 45 Kanske var det faktiskt först då hon fick veta att hon blivit änka, nästan två
månader efter händelsen. I akten i UD:s arkiv finns även en avskrift av ett brev
från Anna Karolina Sjölin, daterat den 16 augusti 1917, där hon till UD översände
prästbevis som visade att Johan Sjölins arvingar var de två barnen Gunnar och
Knut Bertil, ett intyg från fattigvårdstillsyningsmannen att de varit helt beroende av
mannens understöd för sitt uppehälle samt ett läkarintyg som styrkte detta (att hon
led av kronisk ledgångsreumatism). Bland handlingarna finns också en förfrågan
från svenska generalkonsulatet i "Brittiska Nordamerika'', daterat i Montreal den
9 augusti 1917, där man frågar efter om hustrun känner till om Sjölin hade någon
kvarlåtenskap i landet. I hennes svarsbrev, från den 16 oktober 1917, säger hon att
Sjölin var sjöman och inte hade någon kvarlåtenskap eller egendom i Kanada.
Den 15 december 1917 skrev generalkonsulatet i London till UD och översände
Sjölins innestående lön på f14.14.8 (=211.78 kr) samt "några af den aflidnes tillhörigheter, som hit öfverlämnats afkanadiska högkvarteret härstädes" (1 paket), och
meddelade även att änkan Sjölin tillerkännts en årlig pension på 672 dollars, räknad
från 1december1917. Den 14 januari 1918 kvitterades mottagandet i Malmö av lönen
och tillhörigheterna. Pensionen skulle utbetalas av brittiska konsulatet i Malmö.
I Limhamns församlings död- och begravningsbok finns antecknat att de fått
besked den 23 november.
Johan Fredrik Sjölin begravdes på North Angres British cemetery strax väster
om staden Lens i Frankrike. De fyra andra som dödades samma dag begravdes på
Cabaret Rouge British cemetery, som låg något längre åt sydväst. Eftersom man
helst om möjligt begravde de döda så nära den plats där de stupat (av praktiska
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Fig. 13. Dokumentet från UD i Stockholm till Magistraten i Malmö, där man ber att Anna
Karolina Sjölin skall meddelas att hennes man stupat. Nere till vänster har hon kvitterat att
hon mottagit en avskrift av detta dokument, och daterat mottagandet den 14 augusti 1917
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skäl) förefaller det troligt att Sjölin varit avdelad någon annan arbetsuppgift än
de övriga fyra. North Angres British cemetery ligger ungefär mittemellan hans
bataljons högkvarter vid Cite de Abattoir och brigadhögkvarteret utanför Souchez,
så det verkar möjligt att Sjölin hörde till det "Tump Line Party" som omnämndes
i krigsdagboken. En begravningsrapport anger att hans grav var på Angres British
Cemetery 7, grav 1, rad D, grav 6. Efter kriget, när man ville koncentrera gravarna
till större kyrkogårdar, flyttades Sjölins grav till Cabaret Rouge British cemetery.
Vid det laget hade kriget gjort det omöjligt att exakt lokalisera hans grav, så det är
oklart precis var någonstans han vilar. Det finns antecknat att hans anhöriga meddelats att graven "förlorats" och att ett nytt kors satts upp, möjligen år 1929. 46 Under
1920-talet började man ersätta de tidigare träkorsen med enhediga gravstenar i vit
kalksten från Dorset. Först 1938 var man klar med alla gravar och kyrkogårdar.
Hans hustru valde att få hans gravsten försedd med inskriften "Sörjd av hustru och
två söner" (på svenska).
I staden Lunenburg i Nova Scotia, varifrån Sjölin anmälde sig som frivillig, sattes
efter kriget upp ett minnesmärke. På minnesmärkets plint graverade man in namnen
på alla de män från Lunenburg som dog i kriget. Ett av de 38 namnen är John Sjolin.
Den 29 januari 1918 förrättades bouppteckning i Malmö efter sjömannen Johan
Fredrik Sjölin. Det var inte några större mängder lösöre eller tillgångar han hade. 47
"År 1918 den 29 januari förrättades i Malmö å magistratens vägnar bouppteckning
efter sjömannen Johan Fredrik Sjölin, som, född den 28 oktober 1888, samt skriven
i Limhamns församling härstädes enligt inkommet meddelande från Canadensiska
registreringsbyrån i London af den 23 november 1917, varit inskrifven som soldat
under no 283321 i 85te Canadensiska bataljonen samt stupat den 18 juni 1917 och
begrafcs vid Lens, Frankrike.
Såsom sterbhusdelägare antecknades den aflidnes hustru Anna Karolina Sjölin,
född Hansson, samt deras i äktenskap födde barn:
1: sonen Gunnar, född den 10 september 1910
2: sonen Knut Bertil, född den 20 februari 1912,
För hvilka två omyndiga deras bemälda moder och fiskaren Anders Hansson i
Limhamn den 28 januari 1917 af rådhusrätten härstädes förordnats till förmyndare.
Vid förrättningen infann sig personligen änkan, medhafvande fullmakt från
Anders Hansson.
Änkan företedde en henne från Kungl. Svenska Utrikesdepartementet med öfriga
handlingar angående dödsfallet tillsänd afskrift på engelska språket af ett af den
aflidne upprättat testamentariskt förordnande , hvilken handling på svenska språket
lydde sålunda:
'Perforerad sida för testamente från regementets aflöningsbok. No 283321
Namn:J.F.Sjölin, menig. Unit 17. Canadensiska Reservbatajonen.
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Fig. 14. Johan Fredrik Sjölins gravsten på Cabaret
Rouge British cemetery. Hans grav, Liksom affa
på de brittiska krigskyrkogårdarna sköts av the
Commonweafth War Graves Commision. - Fotografiet har bestäffts genom deras systerorganisation
The War Graves Photographic Project.
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Fig. 15 a och b. Monumentet i Lunenburg, Nova
Scotia tiff dem som stupade i forsta världskriget "to
the honoured memory of the heroes named hereon
who gave their Lives for king and country". Namnen
på de stupade är ingraverade på sockeln. Sjölins
namn står på baksidan som 'John Sjofin ". Foto
från Wikimedia commons. Detaljbilden med hjälp
av Lunenburg Heritage Society.
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Krigstestamente

I händelse af min död gifver jag all min egendom och lösören till min hustru fru
Anna Karolina Sjölin. Kalbrorrsgaran no 11. Limhamn. Sverige.
(Sign). J.F.Sjölin .
Rang vid regementet: Menig. 17 Can.Res.Bn. Datum 6/4 1917'
Boet uppgafs af änkan sålunda:

Tillgångar
Följande af sradsvärderingsmännen ].Asp och K.Källgren värderade lösören:
12:1 soffa....... .... ...... ..... ................................................................ ...... .....
1 byrå. ................. ............................................ ........ ...... ...... ............ ....
7:1 gungstol...................................... ...... .......................... .....................
3:1 säng............ .................. ....................................................................
12:1 divanbord... .. ...... .. ...................................................... ................. .. ...
6:1 klaffbord. .......... ..................................................................... .... .. .. ..
1:50
5:1 spegel .. ...................................................................... ........ ...............
7 stolar. ... .... .. ......................................................................................
7:Väggraflor och prydnader.................................... .. ................... ...........
5:Mattor och gardiner ..... ...... .. .................................................... ........ ...
15 :Sängkläder till en bädd..................................... ................... ...............
15:9:6 lakan.............................................................. .. ...... ..........................
6 örngott.......................... ...... .... .............. ...... .....................................
6:6 servetter....................... ...... .... ...... ........... ... ......................................
3:1/ borddukar........................................... .... .... .. ...... ............................
8:Diverse smådukar............. ...... ...... ...... ............ .....................................
5:21 handdukar........... ...........................................................................
6:Kökskärl och redskap .......................................... ........ ...................... ..
8:Glas och porslin ... ........ .. .. ...... ...... ...... ........ ........................................ .
10:Knifvar, gafflar och skedar ........................................................... ...... .
4:Kontant vid dödsfallet. ................................ ....................................... .
211 :78
Fordran hos sparbanken Bikupan enligt motbok nr 44678 ................ .
306:90
Ränta a 4 Y2 % fr. o.m. d.1/1 1917 ............................. ................ .. ...... .
6:39
Summa .. ... ....... ..... ............... ................ ..... .... ................. ........... .. ....... .
672:52
Då härifrån drages stadens prov........ ........ ......................................... .
6:73
Återstå alltså ........ ........ ............................. .......................................... .
665:84
Sålunda förrättade betygas Malmö som ofvan
S.E.Tillström, rådman
Hugo Lundqvist, sradsnorarie"
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Å r 1920 utbetal ades till "Ann a Ca roline Sjolin" en "War Service Gratuity ro
dependents of deceased soldiers" på totalt 100 kanadensiska dollar. Ungefär vid
samma tid fick hon också Johan Fredriks medaljer hemskickade till sig. D et var the
British War Medal,48 the Victory M edal 49 och M emorial C ross G R V. 50 Minneskorset bar Anna Karolina som halsband på en kedja.
D et kändes förmodligen som en alltför liten ersättning för allt det hon förlorat, och
för att pojkarna aldrig fick lära känna sin far. En inte särskilt anmärkningsvärd dag i
det stora kriget lämnade ett hål som inte kunde fyllas i denna Limhamnsfamilj s liv.

Fig. 16a, b och c. The British War Medal, the Victory medal och the
Memorial Cross G.R. V Dessa tre utmärkelser skickades till änkan
Anna Karolina Sjölin. Minnes korset satte hon på ett halsband, som hon
sedan bar. På dess baksida står Sjölins namn, rang och tjänstenummer
ingraverat. På baksidan av the Victory medal finns inskriptionen "The
Great War for civilisation 1914- 1919".
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1902; Lim hamn s fo lkskolo r fo r gossa r, huvud bok 1889-1906, matriklar, C I:2 nr 420.
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Passchendaele i okrober 191 7. Troligen född 29 december 1888 i Sandar i Norge. Död 1935
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Hemligstämplad policy för 12'h Canadian brigade 12 juni 191 7, på
http ://dara2.collecrionscanada.ca/ e/ e04 3/eOO I 066760.jpg
en 'whizz bang' var ursprungligen ljuder som granaterna från de ryska 77mm kanonerna
gjorde, sedan kom det att betyda granater från kanoner öht
En sorts granater från granatkascare, eller handgranater
"Srokes" var den granatkastare som britterna använde. Den hade 81 mm granater som vägde
nära på 5 kg styck. Alla granater som skulle användas fick bäras fram till frontlinjen av soldaterna själva. En Srokesgranarkastare kunde skjuta 25 granater i minuten.
The 85'h in Flanders and France, sid 73.
The 85'h in Flanders and France sid 73.
Med "Tump line party" menas en grupp män som avdelats att bära tung last med hjälp av en
"tump line", dvs en sorts bärrem som lades runt lasten och sedan over huvudets övre del. På
detta sätt kunde en man bära dubbelt så stor tyngd och klara svår terräng bäme. Användes
ursprungligen av indianer i Kanada för att bära kanoter. Soldaterna bar r ex lådor med
ammunition och rullar med taggtråd.
War diary l 2th Canadian Infantry brigade lntelligence report # 128, RG9, series III-D-3, volume
4907, reel T-10699, file 327 på http://dara2.collecrionscanada.ca/e/e043/e00 I 066693.jpg
Sgt Daniel Spencer Reid, f.1896, d.30/ l 0 191 7 Passchendaele, Belgien; Pte Donald Calderwood
Reid, f.1896 , d.25/9 1918 Arras, Frankrike; Pte Frank Cyril Pye, f.1896 , d.11/8 1918 Somme,
Frankrike.
UD:s arkiv, 1902 års dossiersystem volym 3861 , brev från svenska generalkonsulatet den 16/7
191 7
Magistraten i Malmö E2A: 144, år 191 7.
Commonwealth War Graves registers 1914-1919 record for J F Sjolin , service #283321.
Rådhusrätten i Malmö F2A: 148 Bouppteckningar nr 31 , lnregisrr.d.18 febr.191.
Tilldelades alla kanadensiska soldater vid någon front mellan 5 augusti 1914 och 11 november
1918 (www.veterans.gc.ca). En silvermedalj med band med sju ränder i olika färger.
Tilldelades alla som tjänstgjorde i militära förband, civila under koncrakt och anställda vid
militärsjukhus från 5 augusti 1914 till 11 november 1918. En rund medalj i lackerad brons, på
baksidan inskriptionen" The Great War for civilisation 1914-1919". Band med nio ränder i olika
färger (www.veterans.gc.ca) .
Tilldelades änkor och mödrar till de kanadensiska soldater och sjömän som offrat sina liv för sitt
land i kriget. Det var ett kors av silver med ett lila band . På baksidan var soldatens/sjömannens
nummer, rang och namn ingraverat (www.veterans.gc.ca).
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Åldrandet och 1nd1v1den
Åldersuttryck i ansökningar till fyra malmöstiftelser1
Av ANNA RosENGREN

Vissa ord använder vi med sådan självklarhet att vi knappast reflekterar över deras
betydelser. Jag skulle vilja säga att "åldrandet" i titeln till denna artikel är ett
sådant ord. När orden känns självklara är det också lätt att tänka att de funnits i
språkbruket under en avsevärd tid. Det kan dock knappast sägas vara fallet med
"åldrandet". Inte förrän under 1960- och 1970-talet började ordet vinna utbredning.
Ordet "pensionär" är ett annat exempel på en term som används med stor frekvens
idag, men som faktiskt inte använts i dagens betydelse mer än några decennier. 2
Att "åldrande" inte funnits särskilt länge i vårt språkbruk betyder ju inte att vi
dessförinnan inte åldrades. Termen må vara ny, men inte iden eller fenomenet .
Dessa språkliga iakttagelser väcker samtidigt frågor. Vad menar vi faktiskt med
"åldrande" ? Har föreställningar om åldrande alltid varit desamma, eller har iden om
vad åldrandet är ändrats över tid? Denna typ av frågor har jag på ett övergripande
plan sökt besvara med utgångspunkt i statliga utredningar och förslag relaterade
till en äldre befolkning. För att fånga individers utsagor har jag utgått från ett stort
antal ansökningar till privata stiftelser som fungerade som ålderdomshem i Malmö:
Nils Rosqvists stiftelse, Dahlgrenska stiftelsen samt Anna Margarethas och Ingrid
Petronella Olssons stiftelser. Undersökningsperioden spänner från det sena 1800-talet
till perioden kring år 1970 för båda källmaterialen. I det följande är det framför allt
innehållet i det unika malmömaterialet som presenteras. Först ska dock nämnas
några ord om tillvägagångssättet för att nå det svårbestämbara "åldrandet".

Språkhistorisk analys for att nå åldrandet
På ett allmänt plan poängteras ofta inom humanistisk och samhällvetenskaplig forskning att hög ålder och åldrande är både biologiskt och kulturellt betingade. Trots att
vi många gånger har en bestämd uppfattning om vad vi menar med hög ålder och
åldrande tycks det samtidigt näst intill omöjligt att ange någon exakt innebörd. 3
13 1
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Michel Foucaulc är känd för att ha skrivit historien om två andra fenomen som svårligen
låter sig fångas i enkla definitioner: sexualiteten och vansinnet. 4 På svenskt område
har etnologen Nils-Arvid Bringeus studerat ett annat svårdefinierat fenomen, lyckan.
"Lyckan kan man inte fånga, inte ta på, knappast ens beskriva. Den speglas i tankar,
ord, bilder och föreställningar'', som Bringeus uttrycker dec. 5 Idehistorikern Karin
Johannisson har studerat nostalgi som inte heller låter sig fångas på något enkelc sätt. 6
Att undersökningsobjekt som sexualitet, lycka och nostalgi svårligen låter sig definieras blir särskilt uppenbart när det gäller studier över långa tidsperioder, som hos
dessa forskare. Ansökningarna från malmöhemmen sträcker sig inte över mer än
knappt hundra år, men som vi ska se hinner hög ålder och åldrande beskrivas och
förstås på olika sätt också under denna period.
Hur kan man då gå tillväga för att studera något som inte låter sig definieras?
Det valda tillvägagångssättet går ut på att jag närmar mig hög ålder och åldrande
indirekt genom att studera de sätt på vilka hög ålder och åldrande har uttryckts.
Detta tillvägagångssätt kallar jag språkhistorisk analys, ett uttryck som indikerar
den stora vikt som tillmäts språket och dess historiska kontext. Språkhistorisk analys
vilar på uppfattningen om ett ömsesidigt förhållande mellan text och kontext (med
innebörden att språket kan användas för att identifiera samtida historiska förhållanden samtidigt som historiska förhållanden kan ha inflytande över möjliga utsagor),
samt en ontologisk vetenskapssyn som ser människor som aktörer med förmåga att
handla och påverka inom givna strukturer bland annat genom val av språk.7
Ansökningar är intressanta källor för att studera samtida föreställningar. Anledningen är att de sökande hade som explicit syfte att bli antagna, samt att relationen
mellan sökande och mottagare i regel präglades av distans. Det finns därför skäl
att anta att de sökande strävade efter att uttrycka sig på ett sådant sätt att de framstod som "rätta" sökande8 genom att relatera till tämligen allmänna föreställningar
om, i detta fall, hög ålder och åldrande. Detta gör ansökningar till ett värdefullt
källmaterial.

Ansökningar till privata ålderdomshem
En försommardag år 1884 skrev en femtiofemårig änka (se fig. 1.), bara någon vecka
efter det att Nils Rosqvists stiftelse låtit införa en annons i Sydsvenska Dagbladet. Av
annonsen framgick att" [b] ehöfvande medlemmar af Malmö samhälle, tillhörande
näringsidkande eller tjenstemannaklassen, såväl ensamme män eller qvinnor som ock
af flere personer bestående familjer" var behöriga att söka de trettiosex kostnadsfria
lägenheterna. Dessutom skulle de vara i "verkligt behof av ifrågavarande förmån
och tillhöra sådan samhällsklass, för hvilken, [... ] stiftelsen är af testator afsedd". 9
Kvinnan ansågs uppfylla kraven och kunde den förste oktober samma år flytta in
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Till Styrelsen for Rosqvistska Stiftelsen
i Malmö!
Bifogande prestbevis .for jag ödmjukast anmäla mig som sökande for erhållande affri
bostad i Rosqvistska Stiftelsen. Enka sedan
19 år tillbaka efter min ajlidne man Målaren j öns [. . .}här i staden har jag genom
arbete/sömnad sökt, så gott jag kunnat och
formått, forsörja mig och min dotter, men
gammal och svag som jag är och alldeles döj
är det mig numera alldeles omöjligt längre
kunna fortjena till mitt uppehälle, om jag
fortfarande skall betala hyra. Min dotter som
också medelst arbete bidragit till wårt gemensamma uppehälle är till helsan svag, att
hon icke kan åtaga sig något ansträngande,
deröfver läkarebetyg bifogas.
Malmö stad har jag hittills aldrig anlitatfor
erhållande afhjelp, men genom Herr Rådman Falkmans godhetsfulla medwerkan,
har jag på de sednare åren erhållit afEnkefru Claessons donation Kronor femtio
årligen.
Malmö den 7 juni 1884

Fig. l . Kiilla: Malmö Stadsarkiv, Nils Rosqvists Stiftelse, E2 A Bifallna ansökningar 1884-1969,
C.M. W. 1884-06-07. Något beskuren. - Foto: Anna Rosengren.

i stiftelsens nyuppförda hus i korsningen Amiralsgatan och Föreningsgatan. "No
6" överst på brevet är stiftelsens notering om att kvinnan och hennes tjugoettåriga
dotter tilldelades lägenhet nummer sex, belägen på andra våningen i fastighetens
mittbyggnad.10 Denna typ av bostadsverksamhet sku lle fortgå i samma byggnad
ända till 1960-talets slut då stiftelsen flyttade till en ny fastighet på Friisgatan. Idag,
mer än hundratjugofem år senare, finns den ursprungliga byggnaden fortfarande
kvar. Lägenheterna bebos inte längre av privatpersoner utan har blivit kontor för
en rad företag. Fortfarande minner dock den tre våningar höga byggnaden med
tillhörande flyglar om en tid då denna typ av välgörenhetsinrättningar hade stor
betydelse för många människor.
Det unika med Nils Rosqvists stiftelse ligger inte i att byggnaden finns kvar, även
om många andra stiftelser förvisso har gått ett annat öde till mötes och rivits. Det
unika är i stället att så många ansökningar finns bevarade från en lång period. Från
det sena 1800-talet fram till flytten till den nya fastigheten i slutet av 1960-talet har
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Fig. 2. Rosqvists stiftelse, belägen i korsningen Föreningsgatan/Amiralsgatan. Malmö. - Foto:
Anna Rosengren.

vi möjlighet att följa hur kvinnor och män uttryckte sig när de ansökte om boende.
För Dahlgrenska stiftelsen är källsituationen möjligen ännu mer gynnsam än för
Nils Rosqvists stiftelse. Dahlgrenska stiftelsen tillhörde de inrättningar vars byggnad revs, en händelse som behandlats i en artikel av föreningens tidigare skrifter. 11
Från invigningsåret finns så gott som samcliga ansökningar bevarade - beviljade
såväl som avslagna - och även från senare perioder finns många ansökningar kvar.
I tillägg har även Anna Margarethas stiftelse och Ingrid Petronella Olssons stiftelse
bidragit med betydelsefullt material.
Hur ska man då förstå vilken typ av hem dessa stiftelser var? På ett generellt
plan kan de fyra malmöhemmen sägas ha utgjort boende för "pauvres honteux",
en term som för övrigt ordagrant användes i Anna Margarethas stiftelse. Nordisk
familjebok förklarar att dessa 'blygsamma fattiga' var ett uttryck som användes om
fattiga personer som "sett bättre dagar".12 Det handlar med andra ord om personer
ur högre samhällsklasser som hamnat på obestånd. Alla fyra malmöhem tillkom
genom att en förmögen person testamenterade en större summa pengar till bostäder
åt behövande ur olika samhällsgrupper. Hur dessa grupper preciserades skilde sig
mellan de olika donatorerna som vi ska se nedan.
134

ÅLDRANDET O CH INDIVID EN

Det äldsta av malmöhemmen grundades av boktryckare Niclas Hansson Thomson
som lät uppkalla Anna Margarethas stiftelse efter sin mor. 13 Han formulerade sig så
här i sitt testamente från år 1867:
I detta hu s erhålla fatt ige Borga re, Borgareenkor, Tjenstemansenkor och all. T jenstemäns
och Borgares gamla dömar fri bostad . Och på det denna stiftelse måtte kunn a blifva en
hj elp äfven för dem, so m fordom sett bäm e daga r, och utan eget förvållande råkat i fattigdom , har jag indelat huset till hälften i lägen heter med två rum och kök och andra hälften
med ett rum och kök, hvilka alla lägen heter böra va ra så väl co nditionerade, att de kunna
utgöra en tarflig men anstä ndi g bostad fö r så kallade 'Pauvres Honteux'.14

Därefter bildades Nils Rosqvists stiftelse med namn efter grundaren som tillhörde
det styrande skiktet i Malmö under 1800-talets senare hälft. Nils Rosqvist saknade
arvingar och lät testamentera sin förmögenhet till olika välgörande ändamål. 15 Formuleringen i Sydsvenska dagbladet om att stiftelsen vände sig "näringsidkande eller
tjenstemannaklassen" var i överensstämmelse med Rosqvists testamente. För den
händelse att stiftelsen fick flera sökande än den kunde ta emot angav testamentet
vidare att den "som är genom ålderdom eller sjuklighet mest urståndsatt att sig
försörja må erhålla företräde framför [... ] sådana, som ännu hafva mera arbetsförmåga i behåll ". 16
Ingrid Petronella Olssons stiftelse uppkallades efter en kvinnlig donator med samma
namn. Ar 1882 lät fröken Ingrid Petronella Olsson testamentera sin kvarlåtenskap
till "en stiftelse, hvars syfte skall vara att bereda passande bostad åt ålderstigna och
fattiga personer inom staden, hvilka innehaft en lyckligen ekonomisk ställning,
men på grund af inträffade motgångar befunnes wara i behof av sådan hjelp". 17 I
kvarlåtenskapen ingick en fastighet mellan Grynbodgatan och Hospitalsgatan på
nuvarande Väster i Malmö. I september år 1890 flyttade de första hyresgästerna in
i tretton tvårumslägenheter och sex mindre lägenheter om vardera ett rum. 18
Tretton år senare tog Dahlgrenska stiftelsen emot sina första lägenhetsinnehavare.
Gustaf Dahlgren var en framgångsrik guldsmed vid 1800-talets mitt. 19 I sitt testamente angav Dahlgren att hans kvarlåtenskap skulle "tillfalla och för everdliga
tider tillhöra en fond benämnd 'D ahlgrenska stiftelsen', för det ändamål, som uti
serskilt såsom tillägg till detta testamente af mig uppgjordt reglemente närmare
innehåller". 20 I slutet av november 1902 annonserade styrelsen i dagspressen om
va rt man kunde vända sig för att få formulär till ansökan om inträde i Dahlgrenska
stiftelsen. 2 1 Sökande måste vara "välfrejdad och hafva uppnått 50 års ålder" och fick
"icke tillhöra lägre arbetsklassen". 22 Dahlgrenska stiftelsen välkomnade därmed en
något vidare krets av sökande än övriga malmöhem i studien.
Att göra avgränsningar av detta slag var dock inte lätt i praktiken, något som
också tydligt framkommer i materialet. Det låg i den sökandes intresse att utforma
ansöka n på ett sådant sätt att alla villkor framstod som uppfyllda, och inte minst
blev frågan om den sökandes sociala position ett slags förhandlingsfråga. Ett exempel
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är hämtat från invigningen av Dahlgrenska stiftelsen. Trots att både en lektor och
en skomakarmästare intygade en femtioåttaårig skomakares "redbarhet, flit och
ordentlighet" var stiftelsen inte övertygad om att mannens sociala position var den
rätta. Noteringen "vanlig arbetare?" på ansökan mer än antyder stiftelsens skepsis. 23
Någon lägenhet beviljades inte.
Hemmen var ett betydelsefullt inslag för många långt in på 1900-talet. Under
1940-talet fick dock allt fler hem ekonomiska problem. Detta var exempelvis fallet
med Dahlgrenska stiftelsen som då börjat tära på sitt kapital. 24 Inför de nödvändiga
men kostsamma renoveringar som väntade beslutade styrelsen år 1965 att verksamheten skulle upphöra och tomten säljas till Malmö stad. 25 I mitten av 1970-talet
hade stiftelsen endast tre hyresgäster kvar, och i mars 1978 revs byggnaden under
stora protester. 26 Endast ljuskronan från stiftelsens kapell samt delar av dess träpanel
har bevarats. 27 Den uppmärksamme resenären som färdas längs Drottninggatan
finner därtill ett minne från Dahlgrenska stiftelsen i form av ett gjutjärnsstaket
som löper längs tomtgränsen. 28 Anna Margarethas stiftelse tycks ha haft en något
bättre ekonomisk situation. I en skrivelse från år 1963 meddelade man att" [k] apitalbehållningen snarast ökar". Däremot hade stiftelsen svårigheter "att få personer att
bo i dessa omoderna lägenheter". 29 Två år senare såldes dock fastigheten och revs
strax efteråt.30 Ingrid Petronella Olssons Stiftelse hade vid samma tid bekymmer
med både ekonomi och rekrytering. Bostadsverksamheten upphörde år 1969, 31 vid
en tidpunkt då Anna Margarethas stiftelse redan var nedlagd och Dahlgrenska
stiftelsen hade fattat beslut om att bostadsverksamheten skulle upphöra. Det enda
hem som överlevde 1960-talet - och det under svåra ekonomiska förhållanden - var
alltså Nils Rosqvists stiftelse som år 1970 flyttade verksamheten till en nybyggd
fastighet. Att tre av fyra malmöhem lades ner före 1970 är i överensstämmelse med
utvecklingen i landet i sin helhet. 32
I vanliga fall tillhör ansökningar en typ av källmaterial som inte sparats i särskilt
stor utsträckning. Inte minst är det av utrymmesskäl som ansökningar sparats bara
under en begränsad tid. Detta är inte bara fallet med privata inrättningar såsom
dessa stiftelser, utan har i väldigt hög grad gällt även den offentligt finansierade
fattigvården. 33 Tack vare den gynnsamma materialsituationen i Malmö ges dock
möjlighet att få en inblick hur kvinnor och män ur en bred samhällskrets formulerade sig. Vid sidan av "pauvres honteux" ansökte även kvinnor och män med mer
traditionella arbetaryrken till stiftelserna vilket gör malmömaterialet särskilt intressant. Individuella utsagor av kvinnliga och manliga arbetare är annars ovanliga i
arkiven, men här får vi en glimt av personer från samhällsgrupper som vanligen
inte efterlämnat mycket skriftligt material.
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''Ehuru endast for kvinnor"
En annan aspekt som gör materialet värdefullt är att de fyra malmöhemmen vände
sig till både kvinnor och män. Detta var ovanligt kring sekelskiftet 1900 då en
majoritet av hemmen enbart riktade sig till kvinnor. I själva verket förefaller det ha
varit så ovanligt att det fanns en föreställning om att sådana hem endast fanns för
kvinnor. Nordisk familjebok angav exempelvis att välgörenheten i Sverige inrättat
anstalter "ehuru endast för kvinnor" för grupper av "personer, som lefva i fattigdom,
men blygas att söka hjälp".34 Förändring i demografi och giftermålsmönster bidrar
till att förklara att så många privata hem uppstod vid denna tid och i så stor utsträckning riktade sig till kvinnor. Gunnar Qvist har visat att andelen ogifta kvinnor i
åldrarna 20-45 år ökade markant under 1800-calecs första hälfc. 35 På liknande sätt
har Scen Carlsson påtalat att andelen ogifta kvinnor i åldrarna 60-69 år nådde ett
maximum med 21 procent under 1870-calec. 36 "För ogifta kvinnor var möjligheterna
till en egen karriär och eget hem få". Så uttrycker sig etnologerna Jonas Frykman
och Orvar Löfgren och ger samtidigt en träffsäker förklaring till uppkomsten av de
många stiftelserna för kvinnor. 37
Men de fyra malmösciftelser mottog alltså ansökningar från både kvinnor och män
vilket gör materialet särskilt intressant. Den stora majoriteten sökande var förvisso
kvinnor, men andelen män som ansökte kunde stundtals uppgå till en fjärdedel.
Det manliga inslaget gällde alltså betydligt mer än enbart enstaka undantag.

Aldersuttryck i ansökningar till malmöstiftelser
Etc stort antal bevarade ansökningar, variation i de sökandes samhällsposition same
att hemmen vände sig till både kvinnor och män är således egenskaper som gör
malmömaterialec så intressant för att undersöka hur individer omtalade hög ålder
och åldrande.
Av tabellen nedan framgår det totala antal ansökningar som ingår i undersökningen samt perioderna de hämtats från. Som framgår är det bevarade antalet ansökningar ojämnt fördelat mellan perioderna. De två första undersökningscillfällena
från Nils Rosqviscs respektive Dahlgrenska stiftelsens invigningsår motsvarar mer
än hälften av det totala antalet ansökningar. Analysen får därför en stark tyngdpunkt på dessa tidigare perioder. En viktig anledning till detta är att stiftelser som
just stod i begrepp att starta sin verksamhet mottog ett stort antal ansökningar.
Därefter mottog hemmen i regel bara något tiotal ansökningar per år. Hemmens
nedgångsperiod från 1900-talets mitt märktes också i att antalet inkomna ansökningar sjönk ytterligare.
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Nedan ges exempel på åldersuttryck i ansökningarna från perioderna ovan.
Reflektioner kring förändringar i uttryck över tid, liksom uttryckens samband med
den omgivande samhälleliga kontexten avslutar artikeln.
Det första undersökningstillfället år 1884 utgörs av ansökningarna till Nils
Rosqvists stiftelse som stod i begrepp att starta sin verksamhet. Vid detta tillfälle
var variationen stor både med avseende på sätten att uttrycka hög ålder och på
de problem sökande hänvisade till. Flera sökande framhävde sin höga ålder med
adjektivet "gammal'', som den femtiofemåriga änkan i det inledande citatet. Ibland
framställdes också hög ålder som huvudsakligt argument för att komma in i stiftelsen,
företrädesvis hos personer som beskrev sitt ursprung som "borgare". "Enär vi båda
ära gamla och då vi icke ha några anhöriga som kunna bistå oss, se vi med bekymmer vår annalkande ålderdom, så får jag bedja Herrar Kommitterade godhetsfullt
tilldela oss en plats i nämnda stiftelse".38 Så skrev exempelvis en sextiofyraårig man
som ansökte om boende för sig själv och sin jämngamla hustru, och som presenterade
sig och sina anfäder som "Mästare och Borgare här i staden Malmö". 39 I andra fall
innehöll ansökningarna beskrivningar av negativa fysiska eller ekonomiska aspekter
kopplade till hög ålder. Exempel är minskade "krafter", "oförmåga till arbete" eller
minskad förmåga att "försörja sig". "Nu begynner åldern verka alle mer på mina
arbetskrafter och har jag en oboclig åkomma som under strängare arbete förorsakar
mig allt mera hinder." Så skrev en femtiotreårig man som i bifogat intyg beskrevs
som "Snickare gesällen numera Fabriksarbetaren". Mannen fortsatte: "Derför vill jag
Ödmjukast bedja Herrar Styrelse, bereda mig någon lindring i mina små omständigheter, på ålderdomen genom att Styrelsen ville vara god bereda mig fri bostad för
mig, min Hustru, och 2 minderåriga barn, uti Rosqvistska Stiftelsen". 40 Liksom i
det förra exemplet framställs här "ålderdomen" som en framtida och hotfull period
då ekonomisk nöd hotade att bryta ut. Hos andra sökande kunde sambandet mellan
stigande ålder och negativa följder beskrivas som ett känt och förväntat förhållande.
Materialet indikerar att detta sätt att omtala ålder var vanligare hos personer med en
icke-borgerlig bakgrund. I ansökan från en sextiofemårig kvinna som i prästbesivet
titulerades "jungfru", en titel som användes i städerna om en kvinna som arbetade
som "piga", 41 beskrevs åldern få samtidig effekt på både krafter och inkomst. Kvinnan
hade enligt brevet arbetat sedan fjorton års ålder, först hos "åtskilliga Herrskaper".
De senaste tjugofem åren beskrevs på följande vis : "genom biträde med strykning
hos familjer sökt sutinera mig, men då åldern tilltager och krafter och arbetsförtjenst aftaga dristar jag mig att framställa förenämnde anmälan". 42 Inte vid något
tillfälle formulerades dock skälen till en ansökan så kort och kärnfullt som hos en
sextionioårig kvinna vars brev i sin helhet löd: "Medellös, gammal och oförmögen
till något egencligt arbete, vågar jag vördsammast anmäla mig till en lägenhet inom
stiftelsen, och får jag bifoga prestbevis". 43 Av hemmets notering på brevet framgår
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att hon var "i Anna Margarethas stiftelse". Ur en bevarad lägenhetsförteckning kan
vi se att hon bodde där ännu år 1908, vid nittiotre års ålder. 44
I ansökningarna till Dahlgrenska stiftelsen kring år 1900 hade variationen minskat såväl med avseende på uttryck som på de problem som lyftes fram. Att endast
beskriva sig som "gammal" som enda motivering förekom inre. I stället fokuserade
sökande i mycket hög grad på svårighet att arbeta eller försörja sig. Ett exempel är
hämtat från ett brev skrivet av sextioåttaårig änka:
Då mina inkomster bestående af donationer äro så små, att jag icke enbart kan lefva af dem
och till följd af min ålder och dåliga hälsa icke själf kan förtjäna något, utan måste erhålla
resten af vad som åtgår till mitt uppehälle, från min son, har jag inlämnat denna ansökan. 45

En sextiosexårig kvinna framförde på liknande sätt att "men min helsa är tyvärr
nu, vid 66 års ålder, så försvagad, att jag ej längre förmår fortsätta med ett så
ansträngande arbete".46 I båda dessa exempel framhölls den kronologiska ålderns
betydelse för uppkomna svårigheter. Hos en sjuttioårig man var orsaksförhållandet
ännu tydligare: "Har nu svårt för att förtjena ti ll m itt och min hustrus uppehälle
på grund af min höga ålder och försvagade arbetsförmåga".47 Kronologisk ålder
utpekades vid denna tid som den direkta orsaken till reducerad försörjnings- och
arbetsförmåga. En möjlig anledning till att åldersuttrycken i så hög grad relaterade
till arbete finner vi i stiftelsens formulär. Alla sökande skulle använda förtryckta
formulär vilka innehöll ordalydelsen "icke ega förmåga att genom eget arbete skaffa
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sig sin fulla bergning". Formuleringen kan ha fått många sökande att anse det vara
en klok strategi att inkludera utsagor om begränsad arbetsförmåga. Att framställa
kronologisk ålder som orsak till uppkomna svårigheter var dock formuleringar som
de sökande funnit utan ledni ng av formuläret.
Kring år 1925 hade ekonomiska bekymmer hamnat i förgrunden i ansökningarna med åldersuttryck. Vid denna period hade hemmen i princip endast kvinnliga
sökande och alla ansökningar som relaterade till ålder var skrivna av kvinnor. Arbetsoförmåga omnämndes sällan vid denna tid. I stället handlade problemen i hög grad
om externa faktorer såsom svår konjunktur och prisuppgång. Detta förhållande
exemplifieras av följande brev, skrivet av en femtionioårig kvinna:
Min man ha r sed an 10 år tillba ka sa knat a rbetsförtj ä nst och ä r nu över 70 år gamma l.
Und er denna rid ha r jag ensam sökt uppeh å lla hemmet. Min förm åga hä rtill blir nu allt
mindre på grund av åld er, hyressregring och andra svå ra nutida förh ålla nden och se r jag
d ä rför med bekymm er framtiden till möte. 48

På liknande sätt uttryckte sig en sjuttioårig kvinna som inom loppet av två veckor
ansökte om lägenhet i både Nils Rosqvists och Anna Margarethas stiftelse. Motiveringen till att söka formulerade hon så här båda gångerna: "Mina levnadsvillkor, som
förut varit goda, hava genom förluster i Sydbanken numera blivit mycket bekymmersamma, och både min ålder och min hälsa äro numera ett hinder för att genom
arbete kunna försörja mig". 49 Man kan säga att problemen vid denna tidpunkt hade
flyttat utfrån individen och förlagts till faktorer bortom individens kontroll. Utsagor
om ohälsa hade i stor utsträckning fått lämna plats för externa ekonomiska faktorer
som orsaksförklaringar i breven. Samtidigt innehöll materialet vid denna tid en ny
variation på formuleringar kring kronologi. De handlade om att sökande uttryckte
förväntan om svårigheter att få eller erhålla "plats" vid en viss ålder. " [V] år ålder
utgör ett hinder för att kunna tänka sig erhålla någon slags plats" skrev exempelvis
en kvinna som ansökte om boende för sig själv och sina två systrar i sextio- och
sjuttioårsåldern. 50 En kvinna skrev på liknande sätt: "Fastän fyllda 60 år har jag
ännu min plats kvar, men skulle jag vid min afgång möjligen få en liten pension att
lefva på, vore jag tacksam att blifva ihågkommen vid en förnyad ansökan." 51 Med
uttrycket "fastän fyllda 60 år" antyder kvinnan att det ligger något oväntat i att hon
fortfarande arbetar vid den åldern. Möjligen hade hon i åtanke privata eller statliga
pensionsförsäkringar i vilka sextio år var en vanlig pensionsålder för kvinnor. Även
denna typ av argumentation lade problemet utanför den sökande själv och fanns
snarast hos existerande eller presumtiva arbetsgivare.
Från och med år 1948 hade den icke inkomstprövade folkpensionen höjts väsentligt. För att se i vilken mån den höjda folkpensionen fick effekt på vem som sökte
och hur sökande formulerade sig studerade jag ansökningar både från 1940-talets
början och kring år 1950. I början av 1940-talet blev anspeln ingar på pensionsrelate14 0
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rade ämnen allt mer framträdande. En sextioettårig kvinna skrev exempelvis: "Fast
min ålder går jag ännu på arbete [namn firma] ." 52 De sökande hade också börjat
förhålla sig till iden om pensionsålder - även om själva termen inre användes - och
beskrev hur de skulle upphöra med förvärvsarbetet vid en i förväg känd kronologisk
ålder och då erhålla pension: "Eftersom min ålder är 66 år, kan jag inre länge till
forrsätta detta arbete. Hoppas att efter 67 års ålder kunna försörja mig på min folkpension [... ] ." 53 Utsagor relaterade till pension hade i hög grad fått ersätta tidigare
uttryck som på olika sätt anspelade på hög ålder och åldrande. Vid denna tidpunkt
framställdes också vad vi skulle kunna kalla emotionella behov. "Jag är 70 år så jag
ville ju gerna komma dit så fort som möjligt, jag får hålla på med främmar arbete
för att kunna försörja mig och det kunde ju vara roligt att få det litet ledigare". 54 I
kvinnans brev var det inget akut hjälpbehov som framställdes , utan hon framförde
i ställer en modest önskan om att "få det litet ledigare". Ett likartat fall finner vi i
en ansökan skriven av kvinnan i paret: "då vi nu på grund av vår ålder o min mans
oförmögenhet till arbete ej själva längre kunna sköta Fastigheten med tillhörande
trädgård". 55 Den tidigare vanligt förekommande formuleringen om arbetsoförmåga
kopplat till ålder fanns kvar. Nu gällde dock sambandet oförmåga att sköta den
egna fastigheten och trädgården, inre att utföra ett yrkesarbete.
Även ansökningshandlingarna kring år 1950 uppehöll sig till övervägande del
kring frågor som gällde kronologi och pension, och även termen "pensionsålder"
förekom nu i materialec. 56 I materialet från det sena 1960-raler användes återkommande termen "pensionär". Ansökningarna från denna tid är från flytten for Nils
Rosqvists stiftelse till de nya lokalerna på Friisgatan. Sökande beskrev sig själva som
"pensionärer" och man önskade boende i en "pensionärslägenher". "Pensionär" fyllde
därmed en liknande funktion som "gammal" år 1884. Båda orden fungerade som
ett slags etikett som signalerade att personer uppnått en viss ålder. Om bruket av
ordet "pensionär" var ett nytt inslag vid denna rid så var företeelsen att framhäva
sin goda hälsa en annan. Om och av kvinnor i sjuttio- och åttioårsåldern användes
uttryck som "frisk och kry för mina år'', "förmånen att ännu vara vid mycket god
hälsa" och "vital for sin ålder".57 Implicit beskrivs därmed hur ett känt och förväntat
samband mellan hög ålder och kroppslig tillbakagång har bemästrats. Jämfört med
situationen vid sekelskiftet 1900 var argumentationen i det närmaste den motsatta.
Då framhöll sökande hög ålder och svag hälsa som argument för att bli antagna.
Vid sent 1960-tal var det tvärtom den goda hälsan som betonades i hopp om att
ansökan skulle bli beviljad.
Som vi har sett i analysen har hög ålder och åldrande uttryckts på olika sätt vid de
olika undersökningstillfällena. Nedan dras paralleller till hur hög ålder och åldrande
uttrycktes i samtida lagstiftning, och det står då klart att överensstämmelsen mellan
ansökningar och samtida lagar ofta var stor.
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Text och kontext
Kring sekelskiftet 1900 var två parallella frågekomplex aktuella. A ena sidan kunde
hög ålder sättas i relation till kronologi. Så skedde hos vissa sökande som under sent
1800-tal beskrev sig själva som "gamla" och framförde ålder som skäl för att söka till
hemmet. Detsamma gällde de tidiga statliga försöken att införa "ålderdomspensionering".58 A ena sidan kunde sökande betona kroppens oförmåga att utföra arbete, till
exempel genom formuleringar som "nu begynner åldern verka allt mer på mina arbetskrafter". Det sena 1800-talets fattigvårdsförordning kopplade på samma sätt" ålderdom" till kroppen: till sjukdom och arbetsoförmåga, ett synsätt som även betonades i ett pensionsförslag från år 1893.59 Kroppslig oförmåga var också den princip
som tydligast framträdde i Sveriges första allmänna pensionsförsäkring från år 1913. 60
I ansökningarna kring år 1925 är det emellertid märkbart hur argument kring
den fysiska förmågan kraftigt reducerats. I stället framfördes ofta ekonomiska
faktorer bortom den sökandes kontroll i åldersuttrycken. Denna trend märks även
i den samtida lagstiftningen. Här växte från 1930-talet ett samband fram mellan
hög ålder och ekonomi, medan hänvisningar till personers möjlighet att utföra
fysiskt arbete utelämnades. En reformerad pensionsförsäkring från år 1935 innebar
att tidigare krav på att uppvisa arbetsoförmåga togs bort, 61 något som förbättrade
möjligheterna för personer över denna ålder att klara sig utan inkomster från fortsatt
förvärvsarbete . Det ligger nära till hands att se det förändrade sambandet i ljuset av
den svåra ekonomiska konjunkturen.
Under tidigt 1940-tal blev det tydligt i ansökningshandlingarna hur allt fler
hänvisningar gjordes till en fas efter förvärvsarbetslivets slut, och kring år 1950 var
flertalet åldersumy-ck relaterade till pensionsfrågor. Det tyder på ett samband med
den mer utbredda förekomsten av pensioner. Från år 1948 utgick den allmänna
ålderspensionen till en långt större krets och med högre belopp än tidigare och med
utgångspunkt i kronologisk ålder. Allt fler fick allt högre belopp vid uppnåendet
av en viss kronologisk ålder, något som förklarar att individer i större utsträckning
fann anledning att hänvisa till pensioner.
Vid flera tillfällen har sålunda ett samband kunnat identifieras mellan samhällelig
förändring och det sätt varpå hög ålder och åldrande uttrycktes. Det tyder på att hög
ålder och åldrande inte i sig har haft någon fast kärna. I stället har åldrandet i inte
ringa utsträckning fått kontur av ideer och händelser i den historiska kontexten. Det
manar till eftertanke. Vilka ideer påverkar idag hur vi tänker kring hög ålder och
åldrande? Vilka ideer kommer att påverka oss i framtiden? Malmöhemmen kunde
bidra med svar fram till det sena 1900-talet. Från den tid som nu är måste vi dock
hitta andra källor för att förstå hur samhällsförändring påverkar vår uppfattning
om hög ålder och åldrande.
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Beijers Park
Hur en park kom att växa fram i en
arbetarförstad till M almö
AV JENNY KIRST EN BILLE

"... den hä rliga Beijerska parken å omkring 7 tunn land, anlagd af den aAidne Gottfried
Beijer, so m på en större kulle inom den a ntagligen tänkt sig skola uppföra en villa, hvilken
fått det ståtligaste läge i en lummig park med olika slags träd och utåt den vackraste, skuggigaste alle som finnes i Malmö och so m ma n får leta efter annorstädes."

Det var under signatur Bernard som Snällposcen 1903 publicerade denna insändare
i samband med att staden övertagit den mark som bröderna Beijer arrenderat för
en plantering. Hur mycket spekulationer kring egenintresse det fanns runt denna
rid saknas det källor om men för att bättre förstå och tolka hur det som idag heter
Beijers park i Malmö kom att anläggas får vi gå tillbaka cill 1883. Scadsfullmäkcige
i Malmö mottog då en ansökan om arrende av en bit mark i den Östra Förstaden.
Ett arrende för en plantering som enligt de ursprungliga vilkoren på sikt skulle
tillfalla staden.

Initiativtagare
Handelsfirman G & L Beijer drevs av bröderna Goccfried och Lorens Beijer och
stod bakom denna ansökan. De anhöll om att för 50 år få arrendera 3 tunn- 20
kappland av stadens jord. I Stockholm på 1890-calec hade parker medvetet förlagts
till utkanten eller de glest befolkade delarna av staden. Att denna tidiga stadspark låg
en bit utanför staden ansågs inte vara ett hinder för besökare. 1 I Malmö var frågan
om offentliga parker livlige debatterad och Gottfried Beijer var förutom parkkommittens ordförande även vice ordförande i scadsfullmäkcige. Det var framförallt
frågan om en skogspark som var aktuell och en sådan hade konsul Theodor Flens149
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burg förespråkat redan 1879 med motiveringen: "... omtanka för wår talrika och
i allmänhet särdeles ordentliga Arbetare-befolknings välbefinnande och höjande i
sedligt och economiskt hänseende". Flensburg ansåg att Kungsparken(dåvarande
Slottsparken) inte var vad arbetaren behövde.
"... någon ledig scund i sällskap med sin familj och med sin mat korg kan slå sig ned i gröngräset under något skugga nde träd och der hemta den hvi la och vede rqvickelse afNacuren,
som ett ofta ansträ ngande arbete och en mindre sund bostad gör för honom nödvändig. Något såda nt har wå r Stad icke att bjuda på, ty wå r vackra Slottspark, med dess mjuka och
välhållna gräsmattor, är -hur mycket trefnad och huru stort utrymme den än kan bereda
sina gäster - dock ett fridlyst land för matkorgar och fria oskyldiga lekar, och kommer
san norlikr alltid att så förblifva ." 2

D å ingenting hade skett så sent som 1882 då parkkommitten lagt fram ett
betänkande om en skogsplantering, och heller inga andra större satsningar gjordes
från stadens sida i parkfrågan drev möjligtvis otålighet fram två privata initiativ till
att lösa frågan. Det ena initiativet skedde på ett kollektivt vis och det andra på ett
patriarkaliskt vis. Resultaten av dessa initiativ blev Folkets park och Beijers park. 3

Den forsta planteringen
"År 1885 och de fö ljand e åren läro herrarne Beijer å området anlägga en synnerligen tilltalande plantering, so m utan att vara tillgänglig för allmänheten stod under deras vård och
tillsy n. Den ege ntlige skapare n av planteringen var brodern Gottfried Beijer, den nitiske arbetaren i planteringsföreningen och sradsfullmäkrige för fädernes tadens förskönande. Med
denna plantering avsåg Gottfried Beijer att för den ös tra delen av staden med tiden skapa en
park motsvarande vad Kungsparken vore för västra delen av staden. De 50 årens arrende angav just detta mål. Närbelägenheren till gårdejorden befordrade omvårdnaden och intresset
för den uppväxande Parken och den privata frikostigheten stod inte efter för intresset att på
bästa sätt för kommande rider förverkliga den vack ra tanken. Gottfried Beijer var en man,
som tänkte stort om sin stad och handlade med stolta mål fö r ögonen."4

Den ursprungliga planteringen i Beijers park verkar enligt citatet ovan ha varit
så påkostad att man talade om att målet var att skapa en motsvarighet till vad
Kungsparken var för den västra delen av staden. Stadsträdgårdsmästare Johan
Christoffer Wolff tillskrivs den första planen5 för parken och den ungefärliga
dateringen av den borde därmed vara strax före 1885.

Utformningen av den forsta parken
Angående växtmaterialet i parken så var det under 1800-talet mycket populärt med
ovanligt och avvikande utseende på växter. Variegerade former, av i övrigt vanliga
arter, kunde exempelvis ha hängande kronor, flikiga blad, röda eller silvriga blad
eller vara brokbladiga. 6 Med hänsyn till den stora variation av växtmaterialet och
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användningen av exotiska växter som vid samma tid förekom i Kungsparken, och
även med tanke på bröderna Beijers möjligheter att genom sin sjöfartshandel på
egen hand köpa in plantor från andra länder, kan man anta att det tidigt fanns
även exotiskt växtmaterial i Beijers park. Wolffs ritning är så detaljerad att man i
vissa detaljer kan gissa vilka arter han avsett. Vid dammen ser det ut som en tårpil,
en större naturlik plantering med granar och även granar som solitärer samt träd i
grupper om tre är intressanta detaljer som går att urskilja. I lövträds- eller buskbeståndet i ytterkanterna på Wolffs plan verkar han ha ritat enar, cypresser eller någon
annan typ av städsegrön art med ett pyramidalt växtsätt.
Gångsystemen i parker under den här tiden var planerade så att långa,
intresseväckande promenader skulle stimuleras. Besökarna skulle fördelas jämt
i parken och mötas då och då samt komma nära att betrakta träd och buskar i
planteringarna. Magnus Martin af Pontin uttrycker det så här i mitten av 1800-talet:
"De urscakas vä l ännu i slin gra nd e vägar, m en dessa äro ofra sy mmer riska från rvå sidor,
endasr oregelmessigr sam manb undn a från kringgåender af rrädgrupper eller för arr göra
årkomsren av planreringarnes berrakrande så mycker mångfa ldigare." 7

Fortsätter vi studera Wolffs ritning ser vi att dammen är njurformad vilket
motsvarar tidens rådande ideal av oregelbundna former på dammar i parkerna.
Vatten var en mycket viktig beståndsdel i parkerna8 och i Beijers park fanns det en
naturlig vattentäkt där en damm kunde anläggas. Det finns ett par större gräsytor
i parken. Generellt utgjorde gräsytor i parkerna vid den här tiden den enhetliga
bakgrunden till träden och buskarna i planteringarna. De var tänkta att förstärka
siktlinjerna men planterades ibland även med olika grästyper för att skapa variation.
Oftast var de dock av ängslika karaktärer och slogs en eller flera gånger per säsong.9

Dyr plantering
D en plantering som Beijers lät anlägga på den arrenderade marken visade sig vara dyr
att sköta. Malmö planteringsförening bidrog med växter och ekonomiska medel men
redan den 1 december 1887 hade herrarna Beijer kommit fram till att planteringen
var alltför kostsam. 10 De ansökte då om att den arrenderade marken skulle överlåtas
på staden. Beijers hade innan detta blivit erbjudna att överta besittningsrätten till
jorden. I och med anmälan om att arrendet skulle upphöra upphörde möjligheten
att alternativt överta besitcningsrätten till jorden.
Den 7 oktober 1898 överlät Gottfried Beijer sina rättigheter avseende marken
till Malmö Planteringsförening, nuvarande Malmö Förskönings- och Planteringsförening, med förslaget att "därute skulle anläggas en verklig folkpark, till glädje
för befolkningen i Östra Förstaden." 11
151

BEIJERS PARK

Parkideal
Efter att Malmö Planteringsförening övertagit rättigheterna beträffande Beijers park
inledde de 1899 förhandlingar med staden om att utöka de befintliga arealerna för
området med 7 cunnland intill Bulltoftavägen. 12 Samtidigt som detta, strax före
sekelskiftet, ändrades den då rådande inställningen till parkens funktion och det
nya parkidealet ökade betydelsen av aktiviteterna i parken. Parkytor för olika åldrar
hos besökarna och anpassningar för att göra parkerna levande året om börjar nu
eftersträvas genom skridsko- och slädåkning på vintern och bollspel på sommaren.
Ideerna når Skåne bland annat genom Edvard Glaesel och hans planer av Slottsparken.13 Industristaden Malmö fick en motvikt i parkernas grönska "Prydligheten
är återvunnen tillsammans med sundhet och sedlighet." 14
När Gottfried Beijer dog den 5 december 1901 upphörde arrendet på de Beijerska
jordarna och marken tillföll åter igen staden. 15 Då staden tog över planteringarna
skedde det omfattande förändringar i parken under stadsträdgårdsmästare Gunnar
Isbergs ledning. 16 Malmö Planteringsförening hade gett upp tidigare planer på
att anlägga en plantskola i Beijers park och istället slöt de upp bakom Gottfried
Beijers ide om att det på stadens bekostnad borde anläggas en folkpark på
området.17 Föreningen meddelar 1902 att de skall "ingå med framställning till hrr
stadsfullmäktige om anordnande på stadens bekostnad af en folkpark å områdec." 18

Folkpark
Idag använder vi i Sverige begreppet Folkpark för den typ av parker som på arbetarrörelsens initiativ tillkom som samlingsplatser för politiska möten. Begreppet
folkpark var dock något som började användas redan under 1700-talet men som då
hade en annan innebörd. Dessa tidiga folkparker, vars namns ursprung kom från
Tyskland, var inte tänkta till någon särskild grupp i samhället utan skulle vara till
prydnad för städerna och en mötesplats för folk ur alla samhällsklasser. I Tyskland
används än idag de tyska orden Volksgarten och Volkspark som benämning på offentliga parker och det var med den innebörden som man i Sverige under 1800-talet
använde ordec. 19
1903 lämnade Malmö Planteringsförening sitt förslag om att anordna Beijerska
planteringen till en Folkpark. Den 20 maj nästa år beslöt stadsfullmäktige att bevilja
framställningen och man avsatte 3900 kr för att genomföra detta. 20
Samma år utfördes anläggningen efter ritningar av stadsträdgårdsmästare Isberg,
varefter folkparken öppnades för allmänheten. 21
"För Parkens iordningställande a nvisade fullmäktige 3900 kr som anslag fö r årlig tillsyn
och underhåll av Parken. Den I juni s.å. uppdrog samf. drätselkammaren år kammarens

152

BEIJ ERS PARK

Fig. 1. Sommaren 1929 är denna bild tagen. Parken var välbesökt och besökarna på
bilden har picknick i gröngräset. - Foto: Kirsebergsarkivet 2 009.
2:dra avdelning att ombesörja planeri ngs- och plameringsarbetet. Under ledni ng av direktör Isberg, so m funnit platsen synnerligen väl lä mpad för ända målet, iordningställdes
området under å r 1904, dä rvid med begagnande av den naturliga terrängens beskaffenhet
nya gå nga r anlades, gräsmattorna iordningstä lldes, en del träd utgallrades, lekplatse r för
barn a nordn ades, fasta bänkar och bord a nskaffades o. s. v. Arbetet gick raskt undan, och
på so mm a ren s.å. uppläts Folkparken åt allmänheten." 22

Då parken skulle anläggas anordnades det, vid sidan om trädgallring, anläggning
av gångar och iordningställande av gräsmattor, även lekplatser för barn.

Lekrörelsen
Lekrörelsen växte fram i Sverige i början av 1900-talet och i Malmö hade stadsingenjören major Anders Nilsson i en motion 1902 yrkat på att man i staden borde
upplåta lämpliga platser för ordnad lek för barn och ungdom. 23 I Göteborg låg man
steget före och på en karta över Slottsskogsplatsen är redan 1892 en lekplan markerad
på samma sätt som lekplatserna senare ritas in i nya parkplanerna.24 I Malmö lades
förslag till lekplatsernas utformning fram och godkändes 1904 av stadsfullmäktige.
Detta blev startskottet för lekrörelsen. Uppfostrande och ordnad lek var det som
förespråkades även om den fria leken även ansågs hälsosam. Stadsträdgårdsmästare
Isberg valdes in i styrelsen som höll i arbetet. 25
Den lek som först fått fäste i parkerna hade begränsat sig till skridskoåkning
på vintrarna. Även kägelbanor var tidiga i de offentliga parkanläggningarna. Att
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Fig. 2. Tekniska läroverket hade under många år karteringsövning i Beijers park. Här är bild
från 1952. - Foto: Yngve Jönsson .

platser för lek hade varit begränsad i de tidiga parkerna handlade om att man
inre betraktat parken som en självklar plats för barn tidigare. De lekutrustningar
som kring sekelskiftet började införas i parkerna var bollplaner, gungställningar,
idrottsytor för disciplinerad och moraliskt uppbyggande gymnastik efter engelsk
och tysk modell. Även lekplatser med gymnastikredskap, tennis- och löparbanor
och så småningom gräsytor för fria lekar. 26

Gottfried Beijer
Under arbetets gång då staden iordningställt Beijers park till Folkpark hade den
varit inhägnad och otillgänglig för allmänheten . Det var under denna period som
spekulationerna och ryktena om att bröderna Beijer ursprungligen hade avsett att
bygga en villa i parken publicerades i Snällposten.
Gottfried Beijer beskrivs dock i andra källor som en "lokalpatriot som få" och
han arbetade under sin verksamhetstid mycket för det allmänna och "sitt lands, sin
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provins och för sin fädernestads utveckling." Det fanns de som menade att en mycket
stor del av urvecklingsarbetet med staden, hamnen och de offentliga inrättningarna
under åren runt det förra sekelskiftet utgick ifrån hans initiativ.

Platsens betydelse
Precis som många andra fastigheter inne i stadskärnan hörde ett stycke jord utanför staden till Beijers fastighet. 27 För Beijers del blev platsen för denna gårdejord
förmodligen avgörande då de ansökte om arrendet. Platsen i den Östra Förstaden,
"dessa styvmoderligt behandlade delarna av staden" som Pehrsson skriver, 28 hade
kanske inte annars varit den utvalda. Men om en intension med planteringen redan
från början fanns om att den skulle komma arbetarbefolkningen till glädje skulle
lokaliseringen kunna vara en väl och noga utvald plats.
Oavsett vad bröderna Beijers ursprungliga intentioner med planteringen var så
låg sedan länge ett antal borgerliga sommarvillor längs Lundavägen norrut från
staden. Kirsebergsvången, "Backarna", var då troligen mindre ökänt än området
skulle komma att bli efter sekelskiftet. På Kirsebergsvången låg fortfarande små
gårdar på fattig jordbruksmark utspridda. Vid den östra delen av vången gjorde
kanske tillgången till vatten, platsen än mer lämpad för den planerade planteringen.
En man som skulle kunna ha påverkat Beijers att se just till den Östra Förstadens
arbetarbefolkning var Fredrik J ungbeck som var disponent vid Mattsonska bryggeriet
på Kirseberg. Jungbeck var bosatt i villa Höja på Lundavägen och som eldsjäl inom
Malmö planteringsförening drev han särskilt frågor som rörde Kirsebergsstaden. 29

Parkernas stad
Att Kirseberg med Beijers park spelat en betydande roll framväxandet av det för
Malmö värdefulla epitetet "Parkernas stad" har fram till idag varit glömt. Idag är
parkens historia nedtecknad och dess betydelse beskriven ur ett historiskt perspektiv.
För den fullständiga utvecklingen fram till idag finns publikationen Beijers Park i
Parkernas Stad - 125 års parkhistoria på Kirseberg i Malmö tillgänglig på Malmö
stadsbibliotek men även som digital sökbar publikation.
God läsning i parken i sommar önskar författarinnan, Jenny Kirsten Bille.
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Källor och litteratur
Denna artikel om Beijers park är skriven utifrån en större rapport av samma författare,
"Beijers Park i 'Parkernas Stad ' 125 års parkhistoria på Kirseberg i Malmö". Utgiven
vid Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och
jordbruksvetenskap. Rapport 2011 :7. ISSN 1654-5427. ISBN 978-91-86373-58-0. Alnarp
2011.
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Nytt från Malmö Museer 2012
AV GöRAN LARSSON

Det angelägna museet
Malmö Museer fortsatte under året arbetet med att bli allt mer angeläget for allt
fler. Genom att utveckla dialogen med medborgarna kan vi gå från antaganden till
insikt om deras behov och önskemål. Under 2012 startade olika publikdialoger,
bland annat i samband med planeringen av den nya historiska utställningen Din
historia - som utvecklas tillsammans med lärare och elever.

Publik
Över 300 000 besök
2012 var ett toppår for Malmö Museer med hela 327 941 besök. Det innebär en
ökning från 2011 med närmare 62 000 besök. Sannolikt bidrar ett varierat och
förnyat utbud tillsammans med utökade öppettider och fri entre till och med 19 år
till de positiva publiksiffrorna.
Mera öppet
Efter beslut i kulturnämnden utökades Malmö Museers öppethållande från den
1 juni till kl 10-17 dagligen, vilket innebär 11 timmar mer öppet per vecka.

Utställningar
Ideplaneten lockar många
Den 15 december öppnade Ideplaneten på Teknikens och Sjöfartens hus. Det gamla
Kunskapstivolit fick både ett nytt namn och ett helt nytt utseende. ldeplaneten är en
interaktiv utställning med en tydlig miljöprofil. Den erbjuder besökarna ett smart
sätt att ha roligt - och ett roligt sätt att bli smart.
Gamla bilhallen riktar blicken mot framtiden
Med en helomvandling av museets gamla bilhall vill museet öka kunskapen
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och medvetenheten om hållbara lösningar ur historiskt,
tekniskt, socialt, ekonomiskt
och ekologiskt perspektiv. Utställningen Framtidens fordon
öppnade i september, och vill
ge besökaren motivation och
kunskap att ta med sig in i sin
miljövänliga fordonsframtid.
Både Ideplaneten och Framtidens fordon ingår i projektet
Science Cenrer Malmö, med
stöd från EU:s regionala urvecklingsfond.

Muri Romani Familja
2012 var det 500 år sedan
romernas ankomst noterades i
Sverige. Därför producerades en
utställning av och med romska
konstnärer, musiker och aktivister i Malmö och världen.
I centrum stod Dusan, en
Fig.l.Från ldeplaneten på Teknikens och Sjöfartens hus.
14-årig pojke från Lindängen - Foto: Johanna Rylander, MM.
med rötter i Belgrad. Muri
Romani Familja är en fortsättning på Malmö Museers samarbete med romska
föreningar och grupper i Malmö.
Tillfålliga utställningar 2012
Arets bild
Raw Power
Catharina Gotby & Christer Järeslätt
Adjö Västra hamnen
11-11-11

Folk i fokus
Uppåt Väggarna!
Just Another Life
Muri Romani Familja
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Fig. 2. Från utställningen Framtidens fordon på Teknikens och Sjöfartens hus. - Foto: Andreas
Nilsson, MM.

Fig. 3. I Museispårvagnen utanför Malmöhus slott. - Foto: Johanna Rylander, MM.
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Livet är en lek!
Ideplaneten, nyöppning
Framtidens fordon

Fotografi
2012 visades fyra större utställningar i Fotografins Rum. Speciellt uppmärksammade blev Arets Bild och Raw Power - Mats Bäcker. Visningar, seminarier samt
fotografsamtal anordnades i anslutning till utställningarna.
Flera dokumentationsprojekt genomfördes, bland annat med Sofielundsskolan i
Malmö inför utställningen Livet är en lek.
Under året avslutades ett två år långt forskningsprojekt gällande hantering
av insamling och arkivering av digitala bildfiler. Projektet, Bilder for Framtiden,
genomfördes i samarbete med Stockholms Läns Museum.

Pedagogik
Områdesprogrammen
Malmö Museer har fortsatt att arbeta inom stadsdelarnas områdesprogram. Bland
annat har museipedagoger tillsammans med förskolepedagoger och -barn i Kirseberg tagit fram pedagogiska lådor som kan användas inför och efter museibesöken.
SKI - Språk, Kultur, Identitet - har under året främst riktat sig till skolklasser
just inom områdesprogrammen. SKI ingår som en del i museets satsning på lärande
för hållbar utveckling och syftar till att utveckla museet till en attraktiv läromiljö
för unga och vuxna med en annan bakgrund än den traditionellt svenska.
Globalen (som öppnade hösten 2011 och som drivs i samarbete med Röda
Korset, Rädda Barnen och IM och med stöd från Sida) har fört dialoger inom
om rådesprogram men bland annat i samband med utställningen just another lift tre tonårstjejers liv på Lindängen, samtidigt som projekten Sätt spår i framtiden NU!
och Seniorprojektet i Seved också har fokuserat på programområdena.

Kulturmiljö
Under året togs ett underlagsmaterial inför en kulturmiljöplan för Malmö stad fram.
Ett antal kyrkoärenden har genomförts liksom antikvarisk medverkan gällande ett
antal byggnadsminnen i Malmö och Skåne. I övrigt har stora samlingar flyttats från
Slottsholmen till Kulturförvaltningens centralmagasin, dokumentationer har genomförts och arbetet med att tillgängliggöra föremålsdatabasen Carlotta har fortskridit.
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Nytt från Malmö stadsark1v 2012
AV ANETTE SARNÄS

Ar 2012 var ett händelserikt år för stadsarkivet och dess personal. Vi arbetade på
många olika sätt med våra huvudarbetsuppgifter att vårda och bevara; tillgängliggöra och tillhandahålla; ge råd och utöva tillsyn; sprida kunskap och levandegöra.
Förutom att hjälpa våra besökare tillrätta, besvarades flera tusen skriftliga förfrågningar, vi invigde en ny utställning och nådde även nya målgrupper med hjälp
av nya projekt.
Vi fortsatte även med våra sedvanliga arbetsuppgifter när vi var ute på inspektioner
och rådgivande besök exempelvis hos hovrätten, tingsrätten, Skånes universitetssjukhus, fritidsförvaltningen och olika stadsdelförvaltningar. Vi har deltagit i många
möten och konferenser såväl inom Sverige som i grannländerna. Personal på arkivet
har också hållit utbildningar för grupper av anställda inom olika förvaltningar,
exempelvis inför införandet av ett nytt ärendehanteringssystem för kommunen;
om arkivhantering för personal från stadsdelsförvaltningar, samt utbildning i verksamhetsbaserad arkivredovisning för förvaltningar inom kommunen. Vi har också
fortsatt arbetet med en ny dokumenthanteringsplan för styr- och stödfunktioner
inom kommunen där referensgrupper från hela kommunen involverats.
Nedan redovisas några andra saker som var särskilt tongivande för året.

Stac/,sarkivet.fl,yttar
Den 30 april 2012 fattade Malmös kommunstyrelse beslutet att Malmö stadsarkiv
skall flytta från nuvarande lokaler till tidningen Arbetets gamla hus med adress
Bergsgatan/Friisgatan. Huvudanledningen till att en flytt anses nödvändig, är att
stadsarkivets nuvarande hyreskontrakt löper ut och att en kraftig hyreshöjning kan
väntas vid en omförhandling med fastighetsägaren. Kommunen anser därför att
billigare lokaler är ett måste. En annan anledning är att vi i nuläget har arkivmagasinen dels på Isbergs gata 13, dels i ett magasin i Norra hamnen, och det skulle
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finnas avsevärda fördelar med att kunna ha alla arkivhandlingar samlade i en och
samma byggnad.
Under en period på flera år har olika alternativ undersökts; bland annat vilka
möjligheter som funnits för ett helt nybyggt ändamålsenligt arkiv. Detta alternativ
föll ganska snart bort p g a för höga kostnader. Därefter sökte man efter andra
byggnader som helt eller delvis kunde byggas om för att passa arkivets behov. I
slutändan fanns tre reella alternativ som diskuterades; att vara kvar i den nuvarande
byggnaden med magasin i hamnen; att bygga om och till i ett hus på Nordenskiöldsgatan mittemot biblioteket Orkanen samt om- och tillbyggnad av Arbetets hus på
Bergsgatan. Majoriteten av arkivets personal, och många aktiva inom arkivets samarbetsföreningar samt många trogna besökare föredrog av olika skäl något av de två
första alternativen, vilket syntes vid några tillfällen bland annat i lokalpressen. Av
budgetskäl valde kommunstyrelsen det som enligt föreslaget hyreskontrakt skulle
bli det billigaste alternativet; Bergsgatan.
Sedan beslutet fattats har arbetet med planering inför flytten, ritningar på de nya
lokalerna, utrustning osv pågått med allt större intensitet. Många planeringsmöten
och delbeslut har fattats inom olika arbetsgrupper, såväl på arkivet som utanför. I

Fig. 1. Tidningen Arbetets hus på Bergsgatan byggdes i slutet av 1930-talet i tidstypisk stil. Idag
ser det något annorlunda ut. Bild ur Malmö stadsarkivs bildarkiv.
162

NYTT FRÅN MALMÖ STAOSARKIV 2012

skrivande stund finns dock inga färdiga ritningar och planer att presentera. Planen
är för närvarande att det nya stadsarkivet skall slå upp sina portar för besökare under
år 2014 i huset vid Bergsgatan.

Sista året med sjätte stadsarkivarien
Ar 2012 blev det sista tjänstgöringsåret för stadsarkivets sjätte chef, Anna Svenson,
som gick i pension vid årsskiftet. Hon var
stadsarkivets chef sedan hösten år 2005.
Hon hann under sin arkivverksamma tid
arbeta i flera länder och med skilda uppdrag.
Förutom tjänster på landsarkivet i Lund och
på stadsarkivet i Malmö, var hon en period
chef vid Nationernas Förbunds arkiv vid
FN i Geneve, hon var arkivchef vid Open
Society Archives vid Central European
University i Budapest i Ungern och även
verksam inom flera projekt som rörde arkiv
och mänskliga rättigheter vid lnternacional
Council on Archives i Paris. Dessutom
medverkade hon i ett antal arkivprojekt
hos Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen.
Därutöver bedrev hon aktive sin egen
forskning om svensk judisk historia och dokumentation av immigranter och flyktingar.
Anna Svenson har gett ut en rad publikationer, bland annat böckerna "Utländske
ursprung", som handlar om dokumentation
om immigranter i svenska myndigheters Fig. 2. Anna Svenson, stadsarkivarie i
arkiv, och "Nöden - en shcecl Lund", som Malmö 2005-2012. - Fotograf Per
handlar om en judisk stadsdel i Lund. Hon
Svenson.
har också tolkat dansk och ungersk poesi till svenska. En av hennes artiklar som
publicerats nyligen återfinns i Elbogen 2011. Där berättar hon om sin farfar Yngve
Schaar, Malmös polismästare under åren 1918-1946.
Vi på scadsarkivet kommer att minnas henne som en färgstark person med stor
kunnighet.
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Stadsarkivarier från arkivets öppnande år 1903 har varit:
Anders U. Isberg d.y., 1903-1933
Leif Ljungberg, 1933-1965
Lennart Tomner, 1965-1984
Birgit Bender, 1984-2000
Göran Larsson, 2001-2005
Anna Svenson, 2005-2012

Nya arkiv till samlingarna
Sammanlagt 28 nya arkiv anlände till stadsarkivet under året och kom att uppta
drygt 800 nya hyllmeter i våra magasin. De nya arkiven är av skiftande slag och
omfång och kommer från olika föreningar, företag, privatpersoner samt kommunala
och statliga myndigheter. Här skall särskilc nämnas fyra av dessa.

Fig. 3. FotografHjalmar Rosengren fotograferar sin hustru i den nya ateijen vid Stortorget. Bild
från Malmö stadsarkivs bildarkiv.
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År 1901 startade fotografen Hjalmar Rosengren sin studio vid Stortorget. Hittills har fyra generationer av familjen varit verksamma i företaget. Under år 2012
gav man stora delar av sitt bildarkiv till Malmö stadsarkiv. Det är ungefär 40 000
kundkuvert med ca 250 000 negativ och påsiktskopior av porträttfotografier från
1939 till 2003.
En stor leverans under året utgörs av ungefär 400 hyllmeter handlingar från
Kronofogdemyndigheten i Malmö distrikt för åren 1965-88. Här finns protokoll
och beslut, utgående och inkomna handlingar, diarier, liggare och register, räkenskaper och lite annat smått och gott. En annan stor leverans är ca 240 hyllmeter
handlingar från lokala skattemyndigheten i Malmö fögderi för åren 1967-1990.
Förutom protokoll, diarier och räkenskaper finns exempelvis olika mantalsregister,
fastighetslängder, inkomstlängder och skattelängder.
Vi får dock inte bara in stora arkiv utan även små. Ett exempel är en leverans där
vi fått ett tillägg till ett arkiv som tidigare kommit in. Det är ungefär en hyllmeter
handlingar som hör till firma A Bergmans hattmakeri och hattaffär och består av
fotografier, fastighetshandlingar, räkenskaper och brev. En liknande leverans är
en resväska med bland annat brev och fotografier som tillhört Elisabeth Kockum
(f. 1916), som tillförs Kockums familjearkiv.

Fig. 4. En blick på den nyinkomna delen av Kockums familjearkiv. I resväskan finns brev,
fotoalbum och annat efter Elisabeth Kockum.
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En ny utställning
D en 4 september öppnades vandringsutställningen "Hitta hem - en utställning om
alla ciders fosterbarn". D en har utarbetats av Stockholms scadsmuseum och invigdes
officiellt med tal och föredrag av representanter frå n föreningen Samhällets styvbarn.
Anne Sundel, ordförande i M almö lokalförening för Samhällets styvbarn inledde
och följdes av Robert W Wahlström som i föredraget "Barn är ett folk, som bor i
ett främmande land" berättade om hur livet kan te sig ur barnens synvinkel när
fa m iljebilden kraschar.
Anledningen att vi lånat in just den här utställningen, är att stadsarkivet förvarar
många av de handlinga r som visar hur fosterbarn under olika cider tagits omhand
och behandlats. M ånga av vå ra förfrågningar gäller också sådana handlingar och
scadsarkivet kan räkna med att ett ökande antal tidigare fosterbarn kommer att vilja
få kopior på "si na" handlingar inför begäran om ersättn ing för vanvård i enlighet

Fig. 5. En del av utstäffningen "H itta hem ". Barnvagnen och resväskan är inlånade for att ge
Lite extra atmosfar tiff utstäffningen. Förutom skärmar med texter och bilder, kan besökarna fl
höra fosterbarns berättelser i hörlurar och se korta filmsekvenser på en ingående TV
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med Vanvårdsucredningens resulcac. Utställningen har blivit omskriven i både
lokala och nationella media. Årets första kvällsföredrag anknöt också till samma
tema. Föredraget "Stulen barndom - om vanvård och upprättelse" hölls av Göran
Johansson, som ledde den stadiga Vanvårdsucredningen, vilken visat att många barn
blivit mycket illa behandlade i såväl fosterhem som på barnhem. Han berättade om
sina erfarenheter från utredningen och diskuterade hur man kan höja säkerheten
för barn i samhällsvård.
Utställningen har också exponerats genom guidade visningar för personal inom
olika kommunala förvaltningar.

Arkivet öppnade portarna
Vid cvå tillfällen öppnade arkivet sina portar för såväl nya som gamla besökare. På
våren anordnades lördagen den 5 maj öppet hus. Det var ett samarbete mellan scadsarkivec, Malmö släkcforskarförening, kulturhistoriska föreningen, klubb Maritim
och Arkiv Digital. Omkring 100 besökare kunde lyssna på föredrag, fika gratis, gå
på guidade turer i magasinen, köpa böcker och rådfråga sakkunniga om släktforskning och annan forskning. Bland annat berättade arkivets Staffan Gudmundsson
om bedragare i arkiven och släkcforskarföreningens Niklas Herczman om kuliga
saker och annat skoj i arkiven.
Den 10 november inföll den årliga Arkivens dag. Då besökte omkring 200 personer arkivet och kunde förutom den mycket uppskattade gracisfikan ägna sig åt
olika aktiviteter. Förutom de som medverkat under öppet hus, tillkom entusiasterna
inom Kockumsgruppen, som delade med sig av sitt kunnande.
Föredrag hölls av Roger Johansson, professor i historia vid Malmö högskola, som
gav "Glimtar från ett historiske Malmö " och etnolog Anja Pecersen, vars föredrag
hette "På visit i verkligheten, när fotografiet var nytt", berättade om visitkortens stora
genomslagskraft och popularitet på slutet av 1800-calec. Det var mycket intressant
att höra särskilt om hur kvinnor fotograferades, vilka poser, kläder och attribut
som användes och vilka som fotograferades och på vilket sätt. Hon jämförde bland
annat hur borgerliga kvinnor, tjänstefolk och kvinnor i fängelser och på institutioner
avporträtterades.

Nytta och nöje på stadsarkivet: vår programverksamhet
Under året hade vi 11 olika föredrag på cisdagskvällarna där omkring 700 besökare fick lära sig oanade saker om de mest skilda ämnen. Många ämnen hade
direkt Malmö-anknytning, som författaren Scephan Skougaards skildring av de
bästa Malmöhistorierna ur hans då nyutkomna bok "Malme som jag ser det" eller
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scadsarkivecs Staffan Gudmundssons och Bo Anderssons föredrag "Livet i hamnen
- förr och nu" där de i ord och bild berättade om sjåare, scuvare och ölgummor i
Västra Hamnen.
Andra föredrag låg betydligt längre från Malmö, som det som hölls av konstnären
och filmaren Anna Wessman. Hon skildrade den svenska Brasilienucvandringen
1909-1911. I föredraget berättade hon om hur hon hade sökt upp ättlingar i såväl
Sydamerika som Norrland för att fånga deras minnen, språk och kulcur och kunde
därigenom berätta en fascinerande historia. Etc annat föredrag belyste ett vanlige
problem i släkcforskarkrecsar; det var Elisabeth Reucerswärd, under många år arkivarie på landsarkivec i Lund, som gett ut boken "Fader okänd". Hon berättade om
vad som var bakgrunden till att en fader och/eller moder antecknades som okänd
i kyrkböckerna och vad man som forskare kan göra för att försöka komma runt
detta problem.
Ett föredrag, "Änglamakerskor och smådjävlar" behandlade både utsatta barn
och Malmö, och berättade utifrån ett par rättsfall hur barn födda utom äktenskapet
kunde ha det för omkring 100 år sedan. Åhörarna fick höra både den gruvliga
historien om änglamakarna på Norra Vallgacan och historien om den änglamakande
barnmorskan och hennes lägligt avlidne man, på Hermansgacan i östra Malmö.
Under både våren och hösten hölls kurser i grundläggande släktforskning, där
stor tonvikt lades vid praktiska övningar. En stor del av kurstiden ägnades åt att
hjälpa deltagarna komma igång med sin släktforskning med hjälp av de digitala
kyrkböckerna i scadsarkivecs forskarsal. Sammanlagt 24 personer utnyttjade möjligheten att få hjälp med hur man börjar sin egen forskning.
Under höstlovet hade såväl skolornas fricidshem som lediga barn möjlighet att
pröva på att vara Arkivdetektiver och på ett lekfullt sätt få veta mer om vad ett arkiv
är och vad man kan göra på plats. Sammanlagt deltog ungefär 130 barn i olika åldrar.

Arkivpedagogiken
Arkivpedagogerna inledde under året ett samarbetsprojekt med SFI (Svenska för
invandrare) Folkuniversitetet i Malmö. Projektet har finansierats med hjälp av medel
från Områdesprogrammen och inspirerats av ett liknande projekt på ArkivCentrum
Örebro län.
Det övergripande syftet var att pröva nya metoder för hur man kan samla in
invandrares egna livsberättelser och på så sätt få arkivet att omfatta fler Malmöbor
och även bevara viktiga berättelser som kanske inte annars skulle finnas samlade:
Projektet genomfördes på flera plan. Dels utfördes särskilda visningar för SFl:s
elever för att öka kunskapen om arkivets verksamhet och väcka intresse för Malmös
historia; dels medverkade arkivet till ett skrivprojekc kallat "Berätta din historia för
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framtiden" där elever på C- och D-nivå kunde skriva ner sin historia på svenska som
en del i SFI:s undervisning. Dessutom deltog en klass från Komvux på Södervärn
i skrivprojektet och ett 30-tal berättelser blev det gripbara resultatet, vilka nu finns
arkiverade för framtiden .
TVANGSPORTRÄTT -

FÄNGELSERNAS OCH POLISENS FOTOGRAFIER

Bild 91 . Forografier rogs när sömrncrskan Tekla Maria Andersson frig.ivs från länscellsfängel.ser .•. Göre~
borg 1g9 2, diir hon surm domd for
f]ärde resan sröld (fjärde gången hon
döms for scöld). Hon var 51 år gammal och hade rillbringar årskilliga år i
fangelse. Rynkorna är markerade och
koncrasccras moc de släca kinderna.
ögonen, uppsynen, dcr avporrrärreradc lugnec och den cill synes lilla,
cunna kroppen i den cillknäppca
mörka klänningen skapar cillsammans med den råa ccgelväggen i bakgrunden en annan hild av kvinna än
de .1om visickomponriicrcn formulerade. Formen påminmr om pacicnrporträrrcn fran Goceborgs I fmpical.
Oec är ecc riicdi ;1111r , n f 1: ponr,it1
cagcc uwrnhm, men uttr <.k t .1r ell
annac (RA I lk .1 1f,

Fig. 6. Tekla Maria Andersson var en av de kvinnliga flngar vars porträtt diskuterades under Anja Petersens foredrag. Bilden är tagen vid länsfongelset i Göteborg,
men Tekla Maria hade även bott i Malmö under drygt 20 års tid. Bild ur Anja
Petersens bok.

I samband med projektet arrangerades även ett seminarium med namnet "Att
berätta sin historia, i nuet och för framtiden", där ett 40-tal personer från stadens
områdesprogram, folkuniversitetet och kulturinstitutioner deltog och fick lyssna
på olika föredrag kring muntlig historia med avsikt att fördjupa kunskaper och
inspirera till nya samarbeten.
Arkivpedagogerna har också under året fortsatt sitt arbete med arkivlektioner för
elever och studenter på olika nivåer och från olika skolor och institutioner. Olika
teman som eleverna fått arbeta med är exempelvis släktforskning, brott och straff,
Södervärn, skolan förr, kvinnoöden, industrialiseringen och andra världskriget och
Malmö.
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lllt
Elin Andeneon.
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Fig. la och b. AngLamakerskeparet Andersson, som avslöjades när ett av "deras" barn dött.
Kyrkoadjunkten Hagbard Is bergfattade misstankar och forsamLingsdiakonissan HiLda Johansson
fann två utmärglade och sjuka barn bakom en Låst dörr i parets Lägenhet på Norra VaLLgatan.
De dömdes tiLL fängelse och efter avtjänat straffflyttade de tiLL Danmark. - Bilder ur Skånska
Dagbladet år 1911.

Arkivpedagogerna har också fortsatt samarbetet med Malmö högskola rörande
metodutveckling av övningsuppgifter kring primärkällor. Dessutom har de exempelvis upprättat en ny workshop anpassad till grundskolans senare år och denna
användes bl a av Lindängens skola årskurs 8 och 9, som besökte arkivet och arbetade
med källor och källkritik.

På webben
Stadsarkivet fortsatte under året arbetet med att förnya sig på webben, främst på olika
sätt på hemsidan men även på arkivets facebooksida. Varje månad presenterades på
hemsidan en eller en grupp av forskare som på olika sätt och av olika anledningar
kommit till arkivet. Först ut var några elever från Slottsstadens skola som kom
till arkivet som ett led i skolarbetet. De följdes av far och dotter Nordström, som
släktforskade som ett gemensamt projekt. I april porträtterades Malin Magnusson
som höll på med en magisteruppsats i historia och gick igenom arkivmaterial från
gymnastikföreningen Malmöflickorna. En forskare var på arkivet för att söka sina
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Ett litet

Fig. 8. Genom tidningarnas annonser sökte både seriösa
Josterforäldrar och änglamakerskor efter barn. De här
annonserna finns i Fosterbarnsnämndens i Malmö arkiv
på stadsarkivet. Fosterbarnsnämnden har tydligen forsökt
hålla någon sorts kontroll på "fasterbarnsmarknaden "
men eftersom den i stort sett var anonym var det mycket
svårt.

gymnasiebetyg; en annan som ett led i ett forskningsprojekt om fosterbarn. Några
av månadens forskare var långväga resenärer: Marcia Henriksen Stice och hennes
man Bill hade kommit från Tampa, Florida för att få veta mer om sina svenska
rötter och Pieter Boon hade kommit från Sydafrika för att forska om Hans Petter
Hallbäck, tunnbindarsonen från Malmö som i början av 1800-talet blev missionär
och biskop i Sydafrika. En av arkivets ständiga besökare, Arkiv Digitals Gabriella
Metum var också en månads forskare och hon berättade på hemsidan om sitt arbete
med att digitalisera handlingar till gagn för släktforskare.
17 1
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Fig. 9. Med hjälp av broschyren "Berätta din historia for framtiden" fick ett antal
SFJ-elever både träna sin förmåga att uttrycka sig på svenska och även en möjlighet
att lämna avtryck i arkivet med sin livshistoria. Ett 30-tal berättelser, med och utan
bilder, finns nu bevarade på arkivet. Projektet kommer att fortsätta i någon form .

Stora delar av stadsarkivets personal deltog i en personalresa till Warszawa i Polen
under våren och inspirerades av våra studiebesök på arkiven där att testa att lägga ut
oidentifierade bilder ur vårt bildarkiv på vår Facebook-sida, i hopp om att få hjälp
av andra att sätta namn och annan information på olika bilder.

Ny personal på arkivet
Suzanne Sandberg började som ny arkivarie på stadsarkivet under våren. Hon
kommer närmast från landsarkivet i Lund och har bland annat blivit en kraftig
förstärkning på tillsyns- och rådgivningssidan. Även våra besökare har fått lära
känna henne i expeditionen, där de kunnat få ta del av entusiastisk och kunnig
hjälp och vägledning.
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Malmö l(u[turh1stor1ska Förenings
verksamhetsberättelse 2011
Arsmöte
Ordinarie årsmöte hölls tisdagen den 12 april på Malmö Konsthall, med 36
närvarande medlemmar. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Lars Svensson
om "Skribenter, stilar och ämnesområden i foreningens årsbok - Historia, kultur,
människor". Härefter följde en måltid i restaurang SMAK:s regi.

Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt 8 gånger: den 12 april, den 23 maj, den 29 augusti, den
17 oktober och den 7 december 2011, den 6 februari, den 21 februari (per capsulam)
och den 2 april 2012.
Styrelsen har haft följande sammansättning; Göran Larsson, ordförande; Peter
Bager, vice ordförande; Robert Herslow, kassaförvaltare; Rita Rohlin, sekreterare;
Gunnar Ericson, Lenah Faxe, Gunilla Konradsson, Anders Reisnert, Carl-Axel
Stevelius, Anna Svenson, Lars Svensson.

Revisorer
Birgitta Åkesson och Elisabeth Nordgren har under det gångna året varit revisorer
med Johnny Ekdahl och Peter Hägg som suppleanter.

Föredrag, utflykter m . m.
Onsdagen den 16 februari visade Malmö skolmuseums grundare Sixten Magnusson
tillsammans med Maria Österling skolmuseets samlingar som kom att läggas ner
under våren för att senare återuppstå i annan form inom ramen för Malmö museers
verksamhet.
Vårutflykten ägde rum måndagen den 23 maj då det anordnades en rund173
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vandring på gamla Kockums industriområde med Bengt Runner som Ciceron - för
visning av KIAB:s tillverkning av järnvägsvagnar följt av ett besök hos vindkraftstillverkaren EWP. Därefter följde en lättare förtäring på Malmö stadsarkiv med
föredrag av Peraxel Nilsson som berättade om Varvshiscoriska Föreningen och dess
verksamhet.
Höstens verksamhet inleddes med besök på Lilla Kafferosteriet i Claus Mortensens
hus på Baltzarsgatan 24a, där Jan-Olof Åkerblom tillsammans med sin son berättade
om huset och om verksamheten och kaffebönans väg till koppen.
HöstutRykten ägde rum lördagen den 8 oktober till Baltiska Hallen och var ett
samarrangemang med Föreningen Gamla Lund. Anne-Lis Nilsson och Birgitta
Kelly tog emot och gav en guidad visning av Idrottsmuseet varefter följde kaffe med
bulle. Härefter berättade Anders Reisnert om Malmö stadion - ett hotat kulturminne.
Tisdagen den 22 november på Malmö stadsarkiv bjöd Rolf Johnson på en berättelse om Barnrikehusen och Malmö på 40- och 50-talen och efter en fruktpaus, lite
om verksamheten på Moltex Ab som han varit grundare till.
Onsdagen den 7 december anordnades, tillsammans med Malmö Försköningsoch Planteringsförening, ett besök på Malmö Museer där Göran Larsson visade
utställningen Kryddor från Rosengård och Gun Elfström guidade utställningen Mode
utan midja - om 1920-talets kvinna och hennes kläder. Det gavs också möjlighet
att besöka museets bokshop och dricka glögg, innan julmaten avnjöts gemensamt
i restaurang Wegas regi.
Tisdagen den 13 december höll Åke Norström föredrag på Malmö stadsarkiv om
Malmö Hospital på 1500-talet, ett kapitel ingående i boken Gryps nr 11.

Publiceringsverksamhet
Årsboken 2010 utkom i samband med årsmötet där den delades ut till närvarande
medlemmar.

Malmö stadsarkiv
Lördagen den 12 november anordnades traditionellt Arkivens dag på Malmö stadsarkiv, där Carl-Axel Stevelius ansvarade för vår bokförsäljning tillsammans med
Elsie Wallström. Malmö stadsarkiv bjöd besökarna på "Kaffe med Tårta".
Föreningen har sitt bibliotek med böcker från utbytesföreningarna på stadsarkivet.

Kommitteer
Redaktionskommitten bestående av Rita Rohlin, Anders Reisnert och Kerstin
Marcinsdotter har avhållit ett Rercal möten.
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Programkommitten bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Gunilla
Konradsson har tillsammans med Rita Rohlin, förberett årets aktiviteter.
Stipendiekommitten bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Lars
Svensson har behandlat inkomna stipendie- och bidragsansökningar.
Styrelsen beslöt att från Malmö Kulturhistoriska Förening utdela medel till:
Varvshistoriska foreningen: för fjärde och sista boken om Kockums historia
"Kockums på spåret": 75.000 kronor.
Jeanette Rosengren: för bokprojektet "I de dödas vilorum": 75.000 kronor.
Ulla Hårde: för ett bokprojekt att dokumentera Pildammsparken 1914-2014:
37.882 kronor.
Styrelsen beslöt att från Stiftelsen makarna Sigfrid & Karolina Jönssons minnesfond utdela 12.118 kronor till ovanstående projekt.
Styrelsen beslöt att från Leif Ljungbergs stifrelse utdela medel till:
Christian Kindblad: för artikel om stadens kiosker och små hus: 25.000 kronor.
Per Karsten: för ett bokprojekt om domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin: 75.000
kronor.
Stefan Nyzell: för forskning om anställandet av kvinnliga poliser: 38.200 kronor.
Daniel Nilsson: för arbete med dokumentation om nya sociala rörelser i Malmö
och Lund: 19.700 kronor.
Gryps 11: Dokumentation om 1500-talets Malmö: 180.000 kronor.

LeifLjungbergs stiftelse
Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden.

Stiftelsen Makarna Sigfrid och Karolina Jönssons
Minnesfond
Sammanträden har hållits i samband med föreningens sammanträden.

Medlemmar
Föreningens medlemsantal under 2010 uppgick till- stödjande familjemedlemmar
icke inräknade - 514 medlemmar med fullt medlemskap, varav 92 var utbytesföreningar och institutioner.

Styrelsen for
Malmö Kulturhistoriska Förening.
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***
Bilder från verksamhetsåret
Samtliga foto är tagna av Rita Rohlin. Fler bilder finns att se på fö reningens
hemsida: www.elbogen.nu

Fig. 1. Miljö från besök
på Malmö Skolmuseum
6februari.

Fig. 2. Vårutflykt till Kockums industrier och EWP.
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Fig. 3 . Avsmakning av kaffe på Lilla Kafferosteriet i september.

Fig. 4. Besök på Idrottsmuseet i Baltiska Fig. 5. Föredrag om Barnrikehusen och
Hallen 8 oktober.
Moltex av RolfJohnson.
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Fig. 6. Äke Norström berättar om Hospitalet på 1500-talet.

Fig. 7. "Mode utan midja " på
Malmö Museer.

Fig. 8. julmöte med visning av "Kryddor från Rosengård" på Malmö Museer.
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Bli medlem i
Malmö Kulturhistoriska Förening
Malmö Kulturhistoriska Förening har till uppgift att

»

främja forskning och kunskap om Malmö historia
och kulturliv under såväl dansk som svensk tid

» verka för god miljövård och byggnadsvård
»

genom publiceringsverksamhet göra stadens
förflutna levande.

Varje medlem erhåller årsskriften ELBOGEN gratis.
Äldre årsskrifter kan förvärvas genom stadsarkivet.
Årsavgiften 125 kronor insättes på plusgiro 3 79 25 -5.
Familjemedlem 25 kronor.
Besök gärna vår hemsida
www.elbogen.nu

Malmö Kulturhistoriska Förening
Isbergs gata 13 · 21119 Malmö
Tel 040-97 97 64 · Sekreteraren 070617 97 64
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Malmös äldsta stadssigill med bilden av en romansk lryrka
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