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VÅR BILD AV DET MODERNA MAf.Mö

Vår bild av det moderna Malmö
O m Allhems Malmöbok 1954 och dess kulturella kontext
AV KJ ELL

A MoDEE R

1. Bilden och boken
Senhösten 1954, lagom till julhandeln, låg Allhems Malmöbok, omfattande och
vacker som en praktbibel, på bokhandelsdiskarna. Åtskilliga år framåt - långt in på
1970-talet - förmedlade detta arbete, "Ett bild verk om Malmö", en aktuell bild av det
moderna Malmö. Bakverket bidrog i hög grad till att ge efterkrigstidens malmöbor
en identitet. Idag har malmöborna en historisk distans till det Malmö som boken
beskriver. Tiden har successivt förvandlat Malmöboken till ett viktigt kulturhistoriskt
dokument. Det gäller inte bara motiven, människorna och deras kontexter. Det gäller
också bokens koncept, med dess illustrativa tolkning av sin samtid.
Den reproducerade bilden blev ett viktigt 1900-tals medium. Författaren Erik
Lindorm (1889-1941) hade på 1930-talet introducerat beteckningen "Bokfilm".
Han utgav ett antal biografiska arbeten i folie-format där inspirationen hämtades
från journalfilmer och andra journalistiska produkter. Historiska personer från Carl
XIV Johan, Oscar Il och Gustav V till Selma Lagerlöf presenterades med hjälp av
bilder (foton) och tidningsurklipp.
Behovet av att med hjälp av ett bildverk ge den moderna industristaden Malmö en
identitet hade i slutet av 1940-talet artikulerats genom en motion i stadsfullmäktige.
Staden beslöt att utge "Malmö - ett bildverk'', som kom ut på Allhems förlag
1950. Boken gav på ca 100 sidor "en översikt över staden, dess sevärdheter, liv och
verksamhet". Men bildverket ville också presentera "malmöbon sådan han lever och
verkar". "Kontakten med den omgivande bygden har blivit något av det väsentliga",
kunde man läsa på bokens omslagsflik, "ty hur mycket malmöbon sysslar med arbete
eller förströelse, påverkas han ändå inte av den hets och oro som brukar prägla
storstaden." Fotografen Gunnar Lundh svarade för bildmaterialet och docenten i
konsthistoria, sedermera museichefen, Nils Gösta Sandblad författade en essayistisk
kompletterande text, som utgick från Anders Österlings skildring i Skånska utflykter av
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sin barndoms Malmö. "Anar vi i Anders Österlings skildring", frågade sig Sandblad,
"att småstaden just var i färd med att spränga sina gränser, utgjorde denna sprängning
i själva verket endast ett nytt led i en kontinuerlig utveckling, som sträcker sig
tillbaka genom århundraden." Det var den expanderande industristaden och dess
"våldsamma" utveckling som boken ville fånga, samtidigt som fortfarande bilden
av småstaden och dess plats i det omgivande landskapet kom till uttryck. Sandblad
sammanfattade sin karakteristik av efterkrigstidens Malmö med följande ord: "Slätten
och havet bestämmer stadens fysionomi. De ger stadsbilden dess prägel, de ger
näringslivet dess karaktär och de manar i malmöbons sinne fram goda egenskaper,
traditionskänsla, framåtanda, trygghet, vakenhet. Malmöbon är med trivselns alla
band knuten vid den miljö, där han hoppas att hans 'barn en gång få bo', och där
hans 'fäder sova under griftehällen'."
"Malmö - ett bildverk" 1950 kan sägas vara embryot till det betydligt mer
omfattande bildverket 1954. Det omfattade ca 500 sidor och utgavs i en ny bokserie,
Allhems bildböcker, som ville introducera något nytt inom denna bildboksgenre.
Här presenterades inte bara aktuellt utan också historiskt material om de beskrivna
landskapen och städerna. Reproduktioner av historiskt bildmaterial (målningar,
teckningar, gravyrer, litografier) följdes av hundratals nytagna fotografier "av
landskapstyper och samhällen, folk och näringsliv".
Malmöboken 1954 ger också på ett helt annat sätt en dynamisk bild av Malmö.
För Gunnar Lundh och Nils Gösta Sandblad stod kontinuiteten i utvecklingen
i centrum. I Malmöboken 1954 ställs tradition och modernitet mot varandra.
Boken speglar motsättning och samverkan i en homogen men ändå segregerad
stad. Boken exemplifierar på ett intressant sätt Max Webers problemorienterade
syn på historieforskningen med ständigt nya tolkningar av problemens kognitiva
kontexter. Genom att se på polära motsatser i historiska förlopp och strukturer får
vi en förklaring till dynamiken i det historiska skeendet. Max Weber såg generellt
sett en sådan polaritet i den europeiska stadens historia; nämligen polariteten mellan
den tradition, som visar stadens privilegierade rätts- och kulturförhållanden, och
den allmänna både moderna positiva rätten och den universella naturrätten.

2. Bilden av den moderna traditionen
Under efterkrigstiden blev denna motsättning i den segregerade och industrialiserade storstaden Malmö allt synligare. Även om Malmö expanderade var emellertid
begreppet storstad inte ett självklart epitet. I en bildtext i Malmöboken 1954 antyds
att man kunde uppleva storstadskänslan på Södergatan "mellan Ohlssons hörna vid
Stortorget och Bekås vid Gustaf Adolfs torg". "Här flyter strömmen av folk och
fordon stridast, hit är köpenskapen koncentrerad, här trängs små fina specialbutiker
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med högröstade varuhus, här ligger premiärbiografer och restauranger och banker.
Här kan man nästan inbilla sig att Malmö är en smula storstad."
Stadens kulcurella borgerliga djupstrukturer finner vi exempelvis i Amaranterbaler
och Knutsgillen - ja, till och med i de kring sekelskiftet 1900 bildade nya moderna
alternativa kulcurföreningarna för borgerlighetens kvinnor: Malmö Damsällskap
och Malmö kvinnliga Läs- och Biblioteksällskap. Också Rotarys huvudklubb - under
många år med säte på Ho tel Savoy - utvecklades till ett växthus för aktuella diskurser
för stadens traditionsrika borgerskap.
I den moderna staden fick dessa djupstrukturella fenomen sin plats i den samtida
alcernativa modernismen, som inte bygger på traditioner utan på att riva ner det
gamla och bygga nytt. Den alternativa modernismens arkitekter ägnade sig inte åt
totalsanering av citykärnor. De ritade inte nybyggnation i Gamla stan, innanför
de finkulcurella vallgravarna. De konstruerade funktionella förstäder. Och detta
koncept byggde inte på en traditionell finkultur utan på en modern populärkulcur
med både Folkets Park och Malmö stadion som nya tydliga arenor.
Kanske kan Malmöboken med en sådan tolkningsmecod hjälpa oss att
problematisera en forskning om staden Malmös nära förflutna? I dag hjälper
oss Malmöboken som en historisk artefakt att förhålla oss till efterkrigstidens
modernitet. Vi märker i vår analys av boken att vi har fått ett nytt förhållningssätt till
det moderna - oavsett om vi definierar oss som postmodernister eller senmodern ister.
På 1950-talet fanns inte något reflektivt förhållningssätt till moderniteten.
Nationalstatens identitet var okränkbar. Alle utanför nationalstatens gränser tillhörde
det främmande. Religionsfrihetslagstiftningen 1951 handlade exempelvis mer om
en frihet från den svenska statsreligionen än en frihet att utöva i det offentliga livet
osynliga och då närmast obefintliga sk. "främmande religioner".
I dag har vi fått ett helt nytt förhållningssätt till det lokala i förhållande till
det globala ("Haur du sitt Malmö, haur du sitt varden! ") och till det nationella i
förhållande till både det internationella (Öresundsbron) och det överstatliga (EU).

3. Allhems landskapsböcker - och Malmöboken 1954
Malmöboken ingick således i en av Allhems mest uppmärksammade bokserier,
"bildböckerna" eller landskapsböckerna. I recensionerna framhölls att de framstod
som vår tids motsvarighet till Erik Dahlbergs Svecia antiqua et hodierna. Sammanlagt utkom 30 volymer under tiden 1950-76; utöver de svenska landskapen fick
också städerna Lund, Malmö, Uppsala, Göteborg och Stockholm egna volymer.
Landskapsböckerna blev under decennier en reklampelare för Allhems förlag. Den
första volymen 1950 var ett bildverk om Lund, sist utkom boken om Ångermanland
1976. Köpenhamnsboken med samma upplägg utkom 1967. Den bör också räknas
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till samma serie. Totalt omfattade hela serien 17 180 sidor med 22 643 bilder - allt
enligt chefredaktören S. Artur Svenssons uträkning.
Rikt illustrerade redovisningar av varje landskaps konst- och kulturhistoria
balanserades mot en aktuell fotografisk dokumentation av det moderna samhällets
institutioner och aktörer. Erik Liljeroth var förlagets fotograf Han for land och rike
runt för att hitta lämpliga motiv. Alla fick inre plats i böckerna. Cirka 11 000 av
de omkring 15 000 foton han tog för bildverken användes för publicering. Totalt
omfattar det fotografiska bildmaterialet från produktionen av landskapsböckerna
700 000 bilder, vilka i dag finns i Nordiska museets samlingar. Också beträffande
Malmöboken räckte utrymmet inre till för alla de bilder redaktionen önskade få med.
Fotografierna valdes "ur en många gånger större skörd av bilder tagna 1953-54".
Och det var inre de fotografiska egenskaperna som bestämde urvalet, "avgörande
har istället varit att bilden haft något väsentligt att berätta om Malmö".
Av alla landskapsböckerna blev den nära 500 sidor omfattande storvolymen om
Malmö det bildverk som Einar Hansen var mest stolt över. Julen 1954 blev det hans
julgåva till många av hans vänner.

4. Hjalmar Gul/berg - stadens näktergal
Varje volym av landskapsböckerna inleddes med en kulturprolog. En känd skönlitterär författare "med dokumenterat sinne för sin hembygd" fick skriva en inledning.
Det blev lyriska prologer, som i volymen om Skåne framfördes av Anders Österling,
i den om Malmö av Hjalmar Gullberg, Uppland porträtterades av Jan Fridegård
och Ångermanland av Birger Norman. "Trots frånvaron av lyriska meriter har på
motsvarande sätt prins Bertil medverkat i Hallandsboken och Tage Erlander i volymen om Värmland" noterade S. Artur Svensson.
I Malmöboken skrev Hjalmar Gullberg den poetiska inledningen under rubriken
Tonfall från Malmö. Han presenterades på omslagets insidesflik som "på sitt alldeles
speciella sätt Malmös stämma i världen". Själv presenterade han sig som "granne
omväxlande till hammarslagen från Kockums verkstäder och till fabriksvisslorna
från Carl Lunds och Mazettis". Han legitimerade sitt eget malmöitiska tonfall
med en hänvisning till La Rochefoucauld: "Födelsebygdens tonfall. .. dröjer kvar
i vårt sinne och vårt hjärta likaväl som i vårt språk." "Att tonfallet från Malmö
med envis efterhängsenhet dröjer kvar i hans läte var gång han öppnar munnen får
åtminstone den veta som från Södra Förstadsgatan går ut i världen." Det tonfall
som dominerade Hjalmar Gullbergs uppväxt var "vardagens strävsamma olåt". Den
"ringde i hans öron, hårt och effektivt". "Hans uppväxtår kom att sammanfalla
med fädernestadens häftiga övergång från ett sista småborgerligt århundrade
till den maskinella tidsåldern; idyllens mjölktänder föll av för båda på en gång".
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Gullberg betonade att industristaden Malmös tonfall präglades av "molltonen i
stadens merkantila signaturmelodi". "Näring åt hjärtats onyttiga drömmar åtog
man sig inte att tillhandahålla. I alla frågor förstod man att lugnt och sansat vädja
till förnuftet, men ovanligt litet fanns i denna miljö som talade till skönhetssinnec.
De gamla familjerna med klingande namn i stadens kommersiella historia hade
byggt sig ståcliga gårdar och hus; deras insats för kulturen i övrigt måste betraktas
som förvånansvärt klen. På diktens Skånekarta var Malmö staden utan traditioner."
Med sin kritik av bristen på skönhetsvärden kontrasterade akademiledamoten
Gullberg i boken med en kontrapunkt och paradox, näktergalens sång i Malmö
parker. "Sådan sång, besläktad med tonen från himlen om vilken psalmen säger
att den aldrig förstummas - vem kunde ana att den skulle komma från Malmö?"
Med hjälp av denna metaforiska paradox frågar han avslutningsvis, vilka tonfall
ska "dröja kvar i vårt sinne och vårt hjärta" när vi tagit till oss det bildspråk som
boken talar "till vårt öga"?
Därpå följde en rikt illustrerad kulturhistorisk populärvetenskaplig expose
genom stadens historia, där bildmaterialet inte bara kompletterade de namnkunniga
malmöhistorikerna Lennart Tomners och Olle Helanders texter utan också med
stadsarkivarien Leif Ljungbergs bildtexter som levde sitt eget liv. Både Tomner
och Helander var redan vid denna tid engagerade i det stora projektet Malmö stads
historia, som började planeras just 1954 och sedan mellan 1971-1994 utkom i åtta
band.
Den som identifierade och redigerade det äldre illustrationsmaterialet var Allhems
egen chefredaktör S. Arthur Svensson. Han var mycket angelägen om att lyfta fram
hittills opublicerat konstmaterial. Ett uppslag med två oljemålningar harmonierar
särskilt väl med Gullbergs tonfall. Uppslaget visar på vänstersidan en bild av ett
sammanträde med föreningen Heimdall. Det är konstnären Fritz Kärfves målning
av en föreningssammankomst i Bricollsalen i restaurang Stadt Hamburg 1921 med
ett närmre 40-tal ledamöter av trogna "kulturväktare i Malmö-Lund" avbildade på
tavlan. Högersidan domineras av Jonas Åkessons färgstarka, år 1927 färdigställda,
monumentalmålning av officerskåren vid det samma år nedlagda Kronprinsens
husarregemente. Den bilden finns fortfarande att se på Malmö museum. Alltså ett par
kollektivbilder av två elitistiska, högborgerliga och aristokratiska (manliga!) miljöer
med rötter i malmöitiska traditioner i Max Webers mening. Inför dessa två bilder anar
man en gemensam regional påverkan, nämligen Peder Severin Krnyers monumentala
storverk "Ec m0de i Videnskabernes Selskab" från 1897, placerat i akademins mötessal
på H.C.Andersen Boulevard i Köpenhamn. 1 Denna typ av kollektivmålningar
tillhörde en tradition som med sina konstruerade uppställningar under mina år på
1950-talet möjligen hade sin innovativa motsvarighet under efterkrigstiden i de årliga
klassfotona under skolåren av det uppväxande släktet. I Allhems Malmöbok tillhörde
9
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denna bildgenre traditionen och kulturhistorien. Efterkrigstidens barngenerationer
synliggjordes, som vi kommer att finna , på andra ställen i boken.
Till bokens kulturella anslag hörde också en svit Malmöbilder i kol och blyerts av
malmökonstnärerna Hjalmar Asp och Kr. I. Anderberg, Från Lundavägen till Limhamn,
reproducerade med hjälp av då modern offset-teknik på Allhems litografiska anstalt.

5. Det fotografiska ögat
I övergången från tradition till modernitet stod alltså det fotografiska illustrationsmaterialet. Leif Ljungberg hade valt ut och kommenterat ett antal "gamla kamerabilder ur Malmö musei och Stadsarkivets i Malmö samlingar". De äldsta, då ca 90
år gamla, fotografierna härrörde alltså från 1860-talet och framåt, de yngsta i denna
samling var från Baltiska utställningen och Trekungamötet 1914.
Mot traditionen stod Erik Liljeroths ca 300 nytagna fotografier från skilda miljöer
och av ett stort antal aktörer. De presenterades under rubriken "Malmö av i dag" med
ett foto föreställande ett barn som betraktar Carl Milles' staty Pegasus och människan,
vilken 1950 inköpts av Malmö Förskönings- och Planteringsförening och donerats till
staden. Redan 1954 betraktades Pegasus-statyn som en inarbetad symbol för staden.
Erik Liljeroths bildskildring framstår i sin helhet i dag som en unik efterkrigsdokumentation av industri- och handelsstaden Malmö, där journalisten på
Sydsvenska Dagbladet Bertil Widerbergs ofta fyndiga men inte sällan både
affekterade och konstruerade bildtexter ibland på ett närmast surrealistiskt sätt
bröt med tidsandan. Widerberg var en journalist som visserligen hade båda fötterna
i traditionen men som samtidigt detaljrikt med sitt öga - både realistiskt och
surrealistiskt - registrerade de bilder han kommenterade.
På samma sätt som fotografen Otto Post 2 på 1860-talet från väktarrummet i S:t
Petri kyrktorn hade beskrivit Malmö ur ett "fågelperspektiv" slog Erik Liljeroth
med sina malmöfotografier an samma introduktionsackord. En bättre anknytning
till det historiska avsnittet är svårt att föreställa sig. Med hjälp av teleobjektiv fick
betraktaren i en 360-gradig bildsvit från det medeltida utsiktstornet blicka ut över
det moderna Malmö. Denna bildsvit följdes av en motsvarande modern utsiktspunkt:
Kyrktornet i S: t Johanneskyrkan, i dag 2014 Malmös mittpunkt vid metrostationen
Triangeln. Här ser vi ut över det moderna Malmö med Södervärns vattentorn i söder,
Triangeln mot Davidshallsbron i norr och i öster mot Friisgatan och samtidigt ett
perspektiv i nordöst ut mot korsningen av Amirals- och Föreningsgatorna.
Nästa perspektiv ställde det gamla Malmö mot det moderna, imperfekt mot presens.
Under rubriken Det gamla Malmö får man med Liljeroths foton uppleva livet bakom
Stortorgets representativa fasader. Först förs man ned i stadsarkivet i rådhuskällaren,
där stadsarkivarien Leif Ljungberg vakade över arkivets skatter samtidigt som han
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Fig. 1. Traditionen möter det moderna. Barnen på bilden symboliserar behovet av att riva for
attfl Ljus och Luft, vilket också bildtexten markerar: "Det är framför aLLt barnen man tänker
på vid bostadsplaneringen i det moderna Malmö. Mörka gårdsschakt och solfattiga gator finns
ännu på sina håLL som enda LekpLatsmöjLigheterna; men saneringen går raskt framåt." - Foto:
Erik Liijeroth, © Nordiska museet.
Il
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skapade en inspirerande miljö för stadens historieforskare. Från rådhuskällaren fördes
man upp till representationslokalerna, Knutssalen och Landstingssalen, där inre bara
Knutsgillets rituella knutsbal dokumenterades utan också Malmö nations nyårsbal,
där nationsinspektorn Hans Ruin på en bild presiderade under Cederströms Magnus
Stenbocks-tavla omgiven på honnörsbordet av bland andra borgmästaren Munck
af Rosenschiöld och stadsfullmäktiges ordförande S A Johansson. Men det gamla
Malmö visade inre bara upp sina historiska fasader och sina borgerliga ytor. Här visar
man också upp det slitna Malmö med slumartade gårdsmiljöer med lekande barn:
Oliver Twist och David Copperfield i Malmö.
Alla viktiga samhällsaktörer i denna generation av malmöbor, Höga vederbörande,
från landshövding till polismästare är dokumenterade. Också industri och
hamnstaden Malmö presenteras på ett positive och attraktivt sätt.
"Ära den som äras bör", skrev Bertil Widerberg som introduktion till kapitlet
Industri och hantverk. Av hantverken lyftes både bokbinderi och spettkaksbageri,
tobaksfabrikens cigarrtillverkning och Mårtenssons paraplyfabrik fram. Likaså alla
de stora industriflaggskeppen för femtio år som sedan dess har i dag gått i graven:
Kockums med Gösta Lundeqvist, Skånska Cement med Ernst Wehtje, Addo,
Kiirzels, MAB & MYA, Malmö Strumpfabrik, Gyllene Gripens skofabrik.
Men av industrimagnaterna saknar man en: Einar Hansen. För 1950-talets
malmöbor var detta inget märkvärdigt. Allhem och Einar Hansen fanns i Malmö
utan att synas. "Av Malmös företagare saknades dock bilden av den, som betyder
något av det bästa och mest, inre minst för konst och kultur", skrev professor
Ragnar Josephson när han fått boken som julgåva 1954. "Men även utan bild är
Du närvarande i Dina sällsynt vackra böcker".

6 Modernitetens ackord: Traditionen mot framtiden
Det genomgående ackordet i fotodokumentationen ställer traditionen mot framtiden.
Det är det nya Malmö, framtidstaden, som utgör det kraftfulla ackordet. Här syns
många barnvagnar, lekande barn, barn med hundar, barn som åker spårvagn, och de
som läser böcker på stadsbiblioteket och serietidningar på gatan (!), barn på besök
på Malmö museum och i Folkets park, barn på cirkus, barn i söndagsskola, barn i
moderna skolmiljöer i klassrum och på "skol barnsbespisningen". Skolmiljöerna visade
inre bara på Latinskolans manliga studerande och nykläckta studenter utan också
på Hermods Korrespondensinstitut, Tekniska läroverket, och Malmö sjöbefälskola.
Den 1948 invigda tandläkarhögskolan fick stort utrymme och allmänna sjukhuset
exemplifierades med sina två betydelsefulla ikoner på 1950-talet, medicinprofessorn
Jan Waldenström och kirurgen Helge Wulff
Fortfarande 1954 fick också de religiösa uttrycken sin beskärda del av
12
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Fig. 2. Det moderna Malmö växer fram - här exemplifierat med det då nybyggda
Augustenborgsområdet invid Ystadvägen . - Kring sekelskiftet 1900 fick Malmö sina förstäder:
Södra Förstaden och Östra Förstaden . Femtio år senare planerade man i Sverige förorter utanför
förstäderna, ex.vis Vällingby i Stockholm 1953. "Staden växer som svamp i regn': skrev Bertil
Widerberg i sin bildtext. "Till och med infödda malmöbor börjar fl svårt att orientera sig i
periferin." - Foto: Erik Liljeroth, ©Nordiska museet.
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den fotografiska identiteten . 1951 hade Sverige som nämnts fått sin första
religionsfrihetslagstiftning med den lika viktiga rätten för medborgaren att avstå
från religion. Det perspektivet ser man inte så mycket av i Malmöboken. Inte bara
S:t Petri utan också Frälsningsarmen och dess slumverksamhet, passar in i det
dynamiska konceptet tradition och social omsorg.

7. Andlig odling
Det malmöitiska kulturlivet fick sin beskärda del. Kulturesteten Bertil Widerberg
inledde kapitlet om Andlig odling med två citat, båda från 1900-talet men med ett
halvsekel mellan dem. Anders Österlings beskrivning av Malmö som ett samhälle
"som var förkrossande likgiltigt för den tillfälligheten, att det gick en ung man i
Kungsparkens gångar och vigde sig åt diktens kall"3 kompletterades av en beskrivning
av K.A. Adrup hämtad från Dagens Nyheter den 1 augusti 1954 (!): "Malmöbon
har inte mycket till övers för besjälade ting. Han tror på handel och sjöfart, på
snurrande hjul och goda avslut och en sommarvilla i Falsterbo". I retrospektiv var
det en schablonbild som hade sina tydliga motkrafter. De kom också till uttryck i
Malmöboken genom ett uttalande av borgmästaren Thomas Munck af Rosenschiöld:
"Stadens kulturella ambition har blivit ganska sent väckt".
Med Malmö stadsteater, stadens utropstecken som folkteater i Per Lindbergs
mening, stod färdig mitt under brinnande krig 1944 och fick sin prolog skriven av
Hjalmar Gullberg. I Malmöboken fick teatern stort utrymme med över tio sidor.
Boken utkom under teaterns storhetsperiod då Lars Levi Laestadius var teaterdirektör
och Ingmar Bergman verkade som regissör och konstnärlig rådgivare. Det inledande
uppslaget är magnifikt balanserat, med Bror Marklunds Thalia-skulptur till vänster,
vid vars fötter fem kvinnliga teatergarderobiärer sitter och stickar under pågående
föreställning, och på högeruppslaget fyra kvinnliga balettdansöser i fonden med
en viril ryggtavla av en dansör i toreadorklädsel. Det var konstnärliga bilder som
visade på realism och verklighetsflykt i en sällsam kombination.
Radiochefen Gunnar Ollen och Radiotjänsts Malmöavdelning fick ett uppslagdetta var före TV-åldern och innan malmöikonen Lasse Holmqvist hade gjort enen~.
Också konstlivets företrädare inklusive Skåne konstförening synliggjordes. Och av
stadens samtida konstsamlare framträder två profiler, mecenaten Thekla Edstrand
och målaren Henning Malmström med sin antiksamling.

8. Epilog: Framtidstro - utan terrorhot
Det avslutande kapitlet i Malmöboken bär titeln Aret i Malmö. Mot kapitlets titelsida
står en sommarbild från den nyinvigda motorvägen Malmö - Lund. Fotografen har
14
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Fig. 3. "Vinden river i flaggor, rister grenar, blåser på hatten, lyfter kjolar, som vinden gör i
maj". Ett avslutande bildavsnitt, Aret i Malmö, inleds med vårliga bilder och denna bild av den
moderna familjen på vårlig söndagspromenad i efterkrigstidens välfardsstat. Kontrapunkten finns
i en annan bild av demonstrationståget förste maj som blivit "ett folknöje". Bildtexten avslöjar
tidsandan: "!Luften Ligger belåtenhet, välfardsidyll och småborgerlig Lycka". Och framtidstro
skulle man vilja tillägga. - Foto: Erik Liljeroth, ©Nordiska museet.

stått på bron vid Kronotorpsavfarten. Stadsprofilen syns vid horisonten, vänstertrafik
råder och fyra (!) bilar rullar över betongvägbanorna. Personbilen som symbol för
den moderna människans frihet, "autostradan" som vägen mot framtiden, storstaden
som möter omlandet. Bilden andas framtidsoptimism.
15
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Det avslutande kapitlet präglas av samma entydiga men monumentala anslag.
Bilden av den moderna småbarnsfamiljen, "mamma, pappa barn" på promenad i
söndagskläder. Mamma i slimmad vårdräkt, pappa i kostym, vit skjorta och slips,
och det leende barnet sitter på knä i stickade kläder i sin sittvagn. Det är den
moderna 1950-talsfamiljen som kommer oss till mötes. Första maj-tågets röda
fanor kompletterades med parollen "Atomkraften: för fredligt framåtskridande ".
Widerberg karaktäriserar samtidens förstamajråg som "ett folknöje". Också det
avslutande kapitlet präglas av barn och ungdomsbilder, av vår- och sommarbilder,
men också av luciatåg på Amiralen och ystra vinterlekar i "Himlabacken". Det
är en bild av harmoni och välfärd - trots att hösrbilderna med fallna löv från
parker och kyrkogårdar har ett elegiskt anslag. Bachfugan tonar ändå ut i ett
majestätiskt durackord. Här är vi långt ifrån Sovjetunionens gulager, Koreakrig
och de amerikanska sydstaternas raskravaller. Realismen är idylliskt porträtterad i
1950-ralers Malmöbok.
Kulturjournalisten Per Svensson har 2011 i boken "Malmö - världens svenskaste
stad " tecknat en osentimental bild av vår rids M almö. 4 Enligt Per Svensson är
dagens Malmö en stad utan minne, där alla känslor och identiteter ryms utom
sentimentaliteten. Där är ett samhälle där man lätt kan skapa sig själv, till skillnad
från i den trögt borgerliga huvudstaden.
Men kontexten ett drygt halvsekel efter Malmöboken 1954 har dramatiskt
förändrats. Cyklar, cement och Chicago är namnen på kapitlen i Svenssons bok.
När det gäller kapitlen cyklar och cement finns det en kontinuitet i skildringarna,
men Svenssons sista kapitel om brottsligheten i Malmö som ett Chicago
demonstrerar de mentala skillnaderna. Man frestas avsluta denna presentation
med schablonformuleringen att "det var bättre förr". Men det är nog - trots allt
- mer rättvisande att formulera avslumingsackorder med formuleringen: "Det var
annorlunda förr".

Noter
1

2

3

4
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Moje
Restaurangmannen Oscar Mauritz Björkman
AV

CHRISTIAN

KINOBLAD

När jag för några år sedan var med och gjorde en utställning och en bok om Falsterbohus blev jag intresserad av mannen bakom "Husets" storhetstid som internationellt nöjestempel. Här roade sig gräddan av världens överklass och kungligheter
under och efter första världskriget. Hur lyckades Moje Björkman skapa förutsättningarna för detta i ett annars bortglömt hörn av världen.
När jag dessutom upptäckte att han var ägare och arrendator till ett stort antal
andra hotell och restauranger i sydvästra Skåne var nyfikenheten väckt. Det visade
sig dock vara svårt att fa grepp och mannen bakom verket. Det finns väldigt lite
skrivet om honom, så det blev till att pussla samman småbitar från tidningar, reklambroschyrer och böcker.

Utbildning
Han föddes som Mauritz Oscar Björkman i Orrefors 1874, men kallade sig bara
Moje. Han var nummer tre i en syskonskara på sju. Några av hans syskon skulle senare arbeta för honom. Hans första arbete i restaurangbranschen blev som
smörgåsnisse i Visby. Därefter utbildade han sig till bagare i Stockholm innan han
fortsatte på restaurangbanan. Efter anställningar på Grand Hotell och Rydbergs
bar i Stockholm flyttar han till Malmö för arbete på Kramer och på Nordiska Industri- och Slöjdutställningen 1896. På hösten samma år bär det av till England
för vidareutbildning. 1897 är han i Paris där han arbetar på Eiffeltornets restaurang som ensam utlänning bland 180 franska vaktmästare. Efter att ha arbetat
på badhotell vid Rivieran och som förste hovmästare på Hotel Metropole i Paris,
är Björkman tillbaka i Sverige 1901. Nu som hovmästare på Hippodromen. Till
Lund flyttar han 1902, där han och en kollega från Hippodromen, Axel Jansen,
tar över arrendet på Grand Hotell. Tillbaka till Malmö 1908 som källarmästare på
Hippodromen där hans bror Hjalmar blivit hovmästare.
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Privatliv
Björkmans hushåll består 1908 av en dotter, en guvernant och en jungfru. Några
år senare flyttar han till Gustav Adolfs torg och nu utökas familjen betydligt: ytterligare två döttrar, systern Ellen, systern Annas dotter och systern Huldas son Karl
Erik har tillkommit.
In på scenen träder dansösen från Det Kongelige i Köpenhamn, Magda Andir.
Moje och Magda gifter sig 1916. Magda är född 1895 och alltså 21 år yngre än
Moje. Hon kommer att bli den perfekta värdinnan på hotellen i främst Falsterbo
och i Menton. I snabb följd föds två döttrar, Ninny 1917 och Lilly 1918.
Magda var en skönhet och Moje var omåttligt stolt över henne. Så var uppenbarligen även de fotografer och konstnärer som avbildade henne, porträttfotografen Goodwin (signerad: "Kollega Magda Björkman allra ödmjukast tillägnan av
Goodwin, Menton 1927'), den tyske konstnären William Pape som målade Magda
i helfigur 1920, samma år han dog. Det finns också en statyett i brons, en relief,
också i brons och en akvarell m.m. alla av olika konstnärer. Omsvärmad och beundrad dog Magda Björkman 1932, endast 37 år gammal.

Baln de Mu de FALSTERBO, SUEDE

P.dltloo dt rHO'fE L l'ALST ERBOHU S

Fig. 1. Detta vykort är producerat i Frankrike for att på HoteL Alexandra i Men ton göra
reklam for "Nordens Riviera''. På bilden ser vi i korgstolen Magda Björkman tiLL höger och
hennes syster Andy Andir. I sanden Ligger döttrarna Lilly och Ninny. (CK).
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Bolagisering
1908 bildas Hotell- och Restaurang AB Björkman och Jansen av de båda restaurangmännen Moje Björkman och Axel Jansen. Bolaget har sitt säte i Malmö och
skall driva hotell- och restaurangrörelse. Ordförande blev sradsfiskalen Nils Aschan
som även satt i Hippodromens styrelse. Han ägde en aktie i det nya bolaget. Aktiekapitalet var 100 000 kronor vilket lånades i Lunds och Trelleborgs Sparbanker.
Redan ett år senare ökas aktiekapitalet till 200 00 kronor
Axel Jansen avgår ur styrelsen och säljer sina aktier redan 1911 inför införlivandet av Falsrerbohus i bolaget. Bolaget behåller dock hans namn ända till 1931 då
det byter namn till Hotell- och resrauranr AB Moje Björkman.
När aktiekapitalet ökas släpps också nya delägare in i bolaget. Moje behåller
en betryggande aktiepost på 306 aktier, övriga fördelas med mellan en och tio
aktier på diverse personer och leverantörer till bolaget. Bland leverantörerna, som
förmodligen vill ha insyn i ett bolag man lämnar stora krediter till finns: Ad. Faxe
och söner (vin och sprit), Scholander & Co (kol och koks) , Gustaf Löfberg (glas
och porslin), Lunds mejeri och slaktare Lars Jönsson.
Lars Jönssons och Lunds mejeris ägarandelar om fem respektive tio aktier visar
sig vara en stadig investering. De finns kvar som delägare ända till företager likvideras efter Moje Björkmans död 1944. Som en kuriositet kan nämnas att Lars
Jönsson var farfar till Lars Lendrop som arrenderade Falsterbo hus på 1960-raler.
1921 inträder Mojes bror Hjalmar i företager. Han blir direktör för Falsrerbohus, men avlider 1934 endast 54 år gammal. Han efterträds i bolaget av sin svåger
Aage Schwarrzkopf, gift med Ellen Björkman och som i olika omgångar var direktör för både Grand Hotell och Sradr Hamburg.
Samma år behövs mer pengar i bolaget och aktiekapitalet ökas med ytterligare
200 000 kronor. Bland andra tecknar nu AB Hippodromen sig för 30 aktier. Bland
nya leverantörer som vill ha insyn med några få aktier vardera kan nämnas Gusr.
Wolke (vin och sprit), AB Malmö Kaffekompani (Solo-kaffe) samt Nordiska Kompanier, NK.
Intressant läsning utgör balanskonto per den 31 december 1912. Här får vi en
insyn i restaurangernas ekonomi. Balansomslutningen ligger på 800 000 kronor.
Grand i Lund står för 34 %. Sradr Hamburg 16 %, Hippodromen och Kungsparken 39 % och Falsterbohus står för 11 % av tillgångarna. Vinsten för året blev
30 000 kronor.
En egendomlighet som kan utläsas ur inventarieboken är konsumtionen av
vin, sprit och cigarrer. Här ligger Lund klart i lä jämfört med Malmö. Grands hela
vinkällare är bara värd 2 421 kronor, medan Sradr Hamburg i Malmö har vin för
23 000 kronor, Hippodromen och Kungsparken 73 600 kronor och Falsrerbohus
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12 500 vilket dock inkluderar cigarrer. Cigarrlagret på Grand var
för övrigt lika högt som vinlagret.
Det kan ju vara en tillfällighet,
för visst dracks det väl lika friskt
i Lund som i Malmö vid denna
tid?
1939 finns bara Falsterbohus
kvar i bolaget och nu säljer Moje
Björkman hela sin aktiepost till
direktör Albert Persson som kommer att driva Falsterbohus i tio år
innan han säljer det och i stället
tar över rodret som källarmästare
på Hippodromen i Malmö.
Bolaget likvideras efter Mojes
död 1944.

Fig. 2. Oscar Mauritz 'Moje" Björkman. (MF).

Baln de Meir de FALSTERBO, SUEDK

l?dUlo.-de l' IJOTl!L PALSTllRDOHUS

Fig. 3. Ytterligare ett vykort for den franska marknaden (det tillverkades även kort med
engelsk text}. På stranden sitter delar av den Björkmanska familjen, Det är Magdas danska
mor som sitter till vänster i blå badkappa. Längst till höger sitter Moje Björkmans syster Ellen
som med tiden blev gift Schwartzkopf
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Restaurangerna

Fig. 4. Reklambroschyr for Bjerreds Sa ftsjöbad 1907. (SL).

Bjerreds Saltsjöbad
Nu skulle badstanden vid Bjerred exploateras. Aret är 1901 och järnvägen från
Lund ut till Bjerred invigs sent på säsongen den 26 augusti . D et skall visa sig bli
ännu en av dessa olönsamma badortsbanor som byggdes kring sekelskiftet 1900.
N är man väl lockat lundaborna till stranden behövde de också äta, dricka, sova
över och bjudas på underhållning. Alltså byggdes samtidigt ett stort komplex med
turisthotell , badhotell , brunnssalong, en magnifik res taurang och ett badhus längst
ute på en 7 00 meter lång brygga!
För byggandet av hela anläggningen stod AB Lund-Bj erreds Saltsjöbad. D et
stod färdigt samtidigt med järnvägen och var luxuös t. D et tog bara 15-20 minuter
att åka den lilla banan och hit skulle Lunds och Malmös borgerskap nu lockas.
Under en tid gick det nämligen även ångbåt från M almö till Bjerred .
För Moj e Björkman passade det bra med ett badhotell i Bjerred . Grand H o tell
hade sin säsong under höst, vinter och vår, m en då studenterna försvann hem under sommaren rysm ade staden . D å flyttades personalen ut till Saltsjöbaden istället.
Så upprätthölls full sysselsättning året om. Björkman skaffade sig även en sommarvilla i Bjerred som han behöll långt efter att han slutat arrendera badrestaurangen .
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Fig. 5. Stora restaurangen i Bjerred. (CK).

Redan 1907 har en ny ägare tillträtt, det är en S.]. Svanfeldt som nu tagit över.
Järnvägen blev aldrig lönsam, det är svårt att hålla igång driften då vinsten står och
faller med sommarvädret. Lunds Stad tog över driften redan 1911 och elektrifierade den 1916. 1936 lades banan ner och 1950 brann badhotellet upp. En epok
var över.

Fig. 6. Villa Haga var familjen Björkmans sommarvilla i Bjerred. (MF).
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Fig. 7. \.)kort av Grand Hotell från ca 1905. (CK).

Grand Hotell
Ett slottsbygge, ett skrytbygge. Lund ville bli storstad och en storstad skall ha ett
ståndsmässigt hotell. Så resonerade det konsortium som lät bygga Grand. Lund
hade länge behövt ett storhotell med festsalar och restaurang ansåg man och nu
skulle det bli av. Arkitekt var Alfred Hellerström som bland annat ritat Helsingborgs rådhus, Katedralskolan och Universitetsbiblioteket.
Hotellet blev verkligen magnifikt med tinnar och torn och sandsten i fasaden.
Interiörerna var inte sämre vilket syns på bilderna av Stora kafeet och Grands stora
sal. Här kunde konserter, föredrag, möten och fester hållas.
Källarmästare för det hela blev från 1899 C. A. Larsson, men redan 1903 tog
Björkman och Jansen över ruljansen.
Det var inget litet företag de båda tog över, cafe, flera restauranger, festsalar och
60 rum med 80 bäddar. Här samlades den skånska adeln, men också möten med
böndernas andelsföreningar hölls här. Vidare samlades Rotary, Knutsgillet, föreningar, Lunds borgare och resande med järnvägen.
En och annan malör inträffade under de båda kollegernas regering, 1908 ställer studenterna till med kravaller. Polisen fick utrymma Grand med dragna sablar,
och bord och stolar, glas och porslin för stora värden förstördes. Mellan 4 000 och
5 000 glas krossades.
23

MoJE - REsTAURANGMANNEN OscAR MAuruTz BJÖRKMAN

Fram till 1911 drev Jansen hotellet själv då Björkman flyttat tillbaka till Malmö för att ta hand om Stadt Hamburg. Under flera år därefter tog svågern Aage
Schwartzkopf över direktörskapet.
En stor personlighet i Lund var uppenbart servitrisen på Akademiska Föreningens kafe Tua, Ingrid Persdotter. Fredrik Tersmeden skriver:
1908 gick krögaren på AF och med honom Tua i konkurs. Ingrid same err anral
av sramgäsrerna såg dock rill arr på auktionen ropa in så mycket av inredningen arr
verksamheten kunde fortsätta ännu en tid. Men 1909 var det definitive stopp: Tua
stängdes på två år under AF:s ombyggnad.
Det var då Grand Hotels innehavare "Moje" Björkman gjorde genidraget att
värva Ingrid till Grands nya bakficka Gambrinus. Ty med Ingrid följde en trogen studentpublik som nu blandades med Grands tidigare mer renodlat borgerliga
gäster. Att denna for tiden smårr revolutionerande sociala integration kunde ske
smärrfrirr rycks till stor del ha varit Ingrids förtjänst där hon styrde "med samma
leende och - vid behov - samma rynka mellan ögonbrynen som tidigare på Tua".
1922 lämnade så Ingrid även Gambrinus och begav sig på resa till lralien. Hon
behövde inre känna sig alltför långt hemifrån, ty flera av hennes studenter vistades
också där: i Milano mörres hon av den nämnde Harald Wägner, i Rom av Frank
Heller. 1930 kunde Sydsvenska Dagbladet meddela arr Ingrid öppnar resraurang i

Fig. 8. Grands kaft. 1899.
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Fig. 9. Stora salen med konsertflygel. 1899.
Malmö. Därefter försvinner spåren av den "allenarådande" junogestalten, en kraftfull kvinna i en ännu mansdominerad akademisk värld.

Många av Lunds kända och även okända författare har beskrivit Grand och inte
minst bakfickan Gambrinus. Anekdoterna om Piraten, Sten Broman, Sam Ask och
många andra är legio. Men bakom kulisserna fanns en stor stab av medarbetare
som slet för en mager lön för att
drömslottet att fungera, från källarmästare,
rumsuppassare, rockvaktmästare och kallskänkor till kockar, diskare, städare och
även direktörer var detta inte ett åtta till fem-arbete. Här arbetades närmast dygnet
runt för att gästerna skulle en trevlig kväll med god mat och dryck och en god
natts sömn om de så önskade.
Ett hotell måste hela tiden återerövra sin position i staden. Det slits och måste
renoveras. Det gäller nu, lika väl som på Moje Björkmans tid. Restaurang, kafe och
hotellrum behöver följa med sin tid och sina gäster. Grand Hotell står idag stolt
och nyrenoverat och har en oslagbar atmosfär att bjuda sina gäster utöver mat och
dryck.

ra

ra
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~

Hotell- och ·Restaurant A.-B.

Björkman 'Al Jansen
Grand HOtel, Lund; Hippodromen, Stadt Hamburg
och Kungsparkens· Restaurant, Malmö.

Kungsparkens Sommarrestaurant,
Malmö.

Centralt, naturskönt läge, 4 min. spårvägsresa från järn•
vägsstationen eller hamnen. Stor orkesterkonsert dagl.
Diner kl. 2-7 e. m. Förstklassigt. Oppct: Maj-Sept.

Hippodromen, Malmö.
Största restaurant• och nöjesetablissement i Sverige.
Innesluter konsertkafe, matsalar och enskilda salonger,
stora festvåningar, biljarder, cirkus (varierar äfven som
teater, variete och konsertlokal). Oppet: Sept.-Maj
samt för större tillställningar hela året om.

Grand Restaurant Stadt Hamburg,
Malmö.

Malmö modernaste och vackraste restaurant. Gustavi•
anska Matsalar och Cafe i andra våningen, ~tår i
direkt bekväm förbindelse med T eatem. Lunch 1: 50
Kl. 12-1,30. Diner 3: 00 och 2: 00 kr. Kl. 2.;..7 e. m.
Souper och å la Carte. Taffelmusik dagligen.

Gamla St. Hamburg, Malmö.

I bottenvåningen; välbekanta, hemtrefliga lokaler. Affärs•
männens mötesplats. Stora, eleganta, nyrestaurerade
festvåningar för bröllop, fester och tillställningar af
alla slag.

Malmö Teater.
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Hippodromen
I Malmö fanns ett ridhus på Kalendegatan. Det användes då och då under slutet
av 1800-talet till att ge teater- och cirkusföreställningar. Rune sekelskiftet 1900
expanderade Malmö och ville bli storstad. Husen blev högre i och med uppfinnandet av hissen och till en storstad hörde också hotell, restauranger, kanske en teater,
men först och främst en cirkus. Detta ansåg i alla fall herrarna Daniel Hjorch och
Christian Lauritz Muller. De fick med sig apotekare Tesch, källarmästare Törnqvist
och konsul Hörstedt. De bildade AB Hippodromen och efter att ha köpt in det
gamla ridhuset reste hela gruppen ut i Europa för att studera cirkusar. Den unge
arkitekten Theodor Wåhlin följde med för att kunna genomföra skapelsen då de
kom tillbaka.
Hippodromen stod färdig för invigning efter litet mer än ett år. Restaurangdelen invigdes ett halvår senare. Hippodromen blev något i hästväg, om vitsen
ursäktas. Själva cirkusen rymde 1400 personer och det fanns stall för hästar och
andra djur i källaren. Där fanns också kök, tvätteri, maskinrum för hiss och ett
eget elverk.
Restaurangdelen var uppdelad i kafe, biljard, restaurang och festsalar, störst var
den så kallade Spegelsalen.

,Malmö

Hippodromen.

Fig. 11. Entren till Hippodromen från Kafendegatan. (GT)
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Fig. 12. Hippodromens fasad längs Kalendegatan. (GT).

Herrar Hjorth och Muller fick ett omedelbart problem på halsen, källarmästare
Törnqvist hoppade av och man stod utan krögare. Det löstes med att källarmästare
Runnerströn hämtades från Grand i Kristiania (dagens Oslo). Värre var det att få
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någon som tog sig an cirkusen. Det slutade med att de båda direktörerna själv drev
Hippodromen under 23 år.
Axel Jansen och Moje Björkman tar över restaurangdelen 1905. De arrenderade
även manegen då den inte var upptagen av någon cirkus. Här gavs revyer, variete
och konserter. Även sportevenemang som brottning, boxning och andra inomhussporter arrangerades här. Under vinterhalvåret då cirkusarna inte turnerade anlades manegen som vinterträdgård med kafe. Björkman och Jansen satsade även
på större föreställningar som Buffalo Bill med storslagna kostymer, kulisser med
vattenfall mm. Det skall då påpekas att bland cirkusens alla finesser fanns även en
stor vattenbassäng under golvet med ett djup på 2,75 meter. Buffalo Bill spelades
av showmannen Anton Gambetta Salmson. Björkman byggde 1911 om Hippodromens manege för att hysa det storslagna skådespelet.
Även inom musikens värld har Moje Björkman haft betydelse. Han arrang-

Malmö

Gusta Adolfs Torg.

Fig. 13. En trevlig men udda bild från Gustav Adolfi torg.
Litet till vänster om mitten står en märkligt klädd man och ser
upp mot fotografen. Ingen tycks lägga märke till hans kostym.
Det bör vara Anton Gambetta Salmson som gör reklam for
showen "Bujfalo Bill" på Hippodromen. Att bilden är tagen just
1911 syns på byggnadsställningarna kring Wessels nybygge på
hörnet av Södergatan och Stora Nygatan (GT).
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trrrån ~olmö.

Fig. 14. Matsalen och Spegelsalen. (GT).

Fig. 15. Hippodromen. (MM).
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Fig. 16 Kafeet mot Kalendegatan. (MM).

erade Malmö Symfoniorkesters första konserter genom att använda den scen som
skapats för Gambecca Salmsons gästspel. Den nystartade symfoniorkestern som
bestod av 40 man fick redan från start fin kritik.
Nu var en hel del av dessa musiker redan anställda av Hippodromen som restaurangmusiker, så kostnaderna för konserterna kunde hållas nere.
Även sedan Malmö Symfoniorkester
ett hem på Stadsteater var musikerna
"lediga" på sommaren. De fick nämligen inte fast lön utanför konsercsäsongen. De
måste därför spela på restauranger, begravningar, i radio och på jazzklubbar under
sommaren för at klara livhanken.
1916 avslutade Björkman kontraktet med Hippodromen.

race
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Fig. 17 Den gamla restaurang Kungsparken från 1881. (MM).

Fig. 18. Gamla restaurangen med musikestrad. (MM).
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Restaurang Kungsparken
Samtidigt med Hippodromen fick Björkman och Jansen ochså ta över arrendet på
Kungsparkens restaurang.
Kungsparken eller Kung Oscars park som den ursprungligen hette, öppnades
för allmänheten 1872. Det var en park för borgerligheten. Gräsmattorna fick ej
beträdas och bollspel var strängeligen förbjudet. Två parkvakter såg till att regler
var till för att efterlevas.
Restaurangen kom till i samband med en lantbruksmöte 1881 . Vid Lantbruksoch industriutställningen 1896 utvidgades etablissemanget för att inför Baltiska
utställningen 1914 helt byggas om.
Kungsparkens säsong varade från den 15 maj till den 15 september. Personalen
flyttades mellan Hipp och Kungsparken. Samma sak gällde mellan Stadt Hamburg
och Falsterbohus som även flyttade viss personal till Hotel Alexandra i Mencon.
Fina sommarkvällar var Kungsparken fullbokat. Man åt i matsalen och flyttade
sedan ut på uteserveringen där kaffe, punch eller cognac intogs medan gästerna
lyssnade till musiken och spanade på vilka som var där - och vilka som inte var det.
Restaurangen kunde ta cirka 200 sittande gäster. Stora salen en våning upp tog
250, smårummen cirka 100 och verandan tog närmare 1000 gäster.

KUNGSPARKENS RESTAURANT
M71 LM0.

Naturskönt läge.
Förstklassigt..:: ::

Dagligen STOR ORKESTER-KONSERT.
Diner kl. 2-7, Souper kl. 8 - 11,30 e. m.
a la carte hela dagen.
Godt svenskt och franskt kök. -

Goda väl lagrade viner.

SÄSONG MAJ-SEPTEMBER.

HIPPODROMEN.
Förstklassigt!

Comfortabeltl

Modernt och Elegant!

Största Nöjes- och Restaurant-Etablissement i Sverige, innesluter:
Consert-Cafe, Matsalar och Salonger. - Stora Festvlningar, Billarder.
=
Cirkuslokal, varierar som Cirkus, Variete och Teater.=
SÄSONG SEPTEMBER-MAJ.

Inneha/vare : BJÖRKMAN & JANSEN.

Fig. 19. Reklamkort med karta på baksidan (CK).
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Fig. 20. Restaurang Kungsparken ombyggd infor Baltiska utställningen 1914. (MM).

Spritrestriktioner
Reglerna kring sprit på restaurangerna var ett aber för restauratörerna. Redan 1896
hade staten bestämt om det så kallade varieteförbudec. Det innebar att sprit och
underhållning inte fick blandas. Med dessa regler försvann revyer och varieceer
från restaurangerna och i Malmö slog c.ex. Bryggeriträdgården på Hyregacan igen.
Men regler är till för ar kringgås. Så resonerade Moje Björkman när han började med variete i vinterträdgården på Hippodromen. Gästerna kunde i pauserna
knalla ut i restaurangen och ca en sup. Det blev många pauser och mycket springande. Någon större succe gjorde inte iden, men Moje tog den ett steg längre när
han gjorde om cirkusen till teater. Publiken kunde nu gå ut i buffen och dricka i
pausen. 1919 täpptes även detta hål av myndigheterna. Ingen sprit fick serveras i
samband med teaterföreställningar.
Motboken infördes 1917 och innebar att bara folk med anställning fick köpa
ut sprit, kvinnor fick bara hälften av männens tilldelning. På restaurangerna gällde
"två vira och en brun". Det innebar två supar till maten och en cognac till kaffer.
Mer fick man inte dricka och man måste äta för att fa sin "ranson".
Restaurangerna hade det inte lätt med att redovisa spriten och ett stort ansvar
låg på sprickassörskan.
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Motboken avskaffades 1955 och redan några år därefter fick Sverige tillbaka
varieceunderhållningen på krogen. För Malmös del främst på Kronprinsen som
stod färdige 1964.

Hispano-Suiza
Omkring 1922 köpte Moje Björkman en Hispano-Suiza H6. Bilen var fransk,
men företaget var spansk-schweiziske. Förutom bilar tillverkade man flygmotorer
och det gör man ännu idag. Dessa bilar levererades som chassi och färdigställdes
hos utvalda karosserifirmor som byggde bilarna för hand. Moje valde en modell
som kallades Coupe Chauffeur. Det innebar att chauffören satt utomhus medan
passagerarna satt skyddade i kupen. Moje körde alltså inte själv, utan hade en
chaufför anställd. Hans namn var Jean - såklart!
Närmaste konkurrent till Hispano-Suiza var Rolls-Royce, det var alltså en
mycket förnäm bil familjen Björkman åkte i, fram och tillbaka mellan Sverige och
Frankrike.
Den användes ibland på Falscerbohus till att hämta förnäma gäster vid stationen . Bilen blev så småningom pensionerad och rostade med åren sönder i garaget
på Falscerbohus. Den skrotades på 1950-calec. Idag kostar en begagnad HispanoSuiza flera miljoner.

Fig. 21. Chaujforen Jean vid ratten och Magda Björkman på fotbrädan. (MF).
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Fig. 22. Teaterbyggn.aden på Gustav Adolfi torg (nu H&M). Själva scenen låg i en byggn.ad
mot Stora Nygatan. Flaggorna flaggar vid teaterbyggn.adens I 00-års jubile um 1909. (MM).

Fig. 23. Gustavianska matsalen på Stadt Hamburg. (GT).
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Stadt Hamburg och Malmö Teater
Här köpte Moje Björkman fastigheten privat, medan restaurangen och teatern arrenderades av hans bolag. Teatern hyrdes ut till resande teatersällskap och mellan
varven satte lokala förmågor upp revyer.
Byggnaden är från 1809 och ligger i vad som då kallades "Nya Staden", avgränsat som sig bör av Stora Nygatan i norr och Norregatan i öster. När de gamla
fäsmingsvallarna revs, fick Malmö en betydande yta att bygga nytt på.Två torg och
en begravningsplats planerades också in.
Teatern fick parkett och två rader. Här uppträdde alla Sveriges teatersällskap
och en hel del danska under 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet. När Hippodromen byggdes om till ren teater 1922 hårdnade klimatet och Malmö Teater
gick sakta mot sin död. Sista föreställningen gavs i maj 1938. Då hade huset bit för
bit övertagits av Beklädnadskompaniet, BeKå. Teatern blev lager och revs slutligen
1961. Idag ligger det ett glashus på platsen, en del av H&M.
Moje Björkman var ju främst restaurangman och restaurang Stadt Hamburg
höll, liksom alla Björkmans krogar, mycket hög klass. Han byggde om och renoverade, flyttade runt matsalar och kafe efter publikens tycke och smak. Överst låg
Hantverkssalen där Par Bricole tidigare haft sina möten. Nu fanns där plats för

Fig. 24. Teatern .från 1809 efter renovering 1908. (MM).
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konserter, fester och soareer. Restaurangen var i allmänhet välfylld. Det åts, dracks
punsch och röktes cigarr.
"Det har inte tänkts några djupsinniga tankar, det har heller inte passerat något
märkvärdigt i det gamla Stadt Hamburg, men det är en epok, som forsvunnit med dess
lokaler, där hela Malmö träffades." skriver Hans Dhejne i "Äreminne över Stadt
Hamburg'', 1939.
Moje säljer Stadt Hamburg 1926 för att koncentrera sig på Falsterbohus och
Hotel Alexandra.
ftrtnln;rn •"
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Fig. 25-26. Överst: ett reklamkort for Soire med dans. Under: ser vi kaflet. (2xGT).
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Baln de Meu de FALSTE.RBO, SUEDE

Fig. 27. Falsterbohus från havet. Annexet till vänster. (CK) .

Falsterbo hus
Falsterbohus införlivades genom bolaget AB Falsterbohus Hafsbad. Hotellet stod
inför en stor utvidgning och nya krafter skulle till för att göra hotellet till något
speciellt. Den ursprungliga huvudbyggnaden var uppförd 1908 efter ritningar av
Theodor Wåhlin, samma arkitekt som ritade Hippodromen. Det var HvellingeSkanör-Falsterbo Järnväg AB som insåg att man måste göra något drastiskt för att
fa lönsamhet i bolaget. Dock vågade man inte satsa alla pengarna själv, därav det
nya bolaget som kunde dra in pengar till utvidgningen. Denna gången blev det
arkitekten Harald Berglin som fick rita Annexet och ett Casino i Wåhlins stil.
Här utvecklade Moje Björkman sitt geni som restaurangman. Tisdagsmiddagar
i frack och långklänning, borden smyckade med stora blomsteruppsatser. I vissa
fall importerade från Rivieran. Trampebilar för de små och flygturer för de stora.
Här utvecklades ett jetset!iv under första världskriget med prinsar från Centraleuropa och furstinnor från Ryssland, adel och grosshandlare i skön förening. Rivieran
var blockerad under kriget och Falsterbohus lockade till sig såväl argentinska gigolos som amerikanska rikemanssöner.
Hotellet höll under denna tid hög internationell klass. Efter kriget blev det allt
svårare att upprätthålla denna höga standard. Moje Björkman säljer hotellet 1939
och satsar allt på att utveckla hotellet i Menton.
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Fig. 28. För hotellgästernas rekreation fanns tennis, ridning, golf, faktning, revyer, dans- och
gymnastikuppvisningar mm. (CK).

Fig. 29. Någon gång varje sommar under 1920-talet, hyrdes ett hydroplan med pilot in
for nöjesjlygningar runt Falsterbonäset. Denna bild kan dock vara tagen i samband med
inspelningen av stumfilmen ''Hon, den enda" 1926 (CK).
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Fig. 30. De båda dansöserna Magda Björkman och systern Andy Andir har kul ftamfor
kameran. (MF).

HOTEL l"ALSTERBOHUS
FALSTERBO

Fig. 31. Reklam var viktigt, då som nu. Här en liten folder med bilder ftån Falsterbohus, men
med reklam for Ho tel Alexandra i Menton på baksidan. (CK).
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Fig. 32. Restaurang Gondolen hänger under gångbron till Katarinahissen. (CK).

Gondolen
Restaurang Gondolen hänger 33 meter över Slussen i Stockholm. Det var KF som
i samband med utvidgningen av sitt huvudkontor, rev den gamla ångdrivna Katarinahissen. Nu blev det modern funkis och en gångbro med en hängande gondol
under. Det liknade en järnvägsrescaurang med bord i rader längs panoramafönsterna och en gång i mitten. Utsikten var, och är, vidunderlig.
Stockholms-Tidningen gör en intervju dagen före öppnandet den 15 oktober
1935 med källarmästaren som var: "ingen annan än Moje Björkman från Falsterbohus och Rivieran", som gick omkring och såg nöjd ut. Man tar för givet, skrev
tidningens reporter, att restaurangen med dess enastående läge skall bli en stor
turistattraktion och KF-direktören Albin Johansson framhöll särskilt att direktör
Björkman ''forstår sig på turister som ingen annan. "
Hur många år Moje Björkman arrenderade Gondolen vet jag inte. Sedan tjugo
år tillbaka ägs krogen av Erik Lallerstedt och drivs nu av hans dotter Anna. Själva
gondolen är nu enbart bar, medan restaurang och fescvåning ligger i anslutande
fastighet.
På Mojes tid gjorde man reklam för "The most beautiful view ojStockholm from
the Gondol restaurant at Katarinahissen, lunch, dinner, supper, tea and refreshments
- Concerts daily".
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Ho tel Alexandra
Hotel Alexandra låg i Menton på Franska Rivieran helt nära Italien. Moje Björkman köpte hotellet kring år 1923 (det kan ha varit 1920, eller 1925, källorna
varierar).
Här togs kungligheter från Sverige emot under vinterhalvåret. Här sågs Gustav
V och prins Wilhelm med madame Tramcourc, prins Lennart Bernadotte m.fl.
Även på Alexandra var det daglig musik, årliga blomsterfester m.m.
Alexandra var det sista hotellet Moje satsade pengar i. Efter en stor ombyggnad
1938-39 skulle hotellet vara klare att ta emot gäster sommaren 1940. Det blev inte
så, ett världskrig kom emellan och Moje åkte hem till Falsterbo. Hotellet blev, i
likhet med Falsterboh us, andelslägenheter 194 5.
I Menton var Moje Björkman svensk konsul, han representerade Sverige i
hotellalliansen Comite executif. Han var också hedersledamot av Södra Sveriges
Restauratörforening. Det är bara att hålla med författaren av Sydsvenskans minnesruna över honom: "En epok i svenskt restaurangliv avslutades i och med att Moje

Björkman drog sig tillbaka."
Oscar Mauritz "Moje" Björkman dog på Falsterbohus den 26 december 1944
och ligger begravd på Mellersta kyrkogården i Malmö.

Fig. 33. Hispano-Suiza förklädd. På Rivieran tas blomsterfester på största allvar. Chaufforen
Jean poserar. (MF).
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Fig. 34-38. H ote! A lexandra i
Menton presenterar sig genom
vykorten. (5xCK).

ALEXANDRA HOTEL -
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Hotell och restauranger
Bjerreds Saltsjöbad, Bjärred
Grand Hotell, Lund
Restaurang Hippodromen, Malmö
Restaurang Kungsparken, Malmö
Stadt Hamburg, Malmö
Malmö Teater, Malmö
Hotell Falsterbohus, Falsterbo
Hotel Alexandra, Menton
Restaurang Gondolen, Stockholm

1901-1906
1903-1924
1905-1916
1905-1916
1908-1926
1908-1926
1912-1939
1923-1940
1935-?

Björkman ägde endast Stadt Hamburg, Hotell Falsterbohus och Hotel Alexandra, resten arrenderades. Det finns många bud om när Björkman köpte och sålde
sina hotell. Listan ovan kan därför skilja sig med något år fram eller tillbaka, men
bör vara tämligen korrekt.

Fig. 39. Prins Wilhelm och madame Tramcourt anländer i Björkmans Hispano-Suiza till
Hote!Alexandra på 1920-talet. (MF).
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Källor och litteratur
Otryckta källor
Släkcurredning om Moje Björkman gjo rd av Anecce Sarnäs på Malmö Scadsarkiv 2009.

Intervju:
Marianne Flygare, Bunkefloscrand. Doccerdoner cill Moje Björkman.

Arkiv
Riksarkivet, Hotell- och restaurang AB Björkman och fansen och AB Falsterbo Hafibad.

Bilder:
Malmö Museer, focoenhecen (MM), Göran Tufvesson, Höllviken (GT), Marianne
Flygare, Bunkefloscrand (MF), Scefan Lennros, Malmö (SL). Övriga focon och vykorc
från egec arkiv ( CK).

Tryckta källor

Tidningar:
Sydsvenska Dagbladet Snällposten (SDS), 14 juli 1924, 28 december 1944.
Skånska Dagbladet (SkD), 28 december 1944.
Övrig Litteratur:
Blom, K. Arne m.fl. , Alla tiders Grand, 1999.
Cavling, Viggo m.fl., Familjekrogen - en bok om Gondolen. 2013.
Dhejne, Hans, Areminne över Stadt Hamburg. Ur: Skåne i vindrutan. 1939.
Härje, K. A., Nöjeslivet. Ur: Malmö 1914, andra delen.
Kindblad, C hristian m .fl., Falsterbohus - med tårna i sanden och klackarna i taket. 2008.
Liljenberg, Bengc, Här har man roat sig, 2008.
Malmö Stads Adresskalender (MSA), 1905-1945.
Malmö Stads historia, (MSH), del 5. 1989.
När teatern kom till Malmö - boken om ett tvåhundraårsjubileum, 2009.
Palmborg, Nils m.fl. , En bok om Grand Hotell, 1981.
Pålsson , Thomas, Bjerreds Salcsjöbad - an bygga en kallbadhus, 2004.
Åscrand, Hans, Skånsk orkesterhistoria. Ur: Musik i Skåne, SDS årsbokl971.
Kommencar cill källorna:
I En bok om Grand Hotell, 1981, omtalas en prornkollsbok för Hotell- och Restaurang
AB Björkman och fansen. Den skall omfana perioden 1903-1945. Då båda författarna
nu är avlidna, har jag sökc boken på Grand hocell i Lund, Malmö och Lunds sradsarkiv,
UB, Arkivcencrum Syd och Skånes Näringslivsarkiv same på Nationella arkivdarabasen
NAD, uran an finna den. Om någo n av läsarna känner cill var boken finns skulle jag vara
racksam för information. (chriscian .kindblad@celia.com).
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Malmö under 100 år 1 elva tablåer
AV ARNE ]ÄRTELIUS

Vilken var den dominerande bilden av Malmö året 1914? Vilken bild av staden
dominerar 2014, hundra år senare? Hur skilj er man ut det som vid ett visst år kan
sägas utgöra sinnebilden av en stad, dvs. den bild som det stora flertalet då fick upp
på sin näthinna?
Vilken roll spelar bilder - fysiska och mentala - för skapandet av föreställningar
om en viss stad? Vilka bilder är det som stannar kvar i medvetandet och varför? Det
är de fysiska bilderna som skapar de mentala bilderna av, i det här fa llet, en stad.
Dessa mentala bilder samspelar sedan med de fysiska bilderna i sökandet efter den
dominerande bilden av en plats vid olika tidpunkter.
Ett exempel. "Doffeln", dvs. Malmö Yllefabrik, brann ner till grunden den 8 mars
1888. Det kom utan varje konkurrens att definiera det året, och många händelser
flera år därefter kom att relateras till "året då 'Doffeln' brann". Det blev sinnebilden
för Malmö 1888.
För att ta reda på vilken bilden av Malmö varit vid ett antal enskilda år de gångna
100 åren har jag tittat på vykort, kulturarvsbilder, konstbilder, litterära bilder och,
främst, mediebilder. Med hjälp av de bildkategorierna har jag sökt efter vilken bild
som med ungefär tio års mellanrum under det gångna hundra åren varit den som
dominerat, som varit den bild man först kommit att tänka på och se framför sig när
man pratat om eller nämnt just Malmö. Man skulle kanske kunna kalla den bilden
för ett tidsmonument över staden för just det undersökta året.
För att fånga bilden av Malmö under ett helt sekel behövs säkert minst en tablå
per år. Se därför det följande som en början på en sådan kartläggning av årliga
tidsmonument.
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Baltiska Utställningen i Malmö 1914.

Officiella brevlrort.

Fig. 1. Stora Tornet på Baltiska utställningen 1914. - Foto: okänd.
884-2 -784 MSA.
"Sedan hissarna i stora utställningstornet ändtligen kommit igång har tusental efter tusental
begagnat sig af tillfallet att resa upp for att njuta af den enastående utsigten. Man ser forst utställningen utbreda sig omkring tornets fot. Längre bort ser man den grönskande skånska slätten,
domkyrkans i Lund båda tvillingtorn, hvita kyrkor lysa i det gröna och skorstenar med svarta
rökplymer markera Skånelands industrisamhällen." D et stod i juni 1914 att läsa i Stockholms
Dagblad frå n Baltiska utstä llningen.
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1914

Stora tornet
Baltiska utställningen var en jättelik industri- och konstutställning som drog stora
skaror till Malmö sommaren 1914. Det som besökaren av det totalt 87 meter Stora
tornet på utställningen uppmanades att se av utställningsarkitekten Ferdinand
Boberg var den gränslösa Öresundsregionen: "Om dagen är klar skola vi njuta av ett
storslaget panorama! Hafvet synes glittra i sydost, bortom Trelleborg, Köpenhamn
med alla dess torn synes tydligt, uppåt Sundet ser man hafvet och strandlinierna
teckna sig i fjärran ända upp mot Hven, som man anar, och inåt land räknar man
tjogtals kyrktorn med Lund i förgrunden ."
Men Baltiska utställningen ville inte enbart vara en skånsk eller sydsvensk
angelägenhet, "utan ett i bästa mening baltiskt företag, som spred gagn och glans
öfver den stad, där dess storslagna, växlande scenerier utvecklades". Baltisk kallades
utställningen genom att de deltagande länderna - Sverige, Danmark, Tyskland och
Ryssland - låg kring Baltiska havet, dvs. hela Östersjön.
Stora tornet var en av de största byggnaderna i sitt slag i världen vid den här tiden.
Tornets båda hissar rymde nio passagerare och med en hastighet på 1,5 meter i
sekunden tog färden till tomtoppen svindlande 44 sekunder. Resan kostade 25 öre
för vuxna och 15 öre för barn. I mars 1915 skrev Sydsvenskan om Stora tornet: "Det
var ju hela utställningen karaktäriserad, det var ändå det stoltaste av allt det stolta."
Stora tornet (1914), Södervärns vattentorn (1916), Kolgahuset (1935), Kronprinsen
(1964), Turning Torso (2005) och Malmö Live (2015) är byggnader som gör att man
kan undra varför det så ofta byggts så högt i Malmö. Är det att uppfatta som ett
uttryck för att man vill synas bättre eller har det varit och är det till för att bredda
malmöbornas synfält?
Det minne Baltiska utställningen lämnat efter sig in i vår egen tid är att den
bidrog till att göra Malmö till en modern stad.
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Skandalösa demonstrationer i Möllevången i går kväll.
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Fig. 2. Rubrikerna i Sydsvenska Dagbladet och Arbetet onsdagen den 24 november 1926.

"Vid demonstrationstiL/faLlet forhöLL folkmassan sig tiLl en början Lugn, tätt packad framfar
avspärrningen, varfor inga som helst åtgärder foretogs mot densamma. Snart hördes emeLLertid
enstaka visslingar, vilka tämligen snart tiLLdrogo i styrka for att sLutLigen övergå tiLL de mest
högljudda skrän ." Det står att läsa i en rapport från polisvaktdisrrikt Il i Malmö från 24
november 1926.
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1926

Möllevångskravallerna
Den allvarligaste arbetsmarknadskonflikten i Malmö under mellankrigstiden utbröt
i juli 1926 på A.W. Nilssons barnvagns- och korgmöbel fabrik. Den skulle fortsätta
i över två år. Den skapade bittra känslor, vållade social oro i staden och väckte stort
uppseende i hela landet. Liknande arbetsmarknadskonflikter i övrigt i landet vid
den här tiden rapporterades från Sundsvall, Kalmar, Halmstad och Ådalen.
Upptakten till konflikten hos A.W. Nilsson var en strejk bland fabrikens 122
arbetare. Det fick arbetsgivaren att kalla in ett 60-tal strejkbrytare. Inte heller det
någon ovanlig åtgärd på 1920-talet. Strejkbrytarna inhystes i fabrikens lokaler.
Utanför samlades hundratals sympatisörer till de strejkande. Strejkvakter fanns
dygnet runt vid fabriken.
Natten till den 11 november 1926 överföll en av strejkbrytarna en strejkande
korgmakare så svårt att denne avled. Det ledde till att de tidigare relativt fredliga
demonstrationerna övergick i kravaller. Man har beräknat att omkring 7 000 till
8 000 människor då befann sig i rörelse i kvarteren kring Möllevångstorget. Polisen
gjorde massiva insatser och många människor skadades.
Den sista riktigt stora manifestationen kom vid den dödade korgmakarens
begravning den 28 november. Då slöt närmare 7 000 arbetare upp under sina
fackföreningars fanor.
Konflikten vid AW. Nilssons fabriker kom att vara ända till 31 oktober 1928, dvs.
totalt två år och fyra månader. De ordinarie arbetarna återgick då till sina arbeten
och, som konfliktens viktigaste resultat, inga strejkbrytare blev återanställda.
Möllevångskravallerna var ett uttryck för sin tids Malmöanda, en anda som tog
sig uttryck i konfrontation och motstånd mot att låta arbetsgivarna styra och ställa
precis som de ville.
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Fig. 3. Porträtt av Hjalmar Gul/berg som hänger i Gul/bergrummet på Malmö
stadsbibliotek. - Konstnär: Agda Holts, Malmö stadsbibliotek.
"Hans uppväxtår kom att sammanfalla med fodernestadens häftiga övergång från ett sista
småborgerligt århundrade till den maskinella tidsåldern; idyllens mjölktänder fall av for båda
på en gång." Det skrev Hjalmar Gullberg om sig själv i inledningen till Ett bildverk om
Malmö.
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1935

Malmös store skaldeson
Hjalmar Gullberg bokdebuterade 1927 med I en främmande stad. Därefter utkom
han med fyra diktsamlingar - Sonat (1929), Andliga övningar (1932), Kärlek i
tjugonde seklet (1933) och Ensamstående bildad herre (1935) - som kom att etablera
honom som en av landets stora poeter.
Hans poesi knöts kanske inte främst till Malmö, men det gjorde, som han skriver,
i stället hans röst: "Att tonfallet från Malmö med envis efterhängsenhet dröjer kvar
i hans läte var gång han öppnar munnen, får åtminstone den veta som från Södra
förstadsgatan går ut i världen."
Gullberg var chef för radioteatern 1936-50. Han tog 1937 initiativet till den
fortfarande livaktiga "Dagens dikt" och var under andra världskriget en av landets
mest lästa och älskade poeter. Han var medlem av Svenska Akademien 1940-61.
Gullberg hävdade att Malmö på diktens Skånekarta var utan traditioner. Det
ville han i grunden ändra på. Redan 1922 diktade han: "Jag åstundar dock/ostad
att bliva din tolk/jag som föddes bland dina fabrikers tegelblock/och fostrades upp
av ditt folk."
Så här kunde det sedan, lätt malmöskorrande, låta genom åren:
• "O Malmö/du mina drömmars stad,/ mitt hjärtas ankarplats/på jordens rund ."
• "Och som en klockboj över staden gungar/Sankt Petri torn där duvorna har ungar."
Mot slutet av sitt liv diktade han:
• "Mistlurens ton har följt mig genom livet./Hur jag än byter ort och armbandsur/
når dimman mig och jag ser tecknet skrivet:/ mistlurens ton var stadens signatur."

53

MALMÖ UNDER IOO ÅR I ELVA TABLÅER

Fig. 4. Flyktingmottagning i Malmö. - Foto: okänd. Ingeborg Johannissons samling. MSA .

I Sydsvenskan kunde man den 12 maj 1945 läsa: "/det närmaste 2 000 nya offer for de tyska
koncentrationslägrens obeskrivliga tortyr anlände i går eftermiddag till Malmö. Det var den av
internationella Röda Korset befraktade SIS Holmberg av Duisburg-Ruhrort, som med sin Last
av människovrak anlände från Flensburg."
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1945

Hoppets famn
De som 1945 anlände med de vita bussarna i Bernadorreexpedirionen var varken
de första eller sista offren för den ryska nazismen att anlända till Malmö. Men
med 15 345 räddade ur de tyska koncentrationslägren var det den största samlade
expeditionen i sitt slag i Sverige.
Totalt togs vid krigsslutet omkring 30 000 personer från de nazistiska
koncentrations- och arbetslägren om hand i Sverige, oftast med Malmö som första
mottagningsorr. I sammanhanget kan nämnas att antalet flyktingar i Sverige 1944
uppgick till över 200 000.
I Malmö inkvarterades flyktingarna i skolor, på museet och på olika platser från
Skolgatan till Lundavägen, från Villa Maribo till Hotell Norrvalla. Runtom i Skåne
öppnades 23 förläggningar med 11 700 sängplatser. Ett hundratal läkare arbetade
med hälsoundersökningar och provtagningar av de anlända som genomgående
befann sig ett fysiskt och psykiskt bedrövligt skick.
Totalt passerade på några månader omkring 25 000 överlevare hamnen i Malmö.
Där togs de emot, tvättades, avlusades, vårdades, behandlades, kläddes och placerades
i karantän innnan de fick komma ut i Malmös vardag.
I boken Hoppets hamn skriver Lars Åberg: "Det var omvälvande för en stad med
170 000 invånare; praktiskt hjälparbete parat med humanistisk insikt."
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Fig. 5. Polisen visar bilister tiff rätta vid den nya motorvägen. - Foto: Georg Oddner, GO
195309_093_10, Malmö Museer.

"Det är en både imponerande och vemodig syn, som nu möter resenärerna på Sveriges mest
trafikerade landsväg, rikshuvudvägen nr 4 mellan Malmö och Lund. Det är imposant att se de
väldiga vägröjningsmaskinerna falla manstjocka träd och i stora sjok skyffia undan matjorden
for att vräka upp den i mäktiga vallar rakt genom bördiga sädes- och sockerbetsåkrar, genom
rapsfolt och klövervallar. Det är på samma gång en dyster anblick. Här offras lovande grödor på
stora arealer av Skånes och Sveriges bördigaste jord - på landsvägstrafikens altare." Der srod arr
läsa om Sveriges forsra mororvägsbygge i Sydsvenskan den 20 maj 1952.
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1953

Sveriges första och enda autostrada
Den 8 september 1953 invigdes vad som skulle bli Sveriges första (och enda) autostrada av prins Bertil. Detta Sveriges första motorvägsbygge var den 11 kilometer
långa sträckan mellan Malmö och Lund. Den byggdes 1952-53 av ett konsortium
med Skånska Cement i förarsätet. Arbetet tog 16 månader, kostade 15 miljoner
kronor och som mest var 450 personer sysselsatta vid bygget.
Ar 1925 passerade 1 000 fordon per dygn Lundavägen. Ar 1934 var det 4 000
och 1952 hade det ökat till 6 000 fordon . Det gjorde Lundavägen till Sveriges mest
trafikerade landsväg.
Ar 1941 presenterades en plan för en helt ny väg öster om den gamla. Vägen, som
i folkmun kallades autostradan, skulle ha två körbanor åtskilda av en gräsremsa.
Världskriget gjorde att vägbygget sköts på framtiden.
När bygget på nytt aktualiserades 1952 väckte det starka reaktioner. Det med
dåtida mått mätt enorma vägbygget innebar en väldig påverkan på odlingslandskapet.
Bönderna i området fick självklart ersättning för sin betongtäckta mark, men
skövlingen av den bördiga odlingsmarken gjorde ont.
Av Lundavägen blev därefter i folkmun chausseen Malmö-Lund som blev en
autostrada för att idag vara en motorväg i mängden med 90 000 fordon/dygn.
Det var en väg från och till Malmö som markerade början på bilismens segertåg
över Sverige, en väg som förde Malmö närmare resten av Sverige och vice versa.
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Fig. 6. Kronprinsen vid mitten av 1960-talet. - Foto: okänd. 421-2-1620. MSA .

"Rakt upp i himlen ur den skånska slätten pekar den blåskimrande byggnaden. Fem nyanser
i blått som omärkligt går över i varandra flr huset liksom att forsvinna upp i oändligheten.
Det är huset som blivit en ny riktpunkt i Malmö. Ingenstans undgår man att se det. Egentligen är det kungen bland nordiska bostadskomplex, ja bland europeiska." Der kunde man
läsa i Dagens Nyherer i maj 1964 i samband med invigningen av kvarrerer Kronprinsen.
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1964

l(ronpr1nsen
Av någon anledning har det alltid byggts på höjden i Malmö. Höghusbyggena kan
självklart bero på något så enkelt som att staden är alldeles platt. Men i Malmös fall
handlar det nog mer om att staden känt ett behov av att hävda sig mot den danska
huvudmetropolen i söder och stifrsstaden med sin imposanta domkyrka i norr.
Kvarteret Kronprinsen är främst att se som ett minnesmärke över byggmästaren
Hugo Åberg (1905-69). Kvarteret var rakt igenom hans privata vision. "Jag lekte
med tanken'', året var 1939, "att här fanns något att göra för att skapa en silhuett,
som rätt kunde smälta in i miljön." Det står att läsa i hyllningsskrifren Kronprinsen
- en stad i staden.
Som sin egen byggmästare visste Åberg vilka trådar han skulle dra i och vilka
kontaktnät han behövde använda sig av för att 20 år senare kunna realisera sin 26
våningar höga tanke; på sin tid Sveriges högsta bostadshus.
Kvarteret Kronprinsen kan ses som ett av de främsta (och definitivt det både
största och högsta) uttrycken för Malmöandan. Det var en anda av djupt samförstånd
mellan arbetarrörelsens olika grenar, Malmö stadsfullmäktiges socialdemokrater
och det dåvarande Högerpartiet och Skånska cement som tillsammans såg till att
förverkliga byggandet av kvarteret Kronprinsen.
Det samtida mottagandet av Kronprinsen i pressen var genomgående positivt.
Kvarteret har genom sin storlek - det rymmer 720 lägenheter - helt enkelt varit
svårt att bortse ifrån, men i tongivande arkitektkretsar har man oftast nöjt sig
med att konstatera att det finns där, inte så mycket mer. Det kan bero på att de
inblandade arkitekterna - Thorsten Roos och Kurt Hultin - var snävt hållna av
både byggmästare och kommunala planer.
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Fig. 7 Flygbild över Lugnet från 1970-talet. - Foto: okänd. 176-4-12. MSA.
'~tt trumfa ner hela denna unika miljö till formån for nya fjrkanter i glas och betong - for
fastigheter som hade kunnat ligga var som helst - nya parkeringshus, kontorskomplex och
oöverkomligt dyra och trånga bostadsmoduler borde ha renderat de ansvariga socialdemokraterna livstids straffarbete! " D et skriver Jacques Werup i H emstaden med anledninge n av
rivningarna på Lugnet und er 1960- och 70-talen.
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1974

När Malmö rivits
Första gången det revs i Malmö var under 1860-talet. Andra gången var en bit in
på 1900-talet i samband med att Malmö skulle bli ljust och luftigt inför Baltiska
utställningen 1914. Denna tredje gång tog sin början vid mitten av 1950-talet och
den fortsatte i nästan 25 år. Under den tiden försvann omkring 11 000 lägenheter
och rivningarna torde ha berört det dubbla antalet boende.
De byggnader som revs, eller om man så vill, omfattades av sanering var i det
närmaste hela stadsdelar som Caroli, Lugnet och Öster. Två kvarter jämnades med
marken i området söder om Triangeln och lika många på Gamla Väster. Till det
kan läggas rivningen av ett antal större byggnadskomplex som Malmö Yllefabrik
(MYA) i kvarteret Lybeck, Wessels varuhus vid Gustav Adolfs torg och Dahlgrenska
stiftelsen i Rörsjöstaden. Det fick bostadsminister Birgit Friggebo att vid ett besök
i Malmö reagera på de många "bombhålen" i staden.
Anledningen till rivningarna i Malmö var flera: behovet av en standardhöjning
av bostäderna, en skriande bostadsbrist, bilismen krävde mer plats i staden och det
fanns även en inställning att stadskärnorna skulle tömmas på boende och ersättas
av handel och kontor.
I Malmö genomfördes rivningarna framför allt med stöd av fyra hörnpelare:
Socialdemokratiska partiet, ett antal byggmästare med Hugo Åberg i spetsen,
Skånska Cementgjuteriet genom sin ordförande Ernst Wehtje och med Skandinaviska
banken som finansiär. Det har kallats kvadratkorporativism, dvs. att alla sitter tryggt
i knät på alla andra när besluten fattas.
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Fig. 8. Demonstrationståg 10 februari 1986 med samling på Stortorget. Talare var John Erik
Olsson, Metallklubbens ordförande vid Kockums. - Foto: okänd, Kockums Mekaniska Verkstads
AB. 429-2-1086. MSA .

"Företag och branscher i kris men utan framtidsutsikter fick gå i graven. Det var oerhört tunga,
men nödvändiga beslut. Varvens orderböcker blev allt tunnare. Mitt budskap var: vi kan inte
bygga båtar som ingen vill köpa! Men det var ingen sinekur att stå infor tusentals varvsarbetare
i Malmö och Uddevalla och säga att deras arbetsplats skulle läggas ner." Der skriver dåvarande
indusrriminisrern Thage G. Pererson i sina memoarer Resan mot Mars: anteckningar och
minnen om nedläggningen av Kockums som han ansvarade för.
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1986

l(ockums går ur tiden
Det var den 13 februari 1986 som regeringen Palme beslutade att säga nej till fortsatt
marknadsstöd för produktion av civila fartyg. Ett år senare, den 28 februari 1987,
varslades 1 714 metallare och 631 tjänstemän vid Kockums om uppsägning. Med
det inleddes nedmonteringen av en varvsepok i Malmö som inletts 1870.
Nedläggningen av Kockums markerade även början till slutet för Malmö som
den stolta industristad den varit i mer än 100 år.
Regeringens nedläggningsbeslut hade föregåtts av en motkampanj av sällan skådat
slag i Malmö. Under parollen "Rör inte Kockums!" genomfördes demonstrationer,
namninsamlingar, uppvaktningar med mycket mera. Uppslutningen i staden var
lika total som den visade sig vara förgäves.
Som mest hade Kockums över 7 000 anställda och företagets olika anläggningar
täckte 1,2 miljoner kvadratmeter av det som idag främst är bostadsområdet Västra
hamnen.
År 1973 intog Kockums femte plats i världens varvsliga, och ansågs då vara den
effektivaste varvsbyggaren i världen. Samma år stod världen inför en oljekris och
ett år senare hade orderingången till världens varv halverats. 1976 fick Kockums
bara en enda ny order.
Idag ligger framtidens Malmö i det som var Kockumsområdet. Här finns Turning
Torso, Malmö högskola är inhyst i den tidigare ubåtshallen, Malmö dansteater har
sin scen här och ungdomen har en välbesökt skateramp.

63

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

9. Byggandet av Öresundsbron. - Foto: fan Kofod Winther. 0resundsbron.
10. Byggandet av BoOJ. - Foto: okänd. Stadsbyggnadskontoret.
11. Malmö Högskola. - Foto: Malmö Högskola.
12. Citytunneln. - Foto: okänd. Malmö Miljöforvaltning.
"Utan omedelbara ekonomiska stödåtgärder hotas kommunen av något som kan liknas med
en ekonomisk härdsmälta. Därmed hotas också mycket av det som vi forknippar med välfardssamhället av kollaps i landets tredje största kommun. De effekter som en sådan utveckling skulle
medfora for regionen och for landet kan bara anas." Det står att läsa i det brev som kommunstyrelsens ordförande Ilmar Repalu (s) och kommunstyrelsens vice ordförande Percy
Liedholm (m) skrev till Finansdepartementet i februari 1995.
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1995

Malmö byter skepnad
Behovet av goda råd och nya pengar var minst sagt överhängande för Malmö
kommun vid 1990-talets mitt. När goda råd var dyra så väcktes den en gång så
framgångsrika Malmöandan åter till liv. Det skedde i form av ett tiggarbrev till
regeringen undertecknat av kommunens båda största politiska partier, Socialdemokraterna och Moderaterna.
Att industristaden Malmö befann sig i kris var kanske inte så svårt för de båda
största politiska partierna att enas om. Efter en tids diskuterande kom man även
fram till att det nog var på det viset att det även var välfärdskommunen Malmö
som krisade. Det senare kunde avläsas i att närmare 30 000 av Malmös invånare
sedan 1970-talet flyttat till och börjat betala skatt i kranskommunerna. Eftersom
dessa kommuner, tvärtemot vad man trott, inte ville gå upp i Malmö kommun blev
goda råd för att hitta nya skatteinkomster dyra.
När man kommit så långt i krismedvetande i Malmö hade man nått en vändpunkt.
Nu lämnade man det "industriella tänket" bakom sig och började leta efter andra
och nya sätt att utveckla Malmö. På det viset kom krisen att fungera som en mental
och idemässig öppning för olika aktörer att oavsett politisk och annan hemvist kunna
formulera nya visioner och strategier för Malmös framtid.
Det ledde så småningom till att staden ömsade skinn och från sent 1990-tal
brukar Malmö i stället omväxlande beskrivas som kunskapsstaden, upplevelsestaden
och evenemangsstaden.
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Fig. 13. Turning Torso. Foto: Arne j ärtelius. - Privat ägo.
"] och med Turning Torso börjar en ny tideräkning i Ma lmö. Så var fallet också när den stora
kranen på Kockumsvarvet monterades ned och skeppades iväg eller då Öremndsbron stod klar.
Människorna i staden gör nu resan mellan ögat och hj ärtat." Det stå r att läsa i boken Turning
Torso med text av Bjö rn Ranelid .
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2 005

Turn1ng Torso
Adressen till Turning Torso är Lilla Varvsgatan 14 i Västra hamnen; det som helt
nyligen var Kockumsområdet. Dit kan man på några minuter ta sig med stadsbuss
2 från Centralstationen.
Turning Torso används idag ofta som flaggskepp i platsmarknadsföringen av
staden. Torson, eller TT som den också kallas, är även ett av de flitigast använda
motiven på vykort som skickas från Malmö.
HSB Turning Torso, som det egentliga namnet är, började byggas 2001 och stod
inflyttningsklart 2005. Konstruktionen av huset bygger på nio kuber med fem
våningsplan i varje, totalt 54 våningar. I de två nedersta kuberna finns kontor. Kub
tre till kub nio innehåller 147 hyreslägenheter.
Det tar 38 sekunder att förflytta sig från entreplanet till den översta våningen i
någon av bostadsdelens tre hissar. Hela konstruktionen vrider sig långsamt 90 grader
på sin väg upp. Arkitekt är spanjoren Santiago Calatrava.
I kommunens detaljplan för boendeutställningen BoOl från 1999 fanns
möjligheten att bygga ett 25-våningshus på det som blev platsen för Turning Torso.
Det slutade med att HSB byggde ett dubbelt så högt hus som planerat i ett ständigt
uppåtsträvande Malmö.
BoOl var den första etappen i en ny boendestrategi för Malmö. Den syftade till
att locka tillbaka höginkomsttagare som med början under 1970-talet lämnade
staden för kranskommunerna. Turning Torso är en del av en strategi som även sett
Västra hamnen bli till ett bostadsområde med flera tusen boende, ett stort antal
företag och flera tusen högskolestuderande. Som flaggskeppet i området, ja, för
hela Malmö (den ekonom iskt sett så mycket viktigare Öresundsbroförbindelsen får
ursäkta), tronar Turning Torso.
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Fig. 14. Visionsbild utbyggnad Hyllie. !lLustration: Dziugas Lukosevicius. "Samsyn Hyllie".

''Malmö ligger nog fore andra städer i Sverige när det gäller modernitet. Det har blivit mer
internationellt och mångkulturellt. Det är just vid brytpunkten som det händer och där spännande saker sker. Det märks mer i Malmö än i andra städer." Der säger professorn i erno logi
Per-Markku Risri lammi inrervjuad i en rek lambi laga om Malmö ri ll Dagens lndusrri i
okrober 2011.

68

MALMÖ UNDER IOO ÅR I ELVA TABLÅER

2 014

Hyll1e - upplevelsestaden
Dagens mest moderna Malmö ligger i Hyllie, sex tågminuter i Citytunneln från
Malmö C. För 15 år sedan producerades här grödor av olika slag. Idag är man i
färd med att skapa vad som kallas en upplevelsestad. Först ut var Malmö Arena.
Här finns vidare norra Europas största shoppingcenter, Emporia, MalmöMässan
har flyttat hit från Kockumsområdet, IKEA ska bygga ett globalt mötescenter för
600 anställda i Hyllie, och det ska byggas mer än 2 000 bostäder i området. Fram
till 2015 växer här Malmös nya stora centrumområde fram.
Stadiga Energimyndigheten beviljade 2011 Malmö stad och energibolaget E.ON
medel för att i Hyllie bygga Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. Samma
år färdigställdes Vattenparken, områdets gröna oas. Det är en av många delar i
skapandet av det hållbara Malmö till 2025.
Malmö har ett flertal byggnader som givit eko utanför stadens gränser. Bakom var
och en av dessa har någon "stark man" bröstat upp sig och lett sitt vinnande leende.
Hyllies "s tarke man" heter Percy Nilsson, affärsman och utnämnd till Arets skåning
2008. Det var han som skapade Malmö Arena, hemmaarena för ishockeylaget
Malmö Redhawks, men framför allt i tjänst som magnet för större evenemang som
handbolls-VM 2011 och finalen i Eurovision Song Contest 2013. Percy Nilssons
nästa projekt i Hyllie är ett hotell, Arenahotellet, som ska stå klart 2015.
Hyllie kan ses som den senaste etappen på Malmös väg från "härdsmältan" 1995
till landets modernaste stad 20 år senare.
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Rädda Malmöf1 [men
- Autoimages
AV STEFAN ERSGÅRD

I den decentraliserade och snabba mediavärlden kan det tyckas förvånande att utgivningen av "Mitt Hjärtas Malmö" är den populäraste DVD-serien i Malmö med lokala
historiska filmer. Seriens spänner över 100 års malmöhistoria med unika filmbilder från
1908 och fram genom decennierna - en spännande expose över Malmös snabba utveckling och stadigvarande förändring. Filmproduktionsbolaget Auto Images utgivning
inleddes 2005 och hösten 2013 utkom volym 12. Serien går hand i hand med de dokumentärproduktioner, som leds av producenterna Magnus Gertten och Lennart Ström
Genren och Ström, som äger Auto Images, konstaterar att privatfilmerna från
Malmö inte endast är en angelägenhet för inbitna hembygdsentusiaster i de äldre
årskullarna. Bland seriens ivrigaste påhejare finns också många unga personer, som
söker i närminnet efter miljöer och händelser som de inte sett eller varit med om.
Filmerna i "Mitt Hjärtas Malmö" har väckt en passion för Malmös moderna historia,
och filmerna beskriver stadens omväxlande utveckling från en genuin industriort
till en stad som blivit centrum även för utbildning och kunskap. Gertten och Ström
hävdar att de äldre rörliga filmbilderna underlättar förståelsen för hur stadens miljöer
och invånarnas villkor egentligen ser ut på 2000-talet.

Rädda Malmöfilmen
"Mitt Hjärtas Malmö" föddes ur en produktion från 1999. Tre dokumentärfilmer
med Malmö som spelplats kom att ingå i trilogin "Far till staden", "En doft av
choklad" och "Rolling Like a Stone". Dessa filmer har för övrigt visats i Sveriges
Television vid flera tillfällen.
Magnus Gertten och Lennart Ström berättar:
Vi behövde arkivbilder som kunde gesralra err Malmö som var under förvandling och vi
började söka efrer privara super-8-filmer. Vi fann filmer som fungerade srorarrar. Super-8
bidrog med en speciell ron och va r i färg. Men vi blev medverna om arr dessa filmer höll på
arr försvinna och då srarrades projekrer Rädda M almöfilmen.

71

RÄDDA MALMÖFILMEN

Ur denna räddningsaktion föddes så småningom "Mitt Hjärtas Malmö. Ström
och Gertten insåg att flertalet filmer hade kvalitet för att kunna ges ut på dvd.
Visserligen krävdes ett srort arbete med att klippa ihop filmerna, rensa dem och inte minst
sätta musik och ljud till. Film är ett berättande och vi ville berätta en hisroria om Malmös
förvandling genom privata filmer, och detta måste hålla hög kvalitet samt skapa tillfälle
för åskådaren att identifiera sig med forna tiders malmöbor och känna deras känslor för
händelser i deras förgångna Malmö. "Mitt Hjärtas Malmö" har skapat ett kollektivt och
knivskarpt minne av platser, miljöer mysterier och händelser, som för många åskådare tidigare bara varit höljda i dunkel. Caroli, Lugnet, Bullrofta, spårvagnarna och husarerna är
inre längre mysterier för dem som inre var med. "Mitt Hjärtas Malmö " är kanske det största
filmprojektet i Malmö någonsin .

.. MITT

HJARTAS
MALMÖ

//VOL 1 1953-1965

Fig 1. Affisch samt
Omslag till den forsta
DVD:n i serien Rädda
Malmö.filmen .
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Populär filmserie
Serien har sedan premiärutgivningen hösten 2005 prisats i media och varit en
storsäljare i handeln i nivå med de bredaste Hollywood-filmerna. Filmerna har ofta
visars offentligt på biblioteken i Skåne, hos konstgallerier och studiecirklar. "Mitt
Hjärtas Malmö" har väckt uppmärksamhet på filmfestivalen Nordisk Panorama, hos
filmklubben Doc Lounge och på Malmöfestivalen samt i många andra sammanhang.
Mitt Hjärtas Malmö har blivit ett signum för för Auto Images vilket har
påverkat övriga produktioner och olika medarbetare som filmfotografer, klippare,
ljudbearbetare, filmmusiker och journalister.
Magnus Genren och Lennart Ström betonar att framgången med projektet
inte hade kunnat nås uran privatfilmarnas generositet och intresse. Dessutom har
projektet fått betydelsefullt stöd av Malmö Museer och M almö sradsarkiv.

Svår ekonomisk balans
Försäljningen har genom åren skapat god omsättning men, hävdar Gemen och
Ström, projektet är ett nollsummespel som balanserar på slak lina. D et krävs 1518 månader för att tjäna ihop till kostnaderna vilket har skapat likvida problem.
Försäljningen har dessutom påverkats av att flera återförsäljare försatts i konkurs.
Finansieringen av projektet har varit möjlig tack vare stöd från Kulturhistoriska
Förening, Malmö Förskönings- och Planteringsförening, Sparbankssrifrelsen Skåne
och Malmö stad.
Rörli ga bilder erbjuder en an nan dimension än
art bläddra i en bok. Perspektivet vidgas och
förståelsen ökar. Förutom art se hur Ma lmö
såg ur en gfog i rid en erbjuder filmern a en
ova nligt lärrs mälr hi storielektion , säger
Magnus Gercren och Lennart Ström.

Fig 2. Stefan Ersgård har skrivit
en bok om Malmö på temat 'Mitt
Hjärtas Malmö".
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"Mitt Hjärtas Malmö" har sedan 2005 utkommit i tolv volymer.
Auto Images har köpt filminslag från Sveriges Television för att täcka större
händelser i Malmös historia under 1900-talet, bland annat åren under andra
världskriget, flygplanskapningen på Bullrofta, inslaget om Ingmar Bergmans tid
på Malmö Stadsteater och övergången till högertrafik.
Auro Images uppskattar försäljningen sedan 2005 till 75.000 dvd.
I framtiden planerar Auto Images att exponera sin stora filmsamling via
smartphones, ipads och sociala medier.
Hösten 2012 utkom boken "Mitt Hjärtas Malmö - Minnen från en stad" av
Stefan Ersgård på Bokförlaget Roos & Tegner i Malmö.
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Odaterad Malmökarta
AV STAFFAN GUDMUNDSSON

Det finns en karta i Malmö stadsarkiv med de imponerande måtten 270 cm x 215 cm.
Överst på kartans högra hörn står det skrivet "KARTA öfver MALMÖ STAD" och
på baksidan finns en pappersetikett med informationen "Stadsingenjörskontoret, Nr
42 Litt M". Kartan var en gåva från Stadsbyggnadskontorets arkiv till Stadsarkivets
100-års jubileum år 2003.
Kartan är ovanligt rik på detaljer men är märkligt nog odaterad, och i denna
artikel gör jag därför ett försök att datera kartan, men även hitta den eller dem som
har ritat detta enastående dokument. Det är även viktigt att förklara anledningen
till dess upprättande. Kartan har med tiden blivit skör och fått sprickbildningar,
och kan därför inte här visas i sin helhet utan endast de delar eller detaljer som är
aktuella för datering.

Iakttagelser for tidigast datering
I början av 1800-talet hade det gamla fästningsverket kring staden raserats och på
detta område uppfördes en ny bebyggelse som kom att kallas "Nya staden" och som
började ta form med gator och kvarter 1806-1807. Det mesta var klart omkring
1810-1811. På den odaterade kartan är fästningsverket borta och den "Nya staden"

Fig. 1. Skrivet på den odaterade kartan: KARTA öfver MALMÖ STAD. - Foto: Staffan
Gudmundsson.
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är fullt utbyggd, vilket gör att kartan kan dateras till omkring 1810 som tidigas t
uppgjord.

Byggnader som datering
Byggnader är en möjlighet för datering och på kartan finn s två intressanta byggnader
vid hamnen. D en ena är Sjötullkammaren vid Norra Vallgatan, mitt fra mfö r kvarteret
Mercurius, som uppfördes 1836 och ersatte det gamla Sjötullskammarehuset. D et
var två vå ningar högt, långt stenhus att användas till tullkammare och tullpackhus
samt innehöll lokaler för tolagskassören och vågmästaren, stadsvåg, handelsbörs m m.

Fig. 2. Högvakten och Sjötullkammaren på den odaterade kartan. -Foto: Staffen Gudmundsson.

Fig. 3. Högvakten vid
Norra Val/gatan som
uppfördes 1837 Här
fanns vakthållningen
fram till 1862 och
byggnaden var sjukhus åt Kronprinsens
husarregemente till
1897 Revs på hösten
1898. - Foto: Malmö
Stadsarkiv.
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Fig. 4. Östra Folksko/an på den odaterade kartan. Den
12 november 1849 inskrevs 210 fattiga barn i skolan, 141
pojkar och 69 flickor. Johan August Rosen blev anställd
som forste skollärare bland 18 sökande. Skolan kom att
kallas Fyrkappan p g a byggnadens fyrkantiga form men
blev sedermera utbyggd och skolans namn ändrades med
tiden till Österportskolan. - Foto: Staffan Gudmundsson.

Det revs 1879. Den andra
är Högvaktsbyggnaden som
uppfördes 1837 och låg mitt
framför kvarteret Jörgen Kock.
Det ger en datering av kartan
tidigast 1838.
När 1842 års folkskolestadga
fastställdes fanns i Malmö en
enda folkskola, den s k Stora
Fattigskolan.
Denna skola kom till 1806
och var då belägen i fattighuset
(f d kronobarnhuset), men
1827 hade skolan flyttats till
en fastighet på nuvarande
Västra skolans tomt. Granne
till fattigskolan Drottning
Josefinas slöjdskola för fattiga
flickor, som hade bildats 1826.
Barnen från fattigskolan och
slöjdskolan, 300 stycken,
undervisades samtidigt
i ett läsrum av en enda
lärare, Valenrin Djurberg.
Han började tjänstgöra på
fattigskolan 1826 och slutade
1866. En riktig krutkarl
med andra ord. Under hans
levnad nämndes skolan den
Djurbergska, men namnet
ändrades till Västra skolan efter
Östra Folkskolans tillkomst
1849. På kartan finns Östra
Folkskolans byggnad inritad
på hörnet Stora Kvarngatan
och Norregatan i kvarteret
som sedermera fick namnet
Fliten, vilket ger en datering
av kartan tidigast 1850.
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Fig. 5. Östra Folksko/an vid hörnet Stora Kvarngatan och Norregatan i kvarteret Fliten. Skolan
byggdes till 1866. - Foto: Malmö Stadsarkiv.

Saknad kyrkogårdsmur - en datering
En iakttagelse på kartan och inte så långt från nämnda folkskola väcker intresse
för granskning, och det är kyrkogården vid S:t Petri kyrka. Här är den inritad
med gångar och grönområden, och den gamla kyrkogårdsmuren är borttagen. När
hände detta? Ja, följande information ger en datering. I september månad 1853 tog
kyrkan upp frågan om murens borttagande som hade en längd av 288 alnar (ca 132
m) och den 11 oktober såldes muren samt 4 par kyrkoportar med beslag och 32 st
kyrkoporrspelare på auktion. På våren 1854 var kyrkogården utlagd till plantering
vars gravstenar tidigare hade placerats inne i kyrkan och man kan då konstatera att
kartan är ritad tidigast sommaren eller hösten 1854.
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Fig. 6. Kyrkogårdsmuren är borttagen på den odaterade kartan. Vid forsäljningen av muren
var viLlkoret att muren skuL!e nedtas på köparens bekostnad. Det fanns nio köpare som var och
en köpte en del av muren. Den största biten, 70 aln, köpte handelsman Nils Peter Löhr. - Foto:
Staffan Gudmundsson.
Fig. 1. Litografi av S:t Petri kyrka på 1840-talet. Kyrkogårdsmuren är synlig på södra sidan
utmed Själbodgatan och på östra sidan utmed Mäster Nilsgatan. - Foto: Malmö Stadsarkiv.
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Ljus i mörkret
På vissa kartor finn s vatten- och avloppsledningar utritade och är markerade var
de är dragna i staden. För att skilja dem åt har de i regel markerats med blå- och
brunfärgade linjer. Sådana detaljer finn s även på den odaterade kartan, men till
sk illnad frå n andra kartor visar de brun fä rgade linjerna här något helt annat. En
notis i tidningen Snäll-Posten lördagen den 2 september 1854 avslöj ar detta:
Gasen var i går afron ränd hela sraden öfwer i 223 lykror, och öfwer ingången ri ll Hr Fricks
horel war a nbragr en ekläre ri ng af många hund rade gaslågor, i form af en sol, som spridde
err bländande sken och gjorde en prakrfu ll effekr.

På fredagskvä llen den 1 september hade Malmöborna samlats fö r att beskåda
ljusfenomenet av gaslyktors sken över staden för fö rsta gången. Ja, men i ärlighetens

Fig. 8. Inritad gaslykta på den odaterade kartan på hörnet Norra Val/gatan och Fiskaregränd
mellan kvarteren Fisken och Neptun . D en brunforgade linjen utmed Fiskaregränden visar
gasledning. - Foto: Staffan Gudmundsson.
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Fig. 9. ljkort från Östergatan visar en gaslykta på 1890-ta!et. - Foto: Malmö Stadsarkiv.

namn så var det inte riktigt, för kvällen tidigare hade man gjort ett prov för att se
att lyktorna fungerade samtidigt och det lyckades utomordentligt.
Före övergången till gaslyktor hade staden inte varit helt mörklagd. Sedan en
längre tid tillbaka upplystes stadens större gator och torg av s k arganska lyktor
med tran eller olja.
Användandet av gaslyktor i Malmö började då en engelsk ingenjör vid namn H .
A. Milne den 29 maj 1852 ansökte hos magistraten om att få inrätta ett gasverk
i Malmö. Efter godkännande bildades Gaslysningsaktiebolaget. Marken som
gasverket kom att byggas på, sedermera kvarteret Gasverket, köpte bolaget den 11
juli 1853 av handelsman Frans Henrik Kockum och kom att stå färdig ett år senare.
De brunfärgade linjerna på kartan visar alltså på gasledningar och kartritaren
har omsorgsfullt illustrerat detta genom att rita in lyktor och var dessa stod belägna.
Kartan måste ha kommit till tidigast i slutet av 1854.
Får här göra en rättelse vad gäller datumet för gaslyktornas tändande. I Malmö
stads krönikebok Il av stadsarkivarie A. U. Isberg, skriver han att denna händelse
inträffade den 1 juli, vilket inte är korrekt.
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Stam banan
Det skulle ha varit förträffligt om kartan kunde daterats kring tiden för gaslyktornas
tillkomst, men andra detaljer på kartan visar annorlunda. En av dessa detaljer visar
stationsbyggnaden och då är det tidigast 1857 som kartan kan dateras. Stambanan
började byggas 1856 och den 1 december samma år invigdes sträckan Malmö-Lund.
Invigningen började kl. 9 på f m med tacksägelse och bön i S:t Petri kyrka. Därefter,
kl. 11, avgick första tåget till Lund med kanonsalut. Konungens namnskiffer i guld
och blå sköld med svenska flaggor prydde lokomotivet front och människor hade
samlats i tusental längs kanalen ända till Kirsebergsbackarna. Vid tillbakafärden

Fig. 10. Stationsbyggnaden
eller banhuset som det står på
den odaterade kartan. - Foto:
Staffan Gudmundsson.
Fig. 11. Stationsbyggnaden
fore branden 1866. - Foto:
Malmö Stadsarkiv.
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från Lund mottogs tåget med musik och ingenjör Beijer förklarade banan öppen och
utbragte ett leve för konungen, vilket besvarades av folkmassan med ett niofaldigt
hurrarop. Därefter sjöngs folksången och kl. 1 på e m var det fest på S: t Knutssalen
för 300 inbjudna.

Ett allmänt sjukhus
En byggnad utmed Slottsgatan är en annan detalj på kartan som visar på en senare
datering än stationsbyggnaden, nämligen stadens allmänna sjukhus som låg på
västra sidan i kvarteret som sedermera fick namnet Josefina och som öppnades den
3 november 1857. Därmed är det tidigast 1858 som kartan kan dateras.
Sjukhusvården i Malmö före denna tid var minst sagt obetydlig, inte minst när det
gällde stadens egna sjukhus och då skall man inte förväxla detta med hospitalet som
var en plats för ålderstigna och psykiskt sjuka. Från 1768 fick Malmöborna resa till
Lund för att vårdas och ett eget sjukhus för Malmö kom inte till stånd förrän 1782
som kom att förläggas på Humlegatan med plats för två patienter. Detta "sjukhus"
upphörde 1803 och det skulle dröja ända till 1838 innan staden fick ett nytt sjukhus
igen, men då ämnat för de fattiga och den tjänande klassen d v s tjänstehjon och
andra mindre bemedlade bland stadens invånare. Övriga invånare fick fortsätta
att resa till Lunds lasarett. Verksamheten blev här mycket kortvarig och nedlades
redan 1 september 1841. Men tanken om ett sjukhus fanns fortfarande kvar och
efter flera turer och där emellan koleraepidemin 1850 hade man kommit så långt

Fig. 12. Byggnaden på kartan visar Allmänna sjukhuset utmed Slottsgatan på västra sidan i
kvarteret Josefina som öppnades den 3november1857 På östra sidan ligger Västra Folksko/an
och Fattighuset samt Josefinas slöjdskola. - Foto: Staffan Gudmundsson.
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Fig. 13. A!Lmänna sjukhuset vid Slottsgatan i kvarteret Josefina. - Foto: Malmö Stadsarkiv.

att man i februari 1853 tillsatt en sjukhusbyggnadskommitte för uppförande av ett
nytt sjukhus i Malmö. Platsen för detta bestämdes där byggnaden vid Slorrsgaran
finns inritad.

Plats for ett regemente
Vid "Nya stadens" tillkomst delades området upp i så kallades raseringskvarter. Ert
av de större kvarteren kom sedermera att få namnet Husaren av förklarliga skäl.
Kvarteret hade vid försäljning 1808 styckats upp i två tomter, västra och östra. Den
västra delen kom att tillhöra Kungliga Maj:r och Kronan och marken hade upplåtits
till Kronprinsens Husarregementes stallar och kaserner. Då militären nu skulle förläggas på en och samma plats skulle staden också efter hand bli av med ett gammalt
system, som hade varit ett ständigt problem för borgarna, nämligen skyldigheten
med inkvartering av militär. Redan 1813 började man med uppföra byggandet för
stallar och en kasern, och ridhuset på Drorrningrorger kom till 1850. Ytterligare
ett stall uppfördes 1857 och en kasern blev klar på hösten 1858 som kom att ligga
utmed Östra Tullgatan. På kartan finns regementets samtliga byggnader utritade
vilket gör att man kan datera kartan tidigast våren 1859. Kronprinsens Husarregemente flyttade 1897 till nybyggda kaserner vid Regementsgatan. Kasernerna revs
1960 och på marken uppfördes Kronprinsen som stod färdig 1964.
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Fig. 14. På den odaterade kartan finns Kronprinsens Husarregementes kaserner inritade på
västra delen i kvarteret, som sedermera fick namnet Husaren. På östra sidan om kvarteret finns
den utlagda promenaden och kanalen. På västra sidan om kvarteret kan man se en del av en
byggnad som är ridhuset på Drottningtorget som uppfördes 1850. Här blev det senare saluhall,
Malmö Museers vagnmuseum, Humanitetens Hus och Röda Korset och numera har det gamla
ridhuset omvandlats till Boulebar Malmö. - Foto: Staffan Gudmundsson.

Fig. 15. Kronprinsens Husarregementes kaserner vid slutet av 18 00-talet. Byggnaden på östra
sidan ses kasernen som uppfördes 1858 och som ligger utmed Östra Tullgatan . - Foto: Malmö
Stadsarkiv.
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Kvarteret Kockum - en slutlig datering
Vi håller oss kvar i den östra delen av staden för nästa datering. Vid försäljning
av de så kallade raseringskvarteren köpte rådman Sven Johan Callman den 8 maj
1820 östra delen av nr 9 utmed Rörsjögatan (kvarteret Höken) och nr 10 (kvarteren
Storken, Gasverket och Kockum) som omgavs av Norre-, Stora Kvarn-, Rörsjöoch Stora Nygatorna. Denna stora plats kom att kallas "Callmanska lyckan" och
låg under lång tid öde och obebyggd. Callmans änka Anna Catharina Murman
sålde hela marken den 28 november 1846 till handelsman Frans Henrik Kockum,
som efter en kort tid började stycka upp delar av området i tomter till försäljning.
På den odaterade kartan är denna plats noga detaljerad. En del av området, som
sedermera får kvartersnamnen Höken, Storken och Gasverket, är bebyggda, men
området som omgavs av Rörsjö-, Frans Henriks-, Gasverks- och Stora Nygatorna
och som är kvarteret Kockum idag, är fortfarande en öde och obebyggd plats och
skall så vara fram till hösten 1859 då den blir styckad i 16 tomter. Den 28 november
samma år börjar försäljningen av tomterna. Utifrån dessa fakta skulle det betyda
att kartans upprättande kan dateras till våren/sommaren 1859. Skall nämnas att
på kartan finns det gamla avloppsstället inritat, som gick rakt igenom det område
som senare blev kvarteren Hjorten och Jerusalem. Där avloppet hade haft sin gång
blev en gata utlagd 1861 , benämnd Jerusalemsgatan.
Kan då denna datering vara korrekt? Ja, hittills har ju endast detaljer på kartan fått
vara fakta eller sökinstrument för datering men vad kan stadens handlingar i övrigt
säga om kartan som eventuellt kan styrka eller bekräfta dateringen. Efter mycket
sökande hittades till slut en högst intressant information, som ger den bekräftelse
som behövs för kartans datering och det är en skrivelse i stadskassans räkenskaper
med önskan om förskottsbetalning till ett arbete, daterad den 30 juni 1858 och
undertecknad av lantmätare Georg Gustafsson. Vad det var för slags arbete som
lantmätaren skulle utföra kan man utläsa i skrivelsen:
Såsom förberedande kostnader i och för fullständig beskrivning öfver Malmö Stads tomter
anhå ller undertecknad ödmjukast att, mot redov isningsskyldighet, af stadskassan få uppbära 200 Rdr Rmt, emedan jag tills vidare måste åsidosätta en del af mina eljest, inkomstgifvande göromål.

Lantmätare Gustafsson hade den 12 julis å erhållit dessa pengar som ett förskott
till sitt arbete, som alltså bestod i att utföra en "fullständig" tomtkarta över staden
och det råder inga tvivel om att det är den odaterade kartan det är frågan om här.
Planeringsarbete, mätningar med mera har han då säkert påbörjat hösten 1858 för
att mot våren/sommaren 1859 avsluta sitt stora arbete med stadskartan. Men vad
var då anledningen till upprättandet av denna karta? Svaret finner man vid ett
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sammanträde som magistraten höll den 29 september 1855. Ordföranden hade då
tagit upp nödvändigheten av ny nummerordning i staden och anledningen till detta
var att stadens tomter skulle ha en "rättvis och billig uppskattning av den samma i och
for bestämmande av de samhällsbidrag som bör dem vidlåta". I samband med detta
skulle en fullständig tomtkarta över staden vara nödvändig. Ordföranden förklarade
att en sådan karta inte hade kunnat beställas, då det blev alldeles för stor utgift för
stadens kassa, men att han själv hade förhandlat med kommissionslantmätaren
Georg Gustafsson om ett pris och innan årets slut skulle Gustafsson upprätta
tomtkartan med beskrivning över staden inom kanalen och även hamnen med dess
anläggningar. Av någon anledning blev inte kartan färdig vid tänkta tid. Den blev
inte ens påbörjad förrän tre år senare. En karta där samtliga tomter var inritade
med längd och bredd samt tomtnummer var något som staden saknade och kartan
som Gustafsson upprättade är då förmodligen den första "fullständiga" tomtkartan
över Malmö.

Fig. 16. Området
visar "Callmanska
lyckan " som Frans
Henrik Kockum köpte
den 28 november
1846 (kvarteren
Storken, Gasverket
och Kockum).
Den sydvästra
delen på kartan
är öde (kvarteret
Kockum) fram till
hösten 1859 då den
styckas upp i tomter.
- Foto: Staffan
Gudmundsson.
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Husnummer - information till datering ·
Malmö har under tidernas lopp varit i ständig förändring och detta gäller inte minst
bebyggelsen med gator och kvarter. Under en tidsperiod på mer än 400 år hade
staden endast gatunamn som riktmärke och det kan vara svårt för oss i dag att förstå
hur saker och ting var uppbyggda och fungerade då det varken fanns gatuadresser,
husnummer eller kvarcersnamn. Inte förrän vid slutet av 1600-calec kom denna
medeltida "ordning" med enbart gatunamn att ändras i den meningen att stadens
tomter blev numrerade. Magistraten hade nämligen den 9 februari 1692 tagit ett
beslut om inventering av stadens samcliga hus och tomters storlek same vilken typ
av huskonscrukcion det var och beslutade även att numrera varje tomt 1, 2, 3, o s
v. Men då nummerordningen inte följde någon strikt ordning och ibland gick rakt
igenom kvarter var detta ohållbart. Denna oordning upphörde också redan efter
två år, 1694, då man införde en likadan nummerföljd men som i stället gick gata
upp och gata ner med utgångspunkt från Öscerporc.
1694 års husnummerordning var inte ämnad för allmänheten utan var en
stadens angelägenhet, som skulle ligga till grund för mantals- och uppbördslängder
och var Malmös första. Någon numrering på själva husen förelåg inte. Ännu vid
1700-calecs slut var husen i Malmö troligen fortfarande i avsaknad av nummer
men vid 1800-calecs början finns det information om verkscällning, både av utsatta
gatunamn och numrering på husen. I stadens räkenskaper den 14 november 1806
finns en kvittens för utbetalning till målare Christian Lundberg som hade utfört
ett arbete genom att ha "skrivit alla stadens gator och gränders namn med oljefarg".
Gatunamnen hade efter en tid blivit oläsliga och den 30 oktober 1813 fick stadens
äldsta till uppgift att se till så att gatunamnen blev tydlige utsatta igen. Stadens
äldsta ansåg, att skulle gatunamnen bli mera varaktigt framöver så vore det bäst om
de målades på kopparplåtar och man överlät uppgiften till scadsfiskal Falkman om
gatornas rätta namn som skulle målas med vita bokstäver på svart botten. Någon
uppgift i stadens räkenskaper om utbetalning eller beställning för tillverkning av
kopparplåtar till gatunamnen har inte påträffats.
Samtidigt med gatunamnens förbättrande kom en annan kungörelse från
magistraten, att samcliga husägare inom 14 dagar skulle sätta nummer på sina hus då
husnumren saknades på flera ställen. Vid ohörsamhet av detta skulle vederbörande
åtalas och få böta. Här får man intressant information om att husen vid den här tiden
hade nummer på fasaden och tydligen har haft det en tid. När detta verkställdes
första gången är oklare.
Ännu i början av 1860-calec var den gamle tjänaren vid liv, nummerordningen
från 1694, men skulle snart lämna sin tjänst. Uttrycket "Ut med det gamla, in med
det nya" kom här väl till pass då magistraten den 1 november 1862 föreslog en ny
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nummerordning som grundar sig på det möte magistraten höll i september 1855,
då man tog upp behovet av ny nummerordning. Det nya förslaget visade sig vara
helt annorlunda än det tidigare som hade haft kronologisk nummerföljd gata upp
och gata ner. Nu var det tänkt att man skulle införa namn på varje kvarter som
skulle skrivas på kvartershörnen och tomterna sinsemellan numreras inom varje
kvarter samt att numreringen skulle skrivas med romerska siffror och målas med
svart oljefärg innanför fastighetens huvudingång. Vidare skulle varje fastighet ha
ett adressnummer som skulle sättas över huvudingången och att adressnumreringen
skulle följa gatusträckningen från norr till söder och från öster till väster i oavbruten
nummerföljd samt att fastigheterna på högra sidan skulle utmärkas med udda siffror
och på västra sidan med jämna siffror. Man föreslog också att adressnumren från
norr till söder skulle målas med gula siffror och från öster till väster med vita siffror
och slutligen att plåtar skulle sättas över huvudingången med adressnummer på
samt målas med svart oljefärg och bekostas av fastighetsägarna.
Det skulle dröja nästan två år innan förslaget till den nya nummerordningen åter
togs upp av magistraten, vilket var den 10 augusti 1864, men som då i praktiken
var klar att användas med nummer och namn på kvarter.
1864-års nummerordning kom att gälla fram till 1929, då man gjorde den
ändringen att siffrorna i fastighetsbeteckningen ändrades från romerska till arabiska
siffror som fortfarande gäller idag. Adressnumreringen från 1864, som var Malmös
första, kom att vara i bruk fram till 1913 då en ny adressändring kom till stånd
gällande hela staden.
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Lärdomar av koleraepidemin
i Malmö sommaren 1850
AV STIG CRONBE RG

Kolera, denn a egendo mliga och mys ri ska fi ende, so m srrunrar i all a erablerade epidemilaga r, och fl yger fram med sa mm a has tighet som loko mo tiv och skepp öve r land och hav,
död and e en av tre på vilken den fäs ter sitt pes rbärande gift.

Så dramatiskt beskrev man kolerautbrottet i Philadelphia 1849.
Påföljande år 1850 drabbades Malmö. Det var under en värmebölja i slutet av
juli som koleran slog till.
Såväl i staden Ma lmö som i de närm as r de r inrill li gga nde trakrer va rder under sisra häl fte n
av juli månad 185 0 en i hög grad srark och tryckand e vä rme, hvilken uran afbrott fo rtfo r
äfven under fö rsta hälfte n av augusri. T hermo merern steg till +26° +27° a +30° i skugga n, under det att baromerern bibehåll sig oföränderli gt låg, och i den va rm a qvafva luften
rådde en full srändi g vindsrill a. Gas triska och rheum ariska åko mmor voro under denna rid
de mes t freqvenra sjukdomsformern a; rill dem slöro sig snart di arrheer och koleriner, och
en viss benägenher fö r kra mp och konvulsiva rycknin ga r begynre äfve n taga plats inom
symro mgrupperna.

Så suggestivt inleder statsepidemiologen C. G . Grähs sin dramatiska skildring
under den mera byråkratiskarubriken: "Statistisk berättelse om koleraepidemien i
M almö 1850", som publicerades av PA Norstedt & söner i Stockholm 1851.
D et andra kolarafallet i Malmö drabbade min farfars mors kusin sadelmakare
Sjöströms hustru Anna Maria Sjöström, 47 år gammal, boende på Skomakaregatan.
Hon hade onsdagen den 718 fått diarre. Sju dagar förut hade fru Sjöström kommit
från Helsingborg, där hon hade druckit brunn och badat. Vid ankomsten hem
befann hon sig väl, men var oförsiktig nog att lägga av en vadderad stubb och ådrog
sig troligen därigenom diarre, hvilket dagen därpå eller den 8/8 tilltog så att hon
måste gå till sängs vid middagstid. Nu förenade sig härmed symptomerna av en så
intensiv kolera, att hon avled följ ande dag den 9/8 kl. 2 e.m. , 14 timmar efter det
egentliga insjuknandet. Fru Sjöström. stod lik i sorghuset till måndagen den 12/8,
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då hon bisattes på kyrkogården, och onsdagen den 14/8 hölls begravningen med
full ceremoni.
Belysande är också det fjärde kolerafallet prästdottern Mamsell Wred från Västra
Alstad, som vistades i Malmö för att "begagna" bad och dricka saltsjövatten mot
skrofler och bodde hos en sjörullsvaktmästare Jacobsson på Ostindiefarargatan. Hon
hade 11/8 om morgonen vaknat med diarre, på fm. tagit kallt bad och druckit tre
dricksglas saltsjövatten, därpå ätit en stark middag samt både före och efter middagen
förtärt krusbär. Kl. cirka 3 e.m. insjuknade hon i häftig kolera och afled den 12/8
f.m. Den 13/8 fördes hennes lik till Västra Alstad och bisattes där den 16/8 och
begravdes senare i Bara
Det förtjänar anmärkas, att varken i Västra Alstad eller i Bara inträffade några
kolerasjukdomsfall, och icke heller någon av de många personer som besökt det
Sjöströmska sorghuset eller bevistade begravningen insjuknade i kolera.
I sin strävan att rapportera så många upplysningar som möjligt som skulle
kunna vara av betydelse, meddelar provinsialläkaren i Malmöhus län, doktor Carl
Wieselqvist såsom anmärkningsvärt, "att vid den tid då cholerasjukdomen utbröt,
röda fläckar, liknande loppbett, å huden ofta förekomma hos dem, som badade i
öppna sjön".
Malmöborna stod inför en häftig koleraepidemi som inom två månader drabbade
nio procent av stadens befolkning. Totalt insjuknade i Malmö 1138 personer varav
378 avled. Av dem som insjuknade avled var tredje. I fortsättningen kom sjukdomen
främst att drabba de fattiga. Av de 378 personer som avled tillhörde samtliga utom
sju de lägre och fattigare arbetande klasserna. Det var mycket få som insjuknade
bland den tjänande klassen. Alla åldrar angreps dock.
Av 659 fångar på det dåvarande Länsfängelset (som då var inrymt i Malmöhus
slott) insjuknade 53 varav 21 avled. Av de 199 fångvaktarna insjuknade 15 varav
ingen avled.
Vid utbrottets början var man inställd på att koleran var en smittsam epidemisk
sjukdom som överfördes från person till person genom direktkontakt och att sjukdomens
spridning skulle hejdas genom smittskyddsåtgärder i form av sträng isolering.

Vilka åtgärder vidtogs?
1. Svenska Läkarsällskapets upplysningar om förebyggande av kolera delades ut till
allmänheten.
2. Yllemaggördlar och bäsk delades ut till fångarna på fängelset.
3. Staden indelades i sex läkardistrikt med var sin byrå till vilken anställdes l läkare,
2 sjukvakterskor och 2 bårbärare. Läkarna träffades till daglig konferens. Man
insamlade detaljerade uppgifter om allt som skedde.
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Fig. 1. Den klassisistiska huvudbyggnaden på dagens Monbijouskola har troligen uppfarts efter
att byggnaderna utsattes for mordbrand 1819. Det är bland annat denna byggnad som inrymde
kolerasjukhuset vid 1800-talets mitt. Uppgifterna kommer från A. U Isbergs handbok från 1922
sid 867ff - Foto: (MSA).

4. En vaktbyrå upprättades på Rådhuset i Handels Societetens lokaler. Den bemannades från kl 9 e.m. till 5 på morgonen och försågs med kusk och droska för
sj ukbesök.
5. Rökning gjordes med klor och tj ära.
6. Soppkokningsanstalt för fattiga ordnades i privat välgörenhetsregi.
7. Två kolerasjukhus öppnades bland annat där Kungsparken ligger i dag och
ett annat i värdshuset Mon Bijou vid nuvarande Spångatan. Sjukhusen erbjöd
tillsammans 66 vårdplatser vartill anställdes: 4 läkare, 4 biträdande läkare, 1
kommissarie, 1 vaktmästare, 2 sköterskor, 14 sjukvakterskor, 1 kokerska, 1 piga
och 8 drängar. Av denna personal på 36 personer kom tolv att avlida av kolera.
Dödsfallen inträffade tidigt i epidemin, när personalen inhystes och utspisades
på sjukhuset. Senare fick personalen gå hem för att äta och dricka i hemmet med
vatten från den egna brunnen och då upphörde dödsfallen bland personalen utan
att det inträffade olägenheter.
Infekterade hus och kvarter avspärrades ej.
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Berättelse ur Andreas Winquists samling på Malmö Stadsarkiv

Koleran
Angående koleraepidemierna i Malmö 1850 och 1853, jfr bl a artiklarna
i SDS (4/8 1950) och (29/10 och 5/11) samt i Tidningen Arbetet (14/11
1950) .
1853 dog en dotter till Andreas. I kolerans 2:a dag blev Andreas angripen
och måste till sjuk-huset som låg på Mon Bijou på den tiden. Den tiden
åkte inte någon patient i droska, man blev lagd på en enspännarekärra och
med en filt över sig och bands ett rep över och så kördes det i "starkaste
trav". Då man kom fram bars han i filten och lades i sängen, Så kom den
gruveligaste kramp, så att man föll i medvetslöshet. Behandlingen varvades
mellan att läggas i badkar och åderlåtning. En morgon, så saknade Andreas
bägge sina sidokamrater. En mamsell Carolina Geist (död av kolera 9/9
1853) såg jag hoppa ett par alnar rakt upp i sängen utav plågor, somliga
stöp och dog, när de kom in om dörren. Så gick det dagligen.
Under koleran sattes de avlidnas namn upp på rådhusdörren. En dag hade
sjukhusets stadsbud rapporterat Andreas avliden i koleran då hans namn
hade kommit på rådhusdörren. När Kockum hade kommit till fabriken hade
de berättat för honom att Andreas hade avlidit. Är det sant, sa Kockum,
den karlen ville jag inte varit av med, men sedan skickade Kockum rådman
Jungbäck ut till sjukhuset och rådmannen kom till Andreas där han låg i
sin säng och sa, hur är det med dig, du är rapporterad död, och Andreas
tackade rådmannen för hans godhet, så sa han, nu skall jag trösta Kockum,
att du lever. Senare på dagen hade Kockum själv ridit ut till sjukhuset och
pratat med doktorn. Doktor kom sedan och frågade Andreas, vad är du
för någonting hos Kockum. Andreas svarade att han inte är något annat
än en fattig arbetare, så gick doktorn ut, och sedan kom två karlar och
bar upp Andreas i andra våningen där han fick eget rum och uppasserska.
Doktoren var doktor Claes Johan Kjellman från Dalarna, han dog om
natten (10/9 1853) efter att Kockum hade varit ute vid sjukhuset om dagen.
Begraven på Gamla begravningsplatsen; en obelisk utmärker platsen, där
han och två andra läkare, Elias Ekeroth och Göthe Thome, som dog i
koleran vilar.
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Vilken behandling gavs?
Man behandlade utan påtaglig effekt med ett otal medel: kamfer, valeriana, opium
mm. Varma bad rekommenderades. I åtta eller nio fall prövades inandning med
syrgas men utan framgång. Vätsketerapi diskuterades ej.
Brännvinsmissbruk var vanligt bland de insjuknade men helnykterhet utgjorde ej
något skydd. Smitta genom personlig kontakt befarades till en början, men föreföll
efterhand som allt mer osannolik. Man misstänkte att sjukdomen införts med
båttrafiken från Liibeck, men det kunde avskrivas. Sex avlidna fångar obducerades
utan att man fann någonting märkvärdigt.

Orsakades koleran av ett contagion eller av miasma?
Från början misstänkte man ett smittämne, ett contagion, men senare tydde mycket
på att det rörde sig om en förgiftning och då närmast genom inandning av skadlig
luft, miasma.
Sundhetskollegiets expert doktor Grähs misstänkte att kolera-miasmatisk luft
bildats spontant i Malmö till följd av atmosferiska och telluriska störningar.
Fiskeläget Råå söder Helsingborg drabbades också av kolera vid denna tid, men
där ansåg prosten Peter Wieselgren att sjukdomen spridits genom ett contagion och
Malmts F ornm iones RSren ing1 acrie A .

Stortorget.

Fig. 2. Stortorget med Residenset, Rådhuset och Abergska huset, i bakgrunden syns även S. t Petri
Kyrka. Efter litografi av Ludvig messmann år 1857
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han tog helt avstånd från läkarvetenskapens esoteriska utsvävningar och menade
att denna smittsamma sjukdom borde bekämpas med avspärrning. Detta hävdade
också regementsläkaren Z. F. A. Stenkula.

Hur kunde mamsell Wred ha insjuknat så häftigt och plötsligt efter att ha
druckit tre glas saltsjövatten så att hon avled foljande morgon f

Vattensmittans betydelse for uppkomsten av kolera
klarläggs 1855
Koleraepidemin i Sverige 1834 började i Göteborg och spred sig genom Göra kanal
till städerna längs kanalen, i Vänern och Vättern samt i Stockholm och Mälaren.
Smålands högland och Norrlands inland har däremot aldrig drabbats. Tanken att
sjukdomen skulle smitta genom vatten är gammal men negligerad.
Det blev den brittiske epidemiologen John Snow (1813-1858) som 1855 klarlade
att koleran främst smittar genom inmundigande av infekterat vatten. Han visade att
personer som drack vatten från brunnen vid Broad Street i London blev sjuka och
dog men inte de i närheten som drack vatten från annat håll. En kvinna hämtade
vatten från Broad Street i en flaska, som hon sedan drack hemma i Hampstead.
Hon blev sjuk och dog.
Han fann vidare att vattnet i nedre delen av Themsen spred smitta. Det fanns
två bolag som distribuerade sitt vatten till samma område. Sourhwark-bolaget
hämtade sitt vatten från Themsen vid Battersea medan konkurrenten Lamberhbolaget hämtade sitt vatten längre upp i Themsen vid Thames Ditton. Sourhwark
distribuerade sitt vatten till 40 000 hushåll och Lamberh till 26 000 hushåll. Per
10 tusen hushåll inträffade under riden juli-oktober 1854 71 kolerafall bland dem
som fick vatten levererat av Sourhwark jämfört med 5 fall av dem som fick det från
Lamberh. Sourhwark vattnet ökade sålunda risken 14 gånger.
Att kolera sprids med vatten har senare upprepade gånger bekräftats. Sålunda
drabbades Hamburg 1892 av en koleraepidemi medan förstaden Alrona skonades.
Båda fick vatten från Elbe men från olika höjd och med olika behandling.
Flyktingarna från Ruanda i Zaire 1994 drack vatten ur en förorenad damm
och drabbades av kolera med hög dödlighet. Rent vatten skaffades fram, varvid
koleraepidemin omedelbart upphörde.

Miasmaanhängarna ger inte upp
Professor Robert Koch (1843-1910), bakteriolog och professor i hygien vid Berlins
universitet samt nobelpristagare i medicin 1905, var bara liren pojke när koleraepidemin drabbade Malmö.
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Robert Koch hade långt senare misslyckats med att få djur att insjukna med
kolera efter tillförsel av koleravibrioner. De Kochska postulaten för att klarlägga
sambandet mellan en mikroorganism och en sjukdom hade därför inte fullföljts.
Sjukdomen ansågs vara specifik för människa.
Professorn i allmän hälsolära Max von Pettenkofer (1818-1901) tillhörde dem
som höll fast vid miasmatänkandet och misstrodde Robert Kochs upptäckt. Han
ansåg att kolera uppkommer genom att ett specifikt sjukdomsämne utmognar i ett
luckert jordlager, innehållande viss fuktighet samt organiska ämnen i förruttnelse,
varvid en giftig substans uppstår.
Max von Pettenkofer, som då var en pionjär för modern vetenskaplig hygien,
sätter då allt på ett kort och gör ett dj ärvt experiment! Triumferande skriver han
sedan ett brev till Robert Koch:
Herr Doktor von Pertenkofer översänder sin a lyckönskn in gar till H err Doktor Professor
Koch och tackar ho nom för fl askan som innehöll så kallade koleravibrioner, som han varit
vä nli g nog art sända. Herr Doktor von Pettenkofer har nu druckit hela innehållet och är
lyck li g art kunna upplysa Herr Doktor Professor Koch art han har fö rblivit i sina van liga
goda hälsa.
Max von Pettenkofer,
Professor i allmän hälsolära

Koleratoxinet och inte koleravibrionerna i sig
orsakar sjukdomen
Det finns flera tänkbara förklaringar till varför Max von Pettenkofer inte insjuknade: Koleratoxinet, bakteriegiftet, och inte koleravibrionerna, bakterierna i sig,
skulle kunna vara det farliga. Saltsyran i magsäcken kan ha avdödat vibrionerna och
förstört toxinet. Han kan ha varit immun efter tidigare infektion. Det har senare
bekräftats genom studier på frivilliga fångar att smittdosen är hög hos människa.
Det behövs 100 miljarder koleravibrioner för att utlösa kolera hos en av 2 friska
försökspersoner. Inte någon avl7 personer som tillfördes mellan 1 miljon och 10
miljarder koleravibrioner utvecklade klinisk kolera, men om försökspersonerna
dessförinnan tagit bikarbonat kunde infektionsdosen minskas till 1 miljon hos 14
av 57. Det är sålunda koleratoxinet och inte koleravibrionerna i själva som är det
farliga. Effekten medieras troligen genom frisättning av vasoaktivt intestinalt peptid
hormon (VIP) från neuroendokrina celler i tarmslemhinnan. Detta enterotoxin är
värmelabilt och tål dåligt syra. Tillförsel av en så låg dos som 25 mikrogram kan
utlösa full kolerabild hos friska försökspersoner eller hundar. Detta sker efter några
timmars fördröjning. Diarreerna kvarstår endast 2-3 dygn och kan tvinga tarmen
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utsöndra 10-20 liter vätska. Färdigbildat toxin förklarar den korta inkubationstiden
och det häftiga men kortvariga förloppet.

Behandling
Vätska i dryck med tillsats av salter och vid behov intravenös vätska med tillsats av
salter har i stort sett eliminerat dödligheten. Antibiotika används ofta men torde
sakna effekt. Kontaktsmitta på annat sätt än genom gemensam föda eller dricksvatten har ibland misstänkts men aldrig övertygande påvisats.

Mitt möte med en koleraepidemi i Algeriet 1975
Ar 1975 besökte jag epidemisjukhuset i Oran i Algeriet. När Algeriet blev fritt 1962
och fransmännen lämnade landet, blev bara ett dussin franska läkare kvar. Dessa
räckte naturligtvis inte till utan flertalet nya läkare rekryterades från Östeuropa.
Vården påverkades i vissa avseenden negativt. På epidemisjukhuset besökte jag sal
efter sal av kolerasjuka barn, som behandlades med vätsketillförsel i dryck eller infusion. För mig kändes det egendomligt att i civila kläder besöka kolerasjuka patienter
för en sjukdom som jag då befarade skulle kunna spridas genom direktkontakt.

Slutord - Båda har rätt
Senare har jag besökt landet tolv gånger, har haft många besök av algeriska gästforskare och dessutom är min hustru Gertrud Cronberg vattenforskare. Därmed
har jag fått större förståelse för Pettenkofers tanke.
Kolera orsakas av koleratoxinet, koleragiftet. De finns i naturen där de gärna
vill ha en ökad salthalt och tillgång till syrgas, oxygen, för att växa. Vattnet kom
som ballast med ångbåtarna upp i Vänern, där vatten tappades ut för att båtarna
skulle komma upp i det grundare vattnet i Göta kanal, sedan vidare till Vättern och
upp till Mälaren och Klara sjö, varifrån Stockholmarna hämtade sitt vatten. Hela
vägen ympades vattnet med koleravibrioner som bildade sitt oerhört starka gift,
och förgiftade sjövattnet varifrån Vänersborg, Karlstad, Jönköping, och Stockholm
hämtade sitt vatten.
Mina algeriska kolleger höll med. Så du menar, frågade man mig, att isolering
inte behövs, vilket jag godkände, men jag rådde dem ändå att koka vattnet
De som ansåg att koleravibrionerna var det nödvändiga fick rätt och de som
trodde att kolera orsakades av förgiftning fick också rätt. Sjukdomen sprids i naturen
och orsakas av vibrioner som bildar ett fruktansvärt starkt bakteriegift, som triggar
kroppens egen vätskeutsöndring i tarmen.
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l(atekesparaden
- en bortglömd kamp mellan folkskolläraren
Värner Ryden och biskopen Gottfrid Billing
AV ULLA FREDRIKSSON

"En lärare är redan socialdemokrat och fortsätter skolrådet på den inslagna vägen,
kunna flera följa exemplet" - så varnar Skånska Dagbladet den 5 december 1904 och
den de varnar för är den unge folkskolläraren Värner Ryden, en gång dominerande
i den socialdemokratiska politiken i Malmö och så småningom i rikspolitiken men
idag tycks han bortglömd. Det enda som påminner om honom är namnet på en
skola, Värner Ryden-skolan.
Värner Rydens politiska bana är kantad av framgångar, motgångar, nederlag
och upprättelse. Höjdpunkten på banan blev hans tid som socialdemokratisk
ecklesiastikminister, som det hette på den tiden, i den liberal-socialdemokratiska
regeringen 1917-1919, vilket innebar att han inom sitt politikområde var ansvarig
för skolorna och kyrkan. Ryden engagerar sig i åtskilliga sam hällsfrågor men skolan
är huvudspåret hela hans verksamma tid och skolan blir också huvudspåret att
följa i denna artikel. Hans första större politiska strid kan ha varit den strid om
katekesförhör, döpt av Ryden till "Katekesparaden", som utspelade sig mellan den
nyblivne folkskolläraren Värner Ryden och den mäktige biskopen i Lund, Gottfrid
Billing.
Det var två formidabla kombattanter som stod stridsberedda i var sin ringhörna.
Den ene - Ryden - representerade den nya tiden: ung, vä lutbildad, om än inte
akademiskt, medlem i den framväxande socialdemokratin och utan känd religiös
tillhörighet utöver det obligatoriska medlemskapet i Svenska kyrkan. 1 Den andre den nästan 40 år äldre Billing och på den sociala rangskalan långt över folkskolläraren
- representerade det aukto ritära, "bibeltrogna" samhället som hade stöd av
lagstiftning, kyrka, styrelseskick och större delen av det sociala etablissemanget
men på väg att undermineras. Striden kan följ as genom officiella protokoll men
också genom den tidens främsta tidningar i Malmö - den borgerliga Skånska
Dagbladet, störst i Skåne, och jämnåriga socialdemokratiska Arbetet. Tidningarna
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Fig. 1. En ung Värner Ryden. Han var bara
26 år när han protesterade mot biskop Billings
katekesforhör. Foto - okänd. Värner Rydens
arkiv, C!V:26 (E9195), Riksarkivet.

Fig. 2 . Gottfrid Billing, biskop i Lund 18981925. Foto - Rahmn. Akademiska Föreningens
Arkiv & Studentmuseum. Bilden hämtad via
Wikipedia.

förmedlar livfullt och nära "paraden" och dess följder och deras reportage får bli
utgångspunkten för denna skildring.
Biskopen i Lund, Gottfrid Billing, skulle i början av oktober 1904 genomföra en
visitation i Caroli församling i Malmö. I samband med visitationen ville han hålla
katekesförhör med folkskolebarn i staden och uppmanade prästerna i församlingen
att kalla folkskolebarnen och deras lärare till kyrkan för att av honom förhöras.
Kyrkan hade vid tiden ansvaret för folkskolorna genom skolrådet som alltid leddes av
en präst och det var därför naturligt att Billing i frågan vände sig till församlingens
präster, närmast kyrkoherde Dahlin, som var ordförande i skolrådet och som
knappast kunde förväntas motsätta sig sin biskops anmodan eller snarare order.
Det var också skolrådet som i fortsättningen fick föra striden medan biskopen själv
höll sig i bakgrunden .
Mot kallelsen till förhöret protesterade 32 folkskollärare i ett öppet brev den 29
september i tidningen Arbetet. Lärarna framhåller att kontrollen över läskunnigheten
och katekesundervisningen, som ingår i den obligatoriska skolans läroplan, utövas av
skolråd och statens inspektörer - i Malmö dessutom av en särskild folkskoleinspektör.
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Lärarna anser det vara lika onödigt som meningslöst att under sådana förhållanden
anordna ett specialförhör med församlingens folkskolebarn. De protesterande
anlägger också ett klassperspektiv. Allmänheten mås te, anför de, uppfatta förhöret
som ett misstroende mot folkskolans lärare och inspektörer genom att endast
folkskolans barn inkallas till visitationsförhör och inte de allmänna läroverkens,
flickskolornas och privatskolornas ungdom. "Till stadgandet af ett sådant för
folkskolans värdighet nedsättande omdöme kunna vi ej stillatigande bidraga" skriver
lärarna. Biskopen inbjuds istället att, som den bästa vägen till att göra sig förtrogen
med folkskolans arbete, under normala förhållanden och i de för folkskolebarnens
undervisning avsedda lokalerna som en gärna sedd gäst följa undervisningen.
En av undertecknarna var Värner Ryden som var aktiv i striden på flera sätt och
hade uppmanat föräldrarna i församlingen att hålla sina barn borta från förhöret; det
kunde de göra, framhöll han, utan risk för repressalier. Det är förmodligen honom
Skånska Dagbladet syftar på när den i slutskedet av de dramatiska händelserna
varnar skolrådet för fortsatta åtgärder mot de, som tidningen framh åller, med rätta
protesterande lärarna.
Kom det några barn och lärare till katekesförhöret i kyrkan? Jo, församlingens
kyrkoherde Dalin, ordförande i skolrådet, vände sig till lärare och lärarinnor "här
och var" i staden, särskilt till överlärarna (som var beroende av skolrådets gunst för
att få sina ettåriga förordnanden förlängda). Enligt Skånska Dagbladets rapporter
den 1 och 8 oktober infann sig omkring 350 barn, "mest flickor (konfirmander?) och
småskolebarn" ledda av några få lärare. I ett tal i anslutning till visitationen beklagade
biskopen att husförhören kommit ur bruk och manade istället till husandakt. Han
tyckte också att det var "grufveligt sorgligt" att vart sjätte barn i församlingen enligt
kyrkoboken föddes utom äktenskapet. 2
Tidningen väntade sig ett strafftal från Billing men det uteblev. Han nöjde sig
med att uppmana lärarna "att icke åstadkomma förargelse hos de små genom att
hos dem inplanta förakt för kyrkliga former". 3
Billing var en av dem som särskilt ivrade för att också skolbarn skulle omfattas av
förhör i katekeskunskap vid de visitationer som enligt kyrklig förordning regelbundet
skulle genomföras av biskop. I sina minnen från biskopstiden i Lund beskriver han
upplägget av de två dagar som visitationen omfattade: "Den första dagen förhöras i
annexkyrkan församlingarnas folkskolebarn i innanläsning och kristendomskunskap
och åt dem beredes tillfälle till att visa sin förmåga i kyrkosång. Första dagens förhör

med skolbarnen är en afmig införd nyhet. Mot den restes från visst håll till att börja med
häftig opposition. Man ansåg det otillständigt att så granska folksko/lärarnas verksamhet.
Oppositionens upphofiman och ledare var den numera så kände folksko/läraren och
riksdagsmannen och nu statsrådet Verner Ryden. "4 [min kurs.]
Självklart ville inte Billing låta de 32 lärarnas obstruktion passera utan påföljd.
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Den kom vid skolrådets sammanträde den 24 november med kyrkoherde Dahlin
som ordförande. Skånska Dagbladet redovisar den 29 november vad som förevarit.
Vi får veta att samtliga 32 lärare hade kallats till sammanträdet och också infunnit
sig. I sammandrag ansåg kyrkorådet i det protokollförda uttalandet att lärarna genom
sin protest brustit i sin skyldighet att i egenskap av uppfostrare föregå ungdom med
gott exempel på passande uppförande, gott skick och ordning och aktning för lag
och laglig myndighet. Det var därför skolrådets plikt att fästa de protesterande
lärarnas uppmärksamhet på det otillbörliga i deras tilltag genom en protokollförd
erinran och förmaning.
Lärarna lät sig inte stillatigande fogas i vad de - till skillnad från skolrådet - såg som
en bestraffning. Den 23 december anhöll de i skrivelse till Justitieombudsmannen
(JO) att denne "måtte beifra den ämbetsåtgärd" som kyrkoherdarna Visell och
Dahlin samt vice pastor Norström vidtagit eftersom de biträtt ett beslut som stred
både mot Tryckfrihetsförordningen och mot Folkskolestadgan. Lärarna ansåg
nämligen att det huvudsakligen var det öppna brevet i tidningen Arbetet som
föranlett de disciplinära åtgärderna. 5
Hur slutade det? Efter omfattande remissbehandling kom JO till beslut
den 13 april 1905. JO fann att skolrådet beslut inte kunde anses strida mot
Tryckfrihetsförordningen. Visell, Dalin och Norström hade ej heller i övrigt gjort sig
skyldiga till fel i ämbetet. JO fann därför "angifvelsen ej till vidare åtgärd föranleda". 6
Hade folkskollärarna kunnat vänta sig något annat?
Så slutade "katekesparaden" - snöpligt för lärarna kan tyckas. Men Ryden gav
sig inte - och det gjorde inte heller Billing, d.v.s. de i skolrådet som ville vårda den
av Billing införda nyheten om att vid visitationer kontrollera skolbarnens kunskaper
i katekesen.

Presentation av de två kombattanterna
Värner Ryden föddes 1878 i Asarum, Blekinge, som äldsta barnet av sex i faderns
andra äktenskap. Fadern var folkskollärare med uppdrag både inom kyrkan och
sparbanksrörelsen. Den unge Värner följde ofta fadern på resor i bygden och då
grundades hans intresse för sociala förhållanden. Likt en gång sin far sökte han
sig till Växjö folkskoleseminarium där han 17 år gammal antogs som elev 1895
och våren 1899 som 20-åring utexaminerades med höga betyg. Han fick redan på
hösten samma år tjänst i Malmö och han tycker att han "haft den bästa tur och
framgång jag kan önska mig" skriver han i brev till sin halvbror Johan .7 I Malmö
anslöt han sig snart till socialdemokratin och knöts 1902 till tidningen Arbetet.
Med sina artiklar engagerade han sig i en sedan länge pågående konflikt mellan
folkskollärarna och skolledningen, som bl.a. gällde relationerna mellan skola och
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Fig. 3. Regeringen Eden med Gustaf V En bild från något av åren 1911-1919. I regeringen
ingick forutom statsminister Nils Eden, Värner Ryden, Erik Agabus Nilson, Bror Petren, Erik
Palmstierna, Östen Unden, Alfred Petersson, Axel Schotte, Fredrik Thorsson, Eliel Löfgren och
Johannes Hellner. Värner Ryden sitter längst till vänster och Östen Unden är tvåa från höger.
Foto - okänd. Värner Rydens arkiv CIV-26 (E9195), Riksarkivet.

kyrka samt religionsundervisningen. Kyrkan hade vid tiden stor makt över skolan.
Katekesundervisning var obligatorisk med stort utrymme i läroplanen. Skolrådet
leddes alltid av en präst och domkapitlet, med biskopen som ordförande, var överinstans. "Katekesparaden" var en konkret utlöpare av motsättningarna.
Ryden blev snart känd som socialdemokratisk debattör och fick olika viktiga
uppdrag i Malmö arbetarrörelse. Ar 1906 blev han partiets kandidat i riksdagsvalet
och var ledamot av riksdagens andra kammare 1907-1919 och 1922-1928 med
ett inhopp vid den urtima riksdagen 1919-1920. Han avslutade sin riksdagsbana
i första kammaren åren 1928-1930. Från oktober 1917 till november 1919 ingick
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han som ecklesiastikminister i den av liberalen Nils Eden ledda regeringen där
socialdemokraterna för första gången fick regeringsplats. Efter stark kritik för
medverkan i en dubiös företagskonkurs tvingades Ryden lämna regeringen och
uppgav också för en kort tid sin plats i riksdagen, dit han likväl snart återkom icke
minst tack vare starkt stöd av Malmö arbetarekommun och Arbetets chefredaktör
Arthur Engberg. 8 Socialdemokraternas ledare Hjalmar Branting stod också på
hans sida. Han återva nn emellertid aldrig den mycket inflytelserika position han
haft inom socialdemokratin. Under tiden av politisk ökenvandring var han ett år
generalkrigskommissarie.9
Ryden var likväl även fortsättningsvis en politisk kraft att räkna med. Inflytande
hade han också genom de läroböcker han skrev för folkskolan. En storsäljare
var boken Medborgarkunskap for fortsättnings- och andra ungdomsskolor där han
förde fram sin syn på det aktiva medborgarskapet. Hans historiesyn fick i boken
också genomslag - Sverige och dess historia skulle återerövras av folket. 10 De sista
åren bodde Ryden i Stockholm (Lidingö) där han också oväntat dog efter en
matförgiftning som han fått vid en lära rkongress i Köpenhamn 1930.
Ryden beskrivs som en mycket skicklig debattör, kunnig, ihärdig, ofta burdus
och arrogant och med stor arbetskapacitet. Av de politiska motståndarna var han
illa omtyckt men det var han också av många i det egna partiet på grund av sin
stundtals överlägsna stil och sin självsäkerhet. Likväl blev han också känd för att vara
den som i riksdagen och inom socialdemokratiska partiet kunde medla i stridiga
frågor och formulera uttalanden som kunde godtas av all parter.
Folkets Tidning, en radikal liberal tidning som gavs ut i Lund av far och son
Biilow, karakteriserar honom 1909 under rubriken Riksdagsprofiler i följande
ordalag, som faktiskt står sig under Rydens hela verksa mhetstid.
Folkskoll äraren Värner Ryden, Malmö, börjar a llrm er framrräda som en af der socia ldemokrariska parriers srridba ras re mä n. Särsk ilr vid denna riksdag har han ofra va rir i
elden, hvarjämre man lagr märke rill, hur han rar sig srörre och srörre larer. H a n kom in i
andra kammaren 1907 och ryckres ej behöva många dagar för arr känna sig varm i kläderna.
I år blef han ordinarie leda mor af srarsurskorrer och har ej mycker kvar af" de n blygsa mher
som kläder en yngling" -ynglingen är dock 31 år fy ld a. Men der ska ll inre förnekas, arr han
gör hvad han kan för arr rärfärdiga sina anspråk- gno r och arberar, särrer sig in i frågorna,
slappnar inre rill i debarrerna.
Ryden är snarare korr än lång, ovan ligr grofr och und ersärsig r bygd , med ax lar och armar som kunde ansrå en boxare. Kalufsen srår upp och rödskägger srår ur kring der likbleka ansikrer, som är ganska orörligr - ha n liknar en bock, som man inre kan ses på, när
han ränker srångas . Han ralar med högan rösr och med sydsvenska sp råk ljud , !ärr och
obeh indradr, hvarför han srundom blir li rer " lå ng''. In ga sra rka gesrer eller lyn nes urb rorr.
Hvad som gör an hans anföra nde ofra verka r urm anande, är den nonchalanra ronen, den
absolu ra respekrlösheren , de rvärsäkra dom sluren uran appel l. Er r godr hufvud är der; när
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så dä rtill kommer i rikligt mått både inträsse,
viljekraft, stark fys ik och själfförtroende, så
torde det ej dröja länge, innan han befi nner
sig i led ningen af partiet. Det är en represe nta nt af dem so m för må utöfva inflytande
äfve n utanför "sossarnes" krets; ty ofta nog
visar han, att han kan tala van ligt partinentalt
sundt förnuft så det tar.

Gottfrid Billing föddes 18 4 0 i
Kristianstad och dog i Lund 1925.
H an växte upp utanför Kristianstad på
egendomen Fridhem på "gränsen af de
tre kyrkosocknarna Önestad, Winslöf
och Strö". Hans far var räntmästare i
Kristianstad i 34 år, vilket betydde att
han endast veckosluten var hemma hos
familjen på Fridhem. Billing gick i skola
i Kristianstad och avlade studentexamen
1859 i Lund. Det kommande året var han
informator hos en familj i Karlskrona och
kom där också i närmare kontakt med
"läsarna", d.v.s. frikyrkorörelsen, som han
också mött i de tidiga ungdomsåren, bl.a.
genom sångaren Oscar Ahnfeldt 11 , som
då och då gästade hans barndomshem. 12
Frikyrkorörelsen och dess företrädare, inte
minst P.P. Waldenström som grundade
Svenska Missionsforbundet och satt i
Riksdagen samtidigt med Billing, var Fig. 4. Det ritades många karikatyrer av
Värner Ryden. Den här infordes i Svenska
senare under hela Billings kyrkopolitiska Dagbladet den 20 maj 1927 och var
verksamhet för honom ett rött skynke.
inskickad av signaturen TE.
1861 kom han tillbaka till Lund och
förberedde sig i sina studier för den "filosofiska graden".13 H ans egentliga intresse
var emellertid teologi och på den banan hade han stor framgång med en professur
i praktisk teologi 1881. Banan kröntes av biskopsutnämning för Västerås stifr 1884
och från 1898 för Lunds stift. Under merparten av dessa år var Billing också politiskt
verksam för högerpartiet som ledamot av riksdagens första kammare 1889-1906 och
1908- 1912 där han var vice talman 1909-1912. Han förbehöll sig rätten att inte
känna sig bunden av partiband och blev trots detta invald i partiets förtroenderåd
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år 1912 och blev det sammanslagna högerpartiernas ordförande. 14 Som ett bevis
på insatser utanför riksdagen och biskopsstolarna får räknas hans tid som en av de
aderton i Svenska akademin från år 1900.
Billing var välsedd i samhällets allra högsta skikt, där han rörde sig obehindrat och
dit han från biskopstiden också själv hörde. Till kungafamiljen kallades han ofta han utnämndes till överhovpredikant i början av tiden i Västerås - för att ge råd och
också delges kungahusets preferenser i politiska frågor. Vid den tiden hade kungen
stort och på visst sätt avgörande inflytande i politiska frågor som regeringsbildningen.
Särskilt förtrogen förefaller Billing ha varit, enligt vad han själv berättar, med Oskar
Il och dennes svärdotter kronprinsessan, senare drottning Victoria.
Billing förefaller att vara en fridens man långt mer än en stridens att döma av hans
ordval och framställning i levnadsminnena. Vid en noggrannare läsning framgår
att han ofta var mitt i kraftmätningar, inte minst i samband med utnämningar,
egna och andras. Han ogillade Torgny Segerstedts kallelse till docent i Lund, där
hans ställning som universitetets prokansler gav honom inflytande. 15 I sin bok
Torgny Segerstedt anför Kenne Pant att Billing var Segerstedts huvudmotståndare
i de akademiska striderna 1903-1913. 16 Ett starkt engagemang ägnade Billing
trosfrågor som lekmannadop och, naturligtvis, kyrkans inflytande över folkskolan
och kristendomsundervisningens utrymme i skolans läroplan.
Billing var med högerförtecken mycket aktiv i frågan om allmän rösträtt 1918 och
ville framförallt att inkomststrecket skulle behållas, som innebar att röstberättigad
var endast den som hade viss inkomst. Liksom Ryden blev Billing också känd
som en kompromissernas man när sådana var nödvändiga. Att döma av foton såg
Billing, liksom Ryden, hela sitt liv ungefär likadan ut om än med de förändringar
som naturligtvis åren ger.

Striden fortsätter - skolrådet till fornyad attack
Skolrådet fortsatte att ha Ryden under uppsikt. Den 16 september 1910 stod hans
uppträdande åter på dagordningen och Ryden var kallad att inställa sig inför rådet.
Denna gång var det regementspastor Albert Lysander17 som föredrog anklagelsepunkterna. Ryden var sedan december 1906 ledamot av riksdagens andra kammare
och var tjänstledig från folkskollärareanställningen i Malmö. Skolrådet ansåg likväl
att Ryden borde ställas till svars för att han påskdagen 1910 hållit offentligt, genom
annons i tidning kungjort föredrag inom den församling "där han som skollärare
verkar, och på samma tid, som högmässogudstjänsten inom församlingen ägde
rum". Ryden hade vid ett tidigare sammanträde ombetts besvara av rådet ställda
frågor om föredraget och hans svar skulle nu värderas. Tidningarna är på alerten och
följer och återger noggrant skolrådets protokollförda förhör och diskussioner. Svensk
106

KATEKES PARADEN

Läraretidning bl.a. ger under rubriken Inkvisitionen i Malmö fylliga redovisningar
som här används som huvudsaklig källa. 18
Inledningsvis anför Lysander, enligt protokollet, att de svar Ryden lämnat,
muntliga och skriftliga, på skolrådets frågor var tillräckliga för att bedöma hans
uppträdande sistlidna påskdag. Skolrådets majoritet hade emellertid beslutat
förhöra herr R. även angående hans uppträdande den 24 september 1907. Då hade
Ryden hållit offentligt föredrag i Moriska paviljongen i Folkets park rörande det
till lördagen därpå utlysta visitationsförhöret i S:t Pauli kyrka med församlingens
barn. Vid mötet hade en resolution antagits av innehåll liknande det som Ryden
författat 1904, alltså att kontrollen över folkskolebarns läskunnighet och över
katekesundervisningen skulle utövas av skolrådet och statens inspektörer. Biskopens
specialförhör var därför onödigt.
Lysander anför att han 1907 inte var ledamot av skolrådet och han kunde därför
inte bedöma vad som förevarit enbart på de svar Ryden dittills lämnat. Lysander
hade därför varit nödsakad att yrka på att Ryden åter kallades till skolrådet och ville
att ordföranden skulle ställa fem frågor till Ryden.
Enligt protokollet ställdes först frågan om Ryden erkände sig ha hållit offentligt
föredrag i september 1907 angående det utlysta visitationsförhöret i S:t Pauli kyrka
med församlingens barn. Rådet frågade också om tidningen Arbetets referat av
innehållet i föredraget var i huvudsak riktigt. Så följde frågor om Ryden med
föredraget avsett att framkalla eller förorda den vid mötet antagna resolutionen och
om Ryden själv författat resolutionen. Slutligen undrade rådet om Ryden på annat
ställe inom stiftet hållit föredrag i liknande syfte.
Läraretidningen återger över drygt fyra spalter diskussionerna, yrkandena och
Rydens svar på frågorna: Ja, han hade hållit föredraget i Folkets park den 24
september 1907. Han ansåg emellertid att det var oriktigt att fråga om Arbetets
referat av mötet eftersom det var tre år sedan mötet hållits och det var svårt att
komma ihåg detaljerna nu. Han skulle emellertid gå tillbaka till sina anteckningar
från tillfället i fråga och anhöll om att få återkomma med skriftligt svar på denna
fråga liksom på frågan om avsikten med den vid mötet antagna resolutionen. Frågan
om han författat resolutionen kunde han besvara men ville inte. Han ansåg nämligen
att rådet med denna fråga "ginge utanfor sin befogenhet, då det i annan ordning, än

den tryckfrihetsforordningen angåve, sökte utröna forfattareskapet till en skrift. Vad R.
forfattade eller icke, vore R:s egen sak. Skyldigheten att besvara denna fråga eller icke
vore av principiell betydelse for den kår R. tillhörde, och det vore en plikt for honom att
hävda denna kårs rättighet gentemot en överordnad myndighet." [min kurs.] Slutligen
- medger han - ja, han hade hållit föredrag för att påvisa att visitationsförhör vore
olämpliga och otidsenliga.
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Efter överläggningar beslöt rådet (med en reservant) att - på grundval av vad Ryden
uppgivit - inte medge skriftliga svar, som Ryden önskat. Dessutom formulerade
rådet en tilläggsfråga beträffande den vid mötet 1907 antagna resolutionen lydande:
"Vill hr Ryden uppgiva namn på de personer eller några av dem, med vilka hr Ryden
enligt egen uppgift konfererat, och vilka varit närvarande vid mötet?" (Svensk
Läraretidnings rubrik Inkvisitionen i Malmö tycks välfunnen).
Ryden kallades åter inför rådet och delgavs beslutet. Han menade då att rådet
genom att vägra honom att ge skriftliga svar - "en rättighet, som i vårt land
tillkommer den svåraste brottsling" - rullat upp en ny juridisk fråga av ännu inte
utredd beskaffenhet. Så går argumenteringen vidare mellan Ryden och rådet.
Som 1904 bygger Ryden sitt försvar på sina medborgerliga rättigheter enligt t.ex.
tryckfrihetsförordningen. Lysander formulerar tilläggsfrågor, som Ryden fortfarande
vägrar besvara annat än skriftligt. Ryden uttryckte också "sin synnerliga förvåning
över att först nu gjordes sak av en tilldragelse, som passerat för tre år sedan".
Ärendet bordlades emellertid till nästa sammanträde och tisdagen den 27
september hade rådet frågan åter på dagordningen och beslöt att tilldela Ryden en
varning "jämlikt § 32 i folkskolestadgan". Grunden för varningen låg i att Ryden
hållit offentligt föredrag för att skapa opinion mot det utlysta visitationsförhöret i
S:t Pauli kyrka. Rådet påminde om att Ryden redan 1904 "erhållit en erinran och
förmaning på den grund att han jämte andra i öppet brev på ett otillbörligt sätt
uppträtt mot av biskopen utlyst kristendomsförhör i sammanhang med visitation i
Malmö Caroli församling". Ryden hade också erkänt att han "sistlidna påskdag hade
hållit offentligt, genom annons i tidning kungjort föredrag inom den församling,
där han som skollärare verkar, och å samma tid, som högmässogudstjänsten inom
församlingen ägde rum". I båda dessa fall ansåg skolrådet att Ryden brutit mot
olika delar av domkapitlets reglemente för Malmö folkskolor, bl.a. § 21 som stadgar
att "lärare åligger att med allvar vinnlägga sig om väckandet och underhållandet
av håg och sinne för kyrklig gudstjänst". Skolrådet fann det därför jämlikt § 32
i folkskolestadgan skäligt tilldela hr Ryden en varning. Beslutet fattades med nio
röster mot två.
Efter redovisningen av skolrådets beslut återger Svensk Läraretidning ett samtal
som en "tidningsman" haft med Ryden. Av det långa samtalet framgår att Ryden
menar att i rättsligt hänseende är en varning första steget till en blivande avsättning.
Ekonomiskt innebar varningen flera rusen kronors förlust eftersom Ryden stod i tur
att från 1 januari 1911 uppflyttas i högre lönegrad. Om varningen fastställs skulle
en sådan uppflyttning uppskjutas i fem år. Han var inte förvånad över utgången
av saken eftersom han alltid varit beredd att för sina politiska åsikters skull bli
förföljd och trakasserad. Under hela hans läraretid hade aldrig anmärkning riktats
mot hans tjänstgöring, trots att man, som troligen nu, sökt efter fel med ljus och
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lykta. Varningen grundar sig uteslutande på min verksamhet i det offentliga livet,
menar Ryden. Han hade emellertid fått ett anbud av rådet som, om Ryden gick
med på vissa ändringar i vad som förevarit, skulle innebära att rådets talan skulle
läggas ner. Pastor Lysander hade föreslagit honom avge en förklaring att han inte
själv bestämt tiden för påskmötets hållande - något som skolrådet förklarade sig ha
bekant - samt att han fann tidpunkten olämpligt vald, och att han vidare med sitt
föredrag för tre år sedan icke avsett att "förleda" till ohörsamhet mot den lagligen
utfärdade visitationskungörelsen. Ryden hade avböjt anbudet eftersom det handlade
om en mycket viktig principfråga för lärarkårens rättsliga ställning. Ett antagande
av anbudet skulle dessutom innebära att skolrådet hade rätt att lägga sig i hur en
folkskollärare använder sina söndagar. Disciplinreglementet kunde dessutom, enligt
hans uppfattning, inte gälla person som var tjänstledig från sin befattning. Han
menade sig också veta att hela lärarkåren stod bakom hans uppfattning utan hänsyn
till i övrigt olika uppfattning i politiska och religiösa ting.
Tidningen ser det som förevarit som trakasserier av samma slag som tidigare mot
lärarinnor som deltagit i bönemöten eller i fria nattvardsgångar och som nu riktats
mot en av det socialdemokratiska partiets förtroendemän . Tidningen varnar - "de
band som ännu hålla arbetaremassorna vid kristendomen, äro tyvärr ej så starka,
att man bör ytterligare försvaga dem genom åtgärder och förfaringssätt, i vilka det
sannerligen är svårt att se en skymt av verkligt kristlig anda".19
Ryden överklagade beslutet om varning till domkapitlet med en omfattande
besvärsskrivelse. Domkapitlet upphävde den Ryden tilldelade varningen . En
hänvändelse från företrädare för kyrkostämman till regeringen hade ingen framgång.
Ryden hade åter utmanat kyrkan och ytterst biskop Billing. Denna gång vann
Ryden. Kampen för en folkskola - bottenskola - likvärdig för alla barn med en
konfessionslös religionsundervisning förde Ryden hela sitt politiska liv.

Rydens fortsatta politiska verksamhet
När Ryden ställdes inför skolrådet 1910 var han riksdagsledamot för socialdemokraterna. Han valdes vid ett fyllnadsval2° den 28 december 1906 och Arbetet
tillkännager stolt under rubriken Seger i Malmö: "Valet i Malmö i lördags utföll
så, att vår partivän, folkskolläraren Värner Ryden valdes med 3 018 röster, medan
högermannen-moderatliberalen-vänsterradikalen-frireligiöse nykterhetsmannenbolagsdirektören arbetarvännen herr ingeniören och riddaren R. F. Berg fick 2 563
antisocialistiska samlingsröster". De ironiska, nästan infama formuleringarna om
Berg vittnar om med vilken hetta och aggressivitet den politiska kampen fördes i
Malmö. Tillkännagivandet den 29 december 1906 från Magistraten i Malmö att
Ryden "blifvit utsedd till ledamot av Riksdagens Andra kammare" har naturligtvis
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en korrekt, byråkratisk ton. Som riksdagsledamot fick Ryden från 1910 plats i det
viktiga statsutskottet. I samma utskott fanns också fram till 1912 biskop Billing,
ordförande i utskottet när han inte tog plats som talman (vice talman 1909-1912).
Om Ryden som utskottskamrat skriver Billing i sina levnadsminnen - ".. . socialisten
skolläraren från Malmö har mera än någon annan människa fientligt motarbetat
mig förut. När jag har utlyst visitationer i skånska städer har han rest dit i förväg
och försökt åstadkomma obstruktion från folkskollärares och barns sida (ehuru
ej lyckats) . För öfrigt gjort sig så känd att ingen riksdagsman i förväg varit mig så
motbjudande. Det kändes allt annat än behagligt att nu så kopplas samman med
honom. Men samarbetet gick dock ganska bra. Han uppförde sig väl mot mig- och
väl jag också mot honom, så att intet obehagligt uppträde föreföll. Och det skall
medges att han är en ganska begåfvad och flitig man. Men - ja, inte är det roligt
att ha sådana utskottskamrater". 2 1
Värner Rydens politiska
stjärna var under det kommande
decenniet ständigt i stigande
med engagemang över ett brett
register av samhällsfrågor, där
försvarspolitiken och rösträttsfrågan ingick. Ryden kom att
tillhöra de tongivande i det
socialdemokratiska arbetarpartiet och förekommer allt
oftare tillsammans med namn
som Gustav Möller, Per Albin
Hansson, Ernst Wigforss och
partiets dåvarande ledare Hjalmar
Branting.
Även kvinnors möjligheter
engagerade honom och för att
citera Ulf Larsson: "Utan att

Fig. 5. Denna bild av en något äldre
Värner Ryden finns i ett album som
stadens folkskollärare har skänkt
folkskoleinspektören A.O. Stenkula
den 17 september 1910. - Foto:
Rahmn. MSA.
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upphöja Ryden till någon föregångare på jämställdhetens område kan man likväl
notera att han i åtskilliga sammanhang drev åsikter som för sin tid var radikala: om
kvinnorösträtten, om flickornas utbildningsmöjligheter, om kvinnors behörighet
till tjänster i skolväsender." 22 Tyngdpunkten låg likväl hela hans politiska liv på
skolan - en skola för alla och likvärdig för alla. Framförallt ville han ha bort kyrkans
inflytande och skolrådet skulle inte ledas av präst. Katekespluggande skulle inte
förekomma och kristendomsundervisningen utgå från Jesu bergspredikan med
saligprisningarna där den enskilda, förtryckta människan är i centrum. Jesu ord
"Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade" 23
som det står i Matteusevangeliet eller, som Lukasevangeliet återger samma löfte,
"Saliga är ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta" 24 var säkert mer trösterika
för barnen i det fattiga Sverige än katekesens Tio Guds bud som ofta inleds med
"Du skall" eller "Du skall icke".25

Ryden i regeringen
Riksdagsvalet 1917 innebar framgångar för liberalerna och socialdemokraterna och
efter långdragna förhandlingar bildade liberalernas ledare Nils Eden regering där fyra
socialdemokrater ingick - Hjalmar Branting, Värner Ryden, Erik Palmstierna och
Östen Unden. Ryden fick posten som ecklesiastikminister-krönet på hans bana. Nu
fick han tillfredsställelsen att vara med om att fastställa en ny undervisningsplan för
folkskolan och med den en reformerad kristendomsundervisning. Undervisningen
skulle vara lämplig för barn med tyngdpunkten på Jesu gärning. Antalet undervisningstimmar i ämnet reducerades och katekesinlärningen utmönstrades. Ryden
hade slutligen segrat i sin strid mot Billing - så ser det ut år 1919.
Ryden var inte bara fruktad debattör utan också som nämnts - liksom Billing
- känd för sin förmåga att åstadkomma enighet i svåra politiska frågor både inom
sitt parti och i utskottsarbetet. En sådan enande roll kan han ha spelat i kampen för
allmän rösträtt 1918-1919, d.v.s. för män och kvinnor och utan krav på viss inkomst,
en kamp som fördes i ett land präglat av fattigdom, brist på mat och av farsoter som
spanska sjukan - allt i skuggan av ett förödande världskrig. Motsättningarna var
då, 1918, så starka i samhället att kungen såväl som Branting och andra politiska
ledare verkligen fruktade en samhällsomstörtning. Ryden, PA Hansson och Gustav
Möller tillhörde till en början en revolutionär falang men de ändrade sig och
blev starka företrädare för en reformistisk samhällsomvandling. Ryden beskriver
i anteckningar, förvarade i Riksarkivet, de dramatiska dygnen 1918 som börjar
måndagen den 11 november, då Ryden just "firat Mårrensfesten" och tänkt stanna
ännu en dag i Limhamn, där han bodde. Men planerna avbröts av att han per
telefon på statsministerns önskan kallades till Stockholm, dit han reste på kvällen
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med snälltåget. I anteckningarna för den dagen finns också en dagsfärsk skildring
av följderna av politiska händelser i Europa. "Reste på kvällen med snälltåget, som
avgick från Malmö 1 timma försenat, emedan det måst vänta på färjan från Sassnitz,
som - den första efter revolurionsutbrottet i Tyskland - medförde en mängd svenska
flyktingar. I kupen intill min reste en tysk kurir, som med ytterlig noggrannhet
bevakade en medhavd portfölj ".
Genom anteckningarna kan vi i detalj följa de politiska turerna de kommande
d agarna, så som Ryden ser dem. 26 Regeringen håller allmän beredning på
eftermiddagen den 12 november och Ryden skriver:
I den öve rläggning inom regeringen, som förekom efter srarsm inisrerns redogörelse, utvecklade jag på meningsfrändernas vägnar den uppfarrningen , arr läger bland arbera rm assorna
vore mycker kririskr och arr der nu inre kunde räcka med förfarrn in gsprogrammer från i våras. Hel och full allmän rösrrärr - poliriskr och kommunale - uran ekonom iska srreck måsre
bli programmer. För hel a siru arionen vore der nödvändige arr blockbildningen mellan soc.
och lib.ägde bestånd, i a nn ar fa ll skulle en ren a narki efter ryska mönster uppkomma. Skulle
en sådan kunna avvärjas, måsre der libera la partier raga err radikale sreg ur rill full demokrati.
Err gemensamt program måsre skapas, och derra måsre högern acceptera för samhä ll sfridens
sku ll. Uran besrämr löfre härom från högerns sid a vore faran för en revolurion överhängande.

Överläggningarna inom och mellan partierna fortsätter. Kungen är ytterst oroad
av det som hänt i Ryssland och Tyskland, där kejsar Wilhelm Il abdikerat, och vill
få en uppgörelse till stånd. Den 14 november kommer enligt anteckningarna Eden
och Ryden överens. Eden är beredd att gå emot de inom hans parti som vill behålla
det kommunala inkomststrecket och högern måste tvingas att överge sitt motstånd.
Ett avslag från högern "skulle oundvikligen framkalla en revolution vars förlopp
ingen människa hade i sin hand". Ryden fick i uppdrag att författa en kommunike
som i stort sett godtogs av regeringen och av kungahuset. Ute i Stockholm pågick
demonstrationer och politiska möten avlöste varandra och det var stor oro. Likväl
- grunden var lagd för den författningsreform om allmän rösträtt som slutligen
konfirmerades 1919.

Ryden och Billing möts igen
Mitt i turbulensen den 14 november möts Ryden och Billing igen. När Ryden skall
skynda till möte med Eden finner han Billing tillsammans med biskopen i Växjö
i väntrummet utanför sitt tjänsterum och de är kvar när han kommer tillbaka.
Nu är rollerna verkligen ombytta med Ryden som den överordnade och Billing
inte som oppositionell, som en gång Ryden , utan som ödmjuk supplikant. Billing
ville känna sig för om möjligheterna till en uppgörelse i rösrrättsfrågan. Han insåg
att högern nu måste ge efter, men "han ville försöka förmå vårt parti att ej begära
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ucskyldsstreckets slopande, vilket högern ej kunde acceptera". Det var naturligtvis
en omöjlighet och Ryden bad istället Billing övertyga högern om att ge upp den
frågan för samhällsfredens skull. 27

Rydensfall
Dessa dagar kan betecknas som höjdpunkten på Rydens politiska bana. Kort därpå
briserade bomben - Ryden hade varit delägare i ett företag, Svensk Import, som
gått i konkurs och där delägarna fått suspekt höga utdelningar. Ryden fick lämna
regeringen liksom liberalen Schotte, som också fått del av vinsterna . Det blev också
strid om Rydens riksdagsplats som han fick frånsäga sig ett tag men snart åter intog
med hjälp av starkt stöd inte minst från arbetarekommunen i Malmö och Arbetets
chefredaktör Artur Engberg. Till sin inflytelserika position i sitt parti återkom han
emellertid aldrig.
Skandalen med Ryden i härvan kring Svensk Import skakade partiledningen
i grunden. Östen Unden var konsultativt statsråd i den Edenska regeringen
och ännu 30 år senare präglas hans minne av händelserna som det kan avläsas i
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Erlanders dagböcker 1950-1951. Där beskriver Erlander hur han nyårsdagen 1950
delar bil med Östen Unden, då utrikesminister, från en nyårslunch hos kungen på
Drottningholm. "Unden berättade i bilen från Drottningholm att Ryden-Schottes
fallissemang liksom knäckt honom och gett honom sömnlöshet långt efter det att
krisen övervunnits". 28 Kanske Unden berättade detta för att trösta Erlander som
just då hade tvingats avskeda sin finansminister Hall.

Slutspelet
Striden om katekesundervisningen i folkskolan var inte slut i och med 1919 års
undervisningsplan. I 1928 års riksdagsval - kosackvalet - segrade högern och redan
1929 kommer en kungörelse om ändrad lydelse av anvisningarna för ämnet kristendomskunskap för rikets folkskolor. I kungörelsen nämns flera gånger vikten av
att i undervisningen läsa Luthers lilla katekes även om ordagrant inlärande skulle
begränsas. Högern hade för tillfället tagit tillbaka litet av förlorad mark.
Sitt engagemang i skolfrågor behöll Ryden till sin sista dag och det var på en
nordisk lärarkongress i Köpenhamn 1930 som han insjuknade i den matförgiftning,
som tog hans liv några dagar senare.
Än idag står det strid om det ämne i grundskolan som numera heter
religionskunskap. Är det måhända Katekesparaden som fortsätter om än med
moderna förtecken?

Noter
1

Ryden gifre sig borgerligr i London och lär inre döpa sina barn. Någor personligr förhållande
rill krisrendomen och kyrkan kan inre spåras i hans urralanden uröver arr han i si n kamp mor
karekesundervisningen säger sig inre vara emor krisrendomen och arr han som ung sem in arisr
rycker arr krisrendomen är der rråkigasre ämner.
Någor urrryck för "grufvelig sorg" från Billing kan inre spåras när der gäller hans ämbersbroder biskop Olof Bergqvisr (Luleå srifr). De rvå var dessurom några år kolleger i Riksdagens
försra kammare. Tvärrom urralade Billing flera gå nger sin uppskarrning av Bergqvisr som han
också nämnde som möjlig ärkeb iskop efrer Anron Niklas Sundbe rg. Bergqvisr hade under sin
srudierid i Uppsala en långvarig förbindelse med en kvinna från hans hemrrakrer och fick med
henne rvå barn. Der sisra föddes i nära ans lurning rill Bergqvisrs präsrvigning, och vid denna
rid förlovade han sig med en kvinna som förmodligen bärrre passade in i hans planer för en
framrida karriär. Err av Bergqvisrs rvå oäkra barn, som benämningen var på den riden, blev
förfarraren Srina Aronsson.
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Skånska Dagbladet 1904-10-08.
Billing, Gottfrid Billings levnadsminnen. Biskopstiden i Lund, s. 103.
' JO:s akr No 247, 1904.
6
JO:s akr No 247, beslur 1905 den 13 april.
7
Cronqvisr, s. 13.
8
Ryden hade sror förrjänsr i an Engberg blev chefredaktör för Arberer. Morkandidaren var Ernsr
Wigforss.
9
Genera lkommissarien var ansvarig för armens civi la deparremenr vilker år 1944 gick upp i
Försvarets civilförvalming. Ämberer var i rang likvärdigr generalmajor.
10
Uppgifterna om bokurgivningen hämrade ur Svenske Biografisk lexikon och ur Theodor Cronqvisrs Värner Ryden.
11
Ahnfeldrs far var konrrakrprosr och hela hans uppväxtmiljö srarskyrkligr präglad men själv
kom han an srå Evangeliska fosrerlandssrifrelsen och Missionsförbunder nära. Ahnfeldr har
bl.a. ronsarr Lina Sandells rexr "Bion en dag err ögonblick i sänder".
12
Billing, Gottfrid Billings levnadsminnen. Till och med Väsreråsriden, s. 51.
13
Billing, Gottfrid Billings levnadsminnen. Till och med Väsreråsriden, s.74.
14
Billing, Gottfrid Billings levnadsminnen . Biskopsriden i Lund, s. 34 ff.
1
' Srohlander Axelsson, bl.a. ss .278 och 329.
16
Fanr, s. 84.
17
Alberr Lysander, f. 1875, slurade sin bana som präsr 1950 i Sankr Perri församling i Malmö där
han 1903 hade börjar som kyrkoadjunkr. Åren 1909-1913 var han regemenrspasror vid Kronprinsens husarregemenre i Malmö. Han var konrrakrsprosr i Oxie konrrakr från 1929 och e.o.
hovpredikanr från 1935. Han var poliriskr akriv i kyrkofullmäkrige såväl som i sradsfullmäkrige som represenranr för högern. Han srifrade 1919 der högkyrkliga brödraskapet Sodalirium
Confessionis Aposroli cae (SCA) i Lunds srifr.
18
Svensk Läraretidning Nr 40, ss. 898-901.
19
Svensk Läraretidning nr 40, ss. 898-901.
20
En av "Malmöbänkens" ledamöter, invald vid 1905 år riksdagsval, hade avsagr sig sin plars
p.g.a. hälsoskäl. Då gällande regler innebar an plarsen måsre fyllas vid förnyar val - fyllnadsval.
21
Billing, Gottfrid Billings levnadsminnen. Biskopsriden i Lund, s.154.
22
Larsson, s. 218
23 Matteusevangeliet, kap. 5:6.
24
Lukasevangeliet, kap.6:21.
" Doktor Martin Luthers Lilla Katekes, Försra huvudsrycker som börjar med Tio Guds Bud, i
upplaga urgiven Srockholm 1916. Varje bud följs av frågan Vad är der? med svar som ofrasr
inleds med en förklarande Vi skola frukra och älska Gud, så an ... T ill Karekesen är fogad
Husravlan med "uppförandekoder" rikrade rill olika grupper i samhäller. För undersåtar gäller: "
Var och en vare underdånig den makrägande överheren", hämrar ur Romarbrever 13: 1, äldre
bibelöversärming.
26
Perioden har behandlats av många, bl.a. av Anders Isaksson i hans bok Per Albin 2. Revolutionären, avsniner "Revolurion på svenska".
27
Värner Rydens arkiv, vol 24 (E9 193)
28
Erlander, s. 9.
4
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Heleneholmsskolan
AV YNGVE BERNHARDSSON & SVEN BJ ERSTEDT
INLEDN ING : MARTINA BJÖRK

Efter femtio år som skola går Heleneholms gymnasium, tidigare Heleneholmsskolan,
i graven för att i stället slås samman med Latinskolan under namnet Nya Malmö
Latin. Därmed flyttar man också sin verksamhet till Latinskolans anrika byggnad.
Vad som kommer att hända med Carl Nyrens prisbelönta lokaler på Munkhättegatan
är i skrivande stund inte känt.
Under åren 1998 och 2004 undervisade jag på skolan. Redan vid anställningsintervjun
berömde dåvarande rektorn skolan för sin anda, den så kallade "heleneholmsandan". Jag
trodde nog att talet om denna positiva anda var överdrivet, men min skepsis kom snart
på skam. Heleneholmsandan existerade verkligen. Den frodades i personalrummet,
där man alltid fann någon att dela ord och skratt med. Få kollegier, skulle jag tro,
kan tävla med det antal sociala aktiviteter som anordnades. Det var fester, utflykter,
bowling och laserdome. Det fanns en glädje, värme och generositet. Vid födelse- och
namnsdagar överraskades man med ett litet gratulationskort i postfacket. Det var de
trevliga damerna på expeditionen som ordnade detta. Inför varje terminsavslurning
överväldigade de oss genom att duka upp en dignande buffe i personalrummet.
Men andan var inte bara personalens förtjänst. En skola är ju ingenting utan sina
elever. Inte minst präglades skolan av sina estetiska inriktningar där kreativiteten
flödade och nivån var hög. Man skulle kunna tänka sig att en skola med så ambitiösa
elever skapar ett klimat av hård konkurrens, men så var inte fallet. Enligt en enkät
som gjordes bland eleverna under ett av mina sista år, svarade så många som 98
procent att de trivdes på skolan. Jag kan för övrigt inte minnas en enda elev som
någonsin sa sig vantrivas.
Min karriär på skolan var för kort för att jag skall känna mig lämpad att skriva
en text med den fylliga karaktär som skolan förtjänar. Därför har jag som redaktör
överlåtit uppgiften åt andra mer lämpade. Nedan följer en minnestext över skolan,
tudelat författad för att ge såväl ett lärar- som ett elevperspektiv. Yngve Bernhardsson,
lärare i biologi och kemi, har med sina trettiofem år vid skolan många minnen att
dela med sig av, och Sven Bjerstedt, som var elev vid skolan under 1970-talet, var
högst aktiv i det rika kulturliv som skolan blev så känd för.
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Trettiofem år som lärare vid Heleneholm
Heleneholmsskolan var från början en ovanlig skola. Förutom de vanliga åläggandena
skulle den också fungera som statlig övningsskola till Lärarhögskolan. Det medförde
en nära kontakt med lärarutbildningen och alla dess problem och möjligheter. Själv
fick jag anställning hösten 1964, omedelbart efter min lärarutbildning på Lärarhögskolan. Jag blev skolan trogen till min pensionering 1999. Det kan naturligtvis
tas som intäkt för en viss oföretagsamhet, men kanske också för en ovanligt trivsam
arbetsmiljö. Till den kamratliga samvaron bidrog att många lärare stannade åtskilliga
år på skolan. Rekordet har nog John-Arne Persson som tjänstgjorde 1963-2002. En
annan kollega, Lennart Kroon, är dock mån om att framhålla att bland lärarna var
han först på skolan; han började i åk 7 1962. Trots att jag endast hade erfarenhet från
praktikskolornas lärarrum, upplevde jag ändå atmosfären på Heleneholmsskolans
personalrum slående annorlunda. Man kunde sätta sig var som helst. Man behövde
aldrig riskera att bli tillrättavisad för att ha tagit en helig stol, särskilt avsedd för någon pontifex inom kollegiet. Möjligen med ett undantag. Lektorn i matematik satte
stort värde på att få sitta på en speciell hörnplats med utsikt över hela lärarrummet.
Och detta enda undantag godtogs mestadels, utom någon enstaka gång, då någon
bland oss yngre lärare i uppskruvat tillstånd plötsligt kände behov av att bli sedd
och hävda sin rätt i ett jämlikt samhälle. Facebook har nu gjort sådana gammaldags
självförverkliganden onödiga. Vi talar alltså om sextiotalet, som var en tid av livliga
diskussioner mellan lärare med olika politiska sympatier. Ett lärarrum är ju ett unikt
ställe för intressanta och berikande diskussioner. Finns det något annat personalrum
som samlar kolleger med kunskaper inom så många olika fack? Och dessa diskussioner blev ofta desto mera givande eftersom samvaron i lärarrummet var helt fri från
kotterier. De olika ämnesföreträdarna liksom övrig personal satt inte för sig själva
utan samlade kring kaffeborden i en salig röra. Och många av debattörerna var stora
personligheter. Alla skolor har sina lärarprofiler som sticker ut och sätter sin prägel
på arbetsplatsen. Men lika viktiga är alla de som utan åthävor kommer överens med
eleverna och sköter sitt jobb; Heleneholmsskolan har haft många sådana under åren.
Mångfalden av ämnesspecialister blev på 80-talet än större när skolan berikades med
Processteknisk linje, Vårdlinjer, Estetiska varianter av social linje samt Musiklinje.
Många av lärarna träffades även för olika aktiviteter efter skolans slut. Under
flera år anordnades regelbundet naturutflykter - ibland med början redan kl. 0400
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- under ledning av kollegerna Anders Wescer och Lennart Nilsson, framstående
amatörornitologer. I fem år med början 1991 träffades, på förslag av Maria Green,
ett tiotal kolleger varje fredagseftermiddag kl. 15 i cirkeln Amadeus, för att lyssna
på inspelad musik. Det möjliggjordes genom benägen hjälp från Jane Hallberg,
oöverträffad schemaläggare och studierektor och från 1992 rektor. I detta nu
fungerar sedan 2007 en seniorklubb, som välkomnar all personal som gått i pension
på skolan. Initiativet togs av Jan Nilsson.
I den förnämliga aulan kunde elever och lärare under de sista trettio åren njuta
av de estetiska linjernas/programmens konserter och föreställningar. I ännu fler år,
dryge femtio, kunde elever och lärare glädja sig över en kanslipersonal som söker
sin like. Ingen otålighet eller irritation mötte någonsin självupptagna lärare som
trädde in genom expeditionens dörrar. Tack alla underbara damer som i så hög grad
bidragit till en oförliknelig arbetsplats.

Undervisningen
Undervisningen var som sagt tänkt att bana nya vägar och delvis ske i samarbete
med Lärarhögskolan. Kanske som en garant för detta blev rektorn för den nyetablerade Lärarhögskolan, Erik Scenqvisc, också Heleneholmsskolans första officiella
rektor, även om det var "platschefen" Nils Belczen som var "VD". Tanken var säkert att nya pedagogiska ideer skulle prioriteras på lektionerna men det var enligt
min uppfattning fortfarande s.k. katederundervisning som dominerade under de
första åren. Och på sextiotalet hade termen undervisning ännu inte blivit ett fule
ord. Efterhand kom nya arbetsmetoder i ropet. En var grupparbetet, men även
detta har sina för- och nackdelar. Från Skolöverstyrelsen påbjöds individualisering
inom klassens ram. Kanske kunde den effektueras i språklaboratoriet med elever
arbetande i egen takt framför bandspelaren. Men självständige arbete fanns långt
tidigare, åtminstone på matematiklektionerna. Det gjordes försök med varierande
gruppstorlek, från storklasser med föreläsningar till mindre grupper för enskilt arbete.
Ack, ja, de pedagogiska trenderna kommer och går. Väntar man tillräckligt länge
blir undervisningsmetoder liksom kläder åter moderna. Min uppfattning är dock att
undervisningen fungerade och att de flesta eleverna trivdes. Det skulle dock dröja
åtskilliga år innan man bestämde sig för att undersöka hur det verkligen förhöll
sig med denna sak. Först på 90-calec påbjöds utvärdering av skolans verksamhet.
Ansvarig för denna på Heleneholms Gymnasium blev John-Arne Persson, omvittnad
utvecklare av den experimentella fysiken på lektioner och laborationer. Genom sina
täta kontakter med Lunds universitet underlättades också hans initiativ till utbyte
med skolor i Ryssland efter Sovjets fall. Hans mantel, både vad gäller fysikutveckling
och internationella projekt, har tagits upp av Thomas Pecren.
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På skolan fanns en s.k. spegelsal dit lektioner ibland förlades för att lärarkandidaterna
skulle få tillfälle att ostört betrakta eleverna. Det fungerade förvånansvärt bra,
åtminstone vad gäller eleverna. De glömde snart att det fanns folk bakom spegeln,
som tillät genomsikt endast från ett håll. Å andra sidan var kanske lektionerna inte
alltid så typiska. Naturligtvis ägnade lärarna dessa lektioner några timmars extra
förberedelser, och ibland fick de efteråt, vid metodiklektorns genomgång, höra av
kandidaterna att dessa inte ville se "paradlektioner" utan verkligheten. Men den
kritiken var inte svår att bemöta. Självklart vill man som lärare prestera sitt bästa i
en sådan situation, även om man är medveten om att tiden inte skulle ha räckt till
för att förbereda alla lektioner på detta sätt. Och vilken hantverkare hade inte gjort
på samma sätt när lärlingarna skulle instrueras?
Må det vara mig förlåtet att berätta en historia om hur tillfälligheter kan skapar en
"superpedagog", detta obehagliga ord och fenomen som varit så aktuellt under senare
år, inte minst i Malmö. Dessvärre spelar jag själv oförtjänt en av huvudrollerna, men
skildringen kan kanske försvaras med att den även ger en inblick i en skolsituation
som försvann för snart femtio år sedan. Fram till 1968 fanns fortfarande det gamla
gymnasiet som avslutades med studentexamen. Jag hade turen att 1966 i "muntan" få

Fig 1. Studentexamens.firande H eleneholmsskolan i Malmö. - Fotograf Lars Brundin. Källa:
Sydsvenskan Bild.
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upp en grupp av fyra mycket begåvade och intresserade elever i kemi. Censorn råkade
bli min professor i zoofysiologi från Lundatiden, Ivar Agrell, som var oerhört fascinerad
av proteiner. De duktiga eleverna lärde sig därför under veckan före studentförhöret
alle om proteiner från mina anteckningar under Agrells föreläsningar. Dagen före
tentamen fick jag träffa Agrell. Jag lyckades kväva två suckar, en av lättnad, en av
besvikelse. Han kände inte igen mig, och proteiner fanns inte med bland uppgifterna
inför morgondagens förhör. Men förhöret gick bra och i slutet bad Agrell att få ställa
en fråga: "Är det någon här som vet något om proteiner?" Frågan var närmast retorisk
men till hans häpnad räcktes fyra händer upp. Och läsaren kan gissa fortsättningen.
"De ska ha stort A allihop" sade Agrell när vi sene omsider kommit utanför dörren.
"Jag har varit censor i många år och aldrig träffat elever som vetat något om proteiner."
Han förklarade också för rektor Scenqvisc acc denne på sin övningsskola hade en ung
pedagog som lät sina elever ca del av de nyaste vetenskapliga rönen inom ämnet. Under
etc helt år kunde jag njuta frukterna av denna "bedrift" tills verkligheten hann upp
mig i form av en ny grupp i kemi. Den bestod enbart av elever som jag skändligen
misslyckats med acc bibringa några kunskaper. Censorn var mycket syrlig och därefter
förflöt mina år på Heleneholm på etc mera obemärkt sätt.

Lärarna
1968 infördes särskilda lärartjänster, s.k. UP-cjänscer, som innefattade handledning av lärarkandidacer och viss försöksverksamhec. Dessa krav kompenserades
med högre lön och lägre undervisningsskyldighec. Det innebar acc många unga
ambitiösa lärare från olika håll sökte dessa tjänster. En särskild studierektor tillsattes
för acc administrera verksamheten. Förse ut var Alf Kahnberg. Det var en mycket
sympatisk man, men varje gång som han dök upp på lärarrummet fungerade han
som nyckelretning för mitt dåliga samvete. Han hade nämligen alltid samma fråga
att ställa: "Hur går det med ditt projekt? Gör du några framsteg?" Jag minns med
tacksamhet Ebbe Lindell, som blev bollplank och handledare för flera av Jan Nilssons och mina gemensamma projekt.
En av mina ämneskolleger i biologi, Sven Anders Björse, sedermera lektor på
Kacedralskolan i Lund, bidrog till moderniseringen av undervisningen. Eleverna
skulle så ofta som möjlige få uppleva levande biologi i stället för krita på svarta
tavlan och döda preparat från samlingarna. Han såg bl.a. till acc inscicucionen fick
levande möss, bl.a. för etologiska försök i labyrinter etc. Ibland rymde de vilket
medförde spännande jakter i skolkorridorerna. Ibland gick det en Liklukt genom
skolan för acc travestera en vers i Tegners Mjältsjukan. Harar och kaniner som
beställdes till skolans biologilaborationer av stadens skyddsjägare var nämligen
ofta veckogamla när de levererades. Även experimenten på lektionerna kunde vara
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drastiska. En gång upphettades på elplatta och srekjärn en färsk sill tillsammans
med en surströmming. Björses hypotes var att surströmmingens proteiner genom
hydrolys i jäsningsprocessen hade omvandlats till flyktiga aminosyror. Om så var
faller borde strömmingen i stort sett försvinna från srekjärnet, medan sillens proteiner
vid upphettningen skulle koagulerara och resultera i en vanlig stekt sill. Experimentet
lyckades, men det var inre bara aminosyror som lämnade srekjärner; hysteriska
elever och oroliga lärare i övriga salar trodde att de utsatts för ett gasangrepp och
utrymning av skolan övervägdes.
Skolan var unik för riden genom att fram till läsåret 1984-85 ha både grundskola
och gymnasium. På det sättet påminde den om de gamla läroverken. Lärarna, även
de som var utnämnda på gymnasier, undervisade ofta på båda stadierna. Ibland
kunde man få följa åtskilliga elever i sex år från årskurs 7 till gymnasiers sista klass.
Jag tror att lärartjänstgöring på båda stadierna var bra för både elever och lärare.
Flera av lärarna var merodiklekrorer på lärarhögskolan. Avsikten var att
deras lärarkandidater skulle få tillfällen att på nära håll följa sin metodiklektors
undervisning. Bland dessa fanns många färgstarka personer. Jag minns särskilt
en rysklektor som var känd för sina djärva undervisningsmetoder i högt tempo.
Om honom fällde en av våra skolledare - efter en skräckfylld bilfärd med högst
densamma - det kärnfulla yttrandet: "Åk inre med den mannen, han kör bil som
han undervisar". Jag minns också med respekt en annan av dem, fysiklektorn Sven
Glad. Han krävde med jämna mellanrum att få sina rimmar förlagda till grundskolan.
Han ryckte inre att han med trovärdighet kunde råda sina lärarkandidater hur de
skulle tackla eventuella disciplinproblem, om de inre fick möjlighet att se hur han
själv agerade. Och jag, som vid riden för tjänstefördelning oftast hoppades att få
enbart gymnasieklasser, skämdes.
Men skolan hade naturligtvis på den riden också egna lektorer. Jag tror det fanns
ett tiotal när jag började. När jag slutade fanns det bara en kvar, min ämneskollega
i över 30 år av makalöst samarbete, lektorn i biologi, Jan Nilsson. Se här en av
pusselbitarna i nedmonteringen av svensk skola.
En ovärderlig insats för all personal under ert stort antal år gjorde skolans tekniker
Stig Nilsson. Förutom sin uppgift att se till att den tekniska apparaturen fungerade,
organiserade och ledde han också hela skolans systematiska arbetsmiljöarbete. En
annan viktig medarbetare var Thomas Bandrup, filosofi- och matematiklärare, som
under många år ledde arbetet av skolans digitalisering med allt vad det innebar av
ständiga uppdateringar.

Eleverna
Eleverna är värda ett särskilt kapitel. De kom under de första åren från både villakvar122
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ter och miljonprogrammets höghus i upptagningsområdet. Många gymnasieelever
bodde i Oxie och Svedala. Personligen upplevde jag inga spänningar mellan elever
från olika socialgrupper men det kan ha berott på att jag alltför ofta var upptagen
av och koncentrerad på ämnesproblematiken. Efter att det blev möjligt för de blivande gymnasisterna att själv välja skola hade vi under ett antal år många elever
från Limhamn. Vid elevintervjuer kunde man få höra att "Heleneholm är bra för
där kan man se ut hur som helst". Av någon anledning existerade under ett stort
antal år inga klädkoder på skolan.
Under lärarstrejken och lockouten 1966 spelade elevrådet en central roll genom
att hålla igång delar av undervisningen; de bästa eleverna ryckte in som lärare och
eleverna fick plötsligt ta ett större ansvar för sina studier. Lärarna var kluvna, och
kanske föddes nu hos myndigheterna iden om den lärarlösa lektionen. Men det är
en annan historia.
Naturligtvis kan alla skolor skryta med elever som längre fram blivit kända
kvinnor och män i staten. Men på Heleneholmsskolan fick en elev stor betydelse
redan under sin skoltid. I samband med studentexamens avskaffande och det nya
gymnasiets införande i mitten av sextiotalet fick skolorna en ny befattningshavare,
studierektorn, som i huvudsak skulle utföra det arbete som rektorns sekreterare
tidigare hade gjort. Av någon anledning fick vår skola ingen sådan befattning,
varför den tidigare sekreteraren, Alf Andersson, sökte och fick en studierektorstjänst
i Svedala. Då reste elevrådets ordförande, Katarina Engberg, en stridbar flicka med
skinn på näsan, till Stockholm och parkerade sig utanför undervisningsministerns
rum tills hon fick företräde. Läsåret var 1968-69 och ministern var Olof Palme.
Kort efter utlystes en studierektorstjänst på Heleneholmsskolan och Alf Andersson
blev skolans förste studierektor. Han tog sedan 1971 över rektorskapet efter Nils
Beltzen, med Marcus Lindbom som studierektor. Katarina Engberg blev 1969 den
första kvinnliga ordföranden i SECO, Sveriges elevers centralorganisation. Hon är
nu departementsråd i Försvarsdepartementet. I samma klass gick Karin Broos, född
Hemer, nu framgångsrik bildkonstnär. Själv minns jag två elever i grundskolan i
slutet av 60-talet som nu är offentliga personer, författaren och översättaren Oscar
Hemer och låtskrivaren och musikern Dan Hylander.
Tidigt bildades en teaterförening. Den förste ledaren var Helle Stiegung som
privat var mycket intresserad av teater och opera. Andra prominenta ledare av
teaterföreningen var Vilhelm Geelmuyden och Kerstin Ringdahl, båda lärare i
svenska och historia. "På skolor som har en scen uppstår teater" brukade Kerstin
Ringdahl framhålla. Under hennes tid kopplades en årlig koncentrationsdag
om 1700-talet alltid ihop med ett framförande av en pjäs av Moliere eller annan
författare från den tiden. I Teaterföreningen under denna tid skolades många av våra
stora skådespelare, t.ex. Lars-Göran Ragnarsson och Eva Remaeus. Även regisören
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Ronny Danielsson har gjort sina första lärospån i iscensättning i Teaterföreningen.
Bland elever från de estetiska programmen som låtit tala om sig är konsertpianisten
Johan Hugosson, sångartisten Sanna Nielsen, skådespelerskan Sissela Benn och
jazzsångerskan Vivian Buczek.
En naturvetenskaplig förening, Sapiemia, initierades helt av eleverna och var
verksam i många år. Eleverna hade ett brett bildningsintresse och tog initiativ till
en föreläsningsserie om naturvetenskapens latinska terminologi. Den leddes av
skolans latinlärare Tor Rydberg. Han nöjde sig inre med att etymologiskt förklara
bakgrunden utan passade också på att informera om i sammanhangen viktiga
böjningsmönster. Ryktet om dessa extralektioner spred sig och snart ville flera lärare
vara med som elever.
Ur Teaterföreningen avknoppades en spexverksamhet initierad av eleverna Sven
Bjerstedt och Jörgen Westerhov. Avsikten var att med lärare som skådespelare
framföra spex för gymnasiets sista årkurs vid vårterminens slut. Både gamla
Lundaspex och nyskrivna sattes upp av de begåvade regissörerna. Under dessa
bejublade förställningar sattes skolledningens tolerans och fördomsfrihet på hårda
prov. Jag kommer ihåg en obetalbar duett i Bismarck med en språklärare och en
syokonsulent, lättklädda och stående i en tunna, sjungande: "Ända mot ända kan
ingenting hända." På den tiden, i slutet av sjuttiotalet, låg tvetydigheter av detta slag
på gränsen för skolledningens acceptans. Men mera om spexen kan Sven Bjerstedt
berätta.

Elevminnen från sent 70-tal
Carl Nyren-komplexets gula tegel inramade min uppväxt. Efter sex år vid Munkhätteskolan tillbringade jag de följande sex på Heleneholm (1974-80), först på
högstadiet, därefter på gymnasiets naturvetenskapliga linje. Var och en har sina
minnen. För dem som själva var med står den tid och de händelser som jag här berör
säkert i delvis annorlunda belysning. Det är som det ska vara. De här raderna fyller
sitt syfte, om de kan fungera som "retrieval cues" för någons egna minnesbilder.
Särskilt gymnasieåren framstår i min backspegel som en ljus och privilegierad tid.
Jag minns överlag god och givande undervisning, ett gott skolklimat och en synnerligen framstående lärarkår - det var ju en försöks- och demonstrationsskola. En
av de mera profilerade lärarna, i hela sitt väsen ett levande utropstecken, förde dock
i lokalradio och insändarspalter under min tid vid skolan ett ständigt korståg mot
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den förhatliga "flumpedagogiken" - men det var säkert på andra skolor som han
menade att den bedrevs.
Mitt sista läsår vid Heleneholm präglades visserligen av turbulens. Skyddsombudet
utverkade att säkerheten i skolans korridorer skulle garanteras av ett patrullerande
vaktbolag. Det var första gången i svensk skolhistoria som något sådant skedde. I
grunden var detta förstås en mörk och allvarlig sak. Så här långt efteråt kan den
för mig ändå bitvis framstå i ett annat skimmer - genom en av de aktörer som
figurerade i krisens marginal. En vacker måndag tog en lärare tillfället i akt att banka
en misshaglig högstadieelev i huvudet med en batong, som under helgen inköpts
för ändamålet. Sedan rapporterade han bedriften till Tusentipset i Kvällsposten.
Nej, alla var förstås inte framstående. Men Heleneholmsskolan var ändå en
ovanligt fin skola. Något som starkt bidrog till det var den tidens sociala nätverk,
där troligen långt fler skolungdomar än i dag kunde känna att de blev sedda av
vuxenvärlden. Det fanns många viktiga maskor i det nätet. En av de viktigaste var
skolvärdinnan och den värme och trygghet hon bidrog med. Hon fanns där för
alla, liksom flera andra trygga nav i skoltillvaron : "mattanterna'', syokonsulenterna,
kuratorn, fritidsledaren, vaktmästaren ... En person som troligen saknar motsvarighet
i nutiden var Heleneholmsskolans övernaturligt minnesgoda schemaläggare. När hon
mötte en avsigkommen högstadieparvel i rasthallen kunde hon dels ögonblickligen
identifiera honom, dels också tala om för honom i vilket klassrum han just vid denna
tidpunkt borde befinna sig!
På den tiden fanns det knappast några gymnasieutbildningar med inriktning
på idrott, musik och teater. Sådan verksamhet bedrev eleverna i förekommande
fall vid sidan av den vanliga undervisningen. Och fallen förekom! I skolbetyget
dokumenterades de ibland som "Frivillig undervisning". Själv var jag oduglig till
idrott, men desto mer aktiv i musik- och teatersammanhang. Jag får nog säga att
gymnasieåren i det avseendet innebar en frösådd som kom att bli avgörande för min
senare inriktning. Skolans musikdirektör Tord Alemo ägnade generöst mängder av
fritid åt att träna med vår lilla jazzgrupp, "Heleneholmsskolans Hot Four". Det vore
synd att säga att högstadiekamraterna jublade över vår musik. Vid en morgonsamling
i åttan annonserade vi nästa nummer: "Deep purple". Ett hoppfullt sus gick bland
jeansjackor och snusdosor: äntligen har de tagit sitt förnuft till fånga! Besvikelsen var
tydlig när klarinetten intonerade en söt 30-talsballad med mycket lite hårdrock i sig.
Heleneholmsskolans legendariska teaterförening, som startades under skolstrejken
1966, var ytterst livaktig under mina skolår. En 1700-talspjäs (Moliere, Holberg,
Sheridan) sattes upp vid en koncentrationsdag i svenska varje höst. Därutöver
gavs exempelvis lundaspexen Karl XII (våren 1977) och Elisabeth I (våren 1979),
Brechts Tolvskillingsoperan (våren 1978), och mitt och Bo Andersens (sedermera
TV-filmade) spex Mack-Bett (våren 1979). I mindre format spelades ett brett
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spektrum av samcidsdramacik: från Arrabal och Pinter över Astrid Lindgren till
improvisacionsceacer. Föreningens betydelse för generationer av unga kan inte
överskattas.
Dessutom måste jag med tacksamhet nämna lärarkårens enastående beredvillighet
att stå på scen, exempelvis i Heleneholmsversioner av lundaspexen Djingis Khan våren
1977 och Bismarck våren 1979 samt i mitt nyskrivna spex Wild Wester våren 1980.
Dessutom agerade de med liv och lust i långfilmen En kritvit historia (1977), skriven
och regisserad av gymnasisten Jörgen Wescerhov. På vilken annan skola skulle något
sådant ha varit möjlige? Varje måndagseftermiddag slöe lärarspexensemblen mangrant
upp i aulan för att repetera repliker, sånger och danssceg. Med stor beundran minns
jag dem alla: inte minst studierektorn, som trotsade en monumental scenskräck i sin
långtifrån cype-cascade rolluppgift som desperadon Caccus Kid; och svenskläraren
och tenorsångaren, som gladeligen vände ut och in på sina lungor för scenkonstens
skull, ivrige avgrundshoscande i sin strävan att skänka maximal trovärdighet åt
porträttet av den otäcke saloonägaren Slimey Ted W. Whip.
Sjuttiotalets skola skilde sig förstås radikale från dagens, när man ser till den
tekniska utrustningen. Smartphone och Internet fanns inte ens som en glimt i
det visionärasce öga. Våra informationskällor var av mer skrymmande slag. Där
skedde dock en utveckling. Under de år jag minns blev stencilerna mindre blå,
mindre kladdiga, mindre dofcscarka. Efter högstadiets räknesticka kom gymnasiets
miniräknare: en TI-25. I flera avseenden låg Heleneholm "i framkant", inte
minst lokalmässige. Där fanns språklaboratorium med Tandberg-bandspelare
i klassuppsäccning, där fanns rikhaltig utrustning för naturvetenskapliga
demonstrationer och laborationer. Och där fanns de otäcka One-Way-Screen-salarna,
där klassrumsskeendena kunde studeras av för oss osynliga lärarkandidater och
metodiklektorer. Ah, jag minns biologilärarens högljudda förtjusning ("Nå, Sven,
vad liknar den?!? ") när ett exemplar av särskilc fallisk form föll i mina händer vid
övningen i svampbescämning. Mina kinder blev högröda, inte minst vid tanken på
alla lärarkandidater som begapade det hela bakom spegeln ...
Bakom ett sådant fenomen som spegelsalen fanns naturligtvis övertygelsen om
att det låg ett värde i att de som skulle utbilda sig till lärare fick demonstrationer
av särskilt god undervisning, sådan den bedrevs vid en särskilt utvald och utrustad
skola. Den övertygelsen hade nog visst fog för sig. Tveklöst hade Heleneholmsskolan
en sällsynt framstående lärarkår. Då och då förundras jag över att lektioner i
exempelvis tyska och franska språken som gavs för 35 år sedan än i dag finns tydliga
i minnet och kan vara till påtaglig hjälp för mig- det säger en del om språklärarnas
beundransvärda skicklighet den gången! Men någon rundmålning medger inte
utrymmet här. I stället vill jag, i tron på det goda exemplets make, försöka ge en
något fördjupad bild av en av dessa framstående lärare.
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Lektor Sven Glad var, vågar jag säga, den förnämligaste pedagogen av dem
alla. Hans undervisning var ambitiös, systematisk, klok och engagerad. Den
präglades i hög grad av hans minutiösa förberedelser (de många demonstrationerna
med hjälp av Lärarhögskolans fysikinstrument!), av hans kunniga och grundliga
pedagogiska omsorg (de långa, nästan högtidliga härledningarna av centrala formler,
eller hans åskådliga beskrivningar av hur elektronerna "kilar" i tråden!) - och av
hans vidsynta utblickar. Exempel på de senare gav de många beigefärgade fysikoch kulturhistoriska fördjupningsavsnitten i den kunskapsdigra GymnasieJYsik men jag minns också hur han kunde fängsla genom att återge starka personliga
minnen, som exempelvis skildringen av byggnadsarbetarnas usla arbetsvillkor i
hans barndoms Landskrona, särskilt cegelbärarnas utslitna ryggar och förkortade
liv. Den bilden dök upp under en diskussion om elektricitetskällan kärnkraft, som
ju under vår skoltid var starkt ifrågasatt. Elektriska hissar har sedan 1920-talet
inneburit väsentligt lindrade arbetsförhållanden. Det gick inte att ta miste på Sven
Glads engagemang, när han talade om teknikens betydelse och möjligheter att
förbättra världen.
En av Sven Glads viktigaste tillgångar var hans talang - och medvetna strategier
- för att få unga människor att inse sin egen förståelseförmåga. Bland de många
ljusa minnesbilderna av Sven Glad finns en del ögonblicksminnen från lektionssalen.
Hans vänliga humor var ett verksamt pedagogiskt medel, som nog kunde få oss
att emellanåt känna att det ändå fanns hopp om oss: jag minns hur han under ett
resonemang i rörelselära roat utbrast till en av mina kamrater: "nej, du Lars, nu tänker
du som Aristoteles igen!" Hans smittande intresse för fysikhistoriens personhistoriska
galleri och hans sociala patos kunde träda i lycklig union, som när han berättade
om hur Janne Rydbergs legendariska huvudräkningsförmåga (exempelvis parallell
addition av fyra talkolumner, om jag minns rätt) var en följd av att denne måst
försörja sig som siffergranskare i Allmänna sparbanken.
Jag såg honom då och ser honom fortfarande som den mest framstående i en skara
mycket framstående lärare. För oss, som nu är i femtioårsåldern, blev han i flera
avseenden ett föredöme . Han var inte bara en stor naturvetare och en stor pedagog
utan också - och kanske framför alle - en stor humanist, en människovän. I en
mening personifierade han också det som gjorde Heleneholmsskolan så speciell:
närheten till lärarutbildningen, och kombinationen av högstadium och gymnasium.
Många Heleneholmslärare förtjänar att harangeras. I tacksamhet väljer jag att låta
Sven Glad stå som en symbol för dem alla.
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Slutligen lyckades det
att b1 lda en kö
Om Malmö barnbibliotek 1914-1946
och om Helja Jacobson, Malmös första barnbibliotekarie
Av

Bo

G ENTIL!

Lokalen är belägen mycket nära en stor stråkväg, Söd ra fö rstadsgata n, men åt en passage, så
att bullret från gatan märkes ytterst obetydligt. End a nackdelen är läget på tredje vå ningen,
mitt bland bos tadsläge nheter. D en besökande kommer fö rst in i ett litet expeditionsrum.
Därifrån leda dörrar till ett arbetsrum och tamburen. Ta mburen är fö renad med läsesalen
medelst två dubbeldörrar. Men innan någon få r slippa så långt, måste han avlägga ett besök
i tvättrummet, so m också har en ingå ng d irekt från ta mburen. All a dörra r äro öppna eller rentav bonlyftade. Läsesa len har fe m fö nster och är ett ljust och trevligt rum . Som i
Stockholms barn- och ungdomsbibliotek finn es hela bokfö rrådet på öppna hyllor runt om
vägga rna. Vid ett långt och två korta bord finn es plats fö r 28 barn . Detta visade sig genas t
alldeles otillräckligt, och för att kunn a ta emot flera anskaffade man ett du ssin små fä llstolar, so m kun na stå i alla vinklar och vrår.
Perso nalen utgöres av tre fas t anställda och ett tiotal fri villiga medarbeta re. Fö restå ndaren
fö r Stadsbiblioteket intendenten H ans Emil La rsson är bibliotekets chef.
Första d aga rn a biblioteket hölls öppet gick allt utmärkt bra. Men så kom en d ag, då nyheten tycktes ha blivit spridd i betänkli g grad. Trapporn a vo ro så full a med barn , som vä ntade på att få komma in, att hu sets övriga hyresgäs ter inte kunde komm a ut ur sina läge nheter. Slutlige n lyckades det att bilda en kö, som lämn ade väge n någo rlund a fri. Efter den
kvä llen delades det ut biljetter till olika tider på e. m., och endas t de barn , som ej hade rätt
till heml ån, fin go sitta kva r i läsesa len. Efter ett par månader hade den fö rsta nyfikenheten
lagt sig, och biljettutdelning kunde indragas. Efterh and som de inskri vnas antal ökades,
blev det ju också färre, so m surto kvar och läs te.

Bibliotekspionjärerna förtj änar att hedras. M ed små resurser men besjälade av ett
stort engagemang utförde de en betydande gärning som vi har glädje av än idag.
Helja Jacobson, född på Frösön i Jämtland och uppvuxen i Östersund, var Malmös
första barnbibliotekarie. Det inledande citatet är hämtat från Tidskriftfor det svenska
folkbildningsarbetet årgång 1915. Helj a Jacobson berättar om det första året med
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Fig. l. Barnbiblioteket på Baltiska utställningen 1914.

Malmö Barnbibliotek, som den 6 november 1914 slog upp sina portar i det nybyggda
så kallade Centralpalatset intill passagen på Södra förstadsgatan 38, alldeles nära
Triangeln. Huset finns fortfarande kvar. Här skulle barnbiblioteket stanna i tio år.
Valfrid Palmgren var en annan svensk bibliotekspionjär, en pionjärernas pionjär.
Hon verkade i Stockholm i början av 1900-talet, gjorde en studieresa till USA 1907,
skrev efter återkomsten den för svenskt biblioteksväsende betydelsefulla skriften
Biblioteket- en ljushärd (1909), där hon bland annat argumenterade för barn- och
ungdomsbibliotek. Hon anlitades som enmansutredare, vilket 1911 resulterade i
Förslag angående de åtgärder som från statens sida bör vidtas for främjandet af det
allmänna biblioteksväsendet i Sverige. Förslaget antogs 1912 och skulle bestämma
statens relationer till folkbiblioteken under mer än ett halvsekel.
I december 1911 öppnade filosofie doktor Valfrid Palmgren, inspirerad av vad hon
hade studerat under sin resa i USA, tillsammans med några andra kulturintresserade
borgarkvinnor, men under hennes ledning, Stockholms barn- och ungdomsbibliotek,
Sveriges första moderna barnbibliotek.
Valfrid Palmgren - nu Valfrid Palmgren Munch-Petersen - gifte sig i början av
10-talet med en dansk man och flyttade till Köpenhamn, varför hon också kom
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att inspirera danskt biblioteksväsende. Hon tjänstgjorde som lektor i svenska vid
universitetet och gav lektioner i svenska i dansk radio. Engagerad antinazist föreläste
hon under ockupationen av Köpenhamn under andra världskriget över Eyvind
Johnsons Krilontrilogi, föreläsningar som stoppades av tyskarna. Då blev hon arg,
förklarar Åke Åberg, bibliotekshistoriker som lämnat uppgifterna. "Rädsla hade
hon aldrig förstått sig på."
Malmö barnbibliotek tillkom som en direkt följd av Valfrid Palmgrens utredning.
Ar 1913 anhöll Styrelsen för Biblioteks- och föreläsningsföreningen om ett anslag på
5000 kr för att upprätta ett barnbibliotek i lokaler i anslutning till huvudbiblioteket
i Tunneln påAdelgatan. Drätselkammaren motsatte sig emellertid detta och föreslog
istället att hela biblioteket, såväl huvudbibliotek som den tilltänkta barn- och
ungdomsavdelningen, skulle flytta till Folkbadhuset, som låg utanför stadskärnan.
Olämpligt, menade biblioteksstyrelsen.
Men samtidigt och på eget initiativ hade tre kvinnor i Malmö - lna Herslow,
Werna Callmer och Eva Berg von Linde - bedrivit bokutlåning i samband med
barnbespisning. I februari 1914 kunde de meddela biblioteksstyrelsen att de fått ett
anslag från kommitten för Barnens dag på 1680 kr för att upprätta ett barnbibliotek.
Inspirerade av Valfrid Palmgren hade de redan gått i författning om ett sådant att
ställas ut på Malmö stads avdelning på den stora Baltiska utställningen sommaren
samma år. Barnbiblioteket byggdes upp efter samma principer som i Stockholm
och Valfrid Palmgren, som kom resande från Köpenhamn, bidrog med ideer och
råd. En alldeles strålande utställning, summerade Helja Jacobson många år senare.
De tre Malmökvinnorna erbjöd nu Malmö stad att efter utställningens slut överta
barnbiblioteket med inredning. Böckerna beräknades till ett värde av 2300 kr. Därtill
erbjöd lna Herslow staden en lokal för ändamålet under fem år - den ovannämnda
lägenheten på Södra förstadsgatan - förutsatt att stadsfullmäktige beviljade 3000
kronor för komplettering och underhåll de närmaste tre åren samt därefter 4000
kr årligen. An offer you can't resist. Såväl biblioteksstyrelsen som stadsfullmäktige
accepterade erbjudandet och den 6 november 1914 kunde biblioteket således öppna
sina portar för barnen. Som assistent anställdes den unga Helja Jacobson som
Valfrid Palmgren mött på Kungliga biblioteket i Stockholm och sedan anställt på
sitt barnbibliotek i huvudstaden. I Malmö skulle Helja Jacobson stanna hela sitt
fortsatta yrkesliv. I en artikel i Biblioteksbladetårgång 1957 berättar hon sina minnen
som barnbibliotekarie i Malmö.
Som framgår av det inledande citatet blev Malmö barnbibliotek en omedelbar
succe, till viss initial irritation för de boende i fastigheten på Södra förstadsgatan.
Redan efter två månader kunde Helja Jacobson och hennes kolleger räkna inte
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mindre än 500 inskrivna låntagare. Antalet lån uppgick till cirka 4000. Vid april
månads utgång 1915, alltså efter sex månader, hade 23 525 barn besökt läsesalen.
Aret 1915 kunde man räkna sammanlagt cirka 31 500 lån, två år senare 40 000,
och 1922 inte mindre än 51 444 besök och 53 839 lån.
Vad var det då barnen läste? Fanns det en barnlitteratur vid den här tiden? Malmö
barnbibliotek hade vid öppnandet 764 böcker i sina samlingar. Tio år senare hade
dessa vuxit till 5090 böcker. Cirka två tredjedelar utgjordes av facklitteratur. Helja
Jacobson förefaller smått generad när hon tillstår detta, men förklarar sedan att barn
visst gärna läser "nyttiga böcker". För övrigt räknas också romaner på danska och
norska som facklitteratur, enligt Helja, liksom fornhistoriska sagor och djurhistorier.
Helja Jacobson berättar en informativ anekdot från cirka 1924. Bibliotekets
nyanställde springpojke hade glömt kvar en egen bok som han hade lånat av en
kompis,]agad över Atlanten eller Nick Carter efter smugglare. Nu hör det till saken att
Nick Carter-böckerna var sin tids billiga äventyrsböcker, det tidiga nittonhundratalets
kiosklitteratur för ungdom. Barnbibliotekarien var väl inte direkt förfärad, men hon
rynkar synbarligen på näsan när hon konstaterar att då pojken är pigg och begåvad,
"får man hoppas att hans smak snart skall förändras till det bättre".
Anekdoten är informativ som den visar att för Helja Jacobson och hennes kolleger
har biblioteket en uppenbart fostrande roll. Förströelse och bildning, men framför allt
fostran. I skyltfönstret som barnbiblioteket senare får - på Jöns Pilsgatan (se nedan)
- väljer man som sitt första tema Hygien och illustrerar detta med Ottilia Adel borgs
bok om Pelle Snygg, därefter följer ämnena Polarforskning, Scoutrörelsen och i
december Julklappstillverkning. Inför dagens avancerade barn- och ungdomsböcker
skulle Helja Jacobson med kollegor rygga bort bestört.
Det finns troligen ingen förteckning kvar över de barn- och ungdomsböcker
som fanns i det äldsta barnbiblioteket. Från och med 1930 till 1978 gav Malmö
stadsbibliotek årligen ut tryckta tillväxtkataloger, men det skulle dröja några år
innan barnbibliotekets förvärv noterades. Vill man veta, inte vilka böcker som fanns
i biblioteket utan istället vilka HeljaJacobson önskade skulle finnas, finns emellertid
en liten skrift att tillgå, 1001 böcker for Sveriges ungdom . I boken - som kom ut inför
julen 1933 - presenterar Helja Jacobson tillsammans med en Stockholmskollega
enligt förordet "ett jämförelsevis rikt urval av böcker för såväl nöjesläsning som
intressant och roande kunskap för de många unga i olika åldrar".
1001 böcker inleds med en berättelse - "Julklappsboken. Ett barndomsminne av
Selma Lagerlöf" - för att sedan förteckna lämpliga barn- och ungdomsböcker. En
traditionell förteckning som inleds med Nöjesläsning för pojkar och flickor, sedan
Pojkböcker, sedan Flickböcker. Ordning och reda. Inte förvånande finner man att
många av de rekommenderade böckerna ingår i barnbiblioteket Saga, en serie barnoch ungdomsböcker som började utkomma 1899 på Svensk Lärartidnings förlag och
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som skulle få stor betydelse för svensk barnlitteratur. I serien presenterades gärna
ucländska klassiker i svensk bearbetning, till exempel Robinson Kruse, jorden runt
på 80 dagar och Den siste mohikanen.
Facklitteraturen förtecknas i 1001 böcker efter SAB-syscemec och här finns
avdelningar som Guds ord och verk (C), Länder, folk och färder (N) och I det
praktiska livet (Q). Boken avslutas med en avdelning Skönlitteratur (Tillägg för
de något äldre) som förstärker intrycket av att de båda barnbibliotekarierna ställer
höga krav på Sveriges ungdom. Begreppet "läccläsc" fanns nog inte i deras vokabulär.
Den generösa gåvan från lna Herslow att skänka Malmö barnbibliotek fria
lokaler under fem år på Södra förscadsgacan - familjen ägde fastigheten - förlängdes
med ytterligare fem, men 1924 var det slut och barnbiblioteket tvingades flytta.
Förmodligen därför att kommunen, som nu måste betala, önskade billigare lokaler.
Den nya adressen blev Jöns Filsgacan 2, där biblioteket placerades i en tidigare
lagerlokal. Helja Jacobson beskriver läget som olämplige. Det bodde få barn i
området och de som ändå bodde där var "busfrön /som/ kom i massor för att
göra rackartyg i den mörka gatan och man fick ringa polisen emellanåt". Trots att
polisstationen låg i grannskapet var polisen bibliocekspersonalen inte till mycken
hjälp. Att tredjeklasskrogen Druvan låg mitt emot barnbiblioteket tycks inte heller
ha muntrat upp stämningen.
Dessbättre för alla flyttade barnbiblioteket på nytt 1927, nu till Södra Vallgacan 3,
vid Södertull och mitt emot kanalen. Här skulle Malmö barn- och ungdomsbibliocek,
som det nu hette, bli kvar till 1946, då det tillsammans med huvudbiblioteket
flyttade in i den renoverade tidigare museibyggnaden, bibliotek ännu idag. På Södra
Vallgacan disponerade ungdomsbibliocekec en lägenhet om fem rum och kök. Inte
så tokige, förklarade Helja Jacobson, fastän fortfarande alldeles för litet. "Vi hade
hemlån i matsalen, arbetsrum innanför denna och på andra sidan om en tambur
läsesal och studierum. Läget var emellertid det bästa - redan första året ökade lånen
med över 5000."
Jag har tidigare försökt ringa in vilka böcker som fanns i Malmö barnbiblioteks
samlingar. Nu ska jag avslutningsvis säga något om verksamheten. Som nämnts var
barnbiblioteken i Stockholm och Malmö inspirerade av barnbiblioceksverksamhecen
i Förenta staterna. Valfrid Palmgren hade varit där redan 1907. Också HeljaJacobson
bar på en högsta önskan att få studera bibliotek i USA, en önskan som realiserades
trettio år senare tack vare en testamentarisk gåva från lna Herslow, som dog
1936. Från Förenta staterna emanerar till exempel iden om öppna hyllor. Malmö
barnbiblioteks hyllor - däremot inte huvudbibliotekets - stod öppna för alla redan
från starten 1914.
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För att få låna hem böcker från Malmö barnbibliotek måste barnen vara dels
inskrivna och dels mellan tio och sexton år gamla. Inskrivningen kunde förorsaka
problem för barn med skrivsvårigheter, vilket inte var ovanligt i Malmö på 1910och 20 talen. En femtonårig flicka sade, berättar Helja Jacobson, "att hon hellre lät
bli att låna än hon skrev allt det där många (namn, adress, skola el!. anställning,
målsmans namn)". På grund av det inledningsvis ringa bokbeståndet men samtidigt
en stor efterfrågan måste antalet inskrivna barn tidvis begränsas till dem som slutat
skolan och därför inte hade tillgång till skolbibliotek. Likaså måste antalet böcker
att låna hem tidvis begränsas till en eller två.
Vid öppnandet 1914 bestod barnbibliotekets personal av tre personer samt därtill
ett tiotal frivilliga - godhjärtade kvinnor ur borgarklassen - som arbetade utan
lön. Tio år senare var frivilligarbetet avslutat och personalen bestod av föreståndare
(HeljaJacobson), ett ordinarie biträde, ett till två extra biträden och en springpojke.
Stadsbibliotekarien var barnbibliotekets chef, men då han hade sin arbetsplats på
huvudbiblioteket förde Malmö barnbibliotek en relativt själständig tillvaro.
Under det första året hade Malmö barnbibliotek öppet följande tider: om vintern
vardagar 16.00 till 20.00, söndagar 13.00 till 15.00 och om sommaren vardagar
13.00 till 15.00. Öppethållandet skulle efterhand öka något, men nådde på grund
av begränsad personal inte upp till huvudbibliotekets nivå. Inte förrän år 1946 då
Malmö barn- och ungdomsbibliotek införlivades med huvudbiblioteket.
Böckerna i barnbiblioteket var inledningsvis uppställda efter Dewey's
decimalsystem - detsamma som i England och USA - men 1923 övergick man
till det svenska SAB-systemet. Det var också bra, förklarar Helja Jacobson, men
det är uppenbart att hon föredrog Dewey. Men "barnen ha lika lätt att fatta den
nya uppställningen som den gamla". Barnbiblioteket tog emot avgångsklasser
från folkskolorna och från de kommunala mellanskolorna då eleverna under en
förmiddagstimme först erbjöds ett kort orienterande föredrag och därefter fick öva
sig i att använda kataloger och uppslagsböcker. "När man bara har en timme till
sitt förfogande måste det göras mycket summariskt, men intresset blir åtminstone
väckt, och det är förhoppning om att de sedan på egen hand utvidga den grundlagda
kunskapen."
Anmärkningsvärt är att Malmö barnbibliotek hösten 1924 på försök höll en kurs
i bok- och bilbliotekskännedom för barn mellan tretton och sexton år. Alla hade
rätt att anmäla sig. Fyra lektioner där den sista avslutades med ett skriftligt prov.
"Deltagarna hade dock så olika förutsättningar - somliga gick i läroverk, andra i
folkskolor och några hade slutat helt - varför resultatet inte blev något vidare, men
de var intresserade och efterlyste fler föredrag, som de kallade det." Huruvida kursen
upprepades framgår inte av annalerna.
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Förutom internt i biblioteket verkade också Malmö barnbibliotek externt. Redan
tidigt började man skicka ut vandringsbibliotek, till Allmänna sjukhusets ortopediska
avdelning för barn och till folkbiblioteket i Limhamn. "Många barn från Limhamn
ha tidigare lånat i barnbiblioteket, men på grund av de långa avstånden resulterade
det i försenad återlämning i mycket stor utsträckning, varför de bereddes denna
möjlighet till lån på platsen." Skollovskolonierna om somrarna fick bokpaket med
sig att behållas "så länge lantvistelsen varar".
Efterhand som bokbeståndet växte uppkom också tanken på små filialbibliotek,
i själva verket bokskåp för barn runt om i Malmö. Ett första sådant skåp inhystes
1929 i en "liren liren privatbostad nära spårvägshållplatsen på Bullrofta". Skåpet
blev en sådan framgång att "vår värdinna manufakcurhandlerskan" fick nog varför
bokskåpet stängdes redan efter fem månader.
1930 öppnades en utlåningsstation i en liren butik på Rosenvång. Här scannade
barnbiblioteket till 1934, då ägaren behövde lokalen till bagarbod. Biblioteket/
bokskåpet flyttade till Berels sommarhem på Nya Bellevue. "Det var ursinnigt
kalla vintrar de närmaste åren och trots att vi eldade i en väldig kamin så att den
blev rödglödgad var det is på golvet närmast förstugan och vi var tvungna att hålla
stängt åtskilliga utlåningsdagar de kallaste månaderna." Men 1940 fick Malmö
barnbibliotek tillgång till en bättre lokal vid Stjärnplan.
Från 1932 och sex år framåt fanns också en urlåningsstation för barn i
Kirsebergskapellets källare, den s.k. Riddarsalen. "Alle var så billigt ordnat som
möjligt med brunbetsade sockerlådor till bokhyllor etc. Vi stukade våra vrister i den
ofta isbelagda och mörka källartrappan och hade diverse andra bekymmer, men
huvudsaken var ju att den lilla utlåningsstationen behövdes och det gjorde den."
I barnbibliotekets verksamhecsberättelser såväl som i Helja Jacobsons rapporter
och minnen framstår det planerade nya huvudbiblioteket som ett framtida Shangrila. "Föredrag med skioptikonbilder, sagoaftnar och allt annat 'extension work' som
väl alla barnbibliotekarier drömma om." Tanken var att huvudbiblioteket skulle
stå färdigt 1926 och att barnbibliocekec skulle införlivas med detta. Så blev det
inte utan Helja och hennes kolleger fick vänta ytterligare tjugo år innan det nya
huvudbiblioteket i den gamla museibyggnaden stod klart. Här träffar hon Kerstin
Gamstorp - senare barnbibliotekschef i Malmö - som beskriver Hel ja Jacobson som
"lugn men viljestark". Hon dog 1972, 82 år gammal, och skänkte sin docksamling
till Malmö scadsbibliotek.
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Nytt från Malmö Museer 2013
AV GöRAN LARSSON

Under 2013 fortsatte Malmö Museer att satsa på nya intressanta utställningar, lärande
för hållbar utveckling, projektet Science Center Malmö och att utveckla dialogen
med malmöborna. Dessutom inleddes den stora ombyggnationen av museets akvarium - invigt 1937 och för sin tid toppmodernt, men nu i stort behov av renovering.
Den 2 september stängde akvariet, och i november resterande utställningslokaler
på Slottsholmen, förutom Malmöhus slott. Trots detta nådde 2013 års besökssiffror
295 503, att jämföra med 269 516 besök 2011 och 327 941 besök rekordåret 2012 .
Teknikens och Sjöfartens hus forrsatte att öka i populäritet och hade 140 169 besök
2013, vilket är 15 387 fler än året innan.

Science Center Malmö
Med medel ur EU:s regionala utvecklingsfond arbetade Malmö Museer under året
tillsammans med Miljöförvaltningen i Malmö med att utveckla ett Science Center
på museer. Vi vill skapa engagemang och intresse hos
unga för naturvetenskap och teknik, och det ska vara
en plats för ideutveckling och nytänkande. Satsningen
knyter tematiskt samman befintliga och nya utställningar, skapar kopplingar ut i stadsrummet samt ökar
samarbetet med näringsliv och högskola. EU-projektet
avslutas vid halvårsskiftet 2014 med en "museifestival"
och öppning av utställningen Din natur.

Lärande for hållbar utveckling

Fig. 1.

Med Malmö stads Miljöprogram och Malmökommissionens slutsatser i ryggen vill Malmö Museer vara en
plats för lärande för en hållbar utveckling - ekologiskt
och ekonomiskt, socialt och kulturellt. Programmen
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Fig. 2. Från utställningen Himmel och jord © Johanna RyLander/MaLmö Museer.

och aktiviteterna har fortlöpt under året, är kostnadsfria och knutna till skolans
läroplaner:
Till exempel kan Klimat-X nämnas, där vi i utställningar som Muskler och
Motorer och Ideplaneten diskuterar hållbar utveckling och förnybar energi med
elever och lärare och gör interaktiva experiment. Under miljövandringar i Västra
H amnen diskuteras och ges exempel på hållbar utveckling såsom biologisk mångfald,
hållbart fiske och ekosystemtjänster.
Kostnadsfria lärarkurser och gymnasieguideutbildningar erbjuds. Eleverna
lär sig mer om förnybar energi, ekologiska fotavtryck, presentationsteknik och
museipedagogik. Tanken är att eleverna ska finnas i en "resursbank" att använda
bland annat vid arrangemang för att sprida intresset för naturvetenskap och teknik.
Museets pedagoger samarbetade under året med föreningen Odla i stan, kända
för sina kvarrersodlingar i Seved. En utomhuspedagogisk verksamhet och ett
uteklassrum byggdes upp vid Kommendanthuset. Här invigs flickor och pojkar
från fyra års ålder i "kretsloppsmysteriet".
Livet och Livet med känsla riktar sig särskilt till flickor och pojkar med olika
funktionsnedsättningar. Samtliga aktiviteter inbjuder till hands-on aktiviteter som
stärker inlärning, fantasi och upplevelser.
Programmet Språk, Kultur, Identitet (SK!) erbjuds sedan mer än tio år till
språkförskolor, förberedelseklasser, SFI-klasser och Komvux. Att träna språk i
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kulturella miljöer, och att återvända minst fem gånger för fler upplevelser och lektioner,
ger större och fler möjligheter att se och förstå orsak - verkan - sammanhang.
Globalen är en plattform för mänskliga rättigheter och demokratifrågor och ett
samarbete med Sida, Rädda Barnen, Röda Korset och Individuell Människohjälp.
Till Globalen bjuds unga människor in, de får plats och utrymme att göra sina röster
hörda och berätta sin historia i utställningar och program.
Inom Områdesprogrammen arbetar museet genom SKI med sagor och dockteater
riktat till flickor, pojkar och deras familjer. I Kultur med äldre skräddarsys
dialogarbeten tillsammans med seniorerna och till äldreboenden med dementa
gäster ställs Minnes/ådor i ordning.
Andra aktiviteter inom lärande för hållbar utveckling var till exempel det
regionala Solracet, Klimatambassadörerna , det dansk-svenska samarbetet
Öresundsklassrummet, det påbörjade arbetet inför hållbarhetsmässan InnoCarnival
i november 2014 liksom samarbetena med Sea-U/Marinpedagogiskt Centrum,
Skoletjenesten Öresund och Malmö Dövas Förening.

© Seved
2013 startade Malmö Museer ett insamlings- och dokumentationsprojekt i området
Seved. Dels finns museets egna fotografer på plats och fotograferar, dels samlas

Fig. 3. Kustlandskap: Från utställningen Kustland© Andreas Rasmusson/MaLmö Museer.
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bilder in av människor som är vi lliga att skänka sina ga mla fo tografi er till museer.
D et insamlade materialet bidrar till att beva ra fotografi ska dokumentationer av
mä nniskor, hem och områden i Malmö som idag är underrepresenterade i museets
samlingar. Alltså en fråga om demokrati .
M useet vill också i dialog engagera sevedsborn a i Ma lmös gemensamma kulturarv
genom att de själva fo tograferar och berättar om sin va rdag, som ett sätt att arbeta
med den sociala dimensionen inom hållbar utveckling.
Projektet var tänkt att avslutas under senhösten 201 3 som en projektionsutställning
i Seved. M en museet har valt att förlänga arbetet i området, och i sa marbete med
foto intresserade sevedsbor har ett fo tografi skt galleri öppnat i en av MKB: s lokaler vid
Sevedsplan. Galleriet - som fått namnet © Seved- ska under 2014 visa fo togra fi ska
utställn ingar från området, producerade av seved sbor i dialog med museet. H ös ten
2014 komm er bilder från Seved även att visas på museer. © Seved d rivs med stöd
från M almö stad och Kulturrådet.

Kvinna 100
I april 201 3 inledde museet ett flerå rigt arbete om immigrantkvinnors liv och arbete
i M almö, tillsammans med M almös första fristadsfö rfattare och orga nisationen Fem in ist Dialog. Kvinna 100 görs i nära di alog med målgruppen immigrantkvi nnor,
och med stöd från Malmö stad och Kulturrådet. U nder året genomfördes workshops
och seminarier, samt intervjuer med immigrantkvinnor. Projektet fo rtsätter 2014,
och presenteras i sa mband med Nordiskt Forum i M almö i juni.

Samtidsdokumentation och vård
och tillgängliggörande av museets samlingar
Vå ren 201 3 kom Eurovision till Malmö, en händelse av vikt att dokumentera och
beva ra fö r museet som en del av berättelsen om Ma lmö och Malmös historia. I
tex t och bild dokumenterade musee t händelser, platser, fö rvä ntningar, åsikter och
känslor under två hektiska veckor. M aterialet bevaras i museets samlingar och har
resulterat i en utställning som visas våren 2014.
M almö Museer fö rvarar och vårdar mer än en halv miljon fö remål. D e registreras
och kommenteras i huvudliggare och föremålsdatabasen Carlotta. Delar av databasen,
Webb-Carlotta, är tillgänglig för allm änheten di gitalt och utökas kontinuerligt.
En fö rutsättn ing för god kont roll öve r fö rem ålen är att de fö rva ras på ett
betryggande sett. Kulturfö rvaltningen har därfö r iordnings tällt ett centralmagasin
dit fö remål fö rs från museets äldre närmagasin. D etta är ett komplicerat flyttproj ekt
då föremå len är gam la, värdefull a och sköra. U nder 201 3 avslutades flytten frå n
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Fig. 4. Från utställningen
Glitter, glamour och folkfest
©Andreas Rasmussonl
Malmö Museer.

Fig. 5 .
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det så kallade "Wegamagasiner'', medan tömningen av närmagasinen på Teknikens
och Sjöfartens hus påbörjades under hösten och beräknas vara färdigt i april 2014.
Innan err föremål kan placeras i magasin eller en utställning kontrolleras föremålet
av konservator med rengöring och ibland reparationer, innan föremålet fotograferas.
Överblicken över föremålen i våra samlingar blir allt bättre genom flyrrningarna
och kunskapen ökar om det enskilda föremålet och dess status. Detta gör föremålen
mer lättillgängliga både att ställa ur och att presentera digitalt i Webb-Carlotta.

Nya utställningar 2013
Lauren Greenfield - Girl Culture
19 januari-14 april 2013
För mig finns inget annat val - Raoul Wallenberg 1912-2012
16februari- 11mars2013
Himmel och jord
Från 11mars2013
Purity - David Magnusson
21 april-8 september 2013
Spana in i framtida Malmö
Från 5 april 2013
( 0) mänskligt
15 juni-3 november 2013
Ceausescus barn - Kent Klich
28 september-17 november 2013
Haskel möter Oddner (1)
30 november 2013-19 januari 2014
© Seved
11 december2013-26 januari 2014
Kustland
Från 21december2013
Glitter, glamour och folkfest
21 december 2013-11 maj 2014
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Nytt från Malmö stadsark1v 2013
AV ANETTE SARNÄS

I januari hälsades den nya stadsarkivarien välkommen på sin post. Adam Hidestål
kommer närmast från Lunds universitet där han varit chef för arkiv och registratur.
Han har bland annat arbetat mycket med frågan om utvecklingen av ett gemensamt
e-arkiv för universitet och högskolor, vilket kommer väl till pass inför stadsarkivets
arbete med det kommande kommunomfattande e-arkivet. Adam har också ett
förflutet som medeltidsarkeolog.

Fig. 1. Den nya stadsarkivarien heter Adam Hidestål, här i tidstypisk hatt vid invigningen av
utställningen om Porträttkonst i kristid. - Foto: Bo 0. Andersson.
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Nytt på hyllorna
Den nya organisationen av Malmö kommuns verksamhet som infördes under år
2013 gav eko även på stadsarkivet. Att tio stadsdelsförvalrningar gjordes om till fem
stadsområden medförde att alla de handlingar på respektive förvaltning som skall
bevaras även skulle levereras till stadsarkivet. Omfattande arbetsinsatser krävdes dels
inför de olika leveranserna och dels efter mottagandet av handlingarna. Totalt har
omkring 400 hyllmeter kommunala handlingar levererats under året. Förutom dessa
kommunala arkiv, har ett antal mindre arkiv inkommit till hyllorna. Sammanlagt
levererades eller donerades ett femtiotal arkiv under år 2013.
Ett lite udda arkivmaterial kommer från Kulladalsbunkern. Kulladalsbunkern
(även kallad HC Hanna) byggdes 1952-1953 för att utgöra en ledningscentral för
kommunal och stadig verksamhet under krig eller större katastrofer. Den är belägen
på och under skolgården till Kulladalsskolan och skulle kunna rymma 120 personer,
och hade matsal, kök, toaletter och sjukrum. Hjärtat av anläggningen ligger 15
meter under markytan. Kommunen skapade beredskapsplaner som beskrev olika
roller som kommunens verksamheter skulle ha under krigstid. Efter kalla krigets
slut förlorade Kulladalsbunkern sin roll som ledningscentral. En sista övning hölls
1993. Bunkern lämnades i stort sett orörd under flera år med endast minimalt
underhåll. Fukt trängde in i lokalen och skadade inventarierna och Malmö stad
tog över ansvaret från civilförsvaret. Det har funnits tankar att skapa ett museum
i lokalen. Idag anordnas enstaka visningar.
Så småningom blev Malmö stadarkiv informerade om att det låg handlingar
kvar i Kulladalsbunkern som kunde vara av historiskt intresse och som dessutom
kunde vara känsliga ur sekretessynpunkt. Arkivet består av de spridda handlingar
som vi kunde rädda från lokalen. Några exempel på handlingar är: Instruktioner om
hantering av handradio 1954-1955; spridda skötselanvisningar 1958-1993; teknisk
beskrivning av kompressor 1993; övergripande trycksaker rörande civilförsvar och
räddningstjänst 1970-tal-1980-tal, m.m.
Ett helt väsensskilt arkiv är Dan Valdemar Lindströms efterlämnade handlingar,
som omfattar tiden 1926-1948. Stadsarkivet fick en dag ett litet paket från Danmark,
som skickats av en vän till den då nyligen avlidne Dan Lindström. I paketet fanns
historien om hans barn- och ungdom skildrat genom brev, fotografier, vykort och
olika dokument. Han var född utom äktenskapet i Malmö och bodde under sina
elva första år på Malmö Privata Förlossnings- och Sjukhem, medan modern arbetade
i Köpenhamn. Fadern hade erkänt barnet och betalade underhåll, men förefaller
annars ha varit frånvarande. Arkivet innehåller många ömma brev mellan Dan och
modern, och mellan hans "Malmömammor" och "Köpenhamnsmamman", och
en samling fotografier som skildrar hans liv i Malmö för modern på andra sidan
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Fig. 2. Ett av de arkiv som kommit in till arkivet räddades från Kulladalsbunkern. - Foto:
Suzanne Sandberg.

sundet. I sin helhet ger arkivet en målande bild av de villkor en ensamstående mor
och hennes barn kunde leva under, under 1920- och 1930-tal.

Arkivhandboken
I slutet av året antog Kommunstyrelsen den nya arkivhandbok som utarbetats på
stadsarkivet för kommunens styrande och stödjande verksamheter. Arkivhandboken
skall hjälpa de olika verksamheterna att spara rätt handlingar och hålla dem ordnade
så att de kan hittas vid behov. Att kommunen hanterar sina handlingar korrekt är
mycket viktigt så att invånarna kan utöva sin lagstadgade rätt att ta del av allmänna
handlingar och få insyn i myndigheternas arbete. Arkivhandboken finns tillgänglig
på stadsarkivets hemsida.

Utåtriktad verksamhet
Många aktiviteter på arkivet under året hade ett gemensamt tema, nämligen tidsperioden 1939-1945. Flera av våra besökande skolklasser fick arbeta med handlingar
som berättade om de danska judarnas flykt över Öresund hösten 1943. I samarbete
med Dragörs kommunarkiv i Danmark utarbetade stadsarkivets arkivpedagoger
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Fig. 3. Delar av arkivet som skildrar Dan Lindströms uppväxt, med bland annat ett intressant
material av fotografier och brev. - Foto: Anette Sarnäs.

materialet, som kom att användas av 16 skolklasser, främst ur årskurs 9. Med utgångspunkt i polisförhörsprotokoll, fotografier och personliga minnen fick eleverna
välja ut en person från tiden; antingen en judisk flykting, en motståndsman eller en
fiskare/flyktingsmugglare, och sedan själva sätta ihop en berättelse.
På våren invigdes den nya utställningen som byggde på det omfattande bildarkiv
stadsarkivet fått från den anrika firman fotograf Rosengren. Utställningen hade titeln
"Porträttkonst i kristid" och visade förutom många porträtt även föremål, vilka delvis
lånats ut av Beredskapsmuseet, samt kamerautrustning från fotostudions äldre tid.
Porträtten presenterade särskilt den nya stil som fotografen Kjell Rosengren införde
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under beredskapen, där han ville fotografera kunderna med lite mer glamour och
flärd, i Hollywood-stil "med amerikanska miner istället för ryska". Han kallade
detta American Hollywood. Många av kvinnoporträtten visade 1940-talets fabulösa
hattmode och utställningens besökare hade också möjlighet att prova några
tidstypiska hattar, ställa sig framför en stor gatubild av Malmö från tiden, och ta
sitt eget porträtt. Äldre som yngre skickade sådana "selfies" till stadsarkivet och
blev på så sätt en del av utställningen. Utställningen användes även i arbetet med
skolklasser på temat Malmö under andra världskriget.
Ett nytt projekt inleddes under året, med namnet "Minns du? Berätta!". Syftet
med projektet är att samla in och bevara minnen från Malmö under beredskapsåren.
Genom många olika kanaler uppmanades Malmöbor att skriva ner och skicka
in minnesberättelser eller kontakta arkivet för att bli intervjuade. Bland annat
deltog arkivet vid Seniormässan i Malmö och ett liknande evenemang i stadshuset,

Fig. 4. En del av utställningen Porträttkonst i kristid medfotografier från Rosengrens Jotoateljt!.
Bland annat fick stadsarkivet låna in en av firmans tidiga kameror, och med hjälp av några
tidstypiska möbler skapades en 40-tals miljö. - Foto: Anette Sarnäs.
149

NYTT FRÅN MALMÖ STADSARKIV 2013

i tidstypiska kläder för att ' .j
väcka intresse och minnen till
liv. Vid årets slut hade drygt
60 personer bidragit med
minnesberättelser, fotografier,
brev och andra handlingar. De
äldsta som bidragit är nästan
100 år gamla nu, medan de
yngsta var bara två-tre år vid
krigsslutet. De allra flesta
upplevde beredskapsåren som
barn och ungdomar. Många är
infödda Malmöbor men en del
kom till Malmö från utlandet,
antingen strax före krigets
början eller i samband med
krigsslutet. Minnesberättelserna
omfattar många skilda ämnen,
från skolbarnens evakuering
sommaren 1940 till hur man
kunde kringgå ransoneringen
av mat till hur man kunde
I ~
i/1 1 ,
åka skridsko Malmö runt på
de frusna kanalerna. Få hade Fig. 5. Arkivarie Anette Sarnäs och arkivpedagog Karin
klara minnen av krigets utbrott Sjöberg arbetade ibland i 40-tals kläder i samband med
projektet 'Minns du? Berätta!". Här gör de reklam for
i september 1939, men desto
projektet och arkivet under en mässa på stadshuset i
starkare hågkomster från den Malmö. - Fotograf okänd.
tyska inmarschen i Danmark
i april 1940. Själva fredsdagen
i maj 1945 var inte heller något som hade fastnat i minnet hos de flesta av
informanterna, men desto klarare stod alla de gånger luftvärnet besköt överflygande
bombplan och hur man vallfärdade ut till Bulltofta flygfält för att se på de strandade
amerikanska jättarna.
Arkivens dag på hösten hade också temat Malmö under andra världskriget.
Föredrag hölls av författaren Set Mattson, som berättade som sitt arbete med sina
detektivromaner i Malmömiljöer under krigets slutskede och tiden strax därefter.
Victor Lundberg från Malmö Högskola berättade om den underjordiska nazismen
i Malmö under de senare krigsåren, med fokus på den nazistiska fackförening som
var aktiv i staden. Författaren Jan-Ove Nilsson bjöd till sist på bilder, minnen och
'
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musik när han skildrade sin forskning kring allierade flygare och deras svenska
krigsbrudar. Personal i tidstypiska kläder gav guidade visningar i arkivmagasinen
där olika handlingar som anknöt till temat framvisades, som exempelvis handlingar
ur domstolsarkivet om olika spionrättegångar eller handlingar som rörde de många
flyktingar som kom till Malmö. Ett unikt samarbete genomfördes med butiken
Flique i underjorden, som visade en del av sitt klädsortiment i 40-tals stil och även
erbjöd tidstypisk styling av frisyrer och klädsel. Drygt 300 besökare lät sig inbjudas,
inspireras och informeras.
Under året hölls 12 olika föredrag, de flesta berörde på något sätt Malmö och
dess historia. Några exempel är Stefan Ersgård, som berättade om sitt Malmö och
om sitt arbete med boken "Mitt Hjärtas Malmö'', vilket uppskattades av en talrik
publik. Några av föredragen drog så många åhörare att inte alla kunde beredas plats.
Det gällde exempelvis när arkivets Staffan Gudmundsson och Bo 0. Andersson
berättade och visade bilder från Carolikvarteren före rivningen; och när tidigare
stadsarkivarien Anna Svenson skildrade Malmös judiska historia. Mycket långt
från Malmö sträckte sig föredraget om svenska slavar i Nordafrika, historien om
hundratals svenska sjömän i handelsflottan som förslavades i Medelhavsvärlden på
1600- och 1700-talen. Joachim Östlund från historiska institutionen i Lund målade
upp denna bortglömda historia. En djupdykning i Malmöhistorien gjorde sedan
arkivarie Nina Wiklund när hon i ett föredrag berättade om Jörgen Kock utifrån
ett antal bevarade 1500-tals dokument. Hon kunde med denna utgångspunkt i
källorna skildra "Malmös starke man" och den stad han byggde.
Sommaren 2013 genomförde stadsarkivet projektet Malmö.NU inom ramen för
Malmö stads Ung i sommar och kulturförvaltningens satsning Kultursommar, där
60 ungdomar från hela Malmö i åldrarna 16-19 år fick praktisera under fyra veckor
vardera. Ungdomarnas uppdrag var att genom fotografier, egna texter och intervjuer
dokumentera sitt Malmö och på så sätt bidra till att bevara samtiden för framtiden.
Under projektets gång fick ungdomarna arbeta med att skriva texter, fotografera,
intervjua, dokumentera och undersöka, göra enklare text- och bildredigering och
en del databasarbete. En inte oviktig del var också att lära sig samarbeta med helt
nya personer med helt annan bakgrund än den egna. Under projektets gång togs
omkring 3000 fotografier varav en liten del ställdes ut på Kaptensbron under årets
Malmöfestival. Ungdomarna skrev också 350 texter om sina tankar, om vardagen
och framtiden, vilka tillsammans med bilderna finns tillgängliga i stadsarkivets
forskarsal. En kommande bok kommer att publicera ett urval av både bild och text.
Under året gjorde Malmö stadsarkiv enen~ på YouTube, där två olika föredrag på
försök publicerats. "Pilotföredragen" handlar om Carolikvarceren före rivningen samt
Gömda och glömda berättelser från 1800-talets Malmö. De kan sökas på YouTube
under "Malmö stadsarkiv - föredrag". Hittills har det förstnämnda åsetts drygt
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150 gånger medan det sistnämnda visats ungefär 40 gånger. Man kan även se och
höra en av arkivets pedagoger berätta om hur vi jobbar med skolklasser på arkivet.

Framtiden
Under 2013 har stadsarkivet arbetat vidare med förberedande arbete inför arkivets
flytt till Bergsgatan under år 2014. Olika arkiv har ordnats, omordnats och förtecknats så att de så smärtfritt som möjligt ska kunna flyttas . Personalen har i olika
grupper diskuterat och bidragit med synpunkter på de nya lokalernas utformning,
funktioner och utrustning. Samtidigt har ny- och ombyggnation pågått på Bergsgatan. Den byggnad i fem våningar som kommer att inrymma arkivmagasinen och
kontorsutrymmena har till stora delar byggts upp till sina yttre mått. Ombyggnaden
av tidningen Arbetets gamla hus i gatuplanet, där de nya besöksytorna kommer
att finnas, har påbörjats. Många olika faktorer, från brandsäkerhet, till golv- och
väggmaterial och eluttagens placering har dryftats i flera led. För närvarande är
invigningen planerad till Arkivens dag i november 2014.
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Malmö l(u[turh1stor1ska Förenings
verksamhetsberätte[se 2012
Arsmöte
Ordinarie årsmöte hölls onsdagen den 18 april på Översten - "Fönstret mot Europa'',
restaurangen på 26:e våningen i Kronprinsen, med 60 närvarande medlemmar. Efter
årsmötesförhandlingarna berättade enhetschefen vid stadsbyggnadskontoret Göran
Rosberg om planering och utveckling i "Framtidens Malmö". Härefter följde en måltid.

Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt 8 gånger: den 12 april, den 23 maj, den 29 augusti, den
17 oktober och den 7 och den 27 december (per capsulam) 2012, den 28 januari
och den 20 mars 2013.
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.

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

Föredrag, utflykter m. m.
Måndagen den 27 februari på Teknikens och Sjöfartens museum gav Lennart
Ström en historisk återblick av projektet "Rädda Malmö-filmen" och visade delar av
filmproduktionen. Detta var ett samarrangemang med Malmö Förskönings- och
Planteringsförening. Föredraget som rönte stor uppmärksamhet upprepades torsdagen den 29 mars på Malmö stadsarkiv.
Vårutflykten ägde rum lördagen den 26 maj till Ystad på temat "Ystads estrader".
Utflykten var ett samarrangemang mellan vår förening, Ystads fornminnesförening
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och Föreningen Gamla Lund. Mötet inleddes på Ystads teater där tomväktaren
Roland Borg saluterade gästerna efter ceacerdirektören Tomas Lancz anförande. I
Teatercafeet underhöll Anna-Frida och Some Band med sång och musik. Vidare
besöktes Norra Promenaden, Surbrunnsparken där Per-Axel Sjöholm berättade om
Ystad, Regementsområdet, "Världens ände" med Revhusens sista bostadshus och
utflykten avslutades vid Småbåcshamnen.
Onsdagen den 3 oktober visade scadsancikvarien Anders Reisnerc upp Kanontornets
fängelsehålor på Malmöhus och berättade om historien kring dessas användning följe
av samkväm i Malmö museers Borgscuga.
Lördagen och söndagen den 20-21 oktober deltog föreningen i den Skånska
Bokmässan på Kulturmagasinet vid Fredriksdal i Helsingborg för att bl. a. marknadsföra
den nya boken "1500-talets Malmö - om människor i en stad" av Åke Norström.
Tisdagen den 23 oktober besöktes Arkivcentrum Syd, som nu efter utbyggnad
blivit norra Europas största mötesplats för kulcurarvsupplevelser. Detta var ett
samarrangemang med Föreningen Gamla Lund.
Onsdagen den 12 december avhölls julsammankomst på Media Evolution City,
12-12-12 med föredrag av VD:n Christer Månsson som berättade om den digitala
utvecklingen i vårt alltmer globaliserade värld. Efter föredraget samlades alla till
gemensam måltid på restaurang M.E.C.K.

Publiceringsverksamhet
Årsboken 2011 utkom i samband med årsmötet där den delades ut till närvarande
medlemmar. Gryps nr 11 utkom i november 2012.

Malmö stadsarkiv
Lördagen den 10 november an-ordnades traditionellt Arkivens dag på Malmö
scadsarkiv, där Carl-Axel Stevelius ansvarade för vår bokförsäljning tillsammans
med Elsie Wallscröm. 1:e arkivarie på Riksarkivet Åke Norström, som tidigare varit
verksam vid Malmö scadsarkiv under många år, signerade den nyutgivna boken
"1500-calecs Malmö - om människor i en stad" Gryps nr 11. En samproduktion
mellan vår förening och Malmö stadsarkiv. Förhandsbeställda böcker utlevererades.
Föreningen har sitt bibliotek med böcker från utbytesföreningarna på stadsarkivet.

Kommitteer
Redaktionskommitten bestående av Rica Rohlin, Stefan Ersgård, Martina Finnskog, Kerstin Martinsdotter och Anders Reisnert har avhållit ett flertal 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 och Anders Reisnert har
behandlat inkomna stipendie- och bidragsansökningar.
Styrelsen beslöt att från Malmö Kulturhistoriska Förening utdela medel till:
Arne Järtelius: för projektet "Bilden av Malmö under 100 år": 20.000 kronor.
Institutetfor studier i Malmös historia: för projektet "Boken Malmö 1914": 65.149
kronor.
Styrelsen beslöt att från Stiftelsen makarna Sigfrid & Karolina Jön ssons
minnesfond utdela medel till:
Monica Bengtsson: för projektet "Källmaterial till en historisk biografi": 18.700 kronor.
Styrelsen beslöt att från Leif Ljungbergs stiftelse utdela medel till:
Anders Högberg: för projektet "När stenålder blir bronsålder": 24.000 kronor.
Anders Reisnert och Anders Ödman: för projektet "Castella Maris Balti-ci XI":
85.000 kronor.
Historisk tidskrift for Skåne, Halland och Blekinge: för projektet "Ale - 50 år":
15.000 kronor.
Christian Kindblad: för projektet "Reklam uppåt väggarna": 18.000 kronor.
Limhamns museiforening: för projektet "Bok och DVD om Edward Rosengrens
verk": 25.000 kronor".
Auto Images AB: för projektet arkivering "Rädda Malmöfilmen": 120.000 kronor.
Institutet for studier i Malmös historia: för projektet "Boken Malmö 1914": 85.851
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 2012 uppgick till- stödjande familjemedlemmar
icke inräknade - 506 medlemmar med fullt medlemskap, varav 92 var utbytesföreningar och institutioner.

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

Rädda Malmö.filmen

Fig. 1. a+b. Projektledaren Lennart Strömberg, Autoimages, berättar om projektet "Rädda
Malmö.filmen "på ett välbesökt möte på Teknikens och Sjöfartens hus (a) och Malmö stadsarkiv (b) .

Fig. 2. Fru Margit Nilsson, konstnär
och gallerist Tor Hedendahl samt Jan
Hain , tidigare ordförande i föreningen
och supporter av projektet, är några
av besökarna på föredraget av Rädda
Malmö.filmen.
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Fig. 3. Arsmöte med föredrag av Göran Rosberg.
Utanför fönstret syns S: t Petri kyrktorn - en
V)' från Kronprinsens fönster på Restaurang
Oversten.
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Vårutflykt på temat: "Ystads estrader"
- Malmö Kulcurhistoriska Förening tillsammans med Föreningen Gamla Lund och
Fornminnesföreningen i Ystad besöker sevärda platser.

Fig. 4. Tornväktaren
Roland Borg saluterar
gästerna välkomna i
teatersalongen på Ystads
Fig. 5. Underhållning i
Teatercaftet med AnnaFrida och "Some Band ".
Fig. 6 och 7. "JJ-kaffe med
kanelbulle och småkakor" i

Fig. 8. Förevisning av Klostret, Rosariet och
Kålgården i Ystad genom Håkan Nilsson .

Fig. 9. Klostret interiör med altare och pågående
konstutställning.

Fig.10. LunchiSurbrunmparken. Fig. 11. Regementsområdet.

Fig. 12. Sista huset i ''Revhusen''.
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Fig. 13. Anders Reisnert
forevisar Kanontornets
fongelsehålor på Malmöhus.

Fig. 14. Besök på det nya
"Arkivcentrum Syd" i Lund.

Fig. 16. Deltagande på Bokmässan i
Helsingborg.
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Fig. 15. Arkivens dag på Malmö
stadsarkiv med bokforsäljning.
Carl-Axel Stevelius och Stebbe
Buzancic är behjälpliga med
föreningens böcker.

Fig. 17 Besök på Grafiska Museet i
Helsingborg.

Fig. 18 och 19. j u/sammankomst
2012-12-12 på Media Evolution City
med foredrag av vd Christer Månsson.

J,._ _•

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 for 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
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Isbergs gata 13 · 21119 Malmö
Tel 040-97 97 64 · Sekreteraren 0706 17 97 64
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