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ASTA NIELSEN - MALMÖBO SOM BLEV MEGASTJÄRNA

Asta Nielsen
- Malmöbo som blev megastjärna
AV BERTIL LuNOAHL

Idag är det inre så många som vet vem Asta Nielsen var. Men för hundra år sedan
fanns det Asta Nielsen-parfym, Asta Nielsen-creme och Asta Nielsen-sm0rrebrnd
i Berlin. I Budapest uppkallade man kotletter efter henne (även om hon tyckte att
det fanns gränser för hur magra kotletter borde få vara) och i Melbourne fa nns

Fig. 1. Asta Nielsens fodelsehus på GammeL Kongevej 9. Över den vita porten i mitten finns en
minnestavla. - Foto: Bertil LundahL.
5

ASTA NIELSEN - MALMÖBO SOM BLEV MEGASTJÄRNA

"kvarnhjulssrora hattar med en hel strutsfarm på" ala Asta Nielsen. Modejournaler
i San Fransisco kunde handla om Asta Nielsens frisyrer och i Nagasaki kunde man
se Asta Nielsen-plakat. Eftersom hon rökte fanns det i Tyskland ett cigarettmärke
som hette Asta och i brist på kyssar från den riktiga Asta kunde man föra sina läppar
till munspelet Asta. För tyskarna var hon kort och gott "Die Asta", därför kunde
man stöta på exempelmeningen "Haben Sie die Asta gesehen?" [Har Ni sett Asta?]
i en tysk grammatik.'
Asta Nielsen föddes den 11 september 1881 fem trappor upp på Gammel
Kongevej 9 i Köpenhamn. Huset står fortfarande kvar och över porten finns idag
en minnestavla, där hon kallas "Danmarks första stumfilmsstjärna".
Familjen levde under mycket knappa omständigheter när hon föddes. Fadern
Jens Christian Nielsen var arbetslös. Han hade, enligt hennes memoarer Den tiende
muse, skadat ryggen vid en olycka på en byggarbetsplats, något som gjorde honom

Fig. 2. Minnestavlan över porten till fodelsehuset. - Foto: Bertil Lundahl.
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delvis invalidiserad. Modern Ida Frederikke Petersens inkomster från trappstädning
räckte dåligt till, så allt man ägde som kunde belånas gick till pantbanken.

Flytten till Malmö
Lyckligtvis hade modern en bror som var förman på Malmö stora ångkvarn och tack
vare honom fick fadern 1883 anställning som kvarnarbetare där. I Asta Nielsens
memoarer sägs att hon var ett och ett halvt år när hon flyttade till Malmö, men
enligt Caroli församlings inflyttningslängd skrevs familjen in den 10 november,
vilket alltså betyder att hon redan fyllt två år. 2 Med var också den älskade storasystern Johanne, som var fyra och ett halvt år äldre och som kom att bli ett stort stöd
för lillasystern genom livet.
I nästan sju år kom familjen att stanna i Malmö, en tid som enligt memoarerna nog var den lyckligaste
föräldrarna upplevde och som
också framstår som den bästa
delen av hennes egen barndom.
Hennes syster både började och
avslutade sin skolgång i Malmö,
hon konfirmerades här och själv
genomgick Asta sina tre första
skolår "på flytande skånska".
Till skillnad från modern, som
aldrig helt kunde försona sig
med något som låg utanför Köpenhamn, så tyckte fadern om
staden och människorna och
"vi barn var med hela vår själ
svenska".3
Även långt efter att familjen
flyttat tillbaka till Köpenhamn
talade systrarna som regel svenska med varandra när modern
inte hörde det. Det blev ett sätt
Fig. 3. Familjen Nielsen under Malmötiden. - Foto: Otto Petterssons
Fotografiska Atelier. Det Danske
Filminstituts arkiv.
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att markera avstånd till hennes stundtals brutala härskarmetoder. 4 För i hemmet
godtog modern även under Malmötiden endast att man använde danska, vilket
förstås visade sig vara en fördel efter flytten tillbaka till Köpenhamn 1890.

Tuppen på Mårtensgatan
Den första tiden i Malmö bodde familjen en trappa upp i ett gårdshus på Mårtensgatan 8. 5 På gården framför huset höll hyresvärden ett tjogtal hönor, som anfördes
av en viktig, spräcklig tupp. För lilla Asta tedde den sig stor som en struts. Hon
berättar om när hon satte sig på stentrappan utanför huset med en stor smörgås med
farinsocker på: "Knappt hade jag satt mig tillrätta på trappsteget och börjat slicka
på sockersmörgåsen förrän tuppen, oavsett var den befann sig på gården, vände sina
gula ögon inkvisitoriskt mot mig, reste kammen lodrätt i vädret och kacklande med
hela hönsflocken bakom sig rusade mot mig som ledaren för ett regemente soldater
på offensiven, högg maten ur handen på mig och lät haremet störta sig över den,
medan han själv utan att röra ens en smula, segerstolt spankulerade fram och tillbaka
framför mig mellan de glupska fruarna med den avskyvärda näbben vänd mot mig
som vapnet i en fångvaktares hand.
Jag satt alldeles förlamad av rädsla under dess despoti, och först när varenda smula
var borta och hönsen sökte efter nya matställen, sprang den plötsligt bort, varvid
jag fick kraft och mod till att börja tjuta, vilket inte upphörde förrän mor rusade
ner för trappan för hämta upp mig till ett kok stryk, vars hetta inte lämnade något
övrigt att önska, upprörd som hon var över att ha blivit störd i sitt arbete."6

Ostindiefararegatan och Vestra skolan
Så småningom slapp Asta ifrån den kaxiga tuppen när familjen på hösten 1885
flyttade till ett annat gårdshus, denna gång på Ostindiefarargatan 40. 7 Här fick
hon i stället sällskap av kackerlackor, som det vimlade av mellan golvbräderna.
Ett traumatiskt minne härifrån var när hon blev inlåst av grannens barn i ett rum
hemma hos dem med en bild föreställande Salomos dom, som de visste att hon var
livrädd för. Bilden visade en jättestor halvnaken man som höll ett barn i sin utsträckta
hand. Barnet hängde upp-och-ner i ett ben och i mannens andra hand höll han ett
svärd, beredd att klyva barnet mitt itu om Salomo gav klartecken för detta. Asta
blev vettskrämd och drabbades av panik innan hon släpptes ur. I flera dagar efter
händelsen låg hon till sängs med feber innan hon repade sig. 8
På Ostindiefarargatan låg också Vestra skolan, som uppföres 1883 på platsen för
en tidigare skola, Stora fattigskolan, och ett fattighus. Till skillnad från Asta Nielsens
bostäder under Malmötiden, som sedan länge alla är rivna, finns skolan kvar, även
8
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Fig. 4. Västra skolan på Gamla väster, där Asta Nielsen skrevs in som elev hösten 1887 -Foto:
Bertil Lundahl.

om det bara är "skalet" av den som återstår efter alla ombyggnader.9 Här påbörjade
hon sin skolgång, men enligt Inskrifningsbokfor Westra skolan Vt 1880-1895 2718,
som hon skrevs in i höstterminen 1887, bodde familjen då på Stora Humlegatan
16, dit familjen flyttat någon gång kring månadsskiftet oktober-november 1886. 10
I sina memoarer ger hon en levande bild av hur det kunde gå till i den tidens skola:
"Vår klasslärarinna, en liten spinkig person insnörd i en hög korsett, med ett
spetsigt, slutet, blekgult allt för tidigt äppelrynkigt ansikte under ett kortklippt,
burrigt hår, hette fröken Villmann. Den mest fruktade timmen hos henne var
skrivtimmen. Medan vi krumryggade svettades över våra skrivövningar, kände vi
hur hon oupphörligen böjde sig över oss för att med sina små, skarpa ögon bakom
lornjetterna kontrollera vårt arbete. Oavbrutet rörde hon sig fram och tillbaka
mellan skolbänkarnas rader, vippande med en linjal i den högra handen beredd att
slå ner på sitt byte. Då och då blev hon stående länge vid ett offer som hon sökt ut
och ju längre hon stod, ju mer darrade de små smutsiga händerna med de avbitna
naglarna på pappret, väl vetande att en katastrof närmade sig. Den oundvikliga
bläckfläcken föll och i samma ögonblick ven linjalen blixtsnabbt med den skarpa
sidan ner mot de små fingrarna. Då detta en dag hade hänt mig och jag kom hem
från skolan med en blodröd, svullen strimma över tre av fingrarna , beslöt min mor
9
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sig för att ca saken i egna händer, något som det för övrige behövdes långt mindre
för än det som hänt. Jag bad henne låta bli, men till ingen nytta, för nog kunde
hon banka oss själv så vår rygg bar märken efter det, men hon tålde inte att någon
annan rörde oss, inte ens min far, som för övrige heller aldrig kände behov av det.
Nästa dag mitt under skolcimmen går klassrumsdörren upp, som brukligt var for
vi alla 24 upp i ett huj som när ett regemente exercerar. Den häpna fröken Villmann
ser en kraftig kvinna, med en min som bär alla tecken på att vara uppretad, styra
fram mot den upphöjda kateder där hon befann sig. Mitt hjärta sjönk som en scen vid
min mors plötsliga uppdykande. I klassen kunde man höra en nål falla till golvet, så
tyst av spänning blev det. Mors respektlösa hand placeras på katederns ljusgula trä så
att fröken Villmanns lorjneccer darrar. "Om du din gamla, gulvissna uggla", varnar
min mor med sammanbiten röse, "en gång till vågar röra Asta, så ska jag komma
hit och vrida om getingmidjan på dig. Vad inbillar en sådan svensk myggdjävel sig?
En gång till, säger jag, och hon skelat för sista gången genom pingsenixerna!" Med
en uppmuntrande nick till oss ungar lämnade hon segerstolc rummet utan vidare
kommentar och stängde dörren hårt efter sig.
Vi stod alla andlösa. Vad nu? Fröken Villmann såg nästan ut att svimma, men
samlade sig dock så mycket att hon skyndsamt kunde lämna klassen, förmodligen
för att avge rapport om det som hänt till inspektören. Knappt var hon utanför dörren
förrän ett infernaliskt spektakel bröt ut. Töserna skrek av begeistring, de gol som
tuppar, dansade på borden, klappade i händerna och upprepade "Myggdjävel" i alla
tonarter, hoppade upp på katedern och svingade den beryktade linjalen, omfamnade
mig och snurrade mig runt. För en stund var jag klassens lysande medelpunkt, men
utan dess segerglädje. Jag fruktade allaredan fröken Villmanns hämnd efter mors
koncentrerade uppträdande. Den uteblev emellertid. Hon rörde mig aldrig mer, och
mina kamrater påstod att agan med linjalen avtog påtagligt både i antal och styrka
efter denna minnesrika dag." 11

Stora Humlegatan
Så småningom fick Asta flytta till en annan skola närmare hemmet på Stora
Humlegacan och där fick hon en mycket snällare fröken. 12 Hennes far hade nu
blivit befordrad till förman på magasinen i hörnet av Östergacan och Humlegacan,
vilket innebar ett ekonomiskt lyft för familjen. Efter att ha bott en tid i nr 16 på
den östra sidan av gatan flyttade familjen 1887 över till etc litet gule gathus på den
västra sidan med adress Stora Humlegacan 11. 13 Huset innehöll tre rum, av vilka
det ena låg mot gatan, en tidigare okänd lyx för familjen, och faderns inkomster
var nu så stora att modern inte längre behövde lappa säckar, som hon tidigare gjort
för att dryga ut ekonomin.
10

Fig. 5. Humlegatan som den såg ut från Nya Grönegatan ungefar vid den tidpunkt då Asta
Nielsen bodde här. Familjen bodde forst i det femte huset på gatans högra (östra) sida, sedan i
det tredje på vänster sida. - Foto: från Malmö Museers fotosamlingar.
Bilder på gatan, inklusive de två nämnda husen, från mitten av 1960-talet är tagna av Äke jörleby
strax innan rivningarna togfart. Finns på: www.mittiseklet.com!jorleby/000529cahumleg.asp
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Stora Humlegatan var vid den här tiden känt som Malmös främsta prostitutionsstråk, kanske på grund av närheten till husarerna vid Drottningtorget. När Frithiof
Nilssons Piraten beskriver stämningen på Hotell Horn i Bock i örtagård heter det
bland annat: "Samtalen rörde sig mest om världsliga ting, om kor och svin och
väderleksutsikter, om priset på flickor i Humlegatan." 14
Dessa flickor kallades i folkmun på grund av gatans namn för "humlor". I Det
forsvunna Malmö skrivs det om "herrarna som spatserade på den östra trottoaren
för att ha bästa blickfång över vad som utbjöds i bottenvåningarnas fönster utmed
den västra husraden. Dessa flickor, som intet annat hade att leva av, var knappast av
någon vildsint natur. Trasiga människoöden i en hård värld. Ett ögonvittne berättar
utifrån vad hennes barnaögon en gång såg:
'De var snälla, flickorna. Jag brukade få springa och köpa tidningar åt dem, och då
fick jag alltid några öre i dricks som kom väl till pass eftersom vi var så fattiga. Vi hade
ju inte råd till några leksaker heller, men en sak minns jag som vi tyckte det var roligt
att leka med, och som det fanns i överflöd på Humlegatan: champagnekorkar!"' 15

Vänskapen med Lotten och Mathilda
Det var just en av dessa flickor som kom att ge den lilla Asta och hennes syster en
inblick i en helt annan värld än den de var vana vid. I memoarerna berättar hon
utförligt om Lotten och hennes väninna Mathilda:
"I samma gata som vi bodde en fröken Charlotte Carlsson, som jag skulle komma
att tycka mycket om. Trots att hon av allt att döma inte hade något arbete måste
hennes inkomster ha varit betryggande, för hon låg större delen av dagen i sängen
i något skärt med spetsar och rökte cigarretter. När jag någon gång såg henne på
benen, var hon iförd eleganta klänningar med stor moarerosett ner över en fyllig
rundning, eller kanske var det turnyr, och flera diamantbroscher samtidigt på
barmen, som gungade lite ansträngt över korsettens pansar. Hon haltade svagt,
vilket jag tyckte ökade hennes charm.
Hon hade tidigare bott i den lägenhet, som vi nu kunde kalla vår, men tack vare
en snäll "farbror" kunde hon byta den mot en elegantare närmare huvudgatan. 16
Johanne och jag tjänade ofta en extra slant genom att springa ärenden i stan åt henne.
På det sättet fick Lotten, som vi skulle komma att kalla henne, nys om att min syster
var duktig på handarbeten. Hon beställde därför virkade lappar till soffa och stolar
av Johanne, som arbetade rasande flitigt och därmed fick pengar till sparbössan,
som tömdes till jul och vid andra festliga tillfällen. Vi själva kunde inte lägga undan
något, eftersom våra fickpengar bestod av en tvåöring var söndag, förvisso växlade
vi den och köpte för ett öre åt gången, men det var liksom svårt att samla kapital,
även om vi ofta funderade på det.
12
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Jag älskade att besöka Lotten och hon uppskattade att jag kom. Jag kände ett
sant välbefinnande av att vara i hennes rum, som doftade av söt parfym, punsch och
tobak. Möblerna var överdragna med röd plysch och kantade av tunga fransar, en
golvlampa med näckrosor i naturalistiska färger slingrande runt foten beslöjades av
en gul sidenskärm, och mitt i all denna härlighet låg hon själv i en låg bred säng,
strålande vacker med röda läppar halvt öppna över ett pärlband av blåvita tänder.
Håret var högt uppsatt med celluloidkammar i stil med små spanska kammar med
genomskinliga kulor på översta kanten, och över henne svävade en röd hänglampa,
som jag dock aldrig såg kasta sitt sken över hennes person. Det var inte heller
nödvändige för mig, jag fann henne gudomlig där hon låg i alle det skära urtvättade,
med de runda vita armarna loje vilande över huvudet på det spetsrika örngottet.
Då och då sträckte hon ut en stor juvelprydd hand för att slå av cigarettaska i ett
aphuvud av porslin, eller för att leta efter en liten makron, som det alltid fanns fulle
av i en nysilverskål på ett lågt, turkiske bord med pärlemorinläggning, vilket för
mig tedde sig som ett koncentrat av all världens lyx .
... När jag kom med ett eller annat till henne, bad hon mig som regel att stanna,
vilket jag mer än gärna gjorde. Inte för att hon egentligen underhöll sig med mig, men
hon njöt lika starke som jag av att jag pysslade i rummet kring henne, jag klinkade
på pianot, på vars tangenter det ofta låg cigarettfimpar, och när det inte roade mig
längre byggde jag om bland de många brokiga soffkuddarna eller flyttade omkring
tygrosorna i vaserna. En gitarr hängde på väggen, den hade bara två strängar, men
ur dess buk stack det i gengäld ut två vic_a och en ljusröd krysantemum av papper.
... En dag när jag kom till henne för att överlämna ett av min systers färdiga
handarbeten hörde jag sång och gitarrspel inifrån sovrummet. När jag kom in där,
låg Lotten som vanlige i sängen och rökte medan hon lyssnade på en äldre smutsig
kvinna som satt i soffan och sjöng för full hals till eget gitarrackompanjemang. Etc
kolsvart vattenkammat hår hängde i tovor ner över pannan och ena kinden och
gav hennes halvgamla, slitna ansikte ett hafsigt drag, som underströks av några
obestämda bruna fläckar under näsan som visade sig vara snus. Från den ena skuldran
gled en liten svart sjal längre och längre ner över armen, som med glöd bearbetade
gitarrsträngarna, för att slutligen hamna nere på golvet. Kvinnan var helt inriktad
på sin sång, som fortfarande hade två verser kvar, som hon med sprucken röst och
något tandlös mun fullföljde med gott humör.
Jag blev tyst stående vid dörren och lyssnade. Lotten hade inte märkt att jag
kommit utan låg och lyssnade roat på sångtexten, som beskrev en kvinna vars
sångarglädje inget kunde stoppa, inte ens ett söndersprängt vattenrör i vars våta
strålar nämnda kvinna dansade runt och sjöng med obrutet humör några verser
vars omkväde var "Pillepim, pillepom, pillepullala! "
Lotten skrattade höge och ett snygge grepp om strängarna antydde att visan
13
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var slut. Kvinnan strök nu bort tovorna från ansiktet, plockade upp sjalen från
golvet och tog upp en dosa ur fickan, slog ett rutinerat slag på den så att den flög
upp och tog sig en pris snus. Jag fick nu veta att hon hette Mathilda, även kallad
öländningen. Hon var gift, sade hon då, med en liten, stillsam man som var något
vid järnvägen, men hjälpte för övrigt själv till genom att sy handskar. Egentligen
hette hon som gift Jönsson, men hon kallades aldrig för annat än Mathilda, förnamn
var överhuvudtaget det gängse i Lottens bekantskapskrets. Mathilda visade sig vara
ett hjärtegott fruntimmer, bara med en för stor böjelse för sång och klang och kaffe
med punsch och alltför liten kärlek till handskarna. Ett glas ädel caloric stod även
denna dag och darrade gyllene framför henne på bordet av valnöt som hade många
matta .ringar från märkligt många glas.
När jag hade lämnat min systers arbete och försynt skulle till att ge mig av nigande
för damerna, så rann Mathildas goda hjärta över, kanske var hon också kaffesugen,
för hon ropade: " Nej, nej mitt barn, gå inte, nu ska vi trevligt, inte sant Lotten?"
Lotten nickade, något hon visserligen hade gjort oavsett vad Mathilda sagt, och
Mathilda flög bort och öppnade dörren till köket, varifrån man hela tiden hade hört
klirrandet från glas som diskades.
"Kom Maja", ropade hon ut, "nu ska här bli kalas". Och in trädde förmiddagshjälpen
som torkade sina våta händer på en disktrasa och fick order att sätta på kaffepannan.
Jag blev skickad att hämta kakor, och snart satt Mathilda, Maja och jag bänkade runt
bordet med det ångande kaffet, mjuka kakor med socker och en hel liter caloric, medan
Lotten fick sin portion borta på det turkiska pärlemorinlagda. Det blev en obeskrivligt
härlig dag. Jag fick lov av Mathilda att smaka den söta punschen, förmiddagshjälpen
avnjöt en stor cigarr och drack kaffe från fatet, Mathilda grep i en paus åter gitarren
efter att ha fört upp en pris i näsan och av gammal vana borstat rent bröstet med
handen. Aldrig har jag upplevt något så festligt, trevnaden bredde ut sig över alla;
Lotten höll nästan på att somna i spetsarna, Maja såg dimmig ut, kanske var det
cigarröken som gjorde det, Mathilda var upptagen med sång, spel och punsch, de
sköna timmarna rann iväg, jag hade helt glömt bort att mor väntade på mig.
Plötsligt segnar jag ner från stolen, lugnt och saligt, och bryter min kam i
faller. Först nu kommer man till insikt om att jag obemärkt gjort för flitigt bruk
av Mathildas "Håll till godo mitt barn'', jag ligger dödfull på golvet till Lottens
förtvivlan.
Hon hoppar upp ur sängen, lägger mig i den, stänker kallt vatten över mitt
ansikte och genom en dimma hör jag henne bönfalla mig att inte säga något till
min mor. Hon ville ogärna göra avkall på mina små visiter, som, vilket hon en gång
anförtrodde mig, fick henne att drömma om att hon var mor och "vacker". Jag hade
svarat henne, helt i överensstämmelse med mina känslor, att vackrare än vad hon
var, kunde ingen bli, och så hade hon omfamnat mig och kysst mig på pannan.
14
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Hur min berusning kamouflerades för min mor är mig en gåta, men Mathilda,
som hade påtagit sig denna allt annat än lätta uppgift, hade inte bara utverkat att
mina besök hos Lotten inte stoppats, utan hon blev också en mångårig väninna till
oss två barn. En födelsedag utan Mathilda blev framöver otänkbar." 17
Det var också Mathilda som tog med henne för att se på "lik i skyn", en malmöitisk
sed, i varje fall i enklare kretsar, som innebar att man lade de döda till beskådan i ett
rum som var tillgängligt från gatan. Liket låg smyckat i sin kista omgivet av levande
ljus och gröna krukväxter med huvudet vilande i ett skum av himmelsblått tarlatan.
Det blå symboliserade himlen och förhoppningen var att den döde nu befann sig
där uppe i skyn. Av memoarerna framgår det att det var ett populärt nöje bland
skolbarnen att gå och titta på "lik i skyn". 18
I memoarerna berättar Asta Nielsen också om en fin julklapp från Lotten till
familjen som systrarna bråkade om vem som skulle få ärva. Även efter att familjen
flyttat tillbaka till Köpenhamn kom det enligt Poul Malmkja:rs biografi Asta Mennesket, myten och filmstjernen då och då paket med avlagda kläder från Lotten,
som kunde sys om till praktfulla klänningar till systrarna, något som väckte avund
i omgivningen.19
Tyvärr blev Lotten inte så långlivad. Av "1904 års Dödbok för Caroli församling
och dess Begrafningsbok för år 1904" framgår att den ogifta sömmerskan Augusta
Charlotta Carlsson, född 6/11 1864, adress Stora Humlegatan 11 (Carolus XIV),
hade dött av cirrhosis hepatis (skrumplever) den 5/9 detta år, alltså ännu inte 40
år fyllda. 20

'D etektiva p olisens Förteckning
öfver Lösaktiga och prostituerade kvinnor"
Både Lotten och Mathilda finns med i "Detektiva polisens Förteckning öfver
Lösaktiga och prostituerade kvinnor jämte Alfabetiskt personregister 1874-1902"
från Poliskammaren i Malmö. 2 1 Denna förteckning var en del av det så kallade
reglementeringssystemet, som syftade till att få kontroll över spridningen av könssjukdomar genom att registrera och låta läkare besiktiga de prostituerade. Det hade
införts 1847 i Stockholm och kom inte att upphöra definitivt förrän 1919. I Malmö
hade detta system införts 1874 och av det ovannämnda dokumentet framgår också
att förteckningen gällde fram till den 1 mars 1908, då den reglementerade besiktningen upphörde. 22
I förteckningen finns kolumner för Namn och binamn, bostad, utseende,
födelse: ort och tid, föräldrarnas namn och yrke, förutvarande sysselsättning och
lefnadsomständigheter, besigtningar, intagen å kurhus, samt anmärkningar. Binamn
var det öknamn som en del av de prostituerade hade. I Malmö fanns till exempel
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Gula hönan, Sillen, Stickerskan, Husarhoran, Positivhalerskan och inte minst Skita
pecka (Skitta-Pikka), vars utseende beskrivs som "ful som stryk". Andra öknamn
hade med den geografiska härkomsten att göra. Lotten kallas för Trollhättan,
eftersom hon var född i Gerdshems socken i nuvarande Trollhättans kommun.
Hennes utseende beskrivs så här: Längd 1,61, bredt ansigte, blonde kortklippt hår,
näsa något insvängd, blå ögon, haltar något å venstra benet.
Innan hon kom till Malmö hade hon jobbat på en herrgård och en fabrik i
Mölndal. Här i Malmö-Lund hade hon haft flera olika jobb och även gått i syskola.
Mathilda står med under namnet Mathilda Carolina Stenström, med binamnet
Öländningen eftersom hon var född i Böda på Öland den 16/12 1839. Om hennes
utseende står det: till växten lång, långlaggdt ansigte, rak näsa, blå ögon, svart hår,
fördelaktigt utseende. Hon skrevs in i registret 1874, fjorton år före Lotten, och
hade innan hon kom hit 1862 arbetat i Göteborg och Köpenhamn. De sägs också
att hon "förfördes vid 21 års ålder under vistandet i Göteborg. Hon befriades från
besiktningar 1881. Hela uppslaget om Mathilda är överkorsat och med stor stil står
det "Gift".

Flytten till forstaden
Efter cirka tre år på Humlegatan var det åter dags att bryta upp. Huset var fullt
av fukt och svampar växte upp mellan golvbräderna. Både fadern och storasystern
hade problem med sin hälsa och därför valde man att flytta i april 1890. Den nya
bostaden låg på Södra Förstadsgatan (Kaninen XV), där Triangelns köpcentrum
nu breder ut sig.
Det är tydligt att den nya omgivningen inte föll Asta på läppen. Hon längtade
tillbaka till Humlegatan:
"Jag sattes nu, då jag knappt fyllt åtta år, i en tredje'skola, fick nya kamrater där
och i huset, i vilket vår granne, en rå, försupen smed tyranniserade en kuschad fru
och en 13-årig dotter, som kastade en brännande fullständigt obesvarad kärlek mot
mig. På det hela taget förmådde allt det nya inte att fängsla mig, jag älskade den lilla
Humlegatan med gräset mellan de kullriga stenarna, gården, som var gemensam
för flera hus av olika storlekar och hade ett päronträd i mitten som föreföll mig så
stort att jag aldrig senare har sett något liknande. Och gården till magasinen, där
de blanka, bredbringade hästarna med stora, blonda manar stod och mumsade i
tornistrarna, medan säckarna hissades ner från stora lucköppningar och staplades
upp på vagnarna bakom dem, där allt luktade torrt och var vitt av mjöl. Och den
stora inhägnade gräsmattan på magasinets gård, där vi härskade och bjöd in gatans
andra barn till lek bland maskrosor och massor av röda, gyllene och grönaktiga
ängssyror, vars stänglar vi sög saften ur som vi sedan spottade i varandras ansikten.
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Fig. 7 Triangeln och Södra forstadsgatan sedd norrifrån. Asta Nielsen bodde i det fjärde huset
från Triangeln räknat, till höger om den bortre spårvagnen. - Foto : från Malmö Museers
fotosamlingar.

Här bodde vi på förstadens huvudgata med en spårvagn som skramlade förbi
fönstren mitt i en stenöken utan något som lockade." 23
Men här kom man bara att bo kvar till juli månad 24 för snart slog en bomb ner
i familjen . Staten ville köpa upp marken där magasinen låg och riva dessa. Det
innebar att alla som arbetade där, inklusive Astas far, blev uppsagda. Något annat
arbete gick inte att få, speciellt som han var utlänning, så familjen satte sitt hopp
till att det skulle bli bättre om man flyttade tillbaka till Köpenhamn.

Tillbaka till Köpenhamn
Systrarna såg verkligen fram mot flytten: "Vi barn var i sjunde himlen på grund
av denna förändring, vi såg i tankarna en ändlös fortsättning på festdagarna från
tidigare besök. Köpenhamn framstod för oss som inkarnationen av lycka och glada
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solskensdagar, och inte minst utsikten till en oupphörlig samvaro med de älskade
kusinerna Anna och Olga försatte oss i salig berusning.
Det skulle dock bli helt annorlunda. Inte nog med att far gick arbetslös i hela nio
månader, hans sjukdom blossade upp med förnyad kraft, och när de få kronor vi ägde
var förbrukade, kastades vi tillbaka i samma elände som före flytten till Malmö.''
De nya omgivningarna vid S:t Stefanskyrkan på N0rrebro beskrivs i dystra färger:
"Kyrkklockorna tycktes mig ha en nedstämd, vemodig klang i motsats till svenska
kyrkors optimistiska klämtande ... det var som om dessa här varslade om en ny trist
liksom vuxen tid".25
Det skulle dock dyka upp en ljusglimt i mörkret som pekade fram mot den
framtida karriären. Redan under tiden på Humlegatan hade Asta tillbringat långa
stunder uppe på vinden, där hon hade klätt ut sig och pyntat sig framför en spegel.
Hon hade också fastnat för en av de böcker hennes far nyligen ärvt: Henrik Ibsens
Brand, där en scen med Agnes med sitt döda barns kläder hade gjort ett stort intryck.
Hon och systern hade också spelat små egenhändigt skrivna skådespel tillsammans
med kusinen Anna när man träffades i hemmet efter flytten till Köpenhamn. Men
hennes första medverkan på en riktig teater kom när hon var 12 år efter att hennes
sånglärare uppmärksammat hennes vackra altröst. Han föreslog att hon skulle bli
med i kören på Det Kongelige Teater och efter att ha genomgått ett prov fick hon
debutera i barnkören i operan Mefistofeles. Något år senare fick hon, tack vare sin
storasyster Johanne, möjlighet att se en föreställning på Dagmarteatern, Ibsens Fru
Inger till Östråt, som gjorde ett djupt intryck på henne. I Den tiende muse skriver
hon om en insikt i samband med föreställningen: "Jag ville bli skådespelerska. Jag
visste nu att för mig fanns det bara en väg i världen: teatern." 26

Skådespelerskan och filmstjärnan
När Asta Nielsen var arton år gammal bestämde hon sig för bege sig till Det Kongelige Teater i hopp om att förverkliga sina drömmar. Hon hade turen att träffa på
den äldre skådespelaren Peter Jerndorff, som tog sig an henne och blev hennes första
lärare. Enligt Malmkj~rs biografi var det kanske också han som var far till hennes
enda barn, dottern Jesta, som föddes i juli 1901. Namnet var helt unikt och kunde
tolkas som en kombination av JErndsdorrf och aSTA.27
Året efter engagerades hon vid Dagmarteatern, men 1905 bildade hon och andra
skådespelare som var missnöjda med arbetsförhållandena där gruppen "De åtta",
som kom att turnera i tre år, bland annat framträdde man i Oslo och Malmö. 1908
engagerades hon vid den nyöppnade Det Ny Teater, men inte heller här fick hon
den typ av roller som hon ansåg sig förtjänt av. Hon fick förfrågan om hon ville göra
film, men ville först inte befatta sig med denna genre. Den betraktades vid den här
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Fig. 8. Det Ny Teater i Köpenhamn. - Foto: Bertil Lundahl.

tiden som ett billigt folknöje utan de konstnärliga kvaliteter som teatern hade. Men
efter ett möte med Urban Gad, som också var anställd på Det Ny Teater, enades de
två om att göra en film som Gad skulle skriva manus till.
Filmen Avgrunden, som spelades in under en vecka 1910 med Gad som regissör,
kom att bli en stor succe. I den visade Asta Nielsens sin stora skådespelarbegåvning
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Fig. 9. Asta Nielsen i filmen
Den sorte drom [Den svarta
drömmen} från 1911, inspelad
av Fotorama i Arhus. I filmen
spelar hon en cirkusryttarinna
som uppvaktas av Valdemar
Psilander (t.v.) och Gunnar
Helsengreen (mitten). - Foto:
Det Danske FiLminstituts arkiv.

BERLIN
Charlottenburg
eine Stadt stellt sich vor:

In diesem Hause lebte von 1931-;1937
. ASTA NIELSEN

c1881-19n)

Dänische Schauspielerin und
Hauptdarstellerin in vielen Filmen
der 20er und 30er Jahre
.Beriihml/1eil is/ ei11 Worl im Sande •

<D
20

och att film kunde ha konstnärliga kvaliteter. "Med Asta
Nielsen börjar filmkonsten"
skrev filmvetaren Ludwig
Gesek i Gestalter der Filmkunst. 28 Efter framgången
med Avgrunden följde en
rad filmer i snabb takt som
nästan alla hade Urban Gad
som regissör och manusförfattare . De flesta gjordes for
det tyska filmbolaget Bioscop, som paret Gad-Nielsen
skrivit kontrakt på tio filmer
med.
Snart flyttade de båda till
Berlin och med undantag for
krigsåren 1914-1918 kom
Asta Nielsen att tillbringa
det mesta tiden fram till
1937 i Tyskland. Här fanns
en större marknad än i Danmark och här kom hon också
att göra sig en förmögenhet

Fig. 10. Minnes tavla över porten
tiLL Fasanenstrasse 69 i Berlin,
där Asta Nielsen bodde 19311937. - Foto: Bertil LundahL.
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med för tiden astronomiska gager. Många vittnade om den hennes fantastiska förmåga att gå in i sina roller och gestalta dem på ett psykologiskt trovärdigt sätt. Den
franske poeten Guillaume Apollinaire beskrev henne så här: "Hon är den druckne
mannens hägring och den ensammes dröm. När hatet lyser i Asta Nielsens ögon
knyter vi nävarna, och när hon slår upp ögonlocken är det stjärnorna som lyser".29
När nazisterna tagit makten i Tyskland erbjöds hon att göra film för dem, men för
henne var det inre ett alternativ. Hon hade många judiska vänner och kände avsmak
för det Tyskland som nu vuxit fram. I början av 1937 lämnade hon sin sjurumslägenhet på Fasanenstrasse 69 i Berlin och återvände till Danmark.
Tyvärr för Asta Nielsen levde Danmark upp till sin roll som Jamelagens
födelseland då hon kom tillbaka. Hon hade redan 1920 ansökt om att få starta en
biograf i hemlandet och kom att försöka ytterligare tolv gånger innan hon gav upp
efter sista avslaget 1948. I stället skrev hon sina memoarer, vars titel Den tiende muse
på danska blir dubbeltydig: den tigande musan eftersom hon nästan uteslutande
gjorde stumfilmer och den tionde musan, det vill säga filmen . I memoarerna är

Fig. 11. Asta Nielsen är en av dem som fltt en stjärna på Boulevard der Stars nära Potsdamer
Platz i Berlin. Till höger Lillebill Ledrup-Mellander från Malmö Kulturhistoriska Förening.
- Foto: Bertil Lundahl.
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Fig. 12. Asta Nielsens stjärna på Boulevard der Stars. - Foto: Bertil Lundahl.

hon förtegen om dottern Jesta, som hon skulle kunna skriva en bok "omfångsrik
som Bibeln om'', och sina dittillsvarande äktenskap: med regissören Urban Gad
1912- 1914 och med den svenske löjtnanten i flottan Ferdinand "Freddy" Wingårdh
1919- 1923. Efter år av ensamhet gifte hon sig 1970 åttioåtta år gammal med den
arton år yngre konsthandlaren Christian Theede. Med honom levde hon lycklig
fram till sin död i maj 1972.
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Poul Malmkj::er, Asta-Mennesket, myten och filmstjernen, s. 118-120.
Malmö Caroli Bl:7 (1883-1888): 1883 års In- och Utflyttningslängd den 10/11.
Asta N ielsen, Den tiende muse, s. 15.
Den tiende muse, s. 58.
I ova nnämnda In- och utflytt nings längden stå r (kvarteret) Erik Menved IV, vi lket på A.U.
Isbergs Karta öfoer Malmö Stad i forna och nuvarande dagar från 1875 motsvarar Mårrensgaran 8.
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Den tiende muse, s. 16.
I husförhörslängden för Malmö Caroli A/:84 (1879-1887) s. 41 är flytten från Mårtensgaran till Sankt Perri församling, dit Osrindiefarargaran hör, daterad den 5110 1885. Den nya
bostaden låg i kvarteret Tranan XIX.
Den tiende muse, s. 20.
"Västra skolan 100 år: 1883-1983", s. 4.
I 1886 års Urflyttningslängd för Malmö Sankt Perri BII:4 (1881-1894) står fam iljen som
utflyttad från (kvarteret) Tranan XIX den 23/10, men i husförhörslängden för Malmö Caroli
AI: 118 (1886-1896), s. 126 under (kvarteret) Humle VIII står de som inflyttade den 3111-86.
I husförhörslängden för Malmö Caroli AI: 118 (1886-1896), s. 449 under (kvarteret) Carolus
XIV står de som inflyttade i Caroli den 7/11-86. Normalt registrerades in- och utflyttningarna
inom en till två veckor från flytten.
Den tiende muse, s. 21-22. I Malmö stads Adresskalender 1888 (s. 53) finns en Clara Willman
med bland lärarna på Vestra folk- och småskolan. I Sveriges befolkning 1890 står hon som
Villman, Klara Elvira, f. 1866 i Torna Hellesrad. Bosradsadressen är Josefina, alltså kvarteret
där skolan ligger. Samma stavning av hennes namn finns i husförhörslängden Malmö Sankt
Perri Aid:50 (1886-1890) , s. 263 under (kvarteret) Josefina I, vilket är skolans adress.
Vilken skola Asra Nielsen flyttade rill har inre kunnat fastställas. Östra skolan i hörnet av Srora
Kvarngaran och Norregaran låg nära hemmer men var en pojkskola. Östra småbarnsskolan intill denna var endast för förskolebarn . I Ösrra Försradsskolan vid Värnhem finns hon inre heller
inskriven.
I husförhörslängden för Malmö Caroli AI:118 (1886-1896), s. 449 srår att flytten från östra
sidan av Humlegaran (kvarrerer) Humle VIII rill västra sidan (kvarteret) Carolus XIV ägde
rum 1887. Vid flytt inom församlingen anges bara år, inre darum. Vid den här riden herre gatans sträckning söder om Ösrergaran Stora Humlegaran (idag Humlegaran) , medan sträckningen norr om Ösrergatan hette Lilla Humlegaran (idag Bagersgaran).
Fritiof Nilsson Piraten, Bock i örtagård, s. 15.
Åke Waldemar Larsson-Sven Rosborn, Det forsvunna Malmö, s. 110.
Översättningarna från Den tiende muse är gjorda av artikelförfattaren med undanrag av dessa
första rader, som är tagna från Minnenas Malmö: Ögonvittnen 1756-1909 i memoarlitteratur,
dagböcker och resebrev. Sydsvenska Dagbladets Årsbok 1974, s. 130. Kapitlet "Barndom i Humlegatan" (s. 128-131) innehåller översatta brottstycken om Malmötiden från Asta Nielsens Den
tiende muse.
Den tiende muse, s. 26 ff.
Den tiende muse, s. 45-46.
D en tiende muse, s. 31. Asta-Mennesket, myten och filmstjernen, s. 33-34.
Malmö Caroli F:9 (1900-1904), s. 181.
Kriminalpolisen i Malmö DIV: 1 (1874-1902). Marhilda står med som 8:e och Lotten som nr 152.
Uppgifterna om reglemenreringssysremer är hämtade från Cindy Cosreus, "Konrroll genom
lagstiftning: Vägen till den svenska prostitutionslagen", s. 17-18, och Åsa Bolmsredr, "Prosriruerad, lösaktig - eller bara servitris?".
D en tiende muse, s. 43. Familjen står som inflyttad i Sankt Perri den 24/4 1890 (Malmö Sankt
Perri BI:6), men utflyttad från Caroli (Malmö Caroli BI:8) först dagen efter. Skolan som hon
gick i här var troligen Södra Försradsskolan (Mon Bijou-skolan), men några uppgifter om
eleverna där år 1890 finns inre. Skolan hade tidigare blandade klasser men blev flickskola 1889
i samband med att pojkskolan Pildammsskolan invigdes derra år.
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I 1890 års U rflyrrn ingslä ngd fö r San kr Pe rri fö rsa mlin g (Ma lmö Sankr Perri Bll :4) srår
fami ljen som u rflyr rad frå n (kvarre rer) Ka ninen XV rill Dan m ark d en 7 jul i.
Den tiende muse, s. 49-50.
Den tiende mwe, s. 35, 51-53 och 59.
Asta - Mennesket, myten och filmstjernen, s. 46.
Cirarer hämrar från Asta - Mennesket, myten och fiLmstjernen, s. 69.
Cirarer hämrar frå n G un ila Am björnsson, Aventyrerskor, s. 156.
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FÅRABÄCKS SKOLA, OCH LITE TILL

Om Fårabäcks skola1 och lite till
AV ANNA-Ml WENDEL

Det går inte att skriva om Fårabäcks gamla skola utan att nämna Tullstorps dito
också. De båda hör ihop där de ligger i var sin ände av dåvarande Sallerups socken
i nuvarande Malmös östra ytterkanter. Utan den ene inte den andre. Från början
var det dock meningen att det skulle byggas ett gemensamt skolhus för socknens
fyra byar: Tullstorp, Sallerup, Östra Kattarp och Fårabäck- för att nu nämna dem
från norr till söder. (Sallerup bytte namn till Södra Sallerup först 1885.)
Skolundervisningen i bygden bedrevs för 200 år sedan så kallat ambulatoriskt:
en anställd skolmästare tog sig runt bland hemmanen i sitt distrikt och undervisade
barnen enligt uppgjorda scheman. Det här hade sina brister och som det står i ett
sockenstämmoprotokoll1 av den 9 juni 1822: "Sedan undertecknad kyrkoherde
tid efter annan funnit de hittills nyttjade ambulatoriska skolor i varje by mindre
fullkomligt svarande mot det stora behov av undervisning som tidens beskaffenhet
fordrar även av allmogens barn, ansågs tiden vara inne att allvarligt yrka på
verkställigheten av det flera gånger tagna beslut om inrättande av en ordentlig skola."
(Citat uppdateras till hur vi stavar idag.) Kyrkoherde A. P. Gullander anspelar här på
sockenstämmans beslut 1814 att för de fyra byarna snarast uppföra ett gemensamt
skolhus. Detta skulle även innehålla lärarbostad med kök.

Skolans placering
Var skulle huset stå någonstans? Enskiftet hade sparat ut en bit mark vid Sallerups
kyrka för ett framtida skolhus, men den tomten var av olika orsaker olämplig så
det gällde att på villkor som var rimliga för socknen finna en lämpligare plats i
kyrkbyn. Det här var lättare sagt än gjort och frågan ventilerades fram och tillbaka
under de kommande åren utan resultat. Kyrkoherden hade 1815 föreslagit, för att
försöka skynda på ärendet lite, att det kanske kunde byggas två skolhus istället för
ett. Detta för att ge barnen i Fårabäck och Östra Kattarp en kortare skolväg och för
att ge bättre plats åt alla eleverna. Sockenstämman hade tillbakavisat förslaget på
grund av att socknen i så fall skulle få dubbla kostnader för undervisningen. Men
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bönderna i Fårabäck och Östra Kattarp tog till sig iden och beslöt på ovannämnda
stämma 1822 att med kyrkoherdens hjälp lämna in en "underdånig ansökan" till
Kungl. Maj:t att få bruka 100 riksdaler av kyrkans medel till att på gränsen mellan
Fåra bäck och Östra Kattarp uppföra ett skolhus för bara dessa byar. Kungl. Maj: t
godkände efter en tid ansökan med tillägget att när väl Tullstorp och Sallerup
kommer fram till var deras skola ska byggas kan de också hämta ut 100 riksdaler
till den skolans anläggande. 2
När de två sydligare byarna 1823 således sätter igång med sitt byggnadsprojekt
har de två nordligare byarna ännu två decennier framför sig av fortsatta diskussioner
om plats och kostnader, framförallt. Sockenmännen i Tulls torp och Sallerup hade
till en början med ogillat tilltaget från de två andra byarna och överklagat deras
skolhusplaner hos "Högvärdige Domkapitlet" vilket lämnats utan åtgärd. Men till
slut, den 10 juni 1844, kan Herr Förste Lantmätare Rådman L.B. Falkman stega ut
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på ängen för att mäta upp tomten för socknens andra skolhus. Den skolan anläggs
också i rågången mellan sina båda byar. 3
Samma år behöver även skolhuset i Fårabäck repareras. Förutsättningarna för en
längre hållbarhet hade verkat goda: Sockenstämmoprotokoll av den 29/6 1823 berättar
att huset ska uppföras av mycket god fur och gott virke och att väggarna ska muras av
råscen. Vidare nämndes det då att: "Huset, som bör vara sex binningar4 i längd, inreds
till stuga, förstuga, liten bakugn, visthus och torphus. Och huset bör vara så brett
att längs efter stugan kan upp-plankas å ena sidan ett rum åt skolmäster. Och likväl
borde kunna rymmas i läsrummec till minst 30 barn." Till hjälp med uppförandet
hade sockenmännen kommit överens om att göra två dagsverken var på bygget.
Tomten för huset hade ställes till förfogande av, som det står i protokollet den
19/6 1825: "Åbon Hans Åkesson som till skolplats avstått 4 kappland (1 kappland
är dryge 150 kvm, min anmärkning] jord av sitt enskiftade hemman Nr 1 Fårabäck,
belägen vid vägen mellan Kattarp och Fårabäcks byar där skolhuset nu är uppfört."
Anledningen till uppgifternas omnämnande i protokollet är att Hans Åkesson
anmält att han som vederlag för jorden vill bli befriad från att betala lön i form av
spannmål till skolmästaren, vilket var det gängse, och att detta ska gälla även hans
efterträdare. Skulle dessutom av någon orsak skolhuset behöva flytta ska jorden
återgå i hemmanets bruk. Och slutligen begär Hans Åkesson att om skolplatsen ska
omgärdas med stängsel måste detta sättas upp inom skolplatsens gräns så att den
omgivande jorden inte förminskas.
Sex år efter att Fårabäcks skola var färdigbyggd, i augusti 1830, anmäler dåvarande
skolmästaren till sockenstämman att reparationer behövde göras innan vintern stod
för dörren. Sockenmännen lovade att "det nödvändiga skall bliva verkställt innan
Michaeli. Även som att de skola nästa vår överlägga om grävande av brunn".
Skolhuset fortsätter dock att förfalla och den 12 maj 1844 fattar sockenstämman
följande beslut: "... skolhuset, vilket är beläget i själva rågången mellan byarna,
numera vore dels bristfälligt och dels i anseende till antalet skolbarn, vilket uppgavs
uppgå till omkring 70, alltför inskränkt, så att det tarvas en betydlig reparation och
utvidgning, eller snarare måste till större delen helc och hållet ombyggas."
Åborna, jordägarna, i Fårabäck och Östra Kattarp uppgavs vara villiga att
upprätta ritningar och ca fram koscnadsförslag. Nödvändige material skulle inköpas
och framforslas och som tillsyningsmän utsågs Rasmus Hansson och Rasmus
Trulsson i Östra Kattarp och Åke Hansson och Ola Olsson i Fårabäck. Samtidigt
fattades det beslut om beskaffenheten för skolhuset uppe i Tullstorp: "... att huset
som bör vara åtta binningar långe och tolv alnar brett, bör inredas till skolrum,
rum för skolmästaren, kök, visthus och torvbod." Även i Tullstorp gällde det för
husmännen, torparna, att bidra med två dagsverken vardera för husets uppförande.
De 100 riksdaler banco som socknen fått lov att ca av kyrkans medel för denna
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skola var utlånade, men skulle indrivas och användas för material och löner så långt
pengarna räckte.
I samma protokoll, se ovan, går det även att läsa följande: "Ingen taxerad krog
finnes inom församlingen, men huruvida brännvinsförsäljning någonstädes icke
desto mindre sker, kunde väl för närvarande icke ledas i bevis, ehuru församlingen
förmente sig hava skäl till en sådan förmodan."
Det behövdes mer pengar för att bygga nytt och bygga om och i en särskild
skrivelse av den 12 augusti 1844 ger Kung Oscar "sitt nådiga tillstånd" att socknen
får använda 1600 riksdaler av kyrkans medel till att bygga tvenne skolhus. 5
Efter om- och nybyggnad av Fårabäcks skola lyfts skolhuset upp som egen
bostadsadress i husförhörslängderna för Sallerups socken. Skollärarna hade fram
till nu skrivits in under Fårabäck 1 bland åbor, husmän, pigor och drängar med
respektive familjer, varvid skolläraren upptogs sist i förteckningen. Om den senare
kategorin står det att läsa i husförhörslängderna för de här åren att 1816 flyttar
skolmästare A. Ahlström in för att stanna till 1825 då han och hustrun flyttar
vidare till Oxie. Ola Andersson kommer hit från Arrie 1829 och dör här 1834. Han
efterträds först av Jeppa Persson och därefter, mellan 1837 och 1840, av Anders
Olsson som närmast kom från Skabersjö och som efter Fårabäck flyttade till Glostorp.
Anders Sjöberg från Lyngby, slutligen, anländer 17 år gammal 1840 för att beträda
skollärartjänsten som han upprätthåller till 1843 då han drar vidare till Uppåkra.

Skolmäster Nicolaus Palm
Den förste att flytta in i Fårabäcks nya skolhus och också bli folkbokförd där är
skolmäster Nicolaus Palm. Hösten1845 anländer han från Skabersjö med hustru
Anna Andersdotter och dottern Christina, deras sjunde barn och det enda som dittills överlevt den första spädbarnstiden. 6 Tre söner skulle därefter födas i skolhuset:
Olof, August och Otto. De skulle alla uppnå vuxen ålder och en av dem även nå
långt utanför socknens gränser i ryktbarhet och gärning.
Nicolaus Palm skymtar fram några gånger i sockenstämmoprotokollen. Som
nytillträdd i tjänsten tillerkänns han 1845 en extra tunna spannmål, hälften råg
hälften korn, utöver den lön han redan har. 1842 års folkskolestadga bestämde
att varje lärare som är examinerad äger rätt att erhålla lön värd minst 16 tunnor
spannmål, bostad med bränsle, samt sommarbete och vinterfoder för en ko. 7
I januari 1850 utses Palm att representera socknen vid den fjärde rättegångsdagen
för vintertinget i Klörup där Oxie härad, som Sallerups socken tillhörde, hade sin
tingsplats. Detta för att bevaka utgången av ett testamente, som upprättats av en
framliden husman i socknen, med Sallerups fattigvård som förmånstagare. 1851
frågar skolmästaren om lov att få överta ett torvhus på tomten och använda det som
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Fig. 2. "Om mina barndomsår har jag intet annat anmärkningsvärdt att berätta, än det att mina föräldrar och syskon ofta
grepo mig på bar gärning, då jag från katedern i den tomma
skolsalen predikade afhjärtans lust. De i långa rader placerade
skolbänkarne blefvo for min barnsliga fantasi fullsatta af andäktiga åhörare, - men jag skyndade att skamjlat försvinna då
jagmärkte mig upptäckt. "August Palm i Uren agitators lifom
barndomsåren i Fårabäcks skolhus. - Bild: Wikimedia!ARAB,
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

boningsrum, men får avslag. 1857 beslutas att en viss änkas barn, som av brist på
mat inte kunnat gå i skolan, ska få vård och undervisning av församlingens båda
skollärare istället; Palm ska ta de äldre barnen och för det ska ersättning utgå. 8
I början av 1859 avlider Nicolaus Palm vid en ålder av 48 år. Sockenstämmoprotokollet
från oktober det året berättar att änkan än så länge bor kvar i skolhuset där hon
står för kosthållet åt den tillfälligt tillsatte, efterträdande, läraren varvid fråga om
understöd till henne kunde skjutas på framtiden. Aret efter har dock en ny ordinarie
skollärare valts: den från Lunds Skollärare Seminarium nyutexaminerade Anders
Wilhelm Winström. Och med det får Anna flytta in på fattighuset med tre av sina
barn. Det fjärde barnet, August, hade efter faderns död flyttats över som lärling till
skräddare Nils Persson på nr. 6 Östra Kattarp. August Palm var då tio år gammal.9
Några gånger till tar protokollen upp skollärarfamiljens öde: Änkan ber om
ekonomisk hjälp av socknen som den 28 juli 1861 bestämmer att hon ska få två
riksdaler banco i månaden mot att sonen Otto, då åtta år gammal, skickas att passa
boskap åt en bonde under sommarmånaderna; från oktober och därefter kunde hon
med pojken hos sig igen få fyra riksdaler i månaden. Ärendets utfall har möjligen att
göra med sockenstämmans beslut den 31 maj 1852 om att bidra till en pensionsfond
för skollärare där även avliden lärares änka och barn kunde åtnjuta visst understöd.
Några månader senare avlider även modern och Otto blir genom sockenstämmans
försorg utackorderad på bygden: Det blir åbon Måns Jönsson i Östra Kattarp (nr. 3
och 4 enligt husförhörslängden), som mot en årlig ersättning av 36 riksdaler för att
"föda, kläda och försvarligt lära honom att läsa", får omvårdnaden. Måns Jönsson får
även rätt att "begagna honom till mindre sysslor".IO Skolmästare Palms äldsta barn,
Christina och Olof, var redan omplacerade och hur det gick för dem och brodern,
den blivande socialdemokratiske agitatorn, står att läsa i andra skrifter varav August
Palms egna levnadsteckningar är en. 11
Jag vill här göra två utvikningar och ur protokollen hämta uppgifter som måhända
kan komplettera bilden av hur socknen sökte hantera och balansera fattigvård och
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utgifter: 20 juni 1847 anhåller åbon och änklingen Johan Persson i Sallerup: "...
att hos sig få intaga änkan Elin Olsdotter från Grönby i egenskap av hushållerska."
Sockenstämman avslår begäran : Elin Olsdotter får inte flytta in i Sallerups socken.
Motiveringen är att kvinnan " ... är 50 år gammal, således mindre arbetsför och
dessutom har två minderåriga barn varför det är att befara att hon framdeles skulle
komma att ligga församlingen till last."
Det andra exemplet, från 29 februari 1824, har möjligen framtiden för sig i
dessa dagar av belastad sjukvårdsbudget; så här löste man i alla fall för snart 200
år sedan problemen med institutionsvårdens överinskrivningar och en alltför tung
anhörigbörda:
På anmä lan av sockenskräddaren Ola Pehrson i Sall erup, arr dess halvbroder Nils Pehrso n,
som under rre veckors rid varir sä ngligga ndes och ofö rmögen an genom omgå ng i sock nen
erhåll a rill uppehälle, var i yr rersra behov arr njura fanigvård hel sr Ola Pehrson inre rrodde
sig lä ngre ensa m vara skyldi g vårda honom, beslörs i an ledning härav å lagli gen urlys r sockensräm ma idag: I) Ska ll Nils Pehrson genom van liga omgå nge n få sig rillsänr mar, som
börjar imorgon, sedan Ola Pehrson lovar an årm insrone 14 dagar ä nnu sköra och uppassa
honom i dess hos sig boendesruga, men sku lle han icke därefrer bli så rask an ha n själv som
förur ka n gå omkring i socknen skall: 2) Fanighjoner lngar i Farrighuser inflyrra rill Ola
Pehrson i dess halvbroders srälle och han i der inraga hennes plars i Fanighuser, vares r han
förb liver så länge som behov göres, men efrer dess död årerflyna den förra rill Fanighuser.

Skolan gav

upp motståndet

Sockenstämman hade att balansera en liknande konflikt mellan omsorg och utgifter
när det gällde skolgången. Skolplikt rådde, men lantarbetarna behövde ha de äldre
barnen hemma att passa småsyskonen när det fanns jobb för föräldrarna på fälten,
om nu inte de äldre barnen också behövdes för att utföra nödvändiga andra sysslor,
vill säga. Det här är ett problem som tas upp i myndighetsprotokollen genom hela
1800-talet och en bra bit in på 1900-talet: Hur ska myndigheterna förmå föräldrarna
att i högre grad släppa till barnen ? D et verkar vara därför höstlovet, eller betlovet
som det kallades först, kom till; skolan gav upp motståndet. I Södra Sallerup infördes betlovet 1909. 12
När barnen väl var på plats, klagade folkskoleinspektörerna å si n sida regelbundet
på att lokalerna vanligtvis dels var för små för alla eleverna, dels bristfälliga även på
andra sätt. 1893, till exempel, anmärkte inspektören till skolrådet i Södra Sallerups
skoldistrikt att 51 barn undervisades i lokaler för 28 och vederbörande efterlyste
omedelbara åtgärder. Kyrkostämman beslöt dock att inte tillbygga eller bygga nytt.
Småskolereformen 1858' 3 orsakade heller inte någon omedelbar reaktion utan först
20 år senare byggdes socknens båda skolhus om med för reformen ändamålsenliga
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tillbyggnader. Fårabäcks skolhus hade som bostad betraktat varit i så dåligt
skick under 1870-talet att dåva rande läraren, Anders Wilhelm Winström, enligt
kyrkostämmoprotokollet från den 29 oktober 1876 flyttat ut ur skolhuset för att det
inte gick att bo i det längre. Nu iordningställdes inte bara bostad för folkskolläraren
utan även småskolefröken fick ett rum och Fårabäcks skolhus kompletterades med
lokal för småskola. Allt fick plats i en utbyggnad på skolhusets östra långsida.
O vannämnda byggnadsarbeten föregicks sedvanligt av mångåriga diskussioner,
överklaganden och besvär, främst på grund av de kostnader om- och nybyggnaderna
skulle dra med sig. D en gamla iden om ett gemensamt skolhus i Sallerup fick en
pånyttfödelse varvid avsikten nu var att göra om de gamla skolhusen till småskolor.
Men det gick inte att nå enighet i detaljerna så förslaget togs tillbaka.
M aterial till byggnadsprojekten bidrog de styrande själva med: "För grundsten
och tegel, lantbrukarna Åke Person och Jöns Olsson i Fårabäck, för timmer, bräder,
fönster och dörrar, lantbrukarna Ola Larsson och Jöns Nilsson i Sallerup, M åns
Jönsson och Erik Rasmusson i Kattarp, för kalk och grus, mm. lantbrukarna Anders
Nilsson och Jöns Larsson i Tullstorp." 14
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Fig. 2. "Karta över ägorna till Nr 1 1112 mt
Fårabäck uti Sallerups socken, Oxie härad
och Malmöhus Län; upprättad år 1872 av
Jonas Ahnfelt samt renoverad och begagnad
vid utvidgning av skolhusplatsen därstädes år
1879 av Georg Gustafison, Förste Lantmätare."
Förkortningen mt står for mantal som i äldre
tid var en måttenhet att använda vid beskattning av främst jordbruksmark. - Lantmäteriets
arkiv.
Fig. 3 . Detalj. Det gamla skolhuset fick en
tillbyggnad 1878
varvid skolplatsen
behövde utvidgas
för att ge bättre
plats åt lekar och
sko/trädgård. Utvidgningen gjordes i en storlek av
12 kapp/and jord
vilket motsvarar
drygt 18 00 kvadratmeter. - Lantmäteriets arkiv.
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Tillbyggnaderna blev dock inte bara positiva tillskott: 1877 bedöms utvidgningen
av Fårabäcks skola ca så mycket plats att det inte finns tillräckligt utrymme kvar för
vare sig barnens lekar på skolgården eller för en skolträdgård; crädgårdssköcsel och
crädplantering ingick i folkskolans ucbildningsinnehåll. 15 Lärarna hade tidigare, mot
ersättning, fått lämna ifrån sig hälften av den skoljord de kunnat ha i bruk för egen
odlings skull till skolcrädgården. 16 Men skoltomten hade enligt folkskoleinspektionen
dock varit i minsta laget redan från början och nu var situationen än mer prekär.
Efter två år av förhandlingar, reservationer och ingripanden av Domkapitlet kunde
köpebreven för komplettering av skoljorden slutligen visas upp på kyrkostämman
den 18 februari 1879.
Den första att få tjänsten som småskolelärarinna vid Fårabäcks skola var Karna
Pihl. Hon var född i Bara, närmast bosatt i Wanneberga uppe i nordöstra Skåne
varifrån hon anlänt till Fårabäcks skolhus i november 1877; kanske för att få en
tjänst närmare hemtrakten. Karna Pihl efterträddes 1885 av Karna Persson från
Vellinge. Karna Persson kom att verka i 30 år som småskolelärarinna i Fårabäcks
skola innan hon, 57 år gammal, 1915 flyttade tillbaka till Vellinge. Karna Persson
avlöstes i sin tur av Anna Nilsson från Södra Sallerup.
Till lärartjänsten hörde även eldning och städning av lokalerna. Ersättningen
till lärarna för det extra arbetet föranledde de senare att återkommande äska högre
belopp. 1879 gick socknens båda folkskolelärare samman och begärde 25 kronor
vardera per år för att sköta värme och renhållning mot de 17 kronor de nu hade.
Socknens båda småskolelärarinnor invände då att de kunde åtaga sig arbetet för 8
kronor vardera per år. Om detta tyckte ordföranden i kyrkostämman, kyrkoherde
GustafWilhelm Sjöberg, inte utan han bestämde att så länge han var verksam skulle
folkskolelärarna få det begärda beloppet. Mellanskillnaden skulle kyrkoherden hämta
ur egen ficka eftersom han, som Helge Andersson formulerar det: "... insåg, att de
sparsamhetsivrande ledamöterna inte skulle godkänna lärarnas krav." 17

Sockenbibliotek
Med åren kommer omvärlden och den nya tiden lite närmare: 1859 beslutas det
att inrätta ett sockenbibliotek och att böckerna ska förvaras i Fårabäcks skolhus.
När det gällde vilka böcker som skul le inköpas utsågs en person från varje by att
samråda om det tillsammans med kyrkoherden. 18 1883 ska folkskolan i Fårabäck få
köpa in en väggkarta över Afrika och småskolan där en dito över Skåne. 19 Och 1924
anlitas montör A. Brinck för att dra in el i Fårabäcks skola, kort därefter välsignas
även Tullstorps skola med elektricitet. 2° Förslaget som lämnades in 1921 att köpa
en symaskin till flickornas slöjd vann dock inte skolrådets godkännande.21
När det gällde skolböcker till barnen så tar skolrådsprotokollet för den 30 januari
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1879 upp att något mer utförliga läsböcker borde anskaffas till de mest försigkomna
eleverna i vardera småskolan "vilka de obemedlade barnen finge använda men de
barn vars föräldrar hade tillfälle borde köpa sådana". Hjälp med skolmaterial för de
fattigaste är en fråga som regelbundet kommer upp genom åren. Som skolrådet skriver
till kyrkostämman den 17 september 1938: "... att barnens likartade tillgodoseende
härav visat sig vara till fördel vid skolarbetet, då i många fall ett flertal dels har svårt
att skaffa pengar för inköp och dels under längre tider saknar behövliga materialier
och böcker." 22
1908 listar skolrådet de böcker som undervisningen bör använda och här
finns verk i biblisk historia, fädernelandets historia, geografi, naturkunnighet och
geometri samt Läsebok för folkskolan .23 Det kristna inslaget i undervisningen kom
att alltmer blandas upp med andra ämnen. Skolrådet avger därav den 25 juni 1920
"sitt djupa beklagande av kristendomsämnets alltför undanskjutna placering i den
nya läroplanen".
Annat som kanske kan sägas fick en mer framskjuten plats i undervisningen var

Fig. 4. Fårabäcks skolhus användes for ändamålet mellan 1824 och 1952. Själva huset har
byggts till och renoverats ett flertal gånger vilket går att folja i de gamla protokollen från Södra
Sallerups socken. - Foto: Anna-Mi Wendel.
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ett salongsgevär som 1904 erbjöds Fårabäcks skola av Skabersjö skytteförening jämte
500 patroner. Skolrådet beslöt "att med tacksamhet emottaga gåvan". Folkskollärare
]. M. Liedholm fick uppdraget att leda skjutövningarna och "ansvara för att tillbörlig
försiktighet iakttages".24 Lärare Liedholm verkar ha klarat av uppgiften välbehållen
för han fortsätter att tjänstgöra fram till 1931, då han går i pension, 60 år gammal.
J.M. Liedholm hade börjat 1895 som vikarie.25
Precis som hundra år tidigare bestämmer socknen sig i början av 1900-talet för
att möta den nya tidens krav på förbättrade utbildningsresurser. 1911 tas i Fårabäck
en separat uppförd tillbyggnad i bruk för undervisning i "manlig" slöjd (flickornas
slöjd utfördes i de vanliga skollokalerna) och skolrådet funderar lite på skolkök,
"med erkännande av det nyttiga i denna verksamhet'', men man avstår för tillfället.26
Det ska dröja till 1928 med skolköksundervisning vid Fårabäcks skola. Skolköket
är då förlagt till slöjdsalen i annexet som utökats och här inhyses även vedbod och
skafferi. 27
1910 invigs den betydligt större Tullstorps nya skola i rött tegel, belägen vid
nuvarande Mor Marnas väg. Och
i Fårabäck är man under 1923 klar
med såväl en större renovering av
det gamla skolhuset och småskole'Y.t1~ .,_ ............ <'
f,;;..,k,,A. H'/
tillbyggnaden som med att ha uppI
~.l''V""#
,_._,
,.,.....
fört en ny bostadslänga för lärarna .
Skolans tomt utökas än en gång och
den här gången genomförs även en
vägomläggning.
Äldre kartor visar hur vägen från
Oxie till Sallerup kröker sig vid
,...,.,~.,..,,_""~"*

..

...

(f',•<t;

. . . ,.. JH,

1~-S

34

- FIV5

3

Fig. 5. Detalj av handling upprättad
av distriktslantmätare S. ]. Johansson
den 13 oktober 1922. Texten lyder:
"Karta över ett Södra Sallerups kommun tillhörigt jordområde, avsett att
avsöndras från 191288 mantal Fårabäck nr. i i S. Sallerups socken, Oxie
härad och Malmöhus län". Det med ett
b markerade jordområdet uppges i yta
omfatta drygt 13 00 kvadratmeter. På
kartan är tillbyggnaden för slöjd och
den framtida omdragningen av vägen
inritade. - Lantmäteriets arkiv.
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Fårabäcks skola och stryker nära förbi själva skolhuset. Södra Sallerups kommun
vill nu för både trafikens och skolans skull räta ut vägen och dra den längre västerut.
Genom överenskommelser med Hans Hansson, dåvarande ägare till Fårabäck 1,
kan skoltomten därtill utökas med en remsa i öster. Renoveringsarbetet på det
gamla skolhuset antar mönstret av en kedjereaktion: "Efter att ha granskat noga
Fårabäcks skolhus enades man om att huvudingången på skolans västra sida som
leder omedelbart ut till allmänna vägen bör igenmuras. Ingången bör tagas istället i
vinkelbyggnadens södra sida i folkskollärarens nuvarande bostad. De båda lärosalarna
bör utvidgas därigenom att de erhålla var sin del av nuvarande samlingsrummet.
Det nya samlingsrummet bör förläggas till lärarnas nuvarande boning." 28 Lärarnas
nya bostäder ansågs kunna få plats, placerade bredvid varandra, i ett hus med
måtten 19 meter långt och 9 meter brett. En arkitekt Ekström i Malmö samt
byggmästare A. Pettersson i Svedala, som senare anlitas även för det som kom att
kallas skolkökshuset, vidtalades för ritningar och koscnadsförslag av de önskade
arbetena. Skolrådet anförde också att: "Golven i skolsalarna befunnes dåliga och
skola upprivas. De gamla golvbräderna torde vid byggnadsarbetet kunna komma
till någon användning." 29

Skolstäderskan flyttar in
Den 1 augusti 1922 beslutar byggnadskommitten att lägga tegeltak på skolhus och
lärarbostad, att anbringa tre takkupor över skolan, lägga furugolv i samlingsrummet
samt bygga ut fönstersmygarna i skolsalarna. När det gäller den nya lärarbostaden
beslutas att takhöjden där ska vara 2,7 meter och att ett mindre gästrum ska inrättas
på vinden samt att huset ska rappas utvändigt. Den 11 juli 1924 beslutar skolrådet
därtill att lärarbostadens ytterväggar ska målas i ljust grågult med "pilastrarna i
helvitt". När kommunens alla fyra skolsalar senare ska få nya golv handlar det om
att lägga in: "Linoleummattor av typen Forshagas brun superior AB, 4,5mm tjock
a 7.38 pr. kvadratmeter." 30
1926 flyttar även en skolstäderska in i lärarnas bostadshus: Maria Andersson,
född Jönsson, från Lilla Slågarp. Lägenheten omnämns fyra år senare: "Den i
skolstäderskans vardagsrum varande kaminen av märket Husqvarna 81 utbytes mot
en ny sådan av samma slag och scorlek." 31 Uppgiften kan jämföras med hur skollärare
hundra år tidigare erbjudits ett "upp-plankat" rum att bo i. Meningen berättar också
att ytterligare en profession intagit skolorna. Lärarna hade genom åren avlastats med
att städa skolhusen, men J. M. Liedholm uppbar 1920 hundra kronor om året för
att fortsätta sköta eldningen. Hans fru hade städat fram till dess, men tvingats sluta
av hälsoskäl. Till hennes efterträdare ville skolrådet se fru Botilda Krantz i Östra
Kattarp som förklarat sig villig att för 160 kr/år rengöra skolans samlingsrum tre
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Fig. 6. I den så kallade rågången mellan byarna Sallerup och Tullstorp ligger Tullstorps gamla
skola. - Foto: Anna-Mi Wendel.

gånger i veckan och två gånger dito folkskolans lärosalar. För 60 kronor till tog hon
även småskolans lokaler. 32 Vad som också ingick i renhållningssysslorna ger följande
anteckning i skolrådsprotokollet av den 15 februari 1919 måhända en inblick i: "Man
antog fru Olssons i Tullstorps skola erbjudande att mot 20 kronor per år tömma
skolans klosettspannar." Och slutligen om vad som gällde i dessa ärenden berättar
skolrådet om skolinspektörens "bestämda yrkande att skollokalerna årligen skuras
minst sex gånger".33
När det gällde själva tekniken för att värma skolhusen så noteras följande från
25 juni 1915: "Skolrådet beslöt antaga ett anbud att för skolornas behov uppköpa
en järnvägsvagn vestfaliskt koks till 38 kronor per ton jämte frakt." Frakten
skedde möjligen med hjälp av järnvägslinjen Malmö-Genarp vilken hade station i
Kvarnby. Den 21 oktober samma år beslutar skolrådet att till Fårabäcks småskola
inköpa en ny järnugn av märket Mikado. Men lärarinnan där klagar ändå några
år senare på kylan som vintertid tränger in till katederplatsen genom fönstret i
den norra väggen så skolrådet bestämmer sig för att mura igen fönstret. 34 Skolans
gamla uppvärmningsugnar beslöt skolrådet den 20 augusti 1924 att överlämna till
ålderdomshemmet.
Även grannsocknen Husie behövde rusta upp utbildningsresurserna för att svara
mot behoven. 1924 stod således nya Husieskolan klar, vid dåvarande Sallerupsvägen,
med väl tilltagna mått. När Södra Sallerup inkorporerades med Malmö 1952, dit
Husie hade inlemmats 1935, flyttades skolgången för barnen i Södra Sallerup över
till Husieskolan. Men än står de gamla skolhusen kvar, i Tullstorp och Fårabäck,
och skvallrar om rågångar mellan byar.
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Sockenstämmorna hanterade ärenden rörande socknens kyrka, fattigvård och skolväsende.
Socknarna delades vidl862 års kommunalreform upp i församling och kommun med kyrkorespektive kommunalstämma som beslutande organ. Skolfrågorna sorterade ti ll långt in på
1900-ralet under kyrkostämmans ansvarsområde.
Södra Sallerups kyrkoarkiv. Sockenstämmans protokoll 2916 I823, Kl.
Södra Sallerups kyrkoarkiv. Protokoll angående utstakning av Sallerups och Tullstorps skolhusplats.
Handling nummer 6 i mappen protokoll 1882-1897, KIV: I.
Korsvirkeshus konstrueras med hjälp av timmerramar fy llda med vanligtvis lera. En sådan ram
med väggfyllning ka llas en binning.
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Handlingar till sockenstämmoprotokoll I840-I856, Kl.
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Husforhörslängd I846-I85I, AI:6 sidan 95, och Skabersjö
Kyrkoarkiv, Husforhörslängd I834-I845, AI:7 sidan 92. Tack till Kerstin Castengren Johansson
som tagit fram uppgiften och introducerat mig i husförhörslängdernas rike.
Richardson, Ett folk börjar skolan, s. 28.
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Sockenstämmoprotokoll 8/II I857, Kl.
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Husforhörslängder A/:8-IO samt Sockenstämmoprotokoll I5/I I860,

Kl.
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11

12
13

14

Södra Sallerups kyrkoarkiv, Sockenstämmoprotokoll 2219 I86I, Kl.
Palm, August, Ur en agitators lif. August Palm berättar på sidorna 5-11 även en del om
bönderna i Fårabäck. Boken går an läsa på Internet genom projekt Runeberg.
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Sockenstämmoprotokoll 18111 1909.
Småskolereformen var en rekommendation att bryta ut de två första åren av folksko lan till en
egen undervisningsform.
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Protokoll hållet vid skolrådet och byggnadsstyrelsens sammanträde 713

1877. KIV-I.
15

Södra Sallerups kyrkoarkiv, Kyrkostämmans protokoll I814 I870, Kil.
16
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Sockenstämmoprotokoll 2213 1863, Kl.
17
Andersson, Anders Killander, s. 57.
18
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Sockenstämmoprotokoll 11/I2 I859, Kl.
19
. Södra Sallerups kyrkoarkiv, Skolrådets protokoll 8/I 1883.
20
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Skolrådets protokoll 2411 I924.
21
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Skolrådets protokoll 17111 192I.
22
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Skolrådets protokoll och handlingar, KIVI.
23
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Skolrådets protokoll 23110 och 6112 I908.
24
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Skolrådets protokoll I2/JO 1904.
25
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Skolrådets protokoll och handlingar, KIVI
26
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Skolrådets protokoll I9/I2 I9IO, KIVI.
27
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Skolrådets protokoll 31/IO I927 och 916 I928, KIV-I.
28
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Byggnadskommittens protokoll I7/11 I92I, KIV-I.
29
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Byggnadskommittens protokoll I3/I I922, KIV-I.
30
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Skolrådets protokoll 29110 I930, KIV-I.
31
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Skolrådets protokoll I719 I930, KIVI.
32
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Skolrådets protokoll 2017 och 23/IO I920, KIV-I.

37

OM
33
34

FÅRABÄCKS SKOLA, OCH LITE TILL

Södra Sallerups kyrkoarkiv, Skolrådets protokoll 2419 1923, KIVI.
Södra Sallerups kyrkoarkiv, Skolrådets protokoll 2516 1920, KIVI
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TuUförhåUandena under
Baltiska utstäUn1ngen 1914
AV RICKARD BENGTSSON

År 1974 infördes den tullprocedur som kallas hemtagningssystemet, där importörerna kan forsla sitt gods direkt till företagen och deklarera det i tullen först i
efterhand. Innan dess rådde den principen att varorna i förväg skulle deklareras i
detalj (antal, vikt, värde, varuslag, märkning) på olika slags dokument (märkrullor,
lastförteckningar/konossement etc.) före lossningen, varefter tulltjänstemännen
räknade ut (taxerade) de avgifter som skulle tas ut på varorna ifråga. Kontrollen av
att rätt uppgifter deklarerats skedde alltid i efterhand av tulltjänstemännen innan
importören fick ta med sig varorna, och om uppgifterna inte stämde med godsets
verkliga beskaffenhet beslagtogs hela varupartiet.
Varor som var importförbjudna beslagtogs regelmässigt. Med tiden medgavs att
oförtullade varor efter en summarisk kontroll fick transporteras mellan införselorten
och bestämmelseorten under tullbevakning eller på särskilt dokument (förpassning).
Denna form av varutransport benämndes en bit in på 1900-talet "temporär tullfrihet".
Industrialismens genombrott resulterade i en enormt ökad import till Sverige
i början av 1900-talet och medförde att Tullverkets lokalförvaltning i landets
tre största städer omorganiserades 1904 för att bli mer effektiva. Dess chefer
begåvades inte längre med den månghundraåriga titeln tullförvaltare, utan
benämndes nu tulldirektörer. För Malmös del innebar det att tullkammaren fick tre
underavdelningar, benämnda tullpackhusinspektionen, tullbevakningsinspektionen
samt uppbörds-, konfiskations- och kassörskontoret. T ulldirektören i Malmö hade flera
tullkontrollörer och en mängd kammarskrivare (23 stycken) under sig som sorterade
under tullpackhusinspektionen. Dessa klassificerade och taxerade importvarorna.
De som fysiskt räknade och vägde godset samt redogjorde för kammarskrivarna
vad de kommit fram till inför taxeringen benämndes tullvaktmästare (49 stycken)
och sorterade under tullbevakningsinspektionen. Därutöver var ytterligare 61
kammarskrivare och 40 tullvaktmästare anställda som extra ordinarie, men de fick
bara tjänstgöra vid högtrafik under sommarseglationen i hamnen, då behovet av extra
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arbetskraft var som störst. De var alltså inte fast placerade inom tullförvaltningen,
trots att de flesta hade varit anställda i Tullverket sedan årtionden tillbaka. Denna
anställningsform försvann efterhand som den reformerade tullutbildningen slog
igenom och de extra ordinarie tjänstemännen fick ordinarie befattningar.

Regler for utställningsforemål till Baltiska utställningen
Industrialiseringen av näringslivet innebar även att mängder av nya, för Tullverket
tidigare okända varuslag tillverkades i utlandet och importerades, framför allt olika
maskiner och apparater, men också i raskt stigande grad flera nya slag av kemiska
produkter. En ny, mera detaljerad tulltaxa infördes 1911. Samtidigt utfärdades en
förordning om hur den skulle tolkas. Förordningen stipulerade en mängd undantag
(tullnedsättningar eller tullbefrielse; se vidare nedan).
Parallellt med Tullverkets omdaning planerades Baltiska utställningen,
som invigdes den 15 maj 1914. Till denna utställning fraktades en dittills
otänkbar mängd av föremål och andra utensilier, inte minst från utlandet. De
deltagande länderna utöver Sverige var Danmark, Tyskland och Ryssland (med
storfurstendömet Finland). De varor som kom därifrån till utställningen hanterades
ur tullsynpunkt av tullkammaren i Malmö, som hade att tillämpa den nyss fastställda
tulltaxeförordningen i alla dess detaljer.
Särskilt § 4 i den nya tulltaxeförordningen reglerade i minsta detalj villkoren
för hur en mängd varuslag skulle kunna införas till Sverige utan att beläggas
med tull enligt den nya tulltaxan. Dessa föreskrifter anslöt mestadels till äldre,
liknande föreskrifter som stipulerade att Kungl. Maj: t hade att besluta om
tullfrihet för varje tillfälle, men de var inte lika detaljerade. De gällde exempelvis
för de utställningsföremål som importerades till Konst- och Industriutställningen
i Stockholm 1897. I den nya förordningens § 4 nämndes de varutyper som var
av sådana slag som kom att importeras eller användas för Baltiska utställningens
uppbygga nde och vidmakthållande, dock inte själva utställningsföremålen som
sådana. Regeringen hade emellertid börjat inse att utställningar med utländskt
inslag skulle bli vanligare än förr. Därför reglerades tullfriheten för utländska
utställningsföremål nu allmänt enligt förordningens§ 8:
I. Tullfriher under viss korrare rid må m ed gifvas för:
a)----b) rullplikriga föremål, hvilka inkomma
fö r arr förevisas såsom prof eller ursrällningsföremål och hvilka så lund a icke äro ioch för
sig arr anse såsom i försäljningsändamål införda;
för arr användas vid anordnad räAing eller vid rillfälliga rearer- eller cirkusföresrä llningar;
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eller
för arr afprofvas och event uellt återutföras; hörande dock i sistnämnd a fall
cullfrihecen afse antingen bion enstaka föremål eller ock varo r, som icke skäligen
kunna antagas vara införd a i fö rsäljningsä nd amå l; sa me
c)----Tullfrihec enligt derra moment må icke medgifvas för längre cid än err år. ..
Medgifvande ... ankommer på generalrullscyrelsen, so m därvid äger meddel a de koncrollföreskrifcer, hvi lka befinnas erforderliga för faststä llande af identicecen mellan den införda och den utförda varan; och ska ll såso m villkor för cullfrihecen gä lla, arr va ru ägaren
jämte iakrragande, i hvad på honom ankommer, af berörda föreskrifter har arr vid varans
ucbeko mmande i cullkassa n deponera belöpande cullafgifc eller annorledes scälla af vederbörande cullförva lming godkänd säkerhet för dess gäldande i det fa ll, arr åcerucförsel n icke
äger rum inom cid, so m af ge nera lcullscyrelsen bescämcs, äfvensom i fa ll arr åcerucforseln
icke varder behörige n styrke.

I tullvärdet inräknas sedan gammalt, utöver importvarans inköpsvärde,
frakt- och försäkringskostnader. Det är på detta totala tullvärde som tull och
andra införselavgifter sedan beräknas. Inför Baltiska utställningen beviljade
Kungliga Järnvägsstyrelsen, på utrikesdepartementets order, att transporterna av
utställningsgods från Tyskland skulle vara fraktfria på järnvägarna inom Tyskland
och på färjesträckan Sassnitz-Trelleborg för varor som återutfördes, men inte för
varor som såldes på utställningen och som sålunda stannade kvar i landet. För dessa
skulle full tull inklusive frakt betalas. Invändningar från Generaldirektionen för
järnvägarna i D anmark gjorde att transporter överhuvudtaget med gods på järnväg
från D anmark och på färjesträckan Köpenhamn-Malmö inte blev fraktfria. Vad
gäller fraktavgifterna för det utställningsgods som kom från Ryssland har jag inte
funnit några uppgifter. Mängder av varor såldes på utställningen, och sålunda
stannade kvar i Sverige, framför allt maskiner från Tyskland. För dessa betalades
tull (se vidare nedan).

En särskild tullavdelning for utställningen inrättas
År 1912 anhöll Baltiska utställningens styrelse hos Kungl. Maj:t om att de varor
som kom till utställningen från Danmark, Tyskland och Ryssland skulle få importeras tullfritt, att en särskild tullavdelning inrättades på utställningsområdet, där
tullbehandlingen av dessa varor kunde ske, samt att kostnaderna för rullbehandlingen skulle falla på Tullverket. Under september och oktober samma år skickades
ärendet fram och tillbaka mellan tullkammaren i Malmö, Generaltullstyrelsen
och utställningsstyrelsen, vars förvaltningsutskott genom generalkommissarien
och hovintendenten Carl L Bendix yttrade sig. Denna skriftväxling har jag inte
haft möjlighet att konsultera, men resultatet blev att Kungl. Maj:t, representerat
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Fig. 1. Gruppbild på de tulltjänstemän som arbetade med att tulltaxera importvaror vid våg 8
i Tullpackhuset 1913. Ur denna kader togs de tjänstemän som kom att arbeta vid den särskilda
tullavdelningen på Baltiska utställningen. I främsta raden ses från vänster tullkontrollörerna Nils
Rosman, Johan FrithiofNannfeldt, Berndt !sidor Borg (cheffor den tillfalliga tullavdelningen på
Baltiska utställningen}, överinspektor Herman Victor Harald Lönegren, förste kontrollör Harald
Denward Peterson samt tullkontrollörerna jöns Oscar Lagergren och Otto Alexander Schött.
- Foto: Rickard Bengtssons tullhistoriska samling, volym 2, Malmö Stadsarkiv.

av kronprins Gustaf Adolf i kung Gustaf V:s frånvaro, den 1 november 1912 meddelade Generaltullstyrelsen att Tullverket från fall till fall själv fick avgöra om utställningsföremål till Baltiska utställningen skulle bli tullfria eller inte. Dessutom
gavs verket tillstånd att inrätta en särskild tullavdelning inom utställningsområdet
där de importerade utställningsföremålen kunde tullbehandlas. Villkoret var dock
att utställningsstyrelsen ställde lokaler, möbler och andra inventarier, liksom "arbetsbiträde", till tullens förfogande . Så skedde också. Tullavdelningen kom att ligga
inne i utställningens administrationsbyggnad, strax inom huvudentren (se fig. 3).
Tullokalerna bestod av två rum. I det ena skedde all tulltaxering och bokföringsredovisning. Det omfattade 47 m 2 • Det andra rummet blev arbetsrum för
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rullvaktmästarna som packade upp det utställningsgods som anlände efterhand. Det
upptog 41 m 2 . Möblerna tillhandahölls av hamndirektionen och drätselkammaren.
Utställningsstyrelsen fick också stå för kostnaderna för godsets bevakning
under transporten till utställningen tills det tagits emot av tullpersonal där för
tullbehandling. De extrakostnader som drabbade Tullverket genom att extra
tullpersonal fick inkallas för tjänstgöring på den särskilda tullavdelningen, belastade
verkets ordinarie budget.

Villkorjörtullbehandung
En månad senare begärde utställningsstyrelsen hos Generaltullstyrelsen att Tullverket
skulle föreskriva de villkor som gällde för tullbehandling av utställningsgods från
Danmark, Tyskland och Ryssland till Baltiska utställningen. Den 23 juli 1913 tillät
Generaltullstyrelsen att utställningsföremål från dessa länder fick införas tullfritt även
om de inte var tullfria enligt tulltaxan eller enligt 4 § i den nya tulltaxeförordningen
av 1911. Tullfriheten skulle gälla under ett år från införseln till Sverige i enlighet med
föreskrifterna i 8 § samma förordning. För att utställarna skulle få denna förmån
ställde Generaltullstyrelsen upp följande villkor som meddelades till rullpackhusinspektionen (som i sin tur informerade utställningsstyrelsen):
att importen skedde antingen direkt över Malmö eller över Stockholm, Norrköping,
Kalmar eller Trelleborg;
att varorna inte rullbehandlades i de tre sistnämnda städerna, utan transiterades på
rullpass till Malmö där den slutliga tullbehandlingen skulle ske genom rullpackhusinspektionens försorg;
att rullbehandlingen i Malmö skulle ske i vanlig ordning, vilket innebar att utställningsföremålen identifierades genom att de räknades, beskrevs och försågs med
tullpackhusinspektionens sigill, plomber eller stämplar - allt för att de skulle kunna
identifieras vid återutförseln;
att styrelsen för Baltiska utställningen ställde säkerhet för rullbeloppen om varorna inte
återutfördes (de tre länderna lämnade bankgarantier som säkerhet- Tyskland med
55 000 kronor, Danmark med 20 000 kronor och Ryssland med 10 000 kronor);
att återutförseln borde ske endast över Malmö, och att varornas identitet vid rullkontrollen då var densamma som när de importerades;
att de eventuella plomberna, sigillen etc., som varorna försågs med vid importen, var
orubbade vid återutförseln;
att återutförseln skedde under full tullkontroll samt
att utställningsstyrelsen stod för alla de kostnader som kunde uppstå i samband med
detta medgivande utöver de som Tullverket ändå skulle stå för (kostnaderna för
inkallande av extrapersonal; se ovan).
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Fig. 2. Tu!Lkammaren i Malmö cirka 1914. Vykort ur forfattarens samling.

Det avslutande villkoret för cullfrihecsförmånen var - naturligtvis - att för
de föremål som såldes och därmed scannade kvar i landet skulle tull betalas.
T ullpackhusinspekcionen ålades också att föra en särskild utställningsliggare med
nummerhänvisningar under "debet" och "kredit" där man kunde bocka av vilka
föremål som åcerutförts respektive scannat kvar i landet.
Först i februari 1914 begärde Generaltullstyrelsen, på utställningsscyrelsens
anmodan, att tullpackhusinspektionen i Malmö skulle ge förslag till föreskrifter om
hur tullproceduren i detalj skulle gå till när utställningsgods från utlandet kom till
Malmö med destination Baltiska utställningen. T ullpackhusinspektionen fick också
i uppdrag att utse den tjänsteman som skulle förestå den särskilda tullavdelningen.
Tullpackhusinspekcionen agerade snabbt och skickade in procedurförslag till
Generaltullscyrelsen som med ledning av dessa fastställde ett förfaringssätt för
tullhanteringen i Malmö av utländska utställningsföremål till Baltiska utställningen.
Det innebar att:
- när utställningsgodset anlände till Malmö på tullpassdokument, vilka upprättades i två exemplar, antecknade tullpersonalen på dokumenten att det utgjorde
utställningsgods och att det skulle transporteras till den särskilda tullavdelningen
på utställningen. En angivningsinlaga (tulldeklaration) avlämnades samtidigt av
importören eller dess ombud/speditör. Om annat gods också fanns upptaget på för-
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passningen specificerades ursrällningsvarorna särskilt, så att de kunde urskiljas vid
lossningen i rullpackhuser för vidare befordran till utställningen. Journaliseringen
i den särskilda liggaren skedde samtidigt på rullbevakningsinspekrionen som tog
hand om förpassningsdokumenten för senare debitering av eventuella tullavgifter.
- om godset kom direkt med fartyg från utlandet till Malmö markerades vilka
varor som var avsedda för utställningen direkt på fartygets lasrförreckning. Om
av något skäl detta inre kunde göras, antecknades varornas märken och nummer
i en särskild förteckning som bifogades angivningsinlagan och lastförteckningen
inför den slutliga godsredovisningen vid återutförseln.
- ursrällningsgodsers beteckningar fördes in i rullkammarens inkommande journal
med uppgift att det vidaresänts till den särskilda rullavdelningen på utställningen.
- i enlighet med Kungl. Maj:rs beslut transporterades godset under rullbevakning
på ursrällningssryrelsens bekostnad. På utställningen bevakades godset tills det
hade rullbehandlats på den särskilda rullavdelningen. Om transporten skedde i
plomberad järnvägsvagn bevakades godset inre av rullpersonal uran av järnvägspersonal, enligt särskild överenskommelse mellan rullbevakningsinspekrionen och
järnvägsbolagers styrelse, vilken hade tagit på sig ansvaret för bevakningen - allt
enligt stadgarna för statens järnvägsförvalrning angående dess samarbete med
Tullverket när det gällde bland annat transitgods.
- om utställningsgodser förpassats i plomberad järnvägsvagn eller med tågfärja från
utlandet upprättade rullbevakningsinspekrionen en förteckning i två exemplar, där
godsets kollira!, märke och nummer samt uppgift om avsändnings-/gränsorten och
transportmedlet antecknades, liksom numret det fått i den inkommande journalen
på rullkammaren. Dessa två exemplar följde med godset till rullavdelningen på
utställningen tillsammans med de dubbla rullpassen.
- då ursrällningsgodser kommit fram till rullavdelningen tecknade personalen där
kvitto på det ena exemplaret av förteckningen, som återsändes till rullkammaren
som verifikation till den inkommande journalen. Det andra exemplaret bifogades
rullavdelningens journal. På det ena exemplaret av rullpassen tecknades också
kvitto på mottagandet. Det sändes till rullkammaren i avsändnings-/gränsorten
som verifikation till dess redovisning.
- på rullavdelningen vidtog i övrigt samma procedur som vid angivningen inne på
rullkammaren. Tullavdelningen upprättade en rullbehandlingsattesr som för ovanlighetens skull skedde på baksidan av den angivningsinlaga som lämnats på rullkammaren före förpassningen till rullavdelningen. Godsets beskaffenhet, ankomstdag,
märke och nummer, transportmedel etc. kontrollerades så att uppgifterna stämde
med de dokument som medföljt godset. Därefter fördes de in i på debetsidan i
avdelningens egen huvudjournal. På kreditsidan infördes senare, vid utställningens
avslutande, uppgifterna om det gods som förtullades samt datum för rullens inbe45
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talande. På samma sida infördes alla uppgifter
om det gods som åcerutfördes och jämfördes
med de uppgifter som angavs vid första angivningen på tullkammaren. Utförselanmälan
upprättades varefter godset packades in under
tullpersonalens uppsikt.
Att märka är att dessa föreskrifter inte gällde
för ucscällningsföremål som importerades av
sådana personer eller företag som, utan att vara
utställare i egentlig mening, idkade handel inom
utscällningsområdec. De fick förtulla sina varor
som vanlige på tullkammaren, utan förmåner.
Det första ucscällningsgodset anlände redan
under december 1913 och utgjordes av byggnadsmacerial för Danmarks paviljong samt för Fig. 3. Utsnitt ur samtida plankarta
den stora tyska maskinhallen. Innan godset över Baltiska utställningen, med den
tillfalliga tullavdelningens lokalisering
började komma i stora mängder tullbehandlades
i administrationsbyggnaden markerad
det i Stora tullpackhusec på tullkammaren nere med blå punkt.
i Malmö hamn eller på ucscällningsområdec av
en för tillfället utsänd kammarskrivare. Under samma månad startade iordningscällandet av en tillfällig tullavdelning i cullkammarbyggnaden där en tillfällige posterad
tullkontrollör helc ensam skötte expeditionen av det ankommande, utländska godset.
Ute på ucscällningsområdec sköttes tullbevakningen av endast några vaktmästare,
varvid själva cullbehandlingen ägde rum ute i hallarna vid respektive monter i väntan
på att de särskilda cullavdelningslokalerna skulle bli ordnade. Godsanhopningen
ute på utscällningsområdec ökade snart så till den grad att nattjänstgöring för tulltjänstemännen där snarare blev regel än undantag.
Tullkontrollören vid cullpackhusinspekcionen, Berndt !sidor Borg, fick den 20
mars 1914 förordnandet att förestå den särskilda tullavdelningen. Den underlydande
personalen utgjordes under den mest hektiska tiden före och vid utställningens
öppnande av 9 extra ordinarie kammarskrivare och 14 dito tullvaktmästare. Personalstyrkan minskade under utscällningsciden, men ökades på nytt vid tiden för
alla föremåls återutförsel, då 12 kammarskrivare och 16 tullvaktmästare hade bråda
dagar. Från Stockholms tullförvalrning beordrades 4 extra ordinarie kammarskrivare
att hjälpa till med tullarbetet på utställningen under april och maj månader, från
Göteborgs tullförvaltning beordrades samtidigt 3 dito tjänstemän. Utöver reskoscnader fick dessa tjänstemän en daglön på 7 kronor. Extra ordinarie tjänstemän var
ju inte fast anställda i egentlig mening.
Tullvaktmästarnas fackförening hade i många år förgäves kämpat för att
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dess medlemmar skulle få en mer kvalificerande tullutbildning, lik den som
kammarskrivarna fick. Inför Baltiska utställningen krävde tullvaktmästarna i Malmö
att de skulle få kostnadsfri utbildning i engelska och tyska språken. Ar 1913 biföll
Generaltullstyrelsen att sådana skulle ges, och de genomfördes i Malmö samma år.
Det är oklart om denna utbildning omfattade alla tullvaktmästare i Malmö; troligen
uttogs endast de, som skulle tjänstgöra på utställningen.

Tullavdelningen öppnas
Den 1 april 1914 öppnades tullavdelningen i utställningens administrationsbyggnad, och all tullexpedition förlades dit. Rikstelefon installerades på utställningens
öppningsdag den 15 maj till en kostnad av 40 kronor för hela utställningsperioden.
Utställningsområdet kom ur tullsynpunkt att betraktas som ett slags
frihandelsområde för de utländska utställarna. Dessa förfogade fritt över sina
föremål när de väl kommit innanför utställningens inhägnader, vilka bevakades av
tullpersonal, och bara de varor som togs ut ur området för att stanna inom landet
belades med tull. Besökare som köpte utländska souvenirer och tog med sig dessa
direkt behövde dock bara förtulla dessa om de till mängd och värden översteg vissa
gränser. De utländska föremål som var tillverkade av guld eller silver fick tillfälligt
importeras till utställningen utan lagstadgad svensk kontrollstämpel, men de som
såldes för att stanna inom landet stämplades på plats av en tjänsteman från Kungliga
Mynt- och Justeringsverket som arbetade sida vid sida med tullpersonalen. Inga
smugglingsskandaler med anknytning till Baltiska utställningen finns omnämnda
i vare sig Tullverkets arkiv på Riksarkivet eller annorstädes, så vitt jag kunnat se.
Industrialismens expansion med ökande varuutbyte mellan de kapitalistiska
länderna ledde från 1800-talets slut och några årtionden framåt till ett
framåtskridande som tycktes vara obegränsat. Baltiska utställningen var ett bevis på
detta, men samtidigt växte sig de nationalistiska intressena ute i Europa allt starkare.
Det ledde till politiska motsättningar, och det började mullra ute på kontinenten.
Medan glada besökare lät sig fröjdas och förvånas på Baltiska utställningen
skärptes situationen utomlands. Den 28 juni 1914 mördades det österrikiska
tronföljarparet i Sarajevo. Det blev så att säga startskottet för första världskriget där
två av utställningsländerna, Tyskland och Ryssland med storfurstendömet Finland
involverades. Den 1 augusti förklarade Tyskland krig mot Ryssland - lite mer än
två månader innan Baltiska utställningen avslutades. Krigsförklaringar kom slag i
slag, och från och med september var Frankrike och Storbritannien med alla sina
kolonier, Serbien, Belgien samt Japan i krig med Tyskland och Österrike-Ungern.
Sverige och några andra europeiska stater förhöll sig neutrala.
Den utrikespolitiska utvecklingen under hösten 1914 fickkonsekvenser för Baltiska
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Fig. 4. Tyska utstä!Lningsarbetare utanför den tyska avdelningen på Baltiska utställningen. De
har just Läst om krigsutbrottet i tidningarna. - Foto: A W Rahmn.

utställningen och dess tullavdelning först i samband med utställningens stängning
den 4 oktober. Inpackning och återutförsel av det utländska utställningsgodset
tog då en rasande fart. Alla utställare ville snabbt ordna hemtransporterna för sina
varor. Tullarbetet blev forcerat och krävande, och som nämnts tidigare utökades
tullpersonalen kraftigt. Större delen av de montörer och utställare som hade varit
verksamma på den tyska avdelningen hade rest hem direkt efter krigsutbrottet,
och de få kvarvarande hade mycket liten tid på sig eftersom även de hade kallats
in till militärtjänst. Det gällde för tullpersonalen att å ena sidan visa största
möjliga tillmötesgående gentemot de utländska utställarnas önskemål om en snabb
expedition, och å andra sidan inte släppa efter på kontrollen av vilka varor som sålts
och vilka som återutfördes. Till detta kom att de flesta försäljningarna, och därmed
förtullningarna, inte skedde förrän i samband med utställningens avslutande.
Tullprocedurerna klarades dock snabbare av än vad tullpersonalen förväntat sig,
men så var ju också personalstyrkan avsevärt förstärkt vid uppbrottet. Det var bara
under årerutförselproceduren rörande det större maskingodset som det uppstod
dröjsmål emellanåt, och det berodde på svårigheterna att under det rådande krigsläget
skaffa lämpliga och speciella järnvägsvagnar för transporterna. Till sist återstod
bara det utländska byggnadsmaterial som hade ingått i den tyska maskinhallen,
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Werdandihallen och Danmarks paviljong, samt de finska och ryska konstverken.
Dessa senare fick magasineras i Malmö Realskolas källare i avvaktan på att det
utrikespolitiska läget hade lugnat ner sig. De finska konstverken vidarebefordrades
sedermera till Liljewalchs konsthall i Stockholm. Övriga ryska utställningsföremål
överfördes till magasin i Köpenhamns frihamn, där de fick ligga tillsvidare utan
betalning av tull och andra avgifter till den danska staten. Varornas vidare öden är
inte föremål för behandling i denna artikel.
Senast den 1 januari 1915 skulle alla journaler och verifikationer ha skickats in till
Generaltullstyrelsens revisionsbyrå, eftersom det var vid denna tidpunkt som den
temporära, ettåriga tullfrihetsfristen gick ut, och alla utländska utställningsföremål
som inte avyttrats på utställningen skulle ha återutförts. Denna bestämmelse blev
naturligtvis under de rådande omständigheterna omöjlig att efterleva. Föreståndaren
för tullavdelningen, tullkontrollör Borg, fick Generaltullstyrelsens tillstånd att skjuta
fram redovisningsdagen en månad i taget, och efterhand slutredovisades återutförseln
av alla utställningsföremål, utom de ryska konstverken. Utställningsstyrelsens
förvaltningsutskott ansökte hos Kungl. Maj:t om förlängning av tullfrihetstiden
för dessa, och efter att ha dragit ärendet genom propositioner i Riksdagen varje år
mellan 1915 och 1918 (det ankom på Riksdagen att besluta om tillfälliga ändringar
i tullagstiftningen) utan att det utrikespolitiska läget hade ljusnat så mycket att
konstverken kunde återbördas till sina ursprungsländer, beslöt Kungl. Maj: t att
konstverken fick stanna i landet under tullfrihet, men bara till och med den 31
maj 1921. Denna långa period utan klarhet i konstverkens återutförsel medförde
att den särskilda tullavdelningens verksamhet, som återflyttats till tullkammaren,
förlängdes avsevärt.
De största tullbeloppen flöt in genom försäljning av maskiner, särskilt från den
tyska avdelningen. En relativt stor del av andra sålda, utländska föremål förtullades
också, exempelvis souvenirer såsom silver-, bärnstens-, porslins- och marmorarbeten
från den tyska avdelningen, silver-, porslins- och fajansarbeten från den danska
avdelningen samt silver-, trä- och hornarbeten liksom sidenvaror, spetsar, mattor och
diverse hemslöjdsvaror, särskilt träleksaker, från den ryska avdelningen. Dessutom
togs tull ut på försäljningen av diverse attiraljer för hallarnas utsmyckning, såsom
kokosmattor, tvålar, fönsterglas, snickeriarbeten, taktegel etc. samt levande växter
som rosor, rhododendron och lagerträd.
Det utländska utställningsgodset kom till utställningen i följande mängder:
Till den danska avdelningen 85 vagnslaster med totalt 5 778 kolli
tyska
396
4 789
ryska
2
641
konstavdelningen
5
554
Sammanlagt anlände 488 vagnslaster med 11 762 kolli utställningsgods, att
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jämföra med de 48 vagnslaster med 9 246 kolli som anlände till 1897 års utställning
i Stockholm!
De influtna tullbeloppen för sålda varor uppgick till:
Från den danska avdelningen ............ 6 600 :46
"
...........21 412:76
"
" tyska
" ryska
.............7 305:91
" onstavdelningen ........................846: 72
Den sammanlagda tulluppbörden uppgick alltså till 36 165: 85, att jämföra med
rulluppbörden på 12 158:01 från 1897 års utställning i Stockholm!
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Gustaf Rydbergs tid och rum
AV ]AN NIMARK

När man studerar Gustaf Rydbergs levnadshistoria och konstnärskap får man vara
beredd på långa tidslinjer och häpnadsväckande perspektiv. Hans far Gustaf Isak
Rydberg var född i 1700-talets sista år, hans egen levnadstid spänner över nästan
ett fullt sekel och nu har det förflutit drygt åttio år sedan han fick sitt vilorum
på Gamla begravningsplatsen intill Gustav Adolfs torg. Under ett par decennier
brukade jag passera förbi denna plats på väg till Stadsbiblioteket. Som utövande
konstnär med stort intresse för såväl samtid som historia släpade jag hem kilovis
med litteratur inom konst och andra ämnen. Mitt intresse var av sådan omfattning
att jag en vacker sommardag cyklade iväg till Staffanstorp för att se ett dussin av
Gustaf Rydbergs målningar utställda. Jag tänkte mig att en maklig cykeltur längs
småvägarna, med sin närhet till slättlandets sinnliga sensationer, kunde vara ett
lämpligt sätt att närma sig just detta måleri. Småningom fick också Helge Kjellins
standardverk från 1925 en plats i min egen bokhylla. Men det skulle dröja till våren
2014 innan jag på allvar fördjupade mig i Rydberg, då jag som assistent på Malmö
Museer fick i uppgift att katalogisera en samling fotografier. När jag öppnade lådan
med de väl förpackade föremålen hade jag ingen aning om vad som väntade, men
det allra först öppnade objektet väckte mitt intresse. Ett porträtt av en äldre man
med en uppmärksam och smått road blick, skuggan av ett leende, inte alltför välkammad och med ringar i båda örsnibbarna . .. på ett foto från kanske mitten av
1860-talet . . . vad kunde nu detta vara? Fler fotografier följde och snart fick jag fram
ett nytt porträtt som jag omedelbart identifierade som konstnären Gustaf Rydberg.
Efterforskningar i arkiven visade att samlingen kom från Rydbergs brorsbarn som
med vördnad och uppskattning ömt vårdat minnet av sin berömde farbror. Och
mannen med ringar i örsnibbarna var ingen strandsatt sjörövare från de sju haven,
utan en mångsysslande postmästare i Malmö, tillika registrator på Riksbanken,
förvaltare av Kronomagasinet och Gustaf Rydbergs far.

***
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En sommardag 1839 gick pos rmäs raren G usraf Rydberg rän så o roli g omkring i sin vå ning
vid Adelga ran. Dilige nsen från Lund borde ha anlänr fö r länge sedan, och den hade sin anhalrsrarion alldeles nedanfö r hans fö nsrer. Tiden led emellerrid . H an sca nnade en ögonblick
vid en av fö nsrren år gårdss idan. D är sa rr hans fy raå rige son G usraf och fö ljde med spänd
uppmärksa mher, huru få nga r från slorrer under överinseende av en vä l beväpnad geva ldi ger
sågade och srackade bränsle fö r vinrerbehovet. D et va r en billig och på den riden allmänr anlirad arberskrafr. D å hörs från garan posriljonens vä lkä nda horns röra r. Postmäsraren är med
dersa mma bo rra vid fö nsrrer och om err ögo nblick kall ar han på sin son: "Kom här G usraf,
ska du få se. Ser du , där e' rre passagera re med dili gense n. Faslige vad män ni skor reser nu
fö r riden". D en a ridi ga minne frå n 1830-ralets Malmö har den sedan så berömde kunglig
målaren G usraf Rydberg mer än en gå ng beränar fö r mig. H an fi ck sedan uppleva järnvägarnas och ångbårslinjernas den gå nge n oa nade ur veckling. O ch under hans sisra år hö rdes även
fl ygmaskinernas buller fl era gå nger om dagen över hans bosrad. G usraf Rydberg bevarade
ännu efrer passerander av de ninio åren fullr disrinkra minnen från !ive r i den lilla sraden
Ma lmö på rrerrioralet. D er va r en idyllens epok. Sraden rymdes då innanför ka nalerna, och
vad som fa nns däruranför va r land er, där de burgna köpmännen byggde sina sommarvillor.
(A nderberg, Adolf: M almö som konsrsrad . Ingå r i "M almö genom 600 år". Allhems fö rlag,
Ma lmö 1940)

***
1839 bodde familjen Rydberg i gård nr. 304, tomt nr. 5, i kvarteret 29 H ans
Michelsen med nuvarande gatuadress Adelgatan 7. Gustaf junior var dock inte
född i detta hus utan en bit längre ner i gatan på gård nr. 338 i dåvarande kvarteret
4lb Gripen. Platsen motsvarar idag ungefär adressen Adelgatan 10 i hörnet mot
Hamngatan och tomten sträckte sig upp till Stortorget. Gustaf Isak Rydberg hade
gift sig den 24 juni 1833 med Elise Charlotte Zickerman och bosatt sig i gård nr.
338. D är föddes sönerna H enrik 1834 och Gustaf 1835. Familjen flyttade sedan
till gård nr. 304 på Adelgatan 7 och där föddes sönerna Carl 1836, Otto 1844 och
dottern Carolina 1848. Familjen kom att inneha detta hus fram till dess rivning
i slutet av 1870-talet. Enligt Rydbergbiografen Helge Kjellin hade Gustaf Isak
Rydberg samtidigt med utnämningen till registrator på Riksbankens malmökontor
också befordrats till postmästare men avstått därifrån för den nya riksbankssysslan.
I anslutning till det arbetet fungerade han också som förvaltare av Kronomagasinet.
På Adelgatan hade han nära till allting. När han blickade ut genom fön stret såg han
tvärs över gatan Kronomagasinet 50 meter åt väster och Riksbanken 75 meter åt öster.
Själva gatan och dess fortsättningar i Västergatan och Ö stergatan var fortfarande
stadens huvudstråk. Det va r här borgerskapet tog sin söndagspromenad. Men här
fanns också stora fabriker och hantverkare i nästan varj e kvarter. Ja, nästan hela
staden rymdes ju inom kanalernas avgränsning, så här fa nns nästan all verksamhet
och nästan hela befolkningen på ca 9000 personer.

***
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Fig. 1. Adelgatans norra sida ca 1866. Lyktstolpen i vänsterkanten står framfar Riksbankens
hus. Intill den ser vi de mörka silhuetterna av två personer. Mellan deras huvuden skymtar vi
i bakgrunden en kort trappa . Den tillhör fastigheten Adelgatan 1 där familjen Rydberg bor.
Huset ligger på den sydvästra hörnan av kv. Hans Michelsen där den smala Kansligatan löper
från Norra Vallgatan över Adelgatan och fram till Stortorget. I bildens högerkant ser vi det
Runnerströmska huset på sydöstra hörnan av kvarteret intill Bruksgatan. Högst upp på den
vackert volutformade renässansgaveln syns byggnadsåret 1662. I slutet av 1810-talet fall de
flesta av byggnaderna på bilden, i den stora rivningsvåg som då drog genom staden.
- Foto ur Bertil Widerbergs bok ''Kameran minns. Fotografi i Malmö 1843-1870 ". Sydsvenska
Dagbladets årsbok 1964. Widerberg tillskriver fotot Carl de Sharengrad och daterar det till
1866.

53

GUSTAF RYDBERGS TID OCH RUM

Fig. 2. Detalj ur AU Isbergs karta över Malmö Stad, utgiven 1875.
Kvarteren 41a och 41b Gripen mellan Adelgatan i norr, Storgatan i söder, Frans Suellsgatan i
väster och Larmgatan i öster var fram till 1868 ett sammanhängande kvarter. Då revs husen i
gårdarna 337 och 342 och Östra Hamngränden breddades och förlängdes fram till Stortorget
och fick då namnet Östra hamngatan.
1.
2.
3.
4.

Gård nr. 338, kv. 41 b Gripen. Här föddes GustafRydberg den 13 september 1835.
Gård nr. 304, kv. 29 Hans Michelsen. Hit flyttade familjen Rydberg 1836.
Gård nr. 341, kv. 41b Gripen. Här förvaltade GustafIsak Rydberg Kronomagasinet.
Gård nr. 222, kv. Diskonten. Här hade GustafIsak Rydberg anställning på Riksbanken.
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Fig. 3 . Ovan: Hela familjen Rydberg samlad hos fotografen CM Tullberg i Malmö 1856. Bakre raden fr v:
Gustaj{l835-1933) och Carl (1836-1907). Främre
raden Jr v: Henrik (1834-1899), Otto (1844-1924),
Elise (1809-1882), Gustaf Isak (1799-1874) och
Carolina (1848-1888).
(Visitkortsversion av familjeporträtt. Elliptiskt foto
4 x 5,2 cm, kortformat 6,J x 10,4 cm).

Fig. 4. Till vänster ser vi familjefadern Gustaf Isak
Rydberg-postmästare, registrator på Riksbanken och
forvaltare av Kronomagasinet. Skorstenshatten ligger
på bordet, långrocken är knäppt i översta knappen,
kravatt med nål och ringar i båda örsnibbarna.
-Foto: CM Tullberg, Malmö, ca 1870. Visitkortsjoto,
kortformat JO x 6,3 cm.
Båda visitkortsfotografierna i Malmö Stadsarkiv,
Rydbergska samlingen.
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Gustaf Fredrik Rydbergs skolgång inskränkte sig till fyra år på Malmö Latinskola.
Han visade tidigt intresse och begåvning för teckning och fick därför redan i
12-årsåldern ta lektioner för fröken Anna Catharina "Nanny" Malmros. I familjen
Rydbergs grannskap på Adelgatan fanns en nyinflyttad dansk litograf vid namn
Andreas Martin Petersen, kallad "Danske Peder". H an gav också undervisning och
här fick Rydberg lära sig teckning och komposition genom att kopiera planscher
och andra tryckta förlagor. Ofta rörde det sig om krigsscener tolkade av franska
konsrnärer som fått spridning via bildkalendrar. Carl Herslow ger en målande
minnesbild:
Som jag nämnt, voro vi grannar. Under skolriden hade jag, liksom några and ra pilra r, min
hem under rerminerna hos en rar ga mm al fru , som bodde vid Adelgara n i en hus, som,
numera ombygge, bär n :r 5. Huser näsrintill, numera n :r 7 också ombygge, ägdes då av
G usraf Rydbergs fa der, pos rmäsrare Rydberg. M ed märkvä rdig kl arher srår där fra m fö r
mig i <l en a ögonblick bilden av min un ge skolkamrar i en speciell siruarion. I en rum inår
gå rd en på nedra borren ser jag i halvdunkler, ry skymnin gen har redan inrrän , en 15åri g gosse, nummer rvå av hu se rs rre söner, sinande invid fö nsrrer, med ansikrer nedlutat
över en vä ldigt rirbräde, med hela sin själ upp ragen av an med sva rrkriran årergiva en
ravla med en mängd kriga reges ralrer, so m srorm a upp fö r en höjd. D er va r en kopia av den
vid 1800 -ralers början så berömde franske kri gsmålaren D av ids mäsrerverk: Srormninge n
av Seraljen, urfö rr med den m inuriösa noggrannher i detaljen, som urm ärkre den ridens
målarekonst; der var allrså en ravla, so m av va rr oc h en av de hundrara ls soldara nsiktena
gjo rde err indi viduelle pom ärr. Jag ser mig sjä lv srående bakom den unge konstadepren,
häpnande över svå righeten i den honom fö relagda uppgifre n an korrekr årergiva va rje d rag
i denn a srora porrränsa mlin g, ry en sådan va r det, enär so m bekant D av id i sin sro ra
ba ra ljmålning näsra n fö r va renda fi gu r begagnade leva nde modell, som han urplockade
ur genom hans arelier på kommando framm arscherande kompanier. An bryra rys m aden
genom några reflekrioner fö ll mig dock inre in: der va r rydligr an jag hade fra mfö r mi g en
arberare alltför helr absorberad av sin arbete fö r an rillåra någo n srörni ng. Jag viss re också
vad der här fö r min vä n gä llde: der va r hans egendi ga li vs inrrädesexa men. Fadern hade i
der längsra bes rämr morsan sig so nens änd a frå n ridigasre barndom framrrädand e önskan
och anlag; den som nu ändigen fi ck honom an giva efter va r "D anske Peder'', en original
som i många år levde so m reckningslära re här i M almö och va rs fylliga gesra lr och rund a,
godm odi ga ansikre än nu också srå r klar fra mför mig. H an va r nog också själv av naruren
ursprungligen urru srad an bli va en ve rkli g konsm är; men uppskarrad och gä rn a sedd i
många krersa r fö r sin godhj ärrade, gemydiga väsen, hade här liksom så ofra godd agspilren
urrrängr konsm ären. Kanske varder jusr medvera nd er om vad han själv kunn ar bliva men
icke blev, som drev honom an bliva un ge G usrafs föres pråkare, sed an han uppräckr denn es
avgjorda anl ag. Med rillhjälp av en av fa dern s allra närm as re vä nner, som han fic k med
sig, hade han segrar. Om un ge G usraf efrer prövn in g bleve antagen som elev hos en av
Köpenh amns främsra pro fesso rer i målarkonsr, sk ull e han få fö lja si n böjelse. D er var med
<len a lärlin gsprov, som han nu va r sysselsa rr; professorn hade gjorr err full gon årergiva nde
av denna plansch som villkor för hans antaga nd e; och d å jag såg på dess srorlek och dess
mängd av fi gurer och viss re vad so m fö r min skolkamrar hängde på prove r, så nog ryckre
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jag, arr der var en tentamen rigorosum. Han besrod prover med heder och for därefrer genasr
rill Köpenhamn.
(Herslow, Carl: På GusrafRydbergs 90-årsdag. En hyllning rill konsrnären och hans gärning. Sydsvenska Dagblader Snällposren, söndagen den 13 seprember 1925).

Med i bilden fanns också Rydbergs önskan att få undervisning i måleri.
Danske Peder ansåg sig själv inre mäktig den uppgiften, men rekommenderade
landskapsmålaren Kiaerskou i Köpenhamn. Och så blev det. Året var 1852 och
Gustaf Rydberg for som 17-åring till Köpenhamn. Kiaerskou erbjöd inte bara
undervisning utan också en bostad i sitt hem och med sitt "lärlingsprov" fick han
en elevplats på Konstakademins teckningsundervisning.
Rydberg kom att stanna fem år i Köpenhamn. På förmiddagarna arbetade han
i Kiaerskous atelje på Christiansborgs slott, i huvudsak med att kopiera lärarens
egna målningar. FC Kiaerskou (1805-1891) hade gått den långa vägen i sitt yrke
och redan i de tidiga tonåren börjat klättra i Kunstakademiets strikt ordnade
undervisning med klasser i ornamentritning, dekorationsmåleri, frihandsteckning,
gipsavgjutningsteckning och modellskola. Han hade också lärt sig landskapsmåleri
i Eckersbergs och JL Lunds skolor och studerat i Hamburg, Dresden och Miinchen.

Fig. 5. Familjen Rydbergs hus på Adelgatan 7, till höger. Mitt i bilden syns den ståtliga Kongl.
Telegraf Station och mellan dessa två hus den smala Kansligatan som leder vidare till Norra
Vallgatan genom gränden. Foto från ca 1870 av okänd fotograf
- Fotot hämtat ur "Gamla malmöbilder. Från en pristävlan i Skånska Aftonbladet 1935".
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Han hade återvänt 1843 och blivit medlem av Kunstakademiet i Köpenhamn 1845
och fick titeln professor 1859. På kvällarna var Rydberg på Kunstakademiet där han i
oktober 1852 inskrivits i "figurteckningsskolans första klass" och fick lära sig teckna
"efter Forbilleder og efter Gipsafstöbninger af enkelte Dele af det menneskelige
Legeme'', som det formulerades i läroplanen. Om än dåtidens utbildning var strikt
och det konstnärliga skapandet styrt av ett konservativt regelsystem som inte gav
något större utrymme åt den enskilde elevens utveckling och behov, hade Rydberg
ändå stora möjligheter att åtminstone orientera sig i den danska måleritraditionen
och samtidens konstliv. Vid Kunstakademiets 100-årsjubileum 1854 visades t ex
inte mindre än 250 verk på en utställning. Man kan förmoda att Rydberg både
sett och kanske tagit intryck av de danska guldåldersmålarna. Rydberg var flitig i
sina studier och utförde inte så många självständiga verk under Köpenhamnstiden,
men kunde ändå debutera med två målningar på Charlottenborgs vårutställning
1855. Han återkom året därpå då han också deltog i Konstföreningens utställning
i Knutssalen på Malmö Rådhus. I den utställningen deltog även en mängd andra
samtida svenska konstnärer och Rydberg fick då också en bra överblick över sina
svenska kollegors arbeten.
Med tiden tröttnade dock Rydberg på det ständiga kopierandet och ville söka sig
vidare på nya vägar. På hösten 1857 flyttade han till Stockholm för att fortsätta sin
utbildning på Konstakademin. Dit hade också Edvard Bergh anlänt efter studier
i Diisseldorf, Paris, Geneve och Rom och fått Konstakademins tillåtelse att för
första gången där bedriva undervisning i landskapsmåleri. Rydberg tyckte inte
det var mycket till undervisning - "om möjligt sämre än Kiaerskous" - men han
fördjupade sig i just landskapsmåleriet och gjorde tydliga framsteg. Bergh lyckades
trots allt överföra kunskaper om kompositionsprinciper och Rydberg fick under
dessa år en märkbar kultivering av både färgbehandling och formåtergivning. Det
rör sig fortfarande om prospektmåleri, slätpenslade utsiktstavlor i tidens stil, med
minutiöst detaljerad förgrund, något lämpligt mellanplansstaffage (gärna med
anekdotiska möjligheter) och en lätt förtonande bakgrund. I modellteckning fick han
undervisning av JF Höckert. På somrarna genomförde han med akademikamrater
studieresor till Dalarna och Värmland för att måla i det fria. Som helhet tyckte
han ändå att Konstakademin i Stockholm var en besvikelse och bestämde sig 1859
för att följa den strida ström av nordiska konstnärer som sökte sig till Diisseldorf.
Rydberg fick norrmannen Hans Gude som professor och för första gången
fick han en lärare som engagerade sig i elevens arbete, som förde samtal kring
måleriet och gav goda råd. Akademin hade sina lokaler i norra flygeln av det gamla
kurfurstliga slottet och där fanns också en större konstsamling att studera. Det
arbetades flitigt i Diisseldorf och det var ett livligt umgänge mellan elever och
lärare. Rydberg refererade alltid senare till denna period som direkt avgörande för
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Fig. 6. Danskt sommarlandskap med kor och ftr. 1855. (28 x 40).

Fig. 7 Landskap från Värmland. 1859. (68x101).
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Fig. 8. Skånskt landskap (Det gamla kvarnhuset). 1865. (44 x 65).

honom och mindes Hans Gude som "han som öppnade mina ögon för naturen.
Hade jag inte kommit till Di.isseldorf och under hans ledning, hade jag aldrig blivit
konstnär". Det fanns en speciell rutin bland eleverna som innebar att de sommartid
återvände till sina hemländer för att samla motiv och fylla skissblocken med
studier, som sedan under terminerna blev till komponerade målningar i ateljeernas
ljus. Eleverna stod där i Di.isseldorf och kämpade med sina norska fjällvidder
eller brusande Smålandsforsar. Det fanns också ett närmast etnografiskt intresse
för folklivsskildringar och detaljstudier av olika människotyper i olika miljöer,
föremåls och redskaps konstruktion, för att inte tala om alla olika trädslag och
hur knotiga grenar på torra, snedvuxna träd kunde ta sig ut. Skissblocken blev till
rena kataloger av olika märkvärdigheter som kunde användas och återanvändas i
målning efter målning. Viktigast var kanske ändå att det arbetades och att det ur
själva arbetet växte dels en förmåga att se och återge och i bästa fall också en insikt
om andra möjliga sätt att se och gestalta sin värld. De elever som ville något mer än
att tillverka tavlor skulle framöver arbeta sig bort från denna rigorösa praktik och
närma sig ett friare synsätt.

***
Fig. 9. Motstående sida: Stilstudier av en artist i vardande. Fyra visitkortsfotografierfrån Jotoateijeer
i Dii.sseldorj Köpenhamn och Stockholm. (Samtliga i Malmö Stadsarkiv, Rydbergska samlingen).
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Foto: F Haarstick, Dusseldorf, ca 1861.

Foto : T Hammerom, Köpenhamn,
7 mars 1863.

Foto: Peter Most, Köpenhamn, 2 juli
1864.

Foto: Johannes jaeger, Stockholm,
ca 1875 .
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Efter fem år i Dusseldorf återvänder Rydberg 1864 till Stockholm. Han återknyter
bekantskapen med sin lärare på Konstakademin Edvard Bergh och sin målarkamrat
Alfred Wahlberg som han några år tidigare blivit nära vän med i Dusseldorf Han
får en bostad i JP Malins hus vid Näckscrömsgatan, där även August Malmström
har atelje och där många andra konstnärer strömmar förbi. Han kommer snabbt
in i konstnärslivet och finner sig väl tillrätta. Under de fem år han varit borta har
stora förändringar skett, som fått betydelse för konstvärlden. En konstintresserad
och själv utövande målare, Karl XV, har tillträtt tronen och tycker om att samla ett
hov av konstnärer kring sig. Han stöder också konstnärerna med generösa inköp.
Nationalmuseum invigs 1866 med en stor nordisk utställning där Rydberg deltar
med tre landskapsmålningar. Kungen fattar intresse för hans konst, gör inköp och
beställningar och snart räknas Rydberg till den kungliga konstnärskretsen. Han
får inbjudningar till Ulriksdal och ibland knackar kungen på ateljedörren för att
beskåda vad Rydberg gjort. Vid ett sådant besök utbrister han: Men Rydberg! Du har
ingenting från Norge! Dit måste du resa! Och man ger sig av i mitten av september
1868. Det är ett stort sällskap, även drottning Lovisa med uppvaktning är med och
på vägen ska man inviga den då färdigbyggda Dalslands kanal vid Lennartsfors bruk.
Rydberg tecknar flitigt och får ner delar av akvedukten i Håverud i skissboken. Hela
följet reser sedan vidare till Kristiania, där kungen, Rydberg och två adjutanter smiter
iväg en vecka för att måla i naturen, en fyra mils dagsresa åt nordväst från staden.
De stannade till vid Sundvollens gästgivaregård och gjorde därifrån dagsutflykter.
Hela dagarna satt kungen vid sitt staffli och ett stycke längre bort kämpade Rydberg
med sin del av det barrskogsklädda fjällandskapet kring Tyrifjorden. Vid måltiderna
slogs ett tält upp, helst där man hade fri och vacker utsikt och på kvällarna fördrevs
tiden med glatt samspråk och ibland kortspel. Sedan kungen med sällskap brutit
upp stannade Rydberg kvar i Norge för att närmare studera de stora vyerna och
fortsätta sin motivsamling. Året därpå återvände Rydberg till Norge, nu i sällskap
med Edvard Bergh. De stannade en längre tid och for mycket omkring. Det målades
flitigt och skissblocken fylldes . Rydberg sökte på allvar tränga in i det storslagna
landskapet. Det känns lite högtidligt att nästan 150 år senare ha dessa Rydbergs
egna skissböcker liggande på bordet framför sig, att försiktigt vända blad och följa
detta arbete dag för dag. Här finns såväl enkla, summariska skisser som väl utförda
och avslutade teckningar av mycket hög kvalitet. Man häpnar över skärpan och
koncentrationen, men man blir också lite trött på den "diisseldorfska sjukan" att
samla pittoreska detaljer.
Strax efter hemkomsten från Norge reser Rydberg vidare till Skåne där han besöker
sin yngre bror Otto som just blivit inspektor på Kronetorps gård i Burlöv. Här blir
han stående inför en helt annan motivvärld och gör då några målningar som brukar
betraktas som inledningen till en ny syn på landskapsmåleriet och en startpunkt för
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det som sedan kommer att starkt förknippas med Gustaf Rydbergs konstnärskap.
Målningarna saknar förkonsrling och uppfattas som direkt återgivna naturintryck.
En av målningarna har den beskrivande titeln "Halmsrackar, dyngsrad och
hemlighus vid Kronetorps gård" och betecknas av Rydbergbiografen Helge Kjellin
som "det första verkligt frigjorda, ärligt och uran maner eller skolschablon återgivna
stycke svensk natur, som dittills framkommit i svensk konst". Vid Helenelund gör
han också en "Landskapsskiss med stor halmsrack under skyddstak". Denna typ av
måleriskisser behöll Rydberg för sig själv, undanstoppade i en byrå, framplockade då
och då för egen inspiration, men inre visade för allmänheten förrän trettio år senare.
Här finns en intressant brytpunkt i Rydbergs konstnärskap. I offenrligt liv är han
känd för sina väl utförda kompositioner av stämningsfulla idealiserade landskap,
fyllda av romantik och areljekunskap. I sin egen byrålåda förvarar han de privata
skisserna, noteringar i färg och form, måleristudier gjorda på plats i landskapet,
frigjorda från komposirionsrvång och allt som förväntas av en dåtida målare. Dessa
två sidor kom länge att finnas som två parallella världar i Rydbergs konstnärskap, men
man märker framöver en långsam rörelse borr från Diisseldorfskolans etnografiska
intresse för folklivsskildringar, de strängt komponerade scenerierna överlastade med
detaljer, och en långsam rörelse fram mor ett friare förhållningssätt där den direkta
upplevelsen inför motivet får större plats och där färg och ljus betonas.
Det fanns inom den klassiska akademiska traditionen en föreställning om att

Fig. JO. Skiss. Kronetorps gård. Blyerts 1869. (12,4 x 20).
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naturen i sig själv inte räckte till för avbildning, den måste fyllas med höge och
ädelt innehåll. Den måste omdikcas, idealiseras och förbättras. "Det fordras en
idealisk lyftning av den torftiga naturen för att den skall bli konstverk", sades det.
Man arrangerade bilden av landskapet efter dessa principer, utan att bry sig särskilt
mycket om den faktiska naturen. Detta hade Rydberg fått lära sig under hela sin
studietid och detta skulle han sedan via måleriets praktik arbeta sig alle längre bort
ifrån. Han lärde sig att studera landskapet och se naturen i sin egen rätt. Detta
var ingen plötslig insikt, utan ett synsätt som växte fram under decenniers arbete i
det fria, under ständig prövning om omprövning. I detta avseende var Rydberg en
pionjär som fann sin egen väg och det tyder på stor självständighet och integritet
att på detta sätt lita till sin egen förmåga och staka ut sin egen kurs.

***
Under 1870-calec får Rydberg som vana att sommartid vistas och måla i Skåne.
Det finns verk från många orter, både från kuse och inland. Brodern Occo hade
gift sig 1872 (med Christian Berghs dotter Henriecce på Kronecorp) och flyttat
till Kvillinge i trakten av Norrköping, där han inköpt egendomen Lund och där

Fig. 11. Landskap med bondgårdar. 1868. (43 x 64).
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han kom att stanna i åtta år. Varje jul brukade Rydberg tillbringa där och ibland
också måla något under dessa vistelser. Brodern Otto med familj, som under åren i
Norrköpingstrakten växer till sig med fyra barn, tycks vara det syskon han har den
varmaste relationen till.
I oktober 1873 reser Rydberg till mångas förvåning åter till Diisseldorf. Staden
och akademin hade hamnat i bakvatten och strömmen av nordiska konstnärer var nu
alltmer riktad mot Paris. Men det fanns fortfarande fast bosatta svenskar i Diisseldorf
och en hel del gamla vänner. Han genomför några målningar men får avbryta sin
vistelse i mars 1874 vid budet om sin fars död. Ett år senare reser han iväg till Paris
i sällskap med bl.a. målarkollegan och professorn August Malmström. Besöket
varar bara i en vecka och är mera att betrakta som en turist- och studieresa. Man
besöker museer och gallerier både i Paris och på hemvägen i Belgien och Holland.
Rydberg tillhörde ju aldrig den grupp av svenska konstnärer som for till Paris för
att måla under någon tid och för att på plats dra lärdom av det franska friluftsmåleriet
inom Fontainebleauskolan. Hans läroår var förbi och han hade själv av egen kraft
kommit fram till ett liknande synsätt. Det har spekulerats över möjligheten att
Rydberg kunde ha träffat Carl Fredrik Hill vid detta parisbesök. Tanken är ju både
spännande och intressant, men något sådant möte ägde aldrig rum och de träffades

Fig. 12. Sommarlandskap från Småland. Olja på papp, 1812. (21 x38).
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Fig. 13 . Skånsk bygata. 1879. (29 x 46) .

aldrig personligen. Det skulle också dröja länge innan Rydberg fick tillfälle att
ordentligt studera Corots måleri (en annars ofta anförd influens), det skulle dröja
ända till 1908 då han fick se en stor utställning i London.
Hemkommen fortsätter han sitt arbete med omfattande arbetsresor sommartid
och ateljearbete i Stockholm vintertid. I skissböckerna börjar det etnografiska
detaljsamlandet släppa och i måleriet blir det mer utrymme för färg och ljus. Hur
friluftsmålarens vardag kunde te sig berättade Rydberg i ett brev till Axel Gauffin:
"Hvarifrån den a motiv är taget är mig omöjligt an säga. Det är målat -73, det är länge
sedan. På den tiden voro inte järnvägsnäten så utveckl ade so m nu. Man fo r mes t omkring
på skjurskärra - rapphöna benämnd - alltid med skissboken i fickan. N är man såg något
konstnärligt användbart, ropade ma n : H åll ! Boken upp och det blef afteckn at. Äfven vid
häsrombytet, som ofta varade en par timm ar, ströfvade man omkrin g fö r an se hvad man
uppsluka månde. D å fa nns det pinores ka sa ker öfverallt, nu får man söka derefter med ljus
och lykta, och dock sällan någonting finn a. Allt ga mm alt nerrives. (Gauffi n, Axel: Gustaf
Rydberg. Text till utställnings katalog "Gustaf Rydbergsutställningen'', Kungl. Akademin
för de fri a kon sterna. Ce ntraltryckeriet, Stockholm , oktober 1920).

Under 1870-talets lopp får Rydberg en allt tydligare personlig identitet och
egenart som konstnär. M an lägger märke till hans lätta handlag, den förfinade
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Fig. 14. Landskap med kålland. 1881. (50 x 83).

..

v -

Fig. 15. Skiss. Bondgård vid Köpingebro. Blyerts 1877 (10,6 x 18,2).

67

\

GUSTAF RYDBERGS TID OCH RUM

Pig. 16. Stranden vid Raus. 1889. (40 x 61).

Pig. 11 Motiv från Kävlinge. 1900. (45 x 70).
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koloriten, det modellerande ljuset som skänker motiven atmosfär och rumslig
närvaro, den fulltoniga måleriska helhecskänslan. Man lägger även märke till lusten
och målarglädjen när landskapet blir till på målarduken. Man får också en inblick
i hans personlighet och temperament. Det finns aldrig något dyster grubblande
cungsinne i hans måleri. Tvärtom! Det är det leende väna landskapet som skildras,
lätt som en sommarbris mot kinden. Det finns en rogivande stillhet och tystnad,
som ger rum åt betraktarens egna minnen av naturupplevelser. Här finns också en
utvecklad känsla för landskapets karaktär, speciellt när det handlar om de egna
rötterna och den egna myllan.
1879 avböjer Rydberg en professur på Konstakademin, som efterträdare till
Edvard Bergh. Han lämnar Stockholm och bosätter sig på Brunnby gård (strax
utanför Västerås) i Västmanland. Detta för att komma närmare naturen och
utveckla sitt måleri. Han ägnar sig här till stor del åt vintermotiv och de närgångna
naturstudierna resulterar i en rad målningar som äger den friska närvaron inför
motivet. Här har han daglig kontakt med sina motiv och kan studera dem under
olika ljusförhållanden vid olika tidpunkter.
1882 flyttar han vidare till Torsebro utanför Kristianstad där han bor hos sin
morbror, bruksdisponenten och löjtnanten Wille Zickerman. Där fortsätter han
sitt arbete med måleri grundat på direkta naturstudier och det blir många friska
målningar av sommarlandskap. Där blir han också bekant med prästdottern
Ebba Josefina Ljunggren (född Borgscröm) som han senare gifter sig med 1887.
Bröllopsresan till Italien avsätter några målningar från Venedig, Rom och Capri. Vid
hemkomsten bosätter sig paret Rydberg i Stockholm där de stannar till 1897. Varje
sommar beger de sig till Skåne och Rydberg börjar alltmer ägna sig åt friluftsmåleri,
även om en del avslutande arbete sker i aceljen. Ofta blir Arild den fasta punkten
och därifrån gör man ibland utflykter till Råå, Hven och andra närliggande platser
kring kusterna. Motiven fylls av friska vindar som blåser bort alla gamla skolrecept
och öppnar sinnena för det närvarande landskapet. Det är nu Gustaf Rydberg med
lust och glädje finner samklangen mellan det yttre landskapet och sitt eget inre.
Det är nu han blir konstnären Gustaf Rydberg fulle ut.
1897 lämnar paret Stockholm och bosätter sig i Kristianstad där han målar mycket
från Helgeåns stränder och Skånes ostkust. 1899 upptäcker Rydberg Falsterbo som
motivområde och dit återvänder han ofta under de kommande åren, under 1900
och 1901 i arbetsgemenskap med gamle vännen Alfred Wahlberg, så som de målat
och kamperat ihop 40 år tidigare under studieåren i Di.isseldorf. Men här är det
inte kustlandskapet och strandängarna som fångar hans intresse, utan inlandet med
sina vitrappade bondgårdar med tillhörande miljö. På försommaren 1900 gör han
också en resa till Ri.igen vilket resulterar i några målningar.
1901 sker något mycket ovanligt. Sällskapet Heimdall i Malmö 10-årsjubilerar och
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Fig. 18. Arild var under lång tid en populär sommarort för konstnärer. Så hade det varit ända
sen Mor Cilla öppnade värdshus i mitten av 1850-talet. Man lockades av den vackra och
variationsrika naturen i Kullabygden. Allt fler konstnärer slog sig ner för några veckor, man
hyrde rum i någon stuga, målade under dagarna, åt och umgicks på kvällarna med kollegorna
hos Mor Cilla. GustafRydberg var där nästan varje sommar mellan 1889 och 1909. På ettfoto
från 1900 ser vi kring bordet på Mor Cillas balkong från vänster Gustaf Rydberg med gamle
vännen och målarkamraten Alfred Wahlberg, frun Ebba Josefina Rydberg, professor Eschke, Mor
Cilla, konstnären justus Lundegård och längst till höger en obekant tysk målare.
- Foto av okändJotograj hämtat ur "Konstnärerna hos Mor Cilla. Nordiska målare i Arildsläge
1856-1913". Katalog till utställning i Krapperups Museum och Konsthall 1-28 juni 1987 Nr
4 i skriftserien Krapperups Museum.
AdolfAnderberg tecknar en bild av Rydbergs förhållande till Arild: "För honom var och förblev
Arild det alltid saknade paradiset, även när Rivieran bjöd honom sin blomsterprakt och ett
blått Medelhav. Många av den gamle mästarens mest utsökta verk bär Arild som ursprungsbeteckning. Där trivdes han, och aldrig har hans forg blommat rikare och skönare än i motiven
med Skäldervikens lugna vattenspegel, Hallandsåsens blånande horisontlinje, silvertonerna
över Strandhagens gröna ängsmarker samt det kvardröjande kvällsljuset över bergets mäktiga
barriär mot väster".
(Anderberg, Adolf Herman Österlund. En konstnärsrapsodi. Malmö 1948).
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Fig. 19. VidArilds strand. 1890. (35 x 50).

Fig. 20. Morgondimma vidArild. 1893. (52x107).
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ger arkitekten Theodor Wåhlin i uppdrag att anordna en Rydbergucställning. 130
verk inlånas, de flesta från konstnären själv och merparten är just de måleriskisser
han dittills behållt för sig själv. Utställningen hålls på Hippodromen och flyttas
sedan till Rådhuset där allmänheten också får tillträde. Utställningen väcker stor
uppmärksamhet, särskilt inom konstnärskretsar, och blir en konstnärlig succe.

***
Rydbergs hustru avlider 1905 och han väljer då att lämna Kristianstad
och återvända till sin födelsestad Malmö. Han flyttar in i en stor våning på
Regementsgatan 12, högst upp i huset på fjärde våningen. Lägenheten har fem
rum och ett av dem passar alldeles utmärkt till atelje. Han gör sig hemmastadd
och återknyter kontakten med gamla vänner. Han har hunnit bli 70 år och han
har varit bosatt på andra håll de senaste 50 åren. Malmö har han besökt då och
då och i Skåne har han varit nästan varje sommar. Under senare år har det blivit
många besök neråt Falsterbo och Söderslätt och nu blir detta hans huvudsakliga
motivområde. Fotografen Alfred B Nilson ger en minnesbild:

Fig. 21. GustafRydberg i Skanör 1910. -Foto: Alfred B Ni/son. Malmö Stadsarkiv, Rydbergska
samlingen.
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Vid 75 års ålder upplevde Rydberg som målare sin renässa ns, hans skaparkrafr och målarglädje var oförminskad och aldrig har vä l hans konst stått högre än vid denn a tidpunkt.
1910 trä ffa de jag honom i Skanör, där han för sommaren slagit ned sina bopålar, en härlig
vrå av vä rlden, där Rydberg trivdes. Vilken olympisk ro fa nns icke här under de lummiga
alleern a av lind, kas tanj och lönn! D en ranke reslige mannen rörde sig med en fö r sina
år ova nlig spänstighet, det va r en lust att i hans sällskap genomströva den ga ml a staden.
Ingen människa syntes till. Vi mötte en och ann an gåsflo ck, med gåskarlen i spetse n, so m
betraktade oss med allt annat än vä nliga blickar, de fe ta ankorn a, av vilka i Skanör fa nn s en
sror myckenhet, voro belevade och godmodiga av naturen, medan de betande korn a, so m
lockats av den safti ga grön skan mellan gatans kullerstenar, sågo i hög grad likgiltiga ut fö r
omgivningen. (Nilson, Alfred B: Nä r Rydberg ej ansågs värd komm a i "Studio''. N ågra anteckninga r kring den bortgå ngne konstnären. Sydsvenska D agbladet Snällposten, fredagen
den 13 okrober 1933) .

***
Bland de vänner Rydberg umgicks med i Malmö fanns bl a Adolf Anderberg. H an
var femtio år yngre och hade doktorerat i konsthistoria 1915 i Lund. Han var sedan
verksam som konsthandlare och konstskribent i Malmö. Han var flitigt verksam i

Fig. 22. Falsterbogård. 1901. (35 x 55).
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Fig. 23. Rydberg återvände till sin födelsestad Malmö och flyttade den 30 oktober 1905 in i en
bekväm stadsvåning på Regementsgatan 12. Stråket kan väl närmast beskrivas som Malmös
motsvarighet till Stockholms Strandvägen, en paradgata medpåkostade stenhus for burgetfolk. I
ett stämningsfolltfoto från 1912 ser vi ovan en vy från Gamla begravningsplatsens promenadväg
längs kanalen, ungefär från platsen där Fersens bro uppfördes året därpå. Lägenheten låg högst
upp på fjärde våningen och skymtas bakom trädgrenarna i huset t.v. Det öppna gattet mellan
husen t. h. är Verkstadsgatan. Bakom husraden längs Regementsgatan fanns efter Kockums flytt
under lång tid en stor öppen yta utan kvartersindelning och gatunät. Småningom byggdes där
polishuset och funkishusen kring Davidshalls torg.
- Foto: Okänd fotograf Malmö Museer.
Fig. 24. På motstående sida ser vi överst en utsikt åt rakt motsatt håll, från andra våningen i
ett av grannhusen och några år innan Rydberg flyttade in. Den passerande "blomstercorson"
daterar fotot till den 26 augusti 1900. Malmö Museum (nuvarande Stadsbiblioteket) är under
byggnad och kommer att stå färdigt for invigning i oktober 1901. Bortom museibyggnaden
öppnar sig de fria lantliga vidderna, t. v. om byggnaden i riktning mot Fridhem och Marie torp
och t.h. om byggnaden i riktning mot Ribersborg och sundet. De högväxta träden t.h. ingår i
Kungsparkens bestånd.
- Foto: Okänd fotograf Malmö Museer.
Fig. 25. Det nedre flygfotot är från 1923 och visar samma område från en betydligt högre
blickpunkt. Rydbergs hus är beläget strax utanför mitten av nedre bildkant. Kanalen vindlar
sig vackert genom Slotts- och Kungsparkerna, förbi Malmöhus slott som ännu en tid har kvar
de äldre, vinkelbyggda fängelselängorna kring borggården.
- Foto : Okänd fotograf Malmö Museer.
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Fig. 26. Gustaf Rydberg i sitt hem på Regementsgatan 12 i Malmö. Foto från mitten av
1920-talet.
- Foto: Okänd fotograf Malmö Stadsarkiv, Rydbergska samlingen.

föreningsliv, satt i styrelser och nämnder och var även tilltänkt som efterträdare till
Hans Emil Larsson som chef för Malmö Museum. Istället blev han chef för Sveriges
Radio i Malmö vid starten 1925. Under Rydbergs sista tio levnadsår träffades de
ofta i varandras hem. Anderberg berättade inför ett radioföredrag långt senare att
Rydberg "tyckte bäst om att jag kom på sen eftermiddag. Då tände vi fotogenlampan,
den goda hemmalagade punschen och cigarrerna kommo på bordet. Sen voro vi
färdiga att glömma både världskrig och därav förorsakat elände. Vi kunde helt leva
oss in i den gamla, goda tiden".
Om eftermiddagarna srå ofta Rydberg och jag vid hans fönsrer och följa undren, som
ske i naruren, då vår och sommar möras. Der grönskar och växer däruranför, så arr man
nästan kan se och höra det. Längsr rill vänsrer skym rar borrom museets murmassor Sundets
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glimande böljelek. Vända vi oss till höger, ser man nu nätt och jämt spetsen av S:t Petri
kyrktorn. Grönskan erövrar bit för bit av utsikten. Förr, berättar Rydberg, kunde man alltid
här uppifrån se, vad klockan på tornet visade. Och minnena komma på ral. Rydberg erinrar
sig mycket väl, då Sundets böljor sköljde den mark, där nu Centralstationen, posthuset,
Kockumska verkstäderna och en ny stadsdel vuxit upp. Han minnes den tid, då Hamngatan ej existerade, och då stadens kommendant bodde i det hus, som låg i gatans nuvarande
mynning mot Stortorget. Han kommer ihåg då Kramer hette Ficks hotell .. . / ... /.Ack, jag
kan ej här berätta bråkdelen av de otaliga, om jag så får säga pittoreska minnen från det
gamla Malmö, som manats fram under våra många samtal vid fönstret i ateljen. Utsikten
därifrån är en daglig glädjekälla för den gamle mästaren, och skiner solen klar och varm
från en blå himmel, kan man få höra kanariefågelns jublande drillar fy lla rummen. Vid
sidan av fågelburen står staffliet med sin studie färdig att angripas av de vä lputsade penslarna. Färgerna tyckas nyss ha gjutits på paletten. Arbetet kan börja!
(Anderberg, Adolf: Gustaf Rydberg. Några reflexioner i anledning av 90-årsdagen och Museets senaste förvärv. Ingår i "Malmö Museum. Årsberättelse 1925''.)

Fig. 27 September 1921 i det anderbergska hemmet vid Stortorget 19 i hörnet mot Lilla Torg.
Från vänster ser vi civilingenjör Gusten Aberg, konstnär Axel B Kleimer, fil dr AdolfAnderberg,
konstnär GustafRydberg och stående i bakgrunden Carl OlofAnderberg.
- Foto: Otto Ohm. Malmö Museer.
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Fig. 28. Odaterad skiss (landskap med ruin) . (38 x 60).

Det är också förse nu på ålderns höst som de stora hyllningarna av Rydbergs
konstnärskap framförs, bl a i anslutning till Rydbergs 85-årsdag 1920 med en stor
retrospektiv utställning på Konstakademin i Stockholm som omfattar 260 verk. Aret
därpå arrangeras inom ramen för Kulturmässan i Malmö en utställning på Rådhuset
där man sammanför de två i staden födda konstnärliga storheterna Alexander Roslin
(26 målningar) och Gustaf Rydberg (154 målningar). Till Rydbergs 90-årsdag utges
så 1925 Helge Kjellins stora monografi "Gustaf Rydberg-Skånes Målare" som året
därpå följs av "Ur Gustaf Rydbergs skissböcker" same en "Beskrivande katalog över
Gustaf Rydbergs oljemålningar, handteckningar och etsningar".
Rydberg var till sin natur en saktmodig och tillbakadragen person. Inga stora
åtbörder och inga tvära kase, varken i privatliv eller måleri. I ett brev till Axel Gauffin
på Nationalmuseum hade han skrivit: "Jag har alltid varit emot stora utställningar
och har aldrig målat för att exponeras på sådana. Jag har målat mina småsaker så
som det har roat mig - dock alltid med naturen som rättesnöre - utan tanke på
publik och kritik och utan avseende på alla svängningar inom konsten". Han avstod
från både storslagna scenerier och stora format . Storheten i hans konstnärskap
ligger i förmågan att tränga djupt ner i landkapecs själ, att fånga det som ger just
detta landskap sin speciella karaktär. Rydberg var en av de första som såg naturens
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Fig. 29. Odaterad skiss (snösmältning). (26 x 34).

rikedom och möjligheter och som fullt ut litade på sitt eget seende och sin egen
förmåga. Han var en pionjär och en föregångare under en brytningstid inom svensk
konst. Han följde sin egen väg med stor självständighet och lät sig inte påverkas
av andra strömningar i tiden. Han mutade in sitt eget revir och ägnade sig mer åt
fördjupning och förfining än åt förändring. Detta innebar också att han i ett tidigt
skede hamnade i periferin, speciellt då i jämförelse med den generation som på bred
front gjorde sig gällande på 1880-talet. Anders Zorn, Carl Larsson, m fl ägde inte
enbart stor förmåga att måla, utan även stor talang för marknadsföring. Rydberg
avskydde sådant och det var ett av skälen till att han slutligen lämnade Stockholm för
gott. Han drog sig undan offentlighetens ljus och föll därmed också i offentlighetens
glömska. Han hade en stark position som den store föregångaren och behandlades
med stor respekt för detta, men kom allt mer att betraktas som en ärevördig levande
institution som tiden gått förbi . Rydberg odlar sitt eget landskap på målarduken
medan omvärlden förändras och ömsar skinn i allt högre takt. Impressionismen
hinner komma och försvinna uran att sätta några djupare avtryck i svensk konst.
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Nationalromantiken följs av ett skymningsmörker som snart börjar lukta illa. Det
skånska svårmodet sänker sig över betfälten. Det stora kriget vänder upp och ner
på allting och den gamla världen är förlorad.
Han fortsätter att måla fram till 1925 men besväras av yrsel och sämre syn.
"Man måste veta att sluta i tid" säger Rydberg och lägger ifrån sig penslarna
vid 90 års ålder. Beslutet är så definitivt att han något senare donerar staffli och
målarattiraljer till Malmö Museum. 1929 drabbas hans trogna hembiträde Hanna
av en hjärnblödning och kan inte fortsätta sitt arbete. Rydberg kan inte tänka sig att
ta in en ny, obekant människa i sin vardag, så han väljer att lämna sin trivsamma
våning på Regementsgatan då syskonbarnen erbj uder både bostad och omsorg.
Rydbergs bror Otto hade med familj lämnat Norrköpingsrrakten redan omkring
1880 och återvänt till Malmö. Från 1901 hade de varit bosatta på Skomakaregatan
2 mittemot Flensburgska huset i hörnet mot Södergatan. Inget av familjens fyra
barn hade gift sig, några av systrarna bodde t.o.m. kvar i föräldrahemmet. Modern
Henriette hade avlidit 1921 och fadern Otto 1924. Sonen Christian som var verksam

Fig. 30. AdolfAnderberg på besök hos GustafRydberg på Marie torp en stilla kväll i början av
1930-tafet. - Foto: Otto Ohm. Malmö Museer.
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i försäkringsbranschen med egen firma hade 1927 tillsammans med sin syster
Anna som var biträde i Falkmans bokhandel köpt den gamla gården Mariecorp på
Fridhem. Christian använde gården som sommarbostad medan Anna bodde där
året om. Dit flyttade Gustaf Rydberg i november 1929. Sydsvenska Dagbladet hade
i söndagsnumret den 23 augusti 1931 ett reportage från den exklusiva villastaden
där de vandrade omkring i den blandade bebyggelsen från slottsliknande palats till
enklare stugor och blev stående framför Rydbergs hus: "Mariecorp är en idyll, den
mest utpräglade på Fridhem - den lantliga ron och hemtrevnaden bo där. Längan
är lång och vit, fönsterluckorna gröna, de vida gräsmattorna gå ända in på knutarna,
gamla ärevördiga träd skänka skugga, ingen kan undgå att bli betagen i denna
anspråkslösa exponent för det svenska lantstället. Några få steg bara från Mariecorp
sjunger vinden sakta i mogna sädesfält. Marietorp, där det ligger i en gatugränd,
som är svår att hitta, är ett med den leende bördiga slätten omkring."
Man får intrycket att Marietorp var den mest perfekta plats för Rydberg under
sin levnads höst. Här fanns stillhet och ro i en vacker omgivning och samvaro

Fig. 31. GustafRydberg uppvaktas på sin 96-årsdag den 13 september 1931 på Marietorp. Från
vänster ser vi AdolfAnderberg, Elise Rydberg(?), Gul/an Zickerman, RagnhildAnderberg, Carl
Herslow, Axel Kleimer, Anna Rydberg(?), Albert Larsson, GustafRydberg, Anna Larsson, Hilda
Herslow och Edla Rydberg(?). - Foto: Otto Ohm. Malmö Stadsarkiv, Rydbergska samlingen.
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med släkt och vänner. Hit kom stora delegationer som uppvaktade på Rydbergs
födelsedagar, tex 1931 på 96-årsdagen. Bland gästerna fanns då den ett halvår yngre
barndomsvännen och skolkamraten Carl Herslow som i sitt långa verksamma liv
bl a startat Sydsvenska Dagbladet 1870 och varit dess chefredaktör i närmare 40
år. Där fanns också den ständigt närvarande Adolf Anderberg som hemkommen
senare på kvällen också hann med ett hyllningsanförande i radion.
De sista åren led Rydberg av försvagad syn, med starr på ena ögat. Hans hörsel
hade också försämrats och han besvärades ibland av yrsel. Sitt sista levnadsår var
han skriven på adressen Skomakaregacan 2 där brorsbarnen fortsatte ca hand om
sin farbror. Gustaf Rydberg avled stilla i sitt hem vid sextiden på morgonen den
11 oktober 1933 i en ålder av nyss fyllda 98 år. Han hade varit sängliggande i fem
veckor och livsgnistan slocknade stilla efrer ett långsamt avcynande.
Måndagen den 16 oktober begravdes Gustaf Rydberg. Klockan tre på eftermiddagen fördes den gula ekkiscan från sorgehuset vid hörnet av Skomakaregatan
och Södergacan med hästdragen vagn via Stortorget förbi Kramerkvarterec och
Residenset fram till S:c Pecri kyrka. Till tonerna av Chopins Sorgemarsch bars kistan
in i den med blommor och levande ljus vackert dekorerade kyrkan. Representanter
för Nationalmuseum, Malmö Museum, Lukasgillet, Malmö nation samt den
avlidnes släkt och vänner delcog i akten som förrättades av prosten Albert Lysander.
Han erinrade om att Rydberg var född i denna församling och att han var dess
äldste medlem. Prosten berättade om den avlidnes livsgärning. Fru Ragnhild
Anderberg framförde psalmsång och Schubercs Licanei. Under eonerna av Karl XV:s
sorgemarsch bars kistan ut och fördes till familjegraven på Gamla begravningsplatsen
vid Gustav Adolfs torg. Efter hela den väg begravningscågec gick vajade flaggorna
på halv stång. I processionen syntes ett stort antal konstnärer samt vänner och
beundrare av Rydbergs konst. Sedan kistan sänkes i graven höll prosten Lysander ett
kort anförande och lyste frid över den döde. Efter kransnedläggning talade professor
Emil Sommarinför Malmö nation, konstnären Johan Johansson för Akademin för
de fria konsterna, överintendenten Axel Gauffin för Nationalmuseum, fil dr Adolf
Anderberg för Malmö Museum, arkitekt Theodor Wåhlin för Skånes konstförening
och professor Ewert Wrangel för Lukasgillet i Lund. De efterlevandes tack frambars
av konstnärens brorson, direktör Christian Rydberg.
Det var som tidigare nämnes också brorsbarnen Christian, Anna, Edla och Elise
Rydberg som tog hand om kvarlåtenskapen på Skomakaregacan och Mariecorp,
där den också till stora delar fick fortsätta att pryda väggar och ingå i möbleringen
under resten av deras levnad. Elise avled 1954, Christian 1958 och de återstående
systrarna Anna och Edla märkligt nog inom loppet av samma dygn, den 15 januari
1971. Systrarna bodde då kvar på Skomakaregacan, i samma lägenhet de flyttat in
i sjuttio år tidigare.
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Gustaf Rydberg hade testamenterat tre målningar till Malmö Museum, två
egna verk och det tredje av hans gamle vän och konscnärskollega Alfred Wahlberg,
som han själv fått i 70-årsgåva. Syskonbarnen testamenterade i sin tur konstverk
och föremål, vilket utföll som testamentarisk donation 1971. En stor utställning
genomfördes på museet 1972, med tyngdpunkt i den senaste donationen och
kompletterad med tidigare förvärv. Närmare 80 målningar från perioden 1851-1918
visades tillsammans med skissböcker och en del föremål. Malmö Museer har genom
åren gjort egna inköp och vid ett tiotal tillfällen erhållit gåvor och donationer av
Rydbergmaterial och har idag den största samlingen. I Malmö Konstmuseums
samling är placerat ca 80 st oljemålningar och oljeskisser på duk, ett hundratal lösa
blad med teckningar och grafik samt 29 st skissböcker av varierande format och
omfång. I Malmö Museers samling finns foton och föremål. På Malmö Stadsarkiv
finns ett person- och släktarkiv.

Fig. 32. Hvellinge, solig sommardag. 1899. (29 x 48).
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En borgexkursion
med lite bredare diskussion
AV ANDERS ÖDMAN

Under augusti månad 2012 samlades ett 50-tal borgforskare från länderna kring
Östersjön till möte inom sammanslutningen Castella Maris Baltici. Vartannat år
sedan 1991 har gruppen samlats på olika platser kring Östersjön och varje gång
har en konferensskrift med namnet Castella Maris Baltici kommit i tryck. Skåne
är Nordens borgtätaste område
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sökte att presenteras tillsammans med den diskussion kring området som är aktuell.
För malmöbon är dessa platser också lämpliga utflyktsmål, en del lite avlägsna men
en del just utanför stadens gränser.

Borgarna på Näset och strandforskjutningen
Konferensen började med en ingående visning av Malmöhus slott med stadsantikvarie Anders Reisnerc som ciceron. Den första exkursionen gick till Falsterbonäset,
där såväl Skanör som Falsterbo besöktes och borgarna beskrevs av Anders Reisnert
som dessutom publicerat och beskrivit dessa väl i föregående årsskrift (Reisnerc 2013:
47 ff.). Båda borgarna är omnämnda först under 1300-talets första årtionden, men
genom Otto Rydbecks myntfynd från Skanörborgen kan man sluta sig till att denna
var byggd på 1230-talet. I Falsterbo är det bättre korrelation mellan den skrivna
källan och uppförandet, som antas ha skett under 1200-talets slut. Också detta en
slutsats dragen utifrån myntfynd.
Borgarna var anlagda som kungliga administrationskontor för den lokala
Skånemarknaden. Denna var den största Nordeuropeiska samlingen av människor
från 1200-talet fram till 1500-talet och den danske kungens största inkomstkälla.
Men Saxo Grammaticus omnämnde redan omkring 1200 att det, i anslutning till
slagplatsen vid Foteviken 1134, skulle ha funnits en marknadsplats, möjligen på
Hammarsnäs (Skansjö 1983: 17 f) . Man kan här fråga sig varför marknaden flyttade ut
på Falserbonäset först under 1100-talet och varför borgarna blev anlagda ännu senare.
Detta beror på naturliga landskapsförändringar som har med strandförskjutning att
göra - samspelet mellan landhöjning och vattennivåförändringar.
På Hammarsnäs har det påträffats en halvfärdig ringmursborg, ett kapell,
en kungsgård och gravfält från vikingatiden. Det finns storhögar med namn
som Snäckehögen, Bånghög och Kungshögen. Längst ut i Foteviken finner vi
den intressanta på!- och farcygsspärr som har reglerat seglationen in i Foteviken
(Rosborn 2004 : 186 ff.). Den har möjligen också reglerat trafiken genom viken.
Riksantikvarieämbetets arkeologer har nämligen påvisat att Kämpinge mosse
under vikingatiden kan ha skapat en vattenled mellan stranden vid Kämpinge och
Foteviken (Stark 2011). Vallen vid Bärnstensmuseet, bosättningarna i anslutning till
denna och den stora kyrktätheten i området kan kanske ha sin förklaring i denna
förmodade segelled. Den har skapat en logistisk tratt som dragit till sig bosättningar,
kontrollfunktioner, försvarsanläggningar, handelns och trafikens servicefunktioner
och kyrkliga institutioner. Därmed har en centrum bildning uppstått från Kämpinge
till Hammarsnäs. All kustnära trafik kan ha valt denna väg i stället för att ge sig ut
bland rev och låga sandöar, vilka med tiden steg upp och skapade Falsterbonäset.
Den påvisade segelleden möjliggjordes genom att vattnet i havet stod en meter
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högre på vikingatiden. Havets historiska nivåförändring har varit ett tvistemål
under lång tid. I geologisk och förhistorisk tid är tecknen på nivåförändringar
tydliga med strandvallar som Järavallen vid Barsebäck och Limhamn, medan den
historiska nivåförändringen från sen järnålder och framåt är svår att dokumentera.
De första publicerade resultaten, vid 1980-talets början, kring strandförskjutningen
i Öresundsområdet togs emot med skepsis (Ödman1998:21 ff. och där anförd
litteratur, MaagaardJacobsen 1987). Nu råder en samsyn kring den höga nivån på
vikingatid medan geologer och arkeologer kan ha olika syn på huruvida det varit ett
linjärt förlopp fram till i dag eller om hasigheten i havsnivåsänkningen fluktuerat
(Dobat 2013:36 ff. 52).

Skyttsie hage - djurhage, kungsgård, befästning eller...
I dag vet vi att vattennivån stiger, och den stiger i samma takt som vi antar att den
sjönk under 1100-talet med cirka 0,3 meter på 100 år. Mycket information om
dagens prognoser finns lätt tillgänglig på danska Kystdirektoratets hemsida. Den
höga nivån på 1000-talet skapade en helt annan strandlinje än dagens. Utifrån en befarad framtida höjning av
havsnivån till en meter har mycket kartunderlag, som
visar i vilken mån Falsterbonäset kommer att dränkas,
tagits fram av olika ingenjörsfirmor. I deras profetior ser
vi retrospektivt det vikingatida landskapet med cirka

Fig 2a och 2b. På Buhrmans
karta från 1683 ser man norr
om Skanör de tre hakar som
nämns i texten. På bilden till
höger syns den ungefärliga
vikingatida strandlinjen på
Falsterbonäset. Skyttsie Hage
låg vid denna tid på en halvö
som var Skytts härads yttersta
utpost - hakan.
- Grafik: Peter Jonsson LTH,
© Lantmäteriet. Tillstånd
12014/00519.
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1 m högre vattenstånd i havet. Med dessa förucsäccningar har Skytts härad, under
järnåldern, slutat i en udde öster om Skanörs Ljung. På denna udde ligger Skyccsie
Hage. Under mer än 100 år har forskningen förbryllats av namnet. På platsen finns
cångvallar, lämningar efter en järnåldersbosäccning och senmedelcida lämningar.
Orcnamnsforskare har sett på hage-namnet och platsen har tolkats som kungsgård,
Skanörborgens ladugård, jakcområde med jakcscuga och som hjorchage liknande
Dalby Hage (Larsson 2007:6 f.).
Sanningen är nog den att Hage är släkt med ordet haka - hage på danska. Detta
var Skytts härads yttersta punkt - hakan - något som sticker uc. På Buhrmans karta
över Näset från år 1684 ser vi norr om Skanör: Norre Hagen, Östre- och Väscre
Hagen. Dessa platser ligger som rev i havet och har inget med djurhagar acc göra.
Hage har i modern språkdräkt blivit Hake. Hakens fyr ligger på Vens oscligasce
udde, Djupaskärshaken ligger utanför Valleberga och Revhaken är en udde utanför
Äspec i Åhus. Skyccsiehaken var en udde där en bosättning funnits sedan järnåldern.
En bit in på på 1100-caler var det möjligt att hålla marknad och senare bygga borg
i Skanör. Först då var det torre land.
Det höga vattenståndet på järnåldern förklarar namnet Skyrrsie Hage och förklarar
också läget på ett par av omlanders tidigaste borgar. Trelleborgen i Trelleborg har
kunnat dateras till omkring 880 med hjälp av 14C-analys (Olesen 2000:103 ff).
Den har en trågformad vallgrav vilket inte de senare Trelleborgarna i nuvarande
Danmark har. Dessa är daterade till omkring 980. Trågformen är ett åldrige
indicium och en sådan vallgrav hittar vi också i Borgeby. Båda dessa Trelleborgar
är beroende av vattenståndet. Med en meter högre nivå bildas en stor lagun väster
om Trelleborgen i Trelleborg, på den plats där museer ligger i dag. I Borgeby har
bildats stora vattenytor i anslutning till Kävlingeån med en stor lagunbildning öster
om borgen och kyrkan. Ett store danskt projekt - Kongens Borge - har under senare
år gjort förnyade undersökningar kring de danska trelleborgarna och funnit att de
samcliga har en nära kontakt med seglingsbarc vatten genom att vattennivån stod
en meter högre (Dobat 2013).
Både Trelleborg och Borgeby är besöksvärda. I Trelleborg får man i museet en
presentation av Trelleborgen och bakom museer finns den rekonstruerade ringvallen.
Borgeby bjuder på en kulturlämning med självbetjäning. Mycket lire information
finns på platsen, man får ha med sig information för att orientera sig. Mellan
borgen och kyrkan ser man resterna efter ringvallen som varit 150 m i diameter. I
nuvarande Danmark finns fyra Trelleborgar och av olika anledningar - datering,
karaktären på bebyggelsen inom vallen och den trågformiga vallgraven räknas de
skånska ringborgarna inte alltid som Trelleborgar. Enligt dansk definition ska de
vara byggda av Harald Blåcand och se likadana ur. Det har nyligen hittats en stor
ringvallsborg vid Köge och huruvida den ska kallas Trelleborg eller ej är ännu oklare.
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Trots att hela Trelleborgs stad har ärvt det säregna namnet anses stadens borg inte
tillhöra gruppen trelleborgar. Träl och Borg är de två leden i namnet. men i vilken
mening de är kombinerade vet vi inte säkert.
Borgeby byggdes av kungen, men i samband med att ärkestifcet skapades 1103
donerades Borgeby till Ärkebiskopen. Borgen betraktades som en gård i likhet med
Värpinge trots att vi ännu kan se spår av ringmur, vallgravar och vindbrygga. Från
Borgeby och Värp inge kom maten som serverades vid Ärkebiskopshovet inne i Lund.

Borgbyggen under sen vikingatid
Trelleborgarna är vikingatida och det är generellt under den tidiga medeltiden, på
1100-talet, som borgar började byggas. Men det finns ett par mycket tidiga och
märkliga anläggningar. I Svenstorps by, bara en liten bit från Trelleborgen i Trelleborg
finns en fyrkantig vallanläggning som undersöktes av professor em. Erik Cinthio på

Fig 3. Rekonstruktionsteckning av Ähusborgen, kanske en av Skånes äldsta. - Grafik: Jimmy
juhLin ALftberg, Regionmuseet.
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1950-talet. Redan då menade han att den skulle vara från 1000-talet och vid en ny
granskning av fyndmaterialet, nu 60 år senare, verkar det kunna stämma. Borgen
är 100 x 100 m och omgiven av en vallgrav. Inga kraftigare försvarsanläggningar
påträffades. I ett hörn har stått ett stenhus. Kungsmarken eller Glumstorp, på golfbanan öster om Lund, är av samma karaktär. Där förtäljer kröniketexter att det ska
ha stått ett slag 1142 mellan Kung Erik Lam och den självutnämnde Skånekungen
Olof Haraldsen. Också denna anläggning är 100 x 100 m, omgiven av en vallgrav
men ännu inte utgrävd (Ödman 2002:66) .
Den senaste i raden av tidiga borgar i Skåne är borgen i Åhus. Den är bevarad
som en tämligen välbehållen ruin bestående av ett stenhus med ett bostadscorn
vid den östra gaveln. Vid undersökningar som Regionmuseet i Kristianstad har
gjort, har organiskt material i byggnadens grundmur kunnat dateras till tiden före

Fig 4a och fig 4b. En av Skånes mest
kända byggnader - Kärnan byggdes
under 1300-talets forsta decennier. Som
byggnadsmaterial användes bland annat
stenen från det runda stentorn som fanns
på platsen tidigare. Stenen kommer från
Larödtrakten och är bilad med yxa. I
snedbefysning syns varje yxhugg, vilket
den anslutande bilden visar. - Foto: A.
Ödman.
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1066, vilket är något häpnadsväckande (Juhlin et al. 2012). Tanken är att borgen
byggdes efter slaget vid Helge Å år 1025 då Knut den store drev ut Olav Haraldsen
och Anund Jacob. Knut som vid den tiden också var kung över England var van
vid stenbyggda hus från Winchester och London, så kunskapen om stenhus och hur
att bygga dem fanns inom "riket". Efter slaget ska åmynningen ha säkrats med en
stenborg, vilken 1149 tillhörde ärkebiskopen. Borgen kom att tillhöra ärkebiskopen
fram till reformationen. Två biskopar dog på borgen vilket möjligen visar att den
var ett uppskattat tillhåll för ärkebiskopshovet. Försörjningen av denna borg kom
från Gälltofta gård, som hade samma funktion för Åhusborgen som Borgeby och
Värpinge hade i förhållande till Lundagård, varifrån råvarorna kom till köken vid
ärkebiskopshovet i Lundagård.
Ytterligare en borg som kan vara av hög ålder är föregångaren till Kärnan i
Helsingborg. Det var ett runt stentorn byggt av Helsingborgsandsten. Då tornet revs
för att ge plats åt den ännu stående Kärnan, kort efter 1300, återanvändes de gamla
kvaderstenarna från det rivna tornet. I Kärnans entreplan syns kvaderstenarna i
innerväggarna och de är bearbetade med yxa. Detta var ett engelskt stenhuggarmanfr
Liknande maner har påträffats under Domkyrkan i Lund, i murar som daterats till
1000-talets första hälft (Ödman 2012: 145 ff.). Liksom vid Åhus kan den engelska
kontakten anföras. Konferensdeltagarna kom på båda platserna att diskutera
möjligheten till så tidigt stenborgbyggeri i området och fann det inte orimligt.

Den romanska borgen
Den romanska borgen kan sägas utgöras de borgar som byggdes före och omkring
1200, då kunskapen om borgbyggandet har börjat standardiseras utifrån några
olika linjer. Exempel på borgar från denna tid är biskopsborgen Skeingeborg i norra
Skåne, Grevlundaborgen i Vitaby, de äldsta delarna av Skanörs borg, Sigostaborgen
i Sövdesjön och Kungsbacken vid Börringe.
Intresset att besöka borgplatser är stort och jag kan rekommendera två
sätt att finna borgarna. På Riksantikvarieämbetets hemsida finns en länk till
Fornminnesinventeringen, som heter Fornsök. Där kan alla nämnda borgar sökas
upp och med hjälp av inventeringskartan kan den intresserade finna borgplatserna.
Boken Borgar i Skåne innehåller 40 besöksvärda borgplatser med beskrivningar och
beskrivning av vägen till borgarna åtföljt av ett litet kartutsnitt (Ödman 2002) . Även
om det ofta inte är mycket att se bjuder de ofta på vackra utsikter och oförstörd natur.
Under konferensexkursionerna besöktes Kungsbacken i Börringe socken (Ödman
2002:90 ff.). Detta var en av de senaste borgar som byggdes under 1100-talet.
På detta är vi ganska säkra för borgen var byggd helt av tegel och bland fynden
från utgrävningen 1972 finns en liten tegelkolonnett som är identisk med de små
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kolonnetter som ännu kan beskådas i Gumlösa kyrkas fasader. Gumlösa kyrka ligger
i norra Skåne och är Sveriges tidigast belagda tegelkyrka. Den invigdes av ärkebiskop
Absalon år 1192. Det ser ut att vara samma hantverkarlag som arbetat på båda
platserna och likaså i Ringsted och Sorö på Själland -Absalons familjs domäner.
Borgen låg på en osedvanligt brant kulle. Den var omgärdad av en rektangulär
mur (40 x 20 m) som förebådar den gotiska borgens ankomst. Inom muren fanns
två tegelbyggnader. En är sammanbyggd med den södra ringmuren, också det ett
tecken på att den gotiska kastellborgen håller på att introduceras. Dessutom stod
en byggnad på borggården. Det är så brant sluttning att det är möjligt att de två
terrasser, som syns i nordsluttningen, kan ha varit platsen för trapptorn. På borgar
i Norge och i Alperna med höjdlägen var det vanligt med hissanordningar för att
få upp förnödenheter till borgen.
Konferensgruppen besökte också den unika Skeingeborg i Verums socken i norra
Skåne, som representerar ringmursborgen inom den romanska borggruppen (Ödman
2002:130 ff.). Den är konstruerad som en oktogonal ringmur med 40 m diameter

Fig. 5. Kungsbacken vid Börringe ligger på en mycket hög och brant kulle, som kan ha krävt
ovanliga lösningar som trapp torn och "hiss"for attfl upp fornödenheter och personal. - Grafik:
Petter Lönegård.
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och en port med en meter bred öppning. Borgen ligger på en ö i Skeingesjön, men
kan oftast besökas torrskodd. Det är långt från Malmö men värt ett besök. Har
man tur kan man få se både tranor och fiskgjuse .
Sigostaborgen ligger på ett näs i sjön bakom Sövde kyrka. Absalon lät bygga en
tegelmur över näsets smalaste del och därmed skapades en naturlig borg. Denna
borgtyp finner vi också i Örkelljunga där ett näs med smal midja har utnyttjats som
borg. Dessa "näsborgar" bildar en tidig borgtyp. Att utnyttja ett näs gjorde att en
mycket stor areal kunde utnyttjas för boende och verkstäder.
Den ovan nämnda Grevlundaborgen eller Vallabacken i Vitaby utgör ytterligare
en unik form av borg (Ödman 2002: 150 ff.) . Den byggdes i slutet av 1100-talet som
en konstgjord borgkulle i en sankmark som översvämmades genom ett dammbygge.
Borgen kom att ligga i en konstgjord sjö. Just intill låg redan på vikingatiden en
stormansgård inom en stor toft. Borgkullen omgärdades av en cirkulär ringmur
innanför vilken ett av husen undersöktes år 2001 och 2002 (Ödman 2007: 156
ff. ). Denna borgtyp kallas motte efter franskans ord för en "liten kulle". Frankrike

Fig. 6. Vallabacken eller Grevlundaborgen byggdes med stor teknologisk finess under 1100-talets
sista decennium. Det var de mäktiga Erlandssönerna som byggde den, och under striden mellan
Kung och Arkebiskop vid mitten av 1200-talet skövlades den. - Grafik: Petter Lönegård.
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Fig 7. Lindholmen var Skånes starkaste borg och hade en for sin tid typisk planform då den
byggdes vid 1300-tafets begynnelse. - Grafik: Petter Lönegård.

och England har mängder av mottar, medan det är glest mellan dem i Skåne. Men
Grevlundaborgen är unik med sin grundmur som utgör ett stöd för ringmuren.

Gotikens borgar
I Skåne finns cirka 170 platser där det en gång låg en borg eller där sentida slottsbyggnader ännu står. Det stora flertalet av dessa borgar kom till under 1200-1300-talen
då ett inbördeskrig rasade i Danmark. De flesta storbönder flyttade ut från byarna
och byggde borgar på ofta svårtillgängliga platser. Under exkursionerna besöktes
bland annat Glimmingehus, Bollerup och Vittsjöborg i den yttre periferin.
I Malmös omland besöktes Lindholmen i Svedala socken, som var en av Skånes
största borgar under 1300-talet. Detta var en kunglig länsborg från 1300-talets
första årtionden med flera namnkunniga länsherrar (Mogren & Wienberg 1995.
Ödman 2002 :102 ff). Vid denna tid hade borgen fått en standard där några element
alltid skulle ingå. Lindholmen har en ringmur (40 x 50 meter) som är murad i solitt
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tegelförband till 3,5 meters tjocklek. Väggtjockleken antyder att muren var hög,
kanske med två skytteloft och en parapet bakom den krenelerade murtoppen. Från
början skedde entren till borgen genom en port i muren. Redan på 1200-talet hade
de stora dubbla porttornen introducerats i Norden. De medgav en stor eldkraft från
flera våningar av skyttegallerier mot vindbryggan och portgången, som var borgens
eller stadsmurens svagaste punkt. Denna nymodighet finner vi på Lindholmen som ett
enkelt porttorn med sin byggnadsmassa bakom muren. Portgången blev som en tunnel
igenom tornets bottenvåning med flera zoner av fällgaller, portar och mördarhål i
takvalvet varigenom en inkräktare kunde beskjutas och störas på olika sätt.
Ett torn i det nordöstra hörnet har så tjocka murar att det möjligen har burit en
plattform för en kastmaskin. Krutet hade inte introducerats, så det var mekaniskt
artilleri som användes. De första omnämnandena om kastmaskiner är år 1318 då
en allierad här under Eskil Kettilmundsson belägrade borgen i Helsingborg med
flera skånska borgar. Detta hände vid samma tillfälle som Lindholmen byggdes och
samtidigt som Kärnan i Helsingborg fick sin nuvarande skepnad. Båda med samma
murtjocklek och samma tegelmurteknik.
Mitt på Lindholmens borggård stod ett torn och mot den södra väggen låg
en palatsbyggnad. Det finns likheter med Kungsbacken och stora likheter med
den kungliga borgen i Falsterbo. Slutet för borgen blev att Malmöhus tog över
Lindholmens roll på 1540-talet. Under 1600-talet kom Lindholmen att fungera
som stenbrott vid bygget av Malmös befästningsanläggningar och andra byggnader.
Genom ett antal utgrävningar från 1930-talet och framåt har vi fått en god bild
av borgen. De cirka 5 000 fynden visar till stor del att borgen anlagts för krig.
Detta till skillnad från fynden från till exempel Glimmingehus, vilka mer visar på
ett storhushåll med mycket folk och hög standard.
Samtidigt, under 1300-talet, byggdes i Danmark många små borgar på jordhögar
där byggnader och befästningsanläggningarna var gjorda av trä. Peder Oxes Vinberg
i Solberga socken kan vara en av dessa och i den yttre periferin finns Vinsjöborg
och Losborg (Ödman 2002:118 ff., 162 ff., 108 ff.).

Den senmedeltida borgen
Kampen under medeltiden stod under långa tider mellan kungen och adeln. Den
som var starkast försökte begränsa den andra sidans borgbyggande. Valdemar Atterdag (1340-1375) övertog ett i stort sett helt bortförlänat rike. Efter många år av
belägringar och förhandlingar på Jylland och Öarna kom han 1360 till Skåne med
en stridsvan här. Han belägrade och brände de flesta små borgarna. Hans dotter
Drottning Margrete (1375-1412) fortsatte denna politik och lät riva adelsborgar i
sitt unionsrike ända upp till Jämtland. En känd skånsk episod är när Margrete intog
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och raserade Tue Galens borg på Turescorpsö i Börringe socken 1382. Detta efter
att Tue hade deltagit i en stämpling mot drottningen. De delar av borgen som var
av tegel fick Domkyrkan i Lund bryta ner och återanvända. Detta var ytterligare
en av de natursköna ruinkullar som vi, de skånska värdarna, bjöd kollegorna på.
I denna tid kom också det kemiska artilleriet med kulor och krut. En av de äldsta
kanonerna i Sverige är hittad i anslutning till Losborg i Loshults socken. Denna borg
brände Valdemar Atterdag 1360, så kanonen kan vara från denna strid och denna
tid. Artilleriet gjorde att stormännen inte längre kunde försvara sig, beroende på
att de inte har råd att bygga det försvar som krävdes för det stora kriget. Det rent
fortifikatoriska byggandet kom att ske i kronans regi. Under exkursionerna kom
såväl Landskrona citadell att besökas och Kristianstads bastionssystem att passeras.
Malmöhus, som i sin nuvarande skepnad med mäktiga jordvallar och runda, låga
kanontorn, var som nämnts både start och mål för en veckas borgexkursioner.

Renässansens borgar i Malmös närhet
Det sista skedet i skånskt borgbyggeri finner vi bland annat i Torup, i Malmös
utkant. Redan under 1200-talet fanns där en borganläggning kallad Askebacken
cirka 400 meter nordväst om det stående slottet. Arkeologiska undersökningar
visar att två tegelbyggnader i vinkel omgärdar en gårdsplan och i anslutning finns
svaga lämningar av vallar och gravar. Denna, ganska anspråkslösa anläggning
brändes troligen i samband med Grevefejden (1534-1536). Torup som vi känner det
uppfördes därefter, omkring 1500-talets mitt, av Görvell Fadersdotter Sparre. De
diagonalställda tornen visar på behovet av försvar och möjligheten att kunna skjuta
längs murarna. Översta våningen hade dessutom skyttegalleri. Men komforten är
satt i främsta rummet med modest murtjocklek, bekväma latriner och stora fönster.
Vallgrav, vindbrygga och handeldvapen kunde hålla en upprorisk allmoge stången,
men inte kronans kanoner (Friblick, Reisnert & von Leithner 2013).
Ett praktfullt exempel på den nya tidens luxuösa boende är Månstorps gavlar
i Västra Ingelstads socken. Där fanns ett herresäte redan på medeltiden och på
1500-talet blev Esge Bille gift med en dotter i det gamla huset. Esge Bille var
med i byggandet av Malmöhus och hade uppenbarligen fattat tycke för jordvallar.
Omgärdad av en cirkulär vallgrav anlade han en cirkulär vall runt en gård och ingrävd
i vallen byggdes huset. Vid denna tid byggdes också Torup, Vittskövle, Svenscorp
och Svaneholm, men Månstorps Gavlar liknar ingen av dessa. I brev till och från
byggnadsplatsen kan man följa bygget. Byggmästaren hette Anders Mestermand
och skulptören som gjorde stendekorationen är känd som Roskildemästaren. Huset
byggdes i fyra våningar och blev en av de mest exklusiva bostäderna i Skåne, och
den absolut mest originella (Ödman 2002: 112 ff.) .
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Fig 8. Torup, som byggdes vid 1500-talets mitt, kan sägas representera den sista yttringen
av skånskt borgbyggande. Borgen försågs med skytteloft, diagonalställda torn, vallgrav och
vindbrygga, men med komforten i centrum for ett behagligt liv. - Foto: A . Reisnert, Malmö
Museer.

Slutet för Månstorps Gavlar blev det Skånska Kriget 1676-1679. Ladugården
brändes och huset övergavs. Efter kriget blev det använt som stenbrott. Likaså
kom många av de skånska slotten att drabbas av kriget och på Burman & Fischers
kopparstick, vilka ritades direkt efter kriget, ser man Borgeby, Mölleröd, Krageholm
med flera stå med avbrända tak (Burman & Fischer 1756) .
Naturligtvis gick också turen till Glimmingehus, Tosterup med flera borgar
och några av våra mer sevärda kyrkor. En del av de ovan uppräknade borgarna
besöktes inte av konferensen, men kan rekommenderas som utflyktsmål för den
kulturhistoriskt intresserade malmöbon. Vi konferensdeltagare avslutade veckan med
en stämningsfull middag i Riddarsalen på Malmöhus varefter deltagarna återvände
till de länder längs Östersjöns stränder som de kom från .
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50 år med form och design

i Malmö
AV STEFAN ERSGÅRD

En sommardag 1930 reste köpman Oscar W. Olsson med sin hustru Anna och
åttaåriga dotter Anna-Lisa från Malmö till Stockholm för att besöka Stockholmsutställningen på Ladugårdgärde och Södra Djurgården. Utställningen, vars honnörsord var funktionalismen, har sin självklara plats i svensk kulturhistoria; en av
1900-talets stora händelser som var ett genombrott för nytänkande kring arkitektur
och formgivning i Sverige. Nästan fyra miljoner besökare kom från maj till september för att uppleva den nya moderniteten, som skulle påverka samhället och människorna på ett påtagligt sätt under byggandet av folkhemmet. Det känns på något
sätt självklart att flickan Anna-Lisa från Malmö fick uppleva denna uppvisning i
design och arkitektur, som hon senare skulle viga sitt liv åt.
I vimlet på utställningsområdet i Stockholm trängdes hon och hennes föräldrar med
många nyfikna besökare och kanske, vem vet, stötte de samman med författaren Ivar
Lo-Johansson. Han inleder sin självbiografi "Författaren" med följande reflektioner:
"Jag gick och drev längs huvudgatan till den stora Stockholmsutställningen 1930.
Det var sommar och dirrande hett. Det nya decenniets sol sken på min hjässa.
En helt ny stad av stål, glas och betong var rest på slätten där det förut varit ett
tomrum. Hus, restauranger och musikläktare liknade fåglar, som lyfte med stela
vingar. Runtom i massan talades det om den nya arkitekturen som skulle föda den
nya livskänslan. Ett dörrhandtag, ett perspektivfönster, en saklig möbel skulle på
kort tid påverka den familj som bodde i huset så att dess känslor och tankar blev
öppna, genomskinligt klara. Utställningshallarnas blanka maskinlemmar krävde en
ny poesi. Den höga stålmasten på utställningsområdet reste sig som en signal, som
en ilning av lycka mot knallblå luft. Den funktionalistiska eran hade blåsts in. Den
nya tidens stil var just avskrapningen av stilar. Dess nakna språk hette fakta. Jag
översatte direkt arkitekturens språk till litteraturens. Jag gick och såg mig omkring
efter den nya mänskan."
99

Fig. 1. 15-åriga Anna-Lisa Olsson besöker Världsutställningen i Paris 1937. Här ses hon på det
väldiga utställningsområdet under Eijfeltornet tillsammans med sina föräldrar Anna och Oscar
W Olsson. - Foto: Familjen Heijkenskjölds arkiv.

Men man anar att Anna-Lisa som 15-åring påverkades än mer av nya intryck från
den stora världen, när hon i sina föräldrars sällskap besökte Världsutställningen i
Paris 1937. Utställningen, som invigdes 25 maj och pågick 25 november månad,
präglades av det ökade krigshotet men också av en arkitektonisk dragkamp mellan
Sovjetunionen och Nazityskand. Dessa båda fienders paviljonger, signerade av Boris
Jofan respektive Albert Speer, låg på var sin sida om Eiffeltornet, och utmanade
besökarna med sin nationella propaganda.
Men Anna-Lisa kom troligen även nära en stor konstnär och ett av hans
världsberömda verk, nämligen Pablo Picasso (1881-1973). Picasso hade befunnit sig
i Paris, när han hörde talas om flyganfallet mot den försvarslösa civilbefolkningen i
staden Guernica den 26 april 1937 under spanska inbördeskriget. Konstnären hade
inre varit bosatt i sitt hemland sedan 1903, men accepterade likväl att representera sitt
land med en väggmålning vid världsurställningen. Hans berömda verk "Guernica"
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visades därmed för första gången i den paviljong, som representerade den lagliga
spanska regeringen.
Tonåriga Anna-Lisa befann sig därmed i en smältdegel av ideer och ideologier.
Men hon såg även verk av svenskar utställare, bland andra möbelarkicekcen Bruno
Machsson vars verk hon sju år senare skulle presentera i en stor utställning i
hemstaden Malmö.
Hon som senare i livet, välkänd som Annika Heijkenskjöld (1922-2009), blev
en profil i svensk formvärld same skapare av och den första chefen för Form/Design
Center som invigdes i Malmö år 1964 och därmed 50-årsjubilerade under 2014.

Fig. 2. Annika Heijkenskjöld i sitt vackra hem i Friluftsstaden i slutet av 1990-talet. - Foto:
Bilder i Syd.
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Anna-Lisa Olsson (hon skulle med efternamnet Heijkenskjöld välja namnet
Annika för att inte förväxlas med sin svägerska) stod alltid främst på barrikaden.
Hon var beredd till kamp för konsumenternas sak. Hon var den ivriga sökaren efter
det vackra, enkla, praktiska och det nyttiga.
Allt, i skön kombination eller exklusivt var för sig, speglade hon i många
utställningar. Hon skapade debatt kring boende, färg, konsthantverk, textil, mode,
förpackningar och den alltid återkommande, formen . Hon var en drivande kraft!
Anna-Lisa Olsson var ung studentska och konsthistoriker i Lund, när hon 1944
steg in på arenan som lillvärdinna i Slöjdföreningens bostadsutställning "Vi bo i Friluftsstaden'', som presenterade byggmästare Eric Sigfrid Perssons nya radhusområde
vid Erikslust. Hon fick ansvar för ett av de 14 husen, som inreddes av möbelarkitekten Bruno Mathsson (1907-1988) samt av formgivaren och textilkonstnärinnan
Elsa Gullberg (1886-1984), en dåtida tongivande företrädare för industriell textil
framställning.
Två andra personligheter väger också tungt som inspiratörer i Annika
Heijkenskjölds utveckling och gärning. Ernst Fischer (1890-1980), var chef och
intendent vid Malmö museer (1923-1955) men var även mycket intresserad av
form . Han insåg också vilka framtida möjligheter denna iderika kvinna hade.
1951 anställdes Annika Heijkenskjöld av Fischer som sekreterare i Svenska
Slöjdföreningens lokalavdelning för Skåne och Blekinge. Hennes första utställning
handlade om vad unga nygifta par borde köpa för den tidens statliga bosättningslån.
1955 flyttades lokalkontoret till Annikas och hennes make Selims hem på grund
av en omorganisation inom museet. Härifrån verkade hon fram till sommaren 1964
när Form öppnades på Stadiongatan.
Författarinnan och kvinnosaksideologen Ellen Keys (1849-1926) tankar
återspeglas i Annika Heijkenskjölds filosofi.
- Ellen Key finns i bakgrunden med sin syn på vackrare vardagsvaror, och att
det inte ska kosta mer att tillverka en vacker än en ful pryl. Dessutom finns hennes
övertygelse om att det vackra påverkar människans sinne. Det är jättefina tankar,
som varit ledtrådar för mig i hela mitt liv, berättade Annika Heijkenskjöld hösten
1995 i tidningen Arbetet för denna artikels författare.
Hon följde utvecklingen för svensk formgivning i flera decennier.
- Konstfacks utbildning på 1950-talet hade inte den betydelse som den har
numera. Inför möbelutställningarna åkte vi runt till fabrikanterna och kanske hade
man en stol som vi kunde använda. Resten var ofta stilimitationer och sådant som
vi absolut inte ville visa. I dag är fabrikerna genomsyrade av kvalitetskänsla och
man tillverkar funktionella möbler.
Hon menade att en ny syn på formgivning kom med H55 i Helsingborg, men
att redan vid Stockholmsutställningen 1930 märktes ett nytänkande.
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Fig. 3. Den 5 juni 1964 invigdes Form och därmed öppnades den forsta utställningen "Probok
Tävling om bokstolar". Den 11 juni besökte drottning Louise och kung Gustaf VI Adolf
Lantbruksutställningen MILA på Stadionområdet och även Form på Stadiongatan 25. På bilden
ses jerker Heijkenskjöld, 1 år, framfar kungen. Det var planerat att han skulle överlämna en
gåva i glas till drottningen och brodern Dick, 10 år, fick i uppdrag att välkomna kungen. Men
det uppskattade inte jerker, som hävdade att han och ingen annan skulle "ta hand om kungen".
Så blev det också och sjuåringen lämnade som synes inte sin kung under rundvandringen, som
dock leddes av mamma och Forms chefAnnika Heijkenskjöld (t.h.). - Foto: Bilder i Syd.
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- Det tog emellertid lång tid innan det slog igenom. Många människor tyckte
att det var mest stål, rör och allt förskräckligt, och att husen var förfärliga. Tanken
var ju att skapa ljus, luft, renhet, lättskötthet och funktion. Det var en ny stil. Men
det förstod inte de som önskade mycket tyger, och mycket att städa och hålla rent
i hemmet.
1990 hölls den stora utställningen NordForm90 i Malmö hamn. Industridesign
och arkitektur lockade publiken till denna del av staden, som skulle bebyggas
först i det nya millenniet och boplatser som Dockan och Västra hamnen blev
nya attraktioner i staden. NordForm90, som skulle visa upp den nya tidsandan,
arrangerades av Föreningen Svensk Form, Form/Design Center och Malmö stad.
Många ting i vardagen har initierats av Annika Heijkenskjöld. Ett lysande exempel
utgör varm vänskap och fruktbart samarbete med form givaren Signe Persson-Melin
(f. 1925 och dotter till Eric Sigfrid Persson), vars folkkära Boda Nova-serie skapades
i början av 1970-talet.

Fig. 4. Möbelarkitekterna Börge Lindau (1932-1999) och Bo Lindekrantz (1932-1997) inledde
tidigt ett samarbete med Annika Heijkenskjöld och inredde Lokalerna på Stadiongatan. 1966
medverkade Lindau (bilden) och Lindecrantz med utstäffningen "Lek och Lär med miljö': när
barnmöblerna joker presenterades. - Foto: Bilder i Syd.
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Välkommen till verniuage

fredagen den 19 mors kl 19.30.

f:tt nytt företag visar

sin Mrsto kollektion i eldfast glos

keramik, metall, tra och kork
'
Formgivare Signe Persson-M~fin
och Mikael 8j6rnstjerna.
Form Design Center
Stadiongatan 25, Malmö.

Oppet kl 12-16 allo dog. u. m6nd.
Torsclogor ~ppet mollon 12-21
Tel : O«J/92 38 00, 92 38 01 Buu 38.

Fig. 5. 1971 presenterades produkter for bordet enligt en ide från det nya foretaget Boda Nova
i vars produktråd Annika Heijkenskjöld ingick. Keramikern och glaskonstnären Signe-Persson
Melin (f 1925) visade foremål i keramik, eldfast glas och kork. Formgivaren Mikael Björnstjerna
(f 1935) deltog med produkter i trä. Gra.fiske form- och idegivaren John Melin (1921-1992)
gjorde forpackningarna . - Foto: Form/Design Center.

Form/Design Center var för 50 år sedan ett nytt inslag i Malmö kulturliv, och
tack vare Annika Heijkenskjöld och hennes medarbetare, och efterträdare har Form,
som malmöborna gärna säger, blivit välbekant i Sverige och i utlandet för en stor
publik och oräkneliga formgivare.
Många formgivare, konsthantverkare, arkitekter och företagare har visat sina
produkter hos Form/Design Center. Utvecklingen inom konsthantverk, industridesign och arkitektur har speglats på ett tillgängligt, tilltalade och professionellt
sätt. Publikens förtjusning har återspeglats i imponerande besökssiffror.
1974 flyttade Form/Design Center till city och Hedmanska gården vid Lilla torg.
Därmed är Form nära granne till Malmö Kulturhistoriska Förenings sammanträdesrum, Haqvin Bagers skalderum, som ligger i portgången med entre från Lilla
torg.
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Fig. 6. Form/Design Center fanns i JO år på Stadiongatan 25. 1974 flyttades verksamheten
till det gamla magasinet på Hedmanska gården vid Lilla torg där invigningen skedde den 1
december. Här beundras en modell av det vackra och nya blivande designhuset av Annika
Heijkenskjöld och hennes nära medarbetare och efterträdare Regina !varsson (1925-2001)
(till vänster). I bakgrunden skymtar de båda Formanställda, vaktmästare Hans Nilsson samt
Margit Smedberg. - Foto: Bilder i Syd.
Fig. 7 Är 1974 introducerade Form sitt välbekanta
varumärke, som formgavs av art director Johan
Sten. - Foto: Form/Design Center.

Form
Design
Center
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Fig. 8. Form/Design Centers
invigning mitt i Malmö lockade
många besökare i ju/månaden
1974. Sydsvenska Dagbladets
tecknare Anders Stens teckning
utgjorde vernissagekortet (bilden
ovan) samt användes även som en
annons i dagspressen.
- Foto: Form/Design Center.
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Fritt fram för barnen

Femina/Formvald 74
Möbler ur Bra Bohags,
Ikeas och KFs kataloger

74 ~

Fig. 9. 1981 väckte utställningen "Krokar och hyllor" uppmärksamhet. Form visade på behovet
av ett varierande utbud av krokar och hyllor. Denna utställning gjorde därmed propaganda for
konsten att hänga på hemmets väggar. - Foto: Form/Design Center.
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Fig. 10. Trädgårdsarkitekten Ulla Molin (1909-1997) skapade 1985 "Gröna Gården" på
Hedmanska gården, som fylldes av krukor, redskap och trädgårdsmöbler. Här ses Ulla Molin
(till vänster) och keramikern Signe Persson-Melin i "det gröna rummet". - Foto: Bilder i Syd.

Fig. 11. Arkitekt
Thomas Hellquist
(f 1948) efterträdde 1992 Regina Jvarsson som
cheffor Form/Design Center. En ny
era inleddes med
mer utrymme for
arkitektur. Här
gästas Hellquist
av Forms skapare
Annika Heijkenskjöld.
- Foto: Bilder i
Syd.
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Fyra
miljoner

fyrahundra
åttiofem
usen
•
•
JUgon10
besök på Form/Design Center under 25 år.

Fig. 12. jubileumskatalogen "Fyra miljoner
fyrahundra åttiofem tusen tjugonio besök på
Form/Design Center under 25 år" innehåller
fakta om utställningar och medverkande från
starten på Stadiongatan till Nordfarm 90.

Fig. 13. Ar 1996 övertog arkitekt Bitte Nygren
(f 1961) chefskapet. Hon ledde verksamheten
till millenieskiftet. - Foto: Form/Design
Center.

Fig. 14. Våren 1997
samlades en grupp
nordiska arkitekter i
utställningen "Nordisk arkitektur från
Arkitekturbiennalen i
Venedig 1996': Bland
de medverkande arkitekterna fanns Gert
Wingårdh (f 1951).
- Foto: Form/Design
Center.
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Fig. 15. Birgitta Ramde!L (f 1953) blev chef
för Form år 2000. Här ses hon med den
berömde spanske arkitekten Santiago Calatrava
vid invigningen av en utställning om hans
verk Turning Torso i juni 2001. Bakom
Calatrava (till höger) skymtar det tidigare
kommunalrådet Kerstin Thyrstrup. - Foto:
Fig. 16. Arkitekturen har numera en given plats
Form/Design Center.
hos Form/Design Center. 2004 presenterades
Thorsten Roos (1906-1969), som är en av
1900-talets betydelsefulla och produktiva
arkitekter i Malmö. "Ett porträtt av en
Malmöarkitekt" kallades utställningen· med
Torsten Roos skapelse Kronprinsen i centrum.
Vernissagekort från utställningen.
- Foto: Form/Design Center.

Fig. 17. Arkitekt Gert Wingårdh ledde den
omfattande ombyggnaden av Form/Design
Center, som öppnades på nytt i juni 2014.
- Foto: Mussi Brodin.
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Fig. 18. Forms entreha!L efter ombyggnaden. - Foto: Stefan.Ersgård.

Form/Design Centers är en fristående regionalförening för den ideella
organisationen Svensk Form. Form Design/Center drivs med stöd av Malmö stad,
Region Skåne och Statens kulturråd (Kulturrådet).
Fotnot: Svenska Slöjd föreningen bytte 1976 namn till Svensk Form.
Tack till Pia Stenstrand, Form/Design Center samt till Jerker Heijkenskjöld .

Fig. 19. Besökaren fi1r en omedelbar kontakt med Form/Design Center
redan på vägfram ti!L den nya inbjudande entren. - Foto: Stefan Ersgård.
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Källor och litteratur
Tryckta källor
At!e Bjarnestam, Eva, De formade 1900-talet Design A-0, Natur och Kultur, Stockholm

2005.
Key, Ellen, Lyckan och skönheten Livslinjer 111, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1925.
Lo-Johansson, Ivar, Författaren, Bonniers Folkbibliotek, Stockholm 1957.
Heymowska, Bianca, NordForm90, Förlags AB Wiken, Höganäs 1992.
Sommar, Ingrid (redaktör), 64/04, Form/Design Center fyller 40 år 2004, Malmö 2004.
Föreningen Svensk Form, Wickman, Kerstin (redaktör), Formens rörelse Svensk form genom
150 år, Carlssons, Stockholm 1995.
Form/Design Center, Fyra miljonerfyrahundra åttiofem tusen tjugonio besök på Form/Design
Center under 25 år, Malmö 1989.

Cheferna genom åren
Annika Heijkenskjöld 1964-1988
Regina lvarsson 1989-1992
Thomas Hellquist 1992-1996
Bitte Nygren 1996- 1999
Birgitta Ramdell 2000-

Ordförandena för Svensk Form Syd - Form/Design Center
Nytt namn från år 2014
Ernst Fischer, museichef, Malmö Museum , 1945-1955
Gunnar Lindman, stadsplanechef, Malmö, 1955-1958
Sven T. Kjellberg, museichef, Kulturen i Lund, 1958-1963
Bengt Bengtsson, museichef, Kulturen i Lund, 1964-1979
Eva Nordenson, museichef, Kulturen i Lund, 1980-1981
Bengt Holmström, stadsbibliotekarie, Malmö, 1982-1984
Ingegerd Göransson, byrådirektör, Lunds universitet, 1985-1988
Annika Heijkenskjöld 1989-2000, därefter hedersordförande till sin bortgång 2009
Morten Bergström, designer, SID, Malmö, 2001-2002
Gunnar Ottosson, direktör, lform 2002-2013
Eva Engquist, f. vice rektor för Malmö högskola, 2014-
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Teaterhistoria i krigets skugga
- Malmö stadsteaters invigning 1944
AV STEFAN E RSGÅ R D

Fig. 1. En vykortshälsning från Malmö år 1944. Den nyinvigda Stadsteatern reser sig i en
nyskapadprydlig miljö intill Magistratsparken. Galaforeställningen "En midsommarnattsdröm"
spelas på stora scenen vilket annonseras på fasaden. - Foto: Malmö Opera.

Lördagen den 23 september 1944 klockan 19.00 invigdes M almö Stadsteater i den
mörka beredskapskvällen. Sextio extrainkallade poliser till fots och på häst var
utkommenderade för att upprätthålla ordningen bland omkring 25000 nyfikn a
malmöbor, som trängdes på piazzan och utmed Fersens väg, Pildammsvägen och
Rönneholmsvägen för att få en glimt av de 1600 festklädda gästerna från när och
fjä rran på väg in i Europas största teaterfoaje och till galaföreställningen. D en förste
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Fig. 2. I skymningen den 23 september 1944 samlades tusentals malmöbor vid piazzan for att

fl en skymt av de 1600 kända gästerna när de anlände tiLL invigningen av stadens nya teater.
- Foto: Bilder i Syd.

teaterchefen Sandro Malmquists
spelår 1944/45 innehöll påminnelser om den mörka och tragiska
samtiden, men angav också tonen
för den blandade repertoar med
drama, komedi, opera, operett och
balett, som skulle prägla Stadsteatern under många år.
Arkitekt Sigurd Lewerentz och

Fig. 3. Äskådarna trängde på och poliser
bildade kedja vid piazzan och angränsande gator för att håLLa tiLLbaka de
nyfikna av vilka många var barn och
ungdomar. - Foto: Bilder i Syd.
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Fig. 4. Galagästerna intog sina platser klockan 19.00. I främre raden ses från vänster prins
Wilhelm, kronprinsessan Louise, kronprins Gustaf Adolf, prins Eugen, landshövding Arthur
Thomson, fru Anna Olsson och vid hennes sida maken Emil Olsson, som var stadsfullmäktiges
ordförande och tillika teaterstyrelsens ordförande. - Foto: Malmö Opera.

hans kollegor David Hellden och Erik Lallerstedt hade skapat ett teaterhus i
villaområdet Magistratsvången med Gamla Idrottsplatsen som nära granne. Här
öppnade Malmö stad nu sin Folkteater - och skrev teaterhistoria i skuggan av
nazismen.
Drygt en timmes båtresa över Öresund skilde det fria Malmö från Köpenhamn,
där befolkningen plågades av ockupationsmaktens våld och förtryck, som riktades
även mot det civila danska samhällets beskyddare. Den 19 september, endast några
dagar före Stadsteaterns invigning, slog tysk militär till mot polisen i hela Danmark.
Tyskarna gillrade en fälla för att på en given signal arrestera kårens 7000 poliser,
men man lyckades gripa endast omkring 3000 som redan samma dag deporterades
till tvångsarbete eller gick tragiska öden till mötes i olika koncentrationsläger.
Den gnistrande galan i Malmö var sålunda en bjärt kontrast till förhållandena
i Danmark och i övriga Europa. Länder, städer, byar - en civilisation låg i ruiner.
Miljoner människor mördades i koncentrationslägren.
11 7

Från Danmark hade under året kommit
skrämmande bulletiner. Den 4 januari
1944 mördades prästen, poeten och
dramatikern Kaj Munk (1898-1944) från
Vedersö i Jylland. Inför sin hustru och
sina fem barn fördes Munk bort i mörkret
av en grupp Gestapomän, som mördade
honom och kastade kroppen i ett dike
vid H0rbylunde Bakke utanför Silkeborg.
Beskedet om Munks död nådde omvärlden
under den 5 januari, och väckte vrede och
sorg. Kaj Munk var en symbol för kampen
mot förtryck och våld. Han var orädd, han
var en ledstjärna för det fria ordet.
Den 1 december hade Kaj Munks
frihetsdrama "Niels Ebbesen" premiär
på Stora scenen i regi av norrmannen

Fig. 5. Teaterchefen Sandro Malmquist och
han hustru Eva mötte galapubliken i foajen.
- Foto: Bilder i Syd.

Fig. 6. Författaren Hjalmar Cullberg inväntar tonsättaren John Fernströms invigningsfanfor
innan han läser sin "PROLOG till En midsommarnattsdröm i Malmö". - Foto: Bilder i Syd.
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Fig. 7. Den 1 december 1944 foljde den andra premiären på stora scenen. "Niels Ebbesen" av
Kaj Munk var ett uttryck for motståndet mot nazisternas fortryck i bland annat grannländerna
Danmark och Norge. I denna scen ses skådespelerskan Stina Ståhle med, från vänster, de unga
aktörerna Jan Malmsjö, 12 år, Lillemor Dahlquist, 6 år och Paul-Christian Sjöberg, 10 år. Jan
Malmsjö hade härmed inlett sin bana som stor skådespelare, Lillemor Dahlquist blev sångerska
och skådespelerska och Paul-Christian Sjöberg blev bibliotekarie och är dessutom en välbekant
musikkännare. - Foto: Malmö Opera.

Knut Hergel, som levde i Malmö på flykt från sitt hemland. Dessutom skedde en
anmärkningsvärd debut av den blivande store skådespelaren Jan Malmsjö; endast 12
år gammal beträdde han, i rollen som ett av Ebbesens barn, för första gången tiljorna
på Stora scenen i hemstadens nya teater.
I publiken anade nog ingen den gången
att unge Malmsjö år 1985-1986 skulle
göra en srormande succe i La Cage
Aux Folies på samma scen tillsammans
med Gaby Scenberg, som ju hade rollen
som Ticania i galaföreställningen "En
midsommarnattsdröm"
År 1944 hade Malmsjö trots sin ringa
ålder rutin efter några roller på HippoFig. 8. I mitten av januari 1944 visade Sandra Malmquist det nya teaterhusetfor pressen.
Det varforsta gången som allmänheten fick se
Stadsteatern inifrån. - Foto: Malmö Opera.
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Fig. 9. Den norske landsflyktige teatermannen Fig. 10. Prästen och dramatikern Kaj Munk
Knut Hergel var vän till Kaj Munk och regis- fordes bort och mördades av Gestapo-agenter
serade "Niels Ebbesen''. -Foto: Malmö Opera. den 4 januari 1944. - Foto: Bilder i Syd.

dromteatern. Hans debut på Stadsteatern var professionell och han presenterades
i programbladets rollista tillsammans med sina äldre kollegor. Här märks Anders
Frithiof, som hade huvudrollen, samt Stina Ståhle, Oscar Winge, Anders Ek, Georg
Arlin, Bengt Brunskog och Gun Robertson. Ivar Harrie svarade för översättningen
och tonsättaren John Fernström hade komponerat spelets sånger.
Kaj Munk var under 1930-talet en uppmärksammad och produktiv dramatiker.
Hans verk uppfördes ofta på teatrarna i de nordiska länderna. Balladen om Niels
Ebbesen är välkänd i Danmark och berättar om hur väpnaren Niels 1340 mördar
den tyske greven Gerhard av Holstein och därmed banar väg för kung Valdemars
Atterdags fria Danmark. Munk inspirerades av den medeltida dramatiken och hans
pjäs innehöll en tillägnan: "Till vort unge Mandskab af 9. April". Han riktar sig
till den lilla militära styrka, som gjorde väpnat motstånd när de ryska trupperna
gick över gränsen. Enligt litteraturvetaren Marc Auchet, fransk specialist på Munks
författarskap, avslutade författaren sitt arbete med "Niels Ebbesen" redan den 10 juni
1940, två månader efter tyskarnas inmarsch. Den 8 april 1942 utkom den första tryckta
upplagan om 15000 exemplar i Danmark, men redan följande dag beslagtogs boken.
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Fig. 11. lntiman invigdes den 24 september 1944 med en uppsättning av "Mans kvinna". Här
ses regissör Knut Hergel under repetitionen med jullan Kindahl och Maj-Britt Nilsson, som
hade två av huvudrollerna. - Foto: Malmö Opera.

En urpremiär var givetvis omöjlig i Danmark och skedde inte heller i Malmö. Men
den 14 september 1943 hade pjäsen urpremiär på Dramatikerstudion i Stockholm
i regi av Ingmar Bergman (som kom till Malmö Stadsteater 1952) och med Anders
Ek i rollen som Niels Ebbesen. Dramatikerstudion, som hade tillkommit 1942 på
initiativ av författaren Vilhelm Moberg och regissör Brita av Horn, gav pjäsen även
den 18 januari 1944 för att uppmärksamma mordet på Kaj Munk.
Allan Bergstrand, välbekant teaterkritiker samt lektor vid Malmö Latinskola,
hävdade emellertid vid teaterns 25-årsjubileum att Knut Hergels uppsättning inte
blev en framgång:
"Det var tydligt att politisk tendensdramatik inte kunde påräkna något större
publikintresse. Malmöborgarna var, trots stadens egenskap av centrum för danska
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Fig. 12. Ensemblen är samlad till repetition infor premiären på lntiman av 'Mans kvinna".
Från vänster i övre raden står den tekniske chefen Ove Runermark, inspicienten Ragnar
Rosenqvist, regissör Knut H ergel, skådespelarna Anders Ek, Ludvig Nilzon, Eric Malm berg samt
belysningsmästare Nils Andersson och skådespelaren Torsten Sjöberg. Sittande från vänster är
skådespelarna Anders Frithioj Gun Robertson (ersatte Stina Ståhle), ]ullan Kind.ah/, Maj-Britt
Nilsson och Mabel Frithiof - Foto: Malmö Opera.

flyktingtransporter, i betänklig grad nazistiskt infekterade, vilket kanske delvis
förklarar att Kaj Munks historiskt maskerade hyllning av motståndsrörelsen i Niels
Ebbesens gestalt fick ett så matt gensvar."
Malmöborna kan alltså tyckas ha varit aningslösa när de under brinnande krig
in på knutarna hängav sig åt kändisdyrkan och feststämning, men väntan på det
nya teaterhusets invigning hade varit lång och förväntningarna var givetvis höga.
Stadsfullmäktige hade beslutat att bygga teatern redan den 19 mars 1937. Men det
var ett segt projekt och först den 27 februari 1941 togs det första spadtaget. Den
ursprungliga byggkostnaden beräknades till nära fyra miljoner kronor, men notan
slutade dock på sex miljoner.
Den gamla teatern med anor från 1809 på Gustav Adolfs torg hade blivit sliten
och otidsenlig. Malmö var i behov av en modern och funktionell scen med spelrum
för krävande och experimentella uppsättningar av både tal- och musikteater.
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Den populäre teaterdirektören Oscar Winge flyttade efter många år som chef för
Hippodromteatern på Kalendegatan till den nya teatern. Han blev dess lyriske chef,
men gjorde dessutom viktiga insatser som dramatisk aktör, bland annat som Willy
Laman i "En handelsresandes död". Med Winge följde hans välkända kollegor J ullan
Kindahl och Josef Norman samt några dansare, som kom att ingå i balettchefen
Carl-Gustaf Kruses nya compagnie.
Knut Hergel, som hade kommit till Sverige år 1942 på flykt undan tyskarna,
presenterade sig dock för malmöpubliken redan dagen efter invigningen, söndagen
den 24 september, när Intiman öppnades med hans uppsättning av Vilhelm Mobergs
"Mans kvinna". Medverkande var bland andra Eric Malmberg, Maj-Britt Nilsson,
Anders Ek och Jullan Kindahl.
Hergel var verksam vid teatern under det första spelåret och satte upp ytterligare
två pjäser innan han återvände till Norge vid fredsslutet för att bli chef för
Nationaltheatret i Oslo. Han var sedan tidigare bekant med teaterchefen Sandro
Malmquist och de bildade tillsammans med den likaså landsflyktige danske
regissören Sam Besekow en konstellation, som Malmquist kallade för "en internordisk
kontakttriangel ". Malmö Stadsteater blev sålunda en fristad för några förföljda
berömda nordiska teatermän, bland andra även de danska regissörerna John Price
och Per Knudsen.
Knut Hergel hade ingående följt Munks författarskap och hade etablerat en
personlig relation till Kaj Munk redan på 1930-talet. Munks dramatik spelades
flitigt på teatrarna i Norden och i Oslo i synnerhet på Det Norske Teatret vars chef
Knut Hergel var 1936-1946. Hergel korresponderade livligt med Kaj Munk, som
dessutom gästade Oslo i anslutning till en av premiärerna. I en unik radioinspelning
från januari 1944 berättar Hergel om ett telefonsamtal med Munk. Allt tyder på att
samtalet skedde efter det lyckade uruppförandet av "Segraren" på Norges nationaldag
den 17 maj 1936 när Kaj Munks dotter Solvejg föddes:
"Jag kan inte avstå från att berätta om en liten händelse som illustrerar Kaj
Munks kärlek till barnen. Efter en premiär som mottagits väl av publiken ringde
jag till Kaj Munk för att berätta om succen. Jag beställde ett utlandssamtal och mitt
i natten, klockan var över tolv, kom jag fram till prästgården i Vedersö. Kaj Munk
var klarvaken i den andra änden av tråden och glädjestrålande berättade han att han
just fått en dotter. Jag berättade för honom om succen, som inte tycktes intressera
honom. Istället berättade han att det söta lilla "krypet" som just kommit till världen
var välskapt och underbart. När min hustru och jag en kort tid senare fick en dotter
berättade jag om detta för Kaj Munk i ett brev med tidningsklipp. På detta kom
följande lakoniska svar, "succeer är bra men döttrar är bättre."
Knut Hergel avslutar med att fördöma mordet på sin vän:
"Kaj Munk har brutalt mördats men hans ande lever och den anden vill leva och
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lysa i fortsättningen. Som en flammande fackla vill den lysa i det barbariets mörker
som nu råder och leda oss fram mot en ny och bättre värld."
Åter till galan den 23 september. Med kronprinsparet och statsminister Per
Albin Hansson i spetsen intog gästerna den nya salongen. Publiken hälsades
välkommen av teaterchefen Sandro Malmquist varefter kronprins Gustaf Adolf
invigde teatern, och hans tal följdes av tonsättaren John Fernströms för aftonens
beställda invigningsfanfarer. Därefter läste skalden Hj almar Gullberg, stadens
berömde son, sin "Prolog till en Midsommarnattsdröm i Malmö". Spelet kunde
börja i norra Europas största teater och den nya eran inleddes med Shakespeares
"En Midsommarnattsdröm". I de ledande rollerna spelade Gaby Stenberg, Viveka
Linder och Georg Arlin. Teaterchefen satte själv upp premiärföreställningen och
svarade även för scenografin tillsammans med Martin Ahlbom. Koreograf var
Carl-Gustaf Kruse.
Festligheterna fortsatte in på småtimmarna. För när publikens ovationer lagt
sig klockan 23.00 följde en bankett i Rådhuset, där gästerna förväntades inta sina
platser vid midnatt.
I programmet meddelades: "För gäster vid banketten avgå abonnerade bussar efter
föreställningens slut till Rådhuset. Spårvägen uppehåller nattrafik enligt annons i
dagspressen". Under banketten följdes följande ceremoniel:

Små smörgåsar
Hälsningsord av Stadsfullmäktiges ordförande, Direktör Emil Olsson
Hans Maj:t Konungens skål utbringas av Landshövding A. Thomson

Kall kyckling med rött vin
Tal av Stadsfullmäktiges l.v ordförande, Chefredaktör Erik Hagberg.

Tårta med portvin
Tal av H. K. H. Prins Wilhelm

Kaffe med konjak eller likör
Ar 1943 hade Sandro Malmquist blivit Stadsteaterns förste chef och han stakade
ut vägen för framtiden.
Malmquist var en av de mest kompetenta teatermännen i Sverige vid den här

Fig. 13. Teaterdirektören och skådespelaren Oscar Winge var en profil i Malmös teaterliv under
många år. Han flyttade från Hippodromteatern och blev Lyrisk chefpå Stadsteatern, där han
även medverkade som skådespelare. ! dag kan cirkeln anses vara sluten när Winges gamla Hipp,
som senare blev Malmö Dramatiska Teater, har döpts om tiLL Malmö Stadsteater.
- Foto: Malmö Opera.
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tiden. Han hade som ung man varit regielev till regissör Per Lindberg, visionären
och nyskaparen i svenskt teaterliv. Malmquist inspirerades av Lindbergs ideer om
en folkteater, och han omsatte denna filosofi i sitt arbete i Malmö. Folkteatern
representerade en teatermodernism, som Lindberg själv hade introducerat i Malmö
när han anlitades som teaterideologisk konsulent. Hans ideer påverkade teaterns
utformning, både arkitektoniskt och sceniskt.
Inför teaterns 35-årsjubileum intervjuades Sandro Malmquist i tidningen Arbetet
(23 september 1979) av denna artikels författare:
- Jag följde naturligtvis allt som skrevs om den blivande teatern i Malmö och
fick intrycket av att det fanns byggnadsplaner men att organisationen var oklar.
- På eget bevåg sände jag ett förslag om hur teatern skulle kunna fungera
administrativt och konstnärligt. Men jag vill betona att detta inte var någon ansökan
från min sida. Jag ville endast lämna mina synpunkter.
- Det var i stället styrelsen som senare tog kontakt med mig sedan man läst min
PM och jag tillfrågades om jag kunde tänka mig att bli teaterchef
- Jag kom in i det sista planeringsskedet och det var på mitt initiativ som en
planerad repetitionslokal omvandlades till Intiman.
Malmquist var förvånad över att han fick tjänsten.
- Ja, jag blev förvånad över att inte Per Lindberg fick chefsposten. Men han hade
vid den tiden ett ganska orättvist rykte om att inte tänka ekonomiskt. Så var det ju
inte, betonar regissör Malmquist.
- Ingen i styrelsen hade en aning om teater, men vårt samarbete förlöpte bra till
en början och jag hade konstnärligt fria händer.
Sandro Malmquists samarbete med teaterstyrelsen flöt till en början friktionsfritt,
men 1947 sade han upp sig på egen begäran:
- Det var först i halvtid som friktionerna kom. I mitt kontrakt ingick fyra
dramatiska och fyra lyriska uppsättningar per spelår. Men styrelsen blev missnöjd
då de dramatiska pjäserna inte gav lika gott ekonomiskt resultat som de lyriska.
Trycket på mig blev hårt och då kom brytningen.
- Jag sade upp mig själv och slutade efter spelåret 1947. Emellertid återkom jag
senare som gästregissör och satte upp bland annat "En vintersaga" och "Maria Stuart".
Efter Sandro Malmquist kom Stig Torsslow, som var teaterchef till 1950 och
efterträddes av Lars-Levi Lestadius. Därmed inleddes en minnesvärd period i
teaterns historia, när Lestadius engagerade lngmar Bergman som förste regissör
och konstnärlig rådgivare 1952-1959. Lars-Levi Lestadius lämnade Malmö 1960
och han efterföljare Gösta Folke stannade även han på posten i många år, nämligen
till 1977. Därefter leddes teatern fram till omorganisationen 1993 av Rolf Rembe
1977-1980, Holger Reenberg 1980-1983, Claes Sylwander 1983- 1989, Lars Larsson
1989-1992 och Bengt Hall 1992-1993.
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Det har efter kulturpolitiska beslut skett många namnbyten genom åren. 1993
delades institutionen Malmö Stadsteater upp i kulcurbolagen Malmö Dramatiska
Teater, Malmö Musikteater och Skånes Dansteater. Ar 2004 följde nästa namnbyte
när Malmö Musikteater blev Malmö Opera och 2008 övertog Malmö Dramatiska
Teater det klassiska namnet Malmö Stadsteater, som ägs av Malmö stad. Däremot
ägs Malmö Opera och Skånes Dansteater av Region Skåne.

Tack till:
Elzbieta Lejczak som ansvarar för Malmö Operas arkiv samt hennes företrädare,
arkivarie Lennart Holmgren.

Så här gamla var några av huvudpersonerna 1944
Ingmar Bergman 1918-2007
Sam Besekow 1911-2001
Bengt Brunskog 1920-2000
Lillemor Dahlquist f 1938
Anders Ek 1916-1979
John Fernström 1885-1961
Anders Frithiof 1879-1957
Hjalmar Gullberg 1898-1961
Knut Hergel 1899-1982
Jullan Kindahl 1885-1979
Carl-GustafKruuse 1912-1964
Sandra Malmquist 1901-1992
Jan Malmsjö f. 1932
Kaj Munk 1898-1944
Maj-Britt Nilsson 1924-2006
Josef Norman 1884-1958
John Price 1913-1996
Gun Robercson 1917-2008
Paul-Christian Sjöberg f 1934
Gaby Stenberg 1923-2011
Stina Ståhle 1907-1971
Oscar Winge 1884-1951
Georg Arlin 1916-1992
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Nytt från Malmö Museer 2014
AV GöRAN LARSSON

25-28 juni invigdes Science Center Malmö med ett Kunskapskalas. Invigningen
utgjorde samtidigt avslutningen på ett tre år långt EU-projekt. Under 2014 uppmärksammades den Baltiska utställningen 1914 med ett 100-årsjubileum och Malmö
Museer producerade två utställningar på temat. I maj invigdes utställningen Women
making history, lagom i tid till att Nordiskt forum gick av stapeln i Malmö.

Science Center Malmö
Science Center Malmö är resultatet av ett treårigt projekt där Malmö Museer tillsammans med Miljöförvaltningen fick medel ur EU:s regionala utvecklingsfond.
Genom projektet, som avrundades med ett Kunskapskalasvid halvårsskiftet 2014, har
en rad utställningar och aktiviteter knutits samman på Malmö Museer. Fokus har
varit miljö, naturvetenskap, klimat och hållbar utveckling, och projektet har syftat
till att skapa engagemang och intresse för naturvetenskap och teknik. Ideutveckling
och nytänkande, interaktivitet,
pedagogik och experiment har gått
som en röd tråd genom projektet.
Inom ramen för projektet producerades bland annat basutställningen Vår natur som öppnade
den 28 juni. Här kan besökaren
lära sig mer om naturen och djuren
närmast oss, och om hur vi använder och påverkar naturen både där
vi bor och globalt. UtgångspunkFig. 1. Från Kunskapskalasetlinvigningen av Science Center Malmö.
- Foto : ©Johannes Dahlskog
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Fig. 2. Utställningen Vår natur. - Foto: ©Johanna Rylander/Malmö Museer.

ten är Malmö Museers fantastiska natursamlingar. Utställningen producerades i
brukardialog med målgrupper och sakkunniga. I anslutning till naturavdelningen
producerades också ett dialog- och film-rum, Strandkanten, där besökarna kan slå
sig ner för en stunds vila och kontemplation. I rummet finns ett mentometersystem
som kan användas av både ströbesökare och pedagoger.
Utbildning till Science Center Malmö-guider påbörjades under året, för unga
vuxna upp till 25 år. De fick en fördjupad kunskap i guideteknik och coachning av
specialister från Miljöförvaltningen så att de senare på egen hand ska kunna hålla
visningar i utställningar som Vår natur och !deplaneten.

Baltiska utställningen 2014
Minnesåret 1914-2014 uppmärksammades med två utställningar. Den 15 maj
öppnade Den vita staden med foton från 1914 i storformat placerade på plats i
Pildammsparken. Några av bilderna placerades sedan efter sommaren vid vallgra130
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ven framför Malmöhus slott.
Utställningen Sommarsol och
mörka moln - Malmö 1914
berättar om förändringarna i
Malmö 1914 med Baltiska utställningen i centrum och utställningen invigdes på museet
den 11 oktober. Föreläsningar
hölls också under hela året.

Women making history
Utställningen öppnade inför
Nordiskt forum, den 31 maj,
och skildrar 100 år av immigrantkvinnors liv och arbete
i Malmö. Den är samtidigt

Fig. 3. Från utstäLlningen Sommarsol och mörka moln.
- Foto: Rahmn.

Fig. 4. Från utstäLlningen Den vita staden i Pildammsparken. -Foto: ©Jenny Eliasson/Malmö
Museer.
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ett sätt att samla nya berättelser och att omtolka vår bild av staden. Women making history är inrymd i basutställningen Tidernas stad och är en del av projektet
KvinnalOO som är ett samarbete mellan Malmö Museer, Feminist dialog, Malmö
Högskola och ABF Malmö.

Akvarieombyggnaden
Arbetet med akvarieombyggnaden fortsatte med full kraft under året. Under året
besökte museets akvarister varje vecka de 6 förskolor som är "fosterföräldrar" till
några av akvariets fiskar. Utställningens formgivare drev under våren projektet
Djurens sinnen för att utveckla akvariets utformning och innehåll tillsammans med
barn med särskilda funktionsförucsättningar. Ett arbetsätt som museet tidigare
framgångsrikt använt i produktionen av till exempel Båtlekrummet. Museet deltog
under året också i två forskningsprojekt kopplade till akvariet. I juni fick vi en förfrågan från Apelgårdsskolan om att delta i Forskarhjälpen. Projektet är ett initiativ
från Nobelmuseet, Uppsala universitet och Stiftelsen för strategisk forskning och
det utvecklas till ett samarbete med Sea-U. Sedan tidigare deltar museet i ett projekt
kring musselodling i Öresund.

Pedagogik
Arbetet med referensgrupper från områdesprogrammen fortsatte, där särskilt satsningen vid Kunskapskalaset 25-28 juni kan nämnas. I samma syfte har arbetet
med uteklassrummet och utepedagogiken vidareutvecklats, både i egen regi men även
med externa samarbetsparter som Sea-U, Miljöförvaltningen, Serviceförvaltningen
och Skolrestauranger.
Det av Sida finansierade 3-åriga projektet Globalen avslutades vid årsskiftet
2014-2015 i sin dåvarande form. Intresset sågs fortsatt växa under året, och de sista
tre månaderna hade projektet lika många elever som under hela 2013 (965 elever
och lärare, och 3114 under hela 2014). Inriktningen på mänskliga rättigheter och
demokratifrågor kommer att vara prioriterade ämnen för museet även fortsättningsvis.
Språk, Kultur, Identitet (SK!) uppmärksammades under året där ett samarbete
mellan Malmö Museer och Landskrona museum genomfördes med medel från
Region Skåne, och ett annat SKl-projekt utvecklades tillsammans med NCK, Jamtli
i Österund och Marinmuseet i Karlskrona.

Fotografi
Samarbetet med Galleri ©Seved fortlöpte under hela 2014. Där visades sju utställningar i galleriet, alla med anknytning till området. Förutom utställningar arrang132

NYTT FRÅN MALMÖ MUSEER 2014

erade ©Seved fotovandringar, studiofotografering för sevedsbor samt workshops i
gamla fototekniker.
2014 beslutades att Fotografins Rum i Kommendanthuset skulle avvecklas i
sin dåvarande form. Fotografins Rum har visat fotografiska utställningar av hög
nationell och internationell kvalitet sedan 2005. Bland de fotografer som ställt ut
kan erkända fotografer som Paolo Pellegrin, Arno Rafael Minkkinen, Lars Tunbjörk,
Lee Miller, Elisabeth Ohlson Wallin, Lauren Greenfield och Gilbert Garcin nämnas.
Men Fotografins Rum har även varit en plats för diskussioner om etik, samtiden,
genus och jämställdhet. Ett lyckat exempel på detta är den sista utställningen som
visades i Fotografins Rum under 2014 -Anders Hanssons stora projekt om Flykt.

Kulturarv
Dokumentationsprojekt för utställningsproduktion men också nutidsdokumentation genomfördes under året. Utemiljön kring museiområdet bearbetades genom
skyltprojekt samt tillverkning av en bronsmodell över staden.
Malmö Museer deltog i forskningsprojekt och antikvarisk verksamhet både
inom och utom museets ordinarie arbetsområden. Det löpande arbete med våra
kulturmiljöer såsom remisshantering, utredningar och dokumentationer fortgick och
vi var också involverade i en rad externa projekt. Uppdragsverksamhet genomfördes
också under året.

Samlingar
Under 2014 fortsatte flytten av de fotografiska arkiven från Malmö Museer till
de nya klimatarkiven på Centralmagasinet. Ännu återstår ett stort arbete med att
organisera, registrera och förbereda alla bilder för arkivering.
De tekniska samlingarna har också fortsatt att flyttas från magasin i Teknikens
och Sjöfartens hus till Centralmagasinet. En hel del arbete återstår dock med detta
material.

Nya utställningar 2014
Fotografins rum
1. Anna Claren - Close to Home, - 23 mars
2. Mr G, Gilbert Garcin, 5 april-15 augusti
3. Flykt, 27 september-6 januari 2015

Globalen
4. Människan i mig, 15 mars5. Flykt, 27 september-6 januari 2015
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Fig. 5. Från utställningen Flykt med ©Anders Hanssons bilder.

Teknikens och Sjöfartens hus
6. Egna röster-Egna bilder. Ett samarbete med Somaliska föreningen, 15 mars-11
maJ
7. Women Making history, 31 maj8. Re-Toy, i Kajutan
9. Marinpedagogiskt centrum på Ribersborgsstranden, Skisser och modeller från
deltagare och vinnare i arkitekttävling, 29 oktober-, i Dockan
10. En plats for alla, elevutställning i årskurserna 6, 7 och 9 från Västra Hamnens
skola. 8 december-7 januari i Speakers corner
Slottsholmen
11. Amphibia- att leva på hoppet, 6 juni 2014-, en fotoutställning om grodornas
liv och leverne.
12. Vår natur, invigning 28 juni
13. Färg, Form och Funktion, återinvigning.
14. Strandkanten, filmrum för unga familjer med små barn.
15. jag väljer.. . (tidigare Guldkorn ur samlingarna) - i Riddarsalen
På annan plats
16. Den vita staden, foton från 1914 i storformat placerade på plats
Pildammsparken och utanför vallgraven.
17. Mode utan Midja på Hovdala Slott, i samarbete med Konstmuser.
18. Olika vägar mot samma mål
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Nytt från Malmö stadsark1v 2014
AV ANETTE SARNÄS

Efter många år av diskussioner och planering flyttade stadsarkivet från sina gamla
lokaler på Isbergs gata 13 och från magasinet i norra hamnen till den nya adressen
på Bergsgatan 20. Arbetet inför och utförandet av flyttningen upptog stora delar
av det gångna året.
De nya lokalerna på Bergsgatan 20 utgörs dels av delar av tidningen Arbetets
gamla hus, som stod färdigt år 1939, dels av ett nybyggt hus längs Friisgatan. De
publika delarna av verksamheten huserar nu på bottenplanet i båda byggnaderna.
Många saker har förändrats i och med de nya förutsättningarna medan annat är
som vanligt. Den huvudsakliga utformningen och färgsättningen av de publika
ytorna har gjorts av inredningsarkitekten Tina Andersson hos Liljewall arkitekter,
i samarbete med stadsarkivets personal.
Omedelbart när man kommer in genom entren på Bergsgatan 20 möts man
dels av vår utställningsyta till höger, dels av vårt nya lånebibliotek till vänster. Ut
mot Bergsgatan finns också sittplatser där man kan läsa en bok eller tidskrift från
lånebiblioteket eller dricka en kopp kaffe. I biblioteksdelen finns också datorer
tillgängliga för allmän användning.
Lånebiblioteket är ett nischbibliotek som huvudsakligen omfattar böcker som
har med stadsarkivets verksamhetsområden att göra: lokalhistoria, kulturhistoria,
historia, serier, film samt ett urval barn- och ungdomsböcker och bestsellers. Det är
ett samarbete med stadsbiblioteket som gör det möjligt för besökare att låna på sina
vanliga lånekort. Man kan även beställa böcker till stadsarkivet från stadsbiblioteket
eller de olika områdesbiblioteken och också lämna tillbaka böcker hos stadsarkivet
från dessa olika bibliotek. Lånar och lämnar tillbaka gör man i vår automat.
Lånebiblioteket är en utveckling av det referens- och forskningsbibliotek vi haft sedan
länge och liksom detta finns även de nya böckerna med i stadsbibliotekets katalog.
Hjärtat i entrerummet är vår specialdesignade runda receptionsdisk, där besökarna
kan få vägledning både av vår arkivpersonal och vår bibliotekspersonal. I omedelbar
närhet till disken finns vår arkivshop där man förutom böcker och filmer också kan
hitta nya unika profilprodukter som enbart finns på stadsarkivet. Ovanför dörrarna
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till varje rum i bottenvåningen sitter bilder ur vårt bildarkiv som illustrerar olika
aspekter ur Malmös historia.
Alla rum som besökare kan nå har givits namn efter Malmöbor, som på olika sätt
gjort avtryck i Malmös historia. Stadsarkivet har numera två läsesalar, som kallas
Herta Wirens sal och Elma Danielssons sal. När alla installationer finns på plats
är det tänkt att forskare som vill ha möjlighet att arbeta tillsammans och kunna
prata med varandra utan att störa, kan göra detta i Herta Wirens sal, medan Elma
Danielssons sal är avsedd för "tyst" forskning. I båda salarna skall man kunna
använda datorer och databaser samt forska i originalhandlingar. Herta Wiren var
journalist och författare som växte upp i en arbetarfamilj vid Möllevångstorget. Hon
var också kommunalpolitiskt verksam och valdes år 1934 som första kvinna in i
Malmö skolstyrelse. Elma Danielsson var folkskollärare och journalist och var den
första kvinnan i styrelsen för Malmö arbetarekommun. Hon var en av grundarna
till Kvinnliga arbetarförbundet. Utskrifter från datorerna gör man numera med
hjälp av kopieringskort, som också kan användas på stadsbiblioteket. I fönstren ut
mot Bergsgatan i Herta Wirens sal har stadsarkivets personal skapat en skyltning
med föremål som anknyter till arkivet och Malmös historia. I Elma Danielssons sal
finns ett antal skyltskåp som var och ett också innehåller föremål och handlingar
med arkiv- och Malmöhistorisk anknytning.
Mittemot receptionen ligger Gino Filippinis rum, som är avsett för forskning i
sekretesshandlingar, men som även kan användas som grupprum. Gino Filippini var
född i Italien och kom till Malmö på 1920-talet. Han var cellist och spelade bl.a.
på Moriskan i Folkets Park, på Palladium och senare med Malmö Symfoniorkester,
Skånekvartetten och Kammarmusikföreningen. Han hjälpte också till att ordna
kontrakt med italienska fotbollsklubbar för Malmöspelare redan på 1950-talet.
Bredvid ligger Tekla Åbergs rum, som i huvudsak kommer att användas av våra
arkivpedagoger i deras arbete med skolklasser och studenter. Tekla Åberg grundade
år 1888 TeklaÅbergs högre läroverk för flickor. Det var det första enskilda läroverket
utanför Stockholm där flickor kunde ta studentexamen. Hon tilldelades senare
medaljen Illis Quorum. Längst ut mot Friisgatan ligger ett grupprum som fått
namnet Max Happachs rum. Det är tänkt som forskningsrum för olika grupper. Max
Happach lät år 1896-97 uppföra Happachs såpfabrik på den tomt där stadsarkivet
nu ligger och i hörnet av Bergsgatan/Friisgatan låg familjen Happachs villa.
Genom en korridor kan man nå det inre av lokalerna, som för närvarande inte
är tillgängligt för ordinarie besökare på dagtid. Här finns vår hörsal och ytterligare
ett klassrum, som båda kan hyras av föreningar och förvaltningar. I hörsalen har
vi som vanligt våra föreläsningar på kvällstid, men då med ingång från Friisgatan.
Hörsalen har fått namnet Karl Hovbergs sal. Karl Hovberg var vd för Tryckeri AB
Framtiden som tryckte tidningen Arbetet, ekonomichef för Arbetet 1932-1944
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och initiativtagare till Bokens dag. Det klassrum som ligger mittemot kallas Inger
Hyrens rum. Inger Hyrens var hustru till en herde (hyre) i Malmö, var verksam
som "klok gumma" och botade sjukdomar och verk, genom bl.a. besvärjelser och
påläggande av vigd jord. Hon anklagades för häxeri och ställdes inför rätta år 1578
och avrättades genom bränning på bål på Kirsebergs backar. I foajen utanför Karl
Hovbergs sal finns plats för fikande forskare.
Stadsarkivet huserar även i resten av det nybyggda huset mot Friisgatan. På andra
våningen finns lunchrum och konferensrum, och också lokaler där våra hyresgäster
Folkets Bio/Panora, Folkets Bio lager och Film i Skåne inrättat sig. Här finns också
kontor för Seriearkivet. På tredje våningen har vi våra egna kontorslokaler och
vårt referensbibliotek, medan arkivmagasinen finns dels i källarvåningen, dels på
våning tre och fyra. I ett av arkivmagasinen i källarplanet finns också ett särskilt
visningsmagasin, liksom seriearkivets handlingar. Källarmagasinen har sitt ursprung
i den 7 meter höga hall tidningen Arbetet hade för sin stora rotationspress.
Stadsarkivets bildarkiv är numera lokaliserat till magasinet M2 i Norra hamnen,
där gemensamma utrymmen med Malmö Museers bildarkiv skapas. Här finns
ändamålsenliga arkivmagasin för olika media som kan anpassas efter de olika krav
som dessa ställer i fråga om temperatur och luftfuktighet.

Nya arkiv
Stadsarkivet hade huvudsakligen stopp för leveranser under året, men fick trots detta
ändå in ett antal nya arkiv. Ett större arkiv som vi fick, är G & L Beijers arkiv som
omfattar 144 hyllmeter handlingar, från företagets grundande år 1866 och framåt.
De yngsta handlingarna härrör från 2000-talet, men huvuddelen är från företagets
100 första år. Bland annat ingår skeppningsböcker och skeppningsjournaler, räkenskaper, kontrakt och korrespondens. Övriga leveranser var till stora delar handlingar
från olika Malmöskolor och tidigare stadsdelsförvaltningar.

Nytt inom den utåtriktade verksamheten
Den sista utställningen i lokalerna på Isbergs gata hade namnet "Brottsplats: Baltiskan"
och var en del av kulturförvaltningens satsning på 100-årsminnet av Baltiska utställningen år 1914. Med utgångspunkt i den volym i Kriminalpolisens arkiv som
rör den detektiva polisens dagliga arbete på utställningsområdet skildrades olika
brott och brottsplatser genom foton och föremål, varav en del lånats ut av ett antal
Malmöbor. Besökare kunde lära sig mer om brottsplats Konsthallen, där en statyett
av Anders Zorn stals, en söndag i juli 1914, eller brottsplats Industrihallen, där två
flickor stulit flera radergummi. En annan brottsplats var utställningens Stora torn,
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där tio turistkikare som funnits till uthyrning stals. Utställningen användes också
i den arkivpedagogiska verksamheten.
Den första utställningen i de nya lokalerna; "Bergsgatan 20'', tog just husets
förflutna som tidningshus som utgångspunkt. Den innehåller föremål, bilder och
löpsedlar som ska erinra om husets tidigare verksamhet, men även om den historia
som finns bevarad i huset idag. Löpsedelsrubriker spridda i lokalerna lyfter fram
historiska händelser som finns beskrivna i olika dokument förvarade på stadsarkivet.
I april fick arkivet besök av TV-teamet bakom programserien "Vem tror du att
du är". De spelade in en del av den episod som hade Eva Rydberg som huvudperson.
Man fick då anledning att beröra problemet med "okända föräldrar" och hurdana
villkoren kunde ha varit för dessa barn och deras mödrar. Programmet sändes sedan
i TV under hösten.
Arkivens dag 2014 utgjorde också den festliga invigningen av det nya stadsarkivet.
Vi arrangerade Öppet hus, med föredrag, visningar och bokbord vilket drog nästan
1300 besökare. Föredragen var mycket uppskattade och hölls av författaren Eva
F Dahlgren som berättade om arkivens betydelse för hennes författarskap när
hon arbetat med böckerna Farfar var rasbiolog och Fallna kvinnor. Seriearkivarien
Thomas Storn och serietecknaren Natalia Batista berättade om arbetet med och
kring seriearkivet. Magnus Gertten och Lennart Ström från Auto Images AB höll
sitt föredrag i en av Folkets Bios nya salonger och visade och berättade om sitt arbete
med arkivfilm, och sin kommande dokumentär som är en fortsättning av Hoppets
hamn. Ungdomar fick möjlighet att vara med på en serietecknarworkshop under
ledning av Natalia Batista medan ArkivDigital och Malmö släktforskarförening
hjälpte intresserade besökare med släktforskningsfrågor. Vår tidigare stadsarkivarie
Anna Svenson berättade om hur man som invandrare kan söka sina rötter i arkiven.
Som avslutning kunde besökarna följa med på en stadsvandring i närområdet som
genomfördes av Kulturhistoriska föreningen Kronos.
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Malmö l(u[turh1stor1ska Förenings
verksamhetsberättelse 2013
Arsmöte
Ordinarie årsmöte hölls måndagen den 22 april på Teknikens och Sjöfartens hus
på Malmöhusvägen med 62 närvarande medlemmar. Efter årsmötesförhandlingarna följde ett föredrag av Gunnar Ericson som kort berättade om Kalkbrottet och
planerna för detta följt av filmvisning av om Kalkbrottet, En värld av kalk, gjord av
Jens Klevjes och Fabian Svensson 2012. Härefter följde en måltid.

Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt 6 gånger: den 5 juni, den 15 augusti, den 9 oktober och
den 27 november 2013, den 5 februari och den 1 april 2014.
Styrelsen har haft följande sammansättning: Göran Larsson, ordförande, Peter
Bager, vice ordförande, Robert Herslow, kassaförvaltare, Rita Rohlin, sekreterare,
Gunnar Ericson, Lenah Faxe, Adam Hidestål, 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.
Tisdagen den 26 februari berättade arkivarie Anette Sarnäs i hörsalen på Malmö
stadsarkiv om Johan Sjölins liv som sjöman, son och sonson till husarer.
Vårutflykten ägde rum lördagen den 25 maj till Borgeby slott med stadsantikvarien
Anders Reisnert som guide. På vägen gjordes ett kort stopp vid Torups slott för att
bland annat inhämta ett blädderexemplar av den nyproducerade boken om Torups
slott. På Borgeby slott avnjöts måltid varefter följde en visning av museet över Hanna
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Larsdotter och hennes make konstnären och författaren Ernst Norlinds målningar,
känd för bland annat storkaffischen till Baltiska utställningen 1914.
Lördagen den 14 september gick höstudlykten till Landskrona med besök av
Citadellet som byggdes 1549-1559 av den danske kungen Christian III och är en
av Sveriges bäst bevarade 1500-tals fästningar. Sandwich och kaffe dracks på Why
Not Cafe. Vidare besöktes utställningen c/o Kolonin.
Tisdagen den 29 oktober berättade Arne Järtelius och Sverker Zadig om En judisk
entreprenörsfamilj i Malmö under 150 år och Kerstin Martinsdotter visade material
ur Malmö stadsarkivs samlingar.
Onsdagen den 6 november hölls föredrag på Malmö stadsbibliotek om bibliotekets
verksamhet, trender och framtidsvisioner.
Tisdagen den 3 december avhölls julsammankomst tillsammans med Malmö
Förskönings- och Planteringsförening på Teknikens och Sjöfartens Hus. Museidirektör
Göran Larsson och stadsantikvarie Anders Reisnert var ciceroner vid visningen av
de nya utställningarna: Tycho Brahe och Planetarium. Vidare visades Bi/hallen där
man kunde följa bilens utveckling och roll i vårt samhälle från de första bilarna fram
emot morgondagens fordon. Härefter följde julbord på restaurang Wega.
Lördagen den 8 december såldes böcker i Haqvin Bagers skalderum på Lilla torg.

Publiceringsverksamhet
Årsboken 2012 utkom i samband med årsmötet men på grund av maskinhaveri
vid inbindningen visades endast ett antal handinbundna exemplar upp och boken
skickades därefter ut till all a medlemmar.

Malmö stadsarkiv
Lördagen den 9 november anordnades traditionellt Arkivens dag på Malmö stadsarkiv, där Carl-Axel Stevelius ansvarade för vår bokförsäljning tillsammans med
Elsie Wallström.
Föreningen har sitt bibliotek med böcker från utbytesföreningarna på stadsarkivet.

Kommitteer
Redaktionskommitten bestående av Rita Rohlin, Stefan Ersgård, Martina Björk,
Kerstin Martins-dotter och Anders Reisnert har avhållit ett flertal möten.
Programkommitten bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Gunilla
Konradsson har tillsammans med Rita Rohlin förberett årets aktiviteter.
Stipendiekommitten bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Gunilla
Konradsson har behandlat inkomna stipendie- och bidragsansökningar.
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Styrelsen beslöt att från Malmö Kulturhistoriska Förening utdela medel till:
Christian Kindblad för projektet "Moje Björkman": 18000 kronor.
Malmö stadsarkiv för projektet "Malmö.nu": 65000 kronor.
Arne Järtelius för projektet: "Judarnas tidiga historia i Malmö": 33000 kronor.
Auto Images för projektet: "Mitt hjärtas Malmö": 75000 kronor.
Styrelsen beslöt att från Stiftelsen makarna Sigfrid & Karolina Jönssons
minnesfond utdela medel till:
Xenofilia forlag och produktionsbolag AB för projektet "Boken om Torup": 13763
kronor.
Styrelsen beslöt att från Leif Ljungbergs stiftelse utdela medel till:
Xenofilia forlag och produktionsbolag AB för projektet "Boken om Torup": 61237
kronor.
WMU fan Horck för projektet "Bok om Sjöbefälsskolan i Malmö": 20000 kronor.
Malmö stadsarkiv för projektet: "Minns Du? Berätta! Minnesberättelsen om
Malmö under andra världskriget": 30000 kronor.
Anette Sarnäs för projektet: "Forskning om Emma Erika Ahlqvisc": 30000 kronor.
Therese Olsson för projektet: "Arkeologisk utgrävning i kv. Frans": 20000 kronor.
Karina Hammarstrand Dehman för projektet; "Scenåldersboplacser på havets
botten i Malmö hamn": 20000 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 2013 uppgick till- stödjande familjemedlemmar
icke inräknade - 506 medlemmar med fulle medlemskap, varav 92 var ucbycesföreningar och institutioner.

Styrelsen for Malmö Kulturhistoriska Förening
www.elbogen.nu
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***
Året 2013 i bild
Samtliga foto är tagna av Rita Rohlin.
Se även föreningens hemsida: www.elbogen.nu

Från Limhamn till Västfronten - En sjömans liv och död
26 februari 2013 på Malmö stadsarkiv

Fig. 1. Arkivarie Anette Sarnäs berättar och visar bilder. Fig. 2. I pausen bjuds på frukt. Artikel
finns i Elbogen 2012.

ÄRSMÖTE
den 22 april på Sjöfartens och Teknikens museum
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Vårutflykt 25 maj till Borgeby slott.

Fig. 4 och fig. 5. Kort stopp vid Torups slott
invid Bokskogen med besök på caflet och
bokståndet med Torupsboken.

Fig. 6. Visning av "Museum över Hanna
Larsdotter och hennes make konstnären
Ernst Norlind".

Fig. 7 Anders Reisnert berättar om Borgeby.
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Höstutflykt
- 14 september till Landskrona citadell och koloniområde.

Fig. 8.

Fig. 10. Fängelsehåla.

Fig. 13. Nykonstrurerad gångbro till
koloniområdet.
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Fig. 9. "Tycho Brahes bror" guidar.

Fig. 11. Fängelsetorn,
mitten.

Fig. 12. Tycho Brahes
"älgkompis".

Fig. 14. Nya medlemmar vid koloniområdet.
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''En judisk entreprenörfamilj i Malmö under 150 år."

Fig. 15. Föredrag av Arne j ärtelius.

Fig. 17

Fig. 18. Hela Zadigs släkt.
Mer finns att läsa i Elbogen 2 012 och 2 013.
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Besök på Malmö stadsbibliotek 6 november.
Bibliotekets verksamhet, trender och framtidsvisioner.

Fig. 19. Malmö stadsbibliotek i skymning.

Fig. 21. Ny ingång- mittemot Petriskolan.
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3 december ju/sammankomst
Med Malmö Förskönings- och Planreringsförening på Teknikens och sjöfartens hus.

Fig. 22. Föredrag med guidad
visning av Göran Larsson och
Anders Reisnert.

Fig. 23 och fig. 24. Vi flr ta del av nya utställningar om bl.a. Tycho Brahe, Planetarium och
Bilens utveckling.

Fig. 25. julbord
avnjutes på
Restaurang Wega.
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Bli medlem i
Malmö Kulturhistoriska Förening
Malmö Kulturhistoriska Förening har till uppgift att
)>

)>

)>

främja forskning och kunskap om Malmö historia
och kulturliv under såväl dansk som svensk tid
verka for god miljövård och byggnadsvård
genom publiceringsverksamhet göra stadens
förflutna levande.

Varje medlem erhåller årsskriften ELBOGEN g-ratis.
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

Ma lmö Ku lturhistoriska Förening
c/o Malmö stadsarkiv · 205 80 Malmö
Tel sekreteraren 0706-17 97 64

15 1

Malmös illdsta stadsstgtll med bilden av en romansk kyrka
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