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B OKBI NDARE I STA D ENS ARKJ V

Bokbindare i stadens arkiv
Av STAFFAN

G UDMUNDSSON

Hantverkarna i äldre rider levde under stränga regler och traditioner, dels genom
att mästarna i varje yrkesgrupp var upptagna som medlemmar i ett s k skråämbere
som styrde deras arbetsförhållanden och vardag, och dels genom en nationell skråförordning som ämbetenas medlemmar skulle rätta sig efter.
Detta skråsysrem, som formade den klassiska hantverkaren i begreppen lärling,
gesäll och mästare, upphörde i Sverige i slutet av 1846 och ersattes av Fabriks- och
hanrverksförordningen.
Denna artikel lyfter fram bokbindarna, en yrkesgrupp som levde och verkade
under skråridens Malmö. Deras arbeten som utfördes på uppdrag av staden finns
kvar sedan medeltiden och pryder sradsarkivers hyllor. Information om bokbindarnas
arbete kan sökas i kämnärsräkenskaperna och sradskassans räkenskaper i
Borgerskapets arkiv. Här kan man få uppgifter som namn på bokbindare och vilka
böcker de har bundit in.
Villkoret for att bilda ett eget skråämbere finns att läsa i 1669- och 1720-års
skråforordning:
"Inger gille eller ämbetes sammankomst kan hållas, med mindre, där finns tre
mästare, varför i de städer som tre mästare finns, bör ett skrå inrättas. Om de inte
är så många som tre, skall de tillhöra nästa stad i landet där samma hantverk och
gille med skrå är inrättat, men i landsorten där inger sådant broderskap eller societet
finns, skall de då hålla sig till Srockholms skrå och gille, intill dess de blir så starka,
som ovan är nämnt. Och då inger skrå kan hållas, där det inte finns tre mästare, skall
inte heller något skrå vara slutet till visst antal av mästare, uran må där av inkomma
och rillragas så många, som sitt hantverk rätt förstå, och svarsgott kan göra."
Bokbindarna i Malmö kom aldrig i den ställningen att ha ett eget skråämbere.
De kom att tillhöra Srockholms bokbindarämbete efter försvenskningen 1658,
vilket innebar att bokbindare i Malmö fick avlägga mästarprov i huvudstaden for
att erhålla sina mästarbrev.
Det var på rådstugan i rådhuset man ansökte om burskap for att bli borgare.
När man väl srod där, hade man oftast fått gå den långa vägen som for många hade
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tagit flera år. För en hantverkare innebar det
att han hade börjat i unga år som lärling och
gick det bra, kunde han efter 4-5 år bli gesäll.
Därefter började en gesällvandring enligt
gamla traditioner, som kunde föra en gesäll
genom flera länder i Europa.
D å gesällen ville bli sin egen "herre'', efter
att ha vandrat kanske 4, 6 eller 10 år, ibland
längre, fick han ansöka om mästarprov. Om
provet godkändes, skulle han söka burskap
på den ort han tänkte bosätta sig på. Det var
många gesä ller som stupade vid mästarprovet
Fig. 1. Stockholms bokbindarämbete
sigiLL 163 0. - Ur Svenska skråsigiLL,
eller helt enkelt inte hade råd att utföra det, för
Nordiska museets handlingar: 2 0,
det kostade en hel del pengar eftersom gesällen
Stockholm 1944.
fick bekosta alle arbetsmaterial själv.
När väl en burskapsansökan hade godkänts fick den nyblivne borgaren inför
Gud och rätten svära trohetsed till staden och därefter fick han skriva sitt namn i
burskapsboken. Som borgare var man också upptagen i borgerskapet, vilket betydde
att man kom att lyda under stadens lagar och hade även skyldighet att utföra vissa
uppdrag som staden beordrade efter behov.
Det är väldige lite känt om Malmös bokbindare i äldre cider. Bland de tidigaste
uppgifterna i domböckerna finns endast namn som tex Ambrosius von Brandenborg,
död 1564, Niels bokbindare på Östergatan, död 1572 och Anders bokbindare, död
1592. En annan bokbindare, Machis Pedersen, var boende på M årcensgacan i början
av 1610-calec. År 1631 antogs Jacob Möller som bokbindare i Malmö och bebodde
samma gård som Pedersen, men flyttade 1645 till Lund.
Staden hade sedan gammalt en borgarbeväpning som var indelat i kompanier.
Etc namnregister över borgare som ingick i en sådan beväpning upprättades den
27 januari 1652. Här omnämns en Bendt bokbindare som innehade en "hillebard"
som beväpning. Fram till denna tid finns det sålunda endast strödda uppgifter om
bokbindare.
I magistratens arkiv finns en liggare med namn på 210 nyblivna borgare, som
avlagt burskapseden mellan åren 1651-1659. Av dessa finner man en bokbindare "Vit
Haber'', som fick burskap 1654. Om honom, vars korrekta namn är Virus Haberegger,
finns en del uppgifter. Han lär ha varit av adlig börd och landsflykting från Ungern
och var egentligen boktryckare. År 1661 köper Haberegger östra delen av gården
222 vid Öscergatan i kv. Diskonten och ett par år senare, den 5 november 1663
köper han även handelsman Nils Pedersens gård 221 på hörnet i samma kvarter.
Gården 222 sålde han 1664 till krämarelagec.
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Fig. 2. Dombok 1621-1624 i Rådhusrätten 1 i
Malmö arkiv. Inbundet av okänd bokbindare.
- Malmö Stadsarkiv.

Fig. 3. Dombok 1624-1626 i Rådhusrätten
1 i Malmö arkiv. Inbundet i pergament från
medeltida andakts bok av okänd bokbindare.
- Malmö Stadsarkiv.

I Malmö var Haberegger verksam som bokbindare och hade rättighet "att hålla
öppen boklåda" till 1666, då han även fick rättighet för ett boktryckeri i staden av
generalguvernör Gustav Baner och blev då "generalguvernemenrs boktryckare". Då
akademien i Lund grundades 1668, lämnade Haberegger Malmö och flyttade till
Lund där han blev akademiens boktryckare.
Vid tiden då Haberegger flyttar till Lund fanns ytterligare en verksam bokbindare
i Malmö vid namn Lars Clauson. Den 4 juli 1670 kom han upp på rådstugan och
begärde samma frihet att få hålla öppen boklåda som Haberegger tidigare har haft.
Eftersom Haberegger hade lämnat Malmö bifölls denna rättighet till Clauson. En
rid därefter, den 15 augusti samma år, begär Haberegger att åter få hålla öppen
boklåda i Malmö, även om han var boende i Lund, men får till svar att han då måste
flytta tillbaka till Malmö. Svaret ignorerar han tydligen, för Clauson beklagar sig
inför rätten den 22 augusti, att Haberegger lär ''gaa hus fra andet med böger". N ågot
7
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allvarligare straff fick inte Haberegger mer än att han förbjöds att forcsäcca med
denna verksamhet. Att hålla öppen boklåda betydde att man, förutom bokbinderiet,
även hade rättighet att sälja böcker och almanackor till allmänheten.
Ar 1672 är bokbindaren Lars Clauson ägare till gården 212 vid Östergacan i kv.
Kronan och vid denna tid gift med Gertrud Sörensdotter, en änka efter borgaren
i Malmö, Willum Feccell. Efter några lugna år är Clauson åter och stampar på
rådstugan, där han den 6 mars 1676 klagar över att Haberegger vill flytta tillbaka till
Malmö. Dennes son hade dessutom gått som bokbindarlärling hos Clauson och hade
nu, bakom hans rygg, sprungit omkring i Malmö och sålc böcker och almanackor.
En vecka senare, den 14 mars infann sig Haberegger på rådstugan i Malmö och
visade fälcmarskalkens brev och begärde att jämte boktryckeri få bruka bokbinderi,
vilket magistraten svarade blanke nej till. De hätska tongångarna mellan Clauson
och Haberegger ebbade ut så småningom och var och en skötte sitt med tiden och
1678 finner man Haberegger som ägare till gården 692 vid Skomakaregacan i kv.
Gyllenstjerna.

Fig. 4. Kvarteret Kronan idag utmed Östergatan. På 1600-talet låg här tio tvåvåningshus
utmedgatan varav nio av husen hadeforstörts av branden 1681. -Foto: Staffan Gudmundsson.
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Några år senare skulle Clauson åter brusa upp eller snarare rusa upp, men den
här gången inre till rådstugan för att klaga, utan för en stickande röklukr som
genomträngde hans eget hus. Detta skulle visa sig vara en av de värsta bränderna som
drabbat Malmö. Branden uppstod en kväll i början av oktober 1681 i kopparslagare
Kisrners hus 208, bara några hus ifrån Clauson i samma kvarter och hård blåst
gjorde att elden spred sig snabbt till de intill belägna husen. För att hindra brandens
framfart, lär man spränga två hus, däribland Clausons. När branden var släckt hade
sju hus lagts i aska och två hus blivit sprängda.
Efter sin olycka beviljades Clauson skattefrihet på 4 år för att kunna bygga upp sin
gård igen. En rid därefter, närmare bestämt den 10 januari 1687 möter vi Clauson
igen i domboken. Den här gången står han inför rätten och begär "amrsrättigher"
på sina egna och sina yrkesbrödrars vägnar. Tydligen hade bokbinderiet i Malmö
gått framåt i den meningen att staden hade nu minst tre bokbindare, vilket krävdes
för att bilda ett eget skråämbere.
Två år senare avlider Lars Clauson och blev begravd på S:r Perri kyrkogård den
19 april 1689. Han lämnade efter sig över 1. 000 inbundna böcker, vilket visar att
han, förutom bokbinderiet, även bedrev en betydande bokhandel. Vid Clausons
bortgång hade ännu inre något skråämbere bildats och Malmös bokbindare skulle
fortsätta att tillhöra bokbindarämbetet i Stockholm. Hans änka Gertrud skulle
komma att lämna det jordiska 1691.
Hur gick det då för Haberegger? Ja, efter att ha varit bosatt vid Skomakaregaran
sedan 1678 köpte han den 14 mars 1682 gården 380 vid hörnet Södergaran och
Balrzarsgaran i kv. Claus Mortensen. Gården hade under en längre rid stått obebodd
och var mer eller mindre förstörd, och då ingen hade velat inlösa gården köpte
Haberegger den och inrättade där sitt boktryckeri på första våningen. Han var
verksam som bokbindare och guvernemenrsbokrryckare i Malmö till 1691 då han
sade upp sin tjänst. Aret därpå sålde han gården och lämnade Malmö för gott och
flyttade åter till Lund med sitt tryckeri där han avled 1704. Hans änka dog 1721 i
samma stad. Hans son Abraham, han som hade varit lärling hos Clauson och sprungit
omkring i staden och sålt böcker olovligen, övertog sin faders boktryckeri i Lund.
I sradskassans räkenskaper för 1688 finner man bokbindare Clausons sista
räkning till staden, som var daterad den 5 juli. Häri finns ytterligare en räkning för
inbindning av stadens böcker som är daterad den 30 december och undertecknat
Johan Höök. Det är oklart när Höök kom till Malmö, kanske i slutet av 1688 och har
då fått tillåtelse att driva bokbinderiyrker. Han var född 1656 i Stockholm. Fadern var
hovsnickaren Andreas Johansson Höök och modern herre Sigrid Clasdorrer Brandt.
De kommande åren efter 1688 är Höök fullt verksam i Malmö. Ar 1692 är han
bosatt i gården 157 vid Mårtensgaran i kv. Erik Menved. Då Haberegger lämnar
Malmö samma år, får Höök den 21 juni fullmakt att vara guvernemenrsbokrryckare9

Fig. 5. Hörnhus vid Södergatan och Baltzarsgatan i kv. Claus Mortensen, byggt 1899. Här stod
tidigare ett tvåvåningshus som bokbindare Vitus Haberegger köpte 1682 och där lät inreda sitt
tryckeri. Handelsman Peter Dahl lät riva huset och uppforde ett nytt tvåvåningshus 1760 som
sedermera används till att logera prinsar, riksråd och andra höga ämbetsmän. - Foto: Staffan
Gudmundsson.
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och bokbindare i hans ställe, en
syssla som bestod främst i att
häfta och binda handlingar som
skulle bevaras i guvernementets
arkiv och denna tjänst innehade
han hela sin yrkesverksamma
tid. I augusti 1693 flyttar Höök
till gården 515 vid Stortorget i
kv. Frans Suell som han köpt av
skomakare Magnus Espensson.
Han gifte sig med Boel Lyllofsdotter Gabel, en dotter till skomakare Lyllof Gabel och Ingeborg Pålsdotter.
Under 1690-talet omnämns,
förutom Höök, en och annan Fig. 6. Domböcker 1679-1688 i Rådhusrätten 1 i
bokbindare i Malmö som endast Malmö arkiv, troligen inbundna av bokbindare Lars
stannade en kort tid och drog CLauson. - Malmö Stadsarkiv.
sedan vidare. En Thomas Planschy
omnämns i stadskassans räkenskaper åren 1698-1700, men är inte upptagen i
burskapsboken. Planschy och Höök som tydligen är de enda bokbindarna i Malmö
omkring tiden 1700 fick ideligen värna om sina rättigheter i handeln med böcker
som andra personer såväl inom som utom staden sålde. Höök hade även fått känna
på att stå innanför skranket några gånger då han vid ett par tillfällen varit i slagsmål,
bl a mot stadens "jordegumma" eller barnmorska Brita Larsdotter.
Den 12 februari 1702 kom en bokbindargesäll Jakob Danielsson Böhm till
rådstugan i Malmö och begärde att få slå sig ner i staden. Efter betänkande från
rätten krävde de att han skulle visa börds- och lärobrev, vilket med tiden ordnade
sig, då man finner honom i burskapsboken som nybliven borgare den 11 juni samma
år, och han hade under tiden också ingått äktenskap den 27 maj med pigan Anna
Christensdotter Örbech. Bokbindare Planschy hade redan lämnat staden vid denna
tid. En tid senare visade Böhm även upp sitt mästarbrev och har då tydligen fått
tillåtelse att bli borgare innan brevets uppvisades.
Även Johan Höök, som hade varit verksam sedan 1688, fick inte sitt mästarbrev
förrän den 4 augusti 1702 vid bokbindareämbetet i Stockholm. Anledningen till
att detta inte har skett tidigare är oklart, men han visade upp brevet på rådstugan i
Malmö den 20 september samma år och som det hette: "varfor han nu for en riktig
mästare passerer".
Den 26 oktober 1707 avled Hööks hustru Boel Lyllofsdotter Gabel och det dröjde
Il

inte länge förrän Höök gifte om sig. Den
19 juni 1708 träder han i nytt äktenskap
med Kerstin Andersdotter.
Böhms tillvaro den första tiden i Malmö
var på en plats som han egentligen inte
fick vara på. Klara besked på detta fick
han då han steg in i rådstugan den 15
oktober 1702 och undrade var han skall
betala hyran för de rum eller "logementer"
som han sedan påsk hade hyrt i avlidne
Gyllenpalms sterbhus som var hörngården
344 vid Stortorget och Kansligatan i
kv. Residenset. Herrarna på rådstugan
lyfte säkert på ögonbrynen när de fick
höra detta och frågade honom vem
som har gett honom tillstånd att få
komma in i huset. Böhm svarade: med
stadsfiskal Daniel Knutssons tillstånd.
Knutsson kallades in och blev tillfrågad
om vem som har gett honom rättighet att
Fig. 7 På denna tomt, där ett 6-våningshus bestämma om detta. Knutsson svarade
står idag vid Stortorget i kv. Frans SueLL, Låg
i äldre tider två boningshus. I ett av dessa, att det var såväl avlidne rådman Kröger
som löjtnant Gyllenpalm. Borgmästaren
ett ettvåningshus, bodde bokbindare Johan
befallde då Knutsson att inte befatta sig
Höök meLLan 1693-1722. - Foto: Staffan
Gudmundsson.
med denna gård då Kungliga Maj: t skulle
inlösa detta stenhus till kungshuset. Även
Böhm fick sig en känga och skulle nu anmäla sig hos guvernementet, eftersom han
utan magistratens tillstånd eller vetskap har kommit in i huset. En kort tid härefter
är Böhm boende i avlidne bokbindaren Lars Clausons gård 212 vid Östergatan.
Böhms arbeten till staden finns bl a en räkning, daterat den 23 oktober 1707, för
en bok som magistraten hade beställt till skorstensfejaren att låta inteckna när han
sotar skorstenarna. En tid därefter avlider Böhm, 32 år gammal, den 28 februari 1710
och blir begravd på Caroli kyrkogård. Böhms änka Anna Christensdotter Örbech
gifter om sig med en bokbindargesäll Christian Kettler i juli 17 11 som får burskap
den 25 november samma år och som nu tar över avlidne Böhms gård 212. Men
han hinner inte få sitt mästarbrev förrän han avlider i pesten den 31 augusti 1712.
Efter att Ketder avlidit fortsätter hans änka att driva verkstaden med gesäller ett par
år och den 25 augusti 1714 träder en man in på rådstugan i Malmö och presenterar
sig som bokbindargesäll Conrad Schneider från Kristianstad. Han förklarar
12
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att han skall gifta sig med
Anna Christensdotter Örbech, änka efter bokbindare
Kettler, och begär rekommendation till ämbetet i
Stockholm att bli mästare.
Schneider hade arbetat
en tid på änkans verkstad
och den 28 augusti bifölls
hans ansökan och samma
dag fick han burskap. Då
Schneider gifte sig med
änkan i december 1714 är
han 21 år gammal och ägare
till gården 212, som ännu Fig. 8. Rådhusrättens domböcker 1711-1713, inbundna av
en gång är upplåten till en
bokbindare Johan Höök. - Malmö Stadsarkiv.
bokbindare.
Det skulle dröja ända till november 17 16 innan Schneider kunde resa upp till
Stockholm för att göra sitt mästarprov pga sin fattigdom, men han fick rättighet

Fig. 9. Residenset på Stortorget. Det var här som bokbindare Jakob Danielsson Böhm fick hyra
några rum 1702 utan magistratens vetskap. - Foto: Staffan Gudmundsson.
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att tills vidare driva hantverket. Aren går och på den gamla bokbindargården vid
Östergatan hade han fått fastebrev den 6 april 1723.
I början av 1720-talet bor Johan Höök ännu kvar i sin gård 515 vid Stortorget
och sköter dagligen sitt arbete, men den 28 april 1722 skulle bli den sista räkningen
som han skrev under till staden, för en kort tid efter, den 21 juli avlider han, 66 år
gammal. Hööks änka, Kerstin Andersson, fortsätter bokbinderiet på gården 515
med hjälp av någon eller några gesäller.
En av änkan Hööks gesäller, Eric Hunter, ansöker den 10 juli 1725 om burskap,
men hans lärbrev som han måste visa upp, ligger i ämbetslådan i Stockholm och han
får då vänta med sin ansökan tills dessa handlingar lämnas in. Aret efter, den 20
oktober, gifter Hunter sig med änkan Hööks dotter Ingeborg och fortsätter att arbeta
för änkan tills början av 1729, då han den 10 februari anmälde sig på rådstugan till
frimästerskap samt burskaps vinnande, som beviljades. Hunter avlade den vanliga
hantverkseden och fick som brukligt var ett frihets år, d v s fri från skatter och
samma år bosätter sig Hunter och hans hustru i huset 344 i kv. Residenset.
Efter att Hunter hade lämnat änkan Höök eller sin svärmoder, kunde hon inte
upprätthålla verkstaden längre och den 6 oktober 1729 tog man upp i rätten att
hennes gård 515 skulle värderas pga hennes skulder. Ar 1733 är hon inneboende
i gården 384 vid Kalendegatan i kv. Claus Mortensen och därefter har hon inte
återfunnits i handlingar.
Bokbindare Hunter kom aldrig att bli husägare i Malmö utan han och hustrun
flyttade runt i staden. Aren 1730-1731 är de boende i gården 303 vid Adelgatan i
kv. Hans Michelsen. Vid denna tid är Hunter och Schneider de enda bokbindarna
i staden.
Om Schneider kan berättas, att den 11 februari 1731 står han innanför skranket
inför kämnärsrätten, för att ha varit berusad i Slottskyrkan. Schneider hade under
gudstjänsten, då prästen pratade om "skördemännen som skulle binda gräset i
knippor" utropat: "Det var lögn, din svinehund" ! Schneider förklarade sitt beteende
att han på söndagsmorgonen varit hos sin systerson, skräddare Kallenberg, som rakat
av honom skägget, och där fått en liten sup. Domen blev hård, antingen böta 50
daler eller 14 dagars fängelse på vatten och bröd. Schneider valde fängelset. Aret
efter, den 24 augusti 1732, avlider Schneider, 39 år gammal.
Hur det förhöll sig hemma hos Schneider under hans sista tid kan man läsa i
rådhusrättens dombok den 4 oktober 1732, då en 24-årig bokbindargesäll vid namn
Carl Magnus Höök är på rådstugan och begär burskap efter avlidne Schneider.
Denne Höök, som inte var släkt med bokbindare Johan Höök, hade arbetat och
förestått Schneiders verkstad under hans sjukliga tillstånd i tre år och han begärde
nu rekommendationer till bokbindareämbetet i Stockholm till att vinna mästerskap
och detta bifölls utan några större utläggningar. Det skulle väl vara på sin plats att
14
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Fig. JO. På Malmöhus fick bokbindare Conrad Schneider tillbringa två veckor på vatten och
bröd som straffunder våren 1131, efter sitt påhopp i berusat tillstånd motprästen i Slottskyrkan.
- Foto: Staffen Gudmundsson.

tro att Carl Magnus Höök skulle ta över avlidne Schneiders verkstad med att gifta
sig med hans änka, den fjärde bokbindaren i ordningen för hennes del, men så blev
det inte, uran en kort tid efter, den 10 november samma år säljer Schneiders änka
Anna Christensdotter Örbech den gamla bokbindargården 212 vid Östergatan till
skräddaren Sven Hoffman.
Efter att bokbindare Carl Magnus Höök hade rest till Stockholm och fått sitt
mästarbrev, visade han upp brevet på rådstugan i Malmö den 10 februari 1733
och fick burskap och blev förklarad borgare. Samma år gifte han sig med Anna
Katarina Svartberg.
Bara en kort tid efter att Höök hade blivit borgare fick han kämpa för sina
yrkesrättigheter då han och Hunter gick upp till rådstugan den 3 mars 1733 och
beklagade sig över att soldaten Lars Haerne sålde psalmböcker, böneböcker, katekesen
m m, som bönderna mest frågade efter.
Även mästarna och deras gesäller kunde strida inbördes, som tex då Hööks gesäll
Zimmerman står inför kämnärsrätten den 20 mars 1733. Han hade hotat Hunters
gesäll Sylvester D anielsson med att bli belagd med böter eller "slagen på svarta
brädet", för det han arbetade hos en frimästare. Det var Hunter som var frimästaren
och de var inte populära inom skråämbetet då de ansågs som "bönhasar" som inte
gjorde rätt för sig.
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Bokbindare Hunter hade flyttat med familjen 1732 från gården 303 till gården
347 vid Adelgatan i kv. Svanen. Ar 1734 drog de vidare och bosatte sig i gården
215 vid Östergatan i kv. Kronan. Några år senare, den 3 november 1738, avled
Hunters hustru Ingeborg Höök och 1740-1741 är Hunter boende i gården 601 vid
Stortorget i kv. Oscar.
Ibland hände det att en mästare utnyttjade sin lärpojke till andra saker så hans
utbildning blev lidande. I 1720 års allmänna skråordning stod det skrivet hur en
mästare skulle behandla lärpojken:
Likaledes skall den pojke erkännas for att riktigt ha utlärt sina år, vars foräldrar,
formyndare eller anforvanter forut kommit överens med mästaren, att endast låta
honom tjäna och arbeta i verkstaden vissa timmar om dagen, endast i ämbetssysslor och
inte i mästarens eller gesällernas enskilda hussysslor, men själva forse honom med kost,
kläder och husrum.
Detta regelverk passar väl in på den anklagelse som Bengt Andersson i Stora
Harrie hade lämnat in den 14 augusti 1740 till kämnärsrätten i Malmö där han
klagar över att bokbindare Hunter, som hade antagit hans systerson Anders Nilsson,
som lärgosse, hade dels låtit honom förbli oinskriven och dels brukat honom till
ärenden under långa resor. Mycket mer hände inte än att Hunter fick en varning.
En tid senare fick Hunter det svårt att försörja sig och sin familj och anhöll 1742
att få en tjänst vid rasp- och spinnhuset som låg vid Västergatan i kv. Jörgen Kock
och som var ett arbetshus för tiggare, lösdrivare och "vanartig ungdom". Efrer hand
intogs även personer dömda för grövre brott, särskilt kvinnor. Någon typ av tjänst
får kanske Hunter, då familjen blir skriven där samma år.
Ar 1745 finns Hunter med hustrun inneboende hos skräddare Pihlboms änka i
gården 155 vid Mårtensgatan i kv. Erik Menved. De är fortfarande skrivna i samma
gård 1749 och står då som utfattiga. Hunter avlider året efrer, 50 år gammal, den 27
juli 1750 och blev begravd på Sloccsplatsen. Hunters första hustru Ingeborg Höök
avled 1738 men vem Hunters
andra hustru var är en gåta!
Hon är i alla fall upptagen 1751
i fattigrullan och står då som
krympling och fattig. Aret efter
är hon död. Vad som hände
Fig. 11. I den s k Dringenbergska
gården i kv. Jörgen Kock, var spinnhuset inrymt 1741-1762 med ingång
vid Västergatan . Här var bokbindare
Eric Hunter med familj bosatta en
tid. - Foto: Staffan Gudmundsson.
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med Hunters barn får senare
forskning berätta.
Hur gick det då för bokbindare Carl Magnus Höök?
Jo, gården 347 vid Adelgatan
som Hunter hade bott i
1734, köpte Höök samma
år av gästgivaren i Anderslöv
Abraham Norlin. Fram till
mitten av 1740-talet hade
Höök det relativt gott ställt,
men omkring 1745-1746, då
hans ämbetsbroder Hunter Fig. 12. På denna tomt vid Adelgatan i kv. Svanen, där
det idag står ett fjravåningshus, byggt 1885, låg tidigare ett
kämpade mot sin fattigdom,
tvåvåningshus som bokbindare Carl Magnus Höök köpte 1734
fick även Höök känna av och bebodde fram till 1748. -Foto: Staffan Gudmundsson.
detta. Den 15 oktober 1746
klagar han på att han knappt har något arbete i staden och anhåller dessutom om
uppskov med en skuld på 400 dl till hospitalet. Detta gick tydligen inte så bra för
året efter står han i mantalslängden som utfattig. Det efterkommande året 1748
skulle bli ännu sämre med många problem. Han ställs inför kämnärsrätten den 14
juni, stämd bl a för att ha slagit sin hustru, gör konkurs pga skulden till Hospitalet,
vilket i sin tur innebar utmätning och familjen får lämna gården vid Adelgatan.
Och precis det som Hunter fick uppleva, fick nu även Höök känna av, nämligen att
som utfattig flytta med familjen till rasp- och spinnhuset.
I början av 1752 var Höök fortfarande inneboende på rasp- och spinnhuset och
hans barn var t o m ute på stadens gator och tiggde. Men även om han står som
utfattig i mantalslängderna var han tydligen inte så fattig att han måste lägga ner
sitt bokbinderi, då han fortsatte att binda in böcker till staden. Men han skulle inte
ha den fördelen att vara ensam så länge till i sitt yrke, för den 10 juni 1752 kom en
bokbindare till rådstugan i Malmö och berättade att han blivit lovad av magistraten
i staden att få nedsätta sig här som bokbindare och visade upp sitt mästarbrev från
Göteborg, daterad den 18 maj 1752 och detta beviljades samma dag.
Den nyblivne borgaren hette Magnus de la Rose och var 28 år gammal. Han var
född i Lund där fadern Lorens de la Rose var handelsman. Magnus farfar, Leonard
de la Rose, hade varit borgare och perukmakare i Malmö och där ägt gården 625626 i kv. Blomman. I början av 1700-talet hade Leonard lämnat Malmö och blev
traktör vid konung Carl XIl:s livdrabanter i Polen. Han dog där 1707. Gatan som
Leonards gård låg på fick namnet "Leonard la Roses gata" som på senare tid blev
förvrängt till "Larochegatan".
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En kort tid efter sicc burskap köper bokbindare de la Rose gården 515 vid Stortorget
den 4 juli 1752 av skräddare Nils Kallenberg, samma gård som bokbindare Johan
Höök en gång ägde. Han fick även möta den bistra verkligheten, då han den 15
augusti, kort tid efter husköpec, klagar över handlanden i staden som tvärt emot
förbud säljer almanackor, något som tidigare bokbindare oftast fick fäktas mot. Han
får ganska snabbe arbete av staden men de flesta beställningarna går till Höök, även
om han benämns som ucfaccig.
I början av 1754 är de la Rose trolovad med Elsa Magdalena Berg som var doccer
till Anna Catharina Berg, änka efter bryggaren Per Ebbesson. Den 23 februari
1754 ansöker änkan om att de la Rose skulle få överta hennes bryggareverksamhec.
Naturligtvis motsatte sig bryggarelagec decca, men efter några turer fastställde
Kungliga Maj:c den 29 november 1755 till de la Roses fördel. En cid senare, i juli
1759, avlider de la Roses hustru Elsa Berg och året efter ingår han nycc äktenskap
med Kristina Sofia Herbsc, doccer till fältskären Erik Martin Herbsc. Vid slutet av
1760-calec gör de la Rose konkurs men fortsäccer likväl sin verksamhet och bor kvar
i gården 515. Hans andra hustru Kristina Herbsc avlider den 14 oktober 1772 och
1779 ingår de la Rose nycc äktenskap, nu med Magdalena Guscafva Schmidt, änka
efter en Schneider. Efter att ha bott nästan 30 år i gården 515 flyccar han 1780 med
sin tredje hustru till deras nya gård 618 vid Landbygacan i kv. Stjärnan.
Som tidigare nämnes var bokbindare Carl Magnus Höök inneboende med sin
familj på spinnhusec åren 1749-1752, men tiden därefter har det varit svårt att
finna var familjen har varit bosatta. Emellertid så har Höök under denna tid varit
anlitad av staden för inbindning av scadshandlingar och det sista arbetet av Höök
är daterat till den 16 juni 1770. Därefter finner man inte Höök förrän i september
1779 och då är han och hustrun upptagna i rullorna över stadens facciga. Efter etc
mödosamt liv begravdes Höök den 28 mars 1782 på Caroli kyrkogård och hustrun
Anna Katarina Svanberg begravdes på samma kyrkogård den 19 oktober 1784. Hur
det gick för deras barn får senare forskning beräcca.
Sedan den gamle bokbindaren Höök avlidit i mars 1782 var nu de la Rose
ensam bokbindare i staden, men decca tillstånd skulle inte vara länge för den 4
september samma år infann
sig på rådscugan i Malmö en
bokbindare från Karlskrona
vid namn Olaus Davidsson
Tribler och visade sitt mästarbrev och ansökte om att
bli borgare i staden. Decca
Fig. 13. Bokbindare Magnus de La Roses namnteckning i
godkändes, men av någon
burskapsboken den 18 maj 1752. - Magistraten i Malmö
arkiv. Malmö Stadsarkiv.
anledning ansöker Tribler
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om uppsägning av burskapet
redan året därpå i september
1783 och försvinner därefter
ur stadens handlingar.
Nu var de la Rose åter ensam utövare, men även denna
gång skulle detta vara endast en
kort tid. För i februari 1784 får
magistraten i Malmö en skrivelse
av en bokbindarmästare Lars
Larsson Lake, som ansöker om
att bli borgare i staden. Lake
var borgare i Karlstad och gift
med en änka Catar Kruskopf Fig. 14. På tomten med det rödmålade huset vid Landbygatan i kv. Stjärnan, låg tidigare ett ettvåningshus som
och sökte kanske nu bättre bokbindare Magnus de la Rose bebodde 1780- 1798 och
lycka och försörjning i Malmö.
hade sin verkstad. - Foto: Staffan Gudmundsson.
Magistraten var inte sen med
svar på hans ansökan, för den 6 mars fick han beviljat burskap i staden. Nu visade
det sig emellertid att denne Lake fick en stämning på halsen den 10 augusti samma
år då han hade överfallit en artillerihantlangare Ek och därefter är han som bortblåst
i arkiven och förmodligen även från staden.
Efter bokbindare Lakes snabba tillbakadragande var de la Rose ensam utövare i
staden för tredje gången på kort tid och han var nu 60 år gammal. Han fortsatte sin
verksamhet, men i början av 1785 skedde honom den olyckan att hans tredje hustru,
Magdalena Schneider, avled den 28 januari, 43 år gammal och av någon anledning
lämnar han in ansökan om uppsägning av sitt burskap den 26 september samma år
och får det beviljat den 12 oktober, och skulle därmed, som det står i beslutet, "utav
fattigkassan få njuta understöd ". Men om man studerar stadskassans räkenskaper
1786 finner man femton räkningar till staden för inbindningar av böcker, och
samtliga är underskrivna av M åns de la Rose. Inga uppgifter har påträffats om att
han har återtagit sitt burskap, men av någon anledning fortsätter han sin verksamhet
och skulle göra så ända fram till 1797 och den 2 november 1798 avlider han, 74 år
gammal, i sitt hus 618 vid Landbygatan och blir begravd den 6 november på Caroli
kyrkogård. I bouppteckningen efter honom finner man bl a "Bokbindarverktyg och

några gamla böcker."
I räkenskapsboken 1786, där de la Roses räkningar påträffades, finns ytterligare
en räkning från en okänd bokbindare för att ha inbundit "2 stadsprotokoll 17821783", daterat den 23 december 1784 och undertecknad Hans Suell. Vid närmare
granskning om denne Hans Suell finner man att han var född den 6 februari 1758
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i Landskrona och att fadern var handelsman Paul Suell i samma stad, bevisligen
släkt med malmögrenen Suell.
Bokbindare Hans Suell befinner sig alltså vid slutet av 1784 i Malmö och har
då fått tillåtelse att driva bokbinderiyrket för tillfället utan något burskap. Ett år
senare, den 4 november 1785, gifter han sig med 26-åriga Anna Catharina Bartel,
dotter till Carl Friedrich Bartel som var kantor i Caroli kyrka.
Kantor Bartel kom troligen till Malmö någon gång under 1770-talet. Åren
1776-1782 är Bartel med sin familj boende i gården 221 vid Östergatan och
sistnämnda år avlider Bartels hustru. Från 1784 finner man Bartel som ägare och
boende till gården 55-56 vid Grönegatan i kv. Jerusalem med döttrarna Anna och
Margareta. Det var på denna gård Hans Suell "hemmavigdes" med Bartels dotter
Anna och här blev de bosatta.
Inte förrän den 11 december 1786 fick Hans Suell burskap och då i samband med
att han visade upp sitt mästarbrev från Karlskrona. Men hans jordiska liv skulle inte
bli långt. Han avled redan den 8 maj 1788, endast 32 år gammal.
Snart skulle avlidne Hans Suells plats tillsättas av ny bokbindare och det var också
änkans räddning att få någon som kunde överta hennes avlidnes makes verkstad
och ingå äktenskap med henne. En bokbindare Gustaf Adolph Lange framträder
i handlingarna som den som skulle överta Hans Suells verkstad. Han är 34 år
gammal då han får burskap den 25 november 1789 och ingår också äktenskap med
Suells änka Anna Catarina Bartel, den 18
december samma år.
Vid den här tiden är Lange och de la Rose
stadens enda bokbindare. Langes hustrus
fader, kantor Bartel, som fortfarande var
ägare till gården 55-56 då Lange tog över
Suells verkstad, avled i sitt hem den 10
augusti 1791 och därmed blev Lange ägare
till gården.
I Langes verkstad omnämns 1791 en
28-årig bokbindargesäll Johan Wessing
från Köpenhamn. Året efter finns även en
lärgosse hos Lange vid namn Johan. År
1793 säljer Lange gården 56 men är boende
Fig. 15. Dombok från 1796 i Rådhusrätten
1 i Malmö arkiv. En av de sista böcker som
bokbindare Magnus de la Rose band in for stadens
räkning. - Malmö Stadsarkiv.
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med sin hustru och har sin verkstad
på gården 55. De följande åren fram
till 1796 är denne Johan skriven som
lärgosse Löfgren, men 1797 står han
som gesäll och är kvar hos Lange
fram till 1800 och har då sagt "adjö"
till sin mästare och gett sig ut på sin
gesällvandring. Då bokbindare de
la Rose avled 1798 är Lange nu den
enda bokbindaren i Malmö.
Ar 1804 har Lange två bokbindarFig. 16. Bilden visar den plats där gården 55-56 gesäller i sin verkstad, en Georg
vid Grönegatan låg i kv. Jerusalem, mitt emot
Humlegatans södra mynning, som bokbindaren Wilhelm Sterenius från Stockholm
Hans Suell tog över efter sin svärfader Carl Bartel och dansken Wessingsom fortfarande
är kvar sedan 1791. Men bara ett par
och hade sin bostad och bokbinderi. - Foto: Staffan
Gudmundsson.
år senare, den 17 april 1806, avled
Lange och hans änka får nu ta över
verkstaden och vid hennes sida står Wessing som en ståndaktig soldat. Även gesällen
Sterenius fortsätter att arbeta hos änkan och 1808 står han som verkgesäll där, vilket
betydde att han var på väg att göra sitt mästarprov och bli mästare.
Då Langes änka, Anna Catarina Bartel, vid den här tiden fortfarande inte hade
gift om sig, skulle det vara naturligt att vänta sig att Sterenius skulle ingå äktenskap
med henne och överta hennes verkstad, men så blev det inte. Sterenius fick burskap
den 14 mars 1808 och den 22 april samma år gifte han sig med gördelmakare Niclas
Bolins 20-åriga dotter Anna Maria och tog över Bolins gård 615 på Lilla Torg i kv.
Stjärnan. Staden har nu två bokbinderier, nämligen Langes änka vid Grönegatan
och Sterenius.
Efter att Sterenius hade lämnat Langes änka och blivit egen mästare fick nu
änkan fortsätta kämpa för att hålla verkstaden vid liv med sin gesäll Wessing och
så var förhållandet fram till 1811 då en Löfgren omnämns i mantalslängden som
verkmästare hos henne. Det skulle visa sig att denne Löfgren, som var 37 år gammal,
var pojken som gick som lärling hos Lange och sedan gick ut som gesäll. Nu var
han tillbaka efter 11 år och blev verkmästare i samma verkstad hos Langes änka.
Hans fullständiga namn var Johan Fredrik Löfgren och var född i Halmstad den 20
oktober 1773. Fadern var tenngjutare Johan Löfgren och modern var Brita Sjöstrand.
Efter sin gesällvandring söker nu Löfgren att nedsätta sig i Malmö och ansöker
om burskap som han får beviljat den 20 maj 1811 och mycket riktigt; han gifter
sig också den 19 juli samma år med Langes änka Anna Catarina Bane!, som nu
var 52 år gammal.
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Då Löfgren nu tog över bokbinderiverkstaden på Grönegatan är han den tredje bokbindarmästaren i rad i samma gård, och den
danske gesällen Wessing är fortfarande kvar i
verkstaden efter 20 år och har nu blivit 48 år
gammal.
Hur gick det då för bokbindare Sterenius
som fick burskap 1808? Ja, under år 1813
flyttar han med familjen till gården 702 vid
hörnet Hjulhamnsgatan och Per Weijersgatan
i kv. Gyllenstjerna och inrättade här sitt
bokbinderi. Men det började inte så bra i det
nya huset, för året efter rymmer hans 26-åriga
hustru Anna Maria Bolin från familj och allt,
och Sterenius ingick nytt äktenskap i slutet av
1815 med Anna Margareta Strömbeck.
En olycka eller snarare tragedi kom även
att drabba Löfgren en tid senare. I ett brev till Fig. 17. Bland de forsta arbeten bokrådhusrätten den 6 november 1819 förklarar bindare Johan Löfgren gjorde till
han att hans gods har blivit helt förstört på sjön staden var att binda in rådhusrättens
handlingar angående rannsakningen
och p g a detta har han fått fatta ett viktigt av allmogen, det s k Klågerupupproret
beslut. För att han och hans hustru inte skall gå 1811. -Malmö Stadsarkiv.
under och han själv inte skall hamna i fängelse
anhåller han om konkurs och avstår från all sin egendom till sina kreditorer då han
flera gånger har blivit lagsökt. Efter rättsliga turer fastställdes konkursen och den
19 januari 1820 hölls auktion på Löfgrens egendom som finns att läsa i Malmö
Auktionskammarens arkiv. Det måste ha varit smärtsamt för paret Löfgren att se
hela sitt bohag upplösas. Av lösöret, som bestod av cirka 200 föremål, köpte hans
yrkeskollega bokbindare Sterenius en del av stugans interiör som chiffonje, ett
antal skåp, kanape, soffa, klaffbord, flera stolar och kista. Löfgrens verkstad köpte
magistratssekreteraren Centervall som passade på att även köpa gödselhögen! Med
konkursen upphörde även den gamla bokbindargården vid Grönegatan.
Aret efter auktionen är Löfgren med familjen boende i gården 806 vid Stora Kvarngatan, men trots vad som hade hänt, var gesällen Wessing fortfarande kvar och är nu
56 år gammal. Efter ytterligare några flyttningar är de boende i gården 141 vid
Mårtensgatan i kv. Magnus Smek. Under denna tid finns Wessing fortfarande vid
familjens sida, men en kort tid därefter blev han sjuk och den 22 mars 1825, vid 61 års
ålder, avlider han. En gammal skrågesäll hade lämnat in efter 33 år i bokbindaryrket
och blev begravd på nya begravningsplatsen och inga kyrkklockor hördes.
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Hos Löfgren arbetade, förutom Wessing, ytterligare en bokbindargesäll vid namn Gustaf
Enbom. Han hade under sin
gesällvandring arbetat bl a i Finland och Tyskland och vid
slutet av 1824 ansöker han om
burskap och får det beviljat den
28 mars 1825 och blir borgare i
Malmö som bokbindarmästare.
Ar 1826 är Löfgren ännu
verksam med sitt bokbinderi,
Fig. 18. Hörnan vid Hjulhamnsgatan och Per Veijersgatan
om än i liten skala och familjen
idag, på baksidan av Ahlins i kv. Gyllenstjerna. Vid
är nu boende i gården 158
denna hörna låg ett ettvåningshus som bokbindare Georg
vid Mårtensgatan i kv. Erik Sterenius bebodde 1813-1832 och bedrev sitt bokbinderi.
Menved men några år senare - Foto: Staffen Gudmundsson.
omnämns de som utfattiga.
Löfgrens hustru Anna kom till fattighuset "Conowska Ladugården" vid Själbodgatan
där hon avled den 3 maj 1832, 73 år gammal
och blev begravd som "fattiglik ". Löfgren som
nu var 58 år, gifte om sig den 11 september
samma år med änkan Betsi Jakobina Ryberg
och båda står som fattighjon. Löfgren och
hans andra hustru fick uppleva en kort
tid tillsammans och den 22 februari 1836
avled Löfgren och blev begravd på nya
begravningsplatsen som facciglik. Änkan
Betsi följde en kort tid efter, då hon gick bort
den 13 augusti samma år och begravdes på
samma plats som fattiglik.
Löfgrens yrkeskollega Sterenius, som var
bosatt och hade sin verkstad vid Hjulhamnsgatan från 1813, flyttade till gården 158 vid
Mårcensgatan 1832 i samma hus som Löfgren
Fig. 19. Rådhusrättens dombok 1828 var ett av
de sista arbeten av bokbindare Johan Löfgren
till staden. Stadskassans räkenskap er 1829 i
Borgerskapets arkiv i Malmö. - Malmö Stadsarkiv.
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då bor i. Här scannar han och hustrun till 1835 då de flyttar till Östra Förstaden
34 vid Östra Förscadsgacan i kv. Axel. N ågra år senare avlider Scerenius den 22
september 1838, och blir begravd på familjens gravplats på Nya Begravningsplatsen.
Scerenius hustru, Anna Margareta, kom att scanna vid hans sida hela livet, till skillnad
från hans första hustru och avlider 86 år gammal, den 22 maj 1865 i "Möllerska
Fattighuset" vid Rörsjögacan.
Under skråväsendets sista tid skulle det framträda ytterligare några bokbindare
i Malmö. Bokbindare Nils Mattias Råbinson fick burskap den 13 december 1828
och Nils Petter Brunskog fick burskap den 18 maj 1839. D en sista bokbindaren som
blev skråmäscare i Malmö före skråväsendets upphörande i Sverige 1846 var Johan
Abraham Scerenius som fick burskap den 4 juli 1842 . H an var son till bokbindare
Georg Wilhelm Scerenius som avled 1838.

Källor och litteratur
Otryckta källor
Arkiv
Malmö Stadsarkiv (MSA)
Kämnärsrätten i Malmö arkiv
Magistraten i Malmö arkiv
Rådhusrätten i Malmö 1 arki v
Malmö Auktionskammarens arkiv
Borgerskapet i Malmö arkiv
Tryckta källor
Litteratur
Schiller, Harald, Skåne genom två sekler, Malmö 1934.
Svenska skråsigill, Nordiska museets handlingar: 20, Stockholm 1944.

24

D AMEN I KOFFERTEN

Damen i kofferten
A v A NETTE SARNÄS

När den eleganta damen i 40-årsåldern steg av tåget på stationen i Monte Carlo
en dag sommaren 1907 verkade allt som vanligt. Hon bad att få sina koffertar och
väskor transporterade till sitt hotellrum på hotellet vid Boulevard de la Condamine.
Stationsbäraren blev djupt imponerad av hennes eleganta kläder av senaste snitt och
rikedomen av smycken, främst diamanter och pärlor i olika skepnad, som utgjorde
kronan på verket. Droskresan tog henne till hotell Bristol vid stranden där hennes
svit hade utsikt över Medelhavet. Ganska snart hade hon gjort sig hemmastadd i
svit nr 48 och spritt ut sina ägodelar. Sminkburkar och andra toalettsaker stod här
och där och hennes många peruker hukade i garderober och skåp. Nattlinnet låg på

t :. .-..-.
Fig. 1. Monte Carlo i början av 1900-talet. Kasinot med sin kupol och två små spetsiga torn
syns till vänster vid havet. - i]kort i privat ägo.
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sängen, cigaretter och cigarrer var utplacerade inom bekvämt räckhåll. Hon började
läsa i romanen "Le Mariage de Chiffon", som visserligen var lite roande men inte så
särskilt intressant. Hennes kära smycken låg i askar, lådor och skåp och hon tittade
ofta på sina broscher, armband och halsband. Som alltid hade hon med sig ringen
med initialerna L.L., ett ömt vårdat minne. Ett annat smycke hon ofta hade på sig
var en berlock i form av ett hjärta med samma initialer. Hon hade även ett guldur
med E.E. graverat i boetten. Hon gick på kasinot och spelade, tillbringade timmar på
olika kafeer, umgicks glatt med alla i societeten men allra helst med grevar, baroner
och markiser. Hon sov länge på morgnarna och skrev gärna brev till sina bekanta i
Köpenhamn och Stockholm. Bevisen på denna omfångsrika korrespondens låg på
olika platser i rummen. Men få, om någon, kände till hennes hemlighet: att hennes
liv börjat i största armod i Malmös och Köpenhamns slumområden, och ingen kunde
veta att hennes liv skulle sluta i största fasa och bli omskrivet av tidningar världen
runt. Hur blev Emma Erika Ester Ahlqvist Levin damen i kofferten?
Historien tog sin början den 2 juli 1835 när Lars Herman Ahlqvist föddes i
Trelleborg, som son till snickaren Christian Ahlqvist och hans hustru Christina
Smitt. Lars Herman var yngst av fem barn. Familjen var fattig och Lars Herman
flyttade hemifrån när han var 16 år, och vid 17 års ålder kom han till Malmö som
skräddargesäll. Aret var 1852. Han kom att stanna hos skräddare Damström i hus
nr 599 vid Stortorget i fyra år för att lära sig sitt hantverk. Ar 1856 gav han sig ut
på gesällvandring till okänd ort och dyker inte upp i handlingarna igen förrän i
november 1857. Då befann han sig i Köpenhamn där han träffat en flicka. Flickan
hette Andrea Johanna Bernhardina Knutsson och var född den 11 juni 1836 i
Helsingborg. Hennes far var en färjemansdräng vid namn Johannes Knutsson och
modern hette Christina Högström. Färjemännen var de som skötte färjorna mellan
Helsingborg och Köpenhamn genom att ro och segla över på beställning. Flickan
Andrea kallades av familjen Anna Johanna och var yngst av fyra barn. Fadern dog
när hon var fem år gammal och modern när hon var tolv. Anna Johanna blev då
piga i olika hushåll i Helsingborg. Ar 1854 fick hon plats i ett hem där en av de
andra pigorna hette Maria Christina Ahlqvist, vars bror var en viss Lars Herman.
Flickorna verkar ha kommit bra överens och 1855 flyttade de tillsammans till
Ängelholm och blev pigor hos en handskmakare vid namn Frank. Den 22 april
1857 utvandrade de tillsammans till Köpenhamn. Kände Lars Herman och Anna
Johanna varandra redan då? Eller träffades de i Köpenhamn? Det är oklart men
den 17 maj 1858 föddes deras son Carl Gustaf i Köpenhamn och döptes den 27 juni
1858 i Helligånd sogn. Några månader senare, den 12 september 1858 gifte de sig i
Köpenhamn i samma församling. Andre sonen, Frans Christian, föddes sedan den 26
januari 1860. Några månader senare gifte sig Lars Hermans syster och Anna Johannas
goda väninna Maria Christina Ahlqvist i Köpenhamn med en tyskfödd murarlärling
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vid namn Johan H einrich Frederik Radder.
Familj en Ahlqvist, nu fyra till antalet av de
155 000 som bodde i Köpenhamn, bodde i
de fattigas te områdena, där folk trängdes i
osanitära småhus och nöden var stor. D et var
svårt fö r Lars H erman att få arbete. I hopp om
att få det bättre flyttade fa miljen till M almö år
1861. M an reste över sundet med den dagliga
Fig. 2a och 2b. D etalj av A. U Isbergs karta över
Malmö år 1875. Emma foddes i hus nr 803 i hörnet
Grönegatan-Norregatan och bodde under sittforsta
levnadsår även i nr 783 i kvarteret Möllebacken
vid Kvarngatan, i murmästare Ekelunds hus. För
den bostaden betalade familjen A hlquist 4:50 kr i
hyra/månad. Verifikationen till mantalslängden år
1862 visar hushållets medlemmar. Hyreskostnaden
finns angiven på hyresvärdens verifikation. Man
kan också se att Lars "Harman" Ahlqvist stavade
ganska personligt: "Kjöbnhvan" for Köpenhamn,
Mal/mö och Trelbborg. - Borgerskapet i Malmös
arkiv volym G!!!cb: l 77.
l"ON(i J-.: 1./

27

DAM EN I KOFFERTEN

ångbåtsförbindelsen som funnits sedan år 1844. Den 24 april 1861 föddes i hus nr
803, "i sergeant Osbergs hus" vid Grönegatan parets första flicka . Hon fick namnen
Emma Erika. Området runt Grönegatan var ganska ruffigt och ökänt som tillhåll för
fattigt folk, bråkstakar och damer ur det lätta gardet. Man hade lämnat Köpenhamn
och hamnat i Malmös slum istället. När Emma Erika var några månader gammal
flyttade man till hus nr 783 inte långt från födelsehuset men tydligen blev livet inte
bättre för familjen. När Emma var ett år gammal bestämde man sig för att lämna
Malmö och for över sundet igen . Den 25 april 1862 var man tillbaka i Köpenhamn.
I Köpenhamn fortsatte deras liv i samma stil som tidigare. Lars Herman Ahlqvist
försörjde familjen på korta ströjobb som skräddargesäll och man försökte hitta
billigast möjliga bostad. Anna Johanna fick hjälpa till med försörjningen på alla
sätt hon kunde, kanske genom att sy hemma, tvätta eller skura trappor. Barnen fick
förmodligen klara sig själva ute på gatan eller bakgården till stor del. Och ständigt
blev det fler munnar att mätta. Den 20 september 1863 föddes Fredrik Wilhelm i
Trinitatis sogn, 1 när familjen bodde på Adelgade 37 (men han döptes inte förrän 3 juli
1864), och den 14 juli 1865 föddes Elvira Eleonora i samma församling, men då hade
man flyttat till N0rrevold. Emma Erika var nu mellanbarnet av fem. Situationen blev
desperat för föräldrarna . Tre av barnen
drabbades av en smimam ögonsjukdom
och togs in på lasarett. Fadern kunde
inte betala kostnaden för vården på
lasarettet så hela familjen skickades
tillbaka till Malmö av fattigvården i
Köpenhamn.
I februari 1866, när Emma Erika var
nästan 5 år gammal, kom familjen till-

Fig. 3 . Hit tiLI Adelgade flyttade familjen
när man återvänt till Köpenhamn. Under
1800-talet fick de fallfärdiga husen vid
Adelgade och granngatorna alltmer karaktär
av hyreskaserner och slum. Det var gott om
värdshus och bordeller. Det fanns också en
hög koncentration av olika slags brottslingar
och slagskämpar boende i detfattiga området.
Annu under den tyska ockupationen 194045 var området så illa beryktat att de tyska
soldaterna förbjöds att vistas där efter
mörkrets inbrott. Vykort över bakgård i
Adelgade i Köpenhamn . - I privat ägo.
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Fig. 4. En av Arbetsinrättningens byggnader i hörnet av Västergatan-Långgårdsgatan. Emma
togs in här några månader år 1866 tillsammans med sin mamma och syskon. - Foto: Malmö
stadsarkiv.

baka till Malmö och togs genast in på Arbetsinrättningen. 2 Arbetsinrättningen låg
på väster, i hörnet av Långgårdsgatan och Västergatan. De som togs in på Arbetsinrättningen var en blandad skara, arbetslösa, bostadslösa, föräldralösa , ibland
kroppsligt eller mentalt sjuka, alkoholiserade eller handikappade, men alla helt
utfattiga. Vistelsen på Arbetsinrättningen var inte någon förvaring eller hotelltillvaro.
De intagna förväntades arbeta. Utom under vintermånaderna ringdes i klockan för
väckning redan halv sex på morgonen, då alla skulle gå upp, tvätta, kamma och
klä sig och bädda sin säng. Efter en timme ringdes igen och alla fick ställa upp sig
i nummerordning för inspektion: ute på gården om vädret tillät det, annars inne.
Uppsyningsmannen inspekterade, förrättade morgonbön och indelade sedan hjonen
till de olika arbetena. Därefter ringdes i klockan till frukost . Matportionerna var
utställda på respektive plats. Alla fick ställa sig på sin plats tills alla kommit in. En
ny ringning i klockan meddelade att man fick sätta sig och äta. Nästa ringning
meddelade att måltiden var slut och alla fick resa sig och lämna matsalen. Fjärde
ringningen, när det blivit ljust, eller klockan sju på morgonen på vintern, meddelade
att arbetet skulle påbörjas och fortsättas till middagstiden, klockan halv tolv. En ny
ringning kallade till middag i matsalen. Därefter var de intagna lediga till klockan
halv två. Därefter ringdes igen, till eftermiddagsarbetet som pågick till klockan sju på
kvällen. Efter aftonmåltiden hölls aftonbön varefter man var ledig till klockan nio, då
en sista ringning kallade alla till sängs. Halv tio hölls aftoninspektion, sedan släcktes
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ljuset och rummen stängdes. De intagna fick inte avlägsna sig från Arbetsinrättningen
utan tillstånd, de fick inte lägga sig i sängarna under vilotimmarna, fick inte lämna
sina arbetsställen utan tillåtelse från vakcbecjänt eller ordningsman, inte besöka
krogar och näringsscällen om de arbetade utanför inrättningen och inte heller ca
med sig brännvin eller starka drycker till inrättningen. Denna högst inrutade tillvaro
blev under några månader Emma Erikas, hennes mors och syskons liv. Man kan
förstå att de ville därifrån så snart som möjlige.
Den 20 februari 1866 beviljade fattigvården i Malmö familjen tillfällige understöd
med 1 riksdaler, enligt en bevarad kvittens. Efter några dagar fick Herman Ahlqvisc
tillåtelse att resa till Helsingborg för att söka arbete där. I början på april kom även
Anna Johanna och de fem barnen dit. Kanske var det till resan som hon fått 7
riksdaler av Malmö fattigvård, vilket kvitterades den 4 april. Förmodligen hoppades
man att familjen Ahlqvisc skulle bli någon annans problem. Familjen förefaller inte ha
blivit kyrkobokförda i Helsingborg, så var de bodde är osäkert. Kanske kunde de bo
hos Anna Johannas äldre syster Carolina Cecilia, som var gift med en hökerihandlare
Lund från Danmark, eller hos hennes bror Carl Magnus Knutsson, fiskare, sjöman
och färjeman, men han var gift och hade flera barn, så han hade förmodligen inte
plats. Den andra brodern Nils Petter var sjöman sedan 1848 och på okänd ort. I
början på maj månad for Herman Ahlqvisc till Köpenhamn för att söka arbete där.
Det var det sista någon av dem såg av honom. Efter en tid i Köpenhamn utan att få
arbete, "sades det att fadern reste vidare i sällskap med flera andra skräddargesäller
till Skottland". Anna Johanna och de fem barnen fick vända sig till fattigvården i
Helsingborg3 och be om understöd. Anna Johanna bad om försörjningsunderscöd
och menade att hon skulle kunna försörja sig och barnen på 200 riksdaler årligen
fördelat på kvartalsucbecalningar. Helsingborgs faccigvårdsscyrelse verkar inte ha
varit pigg på sådana utbetalningar. Under juni, juli och halva augusti månad fick de
annat stöd. De finns med i rullorna för utspisning utanför fattighuset, vilket förefaller
ha inneburit att de fick middag och aftonmat och torrskaffning. Middagen kunde
bestå av soppa med kött, ärter med fläsk eller välling med sill; medan aftonmaten
var gröt med mjölk eller "pocäcer, sill och dricka". Torrskaffningen var bröd, smör
och sill. Sedan vände sig fattigvårdsscyrelsen i Helsingborg till sin motpart i Malmö
och bad dem ca hand om problemet. Malmö accepterade att familjen Ahlqvisc var
deras ansvar och betalade fattigvården i Helsingborg för familjens "underhåll och
hemförskaffningskostnad". Enligt räkningen fick Malmö betala för 204 portioner
middag med bröd (26 riksdaler), 1042 skålpund bröd (13 riksdaler), hushyrehjälp
för 12 riksdaler och respenningar till Malmö för 10 riksdaler. 4 Så kom de helc
utblottade tillbaka "med ångbåcslägenhec" till Emma Erikas födelsestad. De hade
varken bostad eller försörjning utan fick förlita sig på fattigvården, av vilken de till
att börja med fick 6 riksdaler i månaden och 20 skålpund bröd i veckan.
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Fig. 5. Den 20 juni 1866 skickade Helsingborgs Jattigvårdsstyre!se en räkning till
Malmö for de utlägg de haftfor underhållet
av skräddare Ahlqvists hustru och barn. Av
brevet framgår att Ahlqvist själv rest forst
till Köpenhamn och sedan till Skottland
med andra skräddargesäller. Det var det
sista hustrun och barnen såg av honom.
Helsingborgs Jattigvårdsstyrelses arkiv på
Helsingborgs stadsarkiv. Koncept av utgående skrivelser år 1866. Brev till Malmö
Jattigvårdsstyrelse. Volym B2: 1 nr 33.
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Fig. 6. Emma togs in som flicka nr 1 på det
nyöppnade Malmö barnhem år 1866. Av
barnhemmets handlingar finns nu endast en
rulla bevarad. Idagforvaras den på landsarkivet
i Lund. - Foto: Anette Sarnäs.

Flicka nr 1
Anna Johanna och hennes fem barn i åldrarna 1-8 år befann sig nu i en hopplös
situation. Av någon anledning ansåg fattigvården, och kanske modern också, att det
bästa var om Emma Erika togs in på det nyöppnade barnhemmet. Den 1 oktober
1866 blev hon flicka nr 1 i rullan.5 Barnhemmet, som drevs av föreningen Malmö
barnhem, var då beläget i det Himmelmanska huset i Östra Förstaden och tog endast emot flickor. Föreningens uttalade mål var att ge de intagna flickorna ett gott
familjeliv med moderlig omvårdnad och omsorg och bästa möjliga fostran. De som
rent faktiskt skulle göra detta var föreståndarinnan Chatarina Sandberg, en 26-årig
lärarinna, och den anställda pigan Christina Olsdotter, samt efter några år även
den anställda lärarinnan Christina Beckstrand. Barnhemmet finansierades genom
gåvor och donationer från privatpersoner eller föreningar, och genom auktioner av
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insamlade saker.6 Samma dag som Emma togs in, antogs ytterligare en flicka, en
Emma Kristina Börgesson, född 1863 i Malmö, vars far var död. Så startade man
verksamheten, med en liten femåring och en treåring. Samma månad kom fyra flickor
till, av vilka de två äldsta var åtta år. M ånga av flickorna hade förlorat åtminstone en
förälder och ofta stod fattigvården som målsman och som den som betalade avgiften.
För Emma finns dock antecknat "utan betalning". Avgiften för en del av flickorna
betalades av en eller två välvilliga personer, men ibland var det en hel grupp som
betalade tillsammans. I ett fa ll var det så många som fjorton olika personer som slog

Fig. 7 Barnhemmet Låg år 1872 på L.B-torp vid nuvarande Föreningsgatan, nära den p lats där
stadshuset Ligger idag. På fotot syns såväl personalen som alla barnen. Emma var 11 år när fotot
togs och bör vara en av flickorna på de övre trappstegen. Ar 1872 var platsen for barnhemmet
utanför staden, och omgavs av Lantställen, trädgårdar och åkrar. Föreningsgatan varfrån början
Landsvägen från Lund. Föreståndarinnan Chatarina Sandberg översta raden till vänster och
Lärarinnan Christina Beckstrand överst Längst till höger. - B ild ur boken Malmö barnhem.
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sig samman för att betala för en flicka. De flesta flickor stannade på barnhemmet
tills de konfirmerats, ett fåtal hämtades i förtid av en av sina föräldrar, några dog
av sjukdom och för en flicka finns antecknat att hon var så "svår att hon med stora
svårigheter kunde vistas å hemmet". Denna Hilda Maria Carlsson hade tagits in på
hemmet år 1869 då hon var åtta år gammal, men lämnades tillbaka till fattigvården
år 1873, vid tolv års ålder. Fattigvården utackorderade henne till en åbo i Yddinge
där hon stannade till sin konfirmation i Malmö. Därefter hade hon flera kortare
tjänster innan hon under tjänst hos "Magnusson på Johanneslust" blev förförd av
honom år 1879. Sedan var hon två år i Köpenhamn innan hon blev registrerad i
Malmöpolisens liggare över lösaktiga och prostituerade kvinnor. I liggaren noterade
polisen att hon rest till Tyskland år 1882.
De flesta av barnhemmets flickor växte upp till "dugliga och präktiga människor'',
som det heter i en jubileumsskrift och många bibehöll kontakten med hemmet
även i vuxen ålder. Hemmets julfest var ofta årets höjdpunkt för barnen. Förutom
barnen och tjänstepersonal deltog alltid också styrelsen med sina familjer. Under
Emma Erikas tid på barnhemmet fick flickorna sin skolundervisning på hemmet,
och fick då läsa biblisk historia, katekesen, fäderneslandets historia, geografi
och grammatik, vilket de ibland fick demonstrera när föreningen höll årsmöte.
Flickornas antal var under Emmas tid i genomsnitt 25, vilket fyllde hemmet till sin
bristningsgräns. I maj 1870 flyttade därför barnhemmet till det större L.B -Torp,
som låg vid Föreningsgatan. Där blev det dock fullt från första början. Ett fotografi
från år 1872, när Emma var 11 år, visar flickorna prydligt uppställda på trappan till
barnhemmet i likadana kläder och strikta frisyrer. Ett par av de mindre flickorna
förefaller hålla en docka i knäet. Emma Erika måste vara en av flickorna på de två
översta trappstegen. I barnhemmets liggare finns för 1872 de enda anteckningarna
om Emmas skolgång på hemmet. Hon fick betyg i kristendom, svenska språket,
naturkunnighet, räknekonst, svensk historia, geografi, välskrivning och sång samt
flit och uppförande. Hon fick sina högsta betyg i naturkunnighet och räknekonst
(ab) och lägst i svenska språket (c). I övriga ämnen fick hon b, men ab i uppförande.
När flickorna skrevs ut från hemmet, vanligen i samband med konfirmationen,
fick de en uppsättning med kläder med sig och en byrå att förvara dem i, samt en
särskild konfirmationsutstyrsel. Dessutom fick de en sparbanksbok med 1 riksdaler
innestående, för att "uppmuntra barnen till sparsamhet". Under en period fick de
även ett inbundet exemplar av Rosenius "Pietisten" och Ahnfelts andliga sånger.
Barnhemmet hade redan från början en stark bindning till den då nygrundade
Malmö Missionsförsamling (nuvarande lmmanuelskyrkan) och många av de som
ingick i barnhemmets styrelse ingick även i missionsförsamlingens styrelse. Hemmet
försökte så långt möjligt ordna lämpliga platser åt flickorna och ofta har man
antecknat i liggaren var någonstans de fick tjänst. För några följdes dock den första
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tjänsten av en helt annan typ av arbete. Av de sammanlagt omkring femtio flickor
som var på barnhemmet under Emmas tio år där, kom sju att sedermera registreras
av polisen som prostituerade, en av dem under hela tjugotvå år.
I december 1875 flyttade hemmet igen, nu till Annelund, "i närheten av nya
begravningsplatsen bakom vägen till förstäderna'', dvs. i närheten av Pauli norra
kyrkogård. Det var en villa i två våningar med en rymlig veranda och en stor
trädgård. Det var härifrån Emma Erika skrevs ut våren 1876, efter att hon den 15 maj
1876 konfirmerats i Malmö S: t Petri kyrka.7 Hennes konfirmationsbetyg hörde inte
till de bättre. Hon fick "be", men å andra sidan fick många andra flickor också det.
Ett fåtal fick "c" och några fick "a, ab" eller "b".8 Barnhemmet hade ordnat pigplats
åt henne hos trädgårdsmästare Möller i Södra Förstaden. Möllers trädgårdsmästeri
förefaller ha varit en ganska stor rörelse. Förutom hus och tomt där familjen bodde
i Södra Förstaden ägde han också 8 tunnland av förstadsegendomen Uppland.9
Trädgårdsmästaren Hans Möller var 47 år gammal, hans hustru Maria Charlotta
Enbom likaså. Deras fyra söner, Carl Fredrik, 20 år, Frans Wilhelm, 17 år, Oskar
Magnus, 15 år och Hans Axel, 12 år, hjälpte till med trädgårdsmästeriet men man
kan nog gissa att den yngsta nya pigan i huset också intresserade dem. Hur upplevde
Emma Erika det, som under de senaste tio åren vuxit upp i en miljö med nästan
enbart kvinnor och flickor, att helt plötsligt vara i ett så mansdominerat hushåll?
Om någon av pojkarna eller männen i huset var oönskat närgångna, kunde hon
värja sig? Eller var det redan här hennes framtid bestämdes? I hushållet fanns en
annan piga sedan några år, Ingrid Andersdotter från Grön by, som var 22 år gammal.
Pigan Carolina Matilda Lundgren lämnade hushållet ungefär när Emma Erika kom
dit och pigan Sofia Maria Andersson, 20 år gammal, ursprungligen från Ramdala,
kom dit år 1877, närmast från restauratören Ahlström på hotell Stockholm.

Familjens liv utan Emma
Från september 1866 till december bodde Anna Johanna och de andra fyra barnen
på Jöns Pilsgatan 18 på väster, men sedan fick de en liten lägenhet, förmodligen
bara ett rum, på Mårtensgatan 14 i kvarteret Erik Menved VII i glasmästaren och
förgyllaren Carl Fredrik Fritz Söderbergs hus.JO Här dog Emmas lillasyster Elvira
Eleonora bara två år gammal den 26 november 1867 av scharlakansfeber." Många
på samma adress fick liksom familjen Ahlqvist understöd från fattigvårdsstyrelsen.
År 1869 var det förutom Anna Johanna fjorton andra personer där som fick understöd. Efter nästan fyra år på platsen flyttade Anna Johanna och Emmas tre bröder
år 1870 till kvarteret Jerusalem XXXVI, på Jerusalemsgatan 512 och fick fortsatt
fattigunderstöd med pengar och bröd. Enligt mamalsuppgiften från november 1871
hyrde Johanna Ahlqvist en lägenhet eller ett rum av åkaren Christen Andersson for
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en hyra av 60 kr per år. Andersson hade det året sex andra hyresgäster varav två var
polisbetjänter (som betalade 100 kr var i hyra) .13
Fattigvårdsunderscödec delades inte ut om inte underscödscagarna uppfyllde vissa
villkor och fö ljde de anvisningar de
fick av fattigvå rdens ordn ingsmän. I
systemet ingick att alla skulle infinna
sig till mönstring på rådhuset varj e
halv- och helår. Klockan åtta på morgon en fi ck d e st ä ll a upp sig till
besiktn ing inför styrelsen och krecsordningsm ännen, förkl ara åter en
gång varfö r de behövde understöd,
motta ordningsmännens omdömen
och styrelsens beslut. Om m an var
frånvarande från mönstringen utan
.................
gilcigc skäl miste man understödet.
Om det fa tti ga liv m an förde var
för oordencligc eller "d ålige" kunde
man mista sitt understöd och istället
tas in på arbecsinräccningen . A nn a
Joh ann a fick d e tre fö rsta åre n 6
riksdaler varje månad och 3 limpor
bröd varj e d ag, men från år 1869 fi ck
hon endast 4 riksdaler varj e månad
i hushyrebidrag och 2 limpor bröd
daglige n. Från år 1872 minskades
understöd et y tterli ga re till bara 1

Fig. Ba och Bb. Av Fattigvårdsstyrelsens
Matrikel över understödstagare framgår
att mannen rest till Skottland, att hustrun
och barnen bor på j öns Filsgatan 18 och
att de flr understöd med dels 6 kr/månad
och bröd varje vecka. (volym Dlb:2) I
fattigvårdsstyrelsens verifikationer finns
ett kvitto på de pengar man betalat
fattigvården i Helsingborg for familjens
uppehälle där: 204 portioner middag med
bröd, 1042 skålpund bröd, hushyrehjälp
och respengar till Malmö. (volym GV!a:62)
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bröd dagligen. 14 De kontanta pengarna fick familjen hämta förmodligen hemma
hos kretsordningsmannen, men veckans bröd avhämtades antagligen på
arbetsinrättningen. Fattigvården upphandlade varje halvår leverans av bröd hos
stadens hugade bagare, vilka ålades att leverera det till arbetsinrättningens gård varje
fredag förmiddag kl. 8. Brödet var antingen rågbröd eller franskbröd. Att understödet
sänktes måste ha medfört svårigheter, särskilt som hyran steg: i mantalsuppgiften
daterad i november 1874 uppges Johanna Ahlqvists hyra till 96 kr per år. 15 Själv
uppger hon att hon detta år har en inneboende: cigarrarbetaren Frans Ludvig Nilsson,
som kanske kunde hjälpa till med hyran.
År 1870 flyttade barnhemmet till L.B.-torp vid Föreningsgatan. Fick Emma
Erika ibland komma hem och träffa sin familj? Man hoppas ju det men det är
kanske inte så troligt.
Efter att Herman Ahlqvist varit frånvarande i sex år lät modern Anna Johanna
efterlysa sin man. Den 29 maj 1872 fick hon prästbevis för att göra efterlysningen.
I Konungens Befallningshavandes i Malmöhus läns kungörelser för den 7 juni
1872 kan man läsa att Malmö Rådhusrätts avdelning för brottmål "kallat och
förelagt skräddaren Lars Herman Ahlqvist, som sin hustru Anna Johanna Knutsson
egenvilligt övergivit och förlupit att inom natt och år efter denna kungörelses
uppläsande uti stadens närmaste socknars kyrkor inställa sig hos ovanbemälta sin
hustru till äktenskapets fortsättande." Kungörelsen lästes upp i stadens kyrkor och
i kyrkorna i de närmaste socknarna, men mannen lät inte höra av sig, så efter ett
år dömdes till äktenskapsskillnad den 25 juli 1873. Vad berodde det på att Anna
Johanna efter sex år ville skilja sig? Svaret finns i födelseboken: sonen Johan Viktor
föddes den 19 november 1872. Han står som son till Lars Herman och Anna
Johanna, men bevisligen hade mannen inte varit i Malmö alls. Faderns identitet
är därför oklar. Det enda man kan säga är väl att Anna Johanna träffat någon hon
hoppades kunna gifta sig med. Någon vigsel blev dock aldrig av och inte heller tog
hon ut någon formell skilsmässa. De äldsta barnen började nu bli gamla nog att
hjälpa till med familjens försörjning. Äldste sonen Carl Gustaf blev cigarrmakare
vid 17 års ålder år 1875 och sonen Frans Christian gick till sjöss samma år som
kock, när han var 15 år gammal. Den 16 januari 1876 födde Anna Johanna ännu en
dotter, Ida Carolina, som också står som barn till Lars Herman, men som knappast
var det i verkligheten. En tragedi drabbade familjen Ahlqvist strax efter Emmas
konfirmation: äldste sonen Carl Gustaf Ahlqvist dog i akut ledgångsreumatism och
lunginflammation den 22 juli 1876, bara 18 år gammal.
Familjens problem förefaller ha fortsatt. Frans Christian Ahlqvist, som kommit
tillbaka till Malmö från sin seglats och nu arbetade som cigarrarbetare blev gripen
av polisen i mars 1877 och anklagades tillsammans med en cigarrarbetare Johan
Radetsky (även känd som Lindström) för att ha misshandlat 15-årige Lars Sjunnesson
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så att blodvite uppstått. Brottet skedde en kväll efter kl. 20, då Sjunnesson var på
väg hem från sitt arbete med en kamrat. På Östra Kanalgatan mötte de Radetsky
och Ahlqvist. Sjunnesson menade att han blev överfallen utan orsak och att de
andra två var något berusade, medan Radetsky menade att Sjunnesson tidigare
kallat honom för tjuv, så han grep honom i rakkragen och ruskade honom, varefter
Sjunnesson tog upp en läderrem för att slå honom, och Radetsky kastade honom då
från sig. Ahlqvist vittnade om att han bara gått emellan för att förhindra mer våld.
Sjunnesson kunde inte säga vem som slagit honom så att han började blöda, men
han menade att båda slog. Rätten kunde inte på något sätt finna sanningen utom
genom edgång: Ahlqvist skulle då om han förmådde "värja sig från åtalet med ed
och således svärja och betyga att han inte tilldelat Sjunnesson något slag eller eljest
misshandlat honom." Han fick ett par månaders betänketid och rätten slog också
fast att han måste gå till förhör till sin själasörjare som skulle undervisa honom i
salighetsläran, edens vikt och varnas för mened. Ahlqvist tog aldrig någon ed, utan
gick till sjöss i april och dömdes därför till att ha slagit eller på annat sätt också
misshandlat Sjunnesson och både Radetsky och Ahlqvist blev dömda den 7 juni
1877 till böter på 15 kr för misshandel. 16

Fig. 9. Här vid]erusalemsgatan bodde Emmas mamma och syskon 1870-1878. -Foto: Leon
Fagercrantz. Bild från Malmö museer.
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Efter nära åtta år på Jerusalemsgatan förefaller något ha hänt som rörde upp vad
som trots allt varit en någorlunda stabil tillvaro för Anna Johanna och hennes barn.
En bidragande faktor kanske var att Christen Andersson höjde hyran till 100 kr/
år? 17 Den 1 april 1878 flyttade hon till Östra Förstaden 5, och bara sju månader
senare, den 1 november 1878, till Stora Kvarngatan 37 i kvarteret Möllebacken
XII. 18 Enligt mantalsuppgiften (för år 1880) bodde de i Möllebacken i "Dräjlige
hus". 19 Fem månader senare gick flytten igen, nu tillbaka till Mårtensgatan 14 och
kvarteret Erik Menved VII. 20 I samma hus bodde vid denna tidpunkt även Anna
Johannas svägerska Signe Johanna Ahlquist med sin man skräddaren Ekström,
deras två söner och fostersonen/systersonen Carl Magnus Ahlqvist. Vad kan ha
varit orsaken till detta rastlösa flyttande? Detta irrande finns noga dokumenterat i
fattigvårdsstyrelsens rullor över understödstagare, eftersom de flyttade mellan olika
fattigvårdsdistrikt.

Emmas liv tar en ny vändning
Efter ett och ett halvt år som piga hos Möllers slutade Emma Erika sin anställning hos familjen och trädgårdsmästeriet. Trädgårdsmästare Hans Möller hade
just dött (den 22 mars 1878), bara 49 år gammal, av "sinnessjukdom under form
av allmän förlamning". Denna diagnos är en neuropsykiatrisk sjukdom orsakad av
syfilis i framskridet stadium. Hans änka var då förmodligen svårt sjuk, eftersom
hon sedan avled i december av "livmoderkräfta". Emma Erika verkar inte ha varit
tilltalad av att fortsätta arbeta hos de fyra sönerna. Men när gav hon sig egentligen
av? Den exakta tidpunkten är osäker. Hon finns inte med i Möllers mantalsuppgift
som är daterad den 14 november 1877. Enligt urflyttningslängden skrevs hon ut
från Möllers den 8 april 1878 till Danmark. I hennes flytrningsbevis 21 antecknade
kyrkoadjunkten Fredlund att Emma Erika var till äktenskap ledig, att hon hade
"haft skyddskoppor" och att hennes kristendomskunskap var "antaglig". Reste hon
över huvud taget till Danmark?
Hon uppgav senare till polisen att hon istället fick arbete på Cigarr- och
Tobaksfabriken Föreningen i Malmö. Denna hade startats omkring år 1873 av
sjökaptenen Nils Werngren i kompanjonskap med Johan Chrisroffer Nilsson.
Fabriken låg på Östergatan 15, mittemot Caroli kyrka. En konkurrent, Cigarrfabriken
Unionen, låg på Östergatan 16, snett mittemot. Föreningen var en av de omkring tio
tobaksfabriker i Malmö, fabriker där man tillverkade förutom cigarrer, även röktobak
och snus. Många av de drygt 900 arbetarna på Malmös robaksfabriker var barn och
kvinnor. Särskilt sedan cigarrtillverkningen alltmer gjordes med hjälp av maskiner,
som kunde skötas av kvinnor (vilka hade lägre lön än männen) kom kvinnornas
antal i industrin att öka. Som 17-åring fick Emma Erika ha samma arbetstid som
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de vuxna, dvs 10 timmar. Hon fick
förmodligen göra något av de många
okvalificerade arbetsmomenten, som
att bereda tobaksbladen i olika steg
(sortering, fuktning, rensning), eller
såsa tobaksblad som skulle bli snus,
eller vara med i rullning och torkning
av cigarrer. Förutom tungt, smutsigt
och slitsamt arbete var cigarrarbetarna svårt utsatta av förorenad luft,
vilket ofta medförde att de led av
olika former av angrepp på andningsorganen. Att Emmas äldste bror
cigarrmakaren Carl Gustaf dog i
w.
17.
lunginflammation och akut reuma...
tism hade nog en hel del med hans
arbete att göra. Cigarrfabriken Föreningen var en av de mindre fabrikerna med drygt 50 anställda. Ar
1879 hade man 54 anställda varav 37
var kvinnor eller flickor. Fjorton av
dessa var under 18 år. Nio anställda
var pojkar under samma ålder.
Fig. JO. Den 8 april 1878 hämtade Emma ut ett
Fabrikens huvudsakliga produkt flyttningsbevis från pastorsexpeditionen och uppgav
var cigarrer, år 1879 tillverkade man då att hon tänkte flytta till Danmark. Hon verkar
drygt 2 miljoner cigarrer till ett värde aldrig ha rest utan lämnade in attesten igen året
efter. Av vecken på pappret kan man se att hon vikt
av ungefär 63 500 riksdaler.22 • 23
ihop det flera gånger om till ett litet paket på 5x6
Under år 1877 dog Emmas faster cm for att kunna ha det i fickan . - Malmö Caroli
Carolina Ahlqvist, bara 51 år gam- församlings arkiv, volym H/Ja:56.
mal, av "magkräfta", i Malmö. Av
hennes bouppteckning24 framgår att Emmas farmor fortfarande var i livet och bodde
i Trelleborg, att fadern Herman Ahlqvist sades vara på okänd ort, att fastern Signe
Ahlqvist var gift med skräddarmästare Ekström i Malmö och att fastern Maria
Ahlqvist, hennes mors gamla väninna, var gift med en murare Radder i Köpenhamn.
Det framgick också att den döda Carolina hade två barn utom äktenskapet, en
dotter vid namn Annette, född i Trelleborg år 1852, och en son vid namn Carl
Magnus, född i Göteborg år 1864. Sonen som bara var 12 år fick bo hos sin moster
Signe. Herman Ahlqvist ärvde en tolftedel av tillgångarna i boet vilket uppgick till
drygt 91 riksdaler. Vad hände med de pengarna? Skräddarmästare Ekström var god
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man åt Herman Ahlqvisc, så man får förmoda att han tog vara på pengarna. 25 Fick
Anna Johanna eller hennes barn någonting? Det hade de nog behövt. Det finns två
bouppteckningar från medlemmar av familjen Ahlqvisc i Malmö under perioden
1877-1888 som säger något om hur familjerna hade det. Carolina Ahlqvisc hade
lyckats spara över 900 riksdaler på banken, och en Lars Olsson i Åkarp var skyldig
henne dryge 300 kr. Hennes lösöre värderades cill 130 riksdaler men såldes för 107 kr
på offentlig aukcion. 26 Det värdefullaste skräddaren Ekström ägde vid sin död var en
byrå som värderades till 30 kr, i övrige fanns i boet de nödvändigaste möblerna och
husgeråden. Det som sticker ut är ett spelbord och en disk. Hushållet ägde endast
två örngott. Hushållets gods värderades cill 177 riksdaler, Ekström hade fordringar
på 222 kr, men skulder på över 900 riksdaler. 27
Året 1878 verkar ha varit ett avgörande år i Emmas och familjens liv. Hennes
lillebror Fredrik Wilhelm gick till sjöss i april, vid 15 års ålder. Emma Erika tog ut
flyccningsattest till Danmark samma månad men verkar aldrig ha rest. Istället blev
hon den 30 juli 1878 registrerad av Malmöpolisen i deras register över lösa kvinnor. 28
Redan år 1816 införde polisen i Frankrike ett system där man registrerade
prostituerade, ställde dem under polisens överinsyn och utsatte dem för regelbundna
läkarbesiktningar. Systemet spreds sedan till de flesta europeiska länderna. I
Stockholm införde man reglementering av prostituerade år 1859 och år 1874 infördes
reglementering av prostitutionen i Malmö. Liknande reglementering infördes även

/

/

Fig. 11. Emma fordes in i detektiva polisens liggare över lösaktiga och prostituerade kvinnor
den 30 juli 1878. Man har felaktigt angivit att hon var fadd i Köpenhamn. Många år senare
har man med blåpenna antecknat att hon blivit gift (och därmed ärbar). - Kriminalpolisen i
Malmö volym DIV-I.
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i många andra städer i Sverige, år 1891 fanns den i tretton städer sammanlagt.
Avsikten var att begränsa förekomsten av veneriska sjukdomar och minimera
spridningen av sådana. Reglementeringen innebar att polisen skulle spåra, gripa och
förmå prostituerade att regelbundet besiktigas av läkare, som i fall av konstaterad
venerisk sjukdom skulle lägga in den smittade på sjukhus. Polismästaren Wester
menade i ett brev till stadsfullmäktige detta år att en stad av Malmös storlek och
resandeström behövde en besiktningsbyrå. Förste stadsläkaren August Falck höll
med och menade även att den växande befolkningen av lösa fabriksarbetare bidrog
till ökande osedlighet. En särskild läkare borde utses eftersom särskilda insikter och
vana krävdes, menade Falck. Något ökat antal av sjukdomsfall i veneriska sjukdomar
hade inte iakttagits före reglementeringen, men förmodligen var ordningen influerad
av andra städer och ett uttryck för en allmän samhällelig önskan. Malmöpolisen
utförde sedan under flera år regelbunden inspektion av kända prostituerade,
och förpassning skedde till kurhuset vid konstaterad smitta. Man började med
det senast år 1859. Detta kan man se i journalerna som bevarats från det äldsta
polisvaktkontoret i Malmö.
Kvinnor som misstänktes för prostitution kunde efter reglementeringens införande
övervakas och gripas av polisen. Med stöd i försvarslöshetsstadgan (som slog fast att
personer utan "laga försvar", dvs fast anställning, kunde dömas till allmänt arbete på
anstalt) kunde man utöva påtryckning på kvinnorna och tvinga dem till besiktning
och behandling på kurhus. Deras kunder, som rimligtvis också var smittade, hade
inget behandlingstvång. Kvinnor som registrerats av polisen som prostituerade skulle
besiktigas en gång i veckan av besiktningsläkaren. Det kunde ske gratis varje lördag
i besiktningslokalen på rådhuset kl. 11.30 eller i läkarens bostad någon vardag mot
en kostnad av tre kronor. Om kvinnan inte kom till enskild besiktning måste hon
gå till den allmänna besiktningen. Om hon uteblev från den skulle hon hämtas av
polisen till särskild besiktning.
En besiktningsskyldig kvinna måste anmäla till polisen om hon bytte bostad
eller flyttade från staden. De fick inte vara på större hotell i staden, på Florateatern
eller Kungsparkens restaurationsområde. Inte heller på Stortorget, Gustaf Adolfs
torg, Södergatan, Adelgatan och flera andra gator efter kl. 17.00. Efter kl. 22.00 på
kvällen fick de inte alls vistas på gator, torg och allmänna platser. Om de bröt mot
dessa bestämmelser kunde de behandlas som lösdrivare och dömas till tvångsarbete.
Andra begränsningar var att en prostituerad inte fick besöka allmänna badhus
sommartid, hon fick bara bo på vissa uppgivna gator samt i förstadsområdena, fast om
hon inte störde den allmänna ordningen kunde hon få dispens från denna regel. Gator
där prostituerade ofta bodde var exempelvis Stora Humlegatan (Malmös prostituerade
kallades i deras kundkretsar ibland för "humlor"), Grönegatan, Rörsjögatan, Södra
Promenaden, Bredgatan och Porslinsgatan. En stark koncentration av verksamheten
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fanns i gamla stadens östra delar. En prostituerad fick inte
locka till sig män genom att exempelvis knacka på fönster
och inte heller visa sig i fönstret eller i portgången till sin
bostad.
Prostitutionen bedrevs dels på s.k. flickställen, ett slags
pensionat där de prostituerade hyrde in sig mot en ofta
hög daglig hyra. Kunderna, som var både "finare herrar",
studenter från Lund, husarer och arbetare, uppsökte
kvinnorna där och ofta förekom även försäljning av
alkoholhaltiga drycker, eller så kunde kvinnorna ta med

Fig. 12, 12a, 12b och 12c. I poliskammarens inneliggande handlingar
finns antecknat attpolismästaren Philip Wester kallat Emma och en
av hennes vänner att komma till hans kontor den 8 augusti 1878
kl 0 11 på förmiddagen. Längre ner har poliskonstaplarna Anders
Persson och Sven Levin skrivit under på att de lämnat kallelsen
till Emmas vän Charlotta Fredrika Persson, men att Emma inte
kunde anträffas. Alla tre poliserna kände nog Emma ganska väl. Ur
Poliskammaren i Malmös arkiv, volym E2:2. Porträtten av poliserna
ur polismuseets arkiv på stadsarkivet, från en porträttavla år 1878.
Överst polismästare Wester, i mitten Persson, underst Levin.
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sig sina kunder hem. Ibland kunde ett hus skylta med att vara "cigarrbod'', vilket
föreföll vara en allmänt känd beteckning på en plats där man förutom tobaksvaror
också kunde köpa prostitutionstjänster. Det förekom även gatuprostitution vilken
florerade i samma områden samt i stadens parker.
Av naturliga skäl kom Emma Erika att komma mycket i kontakt med den relativt
nyorganiserade Malmöpolisen. Ar 1874 hade en ny polisorganisation införts och
man kan av handlingarna se att polismästaren Philip Wester, detektiva
avdelningens överkonstapel F.W.Cöster och ordningspolisens
kommissarie Anders Bengtsson var personligen bekanta med
flickan . Tillsyningsmän över försvarslösa och betclare29 var
stadsfiskalen Nils Aschan och förutnämnde kommissarie
Bengtsson, som i denna befattning var underställda
Konungens befallningshavande, dvs. landshövdingen.
Fig. 13a och 13b. Nils Aschan var stadsfiskal och även foreståndare
for detektiva polisen (senare kallad kriminalpolisen) i Malmö
1875-1906. Stadsfiskalen var åklagare, så han kände Emma i
båda sina yrkesroller. Är 1880 gav han Emma en allvarsam varning
på sitt kontor sedan hon i berusat tillstånd "forfordelat " personer på
gatan och sedan gjort våldsamt motstånd när polisen grep henne. Fotot
på Nils Aschan är ur polismästare Ad/ers album på stadsarkivet. - Ur
Kriminalpolisens journal över bettlare och forsvarslösa volym D2A: 1.

' >
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Polisens arbete förutsatte i stor utsträckning att polismännen personligen kände
människorna i sin omgivning. Polisens rullor visar att polismännen vid den här
tiden många gånger hade stora likheter med sina "klienter". Många konstaplar
suspenderades upprepade gånger för fylleri i tjänsten, vissa varnades för lojhet och
oskicklighet i tjänsten, krogbesök i uniform, lögnaktighet eller våld i tjänsten.
Omkring år 1880 hade staden ungefär 40 000 invånare varav närmare tusen tillhörde
kategorin försvarslösa och bettlare. Många prostituerade blev bekanta med polisens
arrester som låg i rådhusets källare, och cellfängelset strax utanför Malmöhus slotts
vallgrav där de försvarslösa fick avtjäna sina straff.

Fig. 14a och J4b. Doktor August Björkman
var vid den här tiden den Läkare som
besiktigade de prostituerade, antingen i
Lokalerna på rådhuset eller hemma i hans
bostad på Adelgatan. Han bör ha undersökt
Emma många gånger under hennes tid
som prostituerad i Malmö. Vid den här
tiden var han i trettioårsåldern. Bild ur
stadsarkivets bildsamling. En verifikation
i Hälsovårdsnämndens arkiv visar att
Björkman kvitterat de pengar han Jå.tt for
de besiktningar han gjort i hemmet. De
kvinnor som valt denna privata Lösning
fick betala 3 kr/månaden for detta. Emma
betalade i oktober och november 1818 men
i december var hon intagen på kurhuset.
- Hälsovårdsnämndens arkiv volym AIAA:4.
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Hälsovårdsbyrån hade sina tjänstelokaler i rådhuset och i rådhuset fanns även
besikcningsbyrån för de prostituerade. Hälsovårdsbyrån hade två tjänstemän,
assistenter som skulle sköta cillsynsuppgifterna, dvs. se till att hälsovårdsbyråns
föreskrifter följdes. En av dessa två män var polisöverkonscapel F.W. Cöscer och
den andre var poliskonstapel Daniel Holmqvisc. Särskilt Cöscer hade mycket med
de prostituerade att göra och bör ha känt Emma Erika ganska väl. Många av de
anteckningar som gjorts i handlingarna om henne är undertecknade av Cöscer.
Även besikcningsläkaren måste ha varit väl bekant med Emma. Vid den här tiden
var det August Björkman som tjänstgjorde som besikcningsläkare. Han var i sena
trettioårsåldern, ursprungligen från Stockholm, men gift med en sjutton år yngre
malmökvinna. Förutom tjänsten som besikcningsläkare arbetade han även vid
sjukhuset. Senare blev han bacaljonsläkare vid flera olika regementen och arbetade
även vid barnsjukhuset i Malmö.
I "Decekciva polisens förteckning över lösaktiga och prostituerade kvinnor" finns
en beskrivning av Emma Erika: 5 fot 2 tum hög (ca. 157 cm), stark kroppsbyggnad,
långlagt fyllige ansikte, liten uppsvängd näsa, blont hår och ljusa ögonbryn, bruna
ögon. Dessutom finns en beskrivning av hennes levnadsomscändighecer. Bland
annat beskrivs att hon "blev vid 17 års ålder förförd av bokhållare Johansson." En
kolumn i förteckningen tar upp de olika tillfällen hon besiktigats av polisläkaren
och slucligen anges att hon befriats från besikcning.30 En anteckning anger att hon
"besiktigas hemma hos läkaren", men det framgår inte om detta gällde generellt eller
bara vid vissa tillfällen. I förteckningen har den decekciva polisen också antecknat
om kvinnorna varit kända under några öknamn. Emma Erika verkar inte ha haft
något, men andra kvinnor var gemenligen kallade exempelvis "Röda mus", "Doggen",
"Husarhoran", "Warma franskbröd", "Fy för satan", "Det gungande skeppet", "Fåret",
"Fölet", "Sillen", "Matilda 50 öre" och "Mormors katt".
Av handlingar bland annat i Malmö sjukvårdsscyrelses arkiv framgår att Emma
Erika varit intagen på kurhusec för behandling av syfilis vid tre olika tillfällen. Förse i
november 1878, då hon bara var 17 år. När hon var intagen 25 dagar i februari-mars
1879 och igen under 17 dagar i maj 1879 vårdades hon på kurhusavdelningen på
Malmö sjukhus, som då låg vid Sloccsgacan.31 Vid varje tillfälle finns antecknat att
hon utskrivits "frisk" eller "läkc". 32 Syfilis i första och andra stadiet yttrar sig oftast
som sår eller utslag, vilka visserligen läker och försvinner, men detta innebär inte
att den smittade blivit frisk. Behandlingen vid denna tid var oftast en kvicksilverkur
vilken i sig orsakade svåra biverkningar som håravfall, njurskador eller c.o.m.
dödsfall.33 Inom parentes sagt finns även hennes bror Fredrik Wilhelm upptagen
i kurhusrullan i november-december 1879 då han vid 16 års ålder behandlats för
gonorre. Handlingar i Poliskammarens arkiv berättar mer om Emma Erikas liv i
Malmö. Under 1878 och 1879 har polisen antecknat att hon bodde på Grönegacan 2
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(där det också fanns något som kallades
Operakällaren), Kalendegatan 19 och
Porslinsgatan 18. 34 På alla adresserna verkar
hon ha delat bostad med kvinnor med
samma sysselsättning. Bland annat bodde
på samma adress på Kalendegatan Bengta
Nilsson, även känd som "Lilla Danskan",
en flicka som var två år äldre än Emma.
En annan kumpan verkar Josefina Maria

Fig. 15a och 15b. På Allmänna sjukhuset vid
Slottsgatan vårdades kurhuspatienter formodligen
från 1879 till hösten 1880. Det var byggt 1857
och användes som sjukhus till 1896. Ingången
från Slottsgatan gick enbart till läkarens bostad.
Sjukhusets ingång varfrån Hjorttackegatan. Från
fonstren på andra våningen hade patienterna utsikt
över den nyplanterade parken och cellfongelset. Bild
ur stadsarkivets bildsamling. Patientjournalen for
Emma innehåller inga anteckningar om vilken
behandling hon fått . Diagnosen "chancre "
betecknar de sår som uppstår vid syjilissmitta. För
fors ta intagningen står det "Utskrefs frisk ': for den
andra "utskrefs läkt". -Malmö Sjukvårdsstyrelses
arkiv Kurhusrulla DlB:l.
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Fig. 16a och 16b. Kommissarie Anders Bengtsson var personligen
bekant med Emma. Bengtsson var dessutom tillsyningsman över
Lösdrivare. Han Lär ha träffat på Emma i båda fallen. Bengtsson
gjorde många anteckningar om Emma i kriminalpolisens journal över
bettlare och forsvarslösa. I den här från 23 juli 1880 antecknade han att
Emma anhållits for att hon om nätterna brukat uppehålla sig utanfor sin bostad
på Grönegatan 2 och att hon natten innan forolämpat en annan prostituerad på Södergatan
och då "väckt allmänt uppseende''. - Volym D2A: 1 nr 807 Bilden på Anders Bengtsson är från
1878 ur polismuseets arkiv.

Nilsson, kallad "Sillen" ha varit. Hon var ett år yngre än Emma och tillsammans
uteblev de från en påbjuden besiktning. Den 7 augusti 1878 kallades hon till
inställelse för polismästaren kl. Y2 11 på förmiddagen, men de två konstaplarna som
skulle delge henne detta kunde inte finna henne och hon fick därför en varning. 35 I
Malmö fanns under 1870-talets slut ett 35-tal besiktningsskyldiga kvinnor och varje
år gjorde besiktningsläkaren närmare 1 500 besiktningar. De besiktningsskyldiga
kvinnorna utgjorde troligen bara en del av de prostituerade kvinnorna i Malmö vid
den här tiden. Många hade även förmodligen andra inkomstkällor och var bara
tidvis "yrkesverksamma".
Emmas lillebror Fredrik Wilhelm finns också i polisens handlingar, först 1877
då han var 13 år gammal. Det var första gången han blev varnad av polisen för att
han på järnvägsstationen vid Malmö-Ystads järnväg besvärat resande genom att ta
tag i deras ressaker och envisats med att få bära dem och "på så sätt åstadkommit
förargelse". Han varnades fyra gånger 1877-1879 för liknande förseelser. Den 3
april 1878 mönstrade han på skonerten Lina som kock och följde med till Wismar.
Under en dryg månads tid fick han laga mat fem gånger varje dag, servera, städa,
bädda och hämta ved åt kaptenen och resten av besättningen på fem man. Det var
nog inte så konstigt att han rymde i Wismar. Hur och när han tog sig hem igen är
oklart, men förmodligen mönstrade han på en annan båt.
Emma Erika och hennes kollegor gjorde inte alltid som de blev tillsagda av polis
och andra myndigheter. Tillsammans med tre andra kvinnor hade hon inställt
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sig på besiktningsbyrån i rådhusets källare för besiktning den 19 april 1879 men
"i anledning av då förhanden varande förhållanden kunde de icke besiktigas". De
fick då tillsägelse att inställa sig till extra besiktning den 23 april men "denna Herr
Doctorens tillsägelse hafva de icke hörsammat utan helt och hållet uteblifvit". Hon
varnades då den första gången och skrevs in i "Detektiva polisens journal över
försvarslöse och bettlare". Det antecknades att hon sedan sitt arbete på cigarrfabriken
"levat på medel hon förvärvat på liderlighet".
Även brodern Fredrik Wilhelm Ahlqvist kom under polisens lupp. Förutom att
han blivit varnad för sitt förargelseväckande uppförande, blev han anhållen den 10
maj 1879 för "tillgripande av ett parti socker ur fat vid sjön" och varnades.36 Man
antecknade att han var 16 år och boende på Mårtensgatan 14. Den äldste levande
brodern Frans Christian Ahlqvist flyttade till Köpenhamn den 2 juli 1879 och verkar
därefter ha hållit sig på den smala vägen. Emma Erika verkar däremot ha gjort sitt
bästa för att ge polismästaren Philip Wester gråa hår. Den 27 juni 1879 överlämnades
hon till förhör hos Konungens befallningshavande, landshövdingen Adlercreutz,
eftersom hon trots att hon blivit upptagen till vård av Lutherska missionsföreningen,
"tv:ingat sig från det folk hos vilka hon av dem varit inackorderad och börjat fortsätta
sitt oordentliga leverne". 37 Hon hade varit inackorderad hos en familj i väntan på
att missionsföreningen skulle ordna en plats till henne, men det hade tydligen inte
fungerat. 38 Detta var en typ av räddningsarbete som flera väckelserörelser ägnade
sig åt. Det vanligaste var att man hade s.k. räddningshem, där prostituerade togs in
för att bli "räddade" till ett "vanligt" liv. En mindre vanlig verksamhet var att man
ordnade plats hemma hos en kristen familj, och det var tydligen det den Lutherska
missionsföreningen försökt göra för Emma. Avsikten var att den prostituerade skulle
dels omvändas, frälsas, dels vänja sig vid och acceptera ett "vanligt" arbete, uppföra
sig "ordentligt", klä sig lämpligt och inlemmas i samhället. Först år 1897 öppnades
ett räddningshem i Malmö. Det var då Frälsningsarmen som stod för verksamheten. 39
Medföljande polis rapporterade om hennes lösaktiga och lättjefulla liv och Emma
Erika hade inget att erinra mot den rapport som lästes upp för landshövdingen.
Landshövdingen frågade sedan henne om hennes uppväxt och hon berättade att
fadern var död, modern i livet och att hon vuxit upp på barnhemmet, därefter arbetat
i två år innan hon "förfallit till liderligt levnadssätt". Landshövdingen varnade sedan
henne och gav henne ett föreläggande om att hon inom en månad måste skaffa sig
ett ordentligt arbete, annars skulle hon dömas till allmänt arbete.
Den 16 augusti 1879 anmälde hon till polisen att hon rest till Köpenhamn för
att "åse en festföreställning" och därför inte kunde inställa sig till besiktning den
dagen. Polismästaren skickade då bud med en annan kvinna att Emma Erika skulle
inställa sig till extrabesiktning den 20 :e, 40 men hon brydde sig inte om påminnelsen
hon fick samma dag utan "gav ett högst opassande svar". Polismästaren gav då order
48

DAMEN I KOFFERTEN

Fig. 17a och llb. I fongelserullan antecknades Emmas personuppgifter, signalement, datum
for när hon togs in, dömdes och släpptes. Detaljbilden visar forteckningen på de tillhörigheter,
främst kläder, hon hade med sig in i fongelset och hennes namnteckning när hon kvitterade ut
de 36 öre hon tjänat ihop p å sitt arbete i fongelset.
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att hon skulle hämtas cill läkarbesikcning den 2l:a och sedan inställa sig till förhör
inför polismästaren den 22 augusti. Men den 21 augusti 1879 häktades hon "efter
försuttet föreläggande och för det hon icke lydc". Polismästarens tålamod var slut.
Den 22 augusti 1879 införpassades hon till cellfängelset av tillsyningsmannen Anders
Bengtsson, där man väntade på att man skulle få in prästbetyg och läkareattesc för
henne.41 Under tiden fick hon scanna i fängelset som häktad. I protokollet beskrivs
hon som "5 fot 3 tum lång med ljuse hår och blå ögon", vilket skiljer sig lite från
beskrivningen när hon registrerades som prostituerad av polisen. I denna nya
beskrivning är hon en tum längre och har blå istället för bruna ögon. Dagen därpå
undersöktes hon av fängelseläkaren och scadsläkaren August Falck som skrev ett
intyg att hon var frisk "och till allmänt arbete användbar." Prästbetyget skrevs ut
den 26 augusti av vicepastorn Fredlund i Caroli församling, som intygade att hon
var till den heliga nattvard oförhindrad, ogift, ägde medborgerligt förtroende och
pastorsämbecec veterligt ej varit tilltalad eller dömd tidigare. Enligt betyget var båda
föräldrarna i livet och hon var senast skriven i kv. Betlehem XIV. Den 30 augusti
1879 ställdes hon inför tillförordnade landskamreraren H . Cavalli och länsnocarien,
som gick igenom de inkomna handlingarna och därefter dömde henne till två
månaders "allmänt arbete" såsom försvarslös. "Ahlqvisc förklarade sig med avsagda
utslag nöjd", och ville inte inkomma med besvär mot domen.
Hon började avtjäna sitt straff på cellfängelset den 30 augusti 1879. I fångrullan
finns noga antecknat vad hon hade med sig när hon skrevs in den 21 augusti:
hatt, kappa, halsduk, krage, manschetter, 2 tröjor, 4 kjortlar, lintyg, kalsonger,
strumpor, skor, börs, nyckel, vantar, näsduk, örringar, brosch, alle till ett värde
av 10 riksdaler. 42 Vakckvinnan skötte värderingen. Vid en jämförelse med andra
intagna kvinnor samma år ser man att Emmas ägodelar hade ett ovanligt höge
värde, de flesta andra hade kläder som värderades till 2-5 kr eller var helt utan
värde. Man kan också notera att hon, liksom flera av de yngre intagna kvinnorna,
var nymodig nog att ha "kalsonger", den tidens trosor. De äldre kvinnorna klarade
sig utan dessa. Till skillnad från de intagna kvinnor som titulerades pigor, hustrur
eller änkor hade Emma hatt och inte schalett på huvudet. Hatt hade vid denna tid
vanligen bara de mer välbeställda kvinnorna, men uppenbarligen tog sig även de
som räccsmyndighecerna kallade "kvinnspersoner" gärna på sig hatt. När Emma
förse kom till fängelset visiterades hon noggrant av vakckvinnan, sedan badades
hon, om det inte var så att direktören tyckte hon var ren nog att slippa. Kanske
fick hon behålla sina egna kläder att använda, om man tyckte de vara snygga nog,
annars fick hon fångdräkt. Förmodligen var de klädesplagg som räknades upp i
fångrullan i princip hela hennes garderob. Om hon hade lämnat några plagg i sitt
rum hade hon sannolikt inte kunnat räkna med att de skulle finnas kvar när hon
släpptes ur fängelset.
50

Fig. 18a och 18b. Cellfangelset låg utanfor slottets vallgrav, på flygbilden syns det uppe till
vänster. När man närmade sigfangelsetfrån staden möttes man av den omgärdande muren som
hade vakttorn i hörnen. Fängelset hade en T-form där cellerna låg i den långa längan ut mot
vallgraven. I den kortare längan som vette ut mot parken fanns ingången, sessionsrummet där
man höllforhör och rättegångar, personalens bostäder mm. - Bilder ur stadsarkivets bildsamling.
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Cellfängelset i Malmö hade byggts år
1854/1855, revs våren 1937 och gick även
under namnet Malmö Länsfängelse. Det
låg utanför slottets vallgrav på dess östra
sida och hade tre våningar där cellerna
låg utåt på båda sidor om en korridor
som löpte längs hela byggnaden. Det
var omgivet av en mur med vakttorn i

Fig. 19a, 19b och 19c. Överst tiLL vänster:
tidigare kaptenen Pontus Lagerberg var
fängelsets direktör när Emma var intagen.
Bilden från tidningen Hvar B:de dag i
samband med hans 70-årsdag år 1904. Elias
Törnegren var fängelsets vaktmästare, dvs
den som stod närmast direktören i rang av
personalen och hans hustru Maria Törnegren
var fängelsets vaktkvinna när Emma var där.
- Foton ur stadsarkivets bildsamling.
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hörnen. Fängelset hade 102 ljusa celler och fem mörka celler, som var fördelade på
ungefär ett 30-tal på varje våning. Cellen som var hennes hade som de andra ett litet
gallerförsett fönster nära taket där dagsljuset kunde komma in. Hon hade en säng, en
träskiva som kunde användas som bord, en pall att sitta på, ett par hörnhyllor med
böcker som bibeln, psalmboken och annan lämplig litteratur, ett vattenkrus och en
matskål, en dricksmugg, ett tvättfat, en potta, en dammborste och en griffeltavla.
Som belysning hade hon en fotogenlampa, som skulle vara släckt mellan kl. 9 på
kvällen och kl. 5 på morgonen. Fängelset värmdes genom en central värmepanna
endast under vintern. I fängelsets kalender började vintern i oktober och varade t o m
mars. Temperaturen i cellerna skulle vara högst 16 till 18 grader. Utanför celldörren
satt en plåntavla på vilken man skrivit Emmas fångnummer och namn, hennes brott,
och straffridens början och slut. På insidan dörren fanns ordningsreglerna uppsatta:
"En välvillig varning" och dagordningen.
I ordningsreglerna kunde Emma läsa att hon skulle bemöta personalen hövligt
och anständigt. Hon skulle vara tyst och fick inte tala, sjunga eller läsa högt i sin
cell. Hon fick inte heller stampa i golvet, knacka i väggen, i dörren eller i fönstret.
Hon skulle hålla sin cell snygg och städad, fick bara spotta i spotdådan, inte rita
eller rista på vägg, dörr eller annat. Då hon använt pottan skulle locket läggas på
ordentligt. Golvet i cellen skulle sopas varje dag och skuras varje vecka. På morgonen
när tecken till påklädning getts och kläderna delats ut, skulle Emma stiga upp, klä
på sig, bädda, kamma håret och tvätta händer och ansikte. Därefter fick hon inte
utan lov att lägga sig igen innan tecken getts på kvällen. Den "välvilliga varningen"
var en ordrik uppmaning att när fången återfått sin frihet "undfly krogen". Varje dag
började kl. 5 (på sommaren) eller kl. 6 (på vintern), med uppstigning, påklädning
och städning av cellen följt av renhållning och städning av korridor. Detta skulle
vara klan senast kl. 7 då i tur och ordning alla fick komma ut på cellgården. Halv tio
fick de frukost och vatten. Middag och vatten serverades kl. 3. Halv nio på kvällen
visiterades fångarna och deras celler, tecken gavs till avklädning och sänggående.
Fångarna fick vatten. Därefter var det sovdags. Arbetet utfördes i cellen under alla
andra tider.
De andra fångarna var transport-, rannsaknings- och bötesfångar och sådana som
dömts till kortare fängelsestraff än två år. Alla kvinnor som avtjänade fängelsestraff
i Malmö var också placerade på cellfängelset oavsett straffets längd. Emma som
arbetade inne i sin cell på dagarna fick en halvtimmes utomhusvistelse om dagen
på någon av cellgårdarna. Dessa var skilda från varandra med höga plank. 43 På
cellgården fick Emma röra sig fritt men fick inte stanna vid planket för att lyssna,
och inte heller tala, sjunga eller på annat sätt göra buller. När hon var på cellgården
tilltalades hon endast med sitt nummer, 825. Vissa fångar, främst de som var dömda
för försvarslöshet, avdelades att sköta renhållningen inne på fängelset. Trots de trista
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arbetsuppgifterna kan man tänka sig att detta var eftertraktat eftersom dessa fångar i
alla fall fick röra sig utanför cellerna och träffa andra människor. Till renhållningen
hörde tömning av latrin och nattkärl och rengöring av desamma, tvätt av kläder
och sängkläder.
En kärnide med cellfängelset var att fången skulle vara ensam och i tystnad för
att kunna begrunda sitt brott och inte påverkas av andra fångar. Fången skulle inte
vara "utsatt för varken kamraters dåliga exempel och påtryckningar eller den yttre
världens frestelser, utan helt och hållet överlämnad åt sig själv."44 En hälsosam följd
av cellscraffec skulle bli att fången fick goda föresatser för sitt fortsatta liv. Man
kan undra hur Emma upplevde detta: att för kanske första gången i sitt 18-åriga
liv vara ensam i stort sett hela dagarna och i påtvingad tystnad. Maten gjorde nog
henne inte särskilt glad. Varje dag fick hon mjuke rågbröd, smör eller mjölk och
salc. Till frukost och aftonmat rågmjöls- eller korngrynsgröc, till middag kunde det
vara ärtsoppa med salc kött och ärter, eller välling kokad på salt fläsk med peppar
eller ingefära, och sill och potatis; eller köccsoppa med grönsaker. Variationen var
begränsad. Grönsakerna var vanligen persilja, purjolök och selleri.
Enligt reglementet skulle fångarna få byta underklänning och strumpor var
fjortonde dag och resten var tredje vecka. Handduken skulle bytas var fjortonde
dag och halm i sängkläderna efter behov.
Fängelsets direktör var vid denna tid kapten Pontus Lagerberg, 45 som bodde på
fängelset med sin hustru, tre barn och piga. Annan personal var fängelsepredikanten
slottspastor Peter Sjöholm som bodde på slottet med hustru och barn, vaktmästarna
Elias Törnegren och Gustaf Rockscröm och dessutom sju vakckonstaplar och en
vakckvinna. 46 Vaktmästarna och fyra av vakckonstaplarna var gifta och bodde med
hustrur och barn på fängelset. Vakckvinnan var Maria Törnegren, vaktmästarens
hustru.
En grundregel för cellfängelset var att det skulle råda tystnad och stillhet.
Enligt reglementet skulle kvinnocellerna vara i en särskild avdelning av fängelset.
Huvuddelen av fångarna var män. Vakckvinnan var den som skulle ca hand om
och ansvara för de kvinnliga fångarna. Vaktmästarna eller vakckonscaplarna fick
inte gå in i en kvinnas cell om inte vakckvinnan eller direktören (eller läkaren eller
prosten) var med. Macluckorna i de celler där kvinnor satt skulle hållas stängda
alltid. Vakckvinnan skulle hämta nycklarna till kvinnornas celler hos direktören på
morgonen och sedan ca hand om nycklarna till vaktombycec på kvällen. Hon skulle
också sköta all visitation av kvinnorna, se till att de var rena och snygga, bevaka
deras arbete i cellen och se till att inga obehöriga kunde ca sig in i en kvinnas cell.
Vittnesmål i ett rättsfall från år 1878 tyder på att kvinnorna förlagts till celler på
bottenvåningen.
Ibland var det stora problem på fängelset vilket märks i två rättsfall från år
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1878. I båda fallen stämdes personal vid fängelser inför rådhusrätten på grund av
dödsfall. Två manliga fångar dog vid två olika tillfällen. Båda gångerna orsakades
dödsfallen enligt fängelseläkaren av att de fått delirium tremens, eftersom de
under fängelsevistelsen inre kunnat dricka någon alkohol. I båda fallen framgår av
vittnesmålen att flera fångar delar på en cell eftersom det vid dessa tidpunkter varit
fullbelagt. Det visade sig också att fångarna fråntogs skor och byxor varje kväll för
att hindra rymningsförsök.
Enligt reglementet skulle personalen "iaktta saktmod och välvilja emot fångarna."
De fick inre svära eller förolämpa dem, eller bestraffa dem, slå eller knuffa och
inre heller tala med fångarna om det inre var nödvändige eller vidarebefordra
meddelanden mellan fångar eller personer utanför fängelser om inre direktören
gett tillåtelse.
Arbetet bestod kanske i att sy säckar, där fången fick ett drygt öre för varje färdig
säck. Fångarna fick lov att använda en del av sin arbetsförtjänst för att köpa bröd
och dricka, snus och tobak men inger annat. Emma frigavs den 30 oktober 1879

Fig. 20. Arrestkorridoren i källaren på rådhuset. Den var nog högst välkänd for Emma och
hennes vänner. - Bild ur Polismuseets arkiv på stadsarkivet.
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och kviccerade acc hon fått de 0,36 riksdaler hon tjänat på sicc arbete i cellen, och
sina persedlar med sig uc.47
Straffet verkar inte ha hjälpe mycket på den trotsiga tonåringen. Den 20 januari
1880, då hon var 19 år, varnades hon igen eftersom man inte lyckats förmå henne
acc lyda de föreskrifter som cillsyningsmännen över de försvarslösa gecc henne. 48
Decca förhör hölls också på länsfängelsec, i närvaro av poliskommissarie Bengtsson.
Bengtsson förklarade bakgrunden för landskamreraren Cavalli och tillade acc orsaken
till att Emma åter tagits in till förhör var, förutom att hon fortfarande inte lydde
föreskrifter och inte skaffat sig någon laglig tjänst, den "störande oordningen, som
nattetid förefallits i ett hus vid Gustaf Adolfs torg, der Emma Erika Ahlquist bodde
hos en fru Pettersson och hvarifrån hon förbundit sig acc flycca, hvilket hiccills ej skecc.
Häröver hörd, förklarade Emma Erika Ahlquist acc hon skulle denna dag flycca från
fru Pettersson, hos hvilken hon för närvarande scode endast i 15 kronors skuld och blef
Emma Erika Ahlquist förelagdt ale i allo ställa sig Polismästarens ordningsföreskrifter
till efterräccande till undvikande acc varda såsom försvarslös 49 behandlad."
Spiralen verkar bara ha snurrat allt fortare för Emma Erika. Den 16 juni 1880
finns det antecknat acc hon anhållits eftersom "hon i berusat tillstånd förfördelat
henne mötande personer. Vid afförandet till (polis)kontoret gjorde hon våldsamt
motstånd. Hon ådömdes dagen därpå av rådhusräccen 40 kr. i böter, varefter hon
av stadsfiskalen fick åter medtagen till kontoret moccaga en allvarsam varning". Inte
heller den allvarsamma varningen hjälpte: den 23 juli 1880 dyker Emma Erika upp
i polishandlingarna igen, "för det hon om nätterna brukat uppehålla sig utanför
sin bostad nr. 2 Grönegatan och för det hon förliden nacc förolämpat en annan
prostituerad qvinna på Södergatan så acc det wäckt allmänt uppseende."
De prostituerade i Malmö skildrades i flera skillingtryck som diktades och gavs
ut i staden. "Glädjeflickans klagan" (troligen från år 1892) skildrar hur en ung flicka
fick börja arbeta hårt som piga från unga år, träffade en fin herre som lovade försörja
henne så hon skulle slippa slita, men när han tröttnade på "behagen" rapporterade
han henne till polisen, varpå hon blev "inskriven på den svarta lisca" och följden blev
acc "man vill mig visitera och följa med polis, jag knappt får existera, på något sätt och
vis." Dessutom "min värd tar lejonparten av mina pengar då, ty hon är av den arten
acc pengar ej förslå ". En annan visa, "'Lätta gardets ' klagovisa över den förbjudna
nattserveringen i Malmö 1905" skildrar hur den nöjeslyscne mannen brukade gå från
Kramer, Savoy el ler Hippodromen när de stängde, hem till någon "flicka", där han
förutom flickan kunde köpa sig öl, porter, vin eller champagne "bredvid". En "glad "
visa beräccar om Lisa Karlsson, som "suttit på väster" (förmodligen anspelas det på
cellfängelset) , och sedan unga år arbetat på "Stickan", "Byxhängslan", "Trikåen" och
"Doffeln" innan hon hamnade som flicka på Humlegatan, där hon varit inneboende
hos en "ful gammal kärring" innan hon bodde privat hos sin syster, någonstans
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på "Yster", dit fina herrar kom och hälsade på Lisa. "Malmö-Pas de quatre N:o l "
kallar på många malmöprofiler att komma och roa sig med dans och dricka, bland
annat ropar man på att "rynkorna" ska följa med till Johannelund och Folkets Park,
Henriettero, Apollo och Folkets Hus: Rynkiga Gustava, Lovisa Rask, Svarta Anna,
Tjocka Stina, Charlotta Kask, Lilletå, Stortå, Selma Ludenkvist, Kvastaskaftet,
Mari Krull, Karolin gardist, Gula Hönan, Knytet, Bus Mari, Generalen, Daggen
och Rödhåriga Sofi. Många av dessa öknamn finns med i polisliggaren över de
registrerade. En visa handlar om "Stina frå' Snurran", som bylingen satte en gång i
kurran. Hon hade också en vän som hette Ester, som var full och "rök in på Väster".
Andra visor prisar nöjena på Rörsjöns tivoli och musiken där, och en handlar bara om
Södra Promenadens kastanjealle och hur lockande den är till "ljuva kärleksmöten":
"Man kan då riktigt svärma uti Kastanjallen, med lilla kära vännen i månens trolska
sken.", "Den som ej lärt sig älska för länge, länge sen, kan grundligt lära konsten uti
Kastanjallen." I sammanhanget var det nog ingen slump att Södra Promenaden var
ett av de områden där många prostituerade bodde. "Humlegatsmarschen" beskriver
hur "Där finns gudinnor, tjusande kvinnor. Där har man roligt för alls ingenting.
Där får man gästa, där får man festa, där pokuleras i smyg, klingeling. Är man om
natten lite i hatten, drages man dit av en osynlig makt; och lilla jäntan står där i
väntan, står där i dörren och niger i takt. Nickar och niger, glad in man stiger, glad
ty 'välkommen min vän' har hon sagr." 50
I husförhörslängden syns ingenting av Emma Erikas karriär som prostituerad. Det
finns endast en anmärkning om att hon saknar betyg för tiden från den 8/4 1878
till 27/1 1879, och efter detta datum skrevs hon in i husförhörslängden för Malmö
Caroli församling kvarteret Betlehem XIV som piga hos handskmakargesällen Johan
Olof Petersson, hans hustru och tre vuxna barn. Enligt husförhörslängden ämnade
hon sig till Stockholm den 27 augusti 1880 men hon har inte kunnat påträffas i
handlingar där.
Någonting hände i alla fall under slutet av år 1880 som gjorde att Emma Erika
inte längre förekom i polishandlingarna. För modern Anna Johanna gick livet också
vidare. Hur mycket visste hon om Emmas liv och vad tyckte hon i så fall om det?
Det vet vi inte. Vad man kan se i husförhörslängden bor Anna Johanna med sina
två yngsta barn; Johan Viktor och Ida Carolina i kvarteret Erik Menved nr. VII på
Mårtensgatan 14. I mantalsuppgiften för år 1880, daterad i oktober 1879, står Emma
Erika också skriven med sin mamma och syskonen på Mårtensgatan, och att hon
förut varit skriven i kv. Betlehem, i "f.d. handlanden Andersons hus hoss sjöman
J.O. Petterson". I uppgiften finns även brodern Fredrik Wilhelm med. 51 I samma
hus finns detta år också familjen Ekström, dvs. Emmas faster Signe, hennes man,
deras två barn och deras fosterson, Emmas faster Carolinas son Carl Magnus. Ida
Carolina dog den 23 oktober 1881 av kapillär bronkitis bara fem år gammal. Anna
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Fig. 21. Kvarteret Betlehem. Här i hörnhuset på Rörsjögatan-Södra Promenaden är Emma
folkbokförd som boende innan hon lämnar Malmö for gott. Då står hon som piga. Bilden är
tagen på 1950-talet. - Foto: Äke Jörlebys samling på Malmö stadsarkiv.

Johanna tog slutligen ut skiljobrev från sin förrymda man den 8 december 1881.
Om mannen antecknades i husförhörslängden att Lars Herman Ahlqvist "uppgifves
vara rest till Skottland och woro död der." Den sjöfarande sonen Fredrik Wilhelm
blev utskriven till Amerika år 1882 och den 10 oktober 1882 utvandrade slutligen
även Anna Johanna och det enda kvarvarande barnet, sonen Johan Viktor, 10 år
gammal, till Köpenhamn. 52
Det Malmö Emma hade fötts i år 1861 och det hon lämnade 20 år senare var två
mycket olika städer. Särskilt de östra delarna av Malmö, som varit hennes hemkvarter,
hade förändrats. Nästan varje år drabbades Malmö av olika epidemier: smittkoppor,
rödsot, tyfoidfeber, difteri, scharlakansfeber och mässling. Många bostäder var
högst osanitära, och även nybyggda hus hade ofta problem med fukt och mögel.
Larrinavfall samlades på gårdarna oftast i gropar, även om hälsovårdsnämnden
propagerade för att man skulle använda kärl istället. På många bakgårdar höll
man svin, som bidrog till båda lukt och smuts. N ågot egentligt kloaksystem fanns
inre. Kanalvattnet blev alltmer förorenat och utvecklade en besvärande stank
under sommarmånaderna. I rännstenarna rann allt spillvatten: slask från köken
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med potatisskal, fiskavfall och köttslamsor, avlopp från pissoarer och stall, och alle
rann i de öppna rännstenarna utmed gatorna och mot kanalerna. Friske vatten var
en bristvara och många fick ca sitt vatten från högst bristfälliga brunnar. Det var
nog inte så konstige att rödsocsepidemierna var både många och svåra. Ännu vid
1880-calecs början var avloppsproblemen kvar, men många av de äldre husen hade
rivits och ersatts av hus med något bättre standard.
Staden hade från 1860-calecs början fått en alltmer gynnsam ekonomisk
utveckling. Många textilfabriker anlades, som Malmö Yllefabriksakciebolag (MYA),
och bomullsväverier och trikåfabriker. Även olika verkstadsindustrier etablerades och
under de tio åren från 1865 till 1875 ökade antalet fabriksarbetare från dryge 1 000
till omkring 3 600. Industrialiseringen hade börjat på allvar och staden växte så den
knakade. Från år 1879 drabbades staden dock av den allmänna lågkonjunkturen,
antalet fabriker minskade liksom antalet fabriksarbetare. Antalet fattiga och
försvarslösa ökade förmodligen också i motsvarande grad och denna svårtid kan
ha bidragit till att familjen Ahlqvisc gav sig av.
Den mest påtagliga förändringen av staden låg nog i omvandlingen från lanclig
småstad till stor industristad. Stadens byggnader dominerades vid Emmas födelse
av en- och tvåvåningshus, medan de vid 1880-calecs början alltmer började skjuta i
höjden. Antalet industrier och antalet inflyttade arbetare var också del i den stora
förändringen.

Emmas släkt
Man kan inte låta bli att reflektera över hur olika livet
tedde sig för den ganska begränsade familjekretsen
närmast Emma Ahlqvisc. Hennes äldsta farbror
Johannes Ahlqvisc blev, förmodligen genom familjekontakter, handskmakare, hamnade under
en period i Uppsala där han gifte sig med en ung
kvinna av adlig släkt, Emilia Bernhardina Duwall,
och bosatte sig sedan i Torneå (Finland). De flesta
av Emmas jämnåriga kusiner på denna gren dog
som barn. Äcclingar bodde i Torneå och Jukkas-

Fig. 22. Poliskonstapel Lars Bengtsson Lindell, fadd 1851.
Är 1878 gifte han sig med Emmas kusin Anette Ahlqvist. Han
måste ha varit medveten om vem Emma var och formodligen
också träffat henne många gånger. De bodde och verkade i samma
område av staden. - Bild från 1878 ur polismuseets arkiv.
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järvi. Fastern Carolina Ahlqvist var kokerska och fick två barn utanför äktenskapet,
och dog relativt ung. Hennes dotter Anette Ahlqvist, Emmas kusin, gifte sig med
en polisman i Malmö och fick åtta barn: sonen Carl Magnus, en annan kusin, blev
sjöman och banvakt och fick tolv barn i sitt äktenskap. Anette Ahlqvists man Lars
Lindell var poliskonstapel samtidigt som Emma Erika var verksam som prostituerad.
I den relativt lilla värld Malmös skuggsida var, måste släktskapet mellan polisen
och den unga Emma ha varit välkänt.
Fastern Signe Johanna gifte sig med skräddaren Ekström, fick tre barn med honom
före äktenskapet, och sju sedan de gift sig, men endast tre av dessa tio nådde vuxen
ålder. Kusinen Anton blev instrumentmakare i Stockholm, kusinerna Oscar och
Johan typografer i Malmö. Fastern Maria Christina gifte sig i Danmark och vad
som blev av Emmas kusin där, Sophie Louise Radder, är okänt. Det verkar också
ha funnits en kusin till: Marie Caroline Radder, döpt den 18 november 1860 i
Sankt Pauls kirke i Köpenhamn. På moderns sida i Helsingborg hade Emma två
morbröder och en moster. Morbrodern Nils Petter gick till sjöss och försvann;
morbrodern Carl Magnus var fiskare, gift med fyra barn. Han dog bara 38 år gammal
i lungödem. Några av hans barn blev arbetskarl eller piga i Helsingborg och dottern
Alma Charlotta, Emmas kusin, emigrerade till Amerika år 1887; mostern Carolina
Cecilia gifte sig med en danskbördig restauratör och fick en dotter, Emmas kusin
Ida, som år 1900 bodde i Ängelholm och var modehandlerska. Hon dog dock bara
32 år gammal år 1902 av en svulst i hjärnan.

Två seglande bröder
Två av Emmas bröder verkar ha fått åtminstone delvis utlopp för sin rastlöshet,
äventyrslust och frihetslängtan genom att gå till sjöss. Sjön lockade kanske mer än
fabriksarbete eller gesälltjänst. Frans Christian var först ur när han mönstrade på
briggen Hiram i augusti 1875 som kock. 53 I maj året därpå var han på skonerten
Thema som jungman och i april 1877 gick han ombord på skeppet Lydia som
jungman. Kanske var det hans berättelser hemma som fick Fredrik Wilhelm att
mönstra på som kock i den 3 april 1878 på skonerten Lina. Det var tydligen inre
en odelat rolig erfarenhet eftersom han rymde när fartyget kom till Wismar 29 maj
1878. Han hade skrivit på för en hyra på 10 kr men eftersom han rymde fick han
ingenring. 54 Helr avskräckt blev han inre eftersom han i augusti 1879 blev kock på
slupen Christina, 55 i juli 1880 jungman på briggen Petter och sedan i april 1881 kock
och steward på skonertskeppet Atalanra. Han fortsatte sedan som sjöman i drygt
20 år till. I augusti 1883 mönstrade han exempelvis på som matros i Härnösand,
på ångaren Mary Caverdal för resa till West Hartlepool. 56 West Hartlepool verkar
också ha blivit Fredrik Wilhelms hemmahamn; i den brittiska folkräkningen år
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1891 finns han som sjöman boende i staden, gift och med en son kallad Hammond.
Hustrun Lillie Nivens hade han gift sig med i december 1887 och sonen föddes i
december 1889.

Tankeväckande for släktforskare
Hade man som vanlig släktforskare hittat familjen Ahlqvist i släktträdet, är risken stor att man inte funnit något ovanligt med dem. Följer man Emma Erika i
kyrkböckerna finns hon naturligtvis i födelseboken och husförhörslängderna, men
man ser endast att hon bott en tid på barnhemmet och sedan varit piga på några
olika platser i Malmö, innan hon lämnade staden. I husförhörslängden finns inga
anteckningar som pekar på hennes liv som prostituerad, eller att hon suttit i fängelse som lösdrivare. Den enda vink man får är att hon i anmärkningskolumnen är
antecknad som att hon "saknar betyg" under en kortare period.
Familjen Ahlqvists mellanspel i Helsingborg 1866 syns inte heller. I
husförhörslängden finns de bara antecknade som inflyttade till Malmö från
Köpenhamn. Inte heller av rullan för Arbetsinrättningen i Malmö kan man
förstå att de rest till Helsingborg. Och att Herman Ahlqvist inte kan vara far till
hustruns två yngsta barn framgår inte av
födelseboksanteckningarna för dem .
Visserligen har anteckningarna för ett
av dem "justerats" men det syns inte så
tydligt.
Alla flyttningar för familjen mellan
1878 och 1879 finns inte heller i kyrkböckerna, eller alla de olika platser som
Emma Erika bodde på i Malmö under
sin "yrkesverksamma" tid. Emmas alla
olika adresser finns bara i polisens och
hälsovårdsbyråns anteckningar.
Att Emma och Leopold haft en
fosterdotter (se nedan) boende hos dem
Fig. 23. Det har inte gått att fastställa
när Emma bosatte sig i Köpenhamn. Hon
forekommer forsta gången i folkräkningen år
1885. Då bodde hon med sin mamma och
fiffebror på Bfegdamsvej. Samma år Lät hon ta
detta foto av sig själv. Emma Erika Ahfqvist 24
år gammal, 1885. - Foto i privat ägo.
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i Stockholm märker man inget av i anteckningarna i flyttningslängder och
rotemansarkiv. Inte heller att Anna Johanna bott i Stockholm hos sin dotter.

I den danska huvudstaden
Efter det att Emma och hennes mor och bror lämnat Malmö dyker de upp i handlingarna i Köpenhamn. I den danska folkräkningen för år 1885 kan man hitta
familjen Ahlqvist på Blegdamsvej 40, tredje våningen till vänster. Då bodde där
änkan Johanna Ahlqvist, 48 år, som sysselsatte sig med "haandarbeide". I hushållet fanns även Emma Erika Ahlquist, 23, yrke "haandarbeide" och Johan Viktor
Ahlqvist, 12 år. Man undrar om den i Malmö så vilda Emma Erika nu kunnat slå
sig till ro med "haandarbeide", eller var det bara ett täcknamn för något annat? På
samma adress, fast på fjärde våningen till höger, bodde även en Leopold Levin, 26
år, ogift affärsman och hans 25-åriga bror Joseph. Emmas bror Johan Viktor finns
antecknad som utvandrad från Köpenhamn som maskinist, över Hamburg med
destination Philadelphia, USA den 19 maj 1891. Han anlände till New York den
5 juni 1891 från Hamburg med fartyget Wieland, men där slutar alla spår. Vad
han gjorde i USA är oklart, men han återvände till Köpenhamn, där han dog bara
24 år gammal år 1897. Han blev det fjärde syskonet Emma förlorade i förtid. Han
begravdes den 4 november 1897 på Assistens Kirkegård.
Det finns ett fotografi på Emma Erika taget den 13 januari 1885. Det är taget
hos Christensen & Morange vid Amagertorv 25 och visar en blond ung kvinna med
allvarsam nästan sammanbiten min. Hon har både brosch, halsband och armband
och något som antingen är en klockkedja eller en lornjettkedja. I handen ser hon
ut att hålla en ros. Figuren är synnerligen kurvig och förefaller hårt snörd i korsett.
Man kan skymta den fashionabla tournyren bak på klänningen. En sak man kan
undra över är hennes frisyr. Hon har lugg. Detta följer inte riktigt konventionen
för dåtidens frisyr på ärbara flickor. Däremot finns det i Malmöpolisens57 liggare
över lösa kvinnor en del anmärkningar om att kvinnorna i registret "har lugg". Var
detta ett tecken på deras yrke?
När Emma Erika lämnat Sverige blir hon också svårare att följa i källorna. Från
det att hon dyker upp i Köpenhamn blir berättelsen mer fragmentarisk och källorna
mer subjektiva. Vad som är klart att hon vid någon tidpunkt gör bekantskap med en
förmögen man i Köpenhamn. Den danska tidningen Social-Demokraten beskriver i
en artikel att hon lärde känna den danska grosshandlaren Leopold Levin i Stockholm
och blev hans älskarinna i flera år innan de gifte sig. I en artikel dagen därpå har
tidningen uppenbarligen fått information från personer som kände henne, och
skildrar då att Leopold Levin lärde känna Emma som 16-åring i Malmö. "Hon
var vid den tidpunkten också "forfalden och förre en ganske hensynslös tilvarelse",
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uppvuxen som hon var under svåra och fattiga villkor. Levin tog sig an henne och
de upprätthöll en förbindelse i många år som slutade med giftermål. 58 Tidningen
påpekade också att hon hade flera släktingar i staden (Köpenhamn) och att hennes
mor bodde i en lägenhet på Berggreens gade. Enligt andra tidningar arbetade Emma
Erika som lumpsortererska på Firman Levin og Sönner, som var belägen i Ryesgade,
nära hennes bostad på Blegdamsvej. Denna historia förtäljer att direktören Leopold
Levin lade märke till den unga flickan, som hade "ett alldagligt ansikte med en stilig
figur och mer välklädd än andra flickor i hennes ställning." Enligt samma källa
blev han "våldsamt förälskad och visade stor svartsjuka. Hon fortsatte arbeta, som
kappsömmerska på Morescos fabrik" men han bidrog till att försörja familjen. 59 " De
ska ha sammanbott i ca 10 år innan de gifte sig. Det verkar inte riktigt trovärdigt
att direktören blir förälskad i en lumpsortererska på sin fabrik. Tidningen Arbetet
beskrev arbetet på Levins fabrik bland annat så här: "Värst går det till i den stora
lagerbyggnaden, där lumporna sorteras(---). Härinne arbetar en mängd kvinnor.
De stå bland högar av klurar fulla med smuts, ohyra och giftämnen av otaliga slag.
Lumporna bäras i smutsiga gamla korgar och samlas från mögliga källare, asktunnor,
sjuksängar, hospital, kliniker. .. De kvinnor som stå i detta stinkande helvete bär
små hättor på huvudet och grova förkläden(---) arbeterskorna förvandlas efter några
års förlopp till levande lik tills de läggas i en förtidig grav."60 Inte precis någon miljö
som inbjuder till en het romans! Det verkar troligare att Emma Erika och Leopold
möttes i samband med hennes tidigare yrke och att hon blev hans mätress. De bodde
också tillsammans i många år innan de gifte sig.
Vem var då denna Emmas räddare? Leopold Benjamin Levin var född 1858 i
Faaborg, son till Benjamin Levin och Hanne Gumprecht och en i en stor judisk
familj som sysslade med handel av olika slag. Fadern hade startat en produkrhandel
år 1856 som växte till en stor blomstrande handelsverksamhet. Leopold Levin var
innehavare av en" jernvareforretning" i samma fastighet som lumphandeln i Ryesgade
i Köpenhamn och denna affär drev han under de 14-15 år paret levde som gifta i
staden. Ar 1904 blev brodern Joseph Levins företag ett av de första aktiebolagen i
Danmark. Familjens hus i Faaborg finns ännu kvar. Tidningen Arbetet ondgjorde
sig över att familjen Levin gjorde sig stora förmögenheter som föröddes på eleganta
grossörsvåningar, dyra kläder och nöjen för familjens många medlemmar. Ur
en annan synvinkel var Leopold Levin en mycket duktig affärsman, ledande i
Stockholms societet, senare direktör för ingenjörsfirman Lucas Levin & Co. (Ferraria
Co.) . Enligt ridningar skickades Emma till Berlin i ett halvt år och sedan till Paris
i ett par år för att förkovra sig. Brudutstyrseln beställdes från Paris och paret gifte
sig i Berlin den 21 november 1890, 61 sedan Emma konverterat till judendomen och
fått namnet Escher. Enligt vigselhandlingarna var Leopold bosatt i Köpenhamn
medan Emma är antecknad som boende på adressen Wilhelmstrage 33 i Berlin. 62
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Fig. 24. i] kort över Bredgade i Köpenhamn . Här bodde Emma och Leopofd Levin 1899-1902.
- I privat ägo.

Enligt den danska ridningen Polirikken, som intervjuat Leopold Levins kusin Axel
Levin, var den Levinska familjen emot äktenskapet. Vigselregistret visar dock att
Leopolds far Benjamin var ett av bröllopsvirrnena. Axel Levin underströk att Emma
inre varit någon lättsinnig kvinna och om hon haft ett utsvävande liv hade detta
skett i rysrher. 63 Ar 1892 bodde paret på Ösrerbrogade 116 i Köpenhamn och 1899
på Bredgade 49, båda förnäma våningar. 64 Ar 1902 flyttade de till Stockholm och
skaffade sig en storslagen våning på Strandvägen, där Emma var värd för magnifika
bjudningar, översållad av diamanter och briljanter och i dyra toaletter som hon fått
av sin förälskade make. Kusinen Axel Levin berättade i ridningen Polirikken att
paret levt ett ganska tillbakadraget liv med ett begränsat umgängesliv. Anledning
till flytten till Stockholm skall enligt kusinen Axel Levin ha varit att en av Leopolds
bröder, som var gift med en syster till Axel Levin, hastigt dog under ett affärs besök i
London. Denne broder hade haft en väl inarbetad "jernvareforretning" i Stockholm
som Leopold övertog. Leopold och Emma fick inga barn tillsammans men tog till
sig en fosterdotter, en flicka som hette Helene Marhey och var född 1898 i Schweiz.
Efter 10 års äktenskap, när man bodde i Adolf Fredriks församling på Barnhusgatan
18, dog Leopold Levin i Stockholm den 5 mars 1905. 65 Dödsorsaken är angiven som
njurinflammation, lunginflammation och hjärrsäcksinflammarion. Han begravdes
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Fig. 25a och 25b. Leopold Levins dödsannons som Emma satte in i Svenska Dagbladet den 6
mars 1905 och hans grav i Köpenhamn. - Foto: Anette Sarnäs.

på mosaiska begravningsplatsen i Köpenhamn. 66 Emma satte in en dödsannons i
Svenska Dagbladet för "min innerligt älskade make" som hade stilla avsomnat och
var "djupt sörjd och saknad och i tacksamt minne bevarad av mig, syskon, liten
fosterdotter, slägt och många vänner."
Några tidningar angav att paret vid mannens död bott i Nobelstiftelsens hus
vid Norra Bantorget i Stockholm. Några tidningsartiklar skrivna efter hennes
död citerar den husa som betjänade Emma på hotellet i Monte Carlo, som skall ha
berättat att Emma sagt till henne att hon hade haft en dotter, men att dottern dog
vid sex månaders ålder en kort tid innan mannen dog. Hon skall också ha visat
upp en medaljong med porträtt av mannen och barnet. 67 Det har dock inte kunnat
påträffas någon anteckning i någon födelse- eller dödbok om ett barn. Kanske var
det egentligen fosterdottern Emma pratat om.
Emma Erika Esther Levin, nu en välbeställd 44-årig änka, flyttade till en luxuöst
inredd femrumsvåning på Nybrogatan 1368 på Östermalm i Stockholm. Under
sommaren var hon mestadels utomlands, eftersom hon sedan 10 år tillbaka led av
magproblem och ordinerats av sin läkare att vistas på Rivieran. Efter mannens död
ansåg hon sig inte längre kunna ta hand om fosterdottern utan denna sändes tillbaka
till sina föräldrar i Lausanne i Schweiz.69 Fru Levin saknade barnet så mycket att
hon blev sjuk av längtan efter den lilla, enligt en person som kände Emma väl.7°
Här kan man ana att hennes tidigare liv spökar. Att hon smittades med syfilis som
17-åring kan vara orsaken till att hon inte hade några barn. Ett symptom är missfall
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vid graviditet, dödfödda barn eller barn som
dör i späd ålder. Magproblemen kan mycket
väl också vara symptom på hennes sjukdom
eller den kvicksilverbehandling som var den
vanliga för sjukdomen. Av beskrivningar av
hennes ägodelar och fotografier framgår det
också att hon bar peruk, och även håravfall är
ett vanlige symptom på framskriden syfilis och/
eller kvicksilverbehandling. En tidning berättar
att hon hade många peruker i olika färger,
allteftersom modet krävde det.7 1 Kanske var det
också sjukdomen som gjorde att hon inte längre
kunde eller ville ca hand om fosterdottern. En
uppgift i en tidning gör gällande att hennes
man förbundit sig att betala fosterdotterns
föräldrar ett ganska höge årligt belopp, vilket
Emma Erika inte kunnat fortsätta med.
De som träffade henne på Rivieran lade
märke till henne på grund av hennes elegans, Fig. 26. Emma med sin fosterdotter
dyrbara toaletter och kostbara juveler. Hon Helene. - Bild i privat ägo.
bar ofta många olika slag av smycken, gärna
med diamanter och briljanter. Några som sett henne beskrev att hennes ansikte var
"icke synnerligen uppseendeväckande, en nordisk typ med liten uppnäsa och livliga
blå ögon" men det som gjorde att folk lade märke till henne, även i de luxuösasce
omgivningar, var det överflöd av diamanter som hon bar. "Fingrarna, håret, öronen,
klänningen - alle gnistrade av de ädla stenarnas facetter. Hon bar aldrig samma
kläder och sällan samma diamanter." 72 Hon ansågs vara en rik excentriker som
tyckte om att uppföra sig som en demi-mondaines. Några som senare talade med
tidningarna menade att man märkte att hennes uppfostran varit ytterst bristfällig,
hennes konversation visade mycket ytlig bildning och "hennes förnäma later var
det icke svårt att komma till rätta med". En man anmärkte lite syrligt att hon "lade
icke just i dagen begåfning eller skarpt huvud.". Andra betonar hennes vänliga och
välvilliga natur och hennes generositet. En svensk kvinna som bodde i Monte Carlo
berättade för tidningen Dagens Nyheter att Emma Levin förde ett ytterst stillsamt
och tillbakadraget liv, umgicks med få och var på hotellet omtyckt av alla för sitt
vänliga väsen och korrekta uppträdande. Någon nämner också hennes "blida och
vänliga ögon".
Emmas danska juridiska ombud, Anders Hvass, hade träffat henne sista gången
våren 1907 då hon varit på genomresa från Köpenhamn till Stockholm. Han
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Fig. 27. Kollage med olika artiklar om mordet ur diverse svenska tidningar. - Foto: Anette Sarnäs.

berättade att hon varit en god dotter och alltid varit beredd att hjälpa sin mor. Hon
var "av en särskild typ, bland det slags människor, som från fattiga och tarvliga
villkor komma sig upp och få del av livets goda. Hon kände stark medkänsla med
och en livlig önskan att kunna hjälpa sin fattiga släkt".

En fasansfull upptäckt
Tidigt på morgonen, kl. 5.38, den 5 augusti 1907 kom expresståget från Monte Carlo
intuffande på stationen i Marseille. En äldre högst elegant man bärande på en stor
kappsäck klev av tåget tillsammans med sin lika eleganta hustru och bad en bärare
att vidarebefordra deras koffert till Charing Cross station i London. Kvittot skulle
sändas till deras hotell i Marseille. Bäraren Louis Pons gick för att ta hand om den
stora åbäkiga kofferten men lade märke till att den luktade illa och att det läckte
en rödaktig vätska från den. Han kontaktade polisen men eftersom kofferten var
låst fick man inte upp den. Istället for man till parets hotell där man i kappsäcken
mannen burit påträffade en kvinnas huvud och hennes ben. Man tvingade tillbaka
paret till stationen där de fick låsa upp kofferten och i denna fanns resten av kvinnans kroppsdelar. De arresterades genast och nyheten om den fasansfulla upptäckten
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började sprida sig med telegrafens
hastighet över världen. Det dröjde
några dagar innan offret identifierats korrekt: den rika änkan Emma
Levin från Sverige. Olika tidningar
redogör för hur hennes bror Fredrik
Wilhelm såg notisen om mordet
och trodde att det kunde vara hans
syster, varpå han skickade ett fotografi av henne till Marseille vilket
bidrog till identifieringen. En annan
tidning skildrar hur hennes mamma
i Köpenhamn också ser de första nyheterna i tidningen och anar det värsta, vilket sedan hon får bekräftat av
Emmas danska advokat. Broderns
inskickade fotografi finns publicerat i flera tidningar. Det visar ett
högst respektabelt medelålders par,
makarna Levin; han i mustasch och
.
_......,.
kubb, hon i elegant hatt och lornjett. Efter identifikationen skickade
Fig. 28. Olika forgglada nyhetsblad gavs ut med
den svenske konsuln i Marseille fantasirika illustrationer av mordet och händelserna
ett telegram till "detektivchefen,
runt dådet. Den franska tidningen Le Petit Journal
Stockholm" där han meddelade att hade en illustrerad söndagsbilaga som ägnade
den döda sannolikt var Emma Levin hela första sidan åt fyndet av kofferten, offret och
(---), "har ljus peruk och 5 tänder mördarna. - Foto: Anette Sarnäs.
guldplomberade".
Vilka var då mannen och kvinnan med den förfärliga kofferten? Och vad hade
hänt? Mannen hette Vere Thomas St. Leger Goold, född 1853 i en lågadlig familj på
Irland. Han gjorde sig i unga år ett namn inom tennissporten och vann till exempel
Irish Open år 1879. Samma år spelade han också i Wimbledonfinalen, men förlorade.
Han fortsatte spela tennis ytterligare några år, men slutade år 1883, flyttade till
London och fick problem med spriten. År 1891 träffade han en fransyska, Marie
Violer Giraudin, en modesömmerska som blivit änka redan två gånger. De gifte sig
och emigrerade till Kanada. Där startade de ett företag men fick snart pengaproblem
och flydde sina skulder till Las Vegas och sedan till Monte Carlo. I Monte Carlo
tillbringade han tiden med att dricka och hon med att spela på kasinot och att
umgås i den mindre nogräknade delen av societeten. De kallade sig "Sir och Lady

__ ___

68

DAMEN I KOFFERTEN

Fig. 29a och 29b. Fängelseporträtt på Vere St Leger Goold och hans hustru Marie Giraudin
Goold. - Bilder i privat ägo.

Goold". Den lättimponerade Emma Levin med sin blygsamma bakgrund verkar
ha låtit sig tjusas av denna titel. Den danska tidningen Aftenbladet skildrar hur fru
Goold blivit "det grönne Bords ofre" och spelat bort alla sina pengar på kasinot,
vilket varit bakgrunden till parets brist på pengar.73 Sedan de tre träffats på kasinot
och lärt känna varandra en smula, lånade Emma paret såväl pengar som juveler.
Allt var frid och fröjd ända tills Emma ville få tillbaka det uclånade. Paret Goold
kläckte en plan och bjöd in henne på te i sitt hus, klockan fem på eftermiddagen
den 4 augusti 1907. Vad som sedan hände är inte helt klare. Paret lämnade flera
olika förklaringar och skyllde friskt på både varandra och andra.

Det forforliga brottet
Den första förklaringen de gav till polisen var att medan de tre drack te i godan ro
bröt sig en annan person, en engelsman vid namn Burke eller Burker, in i villan och
mördade Emma. Panikslagna försökte paret sedan få in kroppen i kofferten men
eftersom den inte fick plats fick de dela upp den i bitar.
Den andra förklaringen var att Emma Levin ville låna pengar av paret och när
hon inte fick det blev hon otrevlig, herr Goold tappade humöret och råkade slå ihjäl
henne. Han var vid tillfället inte tillräknelig på grund av berusning.
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LA MALLE SA:NGLANTE
LA FEMME ASSASSINEE ET COUPEE EN MORCEAUX·

Fig. 30a och 30b. Nyhetsbladet Le crime de Monaco
visade dels hur man tänkte sig
att mordetgenomfördes, dels
hur det upptäcktes. - Bilder
från franska nationalbibliotekets websida (http:llgallica.
bnffr!ark:I J 2148!bpt6
k1025196h. r= le%20crime
%20de%20monaco).
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Version tre var att Emma Levin kom för att kräva tillbaka ett lån. Om hon inte
fick pengarna skulle hon orsaka skandal varvid mannen högg ihjäl henne i ilskan
med en indisk dolk. Mannen menade att hustrun övertygade honom att knivhugga
Emma och gav honom dessutom vapnet. Goold ändrade sig sedan och sade att han
ensam var skyldig. Därpå framfördes att han visserligen knivhuggit Emma men
hustrun hade hållit fast henne.
Därefter medgav de att de hade planerat att råna Emma och först slå henne
medvetslös. Mannen slog henne med en mortelstöt men hon svimmade inte utan
började skrika och kämpa emot. De knivhögg henne då till döds. Efter dådet hjälptes
de åt med kroppen. Den fick inte plats i kofferten så de delade upp den och lade
huvud och ben i kappsäcken. De tog ut inälvorna och spolade ner dem på toaletten.
Deras brorsdotter som bodde hos dem kom hem, så de gömde allt i sitt sovrum,
sov under natten med kroppen där och reste på morgonen till Marseille. Planen
var att stanna i Marseille men skicka kofferten till London. Några utsagor från de
anklagade talade också om att de planerat sänka liket i havet. Obduktionen visade
att Emma Levin blivit slagen i huvudet
med ett trubbigt föremål varefter hon
fått 14 sticksår varav fyra föreföll vara
med en sax. Två av såren var dödliga
och så djupa att de genomträngt den
mördades snörliv. Hon hade också
blåmärken och skrubbsår på kroppen. 74
I flera tidningar beskrivs hur de
som kände paret Goold var övertygade
om att den skyldiga var fru Goold,
eftersom hon var en mycket energisk
kvinna och mannen allmänt ansågs
stå under toffeln. "För övrigt var han
'
neurasteniker, svag till viljan och karaktären samt begiven på dryckenskap." 75
Paret hade gripits i Marseille den
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iÄR1E GöölönMUST ~·
DIE BY GUILLOTINE

Convicted al Monte Carlo ol Mordering[
Emma IAlvjn, Ber Goest
:

Fig. 31. När domarna fall mot mördarna
i december 1907 slog den amerikanska
tidningen Daily Globe upp det stort på forsta
sidan. Marie Goold dömdes till döden och
skulle avrättas med giljotin. Daily Globe
menade att hon var i samma klass som
Shakespeares Lady MacBeth. Daily Globe 5
dec 1907 - Bild i privat ägo.

Lady Macbeth Reborn-Husband, Her Helper
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5 augusti. Den 8 september fördes de tillbaka till Monte Carlo och placerades
på fästningen där. Den 11 september gjordes en rekonstruktion av brottet i deras
villa och den 4 december började rättegången. Redan den 5 december föll domen.
Goold fick livstids fängelse och hustrun dömdes till döden att avrättas med giljotin.
Tidningen the Daily Globe kallade henne "Lady Macbeth reborn" 76 och menade
liksom rätten att det var hon som var den drivande i brottet.
Vere St. Leger Goold sattes i fängelset på Djävulsön i Franska Guyana där han
begick självmord den 8 september 1909. Marie Goolds dödsdom omvandlades till
livstids fängelse och hon sattes in på Montpellier-fängelset i Frankrike där hon dog
av sjukdom den 8 januari 1914.

Emma Erika och mordet i tidningarna
Nyheten om upptäckten av den styckade kvinnan i kofferten i Marseille utlöste en
veritabel mediehysteri. Tidningar världen runt rapporterade om minsta lilla nya
detalj som kom fram. De som
kunde skickade egna reportrar till platsen, de övriga stal
I
friskt från andra tidningar
och citerade varandra. Ofta
var man mindre noggrann
med att kontrollera att det
man läste, hörde eller fick
veta ryktesvägen verkligen
var sant. Exempelvis rapporterade flera tidningar om
att den anklagade mannen
begått självmord i häktet
men det fick man sedan
dementera. Andra frossade i
mordets detaljer och beskrev
synnerligen målande hur
Fig. 32. Emmasgrav,formodligen
på Cimitiere Saint-Pierre i Marseille. Enligt tidningarna var det
en svensk väninna ursprungligen
från Stockholm men nu boende i
Monte Carlo, som ordnade med
begravningen. - Foto i privat ägo.
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blodet stänkt på väggar, kläder och möbler, hur grannar hört skrik och rop, hur
det arma offret anat oråd flera dagar i förväg, hur de anklagade grät och beklagade
sig över den orättvisa behandling de fick utstå och så vidare. Av beskrivningarna
att döma var det flera journalister som besökte bårhuset och synade kroppen och
några som var inne i själva mordhuset. Det var uppenbart att alla gärna talade med
journalisterna, poliser, vittnen, bekanta, släktingar, advokater, alla fick komma till
tals. Beskrivningen av Emma Erikas person fick också stort utrymme. Variationen
på hur hon framställdes var stor, från det oskyldiga ädla offret till den skrytsamma
dumma uppkomlingen som fick skylla sig själv.
Malmötidningarna var inte sämre utan hade många och långa artiklar om denna
världssensation. Uppenbart är också att journalisterna i Malmö faktiskt talat med
folk i staden som känt henne. Sydsvenska Dagbladet beskrev henne i milda ordalag,
medan tidningen Arbetet, som till en början hade samma inställning med Emma
Erika som offer, gjorde en helomvändning sedan de fått information från sin
systertidning i Köpenhamn och därpå införde en lång epistel om "Diamantdamen"
som tagit del i utsugningen av arbetarna på Levins fabrik, kryddad med oförtäckta
antisemitiska kommentarer. Även de olika tidningarna i Köpenhamn skildrade
Emma och brottet på vitt skilda sätt, och några av dem hade också uppenbarligen
talat med folk som känt henne eller hennes man.

Emmas arv
Emma begravdes på en kristen kyrkogård i Marseille, vilket ombesörjdes av en av
hennes bekanta från Stockholm, som bodde i Monte Carlo och var gift med en
italiensk officer, kapten Castellazi. Enligt samtida tidningar begravdes hon efter
obduktionen i en gemensamhetsgrav på St. Pierre kyrkogården i Marseille, men
allt tyder på att hon senare flyttades. Graven pryddes nämligen av ett pampigt
monument. Inom släkten finns ett foto på graven, men det har inte varit möjligt att
identifiera kyrkogården eller få information om graven ännu finns kvar.
Vad hände sedan? Hennes äldste överlevande bror, Frans Christian Ahlqvist, hade
gått till sjöss år 1875 och sedan utvandrat till Köpenhamn år 1879. I Köpenhamn
blev han cigarrarbetare och cigarrmakare. Han gifte sig med Meta Gesine Johanne
Schumhorst från Bremen och i Bremen föddes också deras två äldsta barn. År
1900 hade familjen flyttat och befann sig i Larvik i Norge där Frans Christian
var cigarrfabrikör på Larvik Cigarfabrik. När Emma dog bodde de ännu i Larvik.
I familjens ägo finns ännu bland annat en kniv som tillhört Leopold Levin, men
omständigheterna kring hur den kom till familjen har man inte varit bekanta med.
Emmas lillebror Fredrik Wilhelm, slarvern i Malmö, blev först sjöman och
seglade i flera år mellan svenska hamnar och främst Hartlepool i östra England.
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Han gifte sig där första gången år 1887
med en lokal flicka, Lillie Nivens, och
de fick en son 1889 som döptes till
Hammond Viktor. Första hustrun dog
år 1903 och Fredrik Wilhelm gifte om
sig 1908 i Durham med Maud Baines.
Detta var året efter Emma Erikas död.
Deras förstfödda barn, en dotter som
föddes den 10 mars 1909, döptes till
Emma Errika. 77 Med hjälp av pengarna
som Fredrik Wilhelm fick i arv efter
Fig. 33: a: Nere till vänster: Emmas bror
cigarrfabrikören i Larvik i Norge Frans
Christian A hlqvist med hustru Meta Gesine
och barnen Frantz Johan och Margrethe ca
1900; b: Nere till höger: Emmas bror Fredrik
Wilhelm Ahlqvist och deras mor Joha nna;
c: Uppe till vänster: Emma Erikas brorsdotter
Emma Errika och hennes dotter Sheila .
("Rikka" som hon kallades var dotter till Fredrik
Wilhelm Ahlqvist). - Bilder i privat ägo.
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sin syster köpte de ett hotell i Stockton on Tees och sjömannen gick iland för gott.
Familjen har idag förgreningar i Rera världsdelar, men Emmas grymma öde eller
brokiga förflutna har inre varit känt för dem.
Modern, som i Danmark var känd som Anne Johanne Ahlqvist, bodde kvar i
Köpenhamn. Av Köpenhamnspolisens registerblade framgår att hon bott på några
olika adresser i samma område av Köpenhamn men oftast påJensJuels gade. Under
en period har hon tydligen bott i Stockholm, eftersom det finns antecknat att hon
kommit tillbaka från Sverige den 1 november 1902. Det skildrades i Rera ridningar
att modern levde under små omständigheter och försörjdes av sin dotter. Hon var
nästan helt döv och begagnade hörlur. "Hon uttalade sig med största ömhet om
dottern och med sympati om dotterns avlidne man. (---)Äktenskapet hade i varje
hänseende varit lyckligt." 78 När Emma dog bodde modern på Berggrensgade 44.
Dit hade hon Ryttar den 1 maj 1907, troligen i samband med Emmas sista besök i
staden. Året därpå flyttade hon till Eckerbergsgade 45 för att år 1909 komma till Jens
Juels gade 18. Hon avled där den 17 juli 1926, vid en ålder av 90 år och begravdes
på Assistens kirkegård, i samma grav som sin son Johan Viktor som avlidit nästan
40 år tidigare.
Emma Erika hade skrivit ett testamente som var daterat den 5 februari 1906.
Visste hon att hon var allvarligt sjuk vid den tidpunkten? Varför skulle annars en
45-årig kvinna bry sig om att upprätta ett testamente? Kanske var anledningen att
hon var mån om att hennes gamla mamma skulle ha sin försörjning tryggad. Den
första punkten i testamentet fastslog att modern skulle få 2 000 kr. kontant och
att en "livränta skulle köpas till henne så stor man kan få för 12 000 kr". Näst på
listan var förra fosterdottern Helene Marhey som skulle få en livslång livränta på
3 000 kr. Därefter skulle de båda bröderna få 10 000 kr var. Överskottet skulle gå
till ränta till Helene Marhey och till "Foreningen af 1837 ril fors0mte b0rns frelse."

Historien om fosterdottern
Som så många andra delar av Emma Ahlquists liv, finns det många olika uppgifter
om hennes fosterdotter och hennes omständigheter.
Helene Marguarite Marrheyvar äldsta barnet till Leon Matthey (1871-1939) och
Lea Pilloud (1871-1955) . Hon föddes i Neucharel i Schweiz den 5 oktober 1898.
En släkting har beskrivit henne som liren till växten, cirka 1,50 m lång, pratglad
och energisk.
Enligt familjetraditionen var hon en dag på en tågstation med sin familj när
en man och kvinna kom fram till dem. Det var paret Levin. De hade fångars av
Helenes skönhet och frågade spontant om de fick adoptera henne. Leon och Lea
Matthey skyndade sig chockerade av förslaget därifrån. Det är osäkert om Levins
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varit med på samma tåg och sett Helene där, eller iakttagit henne någon annanstans.
Leon och Lea var tvåspråkiga och pratade franska och tyska. Helene mindes det
som att hon var 4 eller 5 år gammal. Det är känt att hennes föräldrar Leon och
Lea reste ensamma till USA 1902, så vid det laget måste Helene ha varit hos sina
fosterföräldrar. Hennes syster Jeannette föddes i Rockford, Illinois i augusti 1902.
Enligt vad Helen (hon ändrade stavning sedan hon kommit till USA) senare
berättat för sin brorson, kidnappade Levins henne senare och erbjöd föräldrarna ett
mycket fördelaktigt ekonomiskt arrangemang om de fick henne som fosterbarn. Leon
var målare och arbetare, och hade ont om pengar, så han gick med på att Levins tog
hand om Helen i Sverige. Helen berättade att herr Levin var en välbärgad man som
ägde stål- eller järngjuterier. Hon sade att hennes tid med Levins var idyllisk. Hon
hade ett rum fullt med dockor och leksaker och hennes lekkamrater var prinsarna och
prinsessorna av Sverige. Hon berättade vidare att herr Levin dog, att fru Levin reste
till Monte Carlo och att hennes styckade kropp hittades i en stor koffert eftersom
den läckte blod. Efter fru Levins mord återsändes Helen till sina föräldrar som då
återvänt till Neuchatel, där sonen Charles föddes 1906. Ar 1907 emigrerade hela
familjen till Waterbury, Connecticut. Fadern stannade dock inte utan bodde tidvis
ibland annat Paris och Marseille. Enligt uppgift var han inte särskilt trevlig utan
familjen hade det bättre utan honom. Helen Mathey avled i USA vid 98 års ålder.
Hon fick under alla år pengar från Emmas efterlämnade arv.
Helen gifte sig två gånger och blev änka två gånger: första maken hette George
Davis och den andre George Levea. Hon fick inga barn. Hon berättade att hon fick
en livränta från "the Levin Family Trust". Hon dog den 9 maj 1996 och är begravd
på Greenwood Cemetery i San Diego.

Emma Ahlquists arv
Bouppteckningen har långa uppräkningar av alla Emma Erikas smycken, både de
som påträffades på hennes hotellrum och de som man fann i makarna Goolds ägo.
Det var långa rader av både äkta och oäkta smycken, men det som slår en mest
är en av de sista raderna: "ett stycke av en barnhalskedja (utan värde)". Var detta
ett minne från hennes barndom? Kanske något hon fått på barnhemmet eller av
sina välgörare på Lutherska missionsföreningen. Vem var egentligen Emma Erika
Ahlqvist? Allt det som man kan finna i handlingarna är vad andra skrivit, berättat,
missuppfattat eller hört om henne. Vem var flickan som föddes som mellanbarn
i en utfattig familj? Femåringen som sattes på barnhem fast hennes andra syskon
fick bo kvar hemma. Flickan som bara 16 år gammal registrerades av polisen som
Fig. 34a och 34b. Första sidan av Emmas testamente och hennes namnteckning som info/Ld detalj.
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Fig. 35. Skillingtryck
om mordet ur Lennart
Kjellgrens samling på
stadsarkivet.

mordtt l'å fru €•11a ttuln 1 montt car10.
af Nisae L.
Me101li: 'Nlr kvällen kommer och bjuder bvi111."

Uti Monte Carlo, vid gröna bordet,
Der vinningslystnaden blott för ordet,
Dit komma folk ifrån alla land
Att fresta lyckan, så falsk ibland.

Från Sverige Emma Levin sägs farä."
Ty bon ej kunde på guldet spara,
Men vinna mera var hennes lif
Hon fann ej ädlare tidsfördrif
Hon till Monte Carlo •Ags vägen styra,
Iklädd juveler, vansinnigt dyra.
livar afton sen i spelsaTame
På henne stename blixtrade.
Hon
Fast
Men
Som

tur ej hade att guldet vinna
hennes ögon af lystnad brinna,
vänner fick hon i paret Gould,
sjlllfva voro i lättjans sold.

De bjödo henne sitt hus att gästa.
DA hon var led på att lyckan fresta.
I toilett elegant och stor
Till paret bon omisstänksamt for,
De ville pengar af henne lAna
Och tänkte kanske ej på att 1Ana,
Men dl hon neke, och ville gå
Begynte Gould henne våldsamt slA.
Han blef ursinnig just vid tillfllllet,
Slog grymt ihjäl henne der pA stället.
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För vinningslystnad han ej höll opp
Förrn styckad var hennes döda kropp.
Juveler, pängar och allt de togo
Och sen om liket de väl rådslogo,
Ty i en koffert hon stoppades.
Och henne gömma de hoppades.
Men ödet vill ej sin gunst dem sklinka
Ty i Marseille börjar man misstänka,
DA ifrAu kofferten flöt det blod
Der den ibland annat resgods stod.
En lögohistoria tillreds de hade
Och sin oskuld de i dagen lade,
Men intet hjälpte, förbi all tur,
De måste krypa i hvar siu bur.
Det var då för dem ett gräsligt omen
Ty de ju kunna ej undgå domen
Och nacken borde de mista fl,
Ty de förtjänat det begge två.
Men ack moralen den lär oss alla:
Den fåfäng är måste skonlöst falla.
Derför bör kvinnan, så nätt och fin,
Ej spöka ut sig som fru Levin .
..,, 07.

Rånanor4tt på brtfbärart Oblsson
l Stockbolm, dA tuA unga tyskar, Scbolkemeyer ocb Wlntbcr, dödade
bonom med en eldgaffel ocb sedan rAnade bonom, dl ban
skulle aflemna ett rekommenderat brcf till en af dem,
som de badc s}elfua skrlfult.
af Nisse L.
Melodi; Nöden i Norrland.

Ett mord hvar dag snart händer här uti Sveriges land
Utförd af nlgon lömsk och förskräcklig mördarhand.
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prostituerad (det var knappast då hon först började inom "yrket"). Inte ens 20 år
gammal smittades hon av en sjukdom, vars men hon led av hela livet. Trots allt
kunde hon bygga sig ett nytt liv, med en man som uppenbarligen offrade mycket
för henne och gav henne allt han kunde. Ville hon få egna barn eller hade hennes
egen barndom avskräckt henne? Kanske var fosterdottern menad att fylla detta hål
i tillvaron . Att hon återlämnades efter makens död kanske speglar en annan rädsla
Emma fått med sig från barndomen: att inte kunna försörja barnet när hon blev
ensam, likt hennes egen mamma inte kunnat försörja sina barn på egen hand. Levde
hon med en djupt rotad fruktan för att bli utlämnad till fattigvården, barnhem,
besiktningar och mönstringar och andra människors förakt? Emma Erika fick tillbringa nästan halva sitt liv i så gott som total motsats till den första halvan av livet,
men fick möta en fruktansvärd död. Vem var hon? Hon själv kommer egentligen
bara till tals i sitt testamente. Där gör hon sitt bästa för att se till att modern får
en trygg ålderdom, att fosterdottern är försörjd, att bröderna får ett ansenligt arv
och att en förening, som arbetade för att omhändertagna barn skulle få växa upp i
familjehem på landet och inte på institutioner, skulle få stöd till sin verksamhet.79
Den lilla femåringen som sattes på barnhem fanns tydligen alltid kvar.
Hennes öde inspirerade till diktning av olika slag. Ett visförlag i Malmö gav redan
den 24 augusti 1907 ut ett skillingtryck med titeln "Mordet på fru Emma Levin
i Monte Carlo". År 1912 kom en bok ut med titeln "The Chink in the Armour".
Den var skriven av den då välkända författarinnan Mrs. Belloc Lowndes och har
uppenbart baserats på händelserna runt Emmas död. Kanske finns även ett eko
i en av Ingrid Bergmans filmer? I filmen Gasljus från år 1944, som baserades på
en teaterpjäs, heter Ingrid Bergmans rollfigur Paula Alquist. Filmens handling är
centrerad runt hennes moster, den världsberömda operasångerskan Alice Alquist, som
i filmens inledning rånmördas på grund av sina fantastiska diamanter och juveler. ..
en av filmens manusförfattare var gammal nog att minnas det omskrivna mordet
från seklets början. År 2011 utkom en bok om mordet, som i huvudsak handlar om
mördarna: Murder in Monte Carlo (eller Game, Set, Murder) av Michael Sheridan.
Så slutade den fattiga malmöRickan Emma Erikas livsresa: från den djupaste
avgrunden i slumområdena i Köpenhamn och Malmö, till lyxliv i Köpenhamn,
Stockholm och Rivieran; med en förfärlig final. Ibland överträffar verkligheten
verkligen dikten.
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Malmö Caroli församling Bilagor cill inflycmingslängderna Hlla: 13 år 1866 nr. 7
Fanigvårdsscyrelsen i Malmö Macrikel över underscödscagare DIB:2 sid. 1523
På scadsarkivec i Helsingborg: Fanigvårdsscyrelsen i Helsingborg Koncepc ucgående sk rivelser
82 :1 1866 nr. 3; Inkomna skrivelser El:!; Prorokoll Al:l nr 111; Räkenskaper GIA:4; Verifikacioner 1866 GIA:4
Fanigvårdsscyrelsen i Malmö Verifikacioner 1866 GVla:62. Räkningen var dacerad den 17
augusci 1866 och kvinerad i Malmö den 3 sepcember 1866.
Malmö barnhem (för flickor) Macrikel (1866-1927) sid. I
Malmö barnhem Minnesskrifr 1866-1941
Hon finns med i moderns manralsuppgifr från november 1876. I cidigare manralsuppgifrer
från modern scår dec anrecknac för Emma an hon var inragen på barnhemmec; men inre i 1876
års uppgifrer. Becyder dec an hon var hemma jusc då? Uppbördsverkec i Malmö Verifikacioner
BIVb:J48
Malmö S:c Pecri Dlc: I år 1876
En ligc verifikacionerna cill uppbördsverkec för år 1877.
Ma lmö Caroli församling Husförhörslängd Al:40 sid 103; Al:73 sid . 40
Märklige nog finns en inflynningsanesc för Elvira Eleonora, som ucgörs av en dopanesc från
Trinicacis kirke i Köpenhamn, dacerad den 18 okrober 1867.
Malmö Caroli församling Husförhörslängd Al:72 sid 257; Al:83 sid. 343
Uppbördsverkec i Malmö Verifikacioner B!Vb:92
Fanigvårdsscyrelsen i Malmö Macrikel över underscödscagare 1874 DIA:32 nr. 141
Uppbördsverkec i Malmö Verifikacioner BIVb:J24
Cenrralpolisen i Malmö Domsrolsdiarium 1877 Cl:4; Polisdomsrolen i Ma lmö DombokAl:5
år 1877 nr. 544 m.fl.
Uppbördsverkec i Malmö Verifikacioner år 1878 B!Vb:l60. Dacerad I november 1877. Arbecskarlen C hriscen Andersson bodde sjä lv i husec med husc ru och cre barn, same hade sju becalande hyresgäscer va rs hyra varierade mellan 80 kr/år (arbecskarlen Anders Persson) och 200 kr/
år (lokomocivföraren Johansson). Hur många personer varje hyresgäsc sedan hade i sin hushåll
är oklare. Anna Johanna hade i alla fa ll sina fem barn.
Malmö Caroli församling Husförhörslängd Al:81 sid. 355
Uppbördsverkec i Malmö Verifikacioner år 1880BIVb:186 kv.Erik Menved No. 15. Dar. 29 okc
1879
Malmö Carol i församling Husförhörslängd Al:84 sid. 60
Malmö Caroli församling Hlla:56 Bilagor cill flycrningslängder år 1879 A-G nr. 141
Magiscracen i Malmö 86: lår 1879
I manra lsuppgifren som är dacerad 28 okrober 1878 finns Emma inre med som anscä lld. Däremoc finns en konrorsbicräde, en bokhållare, en cigarrsorcerare, en cigarrarbecare, 29 cigar rarbecerskor, fyra fabriksarbecare och fyra fabriksarbecerskor namngivna.
Rådhusränen i Malmö Bouppceckningar F2A:l01 sid. 784 1
Men man kan undra om han sjä lv spenderade dem. I juli 1888 begick Ekscröm sjä lvmord genom an skjuca sig i huvudec. Enligc polisucredningen var an ledningen an han under en längre
rid varic grubblande och missmodig "i följd av lidna förluscer på sin skrädderiaffär". Ekscröms
bodde då i husec nr. VII och VIII i kv. Erik Menved.
Rådhusräccen i Malmö Bouppceckningar F2A:l01 nr. 7841
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27

Bouppreckning nr 113 år 1888.
Kriminalpolisen i Malmö Liggare över lösakriga och prosriruerade kvinnor DIV: 1 (1874-1902)
sid. 79
29
Berrlare är err gammalr ord för riggare. Tiggeri var enligr riggarsradgan från år 1698 rillårer
inom hemsocknen, men genom 1847 års kungliga förordning blev riggeri helr förbjuder.
3° Kriminalpolisen i Malmö Liggare över lösakriga och prosriruerade kvinnor DIV: 1 (1874-1902)
sid. 79
31
Från hösten 1880 Ayrrades kurhusec och barnbördsavdelningen cill "Lilla sjukhuset" på Jakob
Nilsgacan (nuvarande nr. 19) där dec fanns kvar cill minen av 1890-caler.
32
Malmö sjukvårdsscyrelse Kurhusrulla 1879 DIB :l
33 Förse i början av 1900-calec fann den medicinska forskningen err botemedel moc syfilis.
34
Enligc mancalsuppgifren daterad 8 november 1878 finns hon skriven som piga i kv. Beclehem,
hus nr XIV, adress nr. 32 hos sjömannen Johan Olof Perrersson, dennes hustru Augusca och
deras cre söner. Uppbördsverkec i Malmö Verifikationer BIVb: 174
35 Poliskammaren i Malmö Diverse inneliggande handlingar E2:2
36
Kriminalpolisen i Malmö Journaler över varnade och srraffade minderåriga 1874-1890 D5B: I
37
Kriminalpolisen i Malmö Journaler över försvarslösa och berclare 1876-1881 02A: 1 sid. 696,
675, 7 16, 749, 760, 794,807
38
Malmöhus läns landska nsli Alla:84 §226 den 27 juni 1879
39
Jan sdorre r sid. 60
40
H älsovå rdsbyrån i Malmö Rapporrjournal 1875-188203A:1 nr. Il
41
Malmöhus läns landskansli Alla:84 §299 den 22 augusti 1879
42
Malmö länsfängelse Fångrulla DIIIaa:45 (1879-1879) nr 825 år 1879
43
Ambrius sid. 77 f
44
Menczer sid. 124
45
Kapten Lagerberg häktades i november 1887 anklagad för arr ha cillägnac sig 5 000 kr. på
fångarnas säckcillverkning. H an dömdes cill sex månaders cjänscledighec och åcerscällande av
dec stulna cill scacen.
46
Malmö Adresskalender år 1879
47
Malmö länsfängelse Fångrulla år 1879 DIIIaa:45 (1879-1879) fånge nr. 825 år 1879
48
Malmöhus läns landskansli AI!a:85 §45 den 20 januari 1880
49
Försvarslös va r den som saknade laga försvar. Laga försvar var arr inneha allmän eller enskild
cjänsc, idka studier eller err visst yrke, bevisligen ha egna tillgångar eller vara under andras vård
och därigenom vara försörjd, eller genom behörige incyg vara känd som en person som iakrrar
ordning och sedligher i sicc leverne samr söker efrer förmåga arr ärligen försörja sig själv. D en
som uppnårr 15 år ålder och ince hade någon av dessa former av laga försvar, var försvarslös.
(Nord isk familjebok 1876-1926 uppslagsord Försvarslös)
50
Visorna kan hirras i en databas på hrrp://www.gyssla.se/malmovisan/sok.hcml (hämcad 201512-30)
51 Uppbördsverkec i Malmö Verifikationer BIVb :l86
52
Malmö Caroli församling Husförhörslängd Al:84 1879-1887 fol.60
53 Sjömanshuser i Malmö Dld:9 nr. 1360
54
Visby sjömanshus DIJI :24 sid. 123
55 Sjömanshusec i Malmö Dla:l6 sid. 257
56
Sjömanshusec i Härnösand Ola: 17 sid. 50
57
Social-Demokraten JO augusti 1907 "Bloddaaden i Monce Carlo. Enkefru Levins hiscorie."
28
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Social-Demokraten 11 augusti 1907 "Den myrdede Fru Levin."
Sydsvenska dagbladet 19 augusti J907 "Mordet i Monte Carlo. Ur fru Levins roman."
Arberer den J7 augusti 1907
Adolf Fredriks församling lnflynningslängd 1902 sid . 10
Heirarsregisrer der Berliner Srandesämrer 1874-1920. Digiral images. Landesarchiv, Berlin,
Deurschland. på www.ancesrry.de
Polirikken 11 augusti 1907 "Mordet i Monte Carlo."
Köpenhamns sradsarkiv Politiets regisrerblade Station 3, för Leopold Benjamin Levin
Adolf Fredriks försam ling Död- och begravningsbok Fl:1 7 1903-J905 sid. 263
2. Mosaisk Vesrre Kirkegård, plats MUR-207, i Köpenhamn
Social-Demokraten J6 augusti 1907 "Mordet paa Fru Emma Levin."
Hedvig Eleonora församling lnflyrmingslängd Bla:66 1907 sid. 183
Sydsvenskan 19 augusti 1907 "Mordet i Monte Carlo."
Sydsvenskan 19 augusti 1907 "Mordet i Monte Ca rlo."
Social-Demokraten 11 augusti J907 "Den myrdede fru Levin."
Socia l-Demokraten J5 augusti 1907 "Diamant-damen og Kludearbejderne"; Skånska Dagbladet 18 augusti 1907 "Dramat i Monte Ca rlo".
Afrenblader 12 augusti 1907 "Der grönne Bords ofre".
Sydsvenskan 12 augusti 1907 "Mordet i Monte Carlo.
Sydsvenskan 12 augusti 1907 "Mordet i Monte Carlo."
Daily G lobe 5 december 1907
Födelsearrest från år J909 den JO mars i Harrlepool County Durham & Wesr Harrlepool, far
Frederick William Ahlquisr, mor Maud Ah lquisr formerly Baines
Skånska Dagbladet JO augusti 1907 "Blodsdramar i Monte Carlo."
Foreningen af 1837... arbetade för an rädda Köpenhamnsbarn som ragir sina första steg på
förbryrarbanan eller vantrivdes i hem och skola. Många gångervarder föräldrarna som vände
sig rill föreningen och bad om hjälp. Den var uppenbarligen känd i breda kretsar bland Köpenhamns befolkning och man visste an den fick goda resulrar. J0rgensen sid. 24 ff.
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Arkiv
Malmö stadsarkiv (MSA)
Kyrkböcker från M almö Caroli och M almö S:t Petri församlinga r
H andlinga r från fa ttigvå rdsstyrelsen, hälsovå rdsnämnden, allmänna sjukhuset, kriminalpolisen, poliskammaren, uppbördsverket
Lennar t Kj ellgrens samling: M ordet på fru Emma Levin i Monte Carlo. Sex nya, lustiga och
vackra visor. Förfa ttad av Nils Lindström 24/ 8 1907 M almö Visförlag. Vistryck nr 50
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Resurser på MSA
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84

DAM EN I KOFFERTEN

Norska kyrkböcker och folkräkningar i Digitalarkivet hos Arkivverket på
http://arkivverker.no/ Digitalarkivet
Brittiska folkräkningar, databaser om födda, vigda, döda i Storbritannien, invandring mm
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Emmas smycken på hennes rum på Hotel Bristol
En briljantbrosch
Ett gu ldur
Ett par örringar med oäkta pärlor
En medaljong; ett hjärta med några stenar
En tandsticka med nål av gu ld
2 smala guldfingerringar
3 guldknappar med en liten briljant i varje
En fingerring med ädla stenar
Lås till en urkedja med vidhängande mynt
En medaljong
En kikare av aluminium
En notisbok av stål
En fingerring, en turkos och rosenstenar
En fingerring guld med pärla
En fingerring med två briljanter
En brosch, 5 safirer och 10 små briljanter
En fingerring med en oäkta smaragd
En brosch; en orm bärande en elefant
En collier med en rad oäkta pärlor
Ett par örhängen med några pärlor
En bröstnål, turkos omgiven av rosenstenar
Ett tandsticksetui
En nål med en blomma i rosenstenar
Ett stycke av en barnhalskedja {utan värde)
Juveler funna i Marseille i makarna Goolds ägo
Ett pärlhalsband, 8 rader med omkring 1200 pärlor
Ett armband av 12 guldplattor
varav 5 med safirer och briljanter med vidhängande berlock
Ett par örringar med 3 briljanter var
Ett armband med en stor pärlesko,
2 briljanter, 2 safirer, 2 rubiner och 1 smaragd
Ett vridet armband av polerat gu ld
En guld penningpung, safir i låset och 4 rubiner
En massiv guldkedja
En massiv herr guldurkedja
En liten guldpung med 2 rosenstenar
En ring med 9 briljanter
En ring med en briljant
En brosch med 2 pärlor och 2 briljanter
En ring med 5 briljanter
En brosch, mynt omgivet af briljanter och 4 rubiner
360 frcs
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1750 frcs
120 frcs
15 frcs
5 frcs
10 frcs
150 frcs
275 frcs
18 frcs
5 frcs
10 frcs
10 frcs
50 frcs
20 frcs
300 frcs
100 frcs
10 frcs
100 frcs
15 frcs
10 frcs
100 frcs
2 frcs
125 frcs

1750 frcs
320 frcs
3000 frcs

+

185 frcs
40 frcs
450 frcs
200 frcs
50 frcs
100 frcs
1500 frcs
1575 frcs
600 frcs
675 frcs
12 andra smycken
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Judar och andra malmöbor:
1860-1910
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Hur gick det till när man skapade man en judisk gemenskap i Malmö under andra
delen av 1800-talet? Det var en fråga som de tidiga judarna i staden snabbt ställdes
inför. Till en början handlade det om sådant som att bilda en församling, att inrätta
en synagoga och att få en plats att begrava sina döda på, men i takt med att judarna
i Malmö blev fler blev det vartefter nödvändigt med ytterligare insatser av dem.
Till det ska läggas det omgivande samhället och de krav som därifrån ställdes på
judarna i Malmö.
De första judarna att permanent bosätta sig i Malmö kom i slutet av 1850-talet.
1868 fanns i staden 25 vuxna män. Redan tre år senare bodde det enligt länsstyrelsen
i Malmöhus län 209 judar i Malmö. Vad hade fört dem till staden? Hur fann de sig
till rätta? Vilken framtid skapade de sig i Malmö? Det är frågor som den följande
berättelsen om judarnas 50 första år i Malmö ska ge några svar på. Totalt för dessa
50 första år bodde det under olika perioder och i minst tre år mer än 1 000 judar
(varav omkring 600 barn) i Malmö.

Först på plan
Den förmodligen första juden att mer varaktigt bosätta sig i Malmö var Jacob
Landsberg "eller", som det står i konseljakten om honom, "som han rätteligen finnes
heta Jekiel Jakowicz från Landsberg i Polen". Aret var 1858 och adressen för den
då 40-årige polacken var Hjorttackegatan 27. Tätt i hälarna på honom att flytta
till Malmö var 50-åringen Herman Leipziger med hustrun Hinda och en dotter,
också de från Polen. Under tidigt 1860-tal bosatte sig sedan i Malmö judar som
Jacob Adamson från Frankfurt am Main, Marcus Gellberg från Altona i dåvarande
Slesvig, Aron Hirsch från Kiel, Abraham Levin från Polen, Edvard Nathan från
Slagsele i Danmark och hela familjen Zadig från Hamburg.
För att om möjligt sätta namn på de av länsstyrelsen identifierade 209 judarna gick
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forskaren Walcer Siegel för de aktuella åren igenom mantalslängderna för Malmö
stad. För det behövde han titta på inte mindre än 25 000 mantalsuppgifter - "vilka
uppgifter måste genomgås i detalj". Eftersom det i mantalslängderna saknades
uppgifter om religiös tillhörighet, sökte Siegel "efter namn med speciell klang, efter
personer med sådana yrken som krämare o.d.". Det gör att hans siffror inte är helt
säkra eftersom han både kan ha missat och lagt till ett eller annat namn. Beträffande
de första judarnas bosättning i Malmö var den enligt Siegel koncentrerad till två
områden: dels Stora Nygatan, Södra Promenaden, Rörsjögatan och Alconagatan,
dels Grynbodgatan, Engelbrektsgatan och Långgårdsgatan.
Walcer Siegels arbete är en pionjärgärning, därtill en synnerligen tidskrävande
sådan, och den har kanske inte minst beroende på det senare fått stå oemotsagd.
Siegel var själv medveten om att det kan ha funnits judar bosatta i Malmö tidigare
än vad mantalslängderna vill erkänna. Han skriver: "Det är emellertid troligt, att
judar vistats i Malmö dessförinnan [1862), men att deras vistelse ej varat så länge att
de kommit in i de officiella rullorna." Liksom Siegel har jag det bestämda intrycket
att Malmö för många judar endast var en genomfartshamn, en station på vägen till
något annat. Det gör att jag i min studie endast tar med judar som bevisligen bott
minst tre år i staden.

judiska flyttfåglar
För att, uppmuntrad av Siegels studie, via andra källor än mantalslängderna litet
mer i detalj försöka etablera när de första judarna bosatte sig i Malmö, började jag
med att undersöka uppbördslängderna 1849-61 för staden. Något som kallades för
1848 års krigsutrustningskostnader föreskrev att en extraskatt och en avgift skulle
uttas av "utländningar, som resa omkring i landet och för egen räkning, eller såsom
utskickade för andra, utbjuda eller sluta handel med utländska varor". Totale anlände
240 personer som placerades i den gruppen (samtliga män ; endast en medföljande
hustru finns förtecknad) under de 13 år som skatten togs ut. Av dessa 240 återkom
103 mer än en gång; totalt va r det 366 resande.
Av de 240 förtecknades endast sju som "mosaiska trosbekännare". Så gott som
samtliga övriga uppgavs vara handlande av alla de slag, varför man kan misstänka
att det bland dem fanns en och annan jude. Majoriteten av de 240 kom från olika
nordtyska städer, något tiotal anlände från Köpenhamn, en stor grupp kom från
Polen, några enstaka kom via Amsterdam och Paris.
En annan källa som jag gått igenom för att identifiera judar som vid den här
tiden kom till Malmö är ångfartygens passagerarlistor. Angfartyg började redan
1838 trafikera sträckan Liibeck-Malmö via Köpenhamn. Först ut var hjulångaren
"Malmö". Efter den kom "Halland " 1853 och "L.J. Bager'' 1857. Den senare med
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Fig. 1. Ett skepp kommer Lastat. Inre hamnen var det forsta de resande från Danmark och
Tyskland såg av Malmö. HjuLångaren Gjedser gick meLLan Malmö och Köpenhamn från 1889.
- Fotograf okänd. MSA 884-2-24.

den legendariska världsomseglaren Nils Werngren som kapten. Från 1865 kunde
man även resa sträckan Srralsund-Malmö. I Malmö stadsarkiv finns passagerarlistor
för båtarna från 1845 och framåt. Jag har undersökt åren 1845-56 och där funnit
totalt 203 passagerare (varav 16 kvinnor och 22 barn); antalet judar bland dessa
uppgick rill 18 ("handelsjudar"). Det som gör kvinnorna och barnen extra intressanta
i sammanhanget är att deras närvaro visar på en strävan att lämna hemlandet; den
som bara for iväg för att under en kortare tid ägna sig åt handel i ett annat land
reste för det mesta uran sin familj. Nämnas bör att det från 1860 för resande till
Sverige gällde passfrihet (rill 1917).
Ytterligare en källa som jag har undersökt i det här sökandet efter judar är de
brott- och rullmål som finns förtecknade hos rådhusrätten Malmö. Den källan gav
därtill goda inblickar i ett antal judars möte med svensk lagstiftning. För riden
1850 till 1870 hittade jag endast 15 judar, varav tre judinnor, som var intressanta
för rådhusrätten. Det handlade om 12 brottmål och 3 rullmål.
När jag jämför den lista Siegel gjorde över de judar som vistades i Malmö
1871 - totalt 163 stycken - med de 240 namnen från uppbördslängderna, de 203
namnen från resande mellan LUbeck och Malmö samt de 15 namnen på judar från
rådhusrätten blir resultatet av mitt sökande efter i Malmö under en längre rid bosatta
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judar före 1870 tämligen magert. Det betyder att det förvisso var många judiska
handlande som kom till Sverige under den här tiden, men när de sålt slut på sina lager
reste de hem igen. Kanske kom de tillbaka ett annat år med nya varor, men de kan
också ha fått intrycket att Sverige inte var det land de ville bosätta sig i med sin familj.
De enda namn jag via de undersökta källorna med säkerhet kan belägga
som de tidigast inflyttade till Malmö är Salomon Benon, Marcus Gellberg med
hustru Henriette, Aron Hirsch, Jacob Landsberg, Isac Leipziger med hustru och
fyrabarnsfamiljen Meyer Zadig. I några enstaka fall (Gellberg och Leipziger) hittar
jag dem som anlända till Malmö redan 1852, men innan de bestämde sig för att
permanent flytta till Malmö pendlade de under en tid årsvis till staden (många
judar kom med den första ångbåten på våren för att sedan återvända i november
med den sista båten för året).

En judisk bosättning börjar ta form
Vad är då känt om de till Malmö tidigt inflyttade judarna? Var i staden bodde de?
Hur försörjde de sig? Kom de ensamma eller med sin familj? Eftersom de från allra
första början i Malmö inte fanns med i församlingsböckerna - judar med utländskt
medborgarskap hade inte obegränsad rätt att bosätta sig i staden förrän 1873 - är
det ganska tunt med uppgifter om dem. Lägg till det att judiska församlingen i
Malmö inte började föra en egen församlingsbok förrän 1879. Det gör att man så
gott det går måste söka efter dem i ett flertal olika källor för att sedan, också det så
gott det går, skapa sig en bild.
Rättegångsmaterial brukar kunna vara en ganska matnyttig källa. Det är då inte i
första hand brottet i sig som är intressant, utan det som sägs om den anklagades väl och
ve. Närmast följer en kortare genomgång av de nämnda femton brott- och tullmålen.
• Den första som jude utpekade personen att bli föremål för rådhusrättens i
Malmö intresse var handlanden Joseph Blum från Frankrike. Från honom tog
kronolänsman Hallen den 3 augusti 1855 "en del galanta varor", vilka han sedan
överlämnade till Kungl. Sjötullkammaren i staden. Vid en värdering av varupartiet
visade det sig innehålla hela 35 poster med totalt 332 artiklar - bland vilka fanns
sådant som stålpennor, glasögon, guttaperchaarbeten, brodermönster, rakstiglar,
barnklockor av brons och en bunt porslinspipor - till ett värde av 70 riksdaler och
20 skilling. Det sålunda omhändertagna godset säger något om de behov av varor
som vid den här tiden fanns företrädesvis på den svenska landsbygden dit många
judiska gårdfarihandlare med tiden sökte sig.
• I oktober 1861 blev Isac Leipzigers hustru och dotter instämda till rätten i
Malmö för att ha slagit Kajsa Arentensen. Men målet blev avskrivet "då ingendera
av parterna före rättegångstimmans slut lät sig afhöra från".
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• I maj samma år yrkade scadsfiskalen laga ansvar för de båda judarna Jacob
Goldscein och Jacob Lampel för "ömsesidigt slagsmål'', etc slagsmål där de båda
kämparna" delar hvarandra 30 större och mindre sår och blånader". Till stämningen
var bifogar etc intyg från scadsläkaren Bergh enligt vilket Jacob Lampel "befunnits
på olika delar av ansigcec, halsen och öronen inalles creccio (30) längre och kortare
med naglar eller klor [?!] tillfogade sår i huden". Goldscein och Lampel dömdes
acc vardera plikta 25 riksdaler eller "acc vid bristande tillgångar till böterna i ställer
undergå hvar för sig 6 dagars fängelse vid vatten och bröd".
• I januari 1863 yrkade scadsfiskalen ansvar för mosaiska trosbekännaren Bär
Wiskofsky för acc han "fredagen den 23 i denna månad uci rusligc tillstånd med
våld inträngt uti Handlanden Wolf Elcermanns bostad och derscädes öfverfallic och
slagit ynglingen Efraim Scolowsky". För det fick han böra 5 riksdaler.
• Böta 5 riksdaler fick 1864 även juden Zacharias Moses. Målet gällde fylleri .
Moses hade varit ute och svirac tillsammans med förre krämaren Nils Nilsson från
Dalby utanför Lund. Av fakta i målet får vi veta art Moses kom till Malmö första
gången redan 1852. När hanl860 åter kom till staden var det tillsammans med sin
hustru. Det tyder på att han under en längre rid kan ha varit bosacc i staden.
• Handlanden Marcus Gellberg och hans hustru Henriecce fick vid tillfälle inställa
sig i räccen. Året var 1865 och broccec stöld. Följande hade hänt: Drängen Anders
Larsson från Klagstorp hade från arbetskarlen Ola Lindvall på Lugnet stulit ert
fickur i silver med vidhängande kedja och nyckel, också de av silver. Sicc stöldgods
försökte han sälja till handlanden Gellberg i hans bod på Lilla Torg: "Anders Larsson
hade inkommit i boden och frågar efter fickur och slucligen framtagit sicc eget och
erbjudit byte." Fru Gellberg hade betalar 6 riksdaler för uret och lämnat en mindre
tobakspipa som mellanskillnad. När hon fick reda på de räcca förhållandena lämnade
hon tillbaka uret.
Konseljakcerna är en annan källa som jag gåcc igenom i sökandet efter liret
mer fyllig information om judarna i Malmö. Decca var akter som, i det här
sammanhanget, uppräccades av Kungl. Maj:c när någon ansökte om acc få scanna
landet, acc i landet få bedriva handel eller för acc erhålla svenske medborgarskap.
D essa akter behandlades under konseljerna, dvs. de regeringssammancräden som
hölls varje vecka. Under den första här behandlade riden är dessa akter ganska snåla
med att ge uppgifter om den sökande, men ju längre fram i riden vi kommer desto
calförare blir de.
• Det handlar för det första om Isak Leipziger som 1862 ansöker om svenske
medborgarskap. En c.f. rullförvaltare intygar acc Leipziger varit bosacc i Malmö de
senaste 6 åren - var i staden han bocc framgår inte - och där idkar handel. Vidare
sägs acc han haft "många och betydliga transaktioner med härvarande rullkammaren
i förcullningsväg och under nämnda rid städse ådagalagt punkclighec och god
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redbarhet". Överrabbinen i Köpenhamn säger i en inlaga sig känna till sökanden
och vitsordar honom.
•För det andra är det MoriczJonas som 1870 hos Kungl. Maj:c ansöker om att
i riket få vistas. Av ansökan framgår att han är son till Wolf och Mina Jonas och
född i Friedrichscadc i Preussen. Rabbinen i Stockholm intygar acc Jonas är född den
15 mars 1839. Till sin ansökan bifogar Jonas, nu bosatt i Malmö, etc intyg om sin
vandel från de båda malmöborna Alfred Malmscröm, fabriksidkare, och B. Råberg,
andelskassör. Jonas ansökan får nådige bifall.
• För det tredje kan Elies Abramskis ansökan 1874 om att få vistas i riket nämnas.
I sitt yttrande över hans ansökan skriver landshövdingAdlercreucz i Malmö: "Enligt
vad ansökningshandlingarna antyda kan sökanden ej ens skrifva sitt namn och
sålunda icke torde kunna anses behörig att erhålla rättighet till handels idkande,
anser sig Kungl. Majc:s befattningshavare böra avstyrka förevarande ansökan."
Ytterligare en källa att konsulcera är judiska församlingens i Malmö församlingsbok,
som började föras 1879. Särskiljer vi där de judar som bott i Malmö under minst tre år i den här berättelsen ansedd som en lagom cid för att någorlunda känna sig hemma och
etablerad i staden - uppgick de för tiden kring 1880 till 242 fördelade på 47 familjer.
Antalet barn var 119 och dessa var till största delen födda utomlands, dvs. innan de
kom till Sverige. Vid den här tiden visade sig judarna vara ganska rike utspridda över
staden både innanför och utanför kanalen. Den enda tydliga boendekoncentrationen
för judarna i Malmö omkring 1880 var i kvarteren kring Grönegacan, Qvarngacan och
Jerusalemsgacan. Grönegacan låg i kvarteret Jerusalem. Om det skriver scadsarkivarie
Isberg: "'Jerusalem' blev snart etc tillhåll för gårdfarihandlare och schackrare av judisk
och inhemsk härkomst, det blev ecc riktige 'Jerusalem', och dess vulgära namn upptogs
redan på 1830-calec i församlingens kyrkoböcker."
När det gäller Malmös invånarantal uppgick det 1880 till 38 054. Jämfört
med tio år tidigare hade det skett en folkökning i staden som nästan uppgick
till hela 50 procent. Den befolkningscillväxcen hade till stor del skapats genom
inflyttningen till staden. Det är som en del i den processen judarnas inflyttning,
om i än i sammanhanget kvantitativt sett begränsad, ska ses. Beträffande judarnas
acklimatisering i den här tidens Malmö kan noteras acc de så dags hunnit bilda en
församling, inrätta en synagoga på några olika platser i staden - vid den aktuella
tiden fanns den på Stora Trädgårdsgatan - och en begravningsplats same litet smått
hittat judiska traditioner acc leva sina liv på i Malmö.

Ett svårskött pastorat
Judiska församlingen i Malmö hade sitt allra första sammanträde den 9 mars 1873.
Så dags hade det gått nästan halvcannac år sedan 29 modiga judiska män i december
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1871 lämnat in en ansökan till magistraten i Malmö om att få bilda en församling
i staden. En judisk, eller som det då skulle heta, mosaisk församling var nämligen
inget som man vid den här tiden bildade utan att ansöka om lov. Det fick malmöjudarna och med det var det första stora steget tagit i riktning mot en organiserad
judisk gemenskap i staden och, skulle det snart visa sig, med det i hela Skåneland.
Judarnas rörelse- och beteendemönster i landet var något som Kungl. Maj:t lade
sig i genom en förordning av den 30 juni 1838 och en ordning av den 13 augusti
samma år (dessa ersatte det strängare Judereglementet från 1782). I februari 1873
upplöstes bostadsbandet som tidigare begränsat vissa judars bosättning i Sverige
till Stockholm, Göteborg, Norrköping och Karlskrona. Nu kunde judar oavsett
födelseland och medborgarskap bosätta sig var de ville i landet. Detta var ett av de
sista stegen i riktning mot det som brukar kallas judarnas emancipation i Sverige.
Några andra datum på vägen för judarnas juridiska frigörelse i Sverige hade varit
1849 (judarna förklarades vittnesgilla), 1854 (judar födda i Sverige fick rätt att bosätta
sig i alla Sveriges städer), 1860 (judar som var svenska medborgare fick bosätta sig
var de ville i landet) , 1862 (judar blev kommunalt valbara), 1865 (judar fick rösträtt
vid riksdagsval på samma villkor som andra svenskar) och 1870 (judar kunde bli
riksdagsledamöter och ämbetsmän; undantag gällde statsråd och lärartjänster i
teologi och kristendom). Det skulle sedan dröja ända till 1951 innan fullständig
religionsfrihet infördes i landet.
De nämnda 29 malmöjudarna hade som föreskrivet inom sig utsett sju elektorer
som under magistratens överinseende skulle välja tre föreståndare för församlingen.
Kungl. Maj:ts krav på elektorerna var högt ställda: "Endast den, som är känd för godt
och hederligt uppförande, samt för egen räkning idkar handel, fabriksrörelse eller
handtwerk, eller innehafver fast egendom, eller äger något annat lofligt, oberoende
näringsfång, kan till Föreståndare utses och i walet därtill deltaga." Det var inte
allom givet att kvalificera sig för de kraven. De sju som valdes (och godkändes)
till elektorer i Malmö var: handlanden Marcus Gellberg, Salomon Schwartzman,
handlanden Jakob Jacobowsky, Berman Schilensky, fabriksidkaren Meyer Zadig,
fabriksidkaren Abraham Levy och fabriksmästaren Moritz Jonas. Samtliga dessa
var bosatta i Malmö och fem av dem hade tyskt påbrå. Dessa sju hade sedan att
inom sig utse tre föreståndare för församlingen. Det blev Gellberg, Levy och Zadig,
som alla tre var inflyttade från tyska områden. Det var Abraham Levy som tagit
initiativet till att bilda församlingen, och det var följdriktigt han som inom trojkan
blev vald till församlingens allra första ordförande. De båda andra föreståndarna
förestod antingen kassan eller synagogan.
När judar ska förrätta bön (minjan) räcker det att tio män i åldrarna 13 år och
äldre samlas, och det fanns, som vi såg ovan, sedan en tid gott om judar i Malmö
för att kunna göra det. Men vad krävdes för att starta och, inte minst, hålla en
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Fig. 2. Tretton år efter barnets fodelse forsökte barnmorskan komma ihåg när det var. judiska
forsamlingen i Malmö började fora forsamlingsbok 1879. - Mosaiska/judiska forsamlingen i
Malmö. Församlingsböcker Al:l, s. 37.

judisk församling vid liv under senare delen av 1800-talet? Ett svar kan vara att
det, formellt sett, räckte med sju elektorer som inom sig valde tre föreståndare. Men
så snart församlingen började agera utanför den allra innersta kretsen krävdes det
ganska snart folk som hade tid, lust och råd att ställa upp i olika sammanhang. Om
sedan församlingen utöver det ville skapa en judisk infrastruktur för att tillgodose
gruppens religiösa och kulturella behov var det snart nödvändigt med både anställda
och frivilliga krafter. Det här gör ganska snabbt att en i olika riktningar levande
judisk församling i en stad som Malmö behövde en befolkningsbas av ungefär den
storlek som den kunde uppvisa i Malmö vid 1870-talets början.
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För att få en kommentar till hur den dåvarande judiska gruppen och relationerna
inom den kunde uppfattas kan ett brev från den dåvarande kassaföreståndaren
Philipp Zadig från början av 1878 vara upplysande. "Härscädes", skriver Zadig,
"äro bosatte ca.120 mosaiska trosbekännare - 60 manskön, 58 qvinnor - Deraf 40
svenska undersåtar (incl. hustrur), bland dem finnas 11 Fabrikörer och hantverkare
härstammande från Tyskland. 2/ Handlande härstammande från Polen. Återstoden
är till största delen kringresande handelsmän, härstammande från Polen, hitkomna
i de flesta fall alldeles fattiga, orenliga och saknande de nödvändigaste; de skaffa
sig litet varor och börja att dermed drifva handel på landet (vanligen utan ringaste
rättigheter) etc., men äro och förblifva oordentliga och orenliga. Några cessioner
hafva förekommit äfven straff cillerdömts 2ne gäldenärer för bedräglig konkurs."
Denna sin uppfattning om de polska judarna delar Zadig utan vidare med sig
till den tyskfödde rabbinen Ludwig Lewysohn i Stockholm i ett brev 1879: "H.H.
[Höge Herre] känner nog de här i riket kringvandrande polska judar, pretentiösa i
högsta grad tro de sig deremot icke hafva några som helst skyldigheter och om jag
derför tillfogar att härvarande Mosaiska församling består af nästan endast sådana
personer, att jag haft och fortfarande har som oftast mycket besvär och många
obehag som församlingens föreståndare så torde H.H. lätt inse, att mitt intresse för
församlingen ej kan vara stort." Det sist skrivna skulle Philipp Zadig inre stå fast
vid. Tvärtom. Han innehade olika poster inom församlingen ända fram till sin död
1927, och med tiden kom han att lära känna församlingen och dess medlemmar oavsett ursprung - i både med- och motgång.

Hätskhet, hat och strid
De trenne föreståndarnas mandat löpte på tre år. Därefter skulle församlingen välja
nya elektorer att i sin tur utse nya föreståndare. Magistraten i Malmö förklarade
sig för det mesta nöjd med valet av både elektorer och föreståndare, men ett antal
gånger stötte församlingen på patrull. 1875 var det Jakob Jakubofsky som inre klarade magistratens krav för att få vara föreståndare i församlingen . Nästa gång var
fem år senare då Samuel Hirsch fick samma stämpel på sig av samma magistrat.
I båda fallen gällde att de stod under konkurs, något som definitive inre gillades
enligt Kungl. Maj: cs regler.
Näste man till rakning var Salomon Margolinsky. Han blev föreståndare för
församlingen 1880 och hade, efter två perioder på posten, säkert hoppats på omval
även 1886, men när församlingen skulle utse sina sju elektorer fick Margolinsky
inre tillräckligt med röster. På det svarade en mycket besviken Margolinsky med att
överklaga valet av elektorer cill länsscyrelsen. Där fick han förvisso rätt, men det hjälpte
föga. När församlingen på nytt valde elektorer syntes Margolinsky inte bland de sju.
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1895 var, med tanke på vad som tidigare timat, Margolinsky förvånansvärt nog
tillbaka som en av församlingens tre föreståndare. Men redan efter ett år ångrade
delar av församlingen ännu en gång sitt val av honom. Det gjorde att den i april 1896
hos magistraten i Malmö anhöll om att han skulle entledigas från sin post. Som ett
av flera skäl till det framhölls att han hade ifrågasatt predikanten Julius Rawitschers
kompetens som förbedjare. I ett tre sidor långt brev på tyska - ett av arbetsspråken
i församlingen tillsammans med jiddisch och svenska - klagade Rawitscher sin nöd
och hävdade att han från dag ett känt sig förföljd av Margolinsky och att denne
försökt att driva bort honom från församlingen. Rawitscher avslutar sitt brev med
att anhålla om att få avgå från sin tjänst som predikant.
På ett allmänt möte i församlingen 29 april 1896 bestred Margolinsky vad
Rawitscher i sin skrivelse lade honom till last, "hvarförutom herr Margolinsky
tillkännagaf att han hvarken hade haft eller hade något som helst att anmärka
mot herr Rawitscher". Vid samma möte beklagade Tanke Rosenfeld Margolinskys
medlemskap av styrelsen, och Lauritz Lachmann hemställde "i ett längre allvarligt
föredrag" till herr Margolinsky, att han borde avsäga sig sin befattning som
styrelseledamot. Men Margolinsky stod på sig. Eftersom anfall kan vara bästa
försvar menade han litet förvånande istället att det var kassaföreståndaren Ferdinand
Zadig som borde avgå. På det svarade Zadig med att anordna en omröstning bland
mötesdeltagarna där han lovade att avgå om någon enda röstade för hans avgång.
Han fick ett rungande Nej! till svar.
Det var inte nog med klagomålen mot Margolinsky. I en skrivelse uppmanade
"flera församlingsmedlemmar" under hösten 1896 även Klone Nissalowitz att avgå
som föreståndare. Detta efter ett, som de klagande menade, av denne skandalartat
uppträdande på Hotell Horn på Norra Vallgatan. Det är för övrigt samma hotell
som Fritjof Nilsson Piraten dukar upp sitt överdådiga smörgåsbord i Bock i örtagård
(1933).
Nej, det var inte slut med det. Tre nya föreståndare valdes 1898, men det dröjde
inte länge förrän också dessa var i luven på varandra. Adolf Gal in säger i en skrivelse
i november 1898 att han inte kan samarbeta med föreståndaren Tanke Rosenfeld,
och Eduard Nathan säger att inte heller han kan samarbeta med Tanke. De övriga
medlemmarna på sammanträdet menade i den uppkomna situationen att Tanke
borde avgå. Detta dels "på grund av det stridiga uppförande han hela tiden visat,
dels hufvudsakligast på grund af hans uppförande vid senaste styrelsesammanträdet,
som gifvet anledning till att han af allmänne åklagaren blifvit anklagad för
hemfridsbrott". Med hänvisning till Kungl. Maj:t 1838 vill man avsätta Tanke, "men
de närvarande kan icke förmå honom härtill". Vid en omröstning om Rosenfelds
avsättning blev det 16 röster för, dvs. alla avgivna röster. Det beslutades att man
skulle ta kontakt med magistraten om nyval av en föreståndare, medan de övriga
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båda skulle sitta kvar. 29 november 1898 låter magistraten i Malmö hälsa att den
inte kan acceptera att Rosenfeld avgått från styrelsen.
I oktober 1898 ville sedan församlingens predikant inte längre. Nu var det Lewin
Guttman som fått nog. "Endast de för mig svåra förhållandena beträffande svenska
språket äfvensom min skyldighet att upprätthålla ordningen vid gudstjänsterna,
hvilken skyldighets fullgörande tyvärr till följd af vissa församlingsmedlemmars
åtgöranden medfört mitt inkallande inför rätta, hafva föranlett mig att söka annan
befattning." Vadan detta kiv och slit? Oenigheter, hemfridsbrott, skandalartat
uppträdande och oordning, till och med under gudstjänsterna; vad hade blivit av
den en gång så beskedliga judiska församlingen i Malmö!?
Med ovanstående meningsskiljaktigheter i minnet har man lätt att förstå den
djupa suck som föreståndaren lät höra på församlingsmötet i februari 1899: "Herr
Ferdinand Zadig beklagade mycket den obehagliga ställning styrelsen nu som förr
befann sig uti - många af församlingens medlemmar utfore mot styrelsen med
tillvitelser innan de ens visste huru styrelsens mening till saken ifråga var, man
formligen sökte att öfverträffa hvarandra med hätskhet och ondskap, som om
hufvudmålet vore att skaffa och underblåsa hat och strid! Wår religion påbjuder
dock framför allt kärlek till nästan och endast genom ömsesidigt tillmötesgående
att öfverlägga i lugn och med förtroende kunde församlingen uppnå den aktning
den önskar intaga och häfda i samhället!"
Vän av ordning kunde kanske tycka att den lilla judiska menigheten i Malmö
för sitt eget bästa borde ha hållit sams både inbördes och i relation till det
svenska samhället, men så hade alldeles tydligt inte varit fallet under en lång tid
i församlingens korta historia. Ett skäl till oenigheten kan bottna i de kulturella
skillnaderna mellan judarna från Mellaneuropa ("västjudar") och judarna från
olika polska och ryska områden ("östjudar"). Ett annat skäl var förmodligen att
så här dags, många av malmöjudarna hade vid det nu bott mer än 30 år i Malmö,
hade många judar försvenskats med vad därtill hörde, medan andra inte hittat in i
det svenska. Till det ska läggas att det var ganska stora skillnader i standard bland
judarna i Malmö till de mellaneuropeiska judarnas fördel. Kanske handlade det i det
senare fallet om ren och skär svensk avundsjuka? Den gemensamma religionen och
den judiska kulturen för dessa malmöjudar i all ära, men ibland tilläts andra saker
ta överhanden. Men snart skulle andra och bättre tider för församlingen randas.

Skattskrivning
Ytterligare en maktpåliggande uppgift som de judiska församlingarna i landet
ålades av Kungl. Maj:t att på bästa sätt ta hand om var beskattningen av de egna
medlemmarna. I det kungliga beslutet från 1838 sades att de judiska församlingarna
97

} UDAR OCH AN DRA MALMÖBOR:

1860-1910

hade att "uppbära och till föreskrifna ändamål anwända församlingens bestämda
eller tillfälliga inkomster och uttaxerade medel samt böter och ordningsmål inom
församlingen". Noteras bör särskilt att församlingen enligt beslutet skulle både
döma och ta ut böter inom församlingen . Var inte det att riskera att så split bland
församlingsmedlemmarna?
Redan i maj 1873 tillsatte den nybildade malmöförsamlingen fyra deputerade
som tillsammans med föreståndartrojkan hade att bestämma det belopp som
skulle uttaxeras av medlemmarna för att kunna bestrida församlingens utgifter.
Några statsbidrag av det slag som den svenska statskyrkan vid den här tiden fick i
rikligt mått utgick således inte till de judiska församlingarna. De fyra "taxatorer",
som de församlingsinternt kom att kallas, som i första vändan valdes var Salomon
Schwarzmann, Nils Levin, Levy Herman Gans och Berman Schelinsky.
Vid junisammanträdet 1873 var den första taxeringen klar. Sammanlagt skulle
då totalt 97 medlemmar vid två olika tillfällen (september och mars, i samband
med firandet av det judiska nyåret IRosh Hashanal och judisk påsk IPesachl) erlägga
sammanlagt 2 407 riksdaler. Av de betalande var samtliga utom två skrivna i Malmö.
De flesta medlemmarna ålades att betala mellan 10 och 30 riksdaler. Undantagen
var tvålfabrikören Meyer Zadig (150 kronor), handlanden lsac Gellberg (100),
lsacs svåger handelsbiträdet Salomon Benon (100) och, den vid den här tiden mest
välbärgade av samtliga judar i församlingen, handlanden Marcus Gellberg, som
skulle erlägga 250 riksdaler. "Handlanden M. Gellberg reserverade sig emot den
honom, samt hans son lsac Gellberg och Salomon Benon påförda utgiften såsom
varande för hög." Hur den reservationen togs upp av de för taxeringen ansvariga sägs
ingenting om. Det var nog bara att betala och se glad ut. Samma sak skulle genom
åren komma att gälla för majoriteten av dem som reagerade på att de taxerades
för högt av församlingen. Att klaga lönade föga, men det hindrade inte att det var
många som försökte.
Redan 1874 dyker ett litet större antal utsocknes upp bland de taxerade med
adresser som Lund, Landskrona, Kristianstad, Ystad, Helsingborg och Ängelholm.
Enligt Kungl. Maj: ts beslut hade de alla kommit att tillhöra församlingen i
Malmö eftersom den geografiskt sett låg dem närmast. De skamkyldiga på de här
platserna hade församlingen hittat genom att helt enkelt brevledes ta kontakt med
uppbördsmyndigheten i respektive kommun. Det stannade inte med det: "Dem
som emellertid ej äro upptagna i kommunens taxeringslängd ega herrar deputerade
beskatte efter eget omdöme."
Antalet taxerade 1874 uppgick till 75 personer som sammanlagt hade att erlägga
en skatt till församlingen på 2 440 kronor. I genomsnitt blir det drygt 32 kronor per
beskattad och år. Den som i stället tittar på medianvärden ska finna inte mindre än
15 personer som inte betalade mer än 15 kronor i skatt och 19 personer som endast
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betalade 20 kronor. Av de taxerade kom 29 från andra städer än Malmö. Majoriteten
av dessa betalade mellan 10 och 30 kronor i skatt till församlingen .

Svåra tider och små fortjänster
Efter vilka principer skatten bestämdes dröjer det hela tio år innan man får ett klart
besked om i församlingens protokoll. En jämförelse mellan det belopp församlingsmedlemmarna taxerades för av kommunen med det belopp man skulle betala till
församlingen visar att rörde sig om någon procent därav. Det framgår även av ett
klagomål på församlingsbeskatcningen . Således hade den gode Salomon Benon
påföres 30 kronor i skatt. Han får av församlingens prövningsnämnd skatten sänkt
till 15 kronor. Men Benon nöjer sig inte med det: "Min inkomst är ej mera än 1 000
kronor och 1% deraf gör ej mera än 10 kronor, och jag kan ej förstå hvarför jag skola
betala 3 % skatt, då öfriga medlemmar ej betala mera än 1% ."
Vid något tillfälle föreslog den dåvarande kassaföreståndare Philipp Zadig att
det skulle fastställas ett maximum oavsett taxerad inkomst för hur mycket någon
skulle behöva betala i skatt till församlingen. Han föreslog 1 200 kronor. "Efter ett
lifligt meningsutbyte förkastade emellertid församlingen detta förslag." Med tanke
på några framtida höginkomsttagares rikligt tilltagna skattebidrag till församlingen
var det beslutet inte alls fel.
Taxeringen 1885/86 skulle enligt utdebiteringen ge 2 970 kronor. Av höginkomsttagare (i den här framställningen preciserad till mer än 100 kronor i skatt
till församlingen; vilket i sin tur betydde att de hade en av kommunen taxerad
årsinkomst på 10 000 kronor) fanns liksom tidigare Meyer Zadig och Isac Gellberg.
Till dessa sällade sig nu herr Aronsson (120) i Växjö samt Jacob Lachmann (200) i
Ystad. Församlingens utgifter detta år var: lön åt läraren (800) , lön åt vaktmästaren
(300), hyra för synagogan (400) och oförutsedda utgifter (300). 1893/94 tillkom
bland utgifterna för första gången en summa 300 kronor stor till en byggnadsfond
för en synagoga i Malmö. Fem år senare avsattes hela 4 000 kronor av församlingens
egna medel under rubriken synagogebyggnadsfonden.
Taxeringen 1896/97 skulle inbringa 8 450 kronor, dvs . nästan tre gånger mer
än tio år tidigare. Totale var det nu 131 personer som beskattades av församlingen.
Den stora majoriteten var fortfarande fattig, men det fanns några 100-taggare i både
Malmö och ute i provinsen med sockerfabrikörenJacob Lachmann i Ystad som klart
lysande undantag med hela 3 930 kronor att betala. 1897 beslutades skattebeloppet
uppgå till hela 2 procent av den beskattningsbara inkomsten "med undantag för de
församlingen tillhörande städer, utom Malmö hvarest ritual gudstjenst finnes ordnad
samt schauchet anställd med fast årlig lön, från hvilka platser endast 1 % af den
boende församlingsmedlemmens inkomst borde uttaxeras." Det senare var en viktig
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markering från församlingsledningens sida eftersom det allt oftare inkom klagomål
från de till Malmö omkringliggande städernas judar på vad man tyckte var alltför
höga skatteuttag i förhållande till vad man fick tillbaka. Som ett exempel kan ett
brev från Jakob Paltiel i Simrishamn tjäna: "Den skatta 30 Kr som jag är tackserad
kan jag ej betala. Till följd swåra tider och små förtjenster. Hvarför jag härmed får
anhålla att nämnde skatt må blifva nedsatt till 15 kr hvilkett är det högsta belopp
jag kan betala." Paltiels brev lästes upp i samband med taxeringssammanträdet i
juni 1881. De svåra tiderna och små förtjänsterna till trots blev Jakob Paltiel även
detta år taxerad till 30 kronor.

En allt större herdeskara
1898 syns för första gången i malmöförsamlingens material en kvinna, Lina Rosenfeld, bland de beskattade. Hon står i protokollet som handelsidkerska. Två år
senare har hon fått några medsystrar. Det var Moritz Jonas hustru Rosa, som idkade
handel med reseeffekter och galanteriva ror på Adelgatan 73, Klone Nissalovitz hustru
Melina, Nils Levins hustru som förestod Sara Levins syaffär och Jacob Grodzinskys
dotter Anna.
Vid taxeringssammanträdet 1901 framkommer att de i Lund bosatta judarna
är i klar majoritet bland de betalande med 72 skattskyldiga mot 46 i Malmö. Av
en debetsedel från samma år framgår för vilka ändamål församlingen gjorde sin
utdebitering. Det var för kyrko-, fattig-, begravnings- och skolmedel samt diverse
allmänna avgifter. Till det kom medel till byggandet av en synagoga. Noteras bör
att judarna för samtliga nämnda poster även betalade skatt till kommunen. Denna
"dubbelbeskattning" var något som församlingen kom att använda som ett argument
i samband med byggandet av en synagoga.
1905 hade församlingen skattepliktiga medlemmar i förutom Malmö och
Lund även i Landskrona, Trelleborg, Ystad, Charlottenlund, Kävlinge, Klippan,
Helsingborg, Kristianstad och Halmstad. Totalt 182 personer finns nu förtecknade
som skattepliktiga. Av dessa visade sig 28 inte ha någon inkomst att taxera för.
Antalet skattepliktiga kvinnor uppgick till 10 stycken, bland dem professorskan
Martina Blix (f. Lamm) i Lund. Antalet 100-tagggare var nu hela 21 stycken. Det
var ett tecken så gott som något på att en avsevärd grupp i församlingen så smått
börjat få det ganska bra ställt.
Taxeringarna visar prov på hur en invandrad grupp på olika sätt anpassas till och
själv anpassar sig - på ont och på gott - till svenska förhållanden. Hemmavid, om
det var i Tyskland eller i Polen, hade man i många fall bara betalat en avgift till sin
församling, någon annan direkt beskattning omfattades man inte av. I Sverige var
man tvungen att betala dubbel skatt. Att ställa sig utanför det systemet hade inneburit
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Fig. 3. Fattig, utanför och skattskyldig. Ankan Gustafoa GeLLbergs brev. - Mosaiska/judiska
församlingen i Malmö. Skrivelser och inkomna handlingar j//:2-3.
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att ta avstånd från den judiska gemenskapen, och det var något man i de flesta fall
inte ville göra. Det var än så länge där man hade det bästa stödet i den nya miljön.
Församlingens sammanträden handlar under ett antal år vid tiden efter det att
synagogebygget 1903 var fullbordat nästan enbart om taxering, taxering och åter
taxering. Någon fotogenlampa ska införskaffas, ett staket målas och toraskåpet
fördjupas, men mycket mer beslutas inte på de hela tiden allt färre församlingsmötena.
Ett skäl till det kan ha varit att bygget av synagogan kostade så mycket tid och kraft
att församlingsarbetet blev vilande. Ett annat skäl var kanske att det omgivande
samhället tog så mycket tid i anspråk att man helt enkelt inte hann med något
frivilligt församlingsarbete.
Taxeringarna fortsatte dock som vanligt samtidigt som församlingens utgifter
blev större för varje år. Hur det såg ut med betalningsförmågan och betalningsviljan
hos församlingsmedlemmarna framgår inte samlat, men ett bestämt intryck man
får av taxeringsprotokollen är att taxatorerna hela tiden ser till att ta ut litet mer än
vad som behövs eftersom det alltid fanns församlingsmedlemmar som av olika skäl
inte fullt ut betalade vad de taxerades för. Till det ska läggas att det under hela den
här skildrade tiden i första hand var behoven i Malmö som kom i första, andra och
tredje rummet med bygget av synagogan som kronan på verket. Det skulle visa sig
att det inte höll i längden.

Skatten framfar allt
Invändningarna mot taxeringsbeloppen - ett tiotal kom efter varje taxering - är
lika många som de är intressanta eftersom de säger en hel del om ekonomin bland
i första hand församlingens mindre bemedlade, som var de som överklagade mest.
Ett brev från en församlingsmedlem i Landskrona kan tjäna som exempel på en
persons ekonomiska ställning: "Jag får underrätta H.H. att begäran af de 50 Kr
kan ej uppfyllas emedan jag har blifvit så fattig i år att jag behöfver sjelf hjelp utaf
församlingen ty jag kan ej förtjena så mycket jag behöfver. Jag har många barn att
försörja alltså måste H.H. vara rimligare i sina fordringar men är det möjligt så skall
jag betala så mycket jag kan." 1903 ville änkefru Gustafva Gellberg i Kristianstad
bli befriad från skatt. Det fick henne att skriva ett brev till församlingen. (Ses. 101.)
Men det var inte nog med att inte kunna eller inte vilja betala sin skatteskuld.
1877 ansöker församlingen utan att vila på hanen hos Malmö kommun för
exekutiv inkassering av resterande skatter för hela 54 personer, dvs. nästan hälften
av församlingsmedlemmarna vid den tiden. Ett brev från kassaföreståndaren Zadig
visar hur man från församlingen såg på oviljan att betala skatt: "Dertill komma
att nästan alla medlemmar protestera mot för hög skatt (eller rättare afgifter till
församlingen), att endast få betala godvilligt och att de flesta räkningar derför måste
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öfverlämnas till executor för incassering hvarvid dock många återkomma försedda
med fattigdomsbevis."
Israel Jacob Schwarzman i Malmö fick 1888 ett brev som visade att församlingen
inte lade några fingrar emellan när det gällde inkrävandet av oguldna skatter.
"Härmed har endast att meddela, på uppdrag av härvarande Mosaiska församlings
taxeringskommitte att, då kommitten har sig väl bekant att Ni ej saknar tillgångar,
kommitten beslutat att måndagen den 13 i nästa månad hos härvarande Rådhusrätt
begära Edert försättande i konkurstillstånd, såvida Ni ej föredrager, att senast inom
fredag den 10 augusti till mig församlingens kassör, inbetala alla Eder påförda,
förfallna men ännu oguldna skattebidrag för församlingen. Högaktningsfullt
Ferdinand Zadig, kassör." Den sammanlagda skatt Schwarzman hade att betala
var 65 kronor som var utestående för sju år.
1903 lät ett 50-tal i Lund bosatta judar genom magistraten sina skattsedlar gå
tillbaka till församlingen åtföljda av fattigdomsbevis. Zadig skriver: "Vi hafva oss
emellertid bekant att ifrågavarande personer icke äro så fattiga som de vilja låta
påskina, utan tvärtom ega både tillgångar och medel att betala skatten, och tro vi
ar blefvo de horade med konkurs skulle åtminstone en stor del af personerna betala."
Det var tio lundajudar som totalt gäldade 205,50 kronor. Stadsfogden lyckades på
församlingens begäran håva in 66,50 kronor från fyra av dessa, lika många personer
skrevs av såsom fattiga och de sista två som ej anträffbara. När det året därpå åter
blev dags för handräckning i Lund resulterade det bland 29 sökta att 11 betalade,
4 ej påträffades och 14 befanns vara fattiga. Totalt inbringade detta 237,50 kronor.
Förutom den trohet mot den egna judiska gemenskapen som de här kraven ger prov
på, var det samtidigt en socialisering av de nyinflyttade efter de krav och normer
som gällde i det svenska samhället.

Danska undantag
Två inkomstbringande specialfall fanns när det gällde församlingens taxering. I
det första fallet handlade det om judar bosatta i Danmark men med sina företag
verksamma i Sverige. Dit hörde Robert Drucker, som från Köpenhamn meddelade
att han var beredd att årligen betala 400 kronor till församlingen. Det var samma
belopp som han tidigare betalat till församlingen i Köpenhamn. Det samma gällde
för Seligman, Goldstein & Son och statsrådet Jacob Heinrich Moresco (f.ö. den
enda jude som hittills fått ge namn till en gata i Malmö), grundare av Aktieselkabet
J. Moresco i Köpenhamn.
Till ovanstående hörde även Aage Heyman i Köpenhamn, ägare till Engelska
svinslagteriet i Malmö och arvtagare till bryggerijätten Tuborg (och med tiden en
av Danmarks rikaste personer). Denne förnekade inte att han var innehavare till
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slakteriet i fråga, men eftersom han var bosatt i Danmark och därtill hade överlåtit
skötseln av sitt svenska slakteri på en annan person, ville han inte betala någon
församlingsskatt i Sverige. Det hade Heyman införskaffat en häradshövdings ord
på. På det svarade Philipp Zadig: "Föreståndaren tillåter sig med höflighet förelägga
huruvida Ni godhetsfullt frivilligt vill understödja den församling trosfränder, hvilka
här söka värna om sin fädernesärfda religion, synnerligen som denna församling,
hvilken till största delen utgörs af fattiga, arbetar under särdeles tryckande pecuniera
förhållanden, och sedan förut i Eder lärt känna en varmt uppoffrande trosförvandt."
Vem kunde säga nej till en i sådana ord klädd bön? Inte Heyman i varje fall.
I det andra fallet gällde det den danskfödde Jacob Lachmann, bosatt och verksam
i Ystad. Det börjar med följande brev från Lachmann 1882 : "Da jeg ikke anser
mig pligtig till at betale den til mig senda Debetsedel tillader jeg mig indlagt at
returnera denna till dem." På det svarade Zadig utan att darra på manschetten att
församlingen bara följer Kungl. Maj:ts förordning av 1838 "hvarför jag härmed har
att ånyo öfversända debetsedeln för 1882". Lachmann betalade, men inte utan stånk
och stön. 1891 yrkade han att hans avgift till församlingen skulle nedsättas från 500
kronor till 300 kronor. Om den önskan sade församlingens taxeringskommitte: "Kan
ej fästas avseende vid anförda klagomålet, enär han enligt egen uppgift för skötseln
av Ystads Sockerraffinaderi åtnjuter 40 000 årligen och dessutom står såsom delegare
af fabrikens stora för år 1890 till 300 000 kronor uppskattade afkastning." Det
behöver kanske inte sägas så mycket mer. Lachmann fortsatte ihärdigt att processa
med församlingen med hovrätten som sista instans, men han betalade hela tiden
till slut på ett eller annat sätt, indrivning inklusive, till slut. Det ser vi längre fram
i samband med att synagogebygget skulle betalas.

En synagoga med forhinder
"Församlingen beslutade om att hos Eders Kongl. Ma:jt söka Nådigt tillstånd till
inrättande af en Synagoga härstädes sedan Religionsläraren blifvit antagen af Församlingen, som alltsedan början af år 1873 har eget bestånd samt lokal för bönehus
förhyrts. D et är i följd af Församlingens nämnda beslut som jag allerunderdånigast
går att å härvarande Mosaiska Församlings vägnar hos Eders Kongl. Majt söka det
ifrågavara nde tillståndet." Ansökan var undertecknad av Eder Kongl. Majt: s Allerunderdånigste Undersåte A. Levy, ordförande i Malmö Mosaiska församling. Så
skulle det låta när man på den tiden ansökte om tillstånd hos Konungen för att i
Sverige kunna leva efter en annan tro än den sanna lutherska.
I oktober 1874 blev det klart med malmöförsamlingens första synagoga (man
skiljer mellan synagogan som bönelokal och som byggnad). Den förhyrdes av
byggmästaren Nils Thulin i Malmö till en årlig kostnad av 400 riksdaler. Lokalen
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Fig. 4. Novilla låg på Stora Trädgårdsgatan. Synagog~n huserade i den vänstra delen av huset.
Det tornforsedda huset längst upp i bild ligger på Ostergatan. - Fotograf okänd. Christian
Kindblads bildsamling.

hette Novilla och låg på Stora Trädgårdsgatan 4, invid Drotcningtorget. Enligt
hyreskontraktet disponerade församlingen ett rum och en större sal i byggnadens
norra ände åt gatan samt plats till ved. "Trappornas rengöring besörjer hyresgästerna."
Den som ville boka en fast sittplats under gudstjänsten hoppades man ville betala
20 riksdaler - allt för att förbättra församlingens ekonomi - men riktigt så dyre
blev det inte. De dyraste platserna kom att kosta 10 och de billigaste 2 riksdaler.
Sju personer betalade det högre beloppet, bland dem Marcus Gellberg, Abraham
Levy, Salomon Schwartzmann och Meyer Zadig.
Synagogan som bönelokal levde länge en ambulerande tillvaro i Malmö. I Novi lla
höll församlingen först till 1875-1882. 1882-1883 fanns den på Lilla Kvarngatan 3,
1883-1896 på Engelbrektsgatan 30 och 1896-98 var man tillbaka i Novilla, 1898
kom den till Stora Nygatan 73B för att från 1903 få sitt efterlängtade permanenta
hem på Föreningsgatan. Hyreskostnaden var ett skäl till att man bytte lokal så pass
ofta. Så här lät det när man från 1 oktober 1896 flyttade tillbaka till Novilla: "Herr
Zechow, som erbjudit den övre salen att användas av församlingen, förklarar sig vilja
garantera - genom anordnad ständig polisbevakning- att inga obehagliga uppträden
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från de krogbesökandes sida skola komma att verka störande på gudstjänsten
besökande församlingsmedlemmar, och föreningen äger rätt att afflytta vid första
fardag om dylika uppträden skulle uppstå." Den antydda polisbevakningen kan
syfta på Kronprinsens husarer, med det inrillbelägna Drortningtorget som bas,
som flitige och kanske i fyllan och villan frekventerade den del av Novilla som ända
sedan 1866 inhyste en krog.

Att bygga ett Guds hus i Malmö
I augusti 1893 sätter församlingen för första gången av en summa 300 kronor stor
till en byggnadsfond för en synagoga. Året därpå placerade man 1 000 kronor i
samma fond. När det tio år senare till sist var dags att betala för bygget av synagogan
på Föreningsgatan hade byggnadsfonden växt till 25 000 kronor.
Här kommer vi snart att kunna urskilja två faser och tre arkitekter i byggandet av
en synagoga i Malmö. Den första fasen sträckte sig från 1894 till 1899. Församlingen
fick då sig en tomt anvisad av kommunen och presenterade ett antal skisser på en
synagoga, men projektet föll då församlingen inre lyckades skrapa ihop tillräckligt
med pengar för själva bygget. I den andra fasen, som sträckte sig från 1901 till 1903,
lyckades församlingen efter en del turer samla ihop tillräckligt med pengar samtidigt
som man från kommunens sida visade sig tålmodig med den utdragna processen.
Synagogan kunde till sist och med en djup suck invigas i september 1903 efter nästan
tio år. De tre arkitekterna som var inblandade i bygget var i tur och ordning Aron
Krenzisky, Harald Boklund och, den som till slut fick hela äran, John Smedberg.
Alla tre var i början av sin karriär, men det var utan varje tvekan Smedberg som hade
de bästa kontakterna inom både stadens förvaltning och församlingens ledarskap
för att krönas med uppdrager.
Startskottet till det som 10 år senare skulle bli en synagoga på Föreningsgacan ljöd
mitt i sommaren 1894. Det var då fyra församlingsmedlemmar, trötta på att ständige
söka nya och hela riden dyrare lokaler för en synagoga, skrev ett brev till församlingen
där de hoppades att den skulle bygga sig en egen synagoga. De beräknade kostnaden
för en sådan till maximalr 22 000 kronor. De fyra församlingsmedlemmarnas
brev fick församlingsföreståndarna att redan före sommarens slut tillskriva Malmö
sradsfullmäkrige med önskemål om en tomt i staden för byggandet av synagogan.
Deras brev inleds med att församlingens medlemmar beskrivs som "till största delen
mindre bemedlade'', men det stannar inre med det. Därtill, skriver församlingen,
är dess medlemmar betungade med dubbel kyrkoskatt "i det de icke allenast sjelfva
måste underhålla egen Synagoga med tjänstemän och betjente utan äfven deltaga
i kostnaderna för Srarskyrkans underhåll, utan att derföre erhålla något som helst
vederlag". Här får vi åter ett prov på hur begränsningar i ena änden, dvs. att Kungl.
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Maj:c av judarna krävde att de på egen hand och med egna medel skulle sköta sina
religiösa angelägenheter, i andra änden gjorde det möjlige för judarna att kräva
motprestationer från samma Majestät.
Församlingen menade att den själv skulle kunna bekosta bygget av en synagoga,
men för att göra det möjlige hoppades den att Malmö stad så nära kostnadsfritt som
möjlige skulle vilja upplåta en för ändamålet lämplig tomt. Den tomt man trodde
sig behöva uppskattade man till 1 000 kvadratmeter och församlingen föreslog en
del av kvarteret öster om den då nyuppförda brandstationen i Rörsjöscaden som en
önskvärd plats. Vidare önskade man att tomten "ej kommer att ligga omedelbare intill
byggnadslinien vid en bullrande för allmän trafik upplåten gata eller plats". Man
kan litet försiktigt undra vad det var för trafik som bullrade 1894. Idag bullrar den
istället desto mer utanför synagogan på Föreningsgatan. Stadsfullmäkcige tackade
för brevet och lämnade det vidare till drätselkammaren för yttrande.

Tomt och bygglov men inget hus
Som en extra punkt på församlingens dagordning i juli 1894 tillsattes en kommitte för uppförande av en synagoga i Malmö. I kommitten ingick de i Malmö
bosatta John Levin, Salomon Margolinsky och Aron Krenzisky (som utsågs i sin
frånvaro) och från Lund Nils Levin. Kommitten hade till uppgift att tillsammans
med församlingens styrelse inkomma med förslag till en synagogebyggnad. Det
första förslaget löd: "Synagogan bör rymma högst 200 personer, vara försedd med
ett mindre rum för mindre sammankomster och andaktsövningar, högt liggande
källare med vakcmästareboscad (2 rum och kök), hvarförutom den s.k. mikwe bör
inrättas i källaren. I synagogan bör inledas både gas och elektriskt ljus. Synagogan
bör ej vara försedd med läktare."
I september 1894 skriver Aron Krenzisky från Berlin - där han då var verksam
- ett svarsbrev till Ferdinand Zadig, som då var kassaföreståndare. Han tackar
för skrivelsen han fått sig tillsänd inklusive en kopia av kartan över Rörsjön.
H an passar samtidigt på att bocka för "den ärofulla kallelsen till ledamotskap i
Synagogebyggnadskommitten". Att Aron var son till församlingens mångåriga
första vaktmästare Chacckel Krenziski (sonen ändrade sin stavning på namnet) kan
nämnas i sammanhanget. Aron skriver vidare att han redan under den innevarande
månaden ska lämna den efterfrågade skissen på en synagoga. Han tar i sitt brev
även upp att han inte förstår varför synagogan inte ska förses med någon läktare.
På självaste nyårsafton 1894 skriver Ferdinand Zadig åter till Krenzisky. Han är
irriterad över att han fortfarande inte fått den efterfrågade skissen. Församlingen har
enligt Zadig nämligen lite smått av drätselkammaren blivit lovad att kunna få en
tomt i Rörsjöstaden för sin synagoga. Men utan ritning ... "Jag vill derföre anmoda
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Eder, att ofördröjligen och senast inom
denna veckas utgång hitsända skizzen,
enär jag, om intet dessförinnan afhörs
måste, huru ogerna jag än gör det, anmoda
annan härvarande arkitekt om utförande
af en dylik skizz, så att jag åtminstone
kan definitivt svara Drätselkammaren, att
ritningen är under arbete." Den utlovade
skissen kom som beställt i början av januari
1895. Ferdinand skriver i ett svar: "Det
gläder mig att Ni kunnat åstadkomma en
så prydlig teckning åt en byggnad, som bör Fig. 5. Aron Krenziskys forsta teckning av
kunna uppföras för ej större kostnad än av en synagoga i Malmö. Denna var tänkt att
ligga intill brandstationen invid kanalen.
Eder uppgifna."
Skissen
utford på ett minimalt brevkort
Några månader in på 1895 skriver
skickat från Berlin. - Mosaiska/judiska
Ferdinand åter till Krenzisky i Berlin. Han församlingen i Malmö. Skrivelser och
tycker inte att han fått svar på de olika inkomna handlingar ]!!:3.
frågor han ställt i tidigare brev. "Uteblir
Edert omgående svar yrkar en del av Synagogebyggnadskommittens medlemmar
på, att ofördröjligen hänvändelse bör ske för härvarande arkitekt, för att dymedelst
pådrifva byggnadens realisering." Krenziskys svar låter den här gången inte vänta
på sig. Kostnaden för synagogebygget uppskattar han till 27 000 kronor. Han
skriver att han ursprungligen tänkt sig synagogan i morisk-arabisk stil, men att
han nu ändrat uppfattning sedan han sett att man på senare tid i Tyskland byggt
synagogorna i en modern stil.
I maj 1895 fick drätselkammaren från församlingen två av Krenzisky signerade
skisser över exteriören till en synagoga. Beträffande platsen för bygget tyckte
överingenjör Hallenberg vid drätselkammaren att en plats mitt emot judiska
begravningsplatsen vore att föredra men han kunde också tänka sig kvarteret intill
Tekniska skolans (dagens Pauli gymnasium) nybyggnad på Föreningsgatan. "Mot
den senare platsen kan framhållas, att den möjligen är för dyrbar och välbelägen för
nu föreslagna ändamål." Som en inskränkning beträffande bebyggandet av tomten
anger överingenjören att "kyrkan skall vara uppförd inom tre år". Drätselkammaren
håller i ett brev i slutet av sommaren 1895 nästan ordagrant med församlingen, som
i sin ansökan hävdade att den betalar dubbel skatt och av den anledningen borde
få en tomt upplåten utan ersättning.
I januari 1896 var Krenzisky tillbaka i Malmö. Han deltog då i församlingens
styrelsesammanträde. En skrivelse från drätselkammaren genomgicks. Där erbjöds
församlingen en 1 535 kvadratmeter stor tomt för synagoga i kvarteret Boken
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vid Föreningsgaran strax nordost om det 1895 färdigställda Beraniakapeller.
Synagogetomren skulle enligt drätselkammaren kosta församlingen 300 kronor
per år. Ferdinand Zadig ryckte art det räckte med 100 kronor, medan Levin och
Margolinsky menade att den borde vara gratis. Till slut blev det 100 kronor om året
för tomten i kvarteret Boken 32.
På sommaren 1898 gav församlingens Synagogebyggnadskommirre i uppdrag
år den 28-åriga arkitekten Aron Krenzisky att inkomma med en uppgift på
kostnaderna för en skiss och för en fullständig ritning med arbetsbeskrivning samt
kontrollant för synagogebyggnaden. Det gör han, men, ska det visa sig, till ingen
nytta. Mot slutet av 1899 noterar nämligen församlingen bedrövad i ett brev till
drätselkammaren att man inre kunnat bygga någon synagoga inom den utsatta
tiden. Man begär nu att fristen för bygget förlängs med ytterligare två år och att
man för att finansiera bygget behöver kunna belåna den anvisade tomten. Men
där blir det tvärnit för Malmös synagogebygge i denna första fas. I protokollet
efter stadsfullmäktiges sammanträde i februari 1900 står föga upplyftande: "Efter
all sannolikhet lärer församlingen icke inom den närmaste riden kunna anskaffa
nödigt kapital för byggnadsförerager, och det torde vara olämpligt att under sådant
förhållande fortfarande reservera tomtområdet i fråga, hvilker med sitt fördelaktiga
läge utan tvivel lätt kan försäljas."

Snabba kast
I början av september 1901 sammanträdde Synagogebyggnadskommitten på nytt
efter en rids stiltje. Den tidigare utlovade tomten på Föreningsgatan riskerade nu
att bli platsen för ett folkbad och någon annan ledig tomt fanns inte att tillgå för
tillfället. I det läger föreslog arkitekten Harald Boklund, att församlingen omgående
skulle ta kontakt med drätselkammaren för att kostnadsfritt få tomten samt att till
stadsfullmäkrige inkomma med en ritning. Nu beslutades vidare att Boklund och
Krenzisky skulle få inkomma med varsin skiss till synagoga. Man tänkte sig ett
bygge som skulle kosta högst 30 000 kronor och rymma 300 personer. Krenzisky
ansåg enligt protokollet från mötet "att anlirander av en annan arkitekt var att se
som ert misstroende mot honom, oakradr detta bestreds av herr Ph. Zadig". Mötet
beslutade att tillskriva drätselkammaren att "2ne arkitekter skulle låta uppföra skizz
mor förut bestämt arvode".
Redan dagen efter mötet skrev föreståndarna till drätselkammaren: "Församlingen
har nu den bestämda afsigren att å den 1896 beviljade tomten uppföra en synagoga."
Om det tidigare saknats pengar för ett bygge, skrev man nu i stället: "Behöfliga
penningar för templets uppförande hafva samlats, och är största delen deraf redan
nu disponibelt." Detta var när det skrevs en sanning med stora reservationer (läs:
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Lachmann i Ystad). Som ett argument för att få bygga sin synagoga skrev man:
"Församlingen ledes numera af en akademiskt bildad rabbin (prest) hvarigenom
bättre ordning än hittills härskar inom församlingen." Här åsyftades rabbinen
JosefWohlstein som så här dags började bli lite varm i kläderna. Som ytterligare en
anledning till ett synagogebygge skrev man: "Församlingen har för afsigt att uppföra
ett i estetiska afseenden i allo värdigt tempel till prydnad för staden." Redan i oktober
1901 fick församlingen sitt önskade positiva svar från både fullmäktige och kammare.
Här är det på sin plats att notera att drätselkammaren i sitt yttrande skriver: "En
ritning öfver den tillämnade synagogan har blifvit upprättad och drätselkammaren
företedd, och utvisar denna, som här öfverlemnas, en mindre byggnad än som var
ifråga, då tomtplats förra gången blef upplåten." Den ritning som företeddes hade
nu arkitekten John Smedberg som upphovsman. I sammanhanget bör nämnas att
Smedberg sedan 1890 satt med i byggnadsnämnden i staden, att han var medlem
av stadsfullmäktige samt därtill under någon tid varit tillförordnad stadsarkitekt
i Malmö.
Alla (!) var med på församlingens möte den 17 oktober 1901. Aron Krenzisky
ville inkomma med en skrifclig protest mot hur sakerna hade utvecklat sig. Från att
ha varit utsedd att vara synagogans arkitekt hade han ju nu ställts på ett ofarbart
stickspår. "Dock skulle protesten icke på något sätt inverka på dagens beslut." Nu
nämndes 40 000 kronor som en totalsumma för synagogan. "Efter ofvannämnda
mötes beslut sammanträdde Synagogebyggnadskommitten hvarvid voro närvarande
Ed. Nathan, Philipp Zadig, N. Nissalovits, Nils Levin, S. Margolinsky och Aron
Krenzisky. Uppdraget att utarbeta ritningarna till synagogan gick till lektor John
Smedberg. Därvid uppdrogs åt herr Philipp Zadig att anmoda Lektor Smedberg
att utarbeta ritningarna för synagogan." Det kan inte ha varit roligt att sitta med
på det mötet för Aron Krenzisky.
Vad hade hänt?! Först fick ju Krenzisky uppdraget att ensam vara arkitekt för
synagogan. Förvisso hade han vid två tillfällen varit lite senfärdig med att svara
på Zadigs brev, men han var ju trots allt en fullvärdig medlem av församlingen.
Ville församlingen inte ha en malmöjude som arkitekt till sin synagoga? Sedan fick
Krenzisky ta ett steg tillbaka och dela uppdraget med en annan arkitekt, för att
slucligen av församlingen bli helt bortkopplad från bygget. Han kunde protestera
för mindre. Men, tänkte han kanske, vad hade en enkel vaktmästarson och att
komma med?
Nu var det "bara" byggpengarna som saknades! Församlingsstämman träffades
och enades om följande: "Efter en längre diskussion beslöt stämman enhälligt
att bemyndiga föreståndarna ett träffa öfverenskommelse med herr Direktör J.
Lachmann i Ystad att denne erlade i ett för allt 50 000." Det dröjde sedan inte länge
förrän Lachmann i ett brev till taxeringskommitten önskade få de 44 000 kronor han
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då skuldade församlingen sänkta. Under mycket scånk och stön betalade han till slut
30 000 kronor. Med de pengarna tillsammans med de 25 000 kronor församlingen
taxerat ut från sina övriga medlemmar var synagogebyggec med John Smed berg som
arkitekt i hamn och man lyckades även avsluta det inom föreskriven tid.
Den 20 september 1903 invigdes synagogan med pompa, ståt och många inbjudna
honoraciores. Församlingen passade i sammanhanget på att skriva ett brev till Hans
Majestät Konungen; det var ju i ett brev till denne som en synagoga i staden tagit
sin första stapplande början närmare 40 år tidigare: "Malmö Mosaiska Församling
som idag inviger sin nyuppförda Synagoga, vågar i sin underdånighet bringa Eders
Majestät sin undersåcliga hyllning."

Stoft skall du åter varda ...
Det var den 12 juli 1872 som de tre nyutsedda föreståndarna för judiska församlingen
i Malmö skrev ett brev till herrar scadsfullmäkcige, som "i likhet med hvad som i
andra städer inom riket där mosaiska församlingar äro bildade är beviljat, måtte
upplåta ett cunnland jord belägen å lämplige ställe i att för anläggande af en kyrkogård för Mosaiska församlingen". Som synes var det ett argument som påminner
om det som församlingen använde för att bli i besittning av tomten för synagogan.

)rfa/mö,

S!Jnagogan.

Missio111bokhandeln. lalmö

Fig. 6. Den nybyggda synagogan vid den redan då tvåfiliga Föreningsgatan. - Fotograf okänd.
MSA 884-2-86.
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På de tre föreståndarnas hovsamma begäran svarade Malmö stadsfullmäktige
i september samma år att man remitterat deras skrivelse till drätselkammaren
för att den skulle komma med ett ekonomiskt underbyggt utlåtande. Det kom
drätselkammaren med i ett drygt fyra handskrivna sidor långt dokument i november
1872. Där säger man att den enda jord som skulle kunna komma ifråga är en del
av lertäktsmarken, den före detta Rapsagården, utmed östra sidan av stadens sedan
1870 nya begravningsplats (dagens S:t Pauli kyrkogård). Drätselkammaren lät
som brukligt var stadsingenjören göra en karta över den aktuella marken. Därefter
kommer det för församlingen glädjande och, får man väl säga, jämlika beskedet:
"Då Mosaiska församlingens medlemmar i mån av den påförda bevillning,
deltaga, lika med stadens öfriga innevånare, i utgifterna för ej mindre kyrka och
skolor, än äfven begrafningsplats, ehuru de, i följd av deras religion, icke kunna af
nämnda inrättningar draga någon fördel , synes billigheten fordra att, med bifall
till framställningen, omförmälte jordrymden må, till begagnande för ifrågasatte
ändamålet, åt nämnde församling kostnadsfritt uplåtas."
Så långt var allt gott och väl. Staden hade gjort sitt genom att utan vederlag ge
judiska församlingen en begravningsplats placerad någorlunda centralt i staden. Nu
var det helt och hållet upp till den nybildade församlingen att göra den användbar.
Det första steget i den riktningen tog man genom att låta sätta upp ett staket. Med
arbetskarlen Ola Larsson Höglund överenskoms att han skulle uppföra ett staket för
1 200 riksdaler. Staketet var i ohyvlad furu. Mot vägen mellan förstäderna, dagens
Föreningsgatan, var staketet 2,5 alnar högt, dvs. 1,5 meter, resterande del av staketet
var två alnar högt. "Å framsidan skola anbringas en större port fyra alnar bred
samt 2ne en och en half alns breda grindar. Såväl from som grindar skola utföras i
likhet med staketet. Låsar och beslag härtill bekostas av församlingen sjelfr." Låter
det för detaljerat? Betänkt då att detta är ett av de första spåren av hur judarna i
Malmö skapade sin första gemensamma boning i staden. Den - sedan 1919 är den
muromgärdad - finns fortfarande att bese och låta tankarna försjunka i för den
som har vägarna förbi.
Redan den 28 maj 1873 fick judiska församlingen av byggnadsnämnden tillstånd
att bygga ett bisättningskapell mellan, som det heter, "värnarna", dvs. i det här fallet
öster- och södervärn . Här skulle den avlidnes kropp tvagas och sedan göras redo för
själva begravningen. Enligt judisk sed skall den äga rum snarast möjligt, helst inom
24 timmar efter dödens inträde, varför stoftet efter den döda bara behölls under en
kort tid i bisättningskapellet. Kapellet målades 1890 av målaren L.L. Sörensson.
Till en kostnad av 10 kronor och 50 öre gjorde han enligt räkningen för arbetet
följande: "Till inskriptionen å kapellet å väggen: grundad, spacklad, slipat, struket
o. teckstat inskriptionen m.m." Inskriptionen, som är på hebreiska, finns fortfarande
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kvar. En annan utgift som nämns i anslutning till begravningskapellet är att ett
qvinligt biträde 1891 skulle anställas vid tvagning & vakt vid lik efter medellösa.

Flerkulturell växelsång
Knappt ett stenkast från judarnas bisättningskapell står det som då var Nya kyrkogårdens kristna gravkapell. Det stod färdigt 1870 och användes då som väktarebostad och bisättningskapell. De båda begravningsplatsernas täta närhet gjorde att
man ibland, likt en andlig växelsång, kunde höra den kristna prästens "Av jord är
du kommen, jord skall du åter varda" förena sig med rabbinens "Ty du är stoft, och
till stoft skall du åter varda". Det är hämtat från samma heliga skrift, med samma
Gud, i samma stad.
Något speciellt judiskt till innehåll eller utseende finns inte vid judiska
begravningsplatsen i Malmö. Till en början var den bara en bit tillplattad och
inhägnad jord en bra bit ifrån stadens centrum. Den första graven grävdes i augusti
1873, men då judiskt gravskick är det enklast möjliga skedde det liksom det mesta
kring begravningsplatsen i stillhet. Men för den skull skötte den inte sig själv. Därför
upprättade församlingen ett kontrakt med trädgårdsmästare Frans Gabriel de la
Motte om passning och skötsel av begravningsplatsen mot ett årligt arvode av 60
riksdaler. "Härför åligger det de la Motte att hafva tillsyn vid begrafningsplatsen
samt skötseln och omvårdnaden af alla der befintliga träd, buskar, häckar och
gräsplaner. Grässkörden tillfaller de la Motte med undantag af det gräs som afslagits
från sjelfva grafarna, hvilket bör undanläggas för förmulting."
Bisättningskapellet på begravningsplatsen i all ära, men det gällde också att på
ett pietetsfullt sätt föra den avlidna dit. Till en början använde församlingen sig
av malmöstadsbudens öppna vagnar för sina kistor, men för många församlingsmedlemmar kändes det som ett fattigdomsbevis. Man ville kunna visa både staden
och sig själva att man kunde bättre. Men det skulle dröja ända till 1890 innan det
beslutades att en likvagn skulle införskaffas från Granlunds vagnfabrik i Gränna till
en kostnad av 650 kronor. Fabriken hade gjort sig berömd för leveranser till hovet
i Ryssland. Vagnarna tillverkades helt för hand. En blecklåda eller motsvarande för
att förvara vagnens klädesdraperier införskaffades och en bleckslagare Öhman fick i
uppdrag att uppföra ett skjul till likvagnen. Pengarna till vagnen fick man till största
delen genom den frivilliga skatt på 500 kronor som Philip Heyman i Köpenhamn
betalade församlingen.
N ågra bitar ganska grovt svart sammetstyg är allt som idag finns kvar av klädseln
till församlingens likvagn. Dessa tygbitar är prover som församlingens föreståndare
fick från Granlunds vagnfabrik. Dessa är det närmaste vi idag kan komma känslan
av hur likvagnen var inredd. Jag tar de oansenliga tygbitarna i handen och gnuggar
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Fig. 7 Det judiska och det kristna bisättningskapellet ligger sida vid sida. - Fotograf Arne
j ärtelius.

dem försiktigt mot varandra. Det var alltså så här som inredningen kändes under den
sista färden in i evigheten. Häst till att dra likvagnen var inget som församlingen höll
sig med. En sådan hyrde man från Aktiebolaget Malmö Ridhus och Hyrkuskverk.
Ett sparat kvitto a 6,50 kronor från maj 1905 finns för "körning vid begrafning".
Litet senare skaffade sig församlingen en egen likbil.

Så enkelt som möjligt
Först 1894 antogs ordningsstadgar för församlingens begravningsplats. Kassaföreståndaren tog emot anmälningar om begravningar, inkasserade avgifter, basade
över dödgrävaren och ansvarade för begravningsplatsens skötsel. Avgifterna för
jordfästning bestämdes till: för avliden under 5 år kostade det 5 kronor plus 2,50
för grävning och städning. För avliden mellan 5 och 15 år 10 kronor plus 4,50. För
avliden över 15 år 15 kronor plus 6 kronor. Att begagna sig av likvagnen kostade
utan hästar 10 kronor och med hästar 15 kronor. En enkel kista kostade 1 krona
och hyra för ett bårtäcke 5 kronor.
Den första att köpa en familjegrav på judiska begravningsplatsen i Malmö var B.
Postavelsky i Sölvesborg. Efter honom var det Meyer Zadig som köpte en familjegrav.
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Meyer köpte den i november 1891, några månader efter sin hustrus död i början
av samma månad. Meyers äldste son Ferdinand köpte även han en familjegrav
några år senare. I Ferdinands fall var det för att jordfästa sin i maj månad avlidna
12-åriga dotter Ellen Thekla. Fram cill och med 1916 såldes 29 gravar till judarnas
begravningsplats i Malmö. De flesta av dessa gravar betingade ett pris av 100 kronor.
Några få gick för mellan 200 och 500 kronor. Priset sattes efter gravens storlek med
17 kvadratmeter som den minsta storleken. En änka eller änkling hade rätt att köpa
gravjord "å plats bredvid den aflidna maka eller make".
Meyer Zadig begravde sin hustru Friedrike 1891 (Meyers första i barnsäng 1840
avlidna hustru Hanchen ligger för övrige begraven påJiidischer FriedhofKönigscrasse
Hamburg-Altona inte långe från den synagoga som fram till att den bombades
1943 fanns där). Tre år senare, i juni 1894, gick Meyer själv ur tiden. Sydsvenskan
skrev: "En af vår stads äldste, mer framstående yrkesidkare, fabrikören Meijer Zadig
har idag aflidic i den höga åldern af 86 år." En annan tidning fyllde på med att
berätta att prescaverna fördes av kapten Werngren, samme man som före det fartyg
som nästan på dagen 31 år tidigare tagit Meyer till Sverige. "Den på ceremonier
rika begrafningsakcen hade till mosaiska kyrkogården lockat en nästan otalig
mängd åskådare." Det ser ut som en hinsides tanke att på baksidan av det senare
cidningsklippec finns en annons som torgför Zadigs en gång så prisbelönta bläck.
Vad beträffar utsmyckningen av själva gravarna kan nämnas att det från början
inte var tillåtet att förse dem med något monument i sten eller något som fordrade
murad grundläggning. Det var emellertid tillåtet för gravägaren att inhägna sin grav
med ett stängsel av trä eller järn eller med en häck," dock icke med större höjd än 1,5
meter". Tillåtet var vidare endast "en mindre inskrifcscafla", vars text församlingens
religionslärare skulle kontrollera. Det var dock inte svensk rättstavning kontrollen
gällde, i stället handlade det om den text som skrivits på hebreiska, ett språk som
majoriteten i församlingen inte behärskade.

Regeln och undantaget
Bestämmelsen i ordningsstadgan för begravningsplatsen lät lika tydlig som den var
enkelt avfattad: "Endast mosaiska trosbekännares lik kunna nedsättas i grafven."
Men även på den punkten kunde det vid behov göras undantag. I juni 1874 kungjorde polismästare Philip Wescer myndige att när det gällde Jenny Levin var den
"härvarande Mosaiska församling pligcigc att å sin kyrkogård bereda utrymme för
den döda kroppens begrafvande". Men ... , sade säkert med höjda ögonbryn Jennys
man, trädgårdsmästaren J. Lundberg. Han hade 1868 i sin kyrka hemmavid äktat
sin Jenny, av judisk börd och medlem av judiska församlingen i Göteborg, men
som i och med äktenskapet med en kristen inte längre fick tillhöra någon judisk
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församling. Men polismästaren visste bättre besked: "Det är ej ådagalagt, att Jenny
Levin derefter blifvit i christna trosbekännelsen upptagen". Därför ligger sedan den
14 juni 1874 den judisk-kristna Jenny Lundberg begraven på judiska begravningsplatsen i Malmö.
Den första att begravas på judiska begravningsplatsen i Malmö var den lille
Moses Kallvariski från Lund. Det skedde söndagen den 31 augusti 1873. Under
resterande delen av detta första år i begravningsplatsens historia begravdes ytterligare
fem personer, två flickor och tre pojkar, samtliga barn. För begravningen av sin son
betalade fadern Moses Kallvariski 7 kronor och 50 öre samtidigt som han gav ett
bidrag till församlingen 12,50 kronor stort. De övriga fem barnbegravningarna detta
första år kostade mellan 5 och 12 kronor. Om fyra av de sex avlidna barnen vet vi
från de bevarade dödsattesterna att de var i åldrarna 0 till 4 år. Dödsorsakerna var
i två fall lunginflammation, i ytterligare två fall kikhosta och i det femte fallet var
dödsorsaken kronisk inflammation i tarmar och mage (emero-colitis chronica).
Sex döda barn under mindre än ett år låter mycket. Det ska emellertid jämföras
med att under tiden 1873 till 1899 blev drygt 150 judiska barn begravda på judiska
begravningsplatsen i Malmö. Den första vuxna att begravas där var Isaac Goldstein.
För den begravningen betalades 10 kronor.

Att leva som rättrogen jude i Malm ö
Att leva judiskt i Malmö under den undersökta tiden var inte alltid helt lätt. Var
skulle man få tag på mat som var kosher? Vem kunde baka det osyrade brödet till
sabbaten? Vem kunde omskära de nyfödda gossebarnen? Vem skulle undervisa barnen i judisk tro och vem skulle leda gudstjänsten? Vem kunde hjälpa till ekonomiskt
om nöden blev för stor? Vem?! Det var frågor som med tiden skulle få sina praktiska
svar som en del i skapandet av en judisk samhällsgemenskap i Malmö, men vägen
dit var ibland onödigt lång och svår.
Till helger och till shabat bakar man i judiska familjer challa. Minst två challebröd
ska bakas. Det var något de judiska husmödrarna fortsatte att göra sedan de kommit
till Malmö. Problemet för en del familjer var att man saknade en egen ugn. Det löste
man genom att ta sin deg till bagarmästare Carl Josef lnden för att få det gräddat
i tid. C.J. lnden var kristen och bördig från Tyskland. Till Malmö kom han 1868
och han hade sitt bageri på Rundelsgatan 1 i kvarteret Jerusalem i vad som kom att
kallas för lndens hörna. I början av 1870-talet hade han fyra anställda i bageriet och
en dräng som varje dag körde ut brödet. "Ja och mine arbetere tillverke Wetebröd,
siktebröd, Fransbröd och Teebröd."
Den som undrar hur challebröd smakar - det finns ibland att köpa med namnet
judefläta - ska veta att det bröd vi i Sverige med ett lån från jiddisch kallar för bergis
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(barches, "välsignelse", på jiddisch), ett vitt osötat ljust bröd med vallmofrön på, har
sitt ursprung i det judiska challebrödet.
1897 fick Sverige en lag om obligatorisk köttbesiktning. Det var för att omsätta den
lagen i praktisk handling som det i flera städer i Sverige i början av seklet inrättades
kommunala slakthus som ersatte de många lokala och inte alltid så hygieniska
slaktinrättningarna. I september 1904 invigdes Malmös första kommunala slakthus.
Redan i samband med invigningen hörde judiska församlingen i Malmö sig för om
de fick slakta där, men det skulle dröja innan de fick något svar. I väntan på det
"fortfar slagtningen efter judiska ritualer obehindrat strax utanför Malmö stad, hela
skillnaden är en 10 minuters väg". Det skriver Philipp Zadig 1905 i ett brev till sin
kollega i Göteborg, Wilhelm Henriques, som hört av sig till malmöförsamlingen
i samband med att ett nytt slakthus invigts i Göteborg samma år. Det Henriques
undrade över var hur man från myndigheterna i Malmö såg på slaktning efter judisk
ritual. "Jag har hört att schäktning skulle varit förbjuden, men att församlingen
överklagat förbudet ." I sitt svar på Henriques brev skriver Zadig att stadsfullmäkcige
i Malmö lämnat föreskrifter acc slakten skulle försiggå i stadens nya slakthus, men
han visste inte då när den skulle påbörjas för judarnas del. Det skulle dröja till 1938
i Malmö. Nämnas kan att Sveriges första slakclag, som förbjöd slake utan föregående
bedövning, kom förse 1937. Sedan lång rid har en debatt för och emot skäktning judisk och annan - bedrivits i olika sammanhang och med skilda förtecken.

När många viljor ska samsas
Malmöförsamlingens första egna slaktare enligt judisk tradition var Isak Abrahamsson. 1874 utsågs han att "nedslagta de kreatur, församlingen för sitt uppehälle
behöfde". För detta sitt uppdrag som församlingens rituella slaktare eller skäkcare,
shohet, skulle Isak årligen utfå etc arvode på 300 riksdaler. Fem år senare blir
Abrahamsson uppsagd från sin tjänst. Detta efter kraftiga missnöjesyctringar i
församlingen. I den avsutcnes ställe ville de klagande ha, något som väl säger i vad
Abrahamsson kan ha brustit, "en person fullkomlige kompetent att fungera som
slagcare, förbedjare och religionslärare". Det säger också något om hur det kunde
vara att bilda en församling i förskingringen; man fick till att börja med nöja sig
med den kompetens som fanns att tillgå på plats.
Abrahamssons ersättare var den 34-årige polska juden Jacob Rosenfeld som
flyttade till Malmö ända från Karlstad i Värmland. Därifrån hade han själv hört
av sig till församlingen och erbjudit sina tjänster. Han fick ett treårskontrakt med
en årslön på 800 kronor att vara församlingens chassen (förbedjare), shohet och
religionslärare - en ekonomiske motiverad kombination i mindre församlingar vid
den här riden - från augusti 1879.
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I otålig väntan på att Rosenfeld skulle anträda sin tjänst skrev församlingen
kontrakt med slaktaren Johannes Hansson i Malmö. Denne intygar: "I följd af
träffad överenskommelse mellan härvarande Mosaiska menighet och undertecknad
förbinder jag mig härigenom att en a två gånger hvarje vecka leverera allt det kött
som av menighetens medlemmar förbrukas och hvarom tillsägelse hos mig i god tid
jämt göres. Samt att i schechcningsavgift betala till menighetens kassa: För hvarje
större djur 2 kronor, för hvarje kalf 50 öre, för varje lam 25 öre. Förbindande jag mig
derjemte att underrätta schechcaren om tiderna för slagtningen på det han må därvid
kunna närvara och ucöfva sina funktioner." Etc bikulcurellt samarbete således mellan
svensk slakt och judisk skäkcning som båda parcer därtill tjänade en liten slant på.
Rosenfeld lyckades med bedriften att behålla sina tre funktioner ända till 1897
inom den när det gällde tjänstemän annars så ombytliga malmöförsamlingen.
Rekord! Men så dags hade åtminstone han en gång för alla fått nog och ville inte
foga sig i synagogföreståndaren Salomon Margolinskys föreskrift att rabbinen,
när denne så önskade, skulle få övervaka slakten. Vidare ska Rosenfeld, hans
hustru och tvenne söner ha förolämpat herr Margolinsky. Reaktionen uteblev inte:
"Förescåndarne beslöco att de dagliga gudscjenscerna inom församlingen tills vidare
skulle inställas tills den fullständiga ordningen ånyo inträde same, om gudscjensc
dessförinnan måste hållas, polisbevakning vid densamma requireras." I maj 1897
skildes Jacob Rosenfeld av föreståndarna inte oväntat från sitt uppdrag som rituell
slaktare. Nämnas kan att det därefter gick sociale och ekonomiskt brant utför
för Jacob. Församlingens caxeringskommitte skriver två år efter hans avsked från
församlingen: "Då det utrönts att Jacob Rosenfeld ej har någon inkomst utan sonen
Bernhard får försörja såväl honom som familjen, fann nämnden skäligt befria honom
från den påförda skatten."
Efter ett tvåårigt ganska lugnt mellanspel med den från grannstaden Lund
inflyttade Abraham Semach Tarsis som shohet, utsåg församlingen i januari 1900,
bland ett stort antal sökande från olika håll i Europa, den blott 26-årige Aron
Hurwitz från Ryssland till församlingens kantor och shohet. Beträffande sysslorna
bestämdes efter de erfarenheter man gjort med Rosenfeld som shohetatt Hurwicz "ej
skulle vara pligcig att slagta fjäderfä utan mot särskild betalning hvilken bestämdes
till följande: för höns 10 öre, änder 15 öre, gäss och kalkoner 25 öre per styck".
Den gode Hurwicz hade knappt blivit varm i kläderna förrän Moses Carlin
(ursprungligen Carlinsky, men som låtit försvenska sitt namn) inkom med en skrivelse
med klagomål mot Hurwitz för att inte alls vilja slakta åt honom på överenskommen
tid och plats. Det fick Carlin att snabbe kräva att Hurwicz skulle entledigas från sin
tjänst. Hur, var och när slakten genomfördes var uppenbarligen något man hade
mycket bestämda uppfattningar om bland församlingsmedlemmarna. Handlanden
Isak Bresky, bosatt i Landskrona, menade för sin del att varje Israelit hade rätt att
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slagta åt sig själv utan något som helst intyg från vare sig rabbin eller annan religiös
auktoritet, "utan endast och allenast af att man kunde utföra slagten enligt mosaisk
ritus". För Hurwitz kom efter dessa meningsskiljaktigheter beträffande hans funktion
som shohet att gälla: "Han får icke slagta i hemmet hos någon församlingsmedlem
utom dagen före försoningsfesten samt om minst 10 stycken djur skola slaktas på en
gång." Samtidigt kan noteras att den i judiska angelägenheter annars så klåfingriga
Kungl. Maj: t vid den här tiden inte alls lade sig i en så viktig församlingsintern
angelägenhet som kosherslakten (som vi såg ovan skulle andra tider randas på det
området när slakdagen trädde i kraft).

''Hvad skall blifva afdessa barn?"
Som framgick tidigare kunde slaktaren i sin tjänst i församlingen även fungera
som såväl förbedjare, som kantor och lärare. Sin första lärare för församlingens
barn och unga anställde man redan 1875. Två år senare antas Salomon Salzwasser
som religionslärare. I lön skulle han få 500 kronor/år. I kontraktet står: "Det åligger Herr Salzwasser, att åt barnen, efter bästa förmåga, lemna tre timmars daglig
undervisning på förmiddagen . Undervisningen såväl som examen öfvervakas af
föreståndarne för församlingen." Den undervisning som de judiska barnen gavs
skedde vid sidan av den ordinarie skoldagen i någon kommunal skola. Istället för
den kristendomsundervisning som där gavs fick de judiska barnen ledigt för att gå
i sin egen religionsundervisning.
I början av 1879 skriver ingen mindre än rabbinen i Stockholm Ludwig Lewysohn
ett brev till församlingsföreståndaren Philipp Zadig. "Jag var förvånad att höra,
att det gifvas i Malmö närapå 30 judiska barn, hvilka inte får någon religiös
undervisning. Hvad skall blifva af dessa barn? " Till svar får rabbinen ett nästan hela
fyra sidor långt brev. Zadig skriver där att de judiska barn som "kunna" - det fanns
tydligen inskränkningar - erhålla någon undervisning uppgår till cirka 20 stycken;
"dessa barn besöka - eller åtminstone anhålles att besöka - Malmö folkskolor,
religionsundervisningen lämnas af församlingens chasen & chauchet". Man gjorde
således så gott man kunde från församlingens sida.
Det skulle sedan inte dröja förrän tolv församlingsmedlemmar skriver ett oroat
brev till "Herrar Föreståndare". Ett genomgående intryck från malmöförsamlingens
första tid apropå det brevet är att det var ett kort avstånd mellan föreståndarna och
församlingsmedlemmarna. Med tiden skulle det avståndet emellertid vidgas. De
tolv fortsätter: "Det kan ingalunda vara Styrelsen för vår församling obekant i huru
hög grad vår religion vanvårdas och huru uselt religionskunskaperna bibringas våra
arma barn." Det får brevskrivarna att: "Anhålla att Styrelsen ofördröjligen anskaffar
oss en aktningsvärd och duglig lärare åt våra barn, hvilka tyvärr länge nog varit i
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saknad af sådan, som dock enligt vårt förmenande är det nödvändigaste och första
som åt församlingen och barnen fordras." Mellan de raderna kan man nog läsa in en
oro från brevskrivarnas sida att deras barn i alltför hög grad höll på att försvenskas.
Inte så att de riskerade att konvertera, men väl att deras kunskaper i föräldrarnas
religion och, inte minst, kultur allvarligt höll på att naggas i kanten.
Brevskrivarna fick vänta ända till i november 1895 innan en ändring i en för dem
önskvärd riktning kom till stånd. I mellantiden hade ytterligare några klagomål
inkommit till församlingens föreståndare: "Undertecknade församlingsmedlemmar
anhåller att Herrar föreståndare snarast möjligt måtte ge i författning om tillsättandet
af en intelligent examinerad ortodox Religionslärare i all synnerhet som inom
församlingen finnes ett större antal barn som fullständigt saknar kännedom om vår
Religion." Det klagomålet resulterade i att Julius Rawitscher från Sorau i Preussen
blev antagen som församlingens första rabbin, religionslärare och kantor med en
årlig lön på 2 000 kronor.
I församlingens historik brukar Josef Wohlstein gälla som den första rabbinen.
På det viset såg inte Rawitscher, som i sina brev återkommande titulerar sig rabbin,
på saken. Om JosefWohlstein ska man därför kanske tillägga att han var den första
akademiskt utbildade rabbinen verksam i Malmö.
Totalt innehöll den judiska religionsskolan i Malmö vid den här tiden 40
skolpliktiga elever, "von welchen fast die Hälfte trotz aller Bemiihungen zum
permanenten, regelmässigen Schulbesuch nicht anzuhalten under zu bewegen
waren" (av vilka nästan hälften trots alla möjliga ansträngningar när det gällde
återkommande besök i skolan inte gick att hålla kvar eller övertalas) . Vi känner igen
svårigheterna från Zadigs brev till Lewysohn femton år tidigare. Rawitscher nämner
med namn fem elever som endast besökt skolan till och från. Som den värsta av
alla elever framhåller Rawitscher Jacob Krenzisky (yngre bror till arkitekten Aron
Krenzisky). "Hans uppförande var av en sådan gemen och frivol natur, att han med
föreståndarens tillstånd blev suspenderad från skolan och endast togs till nåder
efter upprepade böner från sin far." Men det var inte bara stök och bråk i skolan.
Rawitscher nämner fem elever som utmärkt sig genom flit och ett mönstergillt
uppträdande med Moritz Estersson som" die Krone der Schule" (skolans ljus).

Nya kvastar sopar
Efter det att tjänsten som predikant vid judiska församlingen i Malmö blivit rena
vändkorset, inte minst beroende på det besvärliga pastorat det var vid den här tiden,
vidtog föreståndarna nya och radikala åtgärder. I december 1898 satte församlingen
in en annons i ett antal tyskspråkig tidningar där de sökte en religionslärare och
predikant. Tidningarna var: Der Israelit, Allgemeine lsraelitische Wochenschrift
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och Österreichisch-Ungarische Camoren-Zeitung.
Av de många svar församlingen fick på sin annons
tillkallades några sökande att, på församlingens
bekostnad, provpredika. Här sparades varken
möda eller pengar för att äntligen få rätt
person och därtill en sådan som stannade
på sin post.
I september 1899 tillskrev kassaföreståndaren Eduard Galin Dr. JosefWohlstein
i böhmiska Schiittenhofen med anledning
av tjänsten som rabbin. Han nämnde där
ett antal viktiga punkter för honom att
hålla sig till som rabbin i Malmö: (1) Efter
två år skulle han predika på svenska och
undervisa barnen på svenska. (2) Han
anställdes till att börja med på fem år. (3)
Han borde tillträda sin tjänst omgående. (4)
Ungefär 50 pojkar och flickor fördelade på Fig. 8. Josef Wohlstein kom som rabbin
tre klasser skulle undervisas. I sitt brev skrev att bli en kraft som skapade en behövlig
Galin vidare att församlingen i Malmö vid ordning i judiska forsamlingen i Malmö.
- Bild ur boken Mosaiska församlingen i
den här tiden bestod av 50 i själva staden
Malmö 75 år av Walter Siegel s. 35.
bosatta familjer som huvudsakligen kommit
från Polen. Ytterligare omkring 50 familjer
i upptagningsområdet betalade skatt till församlingen . Den 24 oktober 1899 blev
den då 37-årige Josef Wohlstein utsedd till religionslärare och rabbin i judiska
församlingen i Malmö. Den tjänsten skulle han uppehålla ända till 1932.
JosefWohlstein, född 1862 i staden Nitra i Ungern, studerade vid universiteten
i Wien och Berlin, och avlade sin doktorsexamen med en avhandling om
demonbesvärjelser från eftertalmudisk tid. Wohlstein tog 1894/95 sin rabbinexamen
och blev därefter kallad till Schiittenhofen i Böhmen för att verka som rabbin. Vad
som tog Wohlstein till Malmö kan med modernt språkbruk närmast beskrivas
som att han såg det som en utmaning. I en levnadsteckning över Josef Wohlstein
skriver idehistorikern Erich Wittenberg: "På förslag av professor Simonsen i
Köpenhamn kallades år 1900 rabbinen Dr. Wohlstein till Malmö. Här stod han inför
övermänskliga uppgifter. Han konfronterades med en - för honom - fullkomligt
ny kulturkrets, och såväl det svenska språket som den svenska litteraturen var för
honom helt okända. Likaså saknade han erfarenhet från områden, liknande de
ytterst svåra uppgifter han stod inför, som att sammansvetsa en judisk befolkning
av mycket varierande härkomst till en äkta gemenskap." Litet längre fram i sin
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uppsats skriver Wittenberg något som kan tjäna som ytterligare ett memento för
hur olika judarna i Malmö och judarna i Lund såg på den för dem gemensamma
församlingen: "Förbindelse mellan det välsituerade judiska skiktet i Malmö och de
judiska polackerna i Lund saknades helt. Dessa befann sig i eländiga ekonomiska
omständigheter. I likhet med de judiska trosfränderna i Ryssland bedrev de
ivrigt Talmudstudier, men saknade helt den vetenskapliga ledningen. Här stod
Wohlstein inför en synnerligen svår uppgift, nämligen att närma dessa till geografisk
härstamning olika befolkningsskikt till varandra och därigenom skapa en trängre
gemenskap." Var det så illa? Kanske överdrev Wittenberg, som inte var med när
det begav sig, detta med att kontakterna mellan "det välsituerade judiska skiktet i
Malmö'', dvs. judarna med tyska bakgrund, och polackerna helt skulle saknas. När
det vidare gäller gemenskapen så var det ju något som församlingen gemensamt,
oavsett bosättningsort, hela tiden, om än med olika resultat, strävat efter.
Rabbinen Wohlsteins årslön var inledningsvis 3 000 kronor. Hans uppgifter var
att undervisa församlingens skolpliktiga i hebreiska och religion under 15 timmar/
vecka, bevaka ordningen i synagogan, predika varannan lördag jämte festdagar,
liksom att över huvud taget uppfylla en rabbins funktioner. Det var inget nytt för
honom, men för församlingen kom det att innebära både ett uppvaknande och en
omskakning i de förhållanden som tidigare varit gällande. Den hade ju till stor del
växt fram genom trial & error huvudsakligen utifrån vad ett antal individer var
och en lärt sig och levt med hemmavid om det judiska. Med Josef Wohlstein vid
det religiösa rodret i Malmö fördes församlingen in i en mellaneuropeiskt skolad
judisk tradition, därtill en huvudsakligen ortodox sådan.

Ifrågasättandets vindar
1901 fäste rabbinen i Stockholm åter föreståndaren Philipp Zadigs uppmärksamhet
på att något borde göras, den här gången beträffande en mera ordnad religionsundervisning åt barnen i Lund. Josef Wohlstein förklarade sig därför villig att 1 a 2
gånger i veckan resa till Lund för att lämna religionsundervisning, "äfvensom att
en gång årligen predika i de städer där skattbidragande medlemmar är bosatta".
Det sista är värt att notera. Det var ett tecken så gott som något att man i Malmö
började känna draget av ifrågasättande vindar bland judarna i Skåneland bosatta
utanför Malmö, dit samtliga församlingens funktioner pö om pö hade centraliserats.
De nya vindarna som blåste ute i den judiska provinsen kan man exempelvis
avläsa i ett brev från Moses Wladislawowsky i Halmstad. Han ville ha en
religionslärare till sin stad och skrev: "Som jag och flere med mig i flera år betalt
skatt till Mosaiska församlingen i Malmö och som Ni vet vi icke hafva den ringaste
nytta deraf. Församlingen det oaktat år efter år höjer taxeringen för oss så får jag
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härmed anhålla att Mosaiska församlingen i Malmö måtte bidraga till aflönandet
af vår magister härstädes. Vi äro här blott två som deltaga i kostnaderna. Skulle
Ni ej bifalla min framställan påyrka vi att blifva helt och hållet befriade från Eder
församling och dess pålagor." Fem dagar senare, efter att ha fått ett intetsägande
svar från församlingsledningen i Malmö, skickar Wladislawowsky ett nytt brev
där han ytterligare skärper sina klagomål. "Ni måste alltså inse att vi icke kunna
vara belåtna med tjänstemännen från Eder plats utan vilja hafva nytta för den
skatt vi betala och anse vi det alls icke för mycket att vi hålla magister församling
bidraga med åtminstone 150 kronor till honom årligen." 12 september 1903 späder
fyra församlingsmedlemmar i Kristianstad ytterligare på det klagomålet: "Vi äro
fullständigt hänvisade till oss själfva då det gäller religionsvård och lärare. Det bör
kunna förstås att det är för oss för betungande att, utom vår dryga skatt till Eder
församling, nödgas själfva bekosta religionslärare och magister." Det lönade sig att
klaga. När det gällde religionsundervisningen kom den förutom lundabarnen snart
även barnen i Kristianstad till del genom Wohlsteins försorg. Totalt fanns det 47
religionsskoleelever i de tre städerna läsåret 1906/07.
Religionsundervisningen för de judiska barnen i Malmö kom även den med
Wohlstein som lärare in i lugnare och bättre organiserade banor än tidigare.
För läsåret 1907/08 finns fyra examensämnen uppräknade: bibelöversättning,
översättning av några bönstycken, biblisk historia och religionslära. 1908/09
meddelades religionsundervisning totalt under hela 15 timmar i veckan. På
Norregatan (10 timmar) , på Latinskolan (3 timmar) och i Lund (2 timmar). Till
dem ska läggas Kristianstad "i regel hvarje tredje söndag". I Malmö omfattades 30
barn, huvudsakligen pojkar (av vilka Wohlsteins son Leo var en), av undervisningen,
men läsåret 1909/10 fick även några flickor på Läroverket för flickor (bland dem
Wohlsteins egen dotter Rosa) ta del av undervisningen. Antalet undervisade barn i
Lund var 15 och i Kristianstad var de fyra stycken fördelade på familjerna Blasberg
och Luterkort.

Fattig, fattigare, jude
I samband med avsnittet om beskattningen framgick det väl ganska tydligt att
ekonomin för många av medlemmarna av judiska församlingen i Malmö inte var
den allra bästa under den här behandlade perioden. Att det var extra svårt den
första tiden efter ankomsten till Sverige var ganska naturligt, men för många av
malmöjudarna i framför allt den första generationen var det under en avsevärd tid
en tung och hård kamp för brödfödan.
Bristen på eller till och med avsaknaden av ekonomiska tillgångar tog sig olika
uttryck bland judarna. Det kunde handla om ren och skär fattigdom och utan någon
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mat för dagen. Sjukdom måste man på alla sätt försöka undvika, och många klagar
sin nöd över att inte ens kunna betala för sina familjemedlemmars begravning.
Som jude ville man, så gott det nu gick, leva i enlighet med sin religions och sin
kulturs krav, men det var både svårt och ibland ganska kostsamt; i synnerhet i
samband med olika judiska högtider. Som jude hörde man då i första hand av sig
till församlingen med sina pekuniära problem. Det hängde samman med Kongl.
Maj:cs beslut från 1838 enligt vilket det för församlingen "henne enskilde åliggande
wård och försörjning af dess egna fattiga".
Som ett exempel på det följer här en uppskakande historia. Den tog sin början
i oktober 1879 med att Philipp Zadig tillskrev rabbinen Lewysohn i Stockholm,
Dr. Levy i Göteborg och magister Schönthal i Norrköping. De likalydande breven
inleds på ett smått olycksbådande sätt: "Jag tillåter mig härmed att meddela att här
i närheten förekommit ett sorgligt fall uti hvilket Föreståndarne för härv. Mosaiska
församling inte vilja fatta beslut förrän det anmäles till våra trosförvanter i Göteborg
& Stockholm & särskilde Eder mening därom erfarits."
Vad som hänt var att en polsk familj vid namn Marcus bosatt sig i Landskrona.
Efter en tid rymde mannen fältet och lämnade sin hustru att ensam ta hand om
familjens fyra små barn. När kvinnan efter en tid fick reda på mannens adress i USA
reste hon efter honom och lämnade sina fyra barn vind för våg i Köpenhamn. Där
tog den danska polisen hand om dem och skickade dem efter en tid till Malmö. D å
församlingen varken ansåg sig vara skyldig eller ha råd att ca hand om de fyra barnen
överlämnades de till fattigvården i Malmö. Då trädde Kungl. Maj: t in på arenan
och bestämde att barnen skulle skickas till en barnförsörjningsanstalt någonstans i
Sverige. "Samtidigt'', och nu ger jag åter Philipp Zadig ordet, "har Jude-Missionen i
Stockholm erbjudit sig att mottaga & på bästa sätt uppfostra barnen, om de få döpa
barnen & uppfostra barnen till kristna eller i kristliga religionen." Zadig skriver att
han i och för sig tycker att erbjudandet är en vacker handling och att det nog kan bli
gagneliga människor av barnen, men ... han tycker att det vore klart mycket bättre
om de judiska församlingarna i landet gick samman för att i stället bereda de fyra
barnen en judisk uppfostran.
I ett senare brev får vi veta att de fyra barnen hamnat på Malmö fattigarbecsinrättning
i sällskap med före detta fästningsfångar och lösdrivare. Under tiden inkom ett brev
från New York via Köpenhamn. I det brevet ångrar barnens mor att hon övergivit
dem, och hon "bedjer att medel hopsamlas till reskoscnader & barnen skyndsammast
tillställas henne". I det instämde Zadig fulle ut, men han såg helst att det inte var
någon judisk församling som stod för fiolerna . I stället ville Zadig att medel för
resan samlades in på privat väg, "ty omöjligt vore ej, att liknande historier förnyades
bland de m ånga judiska polacker som utan någon som helst rättighet visats i riket".
De nödvändiga medlen för barnens överresa till New York-omkring 300 kronor
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- samlades genom församlingarna in på privat väg. Efter ytterligare några turer kom
de fyra barnen via Newcasde iväg till New York. "Jag vill härmed nemna, att de
omskrifna 4 barnen (Marcus), i dag afrest med Ångaren City of Montreal & har
jag gifvic Capcenen instruction, att taga vård om dem, under resan." Med de orden
i ett brev från lnman Steamship Company i Liverpool i november 1879 ändade
denna historia för de fyra barnens del.
För Philipp Zadigs del avslutas ärendet med att han skriver ecc långe och
förmanande brev till barnens mor, fru Bertha Marcus i New York. Han avslutar sitt
brev och detta hjärtknipande ärende med att önska att "Ni framdeles som moder
passar & uppfostrar Edre barn, håller dem renlige & ordentliga". The End. Allra
sist kan nog sägas acc det som drev det här ärendet framåt och mor sin lyckliga
upplösning var nog det hoc de i ärendet inblandade goda judarna kände komma från
den proselycjagande kristna judemissionen. Det var för dem ert öde värre än nöden.

Alla mot alla
1879 svarar föreståndaren Philipp Zadig på en propå som inkommit till församlingen från Lunds stads faccigvårdsscyrelse. Denna hade krävt acc malmöförsamlingen skulle scå för kostnaderna för en Wienslawsky. Zadig svarar acc Wienslawsky
inte är eller någonsin varit medlem av malmöförsamlingen. "Församlingen anser
sig derför icke skyldig till någon som helst vård eller försörjning af ifrågavarande
Wienslawskys familj , oakcadt den tillhör mosaiska crosläran, uran tillkommer detta
den kommun, som låtit Wienslawsky bosätta sig." Zadig hänvisar i sitt brev till att
det Kommerskollegiie cirkulär av den 13e augusti 1838 som man från Lund åberopade endast avsåg församlingens "egna fattiga", och till dem hörde uppenbarligen
nämnde Wienslawsky inte. Ert tillägg av Zadig i brevet kan vara av intresse för acc
få en uppfattning om församlingens ekonomi och uppgifter vid den aktuella riden:
även om så varit faller att det gällt en församlingsmedlem "så hafva dock hittills
ingångna medel knappast räcke till acc bestrida de oundvikligasce utgifter i & för
utöfvandec af församlingens religiösa bruk; der sådan varit nödvändig har den måst
bestridas genom privata bidrag".
Ganska precis ett år senare kommer ersäctningskrav till församlingen för en jude
vid namn Salomon Orichowski som intagits vid Lunds hospital. Personen i fråga
hade råkar bli "svagsint" och från hospitalets sida hade man krävt en förbindelse från
församlingens sida "för de med hans underhåll förenade kostnaderna". Inte heller han
är medlem av församlingen. Den här gången erbjuder sig emellertid församlingen acc
ställa upp för acc se till acc Orichowski blir hemtransporterad till Ganthen i Preussen,
men man ser nogsamt till acc hos Kungl. Maj:cs befallningshavare i Malmö försäkra
sig om att få ersättning för alla kostnader man drar på sig i sammanhanget.
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Med andra ord: svenska myndigheter verkar att ha varit snabba med att lägga
olika krav om ersättning för alla som kom deras väg för att slippa att själv behöva
betala. Det gällde judiska församlingar, men lika mycket andra kommuner än den
egna. Från den judiska församlingen i Malmö fanns det bara ett svar på sådana
propåer: man lät för myndigheterna läsa och tolka de lagar och beslut de själva varit
med om att stifta och fatta. En vidare konsekvens var att församlingen såg till att i
interna församlingsfrågor i mesta och längsta möjliga mån klara sig på egen hand
utan iblandning från olika myndigheter och deras representanter.
Det kan man utläsa av reaktionen på en skrivelse inför Pesach 1886 från nio judar
i Malmö till församlingen: "Då här i staden finns många fattiga familjer som ej har
det minsta till Påskhelgen, och som vår privata insamling ej inbringade tillräckligt
för att lindra deras nöd, anhåller undertecknade att föreståndare ur församlingens
mikwekassa bidrager med 30 kronor." Föreståndarna svarade samma dag med att
betala ut 30 kronor till "angifna ändamål." Detta ledde till att en ny urgiftspost i
församlingens budget infördes 1891 i form av "understöd åt fattiga, hufvudsakligast
vid högtiderna". Första gången det stödet nämns i utgiftsstaten uppgick det till 200
kronor. Fem år senare hade posten döpts om till "understöd åt fattiga vid nödfall"
och uppgick till 300 kronor. 1910, det sista året i den här framställningen, var det i
stället uppe i hela 1 200 kronor. Det är en summa stor som tydligt visar hur knapert
ställt många medlemmar av judiska församlingen i Malmö hade det.

Ömmande människor
Ett liknande privat initiativ som det inför påsken 1886 tog urmakaren Klone
Nissalowitz med butik på Adelgatan den blåsiga och kalla hösten 1894. I ett brev
räknade han upp ett antal personer som han inför den stundande vintern ansåg
vara i synnerliga behov av ekonomisk och annan hjälp. "Då det är mig väl bekant
att följande personer äro i mycket nödtorftiga omständigheter stadda, wara det min
önskan att mosaiska församlingen i sådan mon bidrag till deras bekymmers lindring
att till nu inträdande winter strax sända." (Se bild nästa sida.)
I en kommentar till de behövande skriver den alltid lika ekonomiskt sinnade
ekonomiföreståndaren Ferdinand Zadig: "För hustrun Fischel Jacobson skulle jag
vilja sätta ett ? Hon har tre döttrar om 22, 20 och 18 år samt endast en minderårig
om 8 år. Sjelf är hon duglig och rörlig. Kanske bör äfven tas med Krencicki; jag
vet att han i förra veckan fick hem från Carl Petersson 1 lass stenkol som han där
köpte på kredit till början av nästa år." Det kunde uppenbarligen vara både för- och
nackdelar med en församling i en stad som Malmö där alla kände alla.
Men det var inte bara om de i Malmö bosatta judarna församlingen hade att bry
sig. Till förmån för den 40-årige Lipman Guttman, som var bosatt ända borta i
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Fig. 9. Klone Nissalowitz hjälpte forsamlingen att identifiera personer med extra stort hjälpbehov
vid den instundande vintern. - Mosaiska/judiska forsamlingen i Malmö. Skrivelser och inkomna
handlingar j/1:2-3.

Sundsvall, gjorde församlingen en insamling som inbringade 79,43 kronor. Guttman
med familj (hustru och fem barn) flyttade från Lund till Malmö 1890 och därifrån
vidare till Sundsvall året därpå. Av församlingsboken framgår att Lipman mist ena
benet vid ett "järnvägsmissöde". På insamlingslistan som fanns utlagd på en för alla
väl synlig plats i synagogan stod: "Krämaren Lipman Gutmans familj befinner sig
i alldeles utblottadt tillstånd; mannen är, som väl torde vara för de flesta bekant,
krympling genom olyckshändelse och kan ej bidraga till familjens underhåll och
har, genom hjelp af för familjen ömmande människor, blifvit satt i tillfälle att någon
kortare tid vistas vid en hälsokälla, hvarifrån han sedan hulpits till Sundsvall."
Det var ett första steg för familjen att om möjligt finna en litet säkrare tillvaro.
Från Sundsvall skriver mannen: "att utsigt finnes för hustrun att kunna försörja
familjen. Barnen äro - då de ej äro alldeles nakna - höljda i trasor och alla resurser
äro uttömda. Med anledning heraf bedes bättre ställda medmenniskor, att genom
välvilliga bidrag af kontanter eller aflagda barnkläder sätta familjen i tillfälle att
kunna lämna staden för resa till Sundsvall. Barnen äro en flicka om 11 år samt 4
gossar om 10, 8, 6 och 3 år."

Anspråk på forsamlingen
Dryga utgiftsposter hade församlingen gott om. Familjen Isak Winberg hörde till
de drygare. Ett första tiggarbrev från Isak Winberg emottog församlingen i februari
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1891. Som en första ersättning på en historia som skulle bli hela tio år lång anhöll
Winberg om 60 kronor som hyresbidrag för sin bostad på Majorsgatan 20 i Malmö.
Winberg, som bott i Sverige sedan 1871, skildrade, trots sin dåliga syn, med en
vacker piktur i ett nästan tre sidor långt brev till Ferdinand Zadig situationen för
sig och sin familj som följer: "Derför nödgas vi i denna vår stora nöd anropa Herr
Grosshandlarens och mosaiska församlingens barmhertighet som hjelp och lindring
i våra tryckande bekymmer med den summa som kan behöfvas för att godtgöra
hyran och min hustrus sjukvårdsucgifter och som Herr grosshandlaren själv behagade bestämma."
Tio långa år och minst lika många tårögda tiggarbrev senare skriver Isak Winberg
i ett brev till församlingen att han nu tänker flytta till Köpenhamn med sin familj.
Han skriver att han nu en gång för alla måtte tilldelas ett kontant belopp på 600
kronor. Brevet lästes upp vid ett allmänt möte inom församlingen där tålamodet
så smått började tryta. "Efter en längre diskussion bestämdes att Winberg skulle
erhålla ett understöd af 300 kr mot villkor att flytta till Köpenhamn och att aldrig
hit återkomma samt att aldrig begära eller ens anse sig kunna påräkna några som
hälst bidrag från mosaiska församlingen i Malmö; han skulle skriftligen afsäga sig
alla anspråk på församlingen." Efter ytterligare några turer från Winbergs sida blev
det som församlingen i Malmö önskade (vad judiska församlingen i Köpenhamn,
dit Winberg sökte sig, tyckte om den nya medlemmen är inte känt).
Det var inte enbart i Malmö som nöden stod för många judars dörr. I juni 1906
skriver Paltiel och Muller i Lund till församlingen "med anledning af att nöden bland
härvarande trosförvanter nu är ovanligt stor, anhålla vi härmed vördsamt om bidrag."
Bidraget från församlingen blev 150 kronor. Av de pengarna gick bl.a. 15 kronor
till mat för den av mannen förlupna Debora Jacobsson och hennes tre minderåriga
barn, och 10 kronor till den sjuklige Josef Silbersky, som var oförmögen till arbete.
Men det fanns hela tiden gränser för vad församlingen ville och kunde ta på sig.
I maj 1894 skriver kassaföreståndaren Philipp Zadig ett ultimativt kravbrev: "Med
detta öfversänder jag en räkning akr 11,50 öfver de utlägg, som härvarande Mosaiska
församling haft till de fattiga församlingsmedlemmar, som biträdde Eder vid Eder
sons begrafning. Dessa Edra privata kostnader kunna ej gäldas af församlingen så
mycket mera som Ni erhöll grafjorden fullkomligt kostnadsfritt. I den tanke att Ni
vid tiden för begrafningen och under barnets sjukdom haft stora utgifter, har jag
först nu velat öfversända räkningen, men anhåller deremot nu att ofördröjligen få
mottaga liqvid för densamma."
Det var inte bara runt den egna svenska knuten som nöden bland judarna gav
sig till känna. Från 1906 finns ett upprop framlagt i synagogan om hjälp till "de
tusentals judar, våra trosfränder i Ryssland, som mördas". Uppropet inbringade hela
204 kronor. I samma solidariska anda gav församlingen 15 kronor till en gammal
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rysk kvinna som var på väg till sin son i Stockholm, men inre hade råd att fortsätta
resan. Hon hade därför omhändertagits av polisen.
Församlingen fungerade ibland även som sjukförsäkring för sina medlemmar.
Den 10 oktober 1909 yrkade flera talare vid ett församlingsmöte att åt mångåriga
församlingsmedlemmen Salomon Nissalowitz i Malmö, "som för närvarande genom
sjukdom vore urståndsatt att försörja sig skulle utgå ett understöd af 25 a 30 kronor
pr. månad under år 1910". Mötesordföranden och herr kassaföreståndaren Philipp
Zadig ville icke motsätta sig detta, men varnade, nu liksom tidigare, för att om detta
beviljades, "komme säkerligen flera med liknande anspråk på församlingen hvilket
kunde blifva ganska påkostande. Emellertid beviljades ett anslag af 25 kronor pr.
månad för år 1910, hvarför anslaget åt fattiga höjdes från afföreståndarna föreslagna
900 kronor till 1 200 kronor."

judisk opposition
Först ut att bilda en egen judisk församling inom det som var malmöförsamlingens
lagstadgade upptagningsområde var Kalmar (1887), därefter följde Växjö (1897)
och Halmstad (1902) . Att judarna i Kalmar av Kungl. Maj:t i nåder tillåtits bilda
en egen församling lät Samuel Levin med en lätmandets suck meddela Malmö. "På
grund härafhafva alla så väl i Kalmar som i Wexiö bosatte mosaiske trosbekännare
blifvit af vederbörande hit beskattade." För malmöförsamlingen innebar det ett antal
skattekronor mindre om året.
Anledningen till dessa församlingsbildningar var tvåfaldig: dels tyckte man att
församlingen i Malmö krävde alldeles för mycket skatt, dels hade man så långt ifrån
Malmö inte tillgång till sådant för judiskt liv nödvändigt som religionslärare, kantor
och kosherslaktare. Det vittnade affärsidkaren Moses Levi Wladislawowsky om i
ett brev i augusti 1882 från Halmstad: "Jag har aldrig ens varit i Malmö och så har
jag mina mesta affärer i Göteborg så att jag reser dit."
Att bilda en judisk församling var inre så svårt om man fick Kungl. Maj:t med
på noterna, att hålla den vid liv var något helt annat och mycket svårare. Från 1904
finns ett tidningsklipp om att mosaiska församlingen i Halmstad enligt föreskrift
av Kungl. Maj:t skulle upphöra med utgången av 1905. "Anledningen är den att
med afseende på antalet medlemmar, den förutsättning, som legat till grund för det
gifna tillståndet för de i Halmstad bosatta mosaiska trosbekännarna att bilda egen
församling, icke kan anses vidare vara för handen."

När judarna i Lund ville gå sin egen väg
1901 var det lundajudarnas tur att försöka sig på att gå sin egen väg genom att bilda
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en från Malmö fristående församling: "Ar 1901 den 26 december sammanträdde
medlemmar utaf härvarande Mosaiska Trosbekännare för att behandla frågan om
bildande af en Mosaisk Församling här i Staden." Mötet hölls i en förhyrd lokal på
Stora Tvärgatan och till mötesordförande utsågs grosshandlaren Abraham Seineke
Muller. Enligt protokollet från mötet var 15 personer närvarande. På mötesordförandens fråga "huruvida det voro för närvarande Mosaiska Trosbekännare till
gagn och nytta att bilda en Mosaisk Församling härstädes bevarades denna fråga
utaf alla närvarande med enhälligt Ja."
Enligt protokollet fanns det vid den här tiden totalt 250 mosaiska trosbekännare i
Lund. Det var långt fler än vad judarna i Malmö stad kunde uppvisa vid samma tid.
Av församlingens taxeringssammanträde 1901 framkom att de i Lund bosatta judarna
var i klar majoritet bland de betalande med 72 manliga skattskyldiga mot 46 i Malmö.
Som anledning till att den judiska gruppen i Lund kände behov av att bilda en
egen församling angavs att de vuxna behövde själavård och de yngre undervisning i
religion. Vidare nämndes behovet av en slaktare för kosherslakten. ~'Och yttrades det,
då nu vi Mosaiska Trosbekännare här i Lund äro i saknad utaf såväl Religionslärare
som ritual slaktare såvida vi ej sjelfva på egen bekostnad kunna anskaffa sådana
men deremot äro betungade utaf årlig Skatt till Malmö Mosaiska församling'', och
nu kommer den punkt där skon klämde för lundensarna, "utan någon som helst
motsvarande nytta, vi då hafva som mycket mera skäl söka åstadkomma församlings
bildande härstädes såsom enda medlet för ersättande af de brister som i långa år
vidlåtet såväl utöfandet af vår Religion som uppfostrandet af våra barn i samma."
Mötet denna annandag jul 1901 slutade med att man till Kungl. Maj:t skulle
skicka in en ansökan om att få bilda en egen församling. Vad som då gällde för
en ansökan var fortfarande den tidigare upprepade gånger nämnda förordningen
av den 30 juni 1838. I den första paragrafen står, och det var definitivt något som
lundajudarna hade kunnat trycka på: "Finnes i stad bosatte ett större antal personer,
som bekänna sig till Mosaiska trosläran, skola de utgöra särskild församling. Är
ej antalet af Mosaiska trosbekännare så stort, att de lämpligen kunna utgöra egen
församling, tillhöre de då närmaste Mosaiska församling." Eftersom judarna i Lund
kring sekelskiftet 1900 var långt fler än judarna i Malmö, hade de definitivt en tungt
vägande och därtill lagstadgad poäng att hänvisa till i sin ansökan.

Folkvandringsvarning utfardas
Den 7 mars 1902 skickades en ansökan till Konungen om att få bilda en mosaisk
församling i Lund. I ansökan hette det med den tidens språkbruk: "Anhålla vi
härigenom i djupaste underdånighet, att Eders Kongl. Majt måtte i nåder medgifva
mosaiska trosbekännare tillstånd." Utöver de vid det ovan nämnda sammanträdet
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anförda skälen för bildandet av en församling nämns i ansökan att man från Lunds
horisont uppfattade att församlingen i Malmö var alltför avlägsen "för att i Lund
boende mosaiska trosbekännare deraf kunna hafva något nämnvärdt gagn". Detta
på grund av sådant som kostnader för resor och tidsspillan i samband med resandet.
Vad man inte nämnde var att en jude inte bör resa i samband med shabat. Ansökan
var undertecknad av tre personer med Simon Gellberg som första namn.
Redan den 12 mars gick Gellbergs m.fl. ansökan ut på remiss från regeringen.
Inte mindre än nio instanser svarade på den. Dit hörde Magistraten i Lund,
Lunds domkapitel, Landskansliet hos landshövdingen i Malmöhus län, enskilda
judar i Lund, Landskrona, Helsingborg, Kristianstad och Trelleborg samt judiska
församlingen i Malmö. Av de enskilda judar som svarade på remissen uttalade sig
42 lundajudar för densamma, medan 13 förkastade den. De senare angav som skäl
att "vi finna det uppenbart, att bland de mosaiska trosbekännarna i Lund ej finns
ett tillräckligt antal bofasta och burgna personer, för att något så när säker utsikt
skall finnas därför, att gudstjänsten och församlingsvården i öfrigt skola blifva på
ett värdigt sätt upprätthållen". Negativa till bildandet av en judisk församling i
Lund var även judar i Landskrona, Helsingborg, Kristianstad och Trelleborg. Från
de fyra städerna kom likalydande remissvar där man "på det allvarligaste afråda ett
bifall till ansökan".
Den 24 april - den exakta kronologin kan kanske vara av intresse här - skickade
föreståndaren Philipp Zadig i malmöförsamlingens namn likalydande brev till
Bernhard Blasberg i Helsingborg, Nathan Gellberg i Kristianstad, Jacob Lachmann
i Ystad och David Schlasberg i Landskrona; ledande män bland judarna i respektive
stad. I samtliga brev ber han mottagaren att skriva under den med brevet bifogade
skrivelsen samt att samla in underskrifter från ett antal i brevet namngivna personer.
Zadig skulle sedan avlämna samtliga underskrifter till landshövdingeämbetet i Malmö.
I de likalydande breven är Zadig fortsatt negativ till de från Polen komna judarna.
Den här gången kan brevets ordalydelse till del förklaras med dess polemiska syfte.
Här stod ju malmöförsamlingens framtid på spel! Således: "Det torde vara Eder
bekant att en massa judar från ryska Polen under senare år inflyttat till Lund och
dels äfven bosatt sig där, utan att de därtill ha förvärfvat någon som helst rättighet;
denna mer än obehagliga och lagstridiga invandring skulle naturligtvis antaga vida
större dimensioner kanske förorsaka en 'folkvandring' från ryska Polen till Lund för
att därifrån öfversvämma landet ifall Kgl. Majt. skulle komma att bevilja tillstånd
till Simon Gellbergs m.fl. ansökan att i Lund bilda en egen mosaisk församling; ett
förhållande som kunde få vidtgående följder, hvadan man till och med i Stockholm,
Göteborg och Norrköping är ogint stämd mot förslaget." Av ett senare brev
framgår att av Zadig önskade skrivelser inkommit från Landskrona, Helsingborg,
Kristianstad och Trelleborg. Från Ystad uteblev dock ett svar.
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Ett samlat motstånd
Mosaiska församlingen i Malmö ställde sig inte helt oväntat också negativ till lundajudarnas ansökan vid en allmän sammankomst inom församlingen den 13 juni
1902. Mötet gav församlingens föreståndare i uppgift att å församlingens vägnar
avge ett yttrande. Detta yttrande avgavs två veckor senare och var undertecknat
av församlingens tre föreståndare, samtliga s.k. västjudar och samtliga malmöbor.
Dessa menade för det första och inte utan stöd i 1838 års förordning att "om än ej
alla, åtminstone ett ej obetydligt antal mosaiska trosbekännare i en stad bör va ra
svenska undersåtar". Den regeln, framhöll man, gällde sedan 1882 i Stockholm och
sedan 1883 i Göteborg (någon motsvarande regel för Malmö fanns ej vid den här
tiden). Bland lundajudarna var vid den här tiden enligt kronouppbördskontoret i
Lund endast 11 stycken svenska medborgare, av vilka två var omyndiga.
Vidare menade man i remissvaret från Malmö att "det torde kunna antagas, att
de flesta af de år 1902 i Lund mantalsskrifna judar ej kunna anses vara i egentlig
mening där bofasta". Att det var på det viset menade man sig kunna utläsa av ett
vitsord från Lunds magistrat enligt vilket lundajudarna inte hade tillräckligt med
resurser för att bland annat bygga en synagoga. Som ett bevis på den mindre goda
ekonomiska situationen för judarna i Lund bifogades remissen en förteckning över
de avgifter som av mosaiska församlingen i Malmö påförts medlemmarna i Lund.
För åren 1897 till 1900 hade 58 personer påförts totalt 1 190 kronor. Av det beloppet
hade sammanlagt 35 personer betalat totalt 920 kronor. "I betraktande af nu angifna
förhållanden föreställer Malmö församling sig, att afgörande skäl föreligga att lämna
förevarande ansökan utan afseende, i synnerhet som Lund är så närbelägen Malmö
och kommunikationerna mellan dessa båda städer äro så goda, att de olägenheter,
sökandena uppgifva vara förenade med den gemensamma församlingen, ej kunna
anses afsevärda."
De judiska lundabarnens behov av religionsundervisning, då ? Hur skulle det
tillfredsställas? "Religionsläraren i Malmö mosaiska församling har förut visat sig
och kommer utan tvifvel äfven hädanefter vara villig att på allt sätt i sitt embete
tillhandagå de i Lund bosatta medlemmarna af denna församling." Det var dock
en sanning som borde ha modifierats. Förvisso började JosefWohlstein 1901 att en
eller två gånger i veckan resa till Lund för att lämna religionsundervisning, men det
skedde först sedan rabbinen i Stockholm hört av sig i ärendet.
Från Landskansliets i Malmöhus län sida ville man i sitt remissvar inte heller ställa
sig på majoriteten av lundajudarnas sida. Dels tyckte man att kommunikationerna
mellan Malmö och Lund var goda, dels att så många inom den judiska gruppen från
olika håll i Skåne - Zadigs brev! - uttalat sig negativt till en ny församlingsbildning.
Magistraten i Lund sade för sin del sig inse fördelarna för lundajudarna att få bilda
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Fig. 10. Grynmalaregatan låg i stadsdelen Nöden i Lund (några grynmakare fanns dock inte
där). I Nöden bodde från slutet av 1810-talet många av de till staden inflyttade judarna. Foto: okänd. I privat ägo.

en egen församling, men ekonomiska argument talade enligt Magistraten emot ett
sådant bildande. Lunds domkapitel då, till sist? Jodå, därifrån "behjercar man liRigc
de fördelar, som genom en sådan anordning skulle dels i rättsligt hänseende och dels
med afseende på barnundervisningen ernås såväl för de mosaiska trosbekännarnas
eget som för vårt samhälle'', men Svenska kyrkans representant valde trots det att
gå på majoritetens negativa linje till ansökan.

Ojämn kamp om själarna
Vem hade rätt och vem hade fel? Ekonomiske sett rådde det väl ingen tvekan om
att det var klare negative för judarna i Skåneland att splittra upp sig på ännu en
församling. Vid den här tiden hade församlingen i Malmö beslutat om byggandet
av södra Sveriges första synagoga, och det kostsamma bygget hade förmodligen haft
stora svårigheter att resa sig vid bildandet av ännu en judisk församling i Skåne. Detta
senare borde ha varit känt för judarna i Lund, men de valde trots det att vilja gå en
egen väg. Varför? Det skulle kunna hänga samman med att judarna i Lund, som
hade en något kortare och en mer splittrad historia än vad som gällde för judarna i
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Malmö, inte kände det stöd de behövde från Malmö. Det gällde kanske mindre för
de äldre judarna i Lund; de var ju samtliga invandrade till Sverige under de senaste
30 åren och fasta i sin tro. Men beträffande deras svenskfödda barn kände de ett
behov att få dem introducerade i det judiska som var större än vad de, och något
förvånande Lunds domkapitel med dem, trodde att religionsläraren i Malmö, rabbinen JosefWohlstein således, klarade av.
I sin ansökan om församlingsbildning uttrycker Gellberg m.fl. det så här: "Särskildt
tillåta vi oss framhålla, att religionsundervisningen åt mosaiska trosbekännares barn
måste blifva i hög grad försummad, då religionslärare icke finnes på platsen." Det
kommenterar malmöförsamlingen indirekt i sitt remissvar med att hänvisa Kungl.
Maj:t till att vid behov infordra ett yttrande från rabbinen i Stockholm. Vad denne
- Gottlieb Klein - visste om skol- och själavården i församlingen i Malmö är okänt
- hans företrädare hade ju ifrågasatt den - men från församlingen trodde man sig
tydligen veta att han inte skulle gå lundajudarnas ärenden på den punkten.
Vad denna judiska skärmytsling i grunden handlade om var nog en kamp mellan
etablissemanget, och dit hörde efter 30 ganska svettiga år nu definitivt den tysktjudiskt influerade malmödelen av judiska församlingen, som var nöjd med det som
var, och gemene lundajude av huvudsakligen östeuropeisk extraktion, som främst
oroade sig för sina barns judiska tro när de ville skapa sig en egen församling. I den
kampen gick malmöjudarna, den här gången med den svenska statsmaktens starka
stöd i ryggen, inte oväntat segrande ur striden.

Framväxten av en judisk gemenskap i Malmö
Vi har i den här berättelsen kunnat följa den gradvisa framväxten av en judisk
gemenskap i Malmö. Efter att ha fått sina första fasta konturer med församlingen
formades denna gemenskap ytterligare genom synagogan, begravningsplatsen, rabbinen och andra församlingstjänstemän samt, framför allt, genom mötet mellan judar
och andra malmöbor i stadens hank och stör. Det var ett återkommande givande
och tagande - ibland med positiva förtecken, andra gånger med negativa - från alla
de håll som fortlöpande skapade nya former för gemenskap i en cirkulär rörelse.
Kungl. Maj:t i skepnad av landshövdingen var en malmöbo som judarna
i staden i skilda sammanhang träffade på. De stötte från sin allra första tid i
staden även på andra myndighetspersoner såsom tulltjänstemän, poliskonstaplar,
kommunaltjänstemän, präster och uppbördsmän; de hade var och en sin agenda,
liksom judarna hade sin.
Judarna mötte självklart även sina grannar där de bodde och andra mal mö bor när
de gjorde sina inköp i staden. Bagaren Josef lnden bekantade vi oss med tidigare.
Slaktaren Johannes Hansson och hans kollega Lars Jönsson var andra malm öbor som
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tidigt kom judarnas väg i vardagen. Omvänt handlade andra malmöbor olika artiklar
och tjänster av stadens judar. Det var såväl judiska krämare med sina varor - en
rakscigel eller ett brodermönscer kom alltid väl till pass - som judar som etablerade
sig som affärsmän och judar som fick anställning hos olika malmöförecag. Det dröjde
exempelvis inte många år efter ankomsten 1863 till Malmö förrän Meyer Zadigs
eteriska oljor och parfymer spred sin väldoft över staden. Etc antal judiska kvinnors
inträde i arbetslivet i Malmö kring sekelskiftet 1900 var också det en signal så god
som någon att man kommit till Malmö för att scanna.
Judiska församlingen anlitade från allra första början malmöbor att bistå
med allehanda sysslor. Ola Larsson Höglund anställdes för att göra staketet till
begravningsplatsen, Frans Gabriel de la Mocce fick i uppdrag att svara för odlingarna
på densamma, Johan August Örtenblad betalades för att skriva församlingens
protokoll och Lars Larsson Sörensson att måla gravkapellec. Lägg cill den kvartetten
en annan ledd av sjökaptenen Nils Werngren, byggmästaren Frans Andersson,
fastighetsägaren Nils Thulin och juristen Carl Livijn.
Med tiden fick alltfler malmöjudar inträde i svensk offentlighet. Philipp Zadig
satt från 1907 med i faccigvårdsscyrelsen i Malmö som ledamot och krecsdirekcör.
Zadigar var även verksamma inom idrotten i Malmö. Exempelvis stod både Philipp
och Ferdinand redan 1872 som medsciftare till Malmös näst äldsta idrottsförening,
Gymnastikföreningen Svea. De tu var även verksamma inom Malmö Velocipedklubb
(grundad 1886). David Carlin blev statsanställd (Poscverket) i början av 1900-talec,
och 1902 stod den av Aron Krenzisky på uppdrag av arbetarrörelsen i Malmö ritade
Moriska paviljongen färdig i Folkets park. Det sociala umgänget mellan judar och
andra malmöbor - inte minst bland de egna företagarna - blomstrade säkert också,
och i skolorna möttes och umgicks judiska och andra malmöbarn med varandra
dagarna i ända.
Förutom de traditionella äktenskapen jude-judinna emellan spirade även kärleken
mellan judar och andra malmöbor. Ett av de första "blandade" äktenskapen i Malmö
ingicks 1876. Totalt för tiden 1880 till 1910 ingicks ett 20-tal äktenskap mellan, för
att uttrycka det på ett annat sätt, judar och kristna i Malmö. Majoriteten av dessa
äktenskap var mellan malmöjudar av andra generationen. Det betyder att det stora
flertalet äktenskap som ingicks under den här första tiden var mellan judar, ofta
då från familjer även de inflyttade till Malmö. Men ju längre tiden led, desto mer
uppblandade blev äktenskapen.
Eftersom enligt den judiska religiösa lagen (halachah) en jude är en person som
antingen är född av en judisk mor eller har konverterat till judendomen, sågs inte
i alla läger de blandäktenskapliga barnen som judar ("äkta judar") . Rabbinen
Wohlstein i Malmö skrev 1902 en artikel i Sydsvenskan om "Judarne i Sverige". Där
förfasade han sig över den tidens många blandade äktenskap i Malmö - "det kan
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Fig. 11. Moriska paviljongen ritades av arkitekten Aron Krenzisky. - Fotograf okänd. MSA
421-2-1861.

nästan betraktas som en märkvärdighet, när båda kontrahenterna äro judar" - och
han lät utsända profetian att "judendomen icke längre kan ega bestånd under dylika
förhållanden". Men det gjorde den, om inte alltid i den ortodoxa rabbinens smak.
Mot slutet av 1800-talet började en andra generation malmöjudar att göra
sin närvaro känd. De hade kommit till Malmö antingen som barn eller så var
de födda i staden. Totalt uppgick de till nästan 600 i åldrarna 0-14 år. De hade
gått i svensk skola samtidigt som många av dem vid sidan av den följt den judiska
konfessionsutbildningen. De hade alla minst en judisk förälder, som efter bästa
förmåga förde det judiska arvet vidare till sina barn. Den här generationen skulle
även den utsättas för antisemitism. I boken Religio (1913) berättar malmöfödde
Viggo Zadig detta barndomsminne: "Hans mor hade stått i en bod att handla, och
vid hennes sida stod länets egen hövding och blev betjänad. Vad denne nu än må ha
förargats över inför den unge judiske säljaren - kanske blott över dennes utseende
- nog av, när han tog emot sitt paket, sade han tillräckligt högt för att båda hörde
det: djävla judar! - och så smällde han dörren i."
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Synagogan i Malmö hade mycket väl kunnat få en judisk arkitekt, men istället
blev det malmöarkitekten John Smedberg. Också det ett tidens tecken med sitt
givande och tagande. Bland de honorära gästerna vid synagogans invigning syntes
landshövdingen, polismästaren, borgmästaren och den katolske biskopen. Från
Majestätet Oscar Il inflöt i samband med invigningen ett lyckönskningstelegram,
och i stadens tidningar var invigningen en i text och bild stort uppslagen händelse.
Sedan den dagen stod synagogan där som ett memento för var och en att se att
Malmö nu även var en judisk stad.
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Sten Broman - skånsk profil
1 1900-talets mus1kl1v
Av STEFAN

ERsGARD

Den 10 januari 1950 uppmärksammades Malmö Konserthusstiftelses 25-årsjubileum i Sydsvenska Dagbladet med artikeln "Konserthusstiftelsens jubileum" av
tidningens kände musikkritiker Scen Broman (1902-1983). Med benäget tillstånd
av Sydsvenskans chefredaktör och ansvariga utgivare Pia Rehnquisc publiceras hans
text i denna årsbok. I anslutning till denna text tecknar redaktör Stefan Ersgård ett
porträtt av Scen Broman.
Malmö Konserthusstiftelse 90-årsjubilerade under 2015. Denna betydelsefulla
kulcurinstitucion upprättade redan från början år 1925 en bastion för konstmusiken
i Malmö. Musiklivet var förvisso redan tidigare aktivt, men i stiftelsens regi följde
nu en mer reguljär konsertverksamhec med medverkan av välkända gästande
dirigenter och solister same inte minst bättre arbetsförhållanden för Malmös många
professionella musiker, som samlades i en yrkesorkescer. Denna utveckling följdes
närgånget av Broman.
Broman var född i Uppsala men när hans far, kirurgen Ivar Broman blev professor
i anatomi i Lund år 1905 lämnade familjen Uppsala, och sonen Scen blev för alltid
den skånska lärdomsscaden erogen.
Han publicerade sin första musikrecension i Sydsvenskan redan den 10 oktober
1923. Men blev fast anställd som tidningens musikkritiker förse några år senare,
nämligen den 1 augusti 1930. I redaktionen fanns redan flera välkända medarbetare,
bland andra Gustav-Adolf H årde (Ge), som var tidningens redakcionschef 19461965 same sportkrönikören Sven Hansson (SH), kulturjournalisten Hans Dhejne
och uclandskorrespondenten Gunnar Th:Son Pihl.
På 1930-calec knöts nya journalister till tidningen bland dem Arla Breichel (Bric),
som var tidningens mångåriga konsumentreporter, allroundreportern Karin Ohlson
(Karzo) same konstnären och tecknaren Anders Scen (Figge), som var tidningens
vasse kommentator av det politiska dagsläget och även kulturchefen Harald Sch iller
(Schr) .
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Fig. 1. Bästa vänner sedan studentåren i Lund på 1920-talet. Sten Broman möter konstnären
och tecknaren Anders Sten. - Foto: Richard Conricus, Sydsvenskan/Bilder i Syd.

Anders Scen var en av Bromans äldsta och bästa vänner från scudencåren i Lund
på 1920-calec och var för övrige medlem av Uarda-akademien, som år 1958 hade
inscifcacs av Scen Broman med syfte acc "verka för den lundensiska spexcradicionens
bevarande i kombination med nyskapande produkcivicec". På Sydsvenskan befann sig
Broman i en krets av kollegor, som likhet med honom själv hade en gedigen akademisk
utbildning. Broman var i slutet av 20-calec själv filosofie licenciac i musikhistoria,
men hans doktorsavhandling i decca ämne, "Den svenska musikforskningen 17501900", underkändes i en uppmärksammad och uppslitande disputation i Lund år
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1927. Under Franz Berwaldåret 1946 slutförde han sin avhandling "Berwalds Instrumentalmusik", som var avfattad på tyska men
som dock inte lades fram vid en disputation.
Sten Broman var inte en känd person och
skarp musikkritiker endast i den skånska
provi nsen, utan var vä lbeka nt och hade
Fig. 2. MFF mötte IFK Eskilstuna i maj 1958
och vann med 1- 0. Sten Broman var intresserad
även av fotbo LL och foijer här från Sydsvenskans
pressplatser denna aLLsvenska match, som var den
sista på Gamla idrottsplatsen innan klubben
flyttade tiLL sin nya hemarena Malmö Stadion,
som invigdes några veckor senare den 28 maj infor
VM i JotboLL sommaren 1958. - Foto: Henning
Stenberg, Arbetet/Bilder i Syd.

Fig. 3. Sten Broman uppskattade att umgås med olika människor. Han var spiritueLL och
underhåLLande i säLLskapslivet. 1949 intog han en premiärlunch på Jägersro. Den unga damen
intiLL Broman är den blivande filmstjärnan Anita Ekberg (1931-2015), som vid den här tiden
ännu inte hade slagit igenom på aLLvar. 1951 korades hon tiLL Miss Sverige och deltog senare i Miss
Universum-tävlingen i USA. Därefter inleddes hennes karriär. Mittemot Ekberg sitter sångerskan
Tatjana Angelini (1923-2006), som blev känd redan som tonåringfor sin inspelning av Snövits
röst i den svenska versionen av Walt Disney tecknade film "Snövit och de sju dvärgarna "från
1938. Vid bordet ses också, intiLL Broman, disponent Evert Kewing och på andra sidan sitter
konstnären Arwid Karlsson. - Foto: Bertil Rubin/Bilder i Syd.
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Fig. 4. Den 6 mars 1964 kan programledaren Sten Broman glädja sig åt att Malmös lag
besegrade Sundsvall i Musikfrågan. I buren sitter tre kunniga herrar. Till vänster Hans
Astrand, lektor i engelska och franska vidJohannes Samrealskola och kommunala gymnasium i
Malmö. Astrand var redan då en välkänd person i svenskt musikliv och var senare bland annat
Musikaliska Akademiens ständige sekreterare 1913-1990 och huvudredaktör for Sohlmans
musiklexikon, 2. uppi. 1972-1978. Vid hans sida ses Gert Cervin, lektor i latin och grekiska
vid S:t Petri läroverk i Malmö. Han var en sann klassiker och specialist på den episke skalden
Nonnos (400 e. Kr.) stora hjältedikt Dionysiaka. Cervin var givetvis också mycket respekterad
for sina djupa kunskaper i musikhistoria. Vid hans sida sitter Gunnar Sjöqvist, musikpedagog
och musikadministratör, och bland annat verksam vid Malmö skolors musikskola i många år
samt även direktör och rektor for Malmö Musikkonservatorium, senare Malmö Musikhögskola.
Sjöqvist ledde den utredning som resulterade i läroplanen i musik for grundskolan 1962. -Foto:
Ernst Henriksson, Sydsvenskan/Bilder i Syd.

många beundrare runt om i landet. Motgången i den akademiska världen betydde
inte att Broman försvann från den offentliga arenan som han istället intog med
glädje och pondus, och han introducerade nya publikgrupper i konstmusikens värld.
Han ägde en enorm kunskap i sitt ämne, men var också en estradör som förstod att
underhålla sin stora publik i radio och senare som älskad programledare 1964-1980
för TV-programmet Musikfrågan. Under åren i televisionens tjänst hade han vid sin
sida den uppskattade TV-mannen och producenten Bertil Svensson vid Malmö-TV.
1985, två år efter Bromans död, återupptogs Musikfrågan nu med programrubriken
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Kontrapunkc och med den välkände
musikdirekcören Sixten Nordström som
programledare. Han ledde omkring
90 program fram till 1998. Första
säsongen deltog rävlanden från musikhögskolorna i Malmö, Stockholm, Göteborg, Arvika, Örebro och Piteå. Men
programmet fick från 1987 en stark
nordisk karaktär när Danmark, Norge,
Finland och Island representerades i
programsenen.
Musikskrifcscällaren Scen Broman
var också tonsättare, alcviolonisc och
dirigent, och en av förgrundsgescalcerna
inom ISCM (Internacional Sociecy for
Contemporary Music) , och var själv
närvarande när denna internationella
organisation bildades i Salzburg år
1922. Den då unge mannen från Lund
Fig. 5. TV-personligheten och programledaren
gjorde sålunda tidigt en banbrytande Sten Broman i händelsernas centrum i Musikinsats för den nutida konstmusiken frågan i mars 1966. - Foto: Ola Svensson, Sydmed sitt livslånga engagemang i en svenskan/Bilder i Syd.
global sammanslutning, som bröt med
traditionella ideer, mönster och -ismer i tidigare i framför alle 1800-calecs musikliv.
Bo Wallner, professor i musikhistoria vid Kungl. Musikhögskolan, analyserar
1900-calecs svenska tonkonst i en värdefull essäsamling med utgångspunkt från
följande tonsättare: Nacanael Berg, Hilding Rosenberg, Ingvar Lidholm, Daniel
Börcz och Scen Broman.
Wallner skriver bland annat: "Men man kan också säga, att Scen inte bara
hade ordning och reda i sitt kunnande, han krävde också ordning och reda av
historien. Han ville sällan höra talas om mångtydigheter och svårförklarliga drag i
utvecklingen. Varje epok, varje strömning hade sin profil, klar i konturerna. Detta
sätt att uppleva och uppfatta omvärlden gällde också hans analyser. Man kan
studera det i hans beskrivningar av Berwalds symfonier och kammarmusikverk i
den otryckta avhandlingen."
Avsnittet om Broman har rubriken "Den föga kände", vilket får anses vara etc
kvalificerat understatement mot bakgrund av den färgstarke Bromans liv och verk.
Scen Broman hade på 1930-calec hade banat väg för moderniteten inom musiken,
som gärna fick epitetet "nutida". 1933, alltså cre år efter Scockholmsucscällningen
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med funktionalismens genombrott, medverkade han i tidskriften Spektrums
temanummer "Musik". I sin artikel "Den nya musiken. Dess struktur och möjligheter"
belyser Broman pedagogiskt sin konstart och dess nya vägval. Han skrev så här:
"Musiken torde ha varit den konstart, som först gjorde upp räkningen med
1800-calsromanciken och dess sista fas, impressionismen. Den atonala musiken är
av något äldre datum än kubismen inom måleriet och ett par decennier äldre än
funktionalismen inom arkitekturen. Dessa olika -ismer - av vilka f.ö. den sistnämnda
erhöll åtskilliga impulser av kubismen - strävade i samma riktning. De började
såsom en mera extrem opposition, men funno snart nog nya positiva möjligheter,
vilka sedan dess nått till alle klarade uttryck. Den s.k. funktionalismen har redan
i rent formelle hänseende på arkitekturens område bl.a. utnyttjat det uppslag,
kubismen hade att giva. Och den atonala musiken har nu kommit så långt att man
utan tvekan kan beteckna den såsom en ny grundläggande stil, som kunde göra
anspråk på en positiv rubrik."
Scen Broman följde musiklivet såväl inom landet som utomlands och han var en
respekterad yrkesman, vars åsikter kunde vara dräpande men också välgörande för
denna konstarts utveckling.
Jag blev själv som tonåring medveten om Scen Broman i mitten av 1950-calec, när
jag ofta besökte Konserthusstiftelsens konserter, som vid den här tiden fortfarande
gavs i dåvarande Malmö Stadsteater. De var först 1985 som Malmösymfonikerna fick

Fig. 6. Tonsättaren Sten Broman dirigerar här under en repetition sitt verk Concerto for bleck
i november 1971. - Foto: Ola Svensson, Sydsvenskan/Bilder i Syd.
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Fig. 7 Konserthusstiftelsens symfoniorkester under Ledning av Sten Broman spelade när den forsta
etappen av Sydsvenskans och Kvällspostens nya tidningshus på Segevång invigdes i november
1962. De höga travarna av tidningspappersrullar utgjorde en Lämplig fond vid detta tillfa.Lle.
- Foto: Ernst Henriksson, Sydsvenskan/Bilder i Syd.

eget tak över huvudet i det nya konserthuset vid Föreningsgatan. Efter ytterligare 30
år fick musiken äntligen på nytt flytta till det nya och mera tidsenliga Konserthuset
i kvarteret Malmö Live.
Broman ansåg att det var besvärande för Malmö att inte äga ett riktigt konserthus.
Men han följde ändå plikttroget konserterna i Stadsteatern och när dirigenten väl
hade slagit av orkestern och musiken tystnade skyndade han ut från salongen. Allt
för att hinna skriva sin recension till följande dags tidning.
1964 anställdes jag på Sydsvenskans redaktion, som då fortfarande låg i
tidningshuset på Östergatan 30 intill det gamla riksbankshuset, som sedan 1961
var Malmö Stadsarkiv. Redan tidigt stötte jag ihop med den elegante Broman
i sin basker i korridoren och hälsade med en vördnadsfull bugning medan han
förvånade mig med ett "Hej hej". Han kom långt ifrån dagligen till redaktionen,
men dök även upp i det mera otillgängliga tidningshuset på Segevång. Jag bugade
även där, men Broman fortsatte att utropa hej till mig och andra "ungdomar" i
40-talisternas led. Hans hjärtliga skratt på hög volym gick inte att ta fel på, när han
gjorde entre på centralredaktionen för att överlägga med redaktionens högsta chefer,
redaktionschefen Nils Ivar lvarsson eller redaktionssekreteraren Kurt Andersson.
Punktlighet var viktigt för Sten Broman vilket jag och fotograf Erland Andersson
fick erfara år 1982, när vi kom som utsända från tidningen Arbetet för att intervjua
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Fig. 8. Är 1982. Sten Broman sitter i sitt bibliotek i våningen på Erik Dahlbergsgatan 6 i Lund.
Han var en finsmakare av mat och kläder, men även av litteratur av gammalt och dyrbart tryck.
I bakgrunden ses en del av hans samling böcker från den berömda bocktryckaresläkten Elzevier
som var verksam 1580-1680. - Foto: Erland Andersson, Arbetet/Bilder i Syd.

och ta bilder i hans hemmiljö. Jag kände väl till att Broman krävde absolut
punktlighet och därför väntade vi i bilen till strax före det överenskomna klockslaget
innan vi tryckte ner hissen för att åka upp. Jag hade dock inte kalkylerat med att
hissen var ovanligt seg och långsam, och därför ringde vi på någon minut för sent.

Fig. 9. Sten Broman hade en
exklusiv smak for kläder och
hans kostymer var av högsta
kvalitet. I hela sitt vuxna liv
ekiperade han sig hos AB CasonKläder i Trygghuset vid Gustav
AdolftorgiMalmö. Men leverantören själv direktör Bengt Cason,
gjorde även hembesök hos sin
kund som här i mars 1966. Foto: Staffan Johansson, Sydsvenskan/Bilder i Syd.
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-Mina herrar! Ni kommer för sent, utropade Broman, men han mjuknade
omedelbart när jag överlämnade en röd ros, och han bjöd oss att stiga in.
Detta möte skedde året före Sten Bromans bortgång. Därmed gick en särdeles
modern person ur tiden. Han var en celebritet och kändis som förstod att hantera
sin person i etermedia. Kommunikation med omvärlden i text, tal och bild var
viktiga instrument för Sten Broman.
Med sin känsla för moderniteter hade han troligen uppskattat både Facebook och
Twitter samt att snabbt kunna förmedla sina tankar och ideer över nätet.
Kanske en vågad spekulation? Men visst är den befogad när man minns eleganten
Sten Broman.

Tack till
Sixten Nordström och Bertil Svensson

Fig. 10. TV-mannen Bertil Svensson producerade i många år Musik
frågan med Sten Broman som programledare.

Fig. 11. Musikdirektör Sixten
Nordström efterträdde Broman
när programmet återupptogs 1985
under namnet Kontrapunkt.
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Sultansoppa 1 Bromans kök
Våren 1951 gästas Sten Broman i sitt kök på Erik Dahlbergsgatan 6 av Folke 01hagen, programledare vid dåvarande Radiotjänst och senare en uppskattad profil
även i televisionen, Olhagen hade blivit välkänd för radioprogrammet "Novisen vid
spisen", som han gjorde i sällskap med den restaurangmannen och hovtraktören Tore
Wretman. Men nu hade Folke Olhagen kommit ensam till Lund för att intervjua
och laga mat tillsammans med gastronomen Sten Broman.
På menyn stod sultansoppa och inledningsvis lät det så här i programmet:
Broman: Ja, jag har varit mycket intresserad av mat redan sedan födelsen, Men
jag får säga att jag har varit särskilt intresserad av att tillaga mat. Jag har haft många
kollegor i musikskrået som har varit minst lika intresserade. Ture Rangström kommer
du kanske ihåg?
Olhagen: Jadå.
Broman: Han var en utmärkt matlagare och vi tyckte det var mycket roligt att
komponera, inte bara musik, utan mat också, så vi hade uppvisningar för varandra i
varderas kök när vi var på besök hos varandra. Gösta Nystroem, han är en utmärkt
komponist av maträtter och det finns många andra musiker. Jag har alltid varit
mycket road av det här. Du ville se någonting här?
Olhagen: Gärna.
Broman: Eller deltaga i något görande och låtande i köket? Vad säger du om en
sultansoppa?
Olhagen : Mycket lockande. Sultansoppa. Närmare bestämt?
Broman: Ja, egentligen så, egentligen så kallade jag den från början för Sultanens
haremssoppa. Den blev sedan spridd i diverse vänkretsar och ganska omtyckt och
så. Men det fanns en del finare, ädla damer som inte vågade uttala hela soppans
namn utan inskränkte sig till att kalla den för sultansoppa så att vi säger sultansoppa
i fortsättningen.
Olhagen: Men vi ska göra den för ett helt harem, eller bara för oss?
Broman, Ja, jag tycker att vi gör den för oss, men vi kan ju ta med ett harem
sedan om du vill. Det finns ju kanske möjligheter. . .
Olhagen: Nåväl. Till den saken senare.
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Detta underh åll a nde
program kan, i sin helhet
avlyssnas på Sveriges Radios
hemsida.

Fig. 1. Sten Broman trivdes
i sitt kök och älskade god
mat, som han gärna lagade
själv. D enna bild togs 1954,
några år efter Folke Olhagens
rapport från Bromans köksregioner. - Foto: Sydsvenskan/
Bilder i Syd.
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Här foljer Sten Bromans text om Konserthusstiftelsen i SDS den 10januari 1950. Denna
text publiceras som faksimil med benäget tillstånd av Sydsvenska Dagbladets ansvariga
utgivare Pia Rehnquist.
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Möllevångs park och de Suellska
trädgårdsodlingarna
Av JENNY

KmsTEN B1 LLE

& M AJA-LENA R EFS BÄCK

Frans Suells gamla sommarvilla Möllevång ligger i Malmö mitt emot Folkets parks
gamla huvudentre, den med lyktor i välvd båge över ingången. Den kvadratiska
dammen inne i parken anlades några år efter det att huset byggdes. Framför huset
ligger det en märkvärdig trädgård som inte alls är så gammal som den ger sken av.
Parken som ursprungligen hörde till huset är idag Folkets park. Huset Möllevång,
numera Suellska Villan, kom att ge upphov till namnet för hela den nuvarande
stadsdelen. Idag finns här en kontors- och konferensverksamhet och berättelsen om
Frans Suell är även den en berättelse om malmöentreprenörer. När entreprenören
Frans Suell bodde här kallades huset Lugnet, Lugnet i Möllevången.
Möllevångs park och de Suellska trädgårdsodlingarna är en malmöhistoria
från 1700-talet. För Möllevången börjar den år 1782 då handelsmannen och
malmöborgaren Frans Suell börjar köpa mark utanför stadskärnan för att bygga ett
lantställe. Fram till år 1803 köper Suell;
131 tunne- och Il kappeland, som då bestod av ett flertal sumpiga åkrar och som
Suell lät dika ur 1801. Till sin hjälp hade
han trädgårdsmästare Reinhardt att anlägga
en stor engelsk park och "dessutom på något
afstånd derifrån en farträfflig trädgård af
betydlig rymd, begge till en del bestående af
forut okända träds/ag. 1
Folkets park som vi idag ser den har få
likheter med den park som ursprungligen
anlades men vissa äldre beståndsdelar finns

Fig.1 Suellska Villans logotyp idag (Formgiven
av Anders Kavic).
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dock kvar. Den förträffliga trädgården som omnämns i citatet ovan, var då en
frukmädgård och köksträdgård, anlagd i rutmönstrade odlingslotter. Den är idag
försvunnen . Bostadsbebyggelse och senare rivningar har istället gett 1700-talshuset
närliggande sällskap i form av byggnader med 1960-talsarkitektur. Få Malmöbor
känner därför idag till platsens historia.

Frans Suell d.ä.
Under 1600-talet flydde många holländare och tyskar undan oroligheter, religionsstrider och förföljelser i Europa. Till Malmö från Holstein och byn Grömitz i Holland2 kom Frans Suell d.ä. och det var han som först gjorde namnet Suell känt här.
Frans Suell d.ä. var farfar till Frans Suell d.y. som idag är mer välkänd i Malmö.
Malmö var vid denna tiden en halvdansk stad och hade inte mycket mer än 1000
invånare. Stadsstrukturen med kanaler och äldre stadsbebyggelse sades ha givit just
holländarna en "hemma-känsla". Genom att Frans Suell d.ä. hade goda färdigheter
som köpman kom han att gifta sig med en ansedd malmököpmans dotter, Anna
Catarina Stein. 3 Hans hustru blev ett utmärkt stöd för honom i affärerna som hon
var mycket välbekant med i staden och dessutom gav hon sin man hjälp med språket.
Med hustruns hjälp vann han framgång i sin affärsrörelse. 4 Frans Suell d.ä. förvärvade
en mängd fabriker i och runt om Malmö, Limhamns kalkbruk, Lomma tegelbruk5
och 1726 lät han anlägga Sveriges första tobaksfabrik, ett tobaksspinneri vid Östergatan.6 Frans Suell d.ä. byggde därigenom upp en vidsträckt in- och utrikeshandel
"samt blev genom flit och omtanke en af Malmö förmögnaste borgare''.7 Frans Suell
d.ä. och Anna Catarina Stein fick barnen Ernest, Niclas och Catharina Margaretha.
Hustrun Anna Catarina dog dock endast 29 år gammal och efterlämnade sin man i
stor sorg. Den gamla steinska affären drev Frans Suell d.ä. vidare och han hade också
en ansenlig lånerörelse och skeppsrederiverksamhet. Han tog även över Rådhuskällaren i Malmö som var och förblev en mycket framgångsrik rörelse. Källaren "sköttes
av en vinkypare och Suell höll här ett lager av vin, vars årliga värde uppskattades
till 20,000 dl. smt".8 Entreprenörsskap som rörde handeln fanns tidigt i släkten och
även det framtida intresset för växtodling är tidigt dokumenterat. Frans Suell d.ä.
utövade det genom att han "till ett par tomter bakom rådhuset" erhöll nyttjanderätt
och lät anlägga en trädgård. Denna trädgård gick sedan i arv till sonen Niclas och
sedan till Henrik Falkman som i sin tur sålde den vidare till Lorentz Bergh.9
Tidig tobaksproduktion hade förekommit i Malmö fram till 1703. "Efter
noggranna undersökningar och beräkningar beslöt Frans Suell 1726 att anlägga
en tobaksfabrik i Malmö." Han lyckades den 26 juli, 1726 erhålla privilegium på
ett sk. Tobaksmanufaktori. Det blev så småningom en god inkomstkälla.10 När Carl
von Linne under sin Skånska resa 1749 besöker Malmö besöker han de dåtida stora
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industrierna kring staden såsom Limhamns kalkbruk som han i sina anteckningar
noterar då ägs av bröderna Ernest och Niclas Suell. I Linnes skildring över Malmö
beskriver han även odlingen av mullbärsträd som redan då påbörjats men som senare
kom att utvecklas av Niclas Suell.
Mullbärsträd av svarta slaget funnes där och var i trädgårdarne, men de hade
mera gått ut i de starke vintrar än de valnöteträdgård. Vita mullbärsträn, som växte
tillsammans med de svarte mullbärsträden uti herr borgmästar Hegardts trädgård 1740,
fröso icke bort, då alla de svarta mullbärsträden fordärvades över jorden, vilket är ett
tydeligt prov, att de vita mullbärsträden, som äro tjänligastfor silkesmaskar, tåla bättre
vintrarne än de svarta.
Carl von Linne noterar även flertalet växter i Malmö som kräver varmare klimat
... de sällsammaste, som migforefoll, voro de äkta tuberoser [Polianthes}11, som växte
på melonsängar under öppna dagen utan fonster, vilket gav det starkaste vittne om detta
landets milda klimat. 12

Niclas Suell
Frans Suells son Niclas hade ett stort intresse för lantbruket och trädgårdsnäringen.
Nio år gammal hade han med sin bror skrivits in vid Lunds Universitet och på loven
deltog han i faderns handelsverksamhet. Efter utbildningstiden skickades han utomlands till Tyskland, England och Frankrike för att här lära sig språk samt affärsmässiga
och kulturella förhållanden. I Malmö drev Niclas en affärsrörelse vid Östergatan där
han även hade sin bostad. En större eldsvåda efter faderns död skapade stor oreda
i familjens ekonomi men trots detta lyckades Niclas att lösa svårigheterna. "Han
lyckades inom några år komma i en synnerligen god ställning, så att hans affärshus
fick anseende att vara det förnämsta i staden och ett av de betydligare i staden." Niclas
Suell led dock av dålig hälsa men hade en gård utanför staden, Terningholm, där
han ägnade sig åt sina intressen. "Suell hade för sig och sin familj inrett ett vackert
sommarhem å förstadsegendomen Terningeholm, som han köpt av fadern år 1748
för 2000 daler. Stället hade förut ägts och anlagts av hans morfader Ernst Hinrich
Stein, men blev utvidgat och förskönat av Niclas Suell." Terningholm bestod av flera
byggnader och ladugård, torparbostäder och 4 tunnland trädgård. Totalt hade Terningholm 49,5 tunnland. Niclas Suell hade en stor passion för blommor, han drev
"ett rationellt lantbruk på höjden av dåtidens utveckling, men framför allt anlade han
och vårdade en utmärkt blomster-, frukt- och köksväxmädgård samt en dyrbar och
vacker parkanläggning. Härför införskrev han en massa utländska växter och trädslag,
varvid han icke skydde kostnader eller möda. Det var honom ett kärt besvär att med
sin trädgårdsmästare, som han skaffat från utlandet, planera och experimentera för
att få sin omhuldade trädgård och sitt plantage i mönstergillt skick." 13
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År 1752 beslutas att delar av de södra och västra fälten utanför staden skulle delas in
i plantagelyckor då intresset för odling ökat markant. Det aktuella området sträckte
sig från dagens Dalaplan till korsningen Lantmannagatan och Ystadvägen respektive
Slottsstaden inramat av Mariedalsvägen, Köpenhamnsvägen, Erikslustvägen och
Ribergsborgsvägen. Niclas Suell köpte här två områden. I det södra fältet odlade
han förmodligen främst tobak och i det västra fältet fanns ett stycke ängsmark där
han planterade träd. Allt som allt var dessa plantagelyckor tillsammans omkring
32 tunnland. Niclas Suells mest framgångsrika produktion var rapsodling där han
var den mest dominerade producenten och fick premium för sin odling år 1757.
Niclas Suell hade förmodligen avsikter att upprätta en plantskola som senare hans
son startade i Möllevången. I de många olika trädodlingar hans far hade fanns bland
annat Canariepil, Äkta kastanj 14 och Abelträd från Flandern. 15
År 1756 fick Niclas Suell besök av Linnelärjungen Anders Tidström som sedan
skriver:
Herr Suell är en literat man, har god insigt i plantekonsten och landthushållningen och
äfven goda principer i chemien och mycket håg och lust till nyttiga fors ök till allmänhetens
eftersyn här på orten, men störst skada, att han är en sjuklig man.
Enligt Anders Tidström var Niclas Suell först med att odla saffran i Sverige.
Hans experimentlusta drev honom också till att försöka framställa silke genom att
odla silkeslarver vars föda består av bladen från mullbärsträd som han därmed lät
plantera. En Abraham Abrahamsson Hi.ilphers berättar om sitt besök i Malmö då
han får höra talas om "att Suell 1758 planterat inte mindre än 11 000 mullbärsträd."
Silkesproduktionen blev dock kortvarig i Sverige och så även för Suell. De
mullbärsträd han valde att behålla efter det att han gett upp silkesodlingen behöll
han för de goda frukternas smak och deras hälsoeffekter.

Frans Suell d.y.
När Frans Suell d .y.:s far, Niclas Suell, dör, 40 år gammal, 1760, är Frans bara 16 år.
Frans mamma, Catharina Helena Weijer, ärver då Terningeholm och syskonen Frans
och Anna Maria tilldelas Limhamns kalkbruk respektive Lommas tegelbruk. Niclas
kusin Henric (Il) Falkman, bokhållare i Niclas firma, förordnas i samband med
Niclas död att ta hand om handelsrörelsen och övriga affärer. Henric (Il) Falkman
och Helena gifter sig redan två år senare, 1762. 16 Frans har redan som 14-åring börjat
studera historia, geografi, språk och matematik. 17 Även mekanik var han mycket
begåvad i. Han var inackorderad hos en lektor vid namn Ivar Kraak. Under sina
läroår träffade han även den unge affärsmannen Salomon Roosen som kom att bli
hans närmaste vän genom hela livet. 18 När han tagit studenten och kommit hem
från sin första studieresa i Europa fick han plats på sin styvfaders kontor där han
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Fig. 2. Samtida målat ungdomsporträtt
foreställande Frans Suell d.y. - Foto: Jenny
Kirsten Bi/Le.

Fig. 3. Samtida målat ungdomsporträtt
foreställande Anna Caisa af Tro/Le. - Foto:
Jenny Kirsten Bi/Le.

även lär känna sin styvbror Henric Schartau som tillsammans med sina sex fattiga
syskon blivit omhändertagna av deras pappas bror, Henric Falkman. Frans hade en
mycket god relation till sin styvfader.19
För Frans Suell d.y. kom från den 2 januari 1771 att tillsammans med sin styvfader
Henric Falkman driva firman Firman Falkman & Suell. Drygt två år efter det
att firman bildats dör Helena, Frans mor och Henrics hustru. Terningholm, som
hon ärvt efter Niclas, tillfaller då, enligt syskonen Frans och Anna Marias arvsrätt
och bytesöverenskommelse, firman Falkman & Suell. Vid firmans avtal från 1788
finns dock Terningholm inte längre kvar. Falkman gifter om sig 1773. Frans Suell
intresserar sig även tidigt för fastighetsaffärer och redan 1770 har han köpt J0rgen
Kocks vackra hus vid Stortorget som var byggt 1412. Frans köper senare större delen
av detta kvarter för sin bostad och för sin tobaksrörelse. 20
Frans Suell gifter sig år 1774 medAnna Caisa afTrolle som av sin samtid beskrevs
som en respektingivande, klok och driven kvinna som satte plikt och allvar framför
allt annat.21 Anna Caisa och Frans Suell får nio barn tillsammans men endast Israel
överlever båda föräldrarna. I mantalslängderna för 1813 finns i Frans Suells hushåll
29 personer antecknade. I hushållet räknas Frans och Anna Caisa: "dottersonen Frans
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Schartau med sin informator, bokhållare Myhrman, en kontorist, en handelsbetjänt,
två jungfrur, sju drängar och fem pigor, trädgårdsmästaren, hans hustru och två
döttrar samt en trädgårdsdräng med hustru." Två år senare räknas ytterligare fyra
personer in i hushållet, bland annat tobaksmästaren. 22

Tobak, socker och hamnutveckling
Ännu i slutet på 1700-talets hälft hade Malmö fortfarande inte mer än 2000 invånare.
Bland dessa fanns redan då en stor mängd av de senare kända köpmanssläkterna
som kom att prägla stadens utveckling fram till tidigt 1900-tal, såsom Kockum,
Dieden, Flensburg, Bager, Beijer, Faxe, Falkman mfl. Frans Suell hade redan som
30-åring "vunnit burskap såsom själfständig handlande i Malmö." För honom var
titeln "borgare" en hedersbenämning som han var mycket stolt över och ville leva
upp till namnet av genom att verka för sin hemstad.23 År 1775 kom arbetena igång
med Malmös hamn. Haqvin Bager, som var en betydande redare i sillepoken, hade
sett den bristande kvaliteten på den tidigare hamnen. Hans påtryckningar ihop
med Suells engagemang ledde slutligen till en början på hamnens utvecklande.24
Från 1777 fram till sin död var Frans Suell utöver initiativtagare till hamnbygget
även hamndirektionens ordförande.25
Frans Suell engagerade sig inte bara i hamnutvecklingen utan även i
redarverksamheten och ägde flera skepp och skeppsandelar. Henric Falkman kom att
arbeta som borgmästare och blir 1793 tilldelad titeln politieborgmästare av Kungl.
Maj:t med orden "i anseende till den flit och skicklighet han såsom vice borgmästare
och rådman ådagalagt". Den nya rollen som borgmästare i staden var troligtvis orsaken
till att Falkman vid den här tiden lämnade Firman Falkman & Suell. "Falkman
garanteras så livet ut årligen två kistor karvad tobak av den sort han själv bestämmer."
1794 står Frans Suell som ensam ägare till det han tidigare delat med Falkman. 26
"Suell hade dessutom också vunnit sitt stora mål att för svenska affärsmän öppna
direkta vägar ut till världshandeln." 27 Utvecklandet av Malmö som hamnstad ledde
till fördelar i handeln för stadens köpmän. Under 1780-talets början hade Malmö
utvecklats till en riktig tobaksstad i Sverige; hälften av kardustobaken som producerades
vid denna tid kom från staden, varav 90 % från bolaget Falkman & Suell. 28 I en
inventeringslista från Frans Suells tobaksfabrik i Malmö förekommer tobaksnamnet
Hoppet för första gången i Sverige. Märkningen av tobaksprodukter vid denna tiden
handlade dels om ursprung och leverantör för produkten men även varumärke och
ev. licens. Den tekniska utvecklingen i världen kom att avspeglas i tobaksmärken och
på förpackningar, från radsåningsmaskiner och optiska telegrafer till byggandet av
Göta kanal, järnvägarnas införande och den första telegrafkabeln över Atlanten. "Så
gjorde även händelser i den internationella politiken. Frans Suell hade redan 1784 en
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Fig. 4. Originalforpackning från Suells tobaksfobrik i Malmö, Fem blå bröder, från 1784. Foto : Ludek Holub, Malmö museum.

piptobak som hetter General Washington samt ett par andra märken med namn på
amerikanska revolutionsgeneraler."29 Utöver tobaksproduktionen ingick både Suell och
Falkman i ett konsortium som kallade sig Patrioten som tillverkade socker. 30
Trots stor ekonomisk osäkerhet i Europa under hela 1700-talet och första delen av
1800-talet med stor korruption under frihetstiden samt krig ute i Europa lyckades
Frans Suell, med vissa svårigheter, klara sina affärer väl och utvidgade mer och
mer tobaksfabriksverksamheten : "Odling af den "ädla virginiaplaman" blef än
allmännare på landsbygden ... ". Konkurser hotade dock ständigt i Malmös affärsvärld
vid den här tiden och den största finansiella krisen i staden skedde senare genom
den s.k. Diskomkraschen 1817 som även Henrik Falkman drabbades av. 31

Upplysningsmannen
Frans Suell hade redan som ung ett stort intresse för nya ideer och kunskap och hade
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av sin familj givits möjligheter att utveckla dessa intressen genom studier i Lund
och utländska studieresor. 32 Hans far hade sett hans akademiska och vetenskapliga
intresse och 1758 påbörjade Frans Suell sina studier vid Lunds universitet. Det var
vid den här tiden ovanligt för en borgerlig familjeföretagare att låta sina barn bedriva
akademiska studier men det hindrade inte Niclas. 33 Sista delen av 1700-calec var en
tid av stor förändring i synen på människa och natur i Europa. Franska revolutionen
och upplysningsciden påverkade den europeiska kontinentens syn på kunskap och
tillgängligheten av den. Frans Suells bibliotek sägs ha varit det största och dyraste som
någon i Malmö dittills ägc. 34 Han beskrevs som "fine bildad och skönhecsälskande"
och hans första lantegendom, Annelund, sades ha haft en vacker parkanläggning
som visade på dessa egenskaper hos Frans Suell. 35 Frans Suell valdes, tack vare sina
kunskaper kring lantbruk och höga förtroende, till viceordförande i Malmöhus
läns Kungliga Hushållningssällskap år 1813. På egen bekostnad lät han dela ut säd
och fröer till allmogen samt upplät jord på Möllevången för planceringsexperimenc.
Efter hans död skrev Hushållningssällskapet följande om förlusten efter honom:

Han skall alltid blifoa ihågkommen med en kännbar saknad; hans minne bibehåller
sig ock genom det goda, han i lifstiden uträttat, genom den allmänna nytta han beredt
och genom den fullkomnande, nya drägt till landets prydnad- af odlingar, enskiften,
byggnader och planteringar- med vilka hans qvarlämnade egendomar blifoitforskönade. 36
Frans Suells engagemang inom utbildning och utveckling av lancbrukssekcorn
resulterade i att han tillsammans med andra i Hushållningssällskapec lade fram iden
om att grunda en lancbruksskola i Skåne. 37 Förverkligandet av iden skedde dock först
50 år senare, 1856, då Alnarps Landcbruks Institut grundades, nuvarande Sveriges
Lancbruksuniversitet, Alnarp. 38

Möllevångens park
Att som borgare vid denna tid ha både en stadsegendom och en lantegendom var
vanlige. Även om Möllevången idag är att betrakta som en plats i centrala Malmö
så var det kring denna tid landsbygd och det hus Frans Suell lät bygga låg fritt i
odlingslandskapec utanför staden. Lantegendomarna bland borgarna var som större
sommarvillor men till skillnad från intresset som kom i slutet av 1800-calec av att
dessa skulle vara belägna i anslurning till vatten eller havsnära, så var intresset kring
de tidiga lantegendomarna oftast av odlingskaraktär och samma flykt från scadslivet
som fortsatt initierade sommarvillorna. Landeriec Möllevången blev ett bevis på
Suells öga för, förutom nyttan, också det prydliga.39 På baksidan av huvudbyggnaden anlade han en stor frukt- och köksträdgård och på framsidan en större park. 40
Frans Suell och Rutger Maclean var enskiftets föregångsmän och hade redan
innan 1803 börjat skifta sina egendomar, för Frans Suells del Annetorp i Limhamn. 41
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Fig. 5. Lugnet uti MöLlevången. Oljemålning av C. C. Dahlberg från omkring 1850. - Malmö
museum.

På omkring 140 tunnland sumpmark byggde han gården Möllevång, även kallad
Lugnet, bestående av boningshus, två flyglar och ekonomibyggnader. "Bostadshuset
var en gedigen byggnad i två våningar med vinds- och källarplan och täckt med ett
för tiden typiskt mansardtak." Här ämnade Frans Suell bedriva jordbruk.
Att Suell var flngad av upplysningstidens pedagogiska optimism visade han också
genom att plädera for att målet skulle vinnas genom en åkerbrukskatekes som skulle
läsas i skolorna, varefter prästerskapet skulle kontrollera kunskaperna vid nattvardsoch husforhör. Dessutom ansåg han att staten skulle bidra med ekonomiskt stöd till
bönderna för att kunna utföra skiftet.
Intresset för trädgårdsodling från fadern och farfadern tar nu fart och Frans Suell
beslutar sig för att med rejäla resurser anlägga park och trädgård vid Möllevång.
Tidens parkideal var den engelska parken med slingrande gångar och narurlika
varrendrag. 42 Suell tar för gestaltning och utförande hjälp av trädgårdsmästare Johan
Sixtus Reinhardt, då verksam på Skabersjö gods.43 Mycket av växtmaterialet i parken
beställs och levereras från utlandet och när44 parken var färdig fanns det en stor
mängd exotiska trädsorrer, såsom mandelträd och äkta kastanj.45 Parken hade utöver
en rik växtlighet med dittills okända trädslag även fiskdammar, en liten holme och
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en 'chinesisk brygga'. 46 Den fyrkantiga dammen anlades även tidigt i parken och
kallades förr "Grodsjön."47 Dammen är idag en av få beståndsdelar i parken som
härstammar från tiden för dess anläggande i början av 1800-talet.
De flesta träd som idag finns kvar i parken planterades troligen då arbetarrörelsen
tog över parken i början av 1900-talet. På vykortet från 1910 syns tapetgruppsliknande
planteringar och dessa förändrades nog innehållsmässigt från säsong till säsong. Det
rådande parkidealet avsåg att erbjuda ett inbjudande blickfång vid entren för parkens
besökare. I förgrunden syns på det senare fotografiet en kvadratisk planreringsyta,
troligen avsedd för nästa års vår- och sommarblommor. Bokhäckarna som på det
äldre fotografiet kantar långsidorna av dammen finns inre kvar idag; de togs bort
1949 och ersattes då av ett blandbuskage som idag i sin tur ersatts av en omfattande
perennplanrering. 48
Till den ursprungliga iden om parken till Möllevång fanns även tanken på att den
skulle vara tillgänglig alla och också därigenom sprida kunskap om naturen för alla.

Här tilläts det attfritt ströva omkring och slå sig ned i det gröna, vilket uppskattades
så mycket högre, som staden på den tiden icke hade någon offentlig parkanläggning. 49
Parken i Möllevången var en stadsparkernas föregångare i en stad som vid den
tiden endast hade privata, stängda grönområden. 50 Att parken i Möllevången uppläts

Entreen till folketa park.

}rfalmö.

Fig. 6. Blommor planterade i s.k. tapetgrupp i Folkets park 1910. -Privat arkiv/privat samling
Anna jakobsson, SLU Alnarp.
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för allmänheten, 51 och det faktum att Frans Suell d.y. i Möllevången utvecklade en
plantskola till allas förkovran var ytterligare ett bevis på hans upplysningsideal. I
Lund år 1811 gavs följande tryckta verk ut: Anvisning till trädplanteringfor allmogen
på landet, i synnerhet å skånska slätten., av professor A.J. Retzius. Detta verk delades
gratis ut till Möllevångs parks besökare. 52
Möllevångens plantskola blev också av stort värde for orten och därifrån utgingo goda
uppslag till mer än en ny plantering. 53

Hos Malmö stads myndigheter väckte Frans Suell "håg och smak för att genom
planteringar försköna staden och dess omnejd".54

Efter Frans Suell den yngres död
När Frans Suell d.y. dör, den 15:e november 1817, är han 73 år gammal. Redan
våren 1815 har han skrivit till sin son Israel i Köpenhamn om sina krämpor, om sitt
behov av vila och om att han inte tror sig kunna besöka dem innan vädret är varmt
och pålitligt. Samma år som Frans Suell dör skriver han ett brev till brunnsintendenten vid Ramlösa och berömde läkaren Eberhard Munck afRosenschöld där han
beskriver sina grava giktbesvär och dödsorsaken är troligtvis njursvikt. Möjligen blir
den utlösande faktorn till hans död att hans hans styvbror, Henric 111 Falkman, blir
fängslad efter den omtalade sk. Diskontkatastrofen samma år. 55
Enligt testamentet efter Frans Suell skulle vid hans död, med arvingars bifall,
samtliga handels- och fabriksrörelser finnas kvar i hans hustrus orubbade dödsbo.
Anna Caisa Suell kontaktade Suells bokhållare Josua Myrman och han ombads
att med fullmakt driva rörelserna vidare "som vore Myrman sjelfderaf egare. ". Men
Myrman kunde ej utföra uppdraget och därför överlämnades hela den fasta och lösa
egendomen till svärsonen Lorens Kockum år 1821. Trots att han haft en mycket
låg avgift för att överta fastigheterna och tobaksfabriken med stort lager av tobak,
klarade inte heller han av att sköta affärerna och de skulder och förbindelser han åtagit
sig. När Lorens Kockum dör i Köpenhamn den 31 maj 1825 hamnar firman med
tillhörigheter till försäljning genom offentlig auktion men när inte heller detta lyckas
arrenderar till slut Lorens Kockums son, Frans Henrik Kockum, tobaksfabriken.
Trots sin unga ålder lyckas Frans Henrik med skötseln "med ovanlig omtanke och
drift". 56 Frans Henrik Kockum har lyckan med sig när priset på tobak stiger igen och
han satsar då på att tillverka s.k. spunnen tobak och tuggtobak, och senare tillverkar
han med stor framgång cigarrer. Frans Henrik Kockum beskrivs av sin samtid, likt
Frans Suell, vara en ovanligt älskvärd person som bidrog till verksamheter som gav
arbetstillfälle åt många i Malmö. Den gamla tobaksfabriken med anor från Frans
Suell och Frans Henrik Kockum levde kvar i Malmö till 1957 då den ersattes av en
modern anläggning i Östra industriområder. 57
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Egendomen Möllevång byts i samband med Frans Suells död bort, till landshövd ing
Magnus Stackelberg mot 20 000 riksdaler banco samt två hus i H elsingborg och en
m indre del av egendomen gå r till en fa brikör fö r 3 000 riksdaler banco.58
I det överlåtna boet ingick också Möllevång, men enligt kontraktet fick Anna Cajsa
Suell under hela sin återstående livstid disponera corps de logi, j ämte en av flyglarna
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Fig. 1. Karta från 1863 upprättad av Stadsingenjör Georg Gustafsson . -Stadsbyggnadskontorets
arkiv.
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for trädgårdsmästarens räkning. Kockum skulle också stå for statunderhållet for
trädgårdsmästaren jämte "Trenne/3nelquinnodagsverken" per år under trädgårdssäsongen. 59
Vidare köptes egendomen Möllevång 1831 av handlaren P.G. Barkman
som i anslutning till denna låter anlägga en stärkelsefabrik och en så kallad
"Karlsbaderinrättning" åt sin bror, apotekaren J.F. Barkman. 60 Barkman, som även
var apoteket Lejonets första ägare, kom sedan att i Möllevång driva brunnsinrättning.
Det står skrivet att det serverades "alla sorters både varma och kalla artificiella
hälsovatten såsom Carlspader, Marienbader, Selter, Spa, Pyromonter, Emser,
Geilnauer, Soda, Eger, Faschinger ets." Under sommarkvällarna i parken spelade
musikdirektör H .F. Tengvalls orkester och Malmöbor och brunnsgäster vandrade
runt i parken. Inskrivna brunnsgästers antal kunde belöpa sig till ett hundratal årligen,
var ibland märktes åtskilliga av den skånska högadeln och stadens patricierfamiljer.
Charabanger och vurstar ombesörjde trafiken mellan Stortorget och "brunnen': såvida
man ej foredrog att begagna apostlahästarna. Mot 1810-talets slut verkar dock
Möllevången som brunnsort ha lagts ned.61
Under mitten av 1800-talet uppfördes reglementen for markanvändningen i
Malmö. Både industrin och befolkningen i staden växte kraftig och bostäder och
fabriker började byggas, så även i den då fortfarande lantliga stadsdelen Möllevången.
På kartan från 1863 är den befintliga egendomen Möllevång uppdelad i mindre
delar och planerade gatusträckningar inritade. När stadsingenjör Georg Gustafsson
ritade in dessa gator tog han hänsyn till fasaden på egendomen Möllevångs
huvudbyggnad och således kom husets placering att ha en avgörande roll i stadsdelens
uppbyggnad och struktur.62
Det sägs att parken blev Folkets park genom en kupp. Att arbetarrörelsen inte
alls hade fått arrendera parken om de frågat. En namne skrev på arrendebrevet som
skulle signerats av nykterhetsrörelsens representant som årligen förnyade sitt kontrakt
uppe i salen på Möllevång corp de logi. Vi hittar inga säkra källor på den berättelsen.
Den historia som däremot sen följer, när arbetarrörelsen gjorde platsen till Folkets
Park, den är vida mer välkänd än den här ovan berättade. Den historien finns i
många infödda Malmöbors minnen. Många har på dansbanorna i Folkets park mött
kärleken och den park som än idag attraherar besökare. Under hela 1900-talet har
parken varit en betydelsefull rekreationsplats for många Malmöbor. Nöjesparken
med utflyktsmål och restaurangen Far i hatten är ännu idag levande verksamhet.
Frans Suell hade troligtvis uppskattat hur hans idemässiga arv av en park öppen för
alla utvecklats och så även boningshuset Möllevångs nuvarande verksamhet. Detta
inspirerar oss som idag förvaltar hans arv i Suellska Villan.63
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Nytt från Malmö Museer 2015
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Ett nyöppnat Akvarium och flera publikdragande utställningar lade grunden för ett
rekordår för Malmö Museer. Totalt gjordes 437 616 besök till Malmö Museer under
2015, varav 240 800 till Slorrsholmen. Besökssiffrorna slår alla tidigare rekord och
motsvarar en ökning med 65 procent från året innan.

Fig. 1. En av de bevarade vita bussarna visas framför slottet Malmöhus och ingår i utställningen
Välkommen till Sverige. - Foto: Matso Pamucina, MM.
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I början av maj öppnade det nya akvariet, dubbelt så stort som det tidigare - 60
terrarier och akvarier med alle från korallrev och tropisk regnskog till svensk insjö.
Samma helg öppnade utställningen Välkommen till Sverige - Malmö Museer som
flyktingforläggning och de vita bussarna 1945. Kulturminister Alice Bah Kuhnke
invigde utställningen som har producerats i samarbete med Röda Korset, Rädda
Barnen, Xenofilia, Judiska församlingen i Malmö, Auco Images och Sveriges Radio.
Projektet medfinansieras av EU:s program "Etc Europa för medborgarna" och
med stöd från Malmös förskönings- och planteringsförening och Region Skåne.
Berättelser och porträtt av överlevare från koncentrationslägren, deras barn och
barnbarn har samlats i boken Minnenas arv som gavs ut i samarbete med förlaget
Xenofilia. Till utställningen hör en föreläsningsserie varav sju genomfördes 2015.
Under året har ett antal mindre utställningar öppnat, bland andra Ett Malmö som
inte finns - om teveserien Bron och Orientaliska mattor ur Mustafa Arhans samling
som också varit välbesökta.

Samtidsdokumentationer av flyktingar och EU-migranter
Med anledning av flykcingsicuacionen skapades etc regionale och nationelle samarbete
kring samcidsdokumentacioner. Museets fotografer har dokumenterat flyktingar vid
ankomsten till Malmö, olika cransicboenden liksom hjälparbecare i frivilligorganisationer. Dokumentationer av EU-migranternas situation har också genomförts,
främst av de läger som funnits i Malmö och några av de rumänska romer som bott
där. Dokumentationerna fortsätter under 2016.

Program for ensamkommande barn och unga
Under hösten inbjöds nyanlända ensamkommande barn och unga i Malmö till
kostnadsfria program på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum. Under v.
44-51 deltog totale 215 barn och unga med personal i visningar av Akvariet och
den Vita Bussen, workshops same experiment på Ideplanecen. Efterfrågan var stor
från transitboendena och besöken uppskattade av både ungdomar och personal.

Regionala projekt och uppdrag
Pedagogenhecen erhöll medel av Region Skåne till att utveckla SKI-programmen
(Språk, Kultur, Identitet) i regionen. Programmen är utformade för språkucveckling
genom kulturupplevelser och hands-on-akcivicecer för målgrupper från förskola
till gymnasium, Komvux, särskola liksom ensamkommande barn och unga same
flyktingfamiljer.
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Fig. 2 . Museets nya akvarium invigdes i början av maj 2015. - Foto: Anna Gullmark, MM.

Under våren hade Malmö Museer i uppdrag att vara en läranderesurs för
kulturarvsaktörer i Skåne i syfte att öka kompetensen i att arbeta i dialog med
medborgarna inom regionens prioriterade kulturarvsområden: barn och unga,
kulturturism, samverkan och tillgänglighet. Uppdraget avslutades med en utvärderande workshop i början av juni som visade att deltagarna blivit mer positiva
till att arbeta med medborgardialog.
Under året beviljades Malmö Museer EU-medel från Tillväxtverket till en förstudie
för projektet Solklart- energieffektiva miljöer for Skånes regionmuseer. Syftet är att ta
fram energieffektiviserande återgärder för utställningslokalernas inomhusklimat och
belysning. Förstudien, som genomförs i samarbete med Kulturen, Regionmuseet,
Stadsfastigheter i Malmö och C4 Teknik i Kristianstad, pågår till 30 juni 2016.
På uppdrag av Region Skåne har Malmö Museer arbetat fram en digital strategi
för hur museet ska utveckla sin tillgänglighet genom digitala resurser och teknik.
Den har tagits fram i dialog med museibesökare, pedagoger och följare på sociala
medier. Under 2016 kompletteras strategin med en handlingsplan.
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Nationella och internationella samarbetsprojekt
Projektet Vi hör det vi ser inleddes med en konferens på Malmö Museer i mars 2015.
Syftet är att utveckla modeller för hur döva och hörselskadade kan få tillgång till
konst och kultur. I det tvååriga projektet, som delfinansieras av Arvsfonden, ingår
intresseorganisationer för döva och hörselskadade samt 15 större museer i landet.
Initiativtagare är Skånes Dövas Riksförbund och Malmö Museer.
Malmö Museer medverkar i nätverket Balcic Museum Cluster vilket under 2015
beviljades medel från EU-fonden lnterreg South Baltic Programme för projektet
Baltic Museums Love!Tkring ökad digital kompetens, tillgänglighet och samarbete.
Under 2015 initierades ett treårigt projekt kring yttrandefrihet, demokrati och
mänskliga rättigheter i samarbete med Apartheid Museum och Nelson Mandela
Foundation i Sydafrika samt Olof Palmes Internationella Center. Projektet
planeras att starta under 2016 och länkas till Fristad Malmö. Möjligheterna till
externfinansiering undersöks.

Science Center Malmö Museer vidareutvecklas
Malmö Museers Science Center som invigdes i juni 2014 fick under hösten en
nystart och en verksamhetsledare har tillsatts. Skolverket gjorde en formell inspektion i november, inför vårens ansökan om verksamhetsbidrag. Museets pedagoger
har utbildat åtta studenter från Malmö Högskola till Science Center-guider. Fler
aktiviteter för allmänheten och skolprogram planeras för de kommande åren.

Kulturmiljövård
En av museets byggnadsantikvarier har medverkat som antikvarisk expert vid en stor
invändig renovering och konservering av S:t Pauli kyrka. Andra uppdrag har varit
att medverka vid en antikvarisk utredning av Kirsebergsanstalten, tillbyggnaden av
Malmö Opera, omvandlingen av sjukhusområdet i Malmö liksom förtätning med
en ny grundskola vid Borgarskolan, "Borgar Young".

Kommendanthuset - Idelab hållbar utveckling
Det treåriga projektet startade våren 2015 med syftet att etablera en inspirerande
mötesplats för innovationer, entreprenörskap, kunskapsutveckling, samverkan och
lärande kring Malmö stads arbete för en hållbar stad. I styrgruppen finns Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Kulcurförvaltningen och ISU - Institutet för
hållbar stadsutveckling representerade, och en visstidsanställd verksamhetsledare
har rekryterats. ISU, SEA-U Marint Kunskapscenter och företaget Edumanity hyr
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Fig. 3. Invigningen av det nya akvariet lockade en rekordpublik. - Foto: Anna Gul/mark, MM.
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komorsplats och delar därmed lokaler med museets pedagogiska verksamhet. Den
nya kunskapsarenan har arrangerat frukostseminarier och workshops där Stadsbyggnadsforum, som flyttat in i huset, har bidragit till en rad aktiviteter.

Lokalprogram
Under hösten inleddes arbetet med ett lokalprogram for Slottsholmen och Teknikens
& Sjöfartens hus. Omgivningarna kring museiområdet genomgår stora förändringar
och kommer framöver att präglas av bostäder istället for industri, vilket skapar nya
förutsättningar och delvis nya krav på verksamheten. Den stora ökningen av besökare
till museibyggnaderna kräver annan logistik for t ex barnvagnsparkering, matsalar
for medhavd mat, fler toaletter etc. Befintliga lokaler behöver effektiviseras och
frigöras så att museet kan erbjuda besökarna ett gott värdskap, en god arbetsmiljö
for medarbetarna och kunna utveckla verksamheterna. Arbetet fortsätter 2016.
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Nytt från Malmö stadsark1v 2015
A v A NETTE SARNÄS

Nu har Stadsarkivet varit verksamt sitt första år på den nya adressen Bergsgatan 20.
Under året har mycket nytt hänt medan annat förblivit som förr.

Utställningar
Flera utställningar sattes upp under året under kortare eller längre tid. I januari ställde
studenter från Produktdesignprogrammet vid Malmö högskola ut sina alster på tem at
Bilden av Malmö i kartong, från delkursen Form och perception. Studenterna hade
intervjuat olika Malmöbor och skapat modeller i papp för att illustrera malmöbornas bild av M almö. Syftet var att
arbeta med formgivning för att
tolka fakta till en abstrakt form.
Ett trettiotal modeller ställdes ut
i vårt bibliotek.
Konstn ä ren Juli a Piven inspirerades när hon deltog i en
workshop på arkivet att skapa
Fig. 1. Julia Pivens tolkning av hur
Inger Hyrens kan ha sett ut. Inger
Hyrens har gett namn åt ett av stadsarkivets rum. H on var en kvinna som
var gift med en herde (det gamla
skånska ordet for herde var "hyre"J.
Inger var verksam som "klok gumma"
och botade sjukdomar och värk. H on
anklagades for häxeri och dömdes av
avrättas genom bränning på bål på
Kirsebergs backar år 1578. - Foto:
Anette Sarnäs.
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porträtt av ett antal malmökvinnor ur historien. Utställningen "Ur minnet" visade
hennes porträtt av kvinnor som aldrig tidigare avbildats, som exempelvis Inger
Hyrens, en malmökvinna som dömdes för häxeri och brändes på bål år 1578, Augusta
Hansson, som greps av polisen för bettleri på 1880-talet och Gyde Spandemager, som
brändes på bål för trolldom år 1543. Gemensamt för de avporträtterade kvinnorna
är att de på något sätt brutit mot sin tids regler och konventioner.
Under hösten visades utställningen 51 % Swedish om behovet av anpassning och
längtan efter rötter. Den svenskamerikanska identiteten utforskades i serieform i ett
projekt av serietecknarna Karolina Bång och Karin Casimir Lindholm. De hade rest
till USA för att undersöka varför den svenskamerikanska identiteten fortfarande är
så viktig och hur en minoritetskultur hålls vid liv i över ett sekel. Den färgsprakande
och livfulla utställningen smyckade väggarna i arkivets mellanrum.
"Koloniliv i Malmö" avslutade året och har utgångspunkt i fotografen Katalin
Takacs bilder på några koloniområden i Malmö sommaren 2014. Förutom hennes
atmosfäriska och vackra bilder visas dokument och handlingar ur arkivet om
kolonier i Malmö.

Föredrag och andra aktiviteter
Serien med workshops har fortsatt under arkivpedagogisk ledning. Där har de som
önskat kunna vara med och arbeta praktiskt med arkivmaterial, samtala kring det
aktuella ämnet och få veta mer om arkivet. Ämnena under året har varit Kända och
okända kvinnor i Malmö, Dahlgrenska palatset, Mazetti och Malmö chokladfabrik,
Om barnhemmet och tjänarinnehemmet, Demokrati förr och nu. Denna form av
närkontakt med arkivet har varit mycket uppskattad.
Ett nytt samarbete provades under rubriken "Demokratispåret", om demokrati,
engagemang och rättigheter. Tillsammans med Stadsbiblioteket stod arkivet värd
för olika aktiviteter; på arkivet var det främst föredrag som "Arkiv och mänskliga
rättigheter" av tidigare stadsarkivarien Anna Svenson och "Seriernas subversiva
kraft" av forskaren och författaren Fredrik Strömberg.
Arkivet stod också värd för vårens högtidlighållande av Förintelsens minnesdag.
Temat var Stöveltramp i Europa - 70 år sedan krigets slut. Lea Gleitman från
föreningen Förintelsens Ögonvittnen berättade; Hans Caldaras höll föredrag om
"Romer-en del av Sveriges historia" och författaren Henrik Arnstad pratade om
mordet på Europas judar och den fascistiska ideologin 1919-1945.
I mars var stadsarkivet värd för Romska samtal - Roma Conversations. Under
rubriken "Registreringen av romer & resande - hur började det och hur ska
det sluta?" hölls olika föredrag, som stadsarkivarie Adam Hideståls om den s.k.
Tattarregistreringen på 1930-talet, och aktivisterna Jon Petterssons och Thereza
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Erikssons om den historiska förekomsten av registrering av romer och resande och
dess konsekvenser ur ett resande-romskt perspektiv. Romskt Informations- och
Kunskapscenter i Malmö bidrog med ett föredrag om hur man kan möta oron som
registreringen medför bland de romska medborgarna och hur man kan bygga upp
tilliten till samhället. Ett 90-tal åhörare kunde också delta i samtalet kring detta
viktiga ämne.
Arkivens dag hade temat "Gränslöst". Omkring 500 besökare tog del av visningar,
föredrag och släktforskningshjälp. Bland de uppskattade föredragen märktes
historikern Johan Lundins berättelse om smugglardrottningen Johanna Persson.
Hon var ensamstående och försörjde sig genom att otillåtet sälja pilsner och brännvin
i sin specerihandel i Sofielund i början av 1900-talet. Eva Bonde, som grundat
den kvinnohistoriska tidskriften Historiskan, berättade om 200 år av egensinniga
malmökvinnor, som på olika sätt utmanat samtidens normer och vägrat låta sig
begränsas. En annan programpunkt som var ny, var samarbetet med biografen
Panora, som visade filmen Tiden är en dröm, om det svenska samhällets framväxt
1880-1900. Filmens utgångspunkt var en stor mängd unika arkivfotografier.
Stadsarkivet och Malmö Släktforskarförening har startat ett samarbete, där
släktforskarföreningen bistår i en av läsesalarna med en jourhavande släktforskare
fyra eftermiddagar i veckan. Efter en blygsam start har allt fler upptäckt denna
utomordentliga service, där man kan få hjälp med både nybörjarfrågor och mer
avancerade problem i forskningen.

Digital stadsguide
Under året har Stadsarkivet testat ett nytt sätt att nå ut till allmänheten. I appen
On Spor Story, som kan användas i såväl smartphones som i en dator, kan man
hitta information om kultur, historiska platser och andra sevärdheter. Med hjälp
av ljud, bilder, text och film kan olika berättelser skapas. Stadsarkivet är först ut
med att sätta Malmö på kartan. Den första guiden berättar historier i området runt
Triangeln. Vi valde att skildra exempelvis barnhemmet, kvarteret Korpen, Cafe
Utposten och platsen Triangelns historia från medeltid och framåt. Genom bilder
och bildspel, texter och ljudfiler kan man både se, läsa och lyssna på berättelserna.
Vårt grundmaterial har vi hämtat ur våra olika arkiv. En andra guide, som tar upp
olika platser på Möllevången, publicerades dagarna före jul. Den tar bland annat
upp Mazettis chokladfabrik, Malmö tivoli, Nils Poppe och Eiser trikåfabrik.

Bokutgivning
I samband med 70-årsminnet av andra världskrigets slut släpptes Stadsarkivets nya
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bok: "På gränsen mellan krig och fred ". Det är Stadsarkivets första egenutgivna bok
på många år, som kunde publiceras med hjälp av generösa bidrag från Kulturhistoriska föreningen och Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Under festliga
former skedde boksläppet på arkivet. Alla 70-talet medverkande hade bjudits in och
många kom med medföljande gäst. Bokens redaktörer Karin Sjöberg och Anette
Sarnäs presenterade projektet som låg bakom boken, arbetet med boken och hur den
lagts upp. Iförda tidstypisk klädsel läste de även upp utvalda avsnitt varefter var och
en av de närvarande deltagarna i projektet presenterades med varsitt exemplar. Det
efterföljande kafferepet gick också i 40-talets tecken. Kaffet serverades i vintagekoppar och på kakfaten låg hemmabakade radiokakor, jitterbuggare och kristidskakor.
Vid museets invigning av utställningen om museet som flyktingförläggning våren
1945 några dagar senare, presenterades den besökande kulturministern Alice Bah
Kuhnke med ett eget exemplar av vår bok. Boken har glädjande nog fått mycket
goda recensioner och är fortsatt efterfrågad. Efter utgivningen har vi besökt olika
bibliotek i staden och hållit föredrag med presentation av boken och projektet.

Arkivpedagogisk verksamhet
Under året har stadsarkivets pedagoger genomfört ett stort antal historiska workshoppar för grundskola och gymnasium
från olika delar av Malmö, men
även för lärarstudenter vid Malmö
högskola och SFI-elever. Vid dessa
workshoppar har eleverna/studenterna fått möta människor och
händelser från förr samt lära sig att
arbeta med och reflektera kring olika
historiska källor. Det har handlat
om källkritik, brott, skolgång, emigration, kärlek eller flykt.
Arkivet har även medverkat i två
Fig. 2. Kulturminister Alice Bah Kuhnke
var med vid Malmö Museers invigning av
utställningen om museet som forläggning
for fd.koncentrationslägerftngar. I samband med det fick kulturministern stadsarkivets nya bok om Malmö under andra
världskriget som gåva. - Foto:johan Björkwall.
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skolprojekt. Det ena var ett Skapande skola-projekt som gjordes tillsammans med
niondeklassare på Augustenborgsskolan, Skoletjenesten Öresund, Amager museum
och Malmö Museer, där eleverna fick göra film om olika människoöden under andra
världskriget. Det andra var ett samarbete med årskurs 3 på Mellanhedsskolan och
Kulturenheten för Barn och Unga, vilket utmynnade i en musikal om Malmös
historia som visades upp på arkivet för elever från Möllevångsskolan.
Det skall även nämnas att pedagogen Karin Sjöberg fått ta emot Nordiskt
centrum för Kulturarvspedagogiks årliga pris för framstående insatser inom
det kulrurarvspedagogiska området i Norden, och att arkivpedagog Kerstin
Martinsdotter tillfrågats av Malmö stad om att ingå i ett vetenskapligt råd för att
diskutera Institutet för Malmö historias framtida verksamhet.
Under hösten genomfördes projektet Minns textilindustrin, som var särskilt riktat
mot Malmös äldre befolkning och i synnerhet mot kvinnor med rötterna i andra
länder. Målet var att öka äldres möjligheter att ta del av stadens kulturutbud och
inkludera dem i kulturverksamhet. Projektet bestod av filmvisningar, studiebesök
och intervjuer. Textilgruppen växte för varje träff och många intervjuades och
bidrog med minnesberättelser, foton och föremål. Ett av resultaten är ett häfte med
information om Malmö Strumpfabrik och de som arbetade där, riktat till skolelever.

Stadsarkivets bibliotek
Stadsarkivets lånebibliotek har under året långsamt ökat i omfattning och har
nu ungefär 4000 volymer. Många av de nya böckerna är barnböcker, där särskilt
bilderböckerna är efterfrågade. En särskild satsning har också gjorts på släktforskningslitteratur. Efter sommaren tillkom DVD-filmer för utlåning, för såväl vuxna
som barn och ungdom. Antalet besökare till biblioteksdelen har successivt ökat
under året, liksom antalet studerande som söker en lugn och tyst plats att studera
på. Våra grupprum har också varit efterfrågade av studerande på olika nivåer.

Å.rendehantering och utbildning
Stadsarkivet har förändrat en hel del vad gäller sin ärendehantering. Vi har gått över
till att ha en begränsad telefontid och den som svarar i telefon tjänstgör inte längre
i expeditionen. Det är i huvudsak vår registrator som besvarar alla telefonsamtal. I
övrigt har vi arbetat med att försöka förkorta svarstiden för ärenden och förbättra
vår arbetsprocess. En stor andel av våra förfrågningar rör beställningar av skolbetyg.
Vi har därför börjat skanna moderna betyg både för att underlätta sökning och förkorta svarstiderna. När detta är helt klart kommer det att bli betydligt enklare för
såväl den som behöver en kopia på sina betyg, som för oss som ska söka efter dem.
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Stadsarkivet har under året gjort en stor urbildningssatsning, i ett samarbete med
landsarkivet i Lund, för kommunala arkivarbetare ute i de olika verksamheterna
i staden. Kurspaketet "Greppa arkivet" har hjälpt många att utveckla sin egen
verksamhet. Fler och fler av stadens nämnder har nu godkända arkivredovisningar
enligt de nya verksamhetsbaserade arkivredovisningarna. Detta hjälper såväl de som
arbetar i kommunens verksamheter att hitta bland sina handlingar, att spara rätt
dokument, gallra det som inte behövs och det kommer att medverka till att man
även i framtiden, när materialet arkiverats, lättare ska kunna finna det man söker.

Nya arkiv på hyllorna
Under året har vi tagit emot leveranser av 83 olika arkiv som sammanlagt omfattar mer än 200 hyllmeter. De mest omfattande kom från Allmänna sjukhuset,
Drätselkammaren och Malmö Symfoniorkester. De flesta levererade arkiven kom
från olika malmöskolor med i huvudsak moderna betyg och skolhälsojournaler.
Ett 20-tal arkiv härrör från enskilda arkivbildare, som judiska församlingen och
slipsfabriken Porria.
Judiska församlingen har deponerat en större mängd äldre handlingar, som nu ska

Fig. 3. D elar av arkivet från AB Portia, med en av tygprovs böckerna uppslagen. - Foto: Anette
Sarnäs.
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ordnas och förtecknas. Bland annat ingår korrespondens och register som rör judiska
flyktingar i anknytning till andra världskriget, allmän korrespondens, en gravbok,
en volym med äldre flytmingsbetyg och handlingar från olika av församlingens
föreningar, som sjukvårds- och begravningsföreningen. För att få forska i materialet
krävs tillstånd från församlingen.
Ar 1924 grundades Portia kravatt och hängslefabrik med adress Kungsgatan
10 av Konrad Åkesson. Redan från början tillverkades slipsar och hängslen.
Bältestillverkning startade år 1951. Efter 46 år övertog sonen Bertil ansvaret
och utvecklade verksamheten till hela Skandinavien. I Sverige är försäljningen
heltäckande från norr till söder. Sedan 1989 drivs företaget av barnbarnen. Portia är
Sveriges äldsta slipsfabrik som ännu är verksam. Arkivmaterialet består till stora delar
av räkenskaper, men innehåller även tygprover på sidenslipsar och korrespondens.
Ett mer udda arkiv var Polismuseet i Malmö. Sedan många år var Malmöpolisens
museum lagt i malpåse. Eftersom museets material omfattade en hel del
arkivhandlingar och fotografier övertog stadsarkivet detta samt en mängd föremål
som har anknytning till olika brottmål och polisens verksamhet. Dessutom följde
en hel del av polismuseets bibliotek med. Bland fotografierna kan nämnas ett
par album med porträtt av misstänkta och gripna från slutet av 1800-talet och
fram på 1920-talet liksom porträtt på poliser. Annat som kan nämnas är VHSband med instruktionsfilmer för poliser och pornografiskt material som tillhört
brottsutredningar.
En mycket liten leverans var fyndet i Mazettis gamla lokaler av två gamla men
välbevarade volymer. Den ena visade sig vara den äldsta bevarade förteckningen
över arbetarna på chokladfabriken, den andra en förteckning på ackordspriser från
år 1905. Förutom priserna visar den vilket stort antal olika produkter fabriken
tillverkade vid början av 1900-talet. Arbetet med att förteckna och göra det
nyinkomna materialet sökbart pågår.
Bildarkivet fick ett stort tillskott i och med att vi fick ta emot fotografen EwaMari Johanssons bildsamling. Ewa-Mari Johansson har under sitt yrkesverksamma
liv arbetat professionellt som fotograf, både som frilansfotograf samt haft uppdrag
för ett stort antal olika företag och tidskrifter. Motiven är inom mode och skönhet
samt även miljöfotografering och konst. Majoriteten av bilderna är producerade i
Malmö. Samlingen omfattar ca 100 000 bilder från tiden 1980-2006. Arbete pågår
också med en ny bilddatabas som ska bli tillgänglig för allmänheten via nätet.
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Fig. 4. Två av fotografen Ewa-Mari Johanssons bilder. De är från ett modereportage till det
italienska magasinet "Donna". Bilderna togs på Öresundsbron i samband medfordigställandet
av bron. - Foto: Anette Sarnäs.
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Malmö l(u[turh1stor1ska Förenings
verksamhetsberättelse 2014
Arsmöte
Ordinarie årsmöte hölls onsdagen den 23 april på Heleneholm Slott - Restaurang
och Pensionat med 50 närvarande medlemmar. Efter årsmötesförhandlingarna följde
föredrag av Gunnar Ericson som berättade om Malmö, en kreativ och överraskande
stad - stadsrum och evenemang visar vägen. Härefter följde en måltid.

Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt 5 gånger: den 19 maj, den 13 oktober och den 24 november 2014 och den 26 januari och den 26 mars 2015.
Styrelsen har haft följande sammansättning: Göran Larsson, ordförande, Peter
Bager, vice ordförande, Robert Herslow, kassaförvaltare, Rita Rohlin, sekreterare,
Gunnar Ericson, Adam Hidestål, Gunilla Konradsson, Torbjörn Nilsson, Anders
Reisnert, Carl-Axel Stevelius, Anna Svenson

Revisorer
Birgitta Åkesson som slutat sin tjänst som auktoriserad revisor 2014 har ersatts
med suppleanten auktoriserad revisor Peter Hägg som tillsammans med Elisabeth
Nordgren granskat föreningens räkenskaper. Fyllnadsval har skett i LeifLjungbergs
stiftelse och makarna Jönssons minnesfond med auktoriserad revisor Karin Torstensson som därmed blev revisorssuppleant tillsammans med Jonny Ekdal.

Föredrag, utflykter m. m .
Måndagen den 10 mars inbjöds till föreläsning av docent i arkeologi Björn Magnusson Staaf om: Städerna Malmö och Lund i ett långtidsperspektiv. Ett arrangemang
av vänföreningen Gamla Lund.
Tisdagarna den 11 mars och den 20 maj berättade stadsantikvarien Anders
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Reisnert om Baltiska utställningen 1914 och dess samtida Malmö. Ett samarrangemang
med Malmö stadsarkivs öppna föreläsningar.
Torsdagen den 20 mars berättade museichefen Göran Larsson om Trekungamötet
den 18december1914 i Malmö.
Fredagen den 25 april deltog föreningen i utställningen Malmös historia i framtiden
på Media Evolution Center. Ett arrangemang av föreningen Kronos.
Vårutflykten ägde rum tisdagen den 27 maj till den 100-årsjubilerande
Pildammsparken och inleddes med guidad rundvandring i parken av Anders
Reisnert, Olga Schlyter och Ulla Hårde. Måltid följde i Margaretapaviljongen och
avslutades med föredrag och bildvisning av Ulla Hårde som utkommit med bok
om Pildammsparken.
Onsdagen den 22 oktober inbjöds till visningar av två utställningar på Malmö
Museer Sommarsol och mörka moln som berättade om förändringarna i Malmö 1914
med Baltiska utställningen i centrum samt Vår natur - en ny basutställning om
naturen och djuren. Sammankomsten avslutades med Höscsoppa i Malmö Museers
Borgscuga.
Måndagen den 8 december ordnades julsammankomst med konstmuseets
chef Cecilia Widenheim som visade Malmö Konstmuseums utställning Baltiska
speglingar. Besöket avslutades med glögg och julbord på Wega. Ett samarrangemang
med Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

Publiceringsverksamhet
Årsboken ELBOGEN 2013 utkom i samband med årsmötet.

Malmö stadsarkiv
Lördagen den 8 november var det "Öppet hus och invigning" på Bergsgatan 20.
Carl-Axel Stevelius ansvarade för utdelning/försäljning av föreningens böcker.
Föreningen har sitt bibliotek med böcker från ucbytesföreningarna på stadsarkivet.

Kommitteer
Redaktionskommitten bestående av Rica Rohlin, Stefan Ersgård, Martina Björk,
Kerstin Martinsdotter och Anders Reisnert har avhållit ett flertal möten.
Programkommitten bestående av Göran Larsson, Anders Reisnert och Gunilla
Konradsson har tillsammans med Rica 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:

Malmö Museer för projektet "Sommarsol och mörka moln" 150000 kronor.
Xenofilia for/ag och produktionsbolag för projektet: "Minnenas arv, del I intervjuer"
35000 kronor.

Christian Kindblad för projektet: "Fotografer och fotoateljeer i centrala Malmö"
19000 kronor.
Styrelsen beslöt att från Stiftelsen makarna Sigfrid & Karolina Jönssons
minnesfond utdela medel till:
Limhamns museiforening for projektet: "Utställning om bevarandepris" 9753
kronor.
Styrelsen beslöt att från Leif Ljungbergs stiftelse utdela medel till: Jeanette
Rosengren för projektet: "Malmökvinnor berättar" 35000 kronor.
Pia Nordahl för projektet: "Designern Annika Heikensköld" 15000 kronor.
Malin Thor Ture by för projektet: "Judisk flyktingmottagning i Malmö 1933-46"
35000 kronor.
Anders Reisnert för projektet: "Konferensrapport från symposiet Castella Maris
Baltici'' 35000 kronor.
Anders Ödman för projektet: "Skånskt järn från Arilds tid till Frans Suells dagar
- tre traditioner av järnforskning" 30000 kronor.
Bertil Lundahl för projektet: "Asta Nielsen - Malmöbo som blev megastjärna"
10000 kronor.
Anna Svenson för projektet: "Undersökning om den geografiska och sociala
rekryteringen av de första arbetarna vid Malmö mekaniska bomullsspinneri och
Malmö bomullsväveri " 30000 kronor.
Stiftelsen Gerhard Larssons minne för projektet: "Produktion av nytryck och
uppdatering av boken Limhamn från Stenålder till nutid" 15000 kronor.
De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening för projektet: "Utgivning
av tidskriften ALE, historisk tidskrift" 15000 kronor.
Caroline Achini för projektet: "Ostiologisk undersökning av skelett i Djäknegatan,
Malmö" 62000 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.
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Medlemmar
Föreningens medlemsantal under 2014 uppgick till- stödjande familjemedlemmar
icke inräknade - 533 medlemmar med fullt medlemskap, varav 97 var urbytesföreningar och institutioner.

Styrelsen for
Malmö Kulturhistoriska Förening
www.elbogen.nu
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***
Bilder från verksamhetsåret 2014.
Samtliga fo ton är tagna av Rita Rohlin.
Bilder från verksamheten finns att se på föreningens hemsida:
www. elbogen.nu - under respektive årsfl ik.

Fig Ja och b. Arsmöte 23 april 2014 på Heleneholms slott och restaurang. Ordforanden Göran
Larsson leder mötet och Lars Svensson redogör for valberedningens fors/ag.

Fig. 2. Föredrag av Gunnar Ericson om Fig. 3. Anders Reisnert berättar om "Baltiska
"Malmö, en kreativ och överraskande stad- utställningen 1914 i Malmö".
stadsrum och evenemang visar vägen".
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Fig. 4. Göran Larsson berättar om "Trekungamötet i
Malmö 1914". Plats: Malmö
stadsbibliotek.

Fig. 5a och b. Vårutflykt till
den 100-årsjubilerande Pildammsparken. Föredrag av Ulla
Hårde.
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Fig. 6c och d. Aldre generationen
samtalar med den yngre om gångna
tider, här Margit Nilsson med Tor
Hedendahl. Följt av mustig höstsoppa
i Borgstugan.

Fig. 7 julsammankomst tillsammans med Malmö Förskönings- och Planteringsforening på
Restaurang Wega föregått av visning av utställningen "Baltiska speglingar".
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Bli medlem i
Malmö Kulturhistoriska Förening
Malmö Kulturhistoriska Förening har till uppgift att
};;>--

};;>--

};;>--

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

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

Malmö Kulturhistoriska Förening
cl o Malmö stadsarkiv · 205 80 Malmö
Tel sekreteraren 0706-17 97 64
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