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En tidigneolitisk boplats i Södra Sallerup
Av ANETTE ROSBERG OCH PER SAKNÄS

Som tidigare beskrivits i Elbogen' har Malmö Museer sedan 1970-talet
utfört ett större antal arkeologiska undersökningar runt Södra Sallerups by,
i synnerhet i närheten av Ängdala gård i samband med den industriella
brytningen av krita. De fornlämningstyper som främst berörts av dessa
undersökningar har varit förhistoriska dagbrott och gruvor för utvinning av
flinta, men även boplatslämningar från sten-, brons- och järnålder samt tidig
medeltid. Dessa och andra undersökningar samt fornminnesinventeringen
har visat att fornlämningarna i sallerupsområdet är många och av skiftande
slag. Eftersom området uppenbarligen har varit attraktivt under lång tid är
oftast lämningar från flera tidsperioder representerade inom en relativt liten
yta.
Sedan 1993 har området i olika etapper också berörts av undersökningarna inför den nya planerade sträckningen av Sallerupsvägen, från Kvarnbyvägen till Kölnans fritidsby. Ett flertal fornlämningar har helt eller delvis
undersökts inom de olika etapperna, bl a kulturlager från neolitikum och
äldre järnålder2 , kulturlager från yngre bronsålder, kulturlager från äldre
järnålder samt ett boplatsområde med långhus från yngre bronsålder'.
Under hösten 1995 undersöktes den sista etappen, den östligaste från
Särslövsvägen till fritidsbyn, varvid undersökningarna koncentrerades till de
tidigneolitiska (ca 4000-3300 f.Kr. (kal.) boplatslämningar som här kommer att närmare beskrivas.
Vår ambition med artikeln är att den inte bara ska vara givande för den
intresserade allmänheten utan även för andra arkeologer. En sådan balansgång är svår och en del kommer nog finna texten en smula detaljrik medan
andra istället vill se mer av den varan.

Boplatsens läge och omgivningar
Södra Sallerups by är belägen i den östra kanten av Malmö kommun, ca 8
km från Öresundskusten, på gränsen mellan den flacka lerslätten i kustområdet och det mer sandiga kuperade backlandskapet i inlandet. Undersök7
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ningsområdet ligger i ett landskap av mjukt rundade backar som växlar med
fuktiga sänkor, vilket fram till modern tid givit ett landskap med riklig och
skiftande vegetation och fauna. Under förhistorisk tid har området varit
marmorerat med mindre vattendrag och våtmarker vilket gjort att man inom
ett tämligen begränsat område haft tillgång till varierande och skiftande
försörjningsmöjligheter. Från en och samma boplats har man haft nära till
såväl jakt och fiske som lämpliga marker för boskap och odling.

Översiktsplan över området runt S. Sallerup. Platsen för den tidigneolitiska boplatsen är
markerad med pilen. Undersökta områden är skrafferade, registrerade fornlämningar är
markerade med streckad linje, ängs- och sankmarker på äldre kartor är gråtonade.
Ritning:• Anette Rosberg
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Den tidigneolitiska boplatsen ligger på en mindre sandig backe och har
under sin användningstid varit omgiven på tre sidor av små vattendrag eller
våtmarker. Några hundra meter åt väster ligger dagbrotten och gruvorna vid
Ängdala gård som åtminstone delvis är samtida med boplatsen. Där finns
också boplatslämningar från samma period. I nordväst reser sig en mäktig
backe, Branteberg. I historisk tid har området varit åker och ängsmark till
Sallerups by, där den åker som boplatsen delvis täcker kallades "Toften"
vilket tyder på att en del av den tidigaste bybebyggelsen under järnålder kan
ha legat här.
När det gäller tidigneolitiska boplatser i kommunen som helhet har flera
varit föremål för undersökningar, men oftast har endast en del av dem
berörts. Mats Larsson behandlade de då undersökta boplatserna i sin avhandling ur ett kronologiskt perspektiv baserat på keramikfynden4. Han
menar att man kan se en skillnad i bosättningsmönstret under den tidigare
och senare delen av tidigneolitikum. Under den äldre delen av perioden är
boplatserna oftare lokaliserade till backlandskapets höjder med ganska
mycket vatten eller våtmark i närområdet och ofta ligger boplatsen i övergången mellan olika jordtyper och därför också olika vegetationstyper.
Sålunda har man haft tillgång till ett vidare spektrum av flora och fauna och
kunnat utnyttja fler resurser. Under den yngre delen av perioden tycks man
föredra slätten närmare kusten med sin moränlera. Variationen i landskapet
var här betydligt mindre och större vattendrag saknades helt även om
landskapet ändå varit vattenrikt. Möjligen har närheten till havet blivit
viktigare'.

Den tidigneolitiska boplatsen
Den tidigneolitiska boplatsen påträffades i samband med den arkeologiska
förundersökningen som utfördes 1993. Förundersökningen genomfördes i
form av provschaktning med grävmaskin vilket innebar att matjorden
försiktigt avlägsnades maskinellt Det som då framkom utgjordes av ett
såkallat kulturlager, vilket är en arkeologisk term avseende mörka nästan
svarta jordlager på boplatser som har bildats av allt det skräp som man har
tappat och slängt omkring sig. Alla de redskap och föremål man omgav sig
med under denna tidsperiod hade utan problem blivit godkända som "Bra
miljöval". Materialen man använde var naturligt förekommande såsom sten,
lera, trä och ben, som när de inte behövdes mer återbördades till naturen.
Det kulturlager som vi har undersökt tillhör inte de mörkare vilket till en
del säkert beror på att det är av en så hög ålder att det har urlakats genom
årtusendena. Kulturlagret utgjordes av humus- och svagt sotfärgad sand som
9
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Plan över den undersökta delen av boplatsen. Anläggningarna är svartmarkerade och de
undersökta kvadratmetersrutorna inritade.
Ritning: Anette Rosberg
innehöll rikligt med keramik, flintredskap och avfall från redskapstillverkning. Kulturlagret har bevarats tack vare att ett tjockt matjordslager har
plöjts ned från den intilliggande höjden och lagt sig som ett skyddande lock
över boplatsen. Den del som undersöktes utgör bara en del av en större
boplats som sträcker sig längre både åt norr och söder. Möjligen har
boplatsen även innefattat höjden sydväst om undersökningsschaktet men
här har bondens plog nått ända ner till den underliggande sanden så inget
finns kvar att undersöka.
Större delen av det framschaktade partiet av kulturlagret undersöktes i
kvadratmetersrutor. Kulturlagerj orden sållades i sållkorgar med 5 mm:s
maskor.
I och under kulturlagret framkom ett antal anläggningar, dvs gropar,
stolphål, lertäkter, rännor och härdar. En del av groparna och lertäkterna
innehöll rikligt med fynd.

Keramikmaterialet
Keramiken från boplatsen var på det hela taget dåligt bevarad och i hög grad
fragmenterad, dels beroende på dess höga ålder och att den under lång tid
varit utsatt för väder och vind och människors och djurs påverkan, dels
beroende på att den bränts vid relativt låg temperatur. Materialet var i stort
sett homogent med undantag för tre skärvor, som kan dateras till brons-,
järnålder samt tidig medeltid.
10
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Totalt tillvaratogs ca 4,5 kg keramik eller 1129 fragment. Det mesta av
keramiken påträffades i ett gropsystem av lertäktsgropar, anl. 192, (2,2 kg)
och i en grop i kulturlagret, anl. 149, (0,6 kg) medan en mindre del fanns
i själva kulturlagret. Mängden keramik är för liten för att man skall kunna
säga om materialet skiljer sig från vartannat i anläggningarna och kulturlagret. Av den totala mängden var endast 53 fragment ornerade, dvs dekorerade.
Eftersom keramikmaterialet vari så hög grad fragmenterat är det omöjligt
att beräkna hur många kärl som skärvorna kommer från, men det rör sig om
minst 18 olika kärl, då så många olika mynningsfragment har konstaterats.
De kärlformer som kunnat identifieras är trattbägare, öronkärl eller eventuellt öronflaskor samt lerskivor. Dessa former är typiska för tidigneolitisk
trattbägarkultur. De har alla, utom lerskivorna, förmodligen använts för
matlagning och/eller förvaring.
Trattbägarna har fått sitt namn av den trattformade halsen och förekommer under en längre tidsperiod. Under denna period av drygt 1000 år har
de haft olika utformning och dekor. Öronkärl är krukor med små hankar,
öron, som kan vara placerade på olika ställen på kärlet, medan öronflaskor
även de har öron men till skillnad från öronkärlen har flaskorna smalare, och
— längre halsar.
Olika tidigneolitiska kärltyper. Översta raden: Trattbägare av A-, B-, samt två C-typer.
Undre raden: Två öronkärl samt tre öronflaskor. Nederst till vänster: Lerskiva.
Teckning: Anette Rosberg, efter Becker 1947.
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Rekonstruktion av trattbägare från boplatsen. Det
svarta markerar den del som
påträffats. Teckning: Anette
Rosberg.

Några av kärlens mynningsdiametrar har kunnat rekonstrueras och det
visade sig att det dels funnits kärl med en mynningsdiameter mellan 18 och
24 cm och dels minst ett större kärl med en diameter på ca 45 cm. Dessa
härrör troligen från trattbägare. Två mynningsfragment kommer möjligen
från öronflaskor med en diameter på ca 10-12 cm. Tre fragment som består
av öron har troligen suttit på dylika flaskor eller öronkärl, alla i övergången
mellan hals och buk. Några fragment härrör från sk lerskivor, vilka är plattor
av bränd lera men vad de använts till är osäkert. Kanske har de varit lock
eller plattor att lägga någonting på. Den lerskiva som har kunnat rekonstrueras hade en diameter på ca 14 cm och längs kanten en dekor med
fingerintryck.
Av en trattbägare fanns tillräckligt många fragment för att man skall
kunna rekonstruera kärlformen. Hur bottnen varit utformad är dock osäkert. Trattbägaren har haft en mynningsdiameter på ca 24 cm och en relativt
låg hals (ca 6 cm hög). Övergången mellan hals och buk har inte varit särskilt
skarpt markerad utan kärlets profil har haft en svag S-kurva. Strax under
mynningen har den enda dekoren funnits: en rad av rektangulära intryck.
Två fragment från andra kärl antyder en mer markerad övergång mellan buk
och hals; ett har till och med övergången markerad med ett horisontellt
12
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Keramik från boplatsen. a-i: mynningsfragment, c med snörornamentik; j: bukfragment
med kamstämpel ; k: bukfragment med vulster; 1-m: halsfragment med snörornamentik.
Teckning: Anette Rosberg.

streck. Den förstnämnda trattbägaren är av Beckers typ C medan de två
sistnämnda fragmenten kan härröra från trattbägare av B-typ6.
De flesta av de ornerade fragmenten har liknande enkel ornering som den
ovan beskrivna trattbägaren; en rad av rektangulära intryck under mynningskanten. Intrycken har olika utseende, dels smala, dels breda, några
kantiga, andra åter mer rundade. Den näst vanligaste formen av ornamentik
(12 fragment) är snörornamentik, dvs man har gjort intryck med olika tjocka
snören i varierande mönster. För det mesta är det fråga om en eller två rader
med horisontella snörintryck. Två fragment har horisontella snörintryck
korsade med lodräta intryck. Mindre vanligt är andra runda eller kantiga
intryck, kamstämpel och vulster. Några fragment är så vittrade eller fragmenterade att man inte kan säga hur orneringen sett ut. Av de ornerade
13
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Fragment av två tunnacki ga
yxor från boplatsen.
a: tunnackig yxa av senonflinta, b: tunnackig yxa av
annan flinta. Båda yxor har
varit helt slipade från början, men har förmodligen
under användning gått sönder och delvis huggits om.
Teckning: Anette Rosberg.

mynningsfragmenten har alla utom ett intryck, antingen med rektanglar
eller små runda/kantiga intryck. Det avvikande har två rader snörornering
alldeles under mynningen. Övriga ornerade fragment är förmodligen halsfragment utom tre; två med kamstämpel på buken och ett med lodräta låga
pålagda vulster på buken.
Keramik har länge varit ett viktigt material när det gäller att datera fynd
och boplatser. Genom att jämföra kärlens utformning och dekor i förhållande till det övriga fyndmaterialet och eventuella C14 dateringar på olika
boplatser kan man upprätta kronologier för olika perioder. När det gäller
tidigneolitisk keramik har sådana kronologier varit i användning sedan
1940-talet och även varit föremål för omtolkningar och revideringar. Om
man jämför materialet från boplatsen i Södra Sallerup finner man att enstaka
liknande keramikfragment finns på många tidigneolitiska boplatser. För att
man ska få en någorlunda rättvisande analys måste man dock betrakta
materialet i sin helhet. Sålunda kan man finna att liknande keramikmaterial,
till form och ornering, finns bl a på en boplats i V. Kärrstorps sn kallad
"Månasken" 7, en boplats i V.Nöbbelövs sn vid Mossby 8 och i Lindebjerg
på Själland9 för att nämna några. Sammantaget kan sägas att av keramikmaterialet att döma kan den tidigneolitiska boplatsen vid Södra Sallerup
hänföras till Svenstorpsgruppenm eller dess danska parallell Svaleklint/
14
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Havnelevgruppen". De kan i sin tur båda placeras i den äldre delen av
tidigneolitikum12.
En viss källkritik måste dock anföras: keramikmaterialet från boplatsen
är relativt litet och kommer från en endast delvis undersökt boplats och
dessutom i huvudsak från några få anläggningar. Det är naturligtvis mycket
vanskligt att dra några alltför långtgående slutsatser av detta material.
Resonemanget ovan måste därför användas med viss försiktighet.

Flinta
De äldsta C14 dateringarna från flintgruvs- och dagbrottsområdet är samtida med motsvarande dateringar från boplatsen och en av de frågor som
undersökningen avsåg att besvara var just den tidigneolitiska boplatsens
funktionella förhållande till flintutvinningsområdet. I vilken utsträckning
har man utnyttjat senonflintan från gruv- och dagbrottsområdet för redskapstillverkning och var har tillhuggningen av redskapen skett? Flinta torde
jämte trä ha varit det viktigaste redskapsmaterialet under stenåldern varför
kunskaper om utvinning och tillhuggning även kan ge kunskaper om
samhällsorganisationen i övrigt. För att kunna avgöra hur stort inslaget av
senonflinta har varit på boplatsen har all flinta som framkommit i samband
med undersökningen typbestämts till någon av kategorierna senonflinta,
annan flinta eller odefinierad flinta.
Förutom att klassificera flintan efter sort har vi även bedömt hur mycket
kritskorpa som finns på flintorna, varvid de indelades i två klasser; mindre
än eller lika med 50% eller mer än 50% kritskorpa. Tanken bakom denna
sortering är att försöka se om man har utfört den inledande grova tillhuggningen av flintknutorna på boplatsen och, om så är fallet, borde det
förekomma mycket flintavslag med mer än 50% kritskorpa.
Undersökningen har visat att större delen av flintan är av samma typ som
den som har brutits i flintgruvs- och dagbrottsområdet. Den låga andelen
flintavslag med mer än 50% kritskorpa tyder på att den inledande tillhuggningen har utförts på annan plats. De undersökningsresultat som vi har
erhållit överensstämmer väl med teorin att man har utnyttjat flintgruvs- och
dagbrottsområdet för sin råvaruförsörjning. Även om senonflintan dominerar i flintmaterialet så finns det en betydande del flinta av annan typ. Denna
flintsort har utnyttjats i stor utsträckning vid tillverkning av slipade flintyxor13. Eftersom endast ett fåtal av redskapen på boplatsen har tillverkats av
annan flinta än senonflinta torde de flintavslag av denna flintsort som
påträffades härröra från tillverkning av yxor. Endast en av de tre tunnackiga
flintyxor som framkom vid undersökningen är tillverkad av senonflinta . Det
15
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m

L3

Redskap från boplatsen. a: kärnborr, b: skivyxa, c: skivyxa, d: avslagsborr, e: avslag med
fin tandning, fi skrapa, g: kniv, h—m: tvärpilar.
Teckning: Anette Rosberg.
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förefaller som om flintutvinningen i gruv- och dagbrottsområdet inte enbart
varit ett resultat av jakt på flintknutor som är tillräckligt stora för yxtillverkning utan man har utnyttjat den upptagna flintan till hela sin redskapsproduktion.
I kulturlagret och i groparna (an1.149 och an1.192) framkom, förutom de
slipade yxorna, ett flertal redskapstyper av flinta såsom; skivyxor, skrapor,
tvärpilar, borr, knivar mm. Förutom rester efter yxtillverkning påträffades
förarbeten till tvärpilar som visar att dessa har tillverkats på boplatsen.

Sallerups första jordbrukare?
1 anl. 192 framkom förutom rikligt med flinta och keramik även djurben
och förkolnade sädeskorn. Djurbenen som bl a består av käkdelar, har
preliminärt kunnat sägas härröra från nötboskap och svin. Sädeskornen har
ej gått att artbestämma. Fynden från boplatsen tyder på att det är en åretruntboplats med ett påtagligt inslag av jordbruk. Undersökningar av samtida
människoskelett från olika miljöer och delar av Sverige har visat att man
huvudsakligen har konsumerat animaliskt protein från antingen vilda djur
eller tamboskap". Sädesodlingen har troligen förekommit i ringa omfattning och då som ett komplement till boskapsskötsel. Fynden av tvärpilar
visar att man har bedrivit jakt vilket också styrks av att eggdelarna av de
trasiga tvärpilarna är fler än tångedelarna vilket bör tolkas som att dessa har
suttit i bytesdjuren och hamnat i kulturlagret vid slakten.

Dateringar
I avsnitten om keramiken och flintan har vissa försök gjorts att datera
materialet. En mer "exakt" datering kan man få med hjälp av C 14 dateringar.
Under utgrävningarna togs ett flertal träkolsprover ur olika anläggningar,
varav fem sedan valdes ut för analys. Fyra härrör från tre olika lertäktsgropar
som ingår i samma gropsystem, vilka också innehöll det mesta av keramiken;
det femte togs i anläggning 149, en grop, med ganska mycket keramik och
flinta.
Analysen ger ett tämligen entydigt svar: alla träkolsproverna kommer från
träd som fälldes för ca 6000 till 5000 år sedan, dvs inom intervallet 39503045 f.Kr.(kal.). Detta innebär att dateringarna faller inom den äldre delen
av tidigneolitikum, men ej den allra äldsta. Det stämmer dock bra med de
dateringar som gjorts ovan av keramiken och redskapssammansättningen.

17
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C14 lista från den tidigneolitiska boplatsen

Anl. nr.

Anl. typ

Anl. 149
Grop
Anl. 231, 1.2 Lertäktsgrop
Anl. 234, 1.2 Lertäktsgrop
Anl. 234,1.3 Lertäktsgrop
Anl. 236
Lertäktsgrop
Statistiskt medelvärde:

Lab. nr.

C14 år konv.

C14 år kal. 21

BETA-88005
BETA-88006
BETA-88007
BETA-88008
BETA-88009

2920 +/-50
3040 +/-60
2700 +/-110
2890 +/-60
3020 +/-60
2950 +/-30

3760-3535 f.Kr.
3950-3655 f.Kr.
3655-3045 f.Kr.
3735-3510 f.Kr.
3940-3650 f.Kr.
3735-3645 f.Kr.

Tabell över C14 dateringarna från boplatsen

Sammanfattning
Den av Gatukontoret i Malmö Stad planerade förlängningen av Sallerupsvägen innebar att ett flertal fornlämningar bokstavligt talat låg i vägen.
Stadsantikvariska avd., Malmö Museer, har därför utfört ett antal arkeologiska undersökningar längs den planerade vägsträckningen.
Föreliggande artikel behandlar en tidigneolitisk boplats i form av ett
kulturlager som framkom inom den sista etappen mellan Särslövsvägen och
Kölnans fritidsby. Boplatsen ligger på en mindre höjd och är omgiven av lågt
liggande partier som fordom utgjort våtmarker. Boplatsens omgivningar har
under stenåldern uppvisat en variationsrik biotop som gett tillgång till olika
försörjningsmöjligheter såsom jakt, fiske, boskapsskötsel och odling. Ungefär 500 m väster om boplatsen, vid Ängdala gård, ligger ett flintgruvs- och
dagbrottsområde vars äldsta dateringar är samtida med boplatsen. Ett par av
målen med undersökningen var bl a att fastställa boplatsens kulturella
förhållande till andra samtida boplatser samt att klarlägga boplatsens funktionella samband med flintutvinningsområdet.
De fynd som tillvaratogs under utgrävningen var keramik, ben, redskap
av flinta och avfall från redskapstillverkningen. Keramiken var mycket dåligt
bevarad och fragmenterad men man kan konstatera att man på boplatsen
haft olika typer av kärl, såsom trattbägare, öronkärl eller öronflaskor samt
lerskivor. Krukorna har förmodligen använts till förvaring och matlagning.
Minst 18 kärl av olika storlekar finns representerade i materialet. Dekoren
har också varierat; från ingen dekor alls till enkla rektangulära intryck under
mynningen till några kärl med intrycks- eller snörornamentik på kärlets hals
samt i två fall dekor även på buken, i form av kamstämpelintryck eller lodräta
vulster. Om man jämför keramikmaterialet med andra tidigneolitiska keramikmaterial i Skåne och i Danmark visar det sig att keramiken från
boplatsen hör till den s k Svenstorpsgruppen eller dess danska parallell
Svaleklint/Havnelevgruppen. Med ledning av detta kan keramiken dateras
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Sållning av kulturlagret på boplatsen. Anette Rosberg och Joakim Frejd.
Foto: Per Sarnäs.
till den äldre delen av tidigneolitikum, dock ej den allra äldsta.
Genomgången av flintmaterialet visar att man huvudsakligen har utnyttjat flinta av samma typ som har brutits i flintutvinningsområdet och att
flintknutorna inte har förts till boplatsen i obearbetat skick. Resultaten tyder
på att man har utnyttjat flintutvinningsområdet för att tillgodose huvudparten av sitt behov av flinta.
Fynden av käkdelar av svin och nötboskap, förkolnade sädeskorn och
tvärpilar visar på en blandad ekonomi med jakt, boskapsskötsel och odling.

Noter
' Nielsen & Rudebeck 1991.
Siech munel.
3 Thörn 1995.
Larsson 1984.
5 Larsson 1984 s 207 f.
6 Becker 1947.
2
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Larsson 1984.
Larsson 1992.
9 Liversage 1981.
10 Larsson 1984.
" Madsen & Petersen 1984, Madsen 1990.
12 Madsen 1990, Liversage 1992.
13 Rudebeck 1996.
14 Liden 1995
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Faktaruta
Tidigneolitikum
Stenåldern är uppdelad i tre delar: paleolitikum, mesolitikum och
neolitikum. De två första kallas även jägarstenålder (äldre stenålder) och
den sista bondestenålder. Tidigneolitikum, ca 4000-3300 f.Kr., är den
äldsta delen av bondestenåldern (yngre stenålder) och utgör övergången
mellan en huvudsaklig jägar-samlarekonomi och en boskaps- odlingsekonomi. Detta skifte innebar stora förändringar inte bara vad avser
näringsfånget utan även teknologiskt, t ex förändrades flintredskapen
och keramiken började användas mer allmänt. När det gäller hus och
bosättningsmönster medförde de ändrade förutsättningarna givetvis även
förändringar på dessa områden.
Inom forskningen har man bl a fokuserat intresset på införandet av
odling, hur och i vilken grad detta skett, samt vilken inverkan det har fått
på miljön. Ett annat alltid aktuellt problem är frågan om när man
egentligen kan säga att jordbruket infördes i Sverige och om detta skedde
via kontakter med omvärlden eller genom direkt invandring från kontinenten.
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"Caffe-Hus" i 1700-talets Malmö
Av HELGE ANDERSSON

Vid 1500-talets mitt kom kaffet till Europa, först till Konstantinopel, och
därifrån spreds det sedan under de följande hundra åren till övriga delar av
kontinenten, främst av köpmän från Venedig. Till Sverige kom kaffet först
i början av 1700-talet främst genom svenskar, som efter nederlaget vid
Poltava tillsammans med Karl XII flytt till Bender och där lärt känna
drycken, och turkar, som 1715 följde med kungen till Sverige och från sitt
hemland medförde kaffebruket.
För offentlig servering av kaffe inrättades redan under 1600-talet i större
städer, däribland London, Paris, Wien, Berlin, Leipzig och Hamburg, särskilda näringsställen, som kallades kaffehus. I Stockholm fanns redan 1728 ett
femtontal kaffehus.' Från början hade kaffehusen en speciell karaktär och
liknade mest en öppen sällskapsklubb, där man inte bara kunde dricka kaffe
utan också utbyta nyheter, diskutera politik, intrigera och fördriva tiden med
olika spel som biljard, bräde och schack. Redan 1708 talas det om "Lättingar
och syslolösa Wandringsmän uppå Krogar och Caffe-Hus".2
Kaffehusnäringen var under 1700-talet strängt reglerad genom olika
kungliga förordningar.3 Den, som idkade "Caffehus=näring" i de större
städerna, beskattades årligen med från 150 till 300 daler silvermynt. Kaffe
fick inte "kokas och säljas af någon annan än på Caffe-husen och där icke
på annat sätt än inom huset, men ingalunda bäras eller hämtas utom Hus".
Den, som bröt häremot, fick böta 100 daler silvermynt och "miste käril och
koppar". Om öppethållandet stadgades: "Ifrån d. 1. Aug. dl d. 1 Maij böra
alle krogar, kiällare och Caffe-hus wara tilslutne kl. 9. om aftonen, och ifrån
den 1. Maii fil d. 1. August. kl. 10. om aftonen". För överträdelse erlades
i penningböter 10 daler silvermynt, varav hälften tillföll församlingens eller
socknens fattiga och hälften angivaren (!). Sön- och helgdagar rådde totalförbud för "Billard= och Tryck= Taffel= Spehl på Kiällare och Caff&hus".
Ett exemplar av de kungliga förordningarna skulle vara anslaget på väggen
i alla "Wärds=hus, Caffe=hus, kiällare, krogar och Gästgifware=gårdar i
Städer och på landet".
Det tilltagande kaffedrickandet uppmärksammades snart av Collegium
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Kaffets åtta hälsobringande effekter enligt Carl von Linm‘ i "Almanach... 1747. Til
Stockholms horizont."

medicum, landets högsta hälsoövervakande ämbetsverk, som 1746 utfärdade en kungörelse om rådande överflöd och missbruk av kaffe. För att minska
kaffedrickandet infördes följande år en konsumtionsaccis på kaffe, varierande från 2 till 12 riksdaler silvermynt årligen beroende på vilken samhällsklass
man tillhörde.
När vidtagna åtgärder inte förmådde hejda kaffedrickandet, utfärdade
ständerna 1756 totalförbud mot kaffe. Förbudet genomdrevs av bondeståndet som en hämnd för att det tidigare nekats fri brännvinsbränning. Efter
tio års kaffeinförsel på olika smygvägar förnyades förbudet i samband med
överflödsförordningen 1766. Förbudet gällde uttryckligen all införsel och
allt bruk av kaffe. Trots detta fortsatte emellertid kaffet genom smuggling
att flöda i landet, och 1769 fann ständerna för gott att upphäva förbudet,
men kaffeinförseln belades nu åter med hög tull. Ett nytt kaffeförbud
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utfärdades 1794, men detta upphävdes redan 1796 vid Gustav IV Adolfs
trontillträde. Ytterligare kaffeförbud rådde 1799-1802 och 1817-22.
I en almanacka, gamla tiders vid sidan av bibel och psalmbok bland
gemene man mest spridda skrift, "Almanach... 1747. il Stockholms
Horizont," skrev naturforskaren och medicinprofessorn Carl von Linne en
informerande uppsats om kaffet, som han tillskriver inte mindre än åtta
hälsobringande effekter: "Coffee är då godt 1) för dem, som finna sig illa
disponerade efter starcka dryckar dagen förut intagne. 2) för dem, som äro
däste af en starck middags-måltid. 3) för dem, som hafwa god föda, men
intet arbete, hwaraf de gest blifwa tunge i kroppen; ty det giör en munter,
och en sömnig hierna wakande. 4) för dem, som plågas af migraine eller
wärck i halfwa hufwudet, hwilken på wissa tider igenkommer. 5) för dem,
som plågas af matskar. 6) för Fruentimmer, som intet hafwa sin ordinaire
räkning. 7) för dem, som äro förmycket feta och corpulente, och åstunda
blifwa magre. 8) Uti et slags colique, som kallas cardialgie eller Dal:karlarnes
Bälu, är ett par tassar Coffee utan såcker hastigt druckne ofta et promt
medicament" (matskar=maskar, cardialgie=kramp i magsäcken, tassar=koppar,
promt, egentligen prompt=osvikligt).
Det är märkligt att notera, att vid samma tid som Linne beskrev kaffet som
en hälsodryck, talade myndigheterna med Collegium medicum i spetsen om
missbruk av kaffe och försökte genom införande av konsumtionsaccis
minska kaffedrickandet, som omsider helt förbjöds. Förklaringen är den, att
för myndigheterna var omtanken om statsfinanserna det viktigaste. Genom
att klassa kaffet som en utländsk lyxvara, som belades med importförbud,
trodde man sig kunna förhindra, att valuta flödade ut ur landet. När försöket
misslyckats, släpptes importen fri, och för infört kaffe erlades tull, som gav
staten inkomster.
Från att i det gamla Danmark ha varit den till storleken andra staden näst
efter Köpenhamn förvandlades Malmö genom Roskildefreden 1658 till en
perifer svensk småstad. I 1700-talets början räknade Malmö 2.500-3.500
invånare, medan invånarantalet i århundradets senare hälft utgjorde 4.0005.000.
Till detta Malmö infördes enligt tull- och stadskasseräkenskaperna kaffe
första gången officiellt 1717. Det var ett parti "Caffe" på 90 skålpund (cirka
38 kilo) som den 16/2 infördes från Rostock i Nordtyskland av skepparen
David Oldenburg och förtullades av köpmannen Herman Diedrich Cook.
Varuvärdet var 134 daler och 24 öre silvermynt och tullavgiften 38 daler och
1 2/6 öre samma mynt.4 Det kan givetvis inte uteslutas, att kaffe tidigare kan
ha införts till Malmö vid sidan av tullen.
Åtta år efter den första officiella kaffeinförseln eller 1725 ansökte en
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Utsnitt av A. U. Isbergs karta över Malmö i forna och nuvarande dagar (1875). Vid X
gården nr. 536 vid Mäster Johansgatan, där löjtnant Nostwitz öppnade sitt kaffehus.
avdankad militär, "Lieutenanten Nostwitz" hos magistraten i Malmö om
tillstånd att i staden få inrätta ett "Caffee hus" och på prov driva detta till
årets slut för att se, om "han derwid finner sin utkomst."' Magistraten
beviljade den 18/8 löjtnant Nostwitz det sökta tillståndet att till årets slut
driva kaffehus i staden men framhöll, att om han fortsatte med rörelsen
kommande år, blev han skyldig att betala vederbörlig skatt. Magistraten
uppmanade löjtnant Nostwitz "at anständigt de til honom inkommande
gäster accomodera och med nödigt tillbehör sig förse, som han lofwade
efterkomma."' (accomodera=väl betjäna.)
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Nostwitz var 1725 mantalsskriven i gården nr 536 vid Mäster Johansgatan
i sedermera kvarteret nr 39 Liljan,6 och sannolikt var det här han öppnade
sitt kaffehus. Läget synes centralt och gynnsamt i närheten av Stortorget och
Lilla Torg, men rörelsen blev tydligen inte så lönsam. Nostwitz förekommer
inte i mantals- och skattelängder för 1726 och har tydligen lämnat staden.
Löjtnant Nostwitz kan vara identisk med en von Nostitz, som först var i
utländsk tjänst och sedan 1706 upptas som officer vid Pommerska dragonregementet.' Det kan i så fall betyda, att han under sin krigstjänst kommit
i kontakt med kaffehusen i kontinentens städer och vid återkomsten till
Sverige i sin sysslolöshet fått ickn att grunda det första kaffehuset i Malmö,
som emellertid kunde hållas i gång endast fyra månader.
Det skulle dröja nära ett halvt sekel eller ända till 1772, innan Malmö fick
sitt andra kaffehus (kaffeförbud rådde 1756-69). Det var den till staden
inflyttade förre frälseinspektoren Georg Friedrich Jerling, som hos magistraten den 25/8 ansökte om tillstånd att få etablera sig som "Tracteur" i Malmö
till tjänst för såväl stadens invånare som för resande.8 Traktören hade till
uppgift att "hålla spisning och till spisgäster försälja dricksvaror, dem de hos
därtill berättigade personer böra avhämta".9 I sin ansökan framhöll han
bland meriterna, att han varit mönsterskrivarel° vid Södra skånska kavalleriregementet till 1753 och därefter frälseinspektor först hos ryttmästare Carl
Niklas Cronacker" på Åkersbergs gård i Höör till 1763 och sedan vid
"Coyetiska egendomarna", d.v.s. Brodda och Svaneholm, fram till den 7/5
ansökningsåret. På grund av svag hälsa ville han nu försöka att försörja sig
på annat sätt. Rekommendationsbrev från överste Hans Henrik von Liewenu och ryttmästare Cronacker," båda vid Södra skånska kavalleriregementet, företeddes.
Stadens äldste (från 1862 stadsfullmäktige) fick ansökan på remiss men
avstyrkte med motivering, att både stadens invånare och resande kunde
erhålla önskad förplägnad hos stadens bryggare och gästgivare, där ingenting
saknades till vederbörandes tjänst. Åtskilliga hade tidigare efter erhållet
tillstånd som traktör inte kunnat försörja sig och inte varit staden till minsta
nytta.
Då Jerling fick kännedom om avstyrkandet i stadens äldste, återkom han
den 7/9 till magistraten med en ny ansökan, där han särskilt påpekade, att
han inte längre begärde att få hålla logi och traktering för resande, om det
skulle anses lända till förfång för andras näring. Han anhöll nu endast att
"få hålla Caffe och andre tillåtne drycker" till dem av stadens invånare, som
om vinterkvällar eller eljest behagade roa sig i hans hus. I sin nya ansökan
till magistraten framhöll Jerling, att han ägde "tfl Hustru et infödd Malmös
Barn," nämligen en dotter till snickare- och ritmästaren Caspar Eib, "som
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öfwer 30 års tid härstädes warit Borgare och skattdragare, hwars goda frägd
torde wara Högädle Magistraten bekant.""
Eftersom Jerling nu skriftligt förklarat, att han inte avsåg att hålla logi och
traktering för resande, varigenom andra, som förut innehade sådan rättighet,
skulle kunna lida något förfång, fann magistraten den 7/9 det därför skäligt
tillåta honom "at med Caffe och andre loflige Liqueurer" emot betalning
undfägna dem, som slikt af honom äskar"." Däremot förbjöds han strängeligen "at tillwärka Öhl eller Brennewin till Sahlu, utan bör slikt hos
wederbörande, som en sådan tillwärkningsrättighet är uppdragen, hämtas".'
Jerling var i mantals- och skattelängden 1773'6 tillsammans med hustrun
och pigan Catharina upptagen i gården nr 303 vid Adelgatan i sedermera
kvarteret nr 29 Hans Mickelsen, och förmodligen var det där han öppnade
sitt kaffehus. Läget var ypperligt, men liksom andra kaffehus under detta
sekel blev det ingen större framgång. Efter fyra år antog Jerling en befattning
i sitt tidigare yrke som godsinspektor på landet och flyttade 1776 från staden.
Sedan Jerling avflyttat, ansökte hos magistraten 1777 18/2 handelsmannen Hans Forsman om tillstånd att i Jerlings ställe "få hålla Caffe, Schocolade och andre liqueurer.' 4 Han påpekade särskilt, att han till den ändan hyrt
en gård, där han hade större utrymme än där han nu bodde "på det de herrar,
som om aftnarne åstunda på anständigt sätt roa sig, samt äta en smörgås med
mera, må kunna äga sin commodit&" (bekvämlighet). Härav framgår att
kaffehusen hade en helt manlig publik. Om damers bekvämlighet var det
inte tal. Forsman framhöll vidare, att han av flera vänner bland stadens
invånare blivit ombedd att söka tillstånd att i Jerlings ställe bli antagen som
"Tracteur".17
Magistraten förordnade 1777 19/2 Hans Forsman till traktör i Jerlings
ställe med "rättighet at här i staden hålla Caffe, Chokolade och andre
Lofgifne Liqueurer" för dem som sådant af honom begjära"."
Enligt mantalslängden 1776" var Hans Forsman skriven i gården nr 303
vid Adelgatan, där Jerling drev sitt kaffehus, och de båda torde ha känt
varandra och diskuterat övertagandet av rörelsen. Enligt mantalslängden
177720 hade nu Hans Forsman med hustru och piga flyttat till den större
gården Lilla Torget 1, där han öppnade sitt kaffehus. Också detta läge var
ypperligt för ett kaffehus med många besökare på torget.
I 1700-talets Malmö var det inte alltid lätt för tillresande att erhålla
kvarter och förtäring. I ett betänkande 178221 framhöll justitieborgmästare
Carl Fredrik Widegren,22 att magistraten på flera sätt beflitat sig om att
avhjälpa stadens brist på "Spisqwarter", men att försöken varit fruktlösa.
Bristen medförde svårigheter för officerarna vid stadens garnison men
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8.) 'Di ebwoch Oågtibg,bagar ffola alle .ropar , iållare och
Caffe-hug team tiffluttie til fl. 7. om aftonen, ifrån famnta tio af ben
fåregåenbe bagen, och ingen, utom bern, forn bår gafia och fpifa, uns
ber benne tib tir intåtar;, svib lo. bal. e:mt6 wite: och böra be, foul
fabane bågar bethfroa fl( berag tibtarft ifrån ginare något Våta
orhåmta, fabånt giåra bagen förut, innan fl. 7. eftertnibbagen. (c)
(.pc1) ma bem fom åro tvohne , at håmta fin fpig ifrån tvarbghtig.
filler hållare, ocI;
/ svitia åta hemma i fine Ramar, femma frihet på
( ivoch DtSgtibsbagatlånmag , fä tvål fom bem , btriffn på fås
Une ftåfien ordinairt fpifa, Abels fom °if ben, htvilfen år fiuf , od)
efter Medici f6rorbnanbe, eller fielf , långtar efter någon mat els
ler brnef , at ftorfia fig meb i fin (vaghet, må på fåbane bogar funs
na bårtitinnan farit* betiånag. nen på alle bftvrige bagar, ifrån b.
i. Aug. til b. i. Maij, bara alle ~ropar, hållare och Caffe-hug svara
tilfitstne fl 9. om aftonen, od) ifrån ben r. Maii , til ben i. Auguft.
_h. to. ont aftonen.
Förordning 1733 om öppethållande på bl. a. kaffehus (ur Modt‘es Lag- och Författningssamling 1730-39).
framför allt för hitkommande resande, "som i saknad af alt tillfälle emot
penningar få god och wällagad mat måste hos sina bekante af Stadens
Inwånare sjelfwa bjuda sig till gäster". En sådan olägenhet fann borgmästaren oförenlig med ordningen i en väl inrättad stad och fann det nödvändigt
att skyndsamt remittera ärendet till stadens äldste med anmodan att söka
förmå skickliga personer att åtaga sig dessa göromål. Detta blev också
magistratens beslut.
I detta för näringsställen gynnsamma klimat sökte ytterligare en avdankad
militär sin utkomst genom inrättande av ett kaffehus. Det var regementskommissarien23 Arvid Mörtberg, som hos magistraten 1783 25/10 ansökte
om "Previlegier till Caffehushållning och försälgning, hälst här i staden
ingen Caffe Kokare förut finnes, som therigenom kan sägas blifwa lidande"24
Det vill således synas som om Forsman nu upphört med sitt kaffehus vid
Lilla Torg. Mörtberg framhöll, att han efter trettioett år i kronans tjänst, både
hemma och i fält, under två år verkat som informator i Malmö för handelsmännens söner och döttrar. Inkomsterna från denna undervisning var
emellertid otillräckliga för att försörja hustru och två döttrar, och därför ville
han nu försöka etablera sig som kaffekokare. Enligt Svenska Akademiens
Ordbok betecknar kaffekokare både mansperson, som har till yrke att koka
kaffe och innehavare av kaffehus.25 Magistraten beviljade samma dag, 25/
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10, Mörtberg tillstånd "at här i Staden såsom Caffe Kokare hålla Caffe til
Salu för hwem slikt hos honom åstundar".26
Mörtberg var enligt mantalslängden 178327 skriven i gården nr 252 i
hörnet av Djäkne- och Baltzarsgatorna i sedermera kvarteret nr 46 von
Conow. I marginalen är om Mörtberg, hustru och de två döttrarna antecknat
"utfattige". I mantalslängderna 1784-8527 är familjen Mörtberg skriven i
gården nr 277 vid Kalendegatan inom samma kvarter. Mantalslängden för
178627 upptar familjen Mörtberg i gården nr 86 vid Rundelsgatan i sedermera kvarteret nr 14 Hjorten. I följande mantalslängd är om gården noterat
"öde". Inom detta kvarter skulle familjen Mörtberg ytterligare flytta. Enligt
mantalslängderna 1788-8928 var familjen Mörtberg skriven i granngården
nr 85 i hörnet av Rundels- och Kattsundsgatorna. Mantalslängderna 17909128 upptar familjen Mörtberg i gården nr 83 i hörnet av Kattsunds- och
Jerusalemsgatorna. Mantalslängden 179229 upptar kommissarie Mörtberg
ensam hos krögaren Hans Malmström i gården nr 55-56 vid Grönegatan
i sedermera kvarteret nr 13 Jerusalem. Enligt mantalslängden 180030 var
familjen Mörtberg åter samlad och skriven i gården nr 87 i sedermera
kvarteret nr 14 Hjorten. Om makarna är här noterat "gamle, utfattige".
Befrielsen ur eländet var nu nära. Redan 1806 avled hustrun Hedwig Sofia
Mörtberg i Malmö Garnisonsförsamlingmoch följdes tre år senare av maken.
Enligt Garnisonsförsamlingens dödbok avled Arvid Mörtberg 1809,65 år
gammal. Han står här antecknad som "Commissarien och fattighjonet".3'
Notisen vittnar om ett tragiskt människoöde.
Mörtberg gjorde ett försök att förbättra sin ställning. Hos magistraten
sökte han 178932 hjälp för att kunna resa till Karlskrona och under det
pågående kriget erbjuda Amiralitetet sina tjänster som fältrevisor. Han sade
sig ha fem års erfarenhet med pennan i det Pommerska kriget 1757-62. Med
en sådan tjänst skulle han också kunna bana väg för bättre utkomst i
framtiden för sig, hustrun och döttrarna. Inkomsterna från kaffekokandet
har troligen varit blygsamma. Från kronans tjänst hade han i årlig pension
200 daler silvermynt. Domboken för 1789 innehåller ingen uppgift om
ärendets vidare behandling i magistraten. Eftersom Mörtberg förblev mantalsskriven i Malmö, har hans erbjudande troligen inte antagits av Amiralitetet. Fred slöts också med Ryssland redan 1790.
I Abraham Ekerholms dagboksanteckningar för år 179233 omnämnes
flera gånger kommissarien Mörtberg, som gick under öknamnet "Moppa".
Han framstår i dagboken som begiven på starkare drycker än kaffe och något
av en driftkucku. Ekerholm berättar sålunda från en julbjudning, att Mörtberg var utklädd till julbock och "satt full som en so och var över hela ansiktet
struken med kimrök och skosmörja. Han var ett spektakel till kl. 9 slagen,
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Förordningar 1730 och 1731 om förbud mot spel och dobbel sön- och helgdagar på bl.
a. kaffehus (ur Mode'es Lag- och författningssamlingar 1730-39).

då han kördes ut". Från en annan bjudning berättar Ekerholm, att "där satt
Moppa eller den stollen Mörtberg, vilken jag gjorde några puts". En annan
gång var Mörtberg också utklädd till Harlekin.
Hos magistraten anhöll 1787 20/1 en till Malmö från Göteborg inflyttad
kapellmästare Henric La Haij om tillstånd att "hålla Caffeehus, Billard och
Wärdshus för Resande".34 Kapellmästaren hade drivit kaffehus med biljard
i Göteborg och hoppades nu, att sådana inrättningar skulle bliva "af
Respective Inwånare mera åstundade och mera lönande i Malmö, der ingen
för det närwarande finnes".35 Mörtberg hade således redan då upphört med
sitt kaffekokande. Efter remiss till stadens äldste, som samtyckt, beviljade
magistraten den 21 /2 tillstånd för La Haij att i staden inrätta "Caffee-hus
och Wärdshus dl Resandes beqwämlighet som ansökningen innehåller".34
Kapellmästare La Haij, som av namnet att döma tydligen var av utländsk
härkomst,36 framförde i en sirligt artig skrivelse till magistraten den 16/4 en
"ödmjuk tacksägelse" för det beviljade tillståndet.35 Han kände sig skyldig
att uppvakta magistraten personligen, men eftersom han ännu var "obekant
i Staden och ganska litet kännare i Swänska Språket" föredrog han att göra
det skriftligen och bad om förståelse för detta. Invandrarna hade även då sina
problem. Som ett ytterligare bevis på magistratens gunst skulle det vara "om
jag någon gång finge se Högädle Härrarne i mitt Logis eller Billiarden".
Någon skrivkunnig stadsbo har tydligen varit behjälplig vid upprättandet av
skrivelsen till magistraten.
Enligt mantalslängden 178828 var kapellmästare La Haij skriven i gården
nr 525 & 526 i hörnet av Väster- och Mäster Johansgatorna i sedermera
kvarteret nr 40 Frans Suell, där han hade sitt kaffehus. Till sin hjälp hade
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Kaffebeslaget, där statens fogdar ertappar några kaffedrickande damer, oljemålning 1800
av Per Nordqvist åsyftande 1794 års kaffeförbud.
han två "mademoiseller", två pigor och en dräng. Enligt mantalslängden för
följande år28 hade han flyttat till gården nr 338 i sedermera kvarteret nr 41b
Gripen. I mantalslängden 1790 är La Haij borta.
Kaffehusen i 1700-talets Malmö hade ingen större framgång. Alla var i
verksamhet endast kort tid, högst 4-6 år. Malmö var som redan nämnts en
perifer svensk småstad. I motsats till huvudstaden, där kaffehusen florerade,
fanns det tydligen i Malmö alltför få borgare, som hade tid och intresse att
utanför hemmet fördriva tiden med spel och politiska diskussioner. 1700talets kaffehus var föregångare till de kaféer och konditorier, som började
växa fram i det följande seklet, men det är en annan historia.

Källmaterial
Som underlag för denna uppsats har huvudsakligen använts material i
Malmö stadsarkiv, främst burskapsböckernas register, magistratsprotokoll,
inneliggande handlingar till dessa och mantalslängder. Endast sådana ansök32
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ningar om burskap, som uttryckligen gäller kaffeservering i den speciella
form som de dåtida kaffehusen hade, har här medtagits. Kaffe har troligen
också serverats i stadens krogar och gästgiverier med allmänt tillstånd, men
det är svårt att belägga och faller också utom ramen för denna undersökning.
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Min Morfar byggde Sveriges första Folkets
Hus
Av ANNE MARIE RÅDSTRÖM

Verket
Ett hus är betydelsefullt.
Det lärde jag mig redan när jag var mycket liten av Morfar. Inte minst
gällde det de tre hus jag förknippade med honom. Det var hans ljusgröna
stadsgård på Lugnet, där också fastrar och gammel-föräldrar bodde i olika
lägenheter. Det var hans lilla kolonistuga i Södra Sommarstaden där den
glödande Montbretian stod i givakt längs trädgårdsgången, Pimpinellen
doftade vid stugknuten, och Charlamovskin mognade med granna äpplen
på hösten.
Men viktigare ändå var det hus vi ofta besökte när vi var på väg mellan
mitt barndomshem vid Hantverkargatan och Morfars och Mormors hem
vid Östra Långgatan. Morfar kunde stanna upp ett ögonblick på Föreningsgatan vid hörnet av Skolgatan och titta på mig: skulle vi? Joo. Och så svängde
vi ner i Skolgatan och stannade utanför ett ståtligt tvåvåningshus.
Långt innan jag lärt mig bokstäverna och kunde läsa att det stod Folkets
Hus på skylt och anslagstavlor hade jag mitt eget namn på detta det finaste
huset vid Skolgatan i Malmö. Det var Morfars Hus.
Vi stod där utanför, och Morfar sa:
—Det där är Sveriges första Folkets Hus.
Den svarta mjuka filthatt han alltid bar avtecknade sig mycket högtidligt
mot fasaden från min femårsnivå.
—Och det har jag ritat. Jag var så kallad arkitekt, sa Morfar.
Att Morfar ritat ett hus var för mig ingenting märkvärdigt, så många
papper som han ritat fulla med hus åt mig. Ändå förstod jag att det var något
alldeles särskilt med det här huset.
När jag nu många år efteråt bläddrar i gamla papper och försöker erinra mig
vad Morfar berättade om "sitt" hus, så inser jag att bygget var något mycket
märkvärdigt. Varje träbit som byggstyrelsen tillhandlade sig från det avlägsna
Småland, eftersom ingen av de Malmöfirmor som levererade byggnadsvaror
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Johan Vilhelm Nordborg vi
rosenspalje% framför "som
marrummet" inne på gå
den till Östra Långgatan 1
på Lugnet.

ville sälja till "socialistbygget", betydde en seger. Varje tegelsten som murades
blev en manifestation av det som de alla trodde på som det viktigaste i livet.
Mycket av det jag hittar i arkiven bekräftar "sagorna" som Morfar
berättade. Sagorna om huset och omständigheterna kring bygget.
36

MIN MORFAR BYGGDE SVERIGES FÖRSTA FOLKETS HUS

Det är heller inte underligt att det hela så präglar mina tidiga barndomsminnen. Morfar — han hette Johan Vilhelm Nordborg — var inte den ende av
mina närstående som var involverad. Byggstyrelsens ordförande var min
mormors bror målaren Magnus Malmström. Och också arbetsledaren för
bygget muraren Per Persson kunde genom sin systers gifte med min mormors
andre bror Nils räknas till släkten.
Mitt barnsliga sinne förknippade på något sätt Folkets Hus och det politiska
liv som hörde dit med Köpenhamnsbåtarna och Danmark. Kanske hade jag
hört något om den tidiga danska fackföreningsrörelsen i samband med tal om
att Morfars syster Anna arbetat i Köpenhamn som cigarrmakerska. Men
framför allt är det bilden av Morfar när vi stod på Skeppsbron intill
Köpenhamnsbåtarna. Hur han pekade ner i hamnbassängens svarta vatten
intill båtarnas anläggningsplats och sa: att här, just här satt Mäster Palm i en
roddbåt och höll agitationstal för åhörarna på kajen när han inte lyckats hyra
någon lokal för möte. Ja, inte ens kunde få möjlighet att hålla möte utomhus.
Gick det inte att tala till folket på fast mark fick det bli från en båt på vattnet...
(Detta var troligen före det Mäster Palm-tal från ett päronträd på Almbacken
i Malmö, som brukar kallas Palms första framträdande.)

Per Persson
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Kanske hade Morfar också imiterat Palms märkliga rotvälska — en blandning av svenska, tyska och danska. Det danska var så självklart för mina
morföräldrars generation, vars språk var uppblandat med många danska ord.

Ett hus för det fria ordet
Tankesprånget från Mäster Palm i båten till byggandet av ett Folkets Hus
är inte långt. Det var ju just för det fria ordet, för mötesfrihet och yttrandefrihet man behövde ett hus. Yttrandefriheten var visserligen lagfäst men
att finna ett rum för detta fria tal var inte lätt. Den spirande arbetarrörelsen
behövde ett eget hus så att man inte skulle behöva krusa någon för att få hyra
lokal för möten och sammankomster. Ett eget hus. Ett Folkets Hus som Axel
Danielsson senare skulle komma att nämna det.
Tanken hade tänkts länge, för det var alltför ofta besvärligt att få hyra
lokaler för fackliga och politiska möten. De fackliga fick man till att börja
med tillåtelse att hålla på Malmö Rådhus (!) eftersom de styrande snarast
trodde att det rörde sig om skråsammankomster. Malmö Murarfackförening, den första fackföreningen i Malmö, bildades således på Rådhuset den
30 juli 1882. När min Morfar invaldes i denna förening våren 1885 hölls
mötena ännu på Rådhuset. Ja, det var faktiskt inte bara myndigheterna som
hade svårt att se skillnaden mellan det gamla skråväsendet och den nya
fackliga rörelsen. Morfar berättade att när han skulle väljas in i föreningen
fanns det gamla murare som opponerade sig eftersom han ännu inte var
gesäll! Det blev han först den 3 september samma år, och det året ändrade
han också sitt efternamn Jönsson till Nordborg.
Men när Axel Danielsson kom till Malmö och startade tidningen Arbetet
1887, vars starkaste stöd var just fackföreningarna, kom myndigheterna
underfund med att de här sammanslutningarna var av "samhällsupplösande
karaktär". Så då slogs Rådhusportarna igen.
De fackliga och de politiska mötena fick arbetarna sedan hålla i privata
bostäder, på hotell som Stockholm och Phoenix eller i nykterhetsfolkets
lokaler. Alltid oroliga att det skulle vara stopp nästa gång.
Önskemålet om ett "eget hus" hade alltså funnits ganska länge. Inte bara
i Malmö utan också på andra håll. I Kristianstad kom arbetarna således att
1890 köpa ett mindre trähus som ett slags föreningshus för arbetarnas och
nykterhetsfolkets möten.Men storstaden Malmös arbetare ville bygga ett eget
hus.
I november 1888 hade samtliga fackföreningars styrelser ett sammanträde
där man konstaterade "en föreningsbyggnad för närvarande vara af behofvet
påkalladt". Man började tom samla in pengar till ett sådant hus. Men därvid
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Folkets Hus-byggets första styrelse med Magnus Malmström som ordförande i ett bildarrangemangför den första jubileumsskriften vid 25-årsjubileet. Dock saknas bilder på två
av styrelseledamöterna: 1? Weiland och C.A. Svensson. Den sistnämnde kom som kassör
att spela en mycket betydelsefull roll under hela byggnadsarbetet.

blev det, och så småningom hade de insamlade medlen återbetalats. Allt
utom 10 öre.
Men längtan efter ett eget hus avtog inte. Behovet betonades av svårigheterna
att hyra lokaler till möten. Tanken hölls hela tiden levande.
Den 23 oktober 1891 var det dags för ett nytt försök. Det var en söndag
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och arbetarnas lediga dag. Man hade kallat till möte på Hotel Stockholm för
att "utse kandidater till en byggnadsinterimstyrelse". Ordförande vid mötet
var målaren Magnus Malmström, min Mormors äldre bror, och övriga
medlemmar i interimstyrelsen var muraren P. Persson, cigarrarbetaren P.
Weiland, snickare Pålsson, gjutare G. A. Löfstedt, handskmakare J. E
Carlsson och faktor C. A. Svensson. Några dagar senare var den ordinarie
styrelsen klar med Magnus Malmström som ordf , A. Nilsson sekr. och C.
A. Svensson kassör. Man beslöt bilda Byggnadsaktiebolaget Folkets Hus och
inbjöd till aktieteckning i två serier — en å 10 kr., en annan å 25 kr.
Aktiekapitalet skulle vara lägst 10.000 kr., högst 60.000.
Den 3 november hölls första verkliga mötet och då överlämnades 4 kr. och
32 öre som två dagar tidigare hopsamlats vid ett möte på Lilla Kvarngatan.
Denna summa blev, förstärkt med tioöringen från den tidigare byggkommitt61, Malmö Folkets Hus grundplåt.
Mer än trettio timmars arbete för en aktie
Man måste säga att det hela gick snabbt undan. Av protokollen ser man att
den flitiga styrelsen sammanträdde minst en gång i veckan, och villigheten
att teckna aktier var stor. Redan den 10 november rapporterades att inte
mindre än 7.490 kr i aktier hade tecknats på utsända listor.
Man kan fråga sig hur dessa människor hade råd. Aktieböckerna finns
kvar men de flesta namnen är för mig okända. Dem jag kan identifiera är
min Morfar som ju var murare, hans vän Johan Åberg som var målare,
"morbror Magnus" som var målare också han, Per Persson och "morbror
Nils" (Magnus yngre bror) som båda var murare. Timlönen för en murare
var vid den här tiden ungefär 30 öre. Målarna hade knappast mer — snarare
det motsatta. Det krävdes alltså mer än 30 timmars idogt arbete för att betala
en av de billigaste aktierna — ändå tecknade de nu nämnda personerna alla
mer än två aktier. Enstaka aktieägare har köpt aktier för ett par hundralappar.
Man ställde upp för "saken". Inte bara med frivilligt oavlönat arbete av
diverse slag — inte minst det administrativa som styrelsens ledning genomförde. Aktieteckning var inte det enda som krävdes. Det var också insamlingar, arrangemang och fester av diverse slag där man inte bara måste ställa
upp med sig själv och sitt arbete utan också ställa ekonomisk garanti för
åtaganden.
Man ordnade t ex utfärder. Till Bokskogen. Till Törringelund och Bökeberg. Morfar berättade om hur man abonnerade tågsätt med lok och vagnar
för sådana här utfärder. För att stenstadens vuxna och barn skulle se boken
slå ut och uppleva picnic i det gröna. Och för att man därigenom skulle få
en överskottsslant till Folkets Hus. Han berättade hur fruarna — det har ju
40
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alltid varit kvinnorna som haft det viktiga ansvaret för vardagsekonomi och
mat till man och barn — hur de grät och oroade sig: "Tänk om det blir regn
på söndag och inte tillräckligt många kommer för att betala slanten för
resan." Morfar skrattade för tydligen hade det aldrig gått så illa.
Men Mormor fnös och sa till sin Johan: "Asch — prata med tösen om
sant...
Inköp av tomt
Aktier tecknades alltså villigt, och upptänd av det breda gensvaret beslöt
styrelsen att se sig om efter en tomt.
Då började bekymren på allvar.
Man vände sig först till staden för tomtköp. Kanske räknade man med att
mötas av större förståelse från de offentliga myndigheterna än från privata
tomtägare — från "kapitalisterna". Men efter en lovande första kontakt blev
det kalla handen. Då började man ta kontakt med privatägarna.
Så småningom såg det ut som om man skulle nå framgång med den s k
Blixtbergska tomten i hörnet Södra Förstadsgatan/ Västra Långgatan. Allt
verkade så lovande att ombud sändes till Eslöv för att där förhandla med
sterbhusets representant. Men, läser man i protokollet, resan ledde ej "till
annat resultat än att sterbhusets ombud genom påverkan af obehöriga
personer söp sig full och utfor i de gröfsta oförskämdheter mot dem såsom
socialistdjäflar, fähundar och mera sådant". Ombuden fick återvända med
oförrättat ärende.
Bekymren fortsatte. Men slutligen fick man igenom ett köp. Det gällde
tomten nr VI i kv. Morkullan vid Skolgatan i Södra Förstaden — just den del
av staden där man i de allra flesta fall sökt få köpa tomt. Priset var 7.500 kr,
och köpet genomfördes av C.A.Svensson som var styrelsens kassör och
muraren Per Persson som skulle bli en av centralgestalterna i bygget. Kontant
lades 3.000 kr på bordet — resten skulle innestå mot inteckning i fastigheten.
Den som var villig att sälja till "socialisterna" var en handlande L.P. Kron.
Dags att bygga
Så hade man då en tomt och kunde börja tänka på att bygga. Naturligtvis
hade man under åren funderat över hur stort detta hus skulle vara. Antalet
rum. Antalet människor som skulle rymmas i de större salarna. Kunde
tidningen Arbetet tänkas flytta sin redaktion och sin officin till det nya
huset?
Styrelsens medlemmar beräknade och förhandlade. Man kom fram till att
det var ganska stora utrymmen som behövdes och ordentligt med samman42
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Folkets Hus arkitekt muraren Johan V Nordborg ungefär vid tiden då han skapade
ritningarna, 27 år gammal.
trädesrum. Tidningen förklarade sig villig att flytta till huset — "om det inte
blev för dyrt".
Men för att bygga huset och för att få byggnadstillstånd krävdes professionella ritningar. Per Persson var den i styrelsen som fick ansvaret för att
sådana togs fram. Och från sammanträde den 22 mars 1892 läser man:
"Efter en kort diskussion antogs P. Perssons och Joh. V. Nordborgs anbud
å 150 kroner. 75 kr utbetalas vid ritningarnas godkännande af byggnadsnämnden och återstoden vid husets afsynande." Hur dessa pengar sedan
fördelades mellan byggledare och arkitekt finns ingen upplysning om.
Varför valde Per Persson just Morfar att rita det hus han hade fått ansvaret
att bygga? Det fanns ju gott om murare som visat sitt intresse för Folkets
Hus-bygget genom att teckna aktier eller på annat sätt.
Jag tror att valet för Per Persson var ganska självklart. Han visste att Morfar
både hade en konstnärlig begåvning, och att han var väl utbildad i byggnadsritning. Visserligen hade han efter en kort skolgång börjat på murarställning43
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Ett uppslag i den unge Johans premiebokftån söndags- och aftonskolan. Det är "Romerska
kolonnordningar efter Vignola"— något av "arkitekturens Bibel". Uppslaget är arkitekturhistoriskt intressant. På hösten 1885 hade Johan som nybliven gesäll ändrat sitt namn till
Nordborg och signerat med sin nya namnteckning. Många år senare fick Malmö nya
Folkets Hus-arkitekt— den senare så berömde Klas Anshelm i Lund— boken i 50-årspresent
av Nordborgs dotterdotter och har på samma sida skrivit sin namnteckning.
arna redan som tolvåring, men han hade ambitiöst ökat på den knappa
skolgången. Först på Malmö Borgarskola. Sedan på Tekniska Afton- och
Söndagsskolan i Malmö. Där inskrevs han femton år gammal 1880 och
studerade på sin fritid under fem år. Vid två tillfällen fick han motta premier.
1885 — hans sista år vid skolan — tilldelades han boken "Romerska kolonnordningar efter Vignola. Handbok för arkitekter och konstruktörer" och på
försättsbladet läser man: "Belöning för framsteg i byggnadskonst och byggnadsritning tilldelad Johan Vilhelm Jönsson af Tekniska Afton- och Söndagsskolan i Malmö".
Hans kunnande var alltså troligen något utöver de andra murarnas.
Premieboken — Vignolas verk har enligt Nordisk Familj ebok "i århundraden
varit arkitekturens lagbok och rättesnöre" — kom säkert till nytta när
ritningarna till det så prestigefyllda bygget skulle framställas.
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Ritningar och byggnadslov
Morfars ritningar finns kvar i Stadsbyggnadskontorets arkiv i Malmö. De är
gjorda på ett ytterst tunt papper som räddats från att smulas sönder genom
att de på 20-talet fodrades upp på tunn linneväv, får jag veta.
Det är högtidligt att sitta med de stora ritningarna på bordet framför mig.
Plötsligt står händelserna hundra år tillbaka i tiden så nära. Jag kan se
Morfars vackra händer över det tunna, gulnade pappret. Säkert och stadigt
drar han det vassa pennstiftet i dessa fina, fina linjer som skapar det
dekorativa mönstret i murverket. Murförbanden som välver över fönsterbågarna. Från de gamla blekta fotografierna minns jag hans unga ansikte — han
var ju bara tjugosju år när han fick sig anförtrott detta viktiga ritningsuppdrag. Och jag kan höra glädjen i hans röst när vi står där i Skolgatan, och
han säger till sin lilla dotterdotter: "Jag var så kallad arkitekt".
Vid sammanträde den 4 maj 1892 godkände Byggnadsnämnden ritningarna
"öfver nybyggnad som Boktryckerifaktor C.A.Svensson och Muraren Per
Persson anmält för uppförande — — —; Och blefvo efter granskning ifrågavarande ritningar af Byggnadsnämnden godkända samt fastställda att lända
till efterrättelse."
För granskningen av ritningarna fick man betala kronor 15,40, för
påskriften av var och en av de fem ritningarna en krona och i protokollösen
två kronor. Summa kronor 22,40 som attesterats med signaturen P.P. Det
vill säga Per Persson.
I byggnadslovet underströks kraftigt villkoret att arbetet med bygget
skulle påbörjas inom ett år. Det var en onödig uppmaning till Folkets Husstyrelsen. Man var i allra högsta grad på bettet och klar att sätta igång
omgående. Per Persson utsågs till ledare för bygget och de som arbetade där
skulle ha avtalsenlig lön. D v s murarnas timlön skulle vara 32 öre, timmermännens 30 öre och arbetsmännens 20 öre. Per Persson skulle för sitt stora
ansvar som byggledare ha tre öre mer än sina murarkamrater. Alltså 35 öre
i timmen. Därutöver kunde frivilliga krafter få arbeta på kvällar och söndagar när de var lediga från sitt ordinarie arbete. Endast organiserade arbetare
skulle anlitas.
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Fasadritning till Folkets Hus — en vacker byggnad med dekorativa mureriarbeten och en
ståtlig fris på takfallet. I dag är tyvärr tegelspelet täckt av tjock puts.
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Första och andra våningarnas plan. I bottenvåningen ser man bl.a. två kakelugnsrum av
vilka Axel Danielsson bebodde det ena. Övervåningen domineras av den stora festsalen med
scen och läktare där ytterfrisens kolonner går igen i räcket.
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Ingen ville sälja till "socialistbygget"
Man stötte emellertid på stora svårigheter när det gällde att skaffa det
byggnadsmaterial som behövdes. De som i Malmö sålde byggnadsvaror ville
inte sälja till "socialistbygget", och var det någon som kunde låta tala med
sig så krävdes betalning för leveranserna i förskott. Man hade heller inte
tillräckligt med kontanter ännu genom aktieteckningen — aktierna betalades
i flera terminer — och ingen kreditgivningsanstalt ville ge Folkets Husbyggarna tillräckliga byggnadskreditiv.
Men också den saken klarade Magnus Malmström med sin administrativa
talang och sin affärsbegåvning. Han kom nämligen på iden att skapa en
"Garantiförening" som komplement till aktiestocken, något som mest liknar
ett bank- och låneinstitut. I en ordrik skrivelse, som trycktes som flygblad,
presenterar han sin ide. Han klarlägger vältaligt vilket solitt företag Folkets
Hus-bygget är, hur kostnaderna är fördelade, vilka lån och vilka säkerheter
som finns. Han spar inga ansträngningar för att övertyga sina läsare om
fördelen att investera i bygget, och han framhåller värdet av att inte "genom
pänningtransaktioner ligga i händerna på våra motståndare, hvilka helt
säkert vid minsta lönestrid eller annan för oss viktig fråga, skola peka på
inteckningarne i vårt hus och säga: 'Tig med eder, annars säga vi upp
inteckningarne, hvilka ni ju inte kunna inlösa och taga huset ifrån eder.'
Detta obehag befrias vi ifrån om vi själfva inneha våra inteckningar, d v s
arbetarne ha på sätt och vis betalt sitt församlingshus kontant." Han slutar
med att den intresserade kan tjäna 5 1/2 % ränta och daterar skrivelsen 28
maj 1892, undertecknar med sitt namn och sin adress: Östra Långgatan 14.
Till denna fastighet i kv. Näktergalen på Lugnet, som i dag är helt
utplånat, knyts på olika sätt de tre centralgestalterna när det gäller landets
första Folkets Hus. Den ägdes och hade byggts av timmermannen Nils
Matthisson Malmström och hans hustru Ingar Nilsdotter. Av deras fem barn
nådde tre vuxen ålder: sonen Magnus utan vars ledat- och organisationsbegåvning man frågar sig om det svåra bygget skulle ha kunnat föras i hamn.
Sonen Nils som — bortsett från att han själv tillhörde Folkets Hus-byggets
tillskyndare — genom sitt giftermål med Ida Persson blev svåger med dess
byggmästare. Dottern Karolina som var hustru till husets arkitekt.
Virke från Småland, tegel från Glumslöv
Men varken före garantiföreningens tillkomst eller efter var det lätt att skaffa
byggmaterial. Mestadels tvingades man göra sina affärer utanför Malmö. För
att skaffa trävarorna fick man resa ända till trakten av Växjö för att förhandla.
Det var en betydande utgift — 111 kr och 74 öre var enligt kassaboken
kostnaderna för den utsända deputationen. Men de utsända kom hem med
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ett avtal om hela virkesleveransen, och de man gjorde affärerna med var J.
Aug. Nilsson, Hå' ngryd, Lammhult och Gustaf Magnusson, Boatorp, Drev.
Alldeles litade man dock inte på affärens hållbarhet. En av smålänningarna
var nämligen nämndeman och skulle kanske dra sig ur det hela när det gick
upp för honom vad för ett bygge det var tal om. Ståndsperson som han ju
var...
Men avtalet höll, och man kan följa leveransernas debitering ide noggrant
förda kassaböckerna.
Teglet — Morfars älskade arbetsmaterial — kunde man däremot få på
närmre håll. Från Jöns Persson i Glumslöv, som t o m beviljade köparna
kredit. Frakten var det knepigare med. Teglet skulle skeppas ut över Bjerred
till Malmö, och skutskepparen krävde betalt för frakten innan lasten fick
lossas i hamnen. Mycket tegel gick åt. Den första leveransen kom den 26 juni
och sedan fortsatte det med 50.000 tegel i veckan. Över 400.000 tegelstenar
gick åt till bygget.
Murväggarna sköt i höjden och snart var det dags för golv och trappor.
Också för detta krävdes en man med skönhetssinne, och valet föll på Morfar
som mot en betalning av 500 kr lade golv och trappor i något som kallas

I trapporna kan man än i dag promenera över de eleganta Viktoriaplattorna och mosaiken
— också den utsmyckningen ett verk av husets arkitekt.
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viktoriaplattor och mosaik. Än i dag gläder det dekorativa schackrutemönstret och bårderna ögat.

Huset står klart
Det stora huset restes förvånande snabbt. I slutet av juni 1892 hade det första
teglet levererats, och på våren året därpå stod det klart att tas i bruk.
Visserligen var inte fasaden putsad ännu, och alla träarbeten skulle torka
under ett år innan man målade. Men det var ändå helt möjligt att använda
det vackra huset.
Glädjen måste ha varit enorm när de i bygget engagerade samlades till en
subskriberad fest påskafton den 1 april 1893. Det var traktering och dans
och kostnaden var 2 kronor och 50 öre per par. Det var dyrt, det förstår man.
Ty man kan i bevarade anteckningar se uttryck av förvåning över att
tillslutningen blev så stor trots den dryga kostnaden. Arrangemanget gav
förresten tillsammans med "fastighetsfästerna" den 2 och den 3 april — den
sista festdagen var det till och med "bal" — ett överskott på 227 kr och 58
öre.
Morfar var med, det vet jag, för ännu som gammal talade han om den
glada feststämningen och dansen som virvlade över hans nylagda golv. Om
Mormor var med vet jag inte — deras äldsta dotter, min mor, hade fötts den
sista juli året dessförinnan. Men det var hon säkert. Så tätt som släkten då
levde var det inga svårigheter att få barnvakt.
Musiken drillade. De dansandes fötter stampade i festsalens bräder och
ut i förrum och hallar över de granna viktoriaplattorna på Morfars golv. Strax
efter midnatt bars bålar in, och Axel Danielsson utbringade det första levet
för Folkets Hus som besvarades av rungande leverop. Nästa skål höjde han
för Magnus Malmström — och den skålen var denne sannerligen värd efter
att ha lotsat allt i hamn trots motigheterna. Elegant replikerade "morbror
Magnus" att intet skulle varit möjligt för honom och hans kolleger "därest
inte Malmö organiserade arbetare stått bi". Ytterligare skålar, ytterligare
tacktal för alla dessa som — medan de måste arbeta för brödfödan på annat
håll — slitit för att förverkliga drömmen om ett arbetarnas eget hus. Och för
det rådgivande fackutskottet som ställt sina speciella yrkeskunskaper till
förfogande. Det var de "hjelpare och rådgifvare" som styrelsen knutit till sig
enligt ett protokoll. D v s "herrar A. Clemmensen, J. Cronqvist och J.
Nordborg". Säkert rätade Morfar på ryggen för att på detta sätt bli apostroferad.
Festen fortsatte till tretiden på morgonen, då de festande skingrades
lyckliga och trötta.
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Invigningen
Nästa dag påskdagen den 2 april på kvällen skedde den högtidliga invigningen. Spåren efter gårdagens glada fest var borta. En estrad hade rests omgiven
av granar och en banderoll med orden "Frihet. Jämlikhet. Broderskap". Vid
motsatta kortänden på läktarens krön satt två sköldar med inskrifterna
"Organisation är makt" respektive "Enighet giver styrka".
Salen var sprängfylld när Magnus Malmström hälsade välkomna. Många
av de närvarande var samma personer som hade deltagit i gårdagskvällens
festligheter, och när man nu läser Axel Danielssons invigningstal undrar man
hur många som kunde hålla sig vakna.
Danielsson inleder nämligen sitt tal med en lång och invecklad allegori
— i jubileumsbandet från 1912 av hans verk upptar den delen av talet nästan
fem och en halv sida. Det handlar om en trädgårdsmästare och hans unga
dotter som ser staden med dess fabriker och bostadshus växa allt närmre
deras trädgårdsidyll. "Det låg pest i den förr så rena landtluften, och de
kringflygande sotflingorna slogo alt tätare ned på hans hvita blommor."
(Man tycker nästan att texten passar bättre på ett milj ömöte än vid en
arbetarrörelsens manifestation.) Så kommer "vidundret själf", nämligen
tomtjobbarna, "eleganta herrar med kalla blickar och skarpa profiler". Och
så dyker "murarne upp i sina blå blusar och hvita byxor, åtföljda af råa
kvinnor med väderbitna ansikten och blickar, som skrämde själfva hundarna
från bygget. De drucko öl ur flaskor, släckte kalk och rörde i hop murbruk."
Sista hälften av allegorien handlar om kärleken mellan trädgårdsmästarens
dotter och "en studerad karl" som för sin försörjning tvingats arbeta på
murarställningarna. Vilket han naturligtvis inte orkar utan faller ihop.
Medan arbetet fortsätter. "Så blef ett helt kvarter grundlagdt, och den stora
staden var där med dryckenskap, slagsmål, prostitution och trasor."
Nog är det ett märkligt tal vid en Folkets Hus-invigning där merparten
av auditoriet tillhörde just dessa byggarbetare som hade till yrke att bygga
den nya staden. Men kanske gick inte innehållet i dessa sövande poetiska
vändningar fram till dem, trötta som de var av den nattliga festen dagen
innan.
Det är nästan så att man ser hur de spritter till och vaknar upp när
Danielsson plötsligt ändrar ton, ropar "Medborgare!" och går över till den
betydligt kortare avslutande del av talet som verkligen berör Folkets Husbygget. Han talar om att det fria ordet är lösen, om "yttrandefriheten, den
heliga, okränkbara", om att huset ska vara "en säker tillflyktsort för förföljda
tankar". Men också att "tanken på ett eget Folkets Hus icke är framsprungen
ur något socialistiskt separatistbegär".
Nu är alla vakna och entusiastiska, och när Danielsson utbringar ett
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Axel Danielsson
fyrfaldigt leve för Folkets hus höjdes enligt Arbetets referat "ett högtidligt
hurrarop, som ljöd ut öfeer kvarteret och förkunnade att Folkets hus var
invigdt åt sitt höga ändamål."
Så följde en invigningssång författad av korkskäraren Henrik Menander,
"Arbetets söners" skapare, och ytterligare en rad talare. Bl.a. F.V Thorsson,
som sa att "detta hus vore den fästning, varifrån de projektiler skola
utslungas, vilka skola krossa den mur som skiljer klasserna åt". Så ytterligare
sång- och musiknummer, anföranden och leverop.
När allmänheten avtroppat samlades styrelsen "jämte en del andra personer som tagit närmare del i byggnadsarbetet" till en enkel sup6 Nöjda och
belåtna får man gissa, för det hade blivit ett ståtligt bygge.
En näsknäpp åt stockholmarna
Hur fint det var hade dock "stockholmarna" inte förstått. Tidningen Socialdemokraten hade nämligen i en artikel påskafton presenterat Malmö
Folkets Hus med bild och allt. Bl.a. kunde man läsa följande: "Gynnsamma
förhållanden — låga tomtpris och billigt material, ty byggnaden är af trä —
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och i förening med de södra partivännernas aldrig svikande offervillighet ha
möjliggjort ett tidigare realiserande nere i Malmö af en plan, som hos oss
knappt ännu är mer än en framtidstanke." Det sista konstaterandet svalde
Malmö-arbetarna som en läcker karamell. Även om det för dem naturligtvis
var självklart att man här nere i södern var mera framsynt och kreativ än man
var där långt uppe i norr, i Stockholm. Men att huset skulle vara byggt av
trä! Det var något man bemötte med löje snarare än vrede.
Arbetet upplyser sin Stockholmskollega om att "dörrarne, fönsterlufterna
och golfven äro af trä" men i övrigt är det tegel — "öfeer 400.000 tegelstenar",
viktoriaplattor och mosaik. "För öfrigt", noterar man med en litet försmädlig
Den stora festsalen dukad till fest. Det är tjugofemårsjubileet som firas. Litet framför de
andra sitter Magnus Malmström — ordförande från begynnelsen och alltfort — på sin
pinnstol. En markering inte bara för den ledande gestalt han varit när det gällt Folkets
Husbygget. Han är nu också en mäktig kommunalpamp.
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underton, "tillåter icke byggnadsordningen här i staden uppförande af
trähus".
Med illa dold förtjusning ger man stockholmarna en näsknäpp. Det var
ju inte bara det att Stockholm den tiden för malmöborna var något avlägset
och ovidkommande — man hade ju bevars Köpenhamn till granne! Den
tidens socialdemokratiska rörelse var också delad i två fraktioner, av vilka den
sydligare under Danielssons ledning var radikalare än huvudstadens med
Branting som ledare.
Ett ståtligt hus
Att huset var ståtligt det framgår tydligt av den lokala avisan Arbetets
hänförda beskrivning i det första numret efter påskhelgen.
Fasaden är vacker med ett omväxlande mönster i murararbetet. Det ser
man inte bara på Morfars ritningar utan också på gamla fotografier. Teglet
är omväxlande bart, omväxlande putsat och murförbanden ytterst dekorativa. Utmed takfallet löper en utskjutande skoning och därovanför, mitt på
fasaden, sträcker sig en vacker fris som ger Vignolas föreskrifter full rättvisa.
Mitt på frisen läses mot en mörk botten (jag vill minnas i guldbokstäver)
FOLKETS HUS. Idag är all denna skönhet borta. Fasaden är täckt med en
tjock, nästan äckligt gul puts och av frisen finns inte ett spår.
Inomhus är det utomordentligt inventiöst. I fasadbyggnadens andra
våning, som har en höjd av två normala våningar, finns festsalen som är
nästan 26 meter lång, 11 m bred och har över 7 meter i tak. Där finns en
nära sex meter bred läktare i ena sidan, vars eleganta räcke korresponderar
med den yttre frisens utformning. Så småningom ska salen upplysas av "två
stora gaskronor om hvardera 18 lågor samt några smärre lågor". Denna
armatur som beställts från Tyskland var emellertid ännu inte levererad, utan
en provisorisk belysning hade fått sprida ljus över invigningsfestligheterna.
Under festsalen finns i bottenvåningen norr om porten restaurationslokaler, söder om porten fackföreningssalen som rymmer ca 300 personer.
Bredvid denna ligger "redaktörens för Arbetet enskilda rum". I källaren två
möteslokaler rymmande vardera ca 200 personer. I södra flygeln tidningen
Arbetets lokaler i tre våningar. I norra flygeln expeditionslokaler och ytterligare möteslokaler.
Axel Danielsson som hyresgäst
Axel Danielsson var alltså hyresgäst i det hus han själv namngett. Det kändes
säkert både ärofullt och glädjande. Malmöarbetarna älskade Axel Danielsson. Morfar tog ofta ur sin bokhylla den tjocka röda boken som var ett urval
av Danielssons skrifter. Porträttet i guldtryck glimmade på omslaget, och ur
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När Axel Danielsson var död 1899 fördes han från Tyskland, där han avlidit på ett
sanatorium, till Folkets Hus i Malmö. I festsalen låg han på lit de parade, hyllad av partioch fackföreningsfolk i Malmö, som älskade sin legendariske ledare.
det röda boksnittet minns jag att små lappar stack fram som märken för vissa
av rubrikerna. Jag hörde med förvåning att många av artiklarna hade
Danielsson skrivit i fängelset, där han suttit inte mindre än aderton månader.
Jag kunde inte fatta att man kunde skriva i något så skrämmande som det
gallerförsedda stora huset långt borta på andra sidan Lundavägen.
Morfar hade från 1891 och under de två år prenumeration av Arbetet var
ett obligatorium varit sitt murarfacks uppbördsman av avgiften. Han berättade om hur han hotats med avsked från husbyggen; om hur tidningen,
gömd under arbetsblusen, fick smygas in på arbetsplatsen; om hur han mötts
med hugg och slag. Detta gjorde att jag tyckte att Morfars inkassouppgift
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föreföll lika riskfylld som redaktörns skriverier. Men i fängelse hamnade ju
Morfar inte.
Axel Danielsson hörde jag alltid nämnas med beundran och uppskattning
— och många gånger bläddrade Morfar fram bilden av den döde hjälten
liggande på lit de parade i Folkets hus festsal. Så mycket mera tragiskt är det,
att när jag nu letar i arkiven finna ett styrelseprotokoll i Folkets Husboken
från den 23 maj 1894 där paragraf 1 lyder: "Redaktör Danielsson blef
anmodad att betala resterande hyra men sade sig ej kunna, hvarför han blef
tillsagd att afflytta." Drygt tre månader senare läser mani ett annat protokoll:
"Behandlades en från styrelsen för Tryckeriaktiebolaget Framtiden inlämnad
skrifvelse om att erhålla det rum som är förhyrt af redaktör D. utan någon
förhöjning af nuvarande hyressumma. Beslut fattades om att öfverlämna
rummet den 1 oktober med vilkor att den nu förfallna hyran erlägges
antingen af bolaget eller genom dess förmedling af nuvarande hyresgäst."
Just detta år hade Danielsson skrivit kontrakt med Tryckeriaktiebolaget
Framtiden om en årslön av 1.820 kr för redaktörskapet av Arbetet.
Den 28 december 1899 dog Axel Danielsson på ett tyskt sanatorium. Som
död bars han åter in i Malmö Folkets Hus för vars tillkomst han med ordet
ivrigt hade kämpat.
Bibliotek och teater
Efter de tre festdagarna tog vardagen vid. Med styrelsesammanträden och
fackföreningsmöten. Bibliotek ställdes i ordning med bokhyllor och läsesal.
Bildningen var en viktig del i den spirande arbetarrörelsen. Att "kunskap är
makt" var en självklarhet, liksom strävan att erövra böckernas värld.
Den första tryckta bokkatalogen är från 1903, vari betonas att biblioteket
utgör "ett offentligt folkbibliotek"med en läsesal öppen från kl. 9 f m till kl.
10 på kvällen. Där finns tillgängliga "ett hundratal svenska tidningar,
representerande alla politiska färger", tidskrifter, skämttidningar och ett
antal utländska politiska tidningar. Låneavgiften för böcker är för medlemmar i partiet och facket 3 öre per bok och vecka, för andra låntagare det
dubbla. På katalogens 62 sidor återfinns ett rikt urval av både facklitteratur
inom olika områden — "vi kunna ej underlåta att framhålla gagnet af ett
flitigt användande af den rent kunskapsgifrande litteraturen" — och skönlitteratur, både svensk och i översättning. Här finns Almqvist, Blanche,
Bellman, Dickens, Dostojevskij, Fröding, Gorki, Selma Lagerlöf, Victor
Rydberg, Hjalmar Söderberg och Zola men också Mark Twain, Jules Verne
och Henrik Wraner. Förbluffande är en stor avdelning dramatik där man
hittar de flesta av Shakespeares och Strindbergs dramer.
En rad supplement till katalogen utkommer. Det sista är från år 1917, och
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Kultur och kunskap var viktiga i den unga arbetarrörelsen. I Folkets Hus skapade man
genast ett imponerande bibliotek, som var öppet också för allmänheten. En viktig
bildningsinsats före folkbibliotekens tid.
då har omfånget vuxit till 224 sidor. I alla katalogtrycken kan man läsa
följande tänkvärda ord om fritidens användande: "Det finns intet bättre sätt
att uppfylla dessa lediga stunder än god och underhållande läsning. Därmed
höjen I eder själfva och eder klass."
Också teater och dramatik var en viktig ingrediens i "rörelsen". Amatörteatern frodades, men redan i oktober invigningsåret gav Bror Hallbergs
sällskap den första professionella teaterförställningen i festsalen, där teaterpubliken bänkade sig på den klassiska modellen trästolar med svarvade
pinnar i ryggen. Folkets Hus-dramatiken skulle runt om i landet bli något
att speciellt vårda, och det skrevs en rad pjäser för uppförande just i Folkets
Hus-lokaler. Bl.a. av Karl-Erik Forsslund.
Vad jag minns från Folkets Hus-scenen i Malmö är nyårsrevyer. Sådana
hade införts redan 1898 av Herman Österdahl, en känd Malmöpublicist.
Teaterlivet i Malmö var på något sätt segregerat. Man gick med mor och far
och såg operett på Hippodromteatern. Sällskapet utökades med Morfar när
det blev nyår och dags för revy på Folkets Hus. Publiken i de båda salongerna
var med få undantag helt annorlunda.
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Trotjänare på Folkets Hus-scenen var Victor Hallin, Algot Larsson och
Anders Hellqvist, med Olga Hellqvist som stjärna och Harry Persson som
charmör. I min barndom satt man inte längre på pinnstolar. Men värmen
i den vid kvällens början kyliga lokalen steg också då till drivhusgrader i kapp
med munterheten på scenen och skrattåskorna i salongen.
Folkets Hus ska bevaras
Så småningom blev det gamla Folkets Hus på Skolgatan både för trångt och
för omodernt. Ritningar till ett nytt bygge projekterades av Westmans

1892 den 9 oktober — vilken festdag när tegelmurarna står där i sitt granna mönster! Och
takstolarna har rests över bygget! Bilden förmedlar den glädje Folkets Husbyggarna känner
när de rusar upp vid takstolen och svingar sina fanor.
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arkitektkontor i Lund, där den unge — sedermera så berömde — arkitekten
Klas Anshelm (1914-1980) höll i ritstiftet. Vid invigningen 1947 var
Morfar en hedrad gäst i salongen. Han föreföll nöjd med det nya huset men
skickade med dotterdottern följande hälsning till hennes vän Klas: "Bra.
Men inomhus använder man inte oputsad tegel!"
Nu är Morfar en av de pionjärer vars porträtt återfinns vid Mäster Palms
fötter på Robert Nilssons (1894-1980) polykroma keramikrelief, som avtecknar sig ståtligt mot den mörkröda tegelväggen i den stora entréhallen.
Det gamla Folkets Hus med sina annex står märkligt nog kvar. Märkligt nog,
ja. Ty rivningsvågen har gått hårt fram i den här trakten. 1979 föreslogs att
byggnaderna skulle byggnadsminnesförklaras; beslutet kom dock att stanna
vid s.k. Q-märkning av fastigheten. Men då hade redan frisen med orden
Folkets Hus försvunnit och den dekorativa fasaden är dold av tjock puts.
Ingenting av det vackra spelet mellan dekorativa murförband och släta
putsade ytor kan man se i dag. Vilket är förvånande med tanke på att huset
är klassat som bevarandevärt. Man kan fråga sig vad Q-märkningen egentligen omfattar. Arkitekturen? I så fall borde man snarast vårda sig om
skaparnas intentioner. Eller är det byggnadens ursprungliga nyttjande man
vill betona och slå vakt om? Alltså att detta är Sveriges första Folkets Hus.
Då borde man rimligen ha satt en skylt på huset som anger detta och med
en text som också berättar något om hur huset kommit till. Kanske med en
bild av hur huset såg ut från början. I dag är det säkert inte många som
känner det här husets historia.
Men används gör det.
Sveriges första Folkets Hus har blivit ett Ungdomens Hus där dånande
musikgrupper fått en tillflykt. Liksom huset tidigare varit "en säker tillflyktsort för förföljda tankar". Förmodligen skulle Morfar inte gilla musiken. Men
han skulle gilla att ungdomar har tagit över och håller huset levande. Ännu
hundra år efter det "socialistbygget" stod färdigt.

Människorna
Hur kunde de? Hur var det möjligt att genomföra detta stora pionjärbygge
helt i egen regi och med egna medel? Förmå folk att ge av sina magra slantar
och på olika sätt satsa så mycket av den korta fritid man hade i en tid när
ännu inte ens tio timmars arbetsdag var införd och heller inga lördagar var
lediga. Det kan man fråga sig i dag, när anslag och bidrag är en självklarhet
vid företag av den här storleksordningen.
När man betraktar de gamla bilderna från bygget, från mötena och
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demonstrationerna ville man gärna veta vad de avfotograferade människorna
tänkte. Hur de levde. Hur de bodde. Vad som drev dem. Vad de drömde om
framtiden. Man skulle vilja lyfta fram dem ur den grå massan, sätta namn
på var och en och få känna deras historia. Det låter sig tyvärr inte göra. Ingen
finns kvar att intervjua. Få i efterföljande generationer minns vad de gamla
sagt.
De tre jag kan räkna till min släkt — styrelseordföranden, byggherren och
arkitekten — kan jag skönja och i någon mån känna som personligheter.
Naturligtvis främst Morfar. Både för att han stod mig så nära och för att han
levde längst. Men också de andra — med litet stöd av några av deras ättlingar.

Det började på Lugnet
Jag tror att man i denna berättelse om ett hus ska försöka göra sig bekant
med ett annat hus — fastigheten Östra Långgatan 14 — som ter sig som något
centralt för tankarna kring Folkets Hus-bygget och där två av de tre hade sina
hem.
Man får då gå ytterligare en generation tillbaka. Till Nils Matthisson
Malmström, f. i Brågarp 1826. Han var timmerman till yrket, och att det
inte var något finsnickeri han sysslade med är den tunga byrå av hans hand,
som finns kvar i familjen, ett bevis för. Också hans vattenpass existerar ännu
— ett svartlackerat och gulddekorerat vackert smidesarbete.
Via en bosättning i Lund flyttade han till Malmö 1857 och gifte sig 26
november 1859 med Ingar Nilsdotter f. i Trullstorp 1833. Vid tiden för
giftermålet bodde hon i Kyrkheddinge.
Lugnet där Östra Långgatan låg i kv. Näktergalen utgjordes av mark som
en gång tillhört industrimagnaten Kockum. Kockums mekaniska verkstad
låg nämligen under 1800-talets första hälft mellan Regementsgatan och
Södra Förstadsgatan, ungefär runt nuvarande Davidshallsgatan. Vid mitten
av 1800-talet styckades mark öster om själva verkstadsområdet ut i tomter
för bebyggelse.
När huset med gatnumret nr 14 byggdes finns det inga noteringar om.
Men av en lånehandling från 4 juli 1870 då Ingar och Nils Malmström av
Sparbanken i Lund lånar 2.100 kr mot inteckning i "wår egande fastighet
och tomt" och med 6 % ränta kan man gissa att det tillkommit minst tio
år tidigare. Lånehandlingen avslutas nämligen med följande: "Hwarjemte
företeddes ett af denna Rådstufvu Rätt den 24 oktober 1859 för Timmergesällen Nils Malmström utfärdadt fästebref å andel betecknad med litt. ap
af tomten under qv 2 Lugnet kallad, wid Östra Långgatan i Södra Förstaden
härstädes."
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Ingar och Nils Mathisson
Malmström — till dem knöts
namnen på de tre ledande
gestalterna i Folkets Husbygget. Deras äldste son
Magnus var styrelseordförande och den drivande kraften,
svärsonen Johan husets arkitekt, och deras yngste son Nils
var svåger med byggledaren
Persson.

Fastigheten var från början endast ett envåningshus utmed gatan. 1870
söker — och får — "timmergesällen Malmström" byggnadstillstånd för en
gårdsfastighet i östra delen av tomten med två lägenheter i bottenvåningen
och ett spisrum på vinden. Lånet hos Sparbanken i Lund gäller denna
byggnation.
Åtta år senare är det dags för en ny utbyggnad. Nu är det gathuset som
ska bli större, och ombyggnaden är omfattande. Åt gatan bevaras fasaden
orörd, medan taket åt gårdssidan höjs och väggen muras på med en andra
våning. Den gamla vinden förvandlas därmed till en ganska rymlig bostad,
som man kommer upp till via en sluten trätrappa i porten.
Det ursprungliga enfamiljshuset har vuxit ut till ett bostadshus för flera
hushåll — oftast tillhör de släkten. Både när husägaren heter Nils Matthisson
Malmström och när han heter Johan V. Nordborg.
I Ingars och Nils äktenskap föddes fem barn: Sven Magnus E 8/6 1862, Nils
August E 21/5 1866, Karolina E 23/9 1868, Harald Alfred f. 3/3 1873 som
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bara fick leva två år och ytterligare en Harald som dog samma dag han föddes
i juni 1876.
Magnus utbildade sig till målare, Nils till murare och Karolina till
sömmerska.
Tjugo år gammal flyttade Magnus till Stockholm i november 1882 men
återvände till föräldrahemmet efter nästan på dagen ett år. Den19 februari
1887 gifte han sig med Mathilda Larsson, f. 1865 i Anderslöf. Det fanns nu
flera lägenheter i föräldrarnas fastighet och de fick sitt första hem här på
Östra Långgatan. De fick nio barn, av vilka två dog som små. Av de sju som
levde till vuxen ålder föddes på Östra Långgatan Ernst 1887, Gerda 1888,
Nils 1889, Otto 1893 och Thure 1897. Ytterligare två barn föddes sedan de
flyttat till en annan bostad, nämligen Signe 1900 och Gulli 1902 — den
senare dog ung.
Det var i Östra Långgatan 14 som mycket av planerna kring tillkomsten
av Folkets Hus smiddes. Det bevisas ju bl.a. av det förslag Magnus Malmström gjorde om skapande av en Garantiförening, en skrivelse som han
daterade den 28 maj 1892 med Östra Långgatan som adress.

Magnus Malmström — en ledaregestalt
Att Magnus Malmström skulle bli en ledande gestalt vid Folkets Hus-bygget
var väl naturligt. Han hade tidigt intresserat sig för politiken, blivit medlem
i den socialdemokratiska föreningen i Malmö och redan i maj 1886 medlem
i facket — han har nr 7 i målarfackföreningen i Malmö. Han skulle också
komma att göra en betydande politisk karriär inom kommunalpolitiken i
Malmö. Men Folkets Hus övergav han aldrig. Efter det bygget stod färdigt
var han ordförande i Folkets Hus-styrelsen till sin död. Efter tjugofem års
arbete där belönades han med ett golvur, på vilket tacksamheten för hans
insatser ingraverats på en silverplåt.
"Malmströmarna" — de kallades alltid så av oss andra i släkten — var
begåvade. De hade en kärv framtoning, var bestämda och också häftiga.
Särskilt de manliga Malmströmarna. Men också Mormor kunde bli skarp
i tonen.
För en karl som Magnus som stod i ledningen för så mycket var säkert
stränghet och beslutsamhet ofta en tillgång. Men det häftiga humöret var
tydligen så beryktat att man kunde tillåta sig att skämta litet med det. Det
förstår man av en intervju som gjordes med Magnus Malmström 1926 när
Malmö Arbetarkommun, som han var en av tillskyndarna till, firade sitt 25årsjubileum. Intervjuaren uppsöker honom på Malmö bageriaktiebolags
kontor, där han då är disponent. Han är i full fart med att räkna ut
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Utfdrder till bokskogen har alltid varit ett kärt söndagsnöje för Malmöborna. Här njuter
den energiske Magnus Malmström av friden i gröngräset tillsammans med sin familj.

personalens avlöningar, allt medan en elektrisk installation under mycket
buller görs i väggen.
Magnus Malmström var en stilig karl. Inte så lång men med den rondör
som hörde den tiden till. Intervjuaren nämner hans "ostyrigt burriga pojklockar och en högvälvd panna", men också de mörka blickar han kastar,
irriterad av det öronbedövande oväsendet i rummet. "Magnus är tydligen arg
som en bålgeting", konstaterar skribenten om denne partiveteran som nått
topparna inom kommunalpolitiken. Han var vid den här tiden ordförande
i drätselkammaren och hade alltså hand om stadens finanser. Ett uppdrag
som i dagens kommuner betitlas finansborgarråd.
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Han ser i intervjun med tillfredsställelse tillbaka på det faktum att de
politiska strävandena kunnat hållas samlade lokalt, och han berättar förtjust
att han "ofta hört borgerliga representanter avundas oss våra fasta organisationer, framför allt Arbetarkommunen, vars slagkraft under årens valstrider
de borgerliga så ofta varit i tillfälle att lära känna."
Magnus Malmström var politikern i släkten. Han hade börjat sin bana som
agitator, och det var snudd på att han redan 1902 hade kommit in i
stadsfullmäktige, men det var det där med röstskalan som satte krokben för
honom. Vid det första 40-gradiga valet 1910 valdes han emellertid in i
fullmäktige, som han sedan tillhörde till sin död.
Hans administrativa talang och affärssinne hade satts på prov och visat sin
stora kvalitet i Folkets Hus-bygget. Det var alltså inte så underligt att han
sedan lämnade målaryrket och blev disponent vid Malmö bageriaktiebolag.
I samband med disponentutnämningen flyttade familjen till en ståndsmässig bostad inom bolagets område vid Lundavägen 17.
Tolv sorgflorsbehängda spårvagnar
1926 var valår. I Arbetet den 14 oktober är Magnus Malmström en av de
aderton — alla män — som med sina foton illustrerar en helsida i Arbetet med
huvudrubriken: "Kom ihåg, på din röst beror utgången av valet!" Det är
tredje valkretsens kandidater som manar väljarna att se till att den majoritet
i stadsfullmäktige, som arbetarpartiet har, ska fortsätta. "Rätten att rösta
innebär även skyldighet därtill!", manar tidningen.
Magnus Malmström ställde alltså upp i valet som vanligt. Trots att hans
hälsa var vacklande. Och bara några veckor efter valet drabbades han av en
hjärnblödning. Han led också sedan tidigare av sockersjuka. Efter litet mer
än en månad på sjukhus dog han den 15 december 64 år gammal. Han stod
mitt uppe i livet och var i sin fulla kraft både i arbetet och i politiken.
Nu vid sin bortgång hyllades han som en betydelsefull person för Malmö
stad, som den kommunalpamp han var. I runan i Arbetet samma dag han
avled (Arbetet var då en eftermiddagstidning) erinras om att hans person
utgör "en stor del av arbetarrörelsens historia i Malmö." Inte minst har han
varit betydelsefull för tillkomsten av Folkets Hus och Folkets Park som säkert
Malmö arbetare i dag skulle ha haft om inte Magnus Malmström funnits,
skriver tidningen och fortsätter: "men det är lika säkert att dessa för oss och
arbetarrörelsen i denna landsända så betydelsefulla händelser då skulle
inträffat åtskilligt senare än vad som nu blev fallet." Och när det gällde det
kommunala livet var han fullt aktiv — ordförande som han var i drätselkammaren — då hjärnblödningen drabbade honom.
När jordfästningen skedde den 19 december var det ett storartat begrav64
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Magnus Malmström fick något av en statsmannabegravning, när han avlidit i december
1926 Här en bild från akten på ceremoniplatsen på Östra kyrkogården, där han hyllades
med sångkör, musikkår, tal och en skog av röda fanor.
ningståg som utgick från Allmänna sjukhusets kapell. Man startade i bilar
och till fots. Men vid Ludvigsros hållplats väntade tolv sorgflorsbehängda
spårvagnar för att föra alla som deltog i begravningen den långa vägen Södra
Förstadsgatan, Föreningsgatan, Sallerupsvägen ut till Östra kyrkogården —
en färd som enligt det uppgjorda programmet beräknades ta mer än en
timma. Efter likbilen körde familjen och släkten i bilar. Därefter en öppen
spårvägsvagn med hela fanborgen och slutligen alla spårvagnarna med
begravningsgästerna.
Framme vid kyrkogården skedde jordfästningen utomhus på den s k
ceremoniplatsen mot en skog av röda fanor, med orkestermusik, med
körsång och naturligtvis med massor av uppskattande tal. När begravnings65
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gästerna vände åter till staden täcktes den igenkastade graven av över
hundratalet kransar.
Byggledaren muraren Per Persson
Magnus Malmström har jag troligen sett någon gång fastän jag var alltför
liten för att minnas honom. Per Persson däremot mötte jag aldrig. Men ett
yttrande som kan knytas till honom — eller snarare till hans hustru — var
under hela min uppväxt något av ett talesätt i släkten.
Det var vid en begravning för någon i släkten ute på den skånska slätten
— det var ju vid sådana tillfällen man möttes, utbytte tankar och fick reda
på nyheter under de efterföljande kalasen. Per Perssons hustru Anna (f. i
Malmö 1863) och min mormor Karolina kände varandra väl. Anna Persson

Anna och Per Persson som
nygifta hos den legendariska
fotografOhm iMalmö. Kortet är från 1885.
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var glad att nu kunna visa upp sin nyblivne måg, pekade ut honom bland
begravningsgästerna och sa: "Det, Karolina, ä min måg. Han heter Per Edvin
och han ä så begåvad, så begåvad..."
Det var detta kärt uppskattande svärsmorsbetyg som blev något av ett
talesätt för oss, när någons intellektuella förtjänster skulle framhållas.
Det hela måste ha inträffat någon gång strax efter 1918, då dottern och
mågen gifte sig. Och Anna Persson hade rätt. Den unge mannen var mycket
begåvad, och han skulle så småningom bli både handelsminister, försvarsminister, jordbruksminister och finansminister. Han hette Per Edvin Sköld.
Per Persson fick aldrig uppleva den begåvade svärsonen. Han dog i Malmö
endast 47 år gammal av "hjärnslag" den 24 oktober 1908. Alltså av blodpropp i hjärnan eller hjärnblödning.
Också han var en son av den skånska landsbygden. Han var född i Hörby
1861, där fadern var gårdsdräng på Råby gård. Redan efter ett år flyttade
fadern med familjen till en gård i Genarp och fyra år därefter till Malmö,
där fadern tog arbete som arbetskarl, d v s grovarbetare. Så småningom fick
fadern en tjänst som vaktmästare vid Roskvistska stiftelsen,
I äktenskapet föddes elva barn. Äldst var sonen Per, och som nummer sex
i barnskaran kom dottern Ida, som föddes 1871 och som gifte sig med
Magnus Malmströms yngre bror Nils. Per Persson bodde med familjen på
skiftande adresser i Malmö tills han gifte sig 1885 med Anna Petersson som
hade blivit moderlös redan vid åtta års ålder. Han var då utlärd murare, ett
yrke som han började gå i lära för genast efter skolan.
Per Persson blev tidigt politiskt intresserad, engagerade sig aktivt inom
arbetarrörelsen och blev en av Axel Danielssons pålitliga bundsförvanter.
Men framför allt var han en betydelsefull person för det fackliga livet i
Malmö. Han var med och bildade murarfackföreningen i Malmö 1882 och
blev styrelsens sekreterare 1885, ett uppdrag som han uppehöll under några
år för att 1891 bli avdelningens ordf. under en period. Vid 1892 och 1893
års förbundskongresser var han avdelningens ombud, och vid den sistnämnda kongressen valdes han till förbundsordförande för ett år.
Etablerad som byggmästare
Utöver de speciella funktionerna inom facket får han omdömet att ha varit
en ovanligt intresserad och vaken medlem. Särskilt betonas hans betydelse
för den store kommunalmannen i Malmö Nils Persson, som var stadsfullmäktiges ordf. när han avled 1919. Han kallas "Nils Perssons lärare" och sägs
ha varit den som förde in denne på det verksamhetsfält där han skulle röna
så stora framgångar. Långt efter sin "lärares" död.
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Anna och Per Persson med sina tre äldsta barn. På mors arm sitter lilla Veraf 1891. Gossen
heter Edvin född 1888 — han blev framstående kommunalpolitiker i Malmö. Äldst är
dottern som är född 1886 och heter Edit. Hon gifte sig 1918 med Per Edvin Sköld som satt
sammanlagt 23 år i vårt lands regering. Han var jordbruksminister 1932-36, handelsminister 1936-38, försvarsminister 1938-45, jordbruksminister 1945-48, konsultativt
statsråd och ekonomisk samordningsminister 1948-49 och finansminister 1949-55.
Per Persson var murarfacket hängiven, och det kan tyckas förvånande att
han efter framgången med Folkets Hus-bygget etablerade sig som byggmästare. Låt vara i liten skala. Men därför är det inte sagt att han "bytte sida".
I Malmö byggmästareförenings historik nämns hans namn inte. Frågan är
om han överhuvudtaget var medlem i den föreningen. Kanske var det ett
alltför skakande steg att ta för en gammal fackföreningskämpe.
I murarfacket var han emellertid medlem hela livet. Det ska någon gång
ha ifrågasatts om detta egentligen var riktigt under hans byggmästartid. Men
Per Persson stod på sig och svarade: "Jag har arbetat så mycket för murarnas
organisation att jag inte kan lämna den, och jag går inte ifrån den förrän jag
blir utkörd."
Och utkörd blev han inte.
68

MIN MORFAR BYGGDE SVERIGES FÖRSTA FOLKETS HUS

I Folkets Hus-styrelsen kvarstod han till sin död. Det bygget betraktade
han som sitt livsverk. Några av hans senare byggen var troligen de fastigheter
han ägde vid sin död. Nämligen de båda hyreshusen i kv. Riga i Slottsstadens
"Vestra Plantagelyckorna", Lundbergsgatan 13 och Regementsgatan 68.
Under sina sista år drabbades han — enligt en runa i Arbetet — "av periodvis
återkommande sjukdom som tvang honom att dra sig tillbaka". Ändå kom
hans död överraskande för omgivningen, sägs det. Han hade väl sörjt för sin
hustru, som lämnades ensam med så många barn, den minsta endast fyra
år gammal. Huset vid Regementsgatan var taxerat till 95.000 kr, huset vid
Lundbergsgatan till 58.000 kr. Anna Persson levde som änka i trettiofyra år.
Hon dog inte förrän 1942, men då hade hon för länge sedan flyttat till en
annan del av staden, till Villa Gunnvik längst ut vid Lundavägen.

Arkitekten muraren Johan V. Nordborg
Miljön kring Morfar är för mig Östra Långgatan 14. Denna fastighet från
1800-talets mitt som inom sina väggar hyst många av funderingarna kring
Folkets Hus-byggets problem. Men dit flyttade han inte förrän han var 35
år gammal, då han 1900 köpte fastigheten för 8.000 kr av sin svärfar Nils
Malmström.
Morfar föddes i Malmö Caroli församling den 25 februari 1865. Hans
föräldrar var Anders Jönsson f. i V. Vemmerlöv 2 oktober 1836 och Boel
Olsdotter f. i Högseröd 18 februari 1836. Den vackra Boel var höggravid
när de gifte sig i Högseröd 21 november 1864. Redan två veckor efter
bröllopet var de skrivna i Malmö och bosatta i en fastighet i kv. Duvan
mellan Södra Promenaden och Nygatan, vilken ägdes av Boels syster och
svåger. Bland det enkla och sparsamma bohaget i deras nya hem fanns en
liten utdragbar och bäddbar tvåmanssoffa, blåmålad och dekorerad med
blommor, som sedan gått vidare i generationerna till dem som skulle sätta
bo, kallad "hemgiftasoffan".
Morfar hade börjat arbeta på byggnadsställningarna när han var tolv år,
men han hade ändå som nämnts hunnit med en extra skolgång vid Malmö
Borgarskola och gick sedan också i fem år vid Tekniska Afton- och Söndagsskolan. De knappa förhållandena under hans uppväxttid gjorde väl den nya
rörelsen, som talade om Jämlikhet och Broderskap, till ett självklart val för
honom. Han var emellertid ingen politiker utan en idealist, som trodde på
människans möjlighet till lycka och ett rikare liv, om alla fick tillgång till
utbildning och kunskap, och om olikheterna i människors förhållanden blev
mindre än de var på den tiden.
Han fick tre syskon: Anna f. 1867, Mathilda (hon kallades alltid bara
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Den blivande Folkets Husarkitekten ffg hos fotografen
1869. Lille Johan är bara
fyra år och porträtteras här
med systern Anna och föräldrarna Boel och Anders
Jönsson.
Thilda) f. 1872 och Axel f. 1875. (En tidigare broder Axel Lorentz hade fötts
1870 men dog redan som femåring.) Anna arbetade under ett par år i
Köpenhamn som cigarrmakerska. Thilda hade under en tid i hemmet en
ateljéför maskinstickning men arbetade senare och fram till pensioneringen
hos Zadigs tvål- och parfymfabrik. Axel blev typograf. Alla levde de upp i
hög ålder, och en stark familjesammanhållning gjorde att de alla var mig nära
under min uppväxttid. Också Morfars mor, en älskad Gammelfarmor i
spetsprydd svart sammetsschalett och blankt svart klotförkläde. Hon var
nästan 95 år när hon dog i april 1930, och jag minns tydligt den blomprydda
kistan som baxades ned för den smala och branta trappan från övervåningen
i Östra Långgatan och bars till den hästdragna likvagnen över det doftande
granriset, som var strött över kullerstenarna i gatan.
70

MIN MORFAR BYGGDE SVERIGES FÖRSTA FOLKETS HUS

Murarpilsnern och nykterheten
När Mormor och Morfar gifte sig den 7 november 1891 hölls bröllopet på
Lorentzgatan 9, där de hade sitt första hem, och bröllopsgästerna inbjöds till
vigselakten och den efterföljande festen med elegant tryckta bjudningskort.
Lorentzgatan 9 låg i kv. Katten på Lugnet och var en stor fastighet med
lägenheter för flera familjer. Den ägdes av en morbror till Mormor, den
ogifte lantbrukaren Harald Nilsson i Mossheddinge, och 1919 när morbrodern dog skulle Mormor, hennes två bröder och många kusiner ärva
fastigheten. Den såldes nästan omgående. I dag är den liksom allt annat på
Lugnet riven och borta.
Den 31 juli 1892 fick Karolina och Johan sitt första barn Lilly Johanna
Karolina, min mor. Långt senare efter det de flyttat till Östra Långgatan fick
de ytterligare en dotter Elly Valborg Vilhelmina som föddes den 5 januari
1904.
Om livet på Lorentzgatan — där alltså ritningarna till Sveriges första

Karolina och Johan Nordborg med dottern Lilly. Bilden är tagen 1893 eller
1894, alltså ganska snart efter det Folkets Hus hade invigts.
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Folkets Hus med all sannolikhet förfärdigades — vet jag egentligen ingenting.
Bara att Morfar en gång vid en fest — det påstods att det rent av var vid
bröllopet — skulle ha halkat i en trappa och spräckt byxbaken. En fadäs som
ibland påstods ha varit den egentliga anledningen till att han senare gick in
i Goodtemplarorden och blev nykterist resten av sitt liv.
Intresset för nykterhet var ju ett led i arbetarrörelsens allmänna kamp för
människovärdet, och nykterhetsföreningarna värvade också många medlemmar bland arbetarna. Men man talade inte bara om helnykterhet. I
Malmö murarefackförenings program av 1889 läser man bl.a.: "Medlem
som vid sammanträdet befinner sig synbarligen berusad och med högljutt
tal vid pågående överläggning stör mötet, får icke närvara", och den som "för

Johan Nordborg och svågern
Nils Malmström hos fotografen under ett byggjobb i
Helsingborg. De står med var
sin pilsner inför fotografen —
"muralpilsnern" var ju vida
beryktad. Det vittnar om Johan Nordborgs tolerans, att
han hela livet sparade den
här bilden i sin fotosamling
trots att han största delen av
sitt liv var nykterhetsvän och
medlem i IOGT
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ett supigt och vanhedrande levnadssätt, kan efter först vara varnad uteslutas
ur föreningen." Ändå dracks det en hel del inom facket i festliga sammanhang. Det förstår man när man ser att det tömdes 60 liter punsch vid en
faninvigning hos Göteborgs murarefackförening 1892. Knappt tjugo år
senare räknades dock bland deltagarna i 1910 års förbundskongress 41
absolutister bland 69 kongressdeltagare.
"Murarepilsnern" då? Pilsnerflaskan förknippades ju på ett alldeles särskilt
sätt med murarna. Det har sagts, att svettningen vid det tunga arbetet och
kalkdammets inverkan på slemhinnorna "åstadkom en stark törst". Men
också att pilsnern tidigt under den fackliga rörelsens tid ofta byttes ut mot
mjölk. Dock inte av alla, även om det inte var så nådigt att springa omkring
på byggställningarna annat än på nyktra ben.
Morfar blev medlem i IOGT-logen Frans Suell 1910, och jag ser honom
tydligt med Karolina vid armen troget vandra till möte på Concordia. Också
kan jag minnas hans vrede över att under motbokstiden ha blivit antastad
av en langare på Möllevångstorget. Morfar hade slagit sig ner på en bänk vid
torget, kanske för att beundra Axel Ebbes staty Arbetets ära. Då kom en karl
fram till honom och frågade om han ville ha brännvin eller konjak och hur
mycket. När Morfar argt sa ifrån att han inget alls ville ha, sa karlen: "Va
fan sitter du då utåt med tårna för?" Morfar var så upprörd att han inte
orkade gå hela vägen hem utan kom till oss på Hantverkargatan, som låg
närmre, för att lugna ner sig.
Stadsgården på Lugnet
Om jag inte vet mycket om Lorentzgatan så är mina minnen desto starkare
från Östra Långgatan 14 — Morfars ljusgröna stadsgård som blev ett centrum
för släkten. Där bodde nämligen alla hans familjemedlemmar utom lillebror
Axel med hustru och barn. I gathusets övervåning bodde Morfars mor och
hans syster Anna i två rum och kök med snedtak och takfönster — huset var
ju envånings åt gatan, tvåvånings åt gården. Ibland var det ena rummet
uthyrt. I gårdshuset bodde till höger i farstun faster Thilda — mestadels med
en väninna som delade med henne hyran av den lilla tvårumslägenheten. Till
vänster i farstun hade tidigare bott fastighetens förra ägare på något slags
"undantag" d v s mormors föräldrar Nils och Ingar Malmström, som då var
gamla och behövde dottern Karolinas närhet och stöd. I gårdhuset fanns
också ett ateljéliknande vindsrum, under många år bebott av Morfars vän
målaren Johan Åberg.
Själva bodde Mormor och Morfar i gathusets nedervåning. Det fanns en
ingång och farstu direkt från gatan till denna husets "paradvåning" men jag
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Östra Långgatan 14 som Johan Nordborg köpte av sin svärfar 1900. Här i 7finentri‘n"
med hustru Karolina och döttrarna Lilly och Elly. Tv. om porten finns en skylt att "All
slags maskinstickning utföres"— det är lillasyster Thilda som just då har stickverkstad i sin
bostad i gårdshuset.

kan bara minnas att jag en enda gång kom in den vägen. Det var den dag
jag tog studenten och hade fått låna nycklarna av Mormor och Morfar för
att jag och mina kamrater i den fina privata flickskolan — uppmuntrade av
godis och förfriskningar — där skulle få vänta ut det några timmar långa
sammanträdet med censorerna och skolans kollegium, som skulle avgöra om
vi kunde godkännas för examen.
Alltid annars gick man genom det fuktdoftande portvalvet köksvägen till
Mormor och Morfar. Själva porten var delad i tre delar, och i den mittersta
öppnade man en dörr genom att vrida en blankpolerad mässingsring. På
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vägen över portgångens kullerstenar passerade man till vänster dörren som
ledde till trappan upp till Gammelfarmor och faster Anna. Till höger ledde
en annan öppen trappa upp till den hushalvans övervåning dit det aldrig var
tal om att man skulle våga sig upp. Morfar ägde nämligen bara den vänstra
hushalvan. Den högra — Östra Långgatan 16 — var en främmande värld ägd
av smeden Ekberg. Från hans smedja på gården kom ett mäktigt buller och
en stickande lukt av järn och eld. I mittgränsen stod gårdspumpen vid en
unken avloppsbrunn.

Så såg det ut i ett Lugnet-hem
Mormors kök var långsmalt och doftar i mitt minne plättar och jordgubbsylt. Närmast fönstret diskhon och den zinkklädda bänken. Längst in
vedspisen, som vad jag kan minnas det aldrig eldades i, och ovanpå den ett
gaskök och en gasugn. I den inre kortväggen ledde en dörr in till skafferiet
eller spiskammaren som det heter på skånska.
Från köket kom man in i det rum med fönster åt gården där Mormor och
Morfar levde sitt vardagsliv. En kamin i hörnet spred värme och trivsel —
senare skulle det moderniseras, och värmeledningselementen gjorde entre.
Möbleringen bestod av det nödvändigaste. Mormors imperialsäng. Morfars
dyscha. Ett skåp, i gulaktig ådermålning, med dörrar och lådor och ett stort
runt bord med flera stolar kring. Morfars rökattiraljer på ett litet pelarbord
med marmorskiva. Mormors symaskin och hennes "provningsspegel" — en
tungramad, litet illa medfaren tingest vars brunmålning jag, sedan jag ärvt
den, upptäckte dolde en guldram. Den hade väl målats över för att det i ett
arbetarhem inte var lämpligt med en spegel som skimrade i guld, inte ens
om frun i huset var en högt respekterad sömmerska med en ansedd kundkrets. (Många år efter Mormors död var jag på intervuuppdrag hos Per Albin
Hanssons Sigrid, som haft modeaffär något kvarter från Östra Långgatan
och som berättade hur glad hon blev när hon fick sy hattar till Karolina
Nordborgs kräsna kunder.) Pendeln i den långsmala skulpterade klockan på
väggen lyste däremot som guld genom den glasade klockdörren, och vid
varje hel- och halvslag klämtade den milt och melodiöst.
Mot gatan vette "ytterrummet" med sina två fönster, kyligt och oeldat. Här
stod en högryggad inventionssoffa. Ett utdragbart stort matbord med stolar.
Byffe och serveringsskåp där kaffeservisen i nysilver, högfotade tårtfat i
pressglas, frukt- och konfektskålar i kristall tronade. På väggarna några
stilleben i tryck och på den höga soffryggens hylla bl.a. en rad vita gäss i
porslin. Allra finast var Morfars tre Rörstrandstallrikar. Den ena med Brantings porträtt, den andra med Thorssons. På den tredje kunde man läsa texten
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Tallrikarna med porträtt av
Branting och Thorsson var
klenoder i hemmet, men en
minnestallrik från kungamötet 1914 var lika respekterad. Den har dock hamnat
utanför kamerans fokus på
denna bild av Johan och
Karolina i ytterrummet, när
de kunde fira sitt guldbröllop.
"Konungamötet i Malmö 1914" och ur små ovaler tittade fram deras majestäter Gustaf V av Sverige, Kristian X av Danmark och Haakon IV av Norge.
Ytterrummet tillhörde högtidsdagar och festligheter. Allra oftast samlades
"tolvaklubben" här. Det var Mormors och Morfars flitiga umgänge med äkta
paren Collin och Erlandsson. Kortspelandet var inte syndfullare än att man
som barn kunde vara med när kaffet efter kvällsmaten dracks ur de tunna
rödrosiga kopparna. Någon gång var en liten ljuslockig pojke i blå sammetskostym med farmor och farfar Erlandsson. Ingen kunde då ana att den lille
en gång skulle bli en av våra mest älskade skådespelare. Gossen var nämligen
Jan Malmsjö.

a

Sommarrum och hodda
Det fanns ytterligare ett rum i Mormors och Morfars lägenhet. Sommarrummet. Det hade tillkommit senare än de övriga delarna av huset och kan kallas
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Karolina och Johan Nordborg med döttrarna Lilly och Elly på gårdens uteplats, där det
också är en elegant paviljong med vackert krön — en begynnelse till sommarrummet, som
när detta senare byggs åJren dörr till själva våningen i husets bortre fönster.
ett slags mellanting mellan ett rum och en väl inbyggd veranda. Till sommarrummet ledde två glasade dörrar från vardagens rum. Den mest imponerande
möbeln i sommarrummet var Mormors kassaskåp, högt som en fullvuxen
människa och med två tunga dörrar i framsidan. Det glittrade i guld och lyste
i ljust grönt och var dekorerat med fornnordiska slingor och drakhuvuden.
Man visste ju från sagorna att det var drakarna som vaktade guldet.
Kassaskåpet stod där som något helt osannolikt i detta hem där eventuellt
tal om pengar handlade om vardagens behov och minimal trygghet för alla
och inte var något som samlades på hög. Men skåpet hade med Mormors
förtroendeuppdrag att göra. Hon var kassör i sjukkassan Friska kvinnor och
77

MIN MORFAR BYGGDE SVERIGES FÖRSTA FOLKETS HUS

Gårdshuset i gult tegel och med vindskupa
i takvåningen. Och i rabatten en enastående blomsterprakt av liljor och hortensia.
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begravningskassan Hjälpsamhet. Varje vecka hade hon mottagning. Tog
emot en krona — eller kanske mindre — hårt hållen av kvinnor med som jag
minns ständigt trådslitna fingervantar. Förde in och räknade ihop i kvinnans
tunna medlemsbok med brunflammigt papper kring de styva pärmarna.
I övrigt var rummet möblerat med lätta stolar och bord och en graciös
soffa. Det hade alltid karaktär av sommar och ljus även om snön låg på
marken och kylan slog emot en genom de enkla fönsterrutor som täckte ena
långväggen med dörren mot gården mitt i. Därutanför var något som vi idag
skulle kalla uteplats. En slags möblerad pergola där sommartid skära rosor
klängde i vit spalje.
Mellan gathus och gårdhus löpte ett långt uthus. Där fanns Morfars "hodda", fylld med "skatter" tills andra världskrigets vindsröjningskrav förvisade
det som kanske kunnat bli antikviteter till sopbacken. Här hade Morfar
också sitt förråd av stegar, redskap och material, som togs fram varje vår när
han, yrkesstolt som han var, grönkalkade sin del av fastigheten. Förargad
över att smeden Ekberg inte hade samma ambitioner. I "hoddan" blötlade
han lutfisk åt släktens alla familjer på Annadagen så att den skulle vara färdig
till jul.
I längan fanns också någon bod för hyresgästernas ved och kol, och tre
dass med snedställda spjälor i dörrarnas överhalvor. Dassens järntunnor
"budades", d v s tömdes, troligen en gång i veckan, men sådant talade man
inte om. Någon gång när man sov över hos Mormor och Morfar kunde man
genom sömnen i tidig morgontimma höra ett buller på gården som troligen
var "budarna".
Uthusraden vette mot en praktfull rabatt och ett jättelikt syrenträd med
ljuslila blommor.
Så bodde arkitekten till Sveriges första Folkets Hus. Tills han efter Mormors
död 1948 sålde fastigheten för 25.000 kr och flyttade till en liten lägenhet
i det hus på Exercisgatan, där mina föräldrar bodde.
Anna Stenberg första kvinnan i Malmö stadsfullmäktige
I slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet var det säkert ett ganska livligt
politiskt liv med mycket diskussioner i Östra Långgatan 14. Kring Magnus
Malmström samlades de politiskt aktiva så länge han bodde där.
Men på Morfars och Mormors tid var det annorlunda. Morfar deltog inte
aktivt i det politiska livet — för honom fick det räcka med facket. Där hade
han vid ett par tillfällen suttit i den lokala styrelsen men också varit
avdelningens delegat vid 1894 års förbundskongress och valdes då till
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ledamot av förbundsstyrelsen 1894-1896. Kongressåret 1894-1895 var han
förbundskassör.
Den enda politiker jag kan minnas från morföräldrahemmet är Anna
Stenberg, som 1910 kom in i Malmö stadsfullmäktige som första kvinna.
När hennes arbetsgivare fick veta detta, fick hon omedelbart avsked.Vad hon
då hade för arbete minns jag inte men väl Morfars indignation när han
berättade om händelsen. Och att Mormor vid de tillfällena inte heller kom
med sin vanliga kommentar. "Asch — prata med tösen om sånt..."
Anna Stenberg har gått till historien som kvinnan som i stadsfullmäktige
motionerade om införandet av offentliga toaletter i Malmö. Och hon fick
faktiskt gehör för sin djärva men mänskovänliga ide. Toaletter byggdes på
flera håll i stan, och de gick aldrig under annat namn än "Stenbergs villor".
I Folkets Hus var hon engagerad i biblioteket och läsesalen.
Anna Stenbergs närvaro i hemmet hade med Mormors kassaskåp och
hennes förtroendeuppdrag att göra. Anna Stenberg var nämligen den drivande kraften inom de sammanslutningar, där Mormor svarade för den
ekonomiska sidan. De båda damerna var helt olika personligheter. Mormor
— svårt plågad av värk och annan sjukdom — var allvarlig men ordentlig,
arbetsam och plikttrogen. Anna Stenberg minns jag som en frodig, rödblommig och glad — men litet sträng — tant som gärna sa något roligt till en unge
och samtidigt rufsade om henne ganska hårdhänt. Hon var majestätisk där
hon stod i sitt salustånd i den vackra tegelborg som var Södra Saluhallen,
och hennes runda ansikte lyste som ett grant juläpple mellan ostarna som
travades på disken. Kunden Mormor och affärsidkerskan Stenberg höll en
litet avmätt och avvaktande ton medan kommersen pågick och Mormor
kritiskt valde bland ostbitarna. Man kan säkert inte säga att de båda damerna
direkt var vänner, men de högaktade varandra och samarbetade väl.
Även om Mormor kunde snörpa litet på munnen och Morfar grymta litet
när Anna Stenberg gått ut genom dörren.
På något sätt var det nämligen nog inte riktigt comme il faut att kvinnor
skulle vara så aktiva i politiken — den var i första hand männens värld där
kvinnorna skulle vara de stödjande och lojala men hålla sig litet i bakgrunden. Men indignationen över hur Anna Stenberg behandlats av sin arbetsgivare när hon blev stadsfullmäktigeledamot var både äkta och djupt känd.
I en sådan situation var likställigheten mellan man och kvinna fullkomlig.
"Malmörevolutionen" 1890
Att Morfars berättelser ofta var politik förstod naturligtvis inte ett litet barn.
För mig var det sagor. Ofta spännande sagor. Ibland skrämmande.
Som t ex de dagarna man slogs på Gustav Adolfs torg. Med knytnävarna
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'Morfar och jag"— berättaren och Johan Nordborg i
koloniträdgården i Södra
Sommarstaden.
men också med tillhyggen. T o m med Korva-Svenssons korvar. Blodet flöt.
Poliserna gick till attack med dragna sablar. Husarerna kom ridande i full
karriär.Det har jag trott var ett "minne" jag hittat på i min fantasi. Tills jag
i arkiven nu hittar händelsen och kan placera den både i tid och rum och
i sitt orsakssammanhang.
Det var helt enkelt den s k Malmörevolutionen sommaren 1890. Anledningen var ett bygge i hörnet Södergatan och Per Weijersgatan. Byggnadssnickarna hade strejkat, och byggmästaren tog in strejkbrytare från Småland.
Det blev ett våldsamt upplopp. Hela Gustav Adolfs torg var proppfullt med
folk. Kanske 8-10.000. Och oroligheterna pågick i flera dagar. Polismästaren läste upprorslagen, och när det inte räckte med poliserna och Malmöhusarerna tillkallades manskap från Södra Skånska Infanteriregementet i
Landskrona. Det var ruskigt.
Men Morfars berättelse om Korva-Svensson gav det hela på något sätt
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mänskliga proportioner. Det var en korvgubbe som stod i hörnet av torget
vid gamla teatern i Malmö. Morfar hade ofta berättat om honom när vi var
på väg för att festa på Brauns Conditori. Och också korvarna i gubbens låda
blev till projektiler. Det var nästan så man kunde våga skratta litet, litet
grand.
Om det inte varit för polisernas sablar, för husarerna och de andra
soldaterna...
"Asch — prata med tösen om sånt..." sa Mormor där hon satt i stolen med
sitt handarbete.
Men Morfar avbröt inte sin berättelse. Det här var viktigt för honom. Han
måste få det lilla barnbarnet att förstå, att det inte var med den här sortens
oordnade och upproriska handlingar man vann strider i fackliga frågor.
Han tog mig i armen och drog mig in i det svala ytterrummet. Visserligen
hade polis- och krigsmakt lyckats rensa torget. Men — och så pekade han på
tallrikarna med Branting och Thorsson — det var fackföreningsledarna som
hade uppmanat folket att återgå till ordningen. Det var det som var det
riktiga i den här situationen, sa Morfar. Inte slagsmål, inte våld — man måste
kunna resonera fredligt. Sa Morfar. Han var allvarlig. Till och med ett litet
barn förstod att det var något viktigt han ville säga. Och det var inte en tanke
på att småle åt Korva-Svensson och hans korv-vapen. Bara se på de skäggprydda farbröderna på tallrikarna som blickade ner beskyddande från
väggen.
Arbetslöshet och isupptagning
Arbete var emellertid inte något säkert att räkna med. Inte ens Morfar hade
alltid haft arbete.
Vi hade en dag varit ute i Pildammsparken och sett på det som fanns kvar
från Baltiska utställningen 1914. Morfar berättade om hur ståtligt det varit
därute med utställningshallar, massor med folk, vackra byggnader och
blomsterarrangemang. Och så kom Världskriget och satte käpp i hjulen. Det
visste jag, för herrumsmöbeln hemma hade far haft råd att köpa från
utställningen bara för att en tysk betalt en rejäl summa i förskott men på
grund av kriget inte kunnat fullfölja affären. Utställningen hade betytt en
massa arbete för byggjobbarna. Men nu fanns bara Margareta-paviljongen
kvar och vägen ditupp med flera meter breda rabatter vid sidorna.
Det märkliga var att arbetslösheten var väldigt närvarande här ute i den
vackra parken. När vi passerade Pildammarna, där svanar och änder gled
fram på det blanka vattnet, blev det plötsligt vintrigt och kallt. Morfar
berättade nämligen att under vinterns kallaste tid, när man inte kunde arbeta
med utvändiga mureriarbeten, var det stor arbetslöshet inom murarfacket.
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Det var då murarna fick sitt privilegium att ta upp is i Pildammarna för
försäljning. Man hade fått tillåtelsen omkring 1890, bekräftar pappren, och
verksamheten pågick till in på det nya seklet. Sammanlagt under omkring
tjugo år var det murarna som fick leverera isen till mejerier, restauranger,
slakterier. Så var de då inte helt arbetslösa...
Morfars "tegeläventyr"
Morfar var en skicklig yrkesman, och det fanns spår av hans kunnande runt
om i staden. Det stod helt klart under de vandringar vi gjorde. Plötsligt
kunde Morfar stanna framför ett hus och säga "Ser du de där..." Och visst
såg jag. Även om jag inte riktigt kunde följa med i Morfars tal om profilerade
listverk, språng och fasning. Inte ens hans förklaringar om hur tegelstenarna
murades. Hur man knackade stenen halv för att det skulle passa vid fönster
eller dörrsmyg. Hur man lodade i hörnen. Hur man kunde få fram ett
dekorativt mönster genom att använda tegelstenar i olika färger. Att dessa
mönster inte var en tillfällighet utan var strängt styrda och att de hade en
speciell avsikt och betydelse. Spelet med teglet var en slags konstnärlig
utsmyckning som stod för skönheten i det solida bygget. Det var inget svårt
för ett barn att förstå — det var ungefär som mors vackra broderier.
Mitt mest älskade "tegeläventyr" var Tekniska skolan, som breder ut sig
mellan Föreningsgatan och Kungsgatan. En praktfull mönsterlek med tegel
i gult och svartbrunt. Där stannade jag gärna och stod där med min hand
i Morfars medan han berättade om murarkonsten. Vi stannade där så ofta
att jag är ganska säker på att Morfar där hade klättrat på ställningarna i sina
vita bomullsbyxor och med mursleven i hand. Det kan också stämma för
huset är byggt 1906, ritat av arkitekten John Smedberg och med Frans
Andersson som byggmästare. Kontrollant för bygget var byggmästare Johannes Lundahl som Morfar i många år arbetade hos.
Att man också kunde använda natursten såg jag i ett närliggande åskådningsobjekt — huset där jag själv bodde i hörnet av Hantverkar- och Henrik
Smithsgatorna. Ett annat av de magnifika sekelskiftsbyggena vi beundrade
var Gustav Adolfspalatset i hörnet Förenings- och Amiralsgatorna, där också
Morfar stått för murararbetet.
Morfar var inte bara hantverksskicklig. Han var också betrodd av de
byggmästare han arbetade åt. Namn jag minns är den redan nämnde
Johannes Lundahl — en gammal murarkamrat som etablerat sig som egen
och bl.a. byggt just Gustav Adolfspalatset. Ett annat är Anders Nevsten. Ett
praktfullt ciselerat stort silverfat på 60-årsdagen 1925 är ett synbart bevis på
den sistnämndes uppskattning av Morfar.
Med tiden blev han också arbetsgivarens företrädare på byggarbetsplatsen
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Svenska Murareförbundet höll kongress i Göteborg 1894. Då valdes Johan Nordborg till
förbundskassör för tiden 1894-1895. Han syns här som nr 4 i andra raden från höger.
Nr 4 från vänster i samma rad är Per Persson och längst ut till vänster, också i andra raden
Nils Aug. Malmström, bror till Magnus och svåger med både Persson och Nordborg.

— förman och ansvarig för byggnationens alla delar. Säkerligen kunde detta
försätta honom i besvärliga situationer gentemot sina arbetskamrater. Det
berättades ofta om Johan Åberg, Morfars vän, som bodde i gårdshusets
vindsrum. Hur han på lördagskvällen kunde komma över gården, stärkt av
några gökar inför ledigheten under helgen, och öppna den alltid olåsta
köksdörren. Så såg man hans hand ta om kanten på dörrbladet in till
rummet, näsan sticka fram i dörrspringan; man hörde Åberg muttra: "Jävla
Nordborg". Och sedan utan ett ord vidare lomade han iväg igen. Säkert ett
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uttryck för opposition mot överheten, mot den som hade bestämmanderollen på den gemensamma arbetsplatsen. Även om denne var hans vän.
Att Morfar emellertid på grund av denna sin upphöjelse i chefsbefattning
skulle komma på iden att låtsas vara "byggmästare" vore otänkbart — även
om någon anhörig använt den benämningen "för att det var finare". För
Morfar räckte det fullständigt att benämnas murare.
Murarna föregångare
Att murarna i Malmö var något särskilt storartat, det stod helt klart. Inte bara
för att de murat detta första och så vackra Folkets Hus. De hade också gått
i spetsen för Första Maj-firandet. Också det ett Morfars påstående som
arkiven bekräftar. Redan 1889 hade nämligen Malmö-murarna beslutat att
hålla fritt halva dagen för att kunna gå och demonstrera.
Första Maj var när jag var barn en festdag. Trots att Morfar var den ende
i släkten som firade den aktivt. Vi andra nöjde oss med att gå och titta på
Morfar.
Vi stod på trottoaren vid Amiralsgatan, som var kantad med folk.
Musiken hördes på avstånd. Min syster och jag trängde oss fram och sträckte
på halsarna, när de röda fanorna började synas. Var var Morfar? Solen sken
och mässingsinstrumenten kastade solkatter mot oss. I fyrdubbla led gick
massor med människor, karlar mest. Men var var Morfar?
Min syster, som kunde läsa, fick syn på Murarnas fana — och där, där gick
han! Rak i ryggen, i sin mörkblå cheviotkostym, med vitt "söndagsblad" och
svart rosett under hakan. Och som vanligt den svarta mjuka hatten. Han var
stilig och stolt, och bestämt kikade han ur ögonvrån mot oss — han visste ju
precis var vi skulle stå. Man ville ropa "Morfar" och vinka, men det var inte
lämpligt.
Så försvann han bakom raden av demonstranter, fanor och plakat. Och
i samma ögonblick släppte en fiskmås en kladd — plask! — på min nya grå
sammetshatt med violbuketten. Första Maj-festen förbyttes i gråt och
ingenting var roligt längre.
Tiden gick. Den lilla flickan blev vuxen, flyttade till och med från staden.
Också för Morfar gick tiden. Naturligtvis blev han äldre men aldrig riktigt
det man menar med "gammal". Själv brukade han också säga: "Jag är bara
litet till åren." Han började se dåligt men vägrade — som hans döttrar föreslog
— att måla sin svarta spatserkäpp med silverkrycka vit som en signal till
trafikanter att vara varsamma. Han talade allt mer sällan om tider som gått,
om det äventyr i samhällsomdaning han upplevt och också medverkat i. Han
talade inte heller om att det liv han levde led mot sitt slut, om döden. Bara
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en gång när vi satt i hans rum sa han plötsligt: "Kom ihåg att Ami ska ha
mina tallrikar och mina böcker." Och såg uppfordrande på sina döttrar. Den
lilla dotterdottern var den han kallade så.
Johan Vilhelm Nordborg, min Morfar, dog den 8 juli 1953, åttioåtta år
gammal. Tre månader tidigare hade han fått sitt första barnbarnsbarn. Till
den nyfödde skrev han sitt livs sista brev på en papperspåse — det enda som
fanns till hands just när han ville skriva. Han hade svårt med synen, och
raderna som blyertspennan tecknar är krokiga och slingrande. Men ordvalet,
där han hälsar den lille välkommen till Livet och Släkten, är distinkt, varmt
och muntert.
Morfar jordfästes den 14 juli i kapellet på S:t Pauli Mellersta kyrkogård. En
stor blomsterprakt hedrade honom — och många vänner och släktingar. Men
hans liv hade blivit allt blekare, allt mera utan färg. Inte en enda röd fana
paraderade vid hans bår.

Fotoregister:
Hos förf. 36, 43, 49, 61, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 81
Hos Arbetarrörelsens arkiv i Malmö 39, 41, 52, 55, 57, 58, 84
I Malmö stadsbyggnadskontor 46, 47
I Sydsvenska Dagbladets bildarkiv 53
Hos Gunvor Johansson, Malmö 63, 65
Hos Lars Sköld, Stockholm 37, 66, 68
Fotot på sid. 44 är av Sören Anshelm, Lund
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Fjorton år tror jag visst att det var
Min skolgång i Malmö 1928-42
Av ANDERS CARLSTEN

Motto: "Ut på Röerprick o skala pantofflor!"
Bevingat ord av adjunkten Emil "Strix" Ryberg på HAL för gossar i Malmö.

Inledning och förklaring
Jag kan inte som Kar-de-Mumma skryta med att ha gått två år i varje klass
men har i alla fall förbrukat fjorton år i en skolgång som enligt 1928 års
läroverksstadga borde ha varat i tolv år, se här: fyra år i folkskola, fyra år i
femårig realskola och fyra år i gymnasium.
Att det i mitt fall blev fjorton år var följden av krankhet i småskolan och
slöhet i gymnasiet, dock i senare fallet med en soupfon omognad. (Märk min
flinkhet med franskan, bästa ämnet i min studentexamen!)
Redan med stöd av det sagda vågar jag hävda att jag bör uppfattas som
expert på skolgång, men därtill kommer att jag som adjunkt i biologi på
Malmö realskola/S:t Petri läroverk tjänat skolverket 1950-85, alltså i 35 år.
Ämnet, kära läsare, vilar i trygga händer!
När jag nu tar i lag med min betraktelse vill jag förutskicka att jag i stora
drag kommer att följa all dispositions lättaste väg, nämligen den kronologiska framställningen. Dock kommer många snedsteg därifrån att göras och
en del upplevelser att presenteras i tematiskt skick: skoldagens gång, från
puppa till fjäril m.m.
Men nu börjar vi från början.

Glimtar från småskolan
Mina fröknar
Den första fanns på Linneskolan i Limhamn, där jag gjorde min skoldebut
1928. Vår bekantskap blev kort, för senare på hösten gick jag på en svår
infektion med följdsjukdomar och fick vårdas på Lunds lasarett. Hon måste
i alla fall ha varit en pangpedagog som lärt mig läsa på rekordtid, åtminstone
hade jag stor behållning av sagoböcker och pojkböcker i sjukbädden. Bäst
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minns jag "En riktig tjuvpojke", Richma Cromptons förstlingsverk i Billserien. Men borta var jag för hela läsåret.
Nästa fröken var fru och drev en privatskola i en villa nära Erikslustvägen
på Bellevue. Hon var gift med en lärare, och det var kanske om detta
pedagogpar den lilla flickan efter första skoldagen kom hem och glatt
förkunnade: — Mamma, mamma! Vår fröken e fru och hennes man e åsse
fröken!
Undervisningen var trivsamt familjebetonad. Vi läste, räknade och skrev
runt ett långt bort i matsalen. Gymnastik utövades på salongsgolvet, och
under musiklektionerna satt "fröken" vid pianot med oss bakom sig i unison
sång: "Om pap-pa vil-le ge ja en fem-öring, vet mam-ma, då skul-le ja bli
så glad, så glad".
Rasterna fördrevs i trädgården, och där fick jag en dag uppleva stor
dramatik, när klasskamraten och äldste sonen till stans mesta vilthandlare
bröt benet under ett slagsmål. Själv gjorde jag sammalunda senare på hösten
och forslades i känd stil till Lunds lasarett. Och så var jag borta från skolan
igen.
Nästa skola blev Pildammsskolan och fröken Nilsson. Hon var en riktigt
ogift fröken, därtill strängt religiös och reserverat stram i sin framtoning.
Hon satt i katedern lika rak som den linjal varmed hon vid behov brukade
bestraffa syndare.
Då fick vi gå fram till henne och lägga fingrarna på katederskivan och sen
drämde hon till med kristligt nit: — Drrrummel! (Töser fick aldrig handplagg, som bestraffningsarten hette.) Dock klappade ett varmt hjärta under
den sedligt högknäppta blusen, något som jag fick erfara vid ett speciellt
tillfälle.
Det var när hon en dag (dock utan linjaljustis) bannade mig för dålig
påläsning och en flicka ivrigt viftande räckte upp handen:
— Fröken, fröken! Anders kan ente läxan i da för hanses mor e så sjuk, så
sjuk!
Så var det: mor låg hemma i dubbelsidig lunginflammation, en betänklig
sak på den tiden. Inför denna upplysning smalt fröken Nilssons hjärta,
varefter hon ledde hela klassen i förbön för mor. Och si, det halp: mor kom
sig och kunde stiga ur sjukbädden. — Ja "det är något bortom bergen", som
Dan Andersson sjunger i en visa. Och pris vare fröken N!
Om denna fröken Nilsson hörde jag en gång en sillakärring över sin rullebör
till mor avge följande (inte alls efterfrågade) omdöme:
— Hon e Titta hällörad.
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Fröken Nilsson i beredskap
för handplagg.

Beväpnad med denna upplysning studerade jag fröken Nilsson noga nästa
gång jag kom till skolan men fann inget anmärkningsvärt med hennes öron.
Sedan fick jag ju veta att käringen menat att fröken Nilsson var kristligt
sinnad, och det visste jag förstås ändå. Det hade förresten en annan käring,
en kafferepstant, förkunnat i mera förnäma termer: — Fröken Nilsson e
relisjös...
Denna lärarinna gjorde vår påsktid till en smärtsam vandring genom pas89
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sionshistorien och vi fick i bibel och psalmbok följa Jesu öden allt ifrån
intåget på en "åsninnas fåle" fram till det bittra slutet på korset.
Vi fattade väl inte allt som framfördes ("gisslande" och annat liknande),
men ödesstämningen låg som ett dystert dok över vår tillvaro i klassrummet.
Vi sjöng om "hjälten som på korsets stam för oss blödde led och dödde som
ett menlöst offerlamm".
Vi pågar tyckte att det var en klen hjälte och föredrog Gunnar på
Lidarände, som vi börjat läsa om i Saga och sanning, eller ännu hellre Tom
Mix och Ken Maynard från matineföreställningen på biografen "Alabumba"
strax bredvid vår skola.
Men vi bävade, liksom pöbeln på Golgata, när i dödsögonblicket himlen
mörknade och templets förlåt rämmade. Skulle kanske Vår Herre, tänkte vi,
till sist i alla fall, likt en hämnande sheriff, komma och göra slut på denna
misshandel? Men därav blev intet.

Vårt modersmål
Det var inte fröken Nilsson som lärde oss läsa men väl att tränga in i
språklärans snårskog av regler och bestämmelser. Vi fick under hennes
ledning lära oss ordklasser och brottas med mystiska begrepp som substantiv,
adjektiv och verb. Och när man med möda fått i sig att t.ex. ordet "gosse"
var ett substantiv, "liten" ett adjektiv och "gå" ett verb skulle lärdomen
tillämpas i vad som kallades "satslära".
Ta t.ex. meningen "Sin stig en liten gosse gick". Inte f-n var det längre fråga
om substantiv, adjektiv och verb! Nu skulle "gosse" plötsligt kallas "subjekt",
"liten" attribut och "gå" predikat. Idel fällor och försåt, alltså.
Vi fick också öva oss i att skriva flerstaviga ord, som i t.ex. detta för årstiden
passande stycke:
Om hösten hava småfåglarna goda dagar. De riktigt göda sig av de rika frukter, som då
finnas överallt. Se, huru flitigt sparvfåglarna nu besöka åkerfälten jämte bärbuskarna och
fruktträden i våra trädgårdar! De förgäta icke heller skogens frukter. Rönnbärens vackra,
rödglänsande klasar smaka dem förträffligt; likaså blåbär m.fl. Ja, nu hava de kalas varje
dag.

Och så var det detta med uttalslära och vokal och konsonant och medljud
och självljud.
Vet läsaren vad självljud och medljud är? Nä, se där!
Om vi i alla fall, som i Paul Grafströms "Språklära på vers", fått sjunga
in eländet:
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Mitt exemplar av läroboken, Självaste Far har skrivit dit mitt namn.
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Framför ett självljud som är mjukt, man plär
med K beteckna det-ta ljud; vi här
ett par exempel kanske nämna bör:
Kalander i sin kärra Kerstin kör.
Men Fröken Nilsson höll sig bara till psalmer.
Ja, det var inte lätt att fatta språklärans mysterier, och inte lättare tycks det
vara idag. Jag fick nyligen i min hand ett aktstycke som visar hur en hårt
prövad lärare till slut lyckades att i en gensträvig elev få in kunskap om de
tre enklaste ordklasserna.
Eleven yttrade sig nästan enbart i svordomar, och läraren tog fasta på
denna egenhet vid skapandet av följande didaktiska mästerstycke:
1. Substantiv är ord som du kan sätta "fan" eller "djävel" efter:
Ex: gubbdjävel, hammardjävel, klockfan.
2. Adjektiv är ord som du kan sätta "skit" före.
Ex. skitbra, skitsnygg, skitsnabb.
3. Verb är ord som du kan sätta "utav helvete" efter.
Ex: åt utav helvete, sprang utav helvete, körde utav helvete.
Metoden fungerade men skulle aldrig kunnat användas av Fröken Nilsson
på Pildammsskolan.
I fjärde klassen flyttades jag över till Johannesskolan och fick för första
gången i mitt liv tas omhand av en lärare.
Det var ingen angenäm upplevelse, för mannen var en sadistisk förtryckare
med våld som huvudsakligt korrektionsmedel. Han skapade en otäck atmosfär i klassen — något i stil med vad jag föreställer mig kan förefinnas i ett
straffläger.
Jag förbigår hans namn med tystnad.

Fyra år i Malmö realskola
Efter godkänd inträdesprövning togs jag hösten 1933 in på Malmö realskola
och hamnade i klass PC. Vi prövades skriftligt och muntligt i matematik
och svenska, men den muntliga delen tycktes mest vara en formalitet, och
förhören hölls i fryntlig anda.
I matematik examinerades vi (en hel klass) av adjunkten Eric Forssblad,
kallad "Matteblad", en frodigt jovialisk herre. Mitt förhör bestod i följande
dialog:
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F: — Är en meter lång eller kort?
Jag (vilt satsande): — Den e kort.
F: — Jaha. Om din näsa mäter en meter kan den då kallas kort?
Jag: — Naaa...
F: — Nå hur blir det då med metern?
Jag: — Den e lång.
F: — Om du har varit ute och promenerat och gått en meter, har du då
gått långt?
Jag: _ Naaa...
Summan av kardemumman blev att allting är relativt, och det var ingen
dålig lärdom.
Min klass
Min klass var alltså 15C och ter sig som följer i katalogen:
Klass 15C
Klassföreståndare:
Extralärare
Malmfält, Sven A.
John Andersson
Mortensen, Poul
Andersson, C.-G. W.
Nilsson, Arne G.
Andersson, B. Ebbe
Nilsson, Börje I.
Boman, Anders J.
Nilsson, Carl Gustav W.
Borgström, Sven H.
Nilsson, H. B. Henry
Brunner, Nils G.
Nilsson, K. Åke
Carlsten, B. Anders G.
Ohlsson, Gösta E. G.
Gullstrand, K.-E. A.
Orr, G. J. M. E. (Jack)
Hansson, Åke J.
Pedersen, Hans R.
Hentz, Åke G.
Persson, Jan E.
Hellsten, K. Martin E.
Pettersson, B. Arne
Holmgren, Curt U.
Ryberg, Carl E.
Ihren, N. Gunnar H.
Sjöholm, N. Einar
Kamras, Paul
Sundell, Sture
Krasse, Bo G.
Åkesson, J. E. Bertil
Larsson, Ulf M.
Österberg, Eric N. G.
Levin, Willy
= 35
Lindholm, Selfrid V.
Ordn.-m.:
Ludvigsson, Carl G.
Gunnar Ihren och Sven Malmfält.
Det är fråga om idel pojkar (töser fick hålla till i andra skolor) födda 192124 och sålunda denna första termin i åldern nio till tolv år.
Jag kan givetvis inte här gå igenom hela klassen och redogöra för alla
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kamraternas senare öden, men några kan jag i alla fall nämna:
Anders Boman var min kompis redan under Bellevuetiden, och Nils
Göran Brunner blev min bänkkamrat. Vi tävlade i tecknandets konst, och
han avgick med segern, för han blev en stor konstnär, tyvärr avliden sedan
många år.
Karl Erik Gullstrand blev ingenjör, och honom har jag någon gång träffat
på under senare år. Åke Hansson är känd revisor i Malmö, och Åke Hentz,
son till dåvarande gatuchefen, var klassens ljus. Han kom högt upp i
företagshierarkin men är sedan länge borta.
Martin Hellsten var min bäste kompis under några år, vi förenades av ett
brinnande intresse för kemi. Bo Krasse blev odontologie professor i Göteborg, och honom har jag också haft viss kontakt med.
Samma gäller Sven Malmfält, legendarisk handbollsspelare i IFK Malmö
och givetvis redan då — jämte Sture Sundell — den bäste i klasslaget.
Poul Mortensen blev civilingenjör och honom träffade jag på vårt studentjubileum 1992. Bertil Åkesson var min klasskamrat redan i folkskolan, och
vi följdes åt upp i gymnasiet. Han har numera dragit sig tillbaka från sin
position som chef för Portia AB, hans kravattfabrik i Malmö.
Eric Österberg kom in vid Brandkåren och blev en framstående företrädare för Röda Korset.
Konsten att hälsa
Hädanefter måste du lyfta på hatten när du möter oss på gatan, sa min mor
och hennes syster till sin storebror.
Som nyblivna tonåringar tyckte sig systrarna vara damer med rätt att kräva
höviskt bemötande från herrarnas sida. Ty detta var 1908. Men storebror var
en spjuver. Nästa gång han mötte "damerna" lät han hatten sitta kvar och
hälsade dem med ett soligt "tvi". — Och så grinade han förtjust, berättade
min mor.
Sådant kunde kanske passera syskon emellan. Annars var hälsandet en
viktig förrättning som reglerades av stränga lagar. De ägnas ett helt kapitel
i Etikett och god ton, tidningen Husmoderns handledning i umgängesvett
från 1933.
Detta år började jag alltså i den femåriga realskolans första klass, och
läsårets gymnastikundervisning inleddes med hälsningsövningar. Iklädda
gymnastikdräkt och klassmössa fick vi elever ställa upp på Malmö realskolas
augustiheta skolgård och defilera förbi vår gymnastiklärare, kaptenen Fabian
Biörck.
När vi passerade honom skulle vi under huvudvridning och hänfört
stirrande rycka av oss mössan ner till knäna. Så skulle man hälsa enligt den
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Fabbe Björck lär oss hälsa.

gode kaptenen. Att med ett fryntligt "gudda" bara lyfta lätt på mössan
avfärdade han som drängfasoner. Med hjälp av en lånad klassmössa demonstrerade han egenhändigt och teatraliskt det vedervärdiga och löjeväckande
i sådant beteende.
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Givetvis anammade vi den omtyckte kaptenens lärdomar. Vi sprang
omkring och hälsade spasmodiskt på en förbluffad omvärld — farbröder,
tanter, mostrar m.fl. — och tyckte oss ha fått en inblick i de högre klassernas
hälsningsvanor.
I katalogen kunde följande inhämtas om vår kapten:
Gymnastiklärare Carl Fabian Björck, gymnastiklärare 1930, gymnastikdirektör, kapten på övergångsstat vid Kungl. Hälsinge regemente.
Han hade alltså inte varit i tjänst mer än tre år, när vi mötte honom, och
var så pass ung att jag efter 1950 hann att bli kollega med honom några år.
Fabbe, som vi kallade honom, var mycket omtyckt av oss och uppfattades
som en motvikt till stofilerna i huvudbyggnaden.
Han höll förstås till i den separat belägna gymnastikbyggnaden och körde
här med Ling och hans schematiska övningar med barr, räck och plint. Men
han lät oss också leva ut i fri idrott, fotboll och handboll. Det var visst också
han som introducerade badmintonspelet i Sverige.

Farbrorn och Tanten
Vi skall göra en rundvandring genom Malmö realskolas kollegium på 30talet och till beskådan lyfta fram en del rikt kolorerade exemplar.
Det hör ju annars till att i sammanhang som dessa uttrycka vördnad för
sina gamla lärare, och jag gör det härmed en gång för alla.
Men i fortsättningen kommer jag att betrakta dem ur elevens grodperspektiv, det är ju meningen med denna framställning.
Några av oss som efter avslutad realskoletid överfördes till Malmö latinskola kunde som språklärare få en amper lektor som brukade fråga om vi haft
"Tanten" eller "Farbrorn".
Detta var hans sardoniska benämning på två ämneskolleger på Malmö
realskola, skrala pedagoger med obefintlig disciplinförmåga.
"Farbrorn" kallades av oss för "Grisen" och undervisade i språk. (Han bör
inte förväxlas med en annan "Grisen", nämligen den högt aktade latinlektorn
Herman Christoffersson på Latinskolan.)
Något mindre grisliknande än denne man kunde man svårligen föreställa
sig. Han såg ut som en avtärd president Wilson och blickade genom sina
princen4las närsynt ut över en oförstående omvärld. Han tedde sig skenbart
sträng och lyckades t.o.m. skrämma nyintagna elever, men bara till en tid,
sedan vidtog det sedvanliga kaoset.
Otaktiskt nog reagerade han överkänsligt för sitt öknamn, något som
eleverna noterade och oförsynt utnyttjade. På Malmö realskola förekom på
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den tiden inför julen ett slags framtvingad julstämning som bestod i att
eleverna under den första lektionen i avslutningsveckans dagar tilläts ha små
julljus på bänkarna. Det var en form av advent inför julbetygets BC:n i tyska
och matte m.m.
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När vår grisbenämnde adjunkt trädde in i klassrummet befanns detta vara
mörklagt så när som på en enda flämtande låga. Den utsändes av ett ljus som
stod på katedern i säsongriktig hållare: — en julgris av röd fajans...
Adjunktens reaktion inför denna åsyn blev våldsam och legendarisk men
skall här förbigås med taktfull tystnad. Så mycket kan dock sägas att ljuset
blåstes ut av en vokal ljudbang och att julgrisen stampades till fajansfärs.
"Tanten" lär under sin lundatid ha varit en firad och spirituell skönhet i
Frans G. Bengtssons umgängeskrets, men därav återstod intet när vi mötte
henne. En gång fick hon t.o.m. en rakhyvel i present av klassen...
Hon dök inte upp i vår tillvaro förrän HT 1936 och undervisade oss i
franska. Liksom Fabbe Biörck hann hon att bli min kollega och brukade
klaga över vårterminens ohyggliga längd, inte minst strax efter förbrukat
jullov.
Då såg hon tiden framför sig som en tröstlös ökenvandring mot det fjärran
hägrande påsklovet (detta var före februarilovets tid) och talade om "oxveckorna".
Att hon vantrivdes med vardagens id berodde på att hon hade ett helvete
i sin yrkesutövning. Hon hade nämligen inte förmåga att i sina klasser (idel
pojkar) upprätthålla ens den enklaste form av disciplin.
När lektionerna börjat, och hon placerat sin ganska digra stofthydda i
katedern, startade eländet, värre än en sammankomst i dagens ryska duma.
Det blev ett skrän och ett vrål som hon förgäves sökte dämpa genom att
leda in våra tankar på franska grammatiken:
—Le, la, les, tog hon i.
—Va va de'? rimmade vi.
Och så gick det på. En gång försökte hon flörta in sig genom att komma
med en resegrammofon med tillhörande språkskivor. Vi såg en möjlighet
däri och bönade och bad att få bringa egna bidrag till föreställningen.
Detta beviljades med tvekan och vi återkom väl rustade. Trots hennes
protester ockuperade vi grammofonen och spelade upp tidens pärlor i
schlagerbranschen. Det var "Dinah", "Some of these days" och paradnumret
"Tiger rag" med Louis Armstrong.
Om det åtminstone varit "Parlez moi d'amour" med Lucienne Boyer...
Dock tog spektaklet slut — och resegrammofonen låstes — när klassens buse
kom dragande med en cirkelrund knäckebrödsskiva som han påstod vara
"Marseljäsen".
Men "synden straffar sig själv och blir ytterligare straffad", säger katekesen.
Vi, som från realskolan togs in i det fyraåriga latingymnasiet, började vår
lärdomsbana helt utan kunskaper i franska språket.
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Och jag fick under gymnasietiden dras med oxveckor läsåret runt: åtminstone i ämnet franska...
"Parlez moi de justice".

Två fåglar
I kollegiet fanns en "Hackspetten" och en "Tocken".
Hackspetten hette Gunnar Hultin och undervisade i svenska och tyska.
Sitt öknamn hade han fått på grund av en fågelliknande profil men stördes
inte mycket av det.
En dag ilsknade han emellertid till under en lektion i tyska mot slutet av
höstterminen. Ty en elak gosse i vår klass tog sig för att avsiktligt och illvilligt
felöversätta ordet "Speckmeise" (talgoxe) med "Hackspett".
"Akta du dej", sa adjunkten, "så att det inte kommer en hackspett och
hackar dej i träskallen vid terminens slut."
Det var bra rutet och något för syndaren att begrunda vid bänkljusets
fladdrande sken under avslutningsveckans morgontimmar.
I svenska hade vi som litteratur den högt älskade Realskolans läsebok (av
Nils Hänninger), elegant bunden i blått klotband med guldemblem.
Den läste vi högt ur under lektionerna, och det deklamatoriska uppdraget
gick som en stafett från bänk till bänk.
Det var oförglömliga läsupplevelser, och särskilt minns jag något kapitel
ur Louis de Geers Singletonböcker, Lilljebjörns skolminnen från Karlstad
och Nahum Fredrik Bergströms krönika.
Och så läste vi förstås Fänrik Stål och Svenska Bilder, och då brukade
adjunkten gripa in för att få en smula stake i deklamerandet.
I hans metodik ingick också att låta oss utantill lära in och deklamera en
dikt. Jag valde Hjältarna av Karl Asplund, men ännu mer heroisk var en
kamrat som lyckades med bravaden att läsa upp hela Döbeln vid Jutas (som
förresten satt i bild på klassrumsväggen).
Det var ingen dum metod, och jag kom att tänka på den när jag läste Olof
Lagerkrantz utläggningar i Om konsten att läsa och skriva. Däri talar han
om att dikter som man lärt utantill "blir en kära för den mödas skull de vållat.
Ett bättre och stöldsäkrare bagage kan man inte ha med genom livet".
Tack för det, Hackspetten!
"Tocken" var John Frans Isidor Engstrand, adjunkt i modersmålet och tyska
samt Riddare av Vasaorden.
Han kom någonstans norrifrån och avskydde det skånska idiomet med
dess diftonger och korta a-ljud. Hans liv som lärare gick delvis ut på att
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korrigera elevernas olidliga uttal.
De fick lära sig att ordet "moln" skulle uttalas "måln" och alls inte "molln",
vilket mestadels var fallet.
Tocken väjde inte ens för att korrigera elevernas uttal av sina egna namn,
och följande dialog kunde avlyssnas i början av en termin:
—Vad heter du?
—Hanns Hannsen (Hansson).
—NEJ! Det heter du ej. VAD heter du?
—(Med ynklig stämma) Hanns Hannsen?
—Nej! Du heter Haans Haanson. Säg om det.
Ja, så kunde det låta. Tocken var en man med exakta vanor (utom i fråga
om egen ankomst till skolan; se därom längre fram). Han brukade låna
pennor av eleverna men sa då aldrig bara "penna" utan i stället "Faber
Kastell" eller "Koh-i-noor".
"Tocken" var också translator publicus, d.v.s. auktoriserad översättare. En
mig närstående dam minns honom i den rollen, när hon i sin ungdom
jobbade på ett läkemedelsföretag. Han skulle alltid ha henne som stenograf
och framträdde då som en hövisk och charmant herre.
Ja, vi pågar såg dem — våra lärare — ur ensidigt grodperspektiv. Glöm inte
det, kära läsare!
"Tocken" och jojoflugan
Jag trodde mig vara färdig med kapitlet "Tocken", när en läsare ringde mig
rörande ett kåseri jag haft inne om Tage Tosa (som förresten också skymtar
fram i detta alster på s. 139).
Vi kom under samtalet in på andra ämnen, och det visade sig att
uppringaren gått i sexårig linje på Malmö realskola och haft "Tocken" som
lärare i svenska. Också hans klass hade utsatts för Herr Adjunktens rensningsgärning i språkets ogräsflora, och pågarna fick bl.a. lära sig hur de skulle
reagera på tilltal de inte uppfattat.
Då dög det inte att komma med något drängartat VA? eller ens VASA?,
utan svaret skulle ges i form av ett belevat VAFALLS? eller VABA?
Och så fick jag höra historien om "Tockens" jojofobi, sådan den yttrade
sig året 1932, då jojoflugan första gången spred sig som en farsot över landet.
Det lär det året ha varit svårt att finna någon enda skolepåg som inte gick
omkring med en svensk stjärnjojo eller kanadensisk 99:a i fickan.
Men ve den som på Malmö realskolas gård drog upp verktyget och började
joja inför "Tockens" vakande ögon! Som en hök slog han ner på syndaren
och konfiskerade prompt den förhatliga trissan. Enligt min sagesman lär
"Tocken" till slut ha fått ihop ett ansenligt förråd av varan.
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Tocken i färd med att konfiskera en jojo.

Vi kom också in på "Tockens" komplicerade förhållande till fotbollsspel
på skolgården, men det får väl räcka med vad som sagts om jojon.
Själv minns jag inte "Tocken" som jojo-jägare men däremot en annan
herre i samma bransch. Det var den med vidbrättad konstnärshatt bekrönte
teckningsläraren Iwo Brunander som med apoplektisk ilska gav sig på alla
skolgårdens jojospelare.
Hur hade — frågar man sig — sådana herrar reagerat på våra dagars
modeflugor med t.ex. pagehår, "hästsvansar" och flätor på pojkar. Tanken
svindlar.
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Den sexåriga linjens relikter
Sexårig realskola, ja! Det var en ädel linje, som helt enkelt företrädde Urrealskolans princip, sådan den utformades i 1905 års läroverksstadga.
Men den försvann med 1928 års stadga och fanns, när jag började på
Malmö realskola, bara kvar som rudiment i form av klasserna 6:6 och 5:6.
Den sexåriga linjens forna existens levde dock också vidare i gradbeteckningen på våra klassmössor. Trots att jag bara gick i första klassen, fick jag
ståta med två guldsnodder på mössan. Och sedan växte antalet, för att i klass
fyra kulminera med vördnadsbjudande fem snodden
När man efter vårterminens avslutning befordrats till högre rang, gick
man till Nordiska Hatt- och Mössaffären på Södra Förstadsgatan och fick
av en välvillig men jäktad innehavare (med mustasch vill jag minnas) påsytt
en ny snodd på mössan. Och hela butiken var smockfull av snoddkrävande
pågar.
Den nya snodden framträdde med spektakulär guldglans gentemot de i
tjänsten ärgade och förkunnade att här kommer det en nyuppflyttad realskolepåg.
Men högsta klassen levde snoddlös i mörkblå mössa med guldemblem,
tänkt att matcha Latinskolans ärevördiga och grönkullade ugglemössa.
Sistnämnda bar jag första gången sommaren 1937 och fann den högst
lämpad att blända flickor med på Höllvikens dansbana.
Som ett kuriosum må nämnas att jag som smakråd hjälpte rektor Eskil
Aspelin att
fram en ny skolmössa när Malmö realskola på 50-talet
upphöjdes till gymnasium. Men den kom aldrig till användning, för klassmössornas tid var ute.

a

"Stirrande Tjuren" och de andra
"Stirrande Tjuren" kallade vi — egentligen respektfullt — vår klassföreståndare
John Albin Anders Andersson, fil.mag. pr. (provår).
Han stod i katalogen som extralärare och undervisade polyhistorartat i
geografi, matematik, biologi, fysik och kemi.
Han hade en dyster och respektingivande framtoning men var i grunden
en mycket känslig och hjärtegod människa. Också han blev senare min
kollega, när jag på 50-talet ett slag hade extra timmar på Malmö Borgarskola
(där han en kort tid var rektor).
Vi hade honom i bl.a. biologi, och det var han som lärde oss att examinera
växter med hjälp av Krok och Almqvists Skolflora.
Som klassföreståndare hade han också uppdraget att vid Mårten och påsk
dela ut betygsvarningar. De stod att läsa på en blankett av skrämmande
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Adjunkten Andersson delar ut
en varning.

officiell prägel, olycksbådande som ett skattebesked. Sen skulle de bäras hem
och signeras av målsman.
Klassföreståndaren blev i det stycket mitt första möte med den straffande
och varnande Myndigheten. Vi hade kommit fjärran från fröken Nilsson på
Pildammsskolan...
Rörande lärarkårens övriga medlemmar kan jag bara fatta mig kort om en
och annan.
Hans Anton Göransson, kallad "Pinke", undervisade i biologi, och jag fick
ta över hans fina coleopterasamling, när jag 1954 tillträdde min tjänst som
ordinarie adjunkt på skolan.
Vilhelm Ljungfors var aldrig min lärare men om lördagarna id. 14.4015.10 en blid och omtyckt utlånare av böcker från skolans bibliotek. Ack,
Gula Brigadens Hjältar och alla ni andra älskade böcker!
Einar Holm&var smålänning och ettrig språklärare. Likt Kulneff i Fänrik
Ståls sägner "kysste han och slog ihjäl med samma varma själ".
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Hjalmar Fridlund var också han min företrädare som biologilärare och
sedermera min ämneskollega.
Han kallades "Karrtan" på grund av sitt kall som geografilärare och
"Fridfull" på grund av sin flegmatiska framtoning.
Men han var ytterst vaksam bakom buddafejset och såg och hörde allt.
Han bedömde eleverna efter deras förtjänst och gav mig HT 1936 ett rättvist
BC i biologi. Det lär väl vara ovanligt för en biologilärare att ha ett sådant
betygsbagage i det förflutna.
Vi blev senare mycket goda vänner, och han fick mig att kvällsundervisa
i den trevliga Malmö Aftonskola som han förestod. Vi förenades också i
sympati för foxterrierrasen.

Axel Boberg, musikdirektör.
Legendarisk organist i S:t
Petri kyrka; folklåtsupptecknare. Malmö realskolas musikpedagog; teaterkonfektätare.
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John Arvid Serner var broder till Gunnar S., d.v.s. självaste Frank Heller.
Han var en enarmad bjässe som väl förstod att vid behov begagna sin enda
hand...
Han undervisade i kristendom och lät oss samla allt behövligt vetande i
en liten anteckningsbok av glosboksformat. Vi blev i det stycket som
lärarinnan fröken Jensen hos Fritiof Nilsson Piraten: Våra kunskaper omfattade på pricken vad en vaken elev borde kunna. — — — Därutöver visste vi
ingenting.

Malmö realskolas gård var
en farligplats där det ibland
gällde att med liv och blod
försvara sin ära. Här ses ett
par tidstypiskt skrudade ungtuppar gruffa fram ett uppfriskande slagsmål. Men då
togs mössor och överrockar av.
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Serner körde också med mnemoteknik, och jag kan än i dag rabbla upp
denna ramsa:
Tess-Gal-Kor-Rom
Fil-Fip-Koloss-Ef
Tim-Tit
Och detta var adressaterna för Pauli brev.
Bror Axel Edvin Boberg var vår sång- och musiklärare och utövade en
kaotisk pedagogik i sångsalen på översta våningen. Under lektionens gång
styrkte han sig med marsipankonfekt ur en skrynklig påse. Men heder åt
honom! Han utsåg mig inför julen 1933 till medlem i Stjärngossekören,
kulmen på min sångarkarriär.
Märta Katarina Hegardt lärde oss att rita och måla. Hon bodde i en
lägenhet överst på södra flygeln. Hon var mig till att börja med bevågen, men
sen förföll jag till pubertetens drulighet och föll i onåd.
I senkommen förnämitet träder så skolans rektor fram. Det är Lars Oscar
Gomer Cronholm, teol.kand., fil.mag., adjunkt vid Göteborgs Högre Latinläroverk, rektor sedan 1925.
Märkligt nog förenade han i sina examina teologi med biologi och kemi
och var visst något av en pionjär inom sexualundervisningens område.
Han såg ut som en korsning mellan Aug. Strindberg och Groucho Marx
och kommer att senare dyka upp i ett annat sammanhang.
Samma gäller den omtyckte vaktmästarenAlbert Edvard Hallgren som likt
fröken Hegardt bodde på skolan, i hans fall i norra flygeln.
Efter utgången av VT 1937 lämnade jag Malmö Realskola men skulle —
visade det sig — komma tillbaka tretton år senare, då som extra adjunkt i
biologi.

Vishetens begynnelse
En devis och dess uttolkare
Någon gång kring slutet av augusti 1937 trädde jag för första gången som
elev in genom Latinskolans portar under den kända devisen "Herrens
fruktan är vishetens begynnelse".
Denna är hämtad ur Psaltaren 111:10, och Jacques Werup berättar (i
Hemstaden 1981), att han av den legendariske Herbert "Fido" Högstedt fick
lära sig att devisen alls inte behövdes tolkas "som fruktan för Herren utan
som Herrens egen fruktan". (För vem? kan man undra).
Jag hade aldrig "Fido" som lärare men träffade honom, när jag 1953 gick
provår på Latinskolan. Han tog mig till sitt hjärta, när han fick höra att jag
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Här står jag i augusti 1937
framför Lärdomens Portar.
Som kommentar till bilden
skulle jag kunna påminna
om en vändning i prins Augusts tal till Karlbergskadettema:
—Även jag har varit ung, ja
yngre än de flesta...

tagit studenten som latinare och därtill kunde diskutera Gibbons Romerska
rikets nedgång och fall med honom: — Haver ni sett? ropade han ut i
kollegierummet: — Här e en bildad naturvetare!
Ett mäktigt kollegium
Jag glömmer aldrig när jag första gången mötte Latinskolans lärarkollegium.
Det var en åskdiger dag i slutet av augusti 1937, och herrar lektorer och
adjunkter (lärarinnor fanns inga) samlades i aulan i hotfullt och farligt
förebådande dunkel. De slog sig ner på stolraderna i det halvcirkelformade
podiet bakom aulans kateder.
Vilken församling (tyckte jag...): sneda och skackiga, halta och lytta,
mustascherade och skalliga, feta och mumieartade.
De företedde (tyckte jag...) ett veritabelt skräckkabinett, och jag längtade
redan tillbaka till Malmö realskolas mera mänskliga, om ock skamfilade,
galleri.
Dysterheten vid tillfället accentuerades av att rektor 1? G. Persson inledde
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Kollegiet 1948, P G. Perssons avgångsår. Foto: Otto Ohm.

förrättningen med en parentation över lektorn Malte Åkerman, som hastigt
avlidit den 24 augusti.
Det var fråga om den store Malte Å., legendaren och Fritiof Nilsson
Piratens vän "Abel", och honom skulle vår klass egentligen fått i latin.
Nu blev det i stället en licentiat Kjellsson, ung och välvillig, men föga
krävande, varför grunden för våra fortsatta studier i latin knappast kom att
bli något av terra firma.
Men på vårterminen kom den lätt demoniske Sven Ek och tog hand om
oss och Lingua latina, och då blev det andra bullar av. Samme Ek blev ju
sedan professor i Lund.
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Min klass
Jag togs in i det fyraåriga latingymnasiets första ring men har tyvärr ingen
katalog från den första terminen.
I stället förevisar jag min klass på foto, sådan den tedde sig höstterminen
1938.
Och katalogen från samma år upptar följande rad av elever som jag
numrerar för att kunna identifiera dem på fotot.

Ring LII4
Klassföreståndare:
Lektor Bladin
Araskog, Nils
Berghult, R. Arnold
Carlsten, B. Anders G.
Cronsioe, C. Georg L.
Ekander, Evald
Ekstrand, Hans-Ivan A.
Hagman, Lennart A:son
Hansson, Bengt V.
Hanström, N. Lennart 0.
Helander, C. 011e H.
Hägg, N. J. Ebbe I.
Krasse, Bo G.
Larsson, S. 011e S.
Levin, Karl-Axel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
= 25
Ordningsmän: Waldemar Thulin
och Bertil Weithz.

Liedholm, Carl-Eric H.
Lihne, Nils B.
Lindelöf, Bo H.
Nelander, N. A. Ove R:son
Persson, Sven E. H.
Rymark, John A.
Sjöberg, H.-Inge A.
Thulin, N. Waldemar
Weithz, Bertil V. H.
Åberg, Folke N. G.
Åkesson J. E. Bertil

Själv (nr 3) sitter jag alltså på nedre raden och bredvid sitter mina bästa
kompisar: Evald (Putte) Ekander (nr 5), Lennart A:son Hagman (nr 7),
Bertil (Pelle) Weithz (nr 23) och Bertil Åkesson (nr 25). Sistnämnde hade
gått i samma klass som jag på Malmö realskola, och detta gäller också Bo
Krasse (nr 12).
Lika litet som rörande min klass på Malmö realskola kan jag kommentera
var och en av dem. Men många av de här "fordna pojkarne" blev — som
Lenngren skaldade — "män i Staten".
Listan talar för sig själv och jag erbjuder läsaren att själv botanisera i
populationen.
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Ring L IF höstterminen 1938.
Klasskamraterna är i varje rad från vänster till höger:
Övre raden: 9, 11, 6, 24, 20, 10.
Mellanraden: 14, 22, 12, 21, 15, 13, 2, 19.
Nedre raden: 4, 8, 16, 5, 7, 23, 25, 3, 17, 18.
Den som fattas är Nils Araskog.

Ritat i lönndom
Jag vill inte påstå att Latinskolans lärarkår, sådan jag mötte den på uppropet
1937, var "förbluffande homogent sammansatt" i stil med hästhandlarsällskapet i Hotell Horn i Fritiof Nilsson Piratens Bock i Örtagård.
Nej, det enda som i mina ögon förenade dessa herrar var en dyster
förkänsla av att en stor del av sällskapet skulle bereda mig framtida bekymmer; och så blev förvisso också fallet...
Men individuella särdrag framträdde först när jag stiftat bekantskap med
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herrarna i deras dagliga gärning. Och efter ett läsårs studier kunde jag
framställa dem i karikatyr, sådana de framträder på figurgalleriet här intill.
Som konstverk betraktat är det ju nog så primitivt men inte desto mindre
värt att bevara och återge, eftersom det är framställt på plats och efter levande
modeller. Alstret får sålunda uppfattas som historiskt, och vad kan bättre
passa i denna skrift?
Gubbarna ritades under någon av de avbildade pedagogernas lektioner,
men vilken av dem?
Verksamheten kunde vara farlig och rendera utövaren den i klassliggaren
vanliga anmärkningen "sysslar med annat". Det gällde alltså att välja rätt
lektion, d.v.s. en sådan där tjänstgörande lärare inte var alltför vaksam eller
stingslig.
Ja, inte skapade jag alstret, som man skulle kunna tro, under någon lektion
för "Skiss", vår hygglige teckningslärare, som utanför skolans värld gick
under namnet Waldemar Söderberg. Konstverket finns nämligen att studera
på en sida i skolkatalogen och inte på något ritblad.
Hade jag vågat "syssla med annat" under adjunkten Sven Svenssons
lektioner? Knappast. Han undervisade i svenska och höll oss i febril verksamhet med att anteckna vad han hade att förtälja om "romantikens blå
blomma", Schiller, Goethe och andra litteraturhistoriens märkvärdigheter.
Vi skrev och led som Der junge Werther.
Gud nåde den som sedan under hans inkvisitoriska förhör inte till punkt
och pricka kunde redogöra för vad han hade förkunnat. Då plitade han ett
fult betyg i sin svarta, vaxdukspärmade anteckningsbok.
Liksom många andra skönandar hade han i sin klädsel en passande radikal
framtoning och uppträdde i homespun, kulörta trikåskjortor och virkade
slipsar. (Andra kollegiemedlemmar drog fortfarande hög stärkkrage med
snibbar och julklappsslipsar från kilen & Holms katalog 1910).
Adjunkten Svensson var en på många sätt mystisk man och bodde stilenligt
i ett mystiskt hus: "Villa Daisy" på Mariedalsvägen. Det hade stått tomt
under mina småpågaår, och vi kallade det "Spökhuset". Adjunkten hade
svårt för att säga r och fick därför sitt öknamn "Greken", förvandlat till
"Giken".
Och inte vågade man rita under Strix lektioner! Enligt katalogen hette han
Emil Ingemar Ryberg, var fil.kand. och riddare av Vasaorden. Han undervisade min klass, LII:4, i geografi och fungerade då i ett annex intill Tekniska
läroverket. Vid första mötet tedde han sig nog så fryntlig, men han var en
jovialisk sadist, som aldrig glömde någon oförrätt, verklig eller inbillad, och
påstods kunna paranoiskt förfölja honom förhatliga elever intill kvarsittning
och avgång från skolan.
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Mina lärare ritade i lönndom.
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Vågade man rita under Alf Folke Heimers lektioner? Ja, för all del, han
aktade inte på sådant. Men han höll intresset vid liv genom att på ett
nergörande vis kritisera Einsteins enligt honom vanvettiga relativitetslära.
Han var till tjänsteställning adjunkt i fysik men glänste i katalogen med
imponerande examenstitlar: "Fil. dr och civilingeniör". Hans kakikostymer
hade ett militärt snitt, och vi hade inte blivit överraskade om han vid inträdet
i klassrummet hälsat oss med ett "Heil!"...

Herr Dr Hånler.
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"Spere" hette egentligen Carl Emanuel Gerdström och undervisade oss i
franska. Han var en vaksam herre och kunde avlossa syrliga och svidande
kommentarer. Nej, inte vågade man att under hans lektioner "syssla med
annat".
A. Vilhelm Bladin var språklektor och konverserade oss elegant på engelska. (Det var hans metod.) Han var en välklädd gentleman, mycket konciliant och nästan artig, men alls inte tandlös. Det blev inget ritande under
hans lektioner heller, alltså.

"Giken" skrider. Som vanligt
är han iklädd home-spun,
kulört skjorta och virkad slips.
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Kanske hade jag vågat rita mitt porträttgalleri under någon av Birger
Edmars, latinlektorns, lektioner, ty lika lite som Heimer brydde han sig om
sådant. Men han kunde vara ytterst engagerande och brukade underhålla oss
med att läsa upp egna dikter (Pentisileia, Europa m.fl.) som sedan publicerades i SDS. Han måste ha flörtat in sig hos H. Hedeman-Gade, Sydsvenskans kulturchef. Liksom "Giken" var Edmar en av sällskapets kulturbärare.
Nu återstår bara Hylmö. I katalogen står han som "Lektor Gunnar Efraim
Hylmö, teol. dr, fil.kand., docent, VDM, LNO", en ytterst meriterad man
alltså.
Han var — om jag inte minns fel — docent i Gamla testamentets exegetik,
d.v.s. bibelvetenskap, och som sådan över hövan lärd. Han behärskade både
hebreiska och andra språk från Främre Orienten, och vi kunde, inför ett
hotande läxförhör, lätt förleda honom att brista ut i ordtolkningar.
Då glömde han allt annat (inte minst förhöret) och började frenetiskt
skriva på svarta tavlan, dammande ner sin alltid kritstänkta svarta kostym.
Och så beledsagade han framställningen med salivsprutande uttalsexempel:
— Prst! Frtt! Grsk! Han hade förvisso inte upptäckt om någon i klassen "sysslat
med annat", vore det så också, som Hjalmar Söderberg berättar om från sina
lektioner i grekiska, fråga om knivslagsmål mellan elever på första bänken.
(Hjalmar S. kallade detta ett utslag av "skolpojksspleen").
"VDM" står det som sagt om honom i katalogen. Hylmö var alltså
prästvigd och kunde berätta om sin tid som komminister i Caroli församling.
Då handlade det ingalunda om själavård utan om det för en språkman
irriterande förhållandet att församlingsborna — i stället för det latinska
korrekta Cåroli — sa Carååli med tonvikt på å. (Vilket de gör än i dag.)
På teckningen förekommer också "Calle Pinne", gymnastiklärare , och P
G. Persson, rektorn. Men gymnastiklektionerna lämnade inget utrymme för
tecknande och att trotsa rektorn var för oss lika otänkbart som för en troende
att trotsa Gud.

Som kalfaktor hos Calle Pinne
Den 15 maj 1983 publicerade Sydsvenskan ett foto av Latinskolans samlade
lärarkår, uppställd framför läroverkets portar.
Bilden var tagen våren 1934 med anledning av rektor Waldemar Ekedahls
avgång. Han är förstås med på bilden, men — anmärker bildtexten syrligt:
— "Även en ytlig betraktare av bilden måste uppfattningen att den centrala
figuren är den som med reservofficerens rätt placerat sig i mitten av första
raden."
Det var förstås Calle Pinne, en man som ingalunda satte "sitt ljus under

a
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ena skäppil' (Matt 5:13) eller för den delen intog en blygsam position i
någon som helst församling.
Och när än gamla latinskolepågar träffas — det må vara latinare eller realare
— och börjar tala om sina lärare är det alltid han som kommer först på tapeten;
ty alla hade ju haft honom som lärare.
"Gymnastik, lek och idrott I—IV" står det helt sonika om honom i
katalogen, och det är hela gymnasiet. Vidare kan om honom läsas följande
i samma publikation:
Gymnastiklärare John Wilhelm Victor Carkn-Wendels, Gymnastikdirektör, Kapten i K. Västgöra reg:tes reserv, RNO, RVO.
För en yngre läsekrets kan meddelas att RNO betecknar att han var riddare
av Nordstjärneorden och RVO av Vasaorden. Han var således en man av

Calle Pinne med sin pinne.
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officiellt erkänd duglighet. (Dylika dekorationer är för övrigt i S:t Ekvivalentius heliga namn numera förbjudna. Eventuellt förefintligt nutida innehav av sådant skamligt tecken får inte officiellt noteras. Det är bara i
Grönköping som Borgmästaren Mårten Sjökvist framhärdar i att uppträda
som Ed. RVO.)
Jag fungerade tidvis som ett slags ordningsvakt med skyldighet att föra
anteckningar över frånvaro m.m. och hade — likt en annan kalfaktor — att
inställa mig i hans tjänsterum bredvid gymnastiksalen och under stram
givakt behälsa honom när han inträdde.
Sen fick jag bevittna hans möten med kamrater som av en eller annan
anledning sökte befrielse från dagens övningar. Calle P. utgick från att alla
— bortsett från folk med gipsförband och kryckor — var simulanter, vilket,
om sanningen ska fram, var en skäligen realistisk inställning.
Bland supplikanterna uppträdde alltsom oftast kamraten F-stam, kvick i
huvudet men trög i talet. Han hade de mest fantasifulla skäl för att erhålla
befrielse från de i hans tycke alltför ansträngande övningarna.
Calle P. visste detta, och F-stam visste att Calle P. visste. De hade stort
utbyte av varandra.
F-stam kunde komma haltande in och inleda följande dialog:
F: Kapten — jag anhåller om att bli befriad från dagens gymnastikövningar.
P: (gärna gapande och med tungan utsträckt): Äh, bläh... Vaffördä...?
F: Jag skadade foten i går när jag åkte hiss, kapten.
P: Hur kan man skada foten när man åker hiss?
F: Jag fick foten mellan hissen och väggen, och där fick minsann inte foten
plats, kapten.
P: Hut och ut!
Inför lektionen efter frukosten brukade F-stam begära befrielse under
åberopande av magplågor. Då fick han alltid i detalj redogöra för vad han
hade ätit, och detta föranledde Calle P. att utbrista i ett: Mums, mums
filibabba: mums, mums, filibabba...
Calle Pinne ägnade en god del av dagens första lektion åt att läsa dagens
tidning (som han också brukade ha med sig och läsa i när han vaktade på
skrivningar). Då skulle man sitta tyst och avvakta eventuella kommentarer.
En morgon bleknade han märkbart när han slog upp tidningen. Sen sa
han: Nu har svinen kommit överens, nu brakar det snart lös, Carlsten. — Ja
kapten! blev mitt svar.
Det var torsdagen den 24 augusti 1939, dagen efter Ribbentrops besök
i Moskva och nonaggressionspaktens undertecknande. Och Calle Pinne fick
ju rätt.
Till vårt studentjubileum 1982 skrev jag en versstump om en och annan
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av våra lärare och presenterade den jämte föga vördnadsfull teckning. Så här
lät versen om Calle Pinne
Mest sa du
Äh och bläää...
Men ibland
glimtade det till
av humor,
likt ädlare ådror
i gråstenen på
Halleberg och Hunneberg.
Senare ljög du
piratiskt på pränt
och påstod att
det mesta var sant.

Halle- och Hunneberg är med för att Calle Pinne var västgöte, och slutraden
syftar på Det mesta är sant, titeln på en kåserisamling som han fick ut i tryck
1943, fyra år före sin avgång.
Däri berättar han bl.a. om sin muntliga studentexamen på Skara läroverk
och förhöret i matematik. Det är en examenshistoria som är klassisk och svår
att överträffa i sin obetalbara komik. Jag får anledning att längre fram
återkomma till den.

Strix och de andra
Som jag inledningsvis påpekat får jag hållas som expert på skolgång, eftersom
jag använde fjorton år på förväntade tolv. Det ena extraåret kom till i
gymnasiet när jag gick om tredje ringen.
Jag hann alltså att slita ut två omgångar lärare, varav dock några gick igen
andra omgången: Calle Pinne (förstås), Vilhelm Bladin, Birger Edmar, Emil
Ryberg och Birger Pering.
Adjunkt Emil Ingemar Rydberg kallades av oss aldrig annat än Strix.
Honom hade jag första omgången i historia och geografi och sen i svenska.
Varför han kallades Strix vet jag inte. Kanske var det för att han med sina
runda ögonglas liknade en uggla. Denna fågel är vishetens symbol och heter
på latin Strix. Vi bar den som emblem på våra skolmössor.
Strix hette också Albert Engströms skämttidning, och vår Strix var på
många sätt kvalificerad att figurera i detta alster. Med pannlugg, glasögon
och mustasch liknade han förresten Albert Engström en smula.
Jag hade alltså förmånen att av honom undervisas i svenska ända upp i
118

FJORTON ÅR TROR JAG VISST ATT DET VAR

muntlig studentexamen där han förhörde oss på Tegnér. Som språklärare höll
han våra ostyriga föl till pegaser i strama tyglar. Ve den som i uppsatserna
flöt ut i yvigt ordbajseri. Tage Aurell skulle i princip kunnat vara en produkt
av Strix undervisning. Heder åt Strix!
Av tidigare anförda jubileumsverser bestods han dessa rader:
Du behärskade oss
med provinsiell
och jovialisk sadism.
Obarmhärtigt rensande
slog du ner på
våra språkliga
vidlyfi-igheter.
Alla din alumner vet
var RÖERPRICK ligger.
Du var oss
en god lärare.

Strix citerar Runeberg
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Lektor Birger Pering.
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Det där med provinsiell sadism syftar på hans nästan karikatyrartat överdrivna bevakning av allt vad skånskt heter. (Han och Tocken på Malmö realskola
lär knappast kunnat bli såta vänner...)
Lysande betygsmässig framtid kunde den elev räkna med som förenade
genuint skånskt uttal med lantligt ursprung, helst med Tomelilla som
hemadress.
Strix körde gärna också med citat ur den runebergska skattkammaren och
kunde håna oss med ett
'Nu hava de gått som paddor.
Nu blevo de efter igen."
om vi — likt löjtnant Zi&ns vasagossar — inte förmått hänga med i
svängarna.
Och en elev som svarat bedrövligt på någon fråga kunde utsättas för
samma verop som drabbade den härdige hemmansägaren från Saarijärvis
frostiga moar:
"Pavo, Pavo, olycksfödde gubbe!"
Detta var dock en mild tillrättavisning och alls inte att jämföra med de
fruktade utbrott då Strix övergav sin vana att säga han och i stället började
dua. Den som drabbats av sådan onåd uppmanades ofta att ge sig av "till
Röerprick och skala pantofflor".
I ett slags mellanläge av farlighet befann sig spörsmålet om dynggrepen som
utreddes med en kort dialog:
— Haur han nonsin hollt i en dönggrep?
—Ja. (Man förväntades ha ett folkligt förflutet.)
—Vaforr släppte han den?
Ja, nog var Strix kvalificerad att figurera i tidningen Strix alltid!
Av de andra pedagogerna har Birger Edmar, latinlektor, redan exponerats i
figurgalleriet på s. 112, och samma gäller Vilhelm Bladin, som dock återkommer i ett senare sammanhang.
Birger Pering stod som adjunkt i katalogen 1937 men blev senare lektor.
Hans undervisning var lika ensidigt inriktad på det andliga som Calle Pinnes
på det kroppsliga. Ty Pering undervisade enbart i kristendom (och senare
något i filosofi).
Han hörde till det fåtal lärare som duade oss, och detta i majestätisk
självtillräcklighet. När någon elev i debatter framförde en från Herr Lektorn
avvikande uppfattning brölade han ut med ett speciellt och spetsigt u-ljud:
—Säjer DUUU ja!
Pering var född i Lund och avled 1981 vid 87 års ålder. Han hade
disputerat på en avhandling om Heimdall, den gamle lurtutaren i Midgård,
ett ämnesval som förefaller egendomligt för en lärare i kristendom. 121
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Munviga pedagoger
I porträttgalleriet på s. 112 befinner sig också adjunkten Carl Emanuel
Gerdström, gemenligen kallad Spre.
Han undervisade i franska och engelska och var övermåttan förtjust i ett
exempel ur engelska grammatiken:
— Use Pears soap and you spare soap.
Denna fyndiga ordlek återgav han så ofta att han av eleverna döptes till
Spre (eller kanske Spär).
Han var en ganska amper herre (vilket vi bara mådde väl av) och kunde
fyra av kännbara pilar som inte förfelade sitt mål trots att de avlossades under
en lätt stamning.
Själv fick jag mig en salva när jag — i begynnelsen av min karriär som
språkelev — presterat utomordentligt usla svar på en (högst oväntad) lappskrivning på glosor. Den blödde av röda bockar vid återlämnandet, men på
ett ställe, upptäckte jag, hade minsann adjunkten markerat fel för ett ord som
var rätt.
Detta påpekade jag triumferande och med den skyldiges rättshaveristiska
indignation över att i något ynka stycke ha blivit felbedömd. Och så begärde
jag, dåraktigt nog, revision av betyget (C-minus). Men den gode adjunkten
avrättade mig kallt genom att stamma fram ett:
— Ddet ggör ingenttting i dden sstora kkonkuransen...
En annan gång överraskade han under en vårpromenad eleven Ehrenfink
(vi säger så), en glad och frodig gargon, i angenämt damsällskap på en bänk
i Kungsparken.
Sådant umgänge var, märkligt nog, inte förbjudet i skollagen, men över
de unga tu vilade i alla fall ett skimmer av lagtrots och otillåtna gärningar.
Ty, anade Spär, avslöjade inte det blåa molnet över bänken att man rökt
cigaretter? Och det var under alla omständigheter ett urbota brott mot
skollagen som i sin § 52 stadgade: "Tobaksrökning utomhus samt å offentliga ställen är förbjuden."
Spär var inte säker på att ha ertappat brottslingen in flagranti men stegade
i alla fall fram till syndaparet och utlät sig som följer:
— Hhör nnu Ääärenffink! Vvar ddär ente också en ssigaräät mmä i sspäälet?
Men Ehrenfink nekade fräckt och saken fick förfalla i brist på bevis.
Flickan var förstås inte åtalbar.
Som lärare på S:t Petri läroverk företrädde jag själv den — som jag hoppas —
mera koncilianta biologilärarkåren men har tydligen haft mina beska föregångare i ämnet.
Jag tänker på den fruktade lektorn Einar Otto Wahlgren på Högre allmän122
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na läroverket för gossar av sina elever kallad Bobben.
Han hade undervisat min egen lärare i biologi, John Albin Anders
Andersson, extralärare i ämnet, när jag började på Malmö realskola 1933.
(Han utnämndes 1950 till rektor på Malmö Borgarskola, men efterträddes
snart av Lars Kjellman, sedan skoldirektör.)
Jag var en tid kollega med John A. — en förträfflig man — och då berättade
han för mig historien om när Bobben plågade klassen med ett inkvisitoriskt
förhör om ryggradsdjurens jämförande anatomi.
En stackars Johansson råkade i elden och fick i uppgift att redogöra för
tarmkanalens evolutionära framsteg inom vertebratklassen. Med stöd av
diffusa minnen om förhållandet hos lansettfisken, allas vår urfader, påstod
den arme eleven att ryggradsdjurens ändtarm mynnade på stjärtens vänstra
sida.
—Gäller detta också däggdjuren? undrade Bobben.
—Jjja — — —
—KÄNN EFTER!
Till den normalt mera milda varianten av klassen biologilärare hörde Oscar
Edwin Malmström som vikarierande för Wahlgren när jag höstterminen
1937 inträdde i gymnasiet. Han kallades av John A. För Ösmalle, men vi
sa Ankan. Om hans avsågning av en förväntansfull klass har jag berättat i
Bessie och några till:
"När han en gång vid inträdet i klassrummet mötte anblicken av en på tavlan
klumpigt ritad fågelkollega, undrade han bara:
—Vem har ritat den där — gåsen?"

På tal om munviga pedagoger kan man knappast komma förbi den
otroligt slagfärdige matematik- och fysikadjunkten BengtJobannes 1Vyble‘n på
Malmö realskola.
När han en gång inträdde i klassrummet med en bunt rättade matteskrivningar la han dem i två högar på katedern:
—Här har vi agnarna och här har vi vetet. Agne Persson, kom fram och
hämta ditt opus och likaså du, Agne Andersson och du Agne Nilsson...
Och när han hade en elev framme vid tavlan och inte var nöjd med en
dragen linjes utsträckning kom det genast ett:
—Dras ut! Linjen ska dras ut!
Det ser ju oskyldigt i tryck men uppfattas på helt annat sätt av den som
lyssnar.
Samma gäller följande uppmaning till en elev från en min ämneskollega
som under sin demonstration av uppstoppade fåglar svårt stördes av en från
sista bänkraden oprogrammerat medverkande snatterand.
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— Vem har ritat den där gåsen? (Ur "Bessie och några till')
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— A du — håll truten!
För att få slut på olåten kallade kollegan syndaren fram till katedern och
räckte honom ett exemplar av Larus marinus:
— Ah du! håll truten mens jag berättar om fåglarna för dina kamrater.
Och si, det verkade; pågen vart tyst. Han kände sig tydligen åthutad på
ett för honom begripligt språk och kunde inte föreställa sig att det fanns
andra trutar — t.ex. havstrutar — än den han själv så idogt missbrukade. Ett
exempel på lärorikt risande!

Skoldagens gång
I det följande skall vi titta lite på hur skoldagen kunde förflyta med
morgonbön, frukostraster och andra raster; därtill hur vaktmästare Hallgren
ställde upp med första hjälpen vid ett olycksfall.
Sent till morgonbön
— Jesu, låt mig städse börja...
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Vi sjöng psalmen 396 med fröken som försångare vid kammarorgeln på
Linn6kolan i augusti 1928, och jag upplevde mitt livs första morgonbön.
Men vad i Herrans namn betydde städse? Vi sjuåringar visste inte men
kom fram till att ordet måste ha med städning att göra. Jesu, låt mig städa
börja. Kanske tänkte fröken fullfölja städningsjobbet efter andakten?
På Linn6kolan var vi i farten omkring klockan åtta. Men ett härdigare
släkte, det tidiga 1800-talets djäknar, var morgonpiggare. De började dagens
arbete, berättar John Landquist, "med bön kl. halv sju på morgonen".
"Klockan tjugo minuter i sju", berättar Fredrik Bök från sin skoltid i 1890talets Kristianstad, "svängde mor Björkegren (vaktmästarfrun) sin blanknötta mässingsklocka på trappstenen framför skolans ingång."
Sedan stängdes porten för sent anländande sovsyndare. Deras brott
infördes i registret för sena ankomster, och återfallsförbrytare dömdes tredje
resan till sänkt sedebetyg.
Så var det också för oss som på trettiotalet gick på Malmö realskola. 0
Han tryckte den förbluffade rektorns hand.
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vad fasa att ha missat morgonspårvagnen och komma fram till stängda
innerportar och från aulan ljudande ingångspsalm: — Jesu, låt mig städse
börja...
Och vad skam att sedan, i sällskap med andra sena skurkar, av den
morgonsure vakthavande adjunkten föras in i anmärkningsliggaren. Tänk
om man vågat vara lika djärv som Knut! Han hade skaffat egen nyckel till
skolans bakdörr och släntrade trankilt in ungefär samtidigt med lärarna. Tills
han en morgon i baktrappan mötte Nemesis i rektors gestalt.
Liksom den kyrkliga högmässan efterföljdes morgonbönen ibland av
kungörelser från Överheten. Då framträdde rektor med order, anvisningar
och stundom straffial.
Dessa kunde vara nog så underhållande då de framfördes av Lars Oscar
Gomer Cronholm, Malmö realskolas rektor, som till det yttre, men ingalunda
till det inre, påminde om Groucho Marx. I sina strafftal förenade han
skälvande moralisk indignation med vädjande man-to-man-talk i djupa
brösttoner.
Höstterminen 1934 uppenbarade han sig i aulakatedern regelbundet som
gök i gökur. Ty då hade EPA öppnat Malmös första varuhus på Södergatan
och därmed också möjligheter för stadens skolungdom att grossvis stjäla
pennor. Somliga skolkamrater uppträdde lika rikt bröstdekorerade med
pennor som kubankosackerna, en populär ryttartrupp, med patronband.
EPA klagade hos Cronholm, och han bannlyste tjuvarna ex cathedra.
På Malmö högre allmänna läroverk för gossar genomfördes morgonbönerna
efter samma ritual; psalmsång, förkunnelse, psalmsång och rektorsframträdande. Här agerade den magnifike R G. Persson, en fyrkantig figur med stort
huvud av Turgenjevs hattnummr, d.v.s. 63.
Efter sitt framträdande i katedern brukade han med en imperatorisk gest av
högra armen bjuda församlingen att tömma lokalen. En morgon hade en
elevdeputation ställt upp bakom honom. En yngling missförstod den utvisande gesten och tog den för en invit att hälsa.
Smickrad grep han rektorshanden och bockade ödmjukt. P. G. tittade
förbluffad på den handtryckande adepten. Men han fattade strax situationen
och skakade hjärtligt den erbjudna handen. Och så brast han ut i ett
homeriskt löje, ty i P. G. dolde sig en fryntlig själ under den skrovliga ytan.
Sena pegadoger
"Sen ankomst" fick man som lärare pliktskyldigast plita in i klassliggaren när
så skulle vara.
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Klassliggaren var ett syndaregister i folioformat som följde klassen från
lektion till lektion, och däri noterades allt vad som i tjänsten tilldrog sig av
undervisning och försyndelser; ett slags skolornas loggbok.
De gamla läroverken löd under läroverksstadgan som i sin 51:a paragraf
hade följande att förkunna om bl.a. försening:
Lärjunge infinne sig till undervisningen
på utsatt klockslag,
snygg och ordentligt klädd
samt med nödiga läroböcker försedd.
Bemärk den magnifika formuleringen i imperativ form: infinne sig! Om man
som i anfört citat arrangerar meningarna i väl avpassade rader, får man rentav
fram en lagtext på vers, ett slags perukstockarnas egen poesi på trögfotad
meter.
Texten stod att läsa i skolkatalogen, varför ingen senkommen syndare
kunde åberopa förment okunnighet om vad som krävdes av skick och mores.
Till yttermera visso läste rektor vid terminens början upp lagen för den i
aulan församlade menigheten.
Rörande punktlighet var emellertid inte alltid lärarna själva några föredömen. Det fanns under min egen elevtid på 30-talet en språklärare, "Tocken"
kallad, som nästan alltid kom för sent om mornarna.
Han anlände med spårvagn och kunde sedan ses sakta, sakta släntra över
skolgården på väg till den första lektionen. Men efter skolans slut sprang han,
trots besvärande korpulens, till hållplatsen och kastade sig svettig och
flåsande upp i den väntande vagnen.
Ibland fick vår klass vänta lektionstimmen ut på att klassföreståndaren,
adjunkten John Anderson, skulle infinna sig. Han brukade nämligen gå
korridoren fram och åter i samspråk med självaste rektorn. Det kunde hända
att skolklockan ringde ut lektionstimmen, när han slutligen äntrade katedern för att ta i lag med sin matteundervisning. Sådana förtätade lektioner
uppskattades av oss!
Denne rektor råkade förresten en vacker vårmorgon dröja sig kvar bland
hägg och syren i den angränsande parken. När han försenad kom till skolan
möttes han av en irriterat väntande koryfe från Skolöverstyrelsen som
oanmäld kommit för att inspektera skolan. Fick månne också rektorn
anmärkning för sen ankomst?
I en ofta berättad förseningshistoria är det annars rektor själv som står på
skoltrappan med klockan i hand och väntar på en försumlig lärare, den
legendariske latinlektorn Malte Åkerman. Och det är då rektorn får höra den
klassiska frågan: — Kokar du ägg, din jäkel?
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Han sprang till den väntande spårvagnen.

Samme rektor (Waldemar Ekedahl på Malmö latinskola) berättar i sina
minnen att han en morgon förebrådde lektor Å. för att denne missat en
morgonbönsvakt:
—Du var inte på morgonbönen i dag Malte, och det var litet ledsamt, ty
magister N .uteblev också.
—Hur vågar han?

Frukostraster
Vi som gick i skolan på 30- och 40-talet bestods ingen skollunch och kände
inte till ordet lunch.
Nej, vi åt frukost på frukostrasten, och maten hade vi med oss i ryggsäcken. Det var mackor med prickig korv och leverpastej och ost. En och annan
kamrat fick som pålägg nöja sig med lingon eller strösocker. Kalla plättar
förekom bara på utfärder.
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I Linneskolan satt vi på en lång bänk i korridoren med ryggen mot den
vita kakelväggen. Måltidsdrycken var mjölk, och den medfördes enligt ett
florerande mode i en rendiskad hårvattensflaska. Min bar etiketten Azymol
Stimulus (med tonvikt på lus), ett föga verksamt medel, av fars hårstatus att
döma.
Ty detta var före den flaskförpackade mjölkens tid. Min första riktiga
mjölkflaska med aluminiumhatt såg jag 1931, och den kom från Säbyholm.
Ja, här handlar det om kulturhistoria!

När vi åto på vår bänk...
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En dag tappade jag hårvattenflaskan som gick i kras mot stengolvet. Jäktad
uppröjning medförde blodvite och rapport till lärarinnan. Det var förstås
flickor som beskäftigt pep fram budskapet:
— Fröken, fröken! Anders har slatt itu sin mjölkflaska å skärt saj å de bloar.
Jag trodde det var straffbelagt att tappa flaskor och blöda, men fröken
förebrådde mig inte. Det var klokt agerat och bar framtida frukt, ty jag har
sedan dess aldrig tappat någon flaska, inte ens med mjölk i...
Senare flyttade familjen till stan och jag kom in i Malmö realskola. Där
fanns ett stökigt frukostrum för eleverna i en lokal intill entretrappan. Men
jag behövde aldrig använda det, för nu hann jag hem till frukost.
Likadant var det under gymnasieåren på Latinskolan, och först nu började
man kalla måltiden lunch. Den serverades i ett litet rum bredvid köket i vår
lägenhet på Rönneholmsvägen. Jag brukade äta i sällskap med min far som
kommit hem från sin firma på Regementsgatan. Vanliga rätter var böcklinglåda, sillgratäng och skinkomelett. Gladast blev vi om vi fick smörja kråset
med griljerade grisfötter och råstekt potatis.
Efter lunchen skulle mor och far alltid lyssna på tolvslaget och dagens dikt,
ofta framdarrad av Olof Widgrens vibratostämma. Det var ingen dålig oas
i vardagens ökenvandring och gav styrka inför eftermiddagens möte med
Strix och Smack och andra stofiler bakom katedern.
Rökpaus
Vi som gick på Latinskolan förstod utmärkt väl vad texten i katalogens
ordningsstadga hade att förkunna:
"Tobaksrökning utomhus samt å offentliga ställen är förbjuden."
Men med advokatyrisk spetsfundighet tolkade vi texten så att vi åtminstone kunde få röka i pissoaren i annexets källarvåning. Den kunde väl i alla
fall inte betraktas som något offentligt ställe!
Och så stod vi där nere i rök och damm och pissdunster och bolmade girigt
på våra Broadway, Bill och Stamboul (å kr 1:20 asken). Vår lagtolkning
delades dock inte av överheten, utan ibland skickades den ettrige vaktmästaren Mårtensson ner för att driva syndarna ur templet.
Efter högsta föredöme drev han ut oss med gisselslag, varvid en del
oskyldiga stackare, som i högst behövliga ärenden befann sig i källarhålan,
följde med på köpet och hetsades med syndarna uppför trapporna under
panikartat gylfknäppande.
Som gammal örlogsmatros tog Mårtensson till flottans metoder och
använde sig under exekutionen av den niosvansade katten eller en dagg. Vi
som gisslades hann aldrig uppfatta vilket. Heder åt Mårtensson!
Rektor 1? G. Persson, själv hängiven piprökare, höll inte så hårt på förbudet,
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Vaktmästare Hallgren och det
krossade lillfingret.
utan såg det klokt nog mer ur hygiensk än moralisk synvinkel: — Rök pipa
pojkar! kunde han i förekommande fall uppmana oss.
Men i kollegiet fanns det förstås medlemmar som höll benhårt på allt vad
förbud hette och såg som sin plikt att beivra alla övertramp.
Där fanns bl.a. en språklektor som kunde haffa oss på stan och en
likasinnad kristendomslektor. Denne kunde t.o.m. dyka upp på danspalatset
Arena och driva ut där befintliga gymnasister från Syndanästet. Det var oss
nämligen också förbjudet att "deltaga i offentliga danstillställningar".
Sålunda förenades Gudligheten och Flottan för att hålla gymnasisternas
kroppar och själar rena och förhindra alla tillfällen till synd.
Med åren liberaliserades skolornas rökbestämmelser och jag var på 70talet som konsulent i branschen med om att befrämja rökrutor på skolgårdarna.
Men nu är det visst dags att på nytt skärpa reglerna, och nyligen kunde
vi läsa om hur en yngling överraskades under rökning på skolgården och
ställdes inför Pontius Pilatus.
Och i Nerikes Allehanda (citerad av Grönköpings Weckoblad) stod att
läsa att "alla rökare som arbetar inne på rådhuset hänvisas till den vackra
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rådhusparken för att uträtta sina behov".
När vaktmästare Hallgren bestod första förbandet
På tal om vaktmästare vill jag ett slag gärna återkomma till Malmö realskolas
Albert Edvard Hallgren, en välvillig man som ibland nästan faderligt kunde
ta hand om oss pågar.
I skrivandets stund sitter jag och betraktar lillfingret på min vänstra hand.
Det är deformerat i sin yttersta led, liksom hoptryckt från sidorna, och med
en säregen längsgående fals på nageln.
En gång och under en kort stund för dryga sextio år sedan var detta finger
platt som en flugvinge.
Vi skrev höstterminen 1934 och jag gick i klass 25C på Malmö realskola.
Oktoberdagens lektioner var över, och jag tog mig som vanligt ut genom
järngrinden mot Regementsgatan för att vandra hemåt. Bakom mig följde
en kompis som slog igen grinden efter oss med ett metalliskt tjongande.
Efter en stund hörde jag ett egendomligt plaskande på min vänstra sida.
Jag tittade dit och fann till min fasa att det var blod som forsade ner från min
hand. Men jag kände ingen smärta.
På vägen ut hade jag tydligen råkat få lillfingret in i gångjärnssidan på
grinden när min kompis slängde igen den. Att jag inget kände berodde helt
enkelt på att alla nervändar förlamats av den oerhörda chocken. Det lär visst
vara likadant för folk som träffats av en kula.
Hur som helst måste blodflödet stillas, varför jag tog mig tillbaka till
skolan och larmade vaktmästare Hallgren. Han bleknade när han såg
förödelsens styggelse men tog sig samman och la på ett primitivt förband.
Så fick jag låna tio öre och kunde därmed unna mig lyxen att åka spårvagn
nummer fyra hem till Regementsgatan 64.
Där togs jag emot av min moder — ganska härdad efter umgänget med fyra
olycksfåglar till söner — och befanns vara i behov av sakkunnig vård. Vari
bestod den? Ja, inte åkte man i oträngt mål till Kirurgen och inte var det fråga
om att låta sig injiceras med stelkrampsserum.
Nej, vi tog helt enkelt en "droskbil" till familjens husläkare, dr Edith
Otterström på Södra Förstadsgatan. Hon avtäckte det hallgrenska förbandet,
rengjorde såret (nu hade smärtsinnet vaknat!) la på en grön salva och band
om. Klapp på huvudet och ajöss.
Mor och jag tog Tvåan till Davidhallsbron, där vi bytte till Fyran och for
hem. Far, som underrättats per telefon, kom i ordinarie tid från sitt kontor
och bringade mig en ask Läkerol som invärtes pl'å'ster på såret.
Detta fick läka bäst det kunde, och fingret lämnades att efter förmåga
återta sin ursprungliga form. Resultat: se inledningen!
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Feriefröjder
Pressade växter
Sommaren 1934 genomlevde jag mitt första sommarlov som läroverkselev.
Jag hade hösten 1933 på Malmö realskola tagits in i den femåriga realskolans
första klass, och debutåret hade varit lovande.
Inför avslutningen hade jag av ingen mindre än Bror Axel Edvin Boberg,
organist i S:t Petri församling m.m., upptäckts som sångare. Efter ett
provframträdande med "Fjäriln vingad" hade jag av honom placerats i
stjärngossekören, vilket skulle visa sig bli kulmen på en därefter raskt
falnande sångarkarriär.
Och på vårterminens avslutningsdag hade jag av fröken Hegardt belönats
med premium i teckning, en bok ur Wahlströms pojkbokserie. Den handlade om "Flygande Pilen", en flyfotad indianhövding, och visade sig vara
ytterst läsvärd.
Det var därför med bästa samvete jag glidit in i sommarlovets dolce far
niente. Inga plikter tyngde mig (trodde jag) och inga uppflyttningsprövningar hotade (ännu) vid sommarlovets slut. Jag var villkorslöst uppflyttad till
klass 25C och hade bara att infinna mig till uppropet.
På den tiden bodde familjen i en villa på Hyllie Kyrkoväg. Sommaren bjöd
på strålande väder och varje dag cyklade min storebror och jag till Sibbarp
för att bada och begrunda hur Johan, Slimmingefriaren, mätte låromfånget
på strandens villiga skönheter.
Och på kvällarna byggde vi magnifika meccanokonstruktioner från en
gigantisk byggsats som vi förvärvat "second hand". Den var väl i omfattning
i storlek nr 12 och alltså fjärran från nybörjarens blygsamma 00-dimension.
Men jag hade invaggat mig i falsk säkerhet. En dag — en av sommarlovets
yttersta — undrade min moder stillsamt:
— Hur var det Anders, skulle inte du under sommarlovet samla in och
pressa växter? Du har ju fått både gråpapper, press och lupp.
Jo, ve och förbannelse! 0 fan och fasa! Det hade jag glömt.!
Redan höstterminen 33 hade vi ju under adjunktenJohn Anderssons sträva
ledning lärt oss examinera växter med hjälp av Krok och Almqvists Skolflora.
Som kunskapskälla använde vi Forsell-Skårmans klassiska lärobok (med anor
från N. J. Anderssons "Inledning till botaniken" 1850) och började, enligt
bokens uppställning, frejdigt ta oss an vårlöken, trots att det var höst. Det
blev en något teoretisk förrättning, ty vi saknade levande exemplar att
studera.
Men allt detta var glömt, och hur floran skulle användas var och förblev
ett mysterium. Dock gällde det att till varje pris och i all hast skaffa fram
134

FJORTON ÅR TROR JAG VISST Arr DET VAR

växter att pressa, och jag gjorde en nödutryckning till närmaste växtbestånd,
d.v.s. trädgårdens ogräsflora bakom dass och soptunnor.
I dess feta mylla frodades många gamla bekanta, kända för varje påg:
svinamållor, hynnsagräs, åkerkål, sockernällor, "fläsk o brö", skräppebla,
trampagräs och vannarr (våtarv).
Men vad i hundan hette denna artsamling på latin? Det gällde ju att fylla
i oss tilldelade växtetiketter.
Räddningen kom i gestalt av "Farbror Walle" (Waldemar Petersson), en
ungdomsvän till far. Han var en märklig man, framgångsrik och förmögen
affärsman, men med intressen långt utöver de merkantila. Han hade bl.a.
själv lärt sig att examinera växter och fått ihop ett aktningsvärt herbarium
med egenhändigt i akvarell avbildade arter.
För honom var det ett lekverk att namnge min mögflora, och jag kunde
efter hans diktamen skriva ut de latinska namnen på etiketterna. Jag var
räddad och kunde stolt i skolan förete det anbefallda antalet växter, 50 st om
jag minns rätt.

Adjunkten John Andersson tar emot mitt herbarium.
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Men Krok och Almqvists skolflora fick tillsvidare fortsätta att samla
damm på bokhyllan i vårt pojkrum. För mig blev den ingalunda en sådan
uppenbarelse som för Sten Selander, varom han berättar i en essä.
Han råkade att under sitt sommarlov, i brist på annan läsning (Flygande
Pilen kanske) få tag på Krok och Almqvist och blev fascinerad över dess
förmåga att i få ord beskriva alla arter. Detta ledde till att han började
botanisera och hade på hösten kunnat bära fram "trehundrasextio pressade
växter".
Men sexton år efter mina floristiska mödor stod jag själv som extra adjunkt
bakom katedern i Malmö realskolas biologisal och tog emot mina egna
elevers samlingar. Och i katalogen kunde jag under mitt namn stolt ta del
av upplysningen: "Granskar herbarier".
Det hade jag inte kunnat drömma om sommaren 1934.

Efter skoldagens slut
När vi strögade
Vi började ströga så snart höstterminen börjat och fortsatte därmed till
vårterminens slut.
"Vi" var jordens salt, ärevördiga gymnasister från gossläroverkets i Malmö
latinlinje, idel skägg uniga män i det puppstadium som min mormor på sin
malmöitiska kallade "halvharrar". Det var för vår skull som Ströget alls fanns
till.
Vi strögade oss genom höstskymning och vintermörker fram till de
vårljusa kvällarnas lockelser. Då sökte vi oss till parkernas majmåne, näktergalssång och syrendoft för att där idka annat umgänge i spridda par.
Ströget är ju sträckan mellan Gustav Adolf Torgs nordsida upp genom
Södergatan och fram till och med Stortorgets sydsida, och att ströga var att
oavlåtligt vandra denna bana upp och ner.
Namnet har vi knyckt från Köpenhamn och skrudar oss därmed språkligt
i en alltför stor kostym. Vi kör som Lillklas i sagan med lånta hästar när vi
praaler med detta namn. Ty vad är vår lilla gatstump mellan torgen mot det
imponerande paradstråket i Kongens by?
Varför strögade vi? Ja, den huvudsakliga meningen med detta rännande fram
och åter var, vill jag påstå, att titta och betittas. Ströget var en snobbränna
för båda könen, en mannekängbana där nyförvärv från Ohlssons eller Bekå
kunde exponeras. Ack, vilken lycka att få fjäsa i den nya vinterulstern!
Men Ströget var också något av en koppleriinrättning. Ibland kunde
blickar tändas mellan de mötande och väcka känslor som — om våren — kunde
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4.

Ohlssons hörna vid Stortorget var en viktig anhalt för oss strögare.
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leda till parkbänk, näktergalskonsert och månsken.
I detta scenario besannades stundom den gamla valstextens förkunnelse
om hur flickor kunde vekna i den goda himladankens förföriska sken:
Man blir så Lätt bedragen
av flickors konvenans.
De säga nej om dagen,
men ja i månens glans...
Ja, det var då det. Nu säger väl de flesta flickor jaså dygnet runt.
Vi betraktade Gustav Adolfs Torg och dess "Riviera" som Strögets begynnelsedel och startpunkt. Därifrån drog vi österut mot Marabous hörna och
sedan runt denna norrut genom Södergatan.
Vi stannade vid vissa anhalter, främst biograferna Palladiums och Capitols
skyltskåp. Där försjönk vii dyrkan av Robert Taylor i elegant glencheckhabit
eller (ännu hellre) av Danielle Darieux i minimal och fantasiväckande
baddräkt. Våra ögon lyste i kapp med finnarna mellan skäggstråna.
Liknande frestelser kunde konsumeras när vi rundat Stortorgshörnet och
kommit fram till biografen Alcazar. Men sedan vidtog mörker, stängda
portaler och strögandets ändpunkt. Här vände vi och strögade söderut igen.
En annan viktig anhalt var E. Ohlssons Beklädnad på Stortorgets hörn,
egentligen en filialinrättning eftersom huvudaffären låg vid S. Förstadsgatan.
Men denna kallades föraktfullt för "Fattig-Ohlssons".
Här på Stortoget fanns de verkliga finesserna i beklädnadsbranschen, bl.a.
engelska kupongtyger och ungerska skor. Strax före julen 1938 köpte jag ett
par skor av märket Lichtman, Budapest, pris 45 kronor. Dyrare skor har jag
aldrig strögat i, det var annat det än Fattig-Ohlssons Oscariaskor för 17 —
eller i lyxigaste fall — 21 kronor paret.
Vi strögade alltså längs Södergatans västra sida men kunde ibland ha ärenden
till motsatta sidan. Här fanns Häggström & Burnetts herrekipering, ännu
exklusivare än Ohlssons. Och så förstås biografen Scania och kafé Cecil med
balkong på andra våningen.
Ibland gick vi på biografen Scala och lät oss skrämmas av Ringaren i Notre
Dame med Lon Chaney som en groteskt förvriden Quasimodo. Det var den
klassiska stumfilmsversionen i stilenlig svartvit gotik och senare aldrig
överträffad. Mycket uppskattat som alstrare av lustfylld skräck var också dr
Frankensteins monster i Boris Karloffs platåkängor.
För det mesta räckte våra resurser, 85 öre, bara till en plats på första raden,
den s.k. stråken. Namnet var ett minne från den tid då filmerna beledsagades
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av levande musik, och då man i utsatt position kunde få fiolstråken i ögat.
Sådan risk förelåg inte längre på Scala men däremot på Scania, när
Malmösymfonikerna gav konsert under Georg Schneevoigts stränga ledning. Han dompterade både sina musiker och de störande element i publiken som kunde ha slunkit in från Ströget. Han kunde knacka med taktpinnen i partiturstället och stoppa vårt tissel och tassel med ett: — Her schkall
vara tist! Men vi lärde oss att älska de klassiska verken.
Behövde vi vila satte vi oss på den mångkantiga bänken runt Gustav Adolfs
Torgs spårvägskiosk.
Där kunde vi träffa på Tage Tosa som ibland var på humör att låta sig
konverseras. Samtalen var spännande, inte så mycket på grund av deras
bisarra innehåll, som därför att Tage när som helst kunde reta upp sig på sin
samtalspartner.
Lik en annan Quasimodo, modell Malmö, flög han då upp och jagade den
misshaglige i linkande galopp. Samtidigt slungade han ut sina förbannelser
och invektiv med kastratstämd falsettröst:
— Din Jaaavla tarmalauda!
Därmed var idyllen bruten och vi återtog vårt strögande.
En tjock med bröd
Min veckopeng var 3 kronor, och den utbetalades på lördagen. Summan
räckte till följande utsvävningar:
Biobiljett
Varm korv
Två Diva-choklad
Glasscup på EPA
20 st Billcigaretter

0.85
0.25
0.20
0.50
1.20

Summa

3.00

Cigaretterna räckte till nöds under veckoslutet, sen fick man begära extra
anslag eller "bomma" av kompisarna: — A du, ge maj ett bloss!
Glasscupen — med varm chokladsås och vanilj rån — avnjöts på eftermiddagen i EPAs cafeteria som nåddes per rulltrappa.
Korven kostade alltså 25 öre (med bröd!) och levererades från vagn.
Det var med hungrig förväntan man fick bevittna hur korvgubben fiskade
upp ett exemplar ur vagnens ångande djup, la den på papper och strök tjockt
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"Kruses korvar dom är allra
bäst", sjöng vi i foxtrot-takt.

med senap på: Varsågod! Man höll korven i ena näven och brödet i den andra.
Korv serverad i skuret bröd upplevde jag första gången 1939 på Epas bar
vid Södergatan. Det var alltid fråga om den smala sorten och anrättningen
kallades hot dog därmed avslöjande sitt transatlantiska ursprung. Ty det är
från det stora landet i väster all denna gatugastronomi kommer. Med rörelse
och inlevelse berättar John Steinbeck om hur han äter "varm korv med
senapen drypande ur nederändan och rinnande uppåt handleden. Och
hamburgare med rå lök drällande ut mellan brödhalvorna." (Att han sedan
också suktar efter "sticket i tungroten och hettan i gommen av ren whisky"
är en annan historia...)
För oss pågar på 30-talet var 25 öre en ansenlig summa och vi sökte oss därför
till försäljare som kunde ge oss valuta för slanten.
Detta betydde att vi helst höll oss till KRUSES korvar som med sin kaliber
skulle fått dagens s.k. bamsingar att te sig skäligen prinskorvartade. Trots
storleken var det fråga om korvar av god kvalitet, och Hagbard Isberg, den
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gamle kyrkoherden, prisar dem i sina minnen från 1880- och 90-talets
Malmö. Där talar han om "prima korv av Kruses i Tegelgårdsgatan erkänt
utmärkta kvalitet".

Från puppa till fjäril. Hur vi klädde oss
I golfbyxor och kraghandskar
Klädmedvetandet kommer tidigt i livet och redan under första åren i
realskolan började man akta på utseende och klädsel.
Håret koafferades med hjälp av en karda, ett slags ståltandad harv i
miniatyr och läderfordral.
Av någon anledning uppskattades detta hårvårdande verktyg av föräldragenerationen och man uppmanades rentav att använda det. Men pojkkalufsen var nedåtriktat gensträvig och lät sig inte alltid kardas i önskad riktning.
Då fick man hjälpa upp det hela med makassarolja, en fruktansvärd lipid,
vars dävna härskenhet bara i någon mån dämpades av parfymdoft.
Ett sådant inoljat pojkhuvud kunde med kärlek blott beröras av mödrars,
mostrars och fastrars toleranta händer. Något annat var det för övrigt aldrig
tal om. Flickor var för oss halvt mytiska väsen som sågs gå till och från de
åbergska, buntska och stenkulska skolorna.
Den uppkammade frisyren passade bra ihop med tidens standardplagg
golfbyxor, sportskjorta med virkad slips och rutig slipover. Vi var tämligen
likartat klädda, alla pojkar såg i stort sett ut som Tintin. Men ibland kunde
oväntade modevågor krusa uniformitetens stilla yta.
Plötsligt (men det måste ha varit i början på 1930-talet) skulle t.ex. alla
pojkar ha lumberjacka med blixtlås, en knäppanordning som därmed debuterade i modevärlden.
En höst kom trenchcoaten, grå eller mörkblå. Den bars hopdragen i
midjan av ett maskulint brett läderskärp. (Ja 1930-talet var förvisso männens
decennium!) En oförglömlig vinter, jag tror 1932-33, skulle alla pågar ha
kraghandskar. I exklusiva fall var dessa kragar av äkta läder, i mitt fall av
pressad papp.
Ett kufiskt mode spred sig bland oss i mitten på 1930-talet. Man skulle ha
svart eller mörkblå skjorta att bäras tillsammans med helvit slips. Stassen
kunde inhandlas på Pauli skjortaffär, Södra Förstadsgatan, en granne till den
populära akvariebutiken.
Hade detta mode kanske inspirerats av Mussolinis svartskjortor eller än
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I uppkardat hår, svart
skjorta, vit slips och golfbyxor; en stilenlig figur
anno 1934.

värre av Hitlers SS? Hans svartskrudade mördare var ju i smöret efter sin
bödelstjänst i samband med junimorden på SA-folk sommaren 1934.
Men om sådant visste vi intet. Vi var för övrigt ganska förnöjsamma när
det gällde vår klädsel och fick acceptera att vi sällan bestods något nytt under
denna karga depressionstid.
Detta fick till följd att varje nytt plagg omgående observerades och
kommenterades i kamratkretsen, när det bars till skolan första gången.
Kritiken var inte alltid nådig. Mest ängslig var man för vad en viss begåvad
gruppdominant, skulle tycka. Men om han godkände plagget kunde man
tryggt inta sin plats i flocken och börja slita på det.
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När vi blev knoddar
I början på höstterminen brukade jag och mina kompisar på Latinskolan gå
på Ströget och längtansfullt granska höstmodet i herrekiperingarnas skyltfönster. Det var Bertil Å., Pelle W , Putte E., Arnold B. och jag.
Vi började vid Casons i Trygghuset och gjorde sedan ett nerslag framför
firman Satz som utbjöd flotta skjortor och slipsar. Sen sneddade vi över
torget och tog oss upp på Södergatan, det riktiga Ströget.
Där stannade vi först hos Häggström & Burnett på Scaniasidan och
drömde om att kunna köpa deras underverk till kostymer, unika solitärer i
små serier, stans mest exklusiva utbud i konfektionsbranschen.
Och så avslutade vi förstås vår inspektionsrunda framför E. Ohlssons
Beklädnads många skyltfönster mot Södergatan och Stortorget. Där hade
farsorna konto, och där kunde kanske i alla fall någon av våra drömmar
förverkligas.
Vi rörde oss ljudligt med smattrande klackar, ty så krävde vårt mode, och
det tålde inga avsteg. Av någon anledning— och till min klackningspröjsande
faders misshag — skulle vi nämligen vara skodda i skor med, trots järnbeslag,
raskt nerslitna läderklackar.
Vi var tillvarons salt och trodde förstås att vi med våra smällklackar infört
något epokgörande i modehistorien. Men driften att under framfarten föra
oväsen har präglat ungtuppar ända sedan Ura Kaipas dagar, och vi var
ingalunda enastående.
Från sin gymnasisttid i Karlstad på 1850-talet berättar t.ex. Pelle ödman
att det hörde till "herrar gymnasisters" privilegium att gå omkring i lädergaloscher med klackjärn och att "det ihåliga skramlandet av dessa galoscher
mot gatstenarna rent av hörde till elegansen".
Inget nytt under solen, alltså.
Vi vakade också ängsligt över andra detaljer i vår klädedräkt, och jag har
på teckningen ovan med siffror markerat några av de viktigaste. Som
avskräckande exempel visas längst till vänster en olidligt utrustad gubbe.
Figuren längt till höger är en speciell avart som jag skall återkomma till.
Men nu kommenterar jag mittfiguren — "tillvarons salt" — och börjar
systematiskt uppifrån:
1.Hatten skulle ha låg kulle och vida brätten. Gubbahatten var tvärtom.
Möjligtvis kunde vi acceptera borsalinon eller Edenhatten (se Helmer Bryd),
men då skulle den bäras av mogna gentlemän, helst med diplomatisk status
som utrikesministrarna Anthony Eden och Joachim von Ribbentrop. Ja, vi
var till den milda grad naiva att vi uppfattade den tyske skurken som en
gentleman.
2. Slipsen skulle vara löst knuten med stor knuta. Den fick inte se ut som
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Tre 40-talsmodeller.
den vore inhandlad i maskinknutet skick eller per postorder.
3. Kavajen skulle vara lång och rak i ryggen. Insvängd midja kunde passa
mumier och vederlikar i 40-årsåldern. Den kunde gärna få ståta med en liten
kokett biljettficka med lock, höjden av elegans. I fall av enradighet skulle
knapparna vara fyra (senare högst två).
4. Byxorna skulle vara smala. När en ny kostym inprovats hos Ohlssons,
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blev det ett visst dividerande med tillskäraren, som inte riktigt fattade vikten
av att en ung gentleman måste gå omkring i byxor med fotvidden 30 cm.
5. Skorna skulle alltså vara läderklackade och därtill tjockbottnade, i bästa
fall som på Frankensteins monster, en annan figur i tiden. Jag kom i konflikt
med Lars Löfvall, familjens förträfflige skomakare på Regementsgatan. Han
var i sin bransch lika oförstående som Ohlssons tillskärare, när det gällde de
omutliga kraven på moderiktighet. Han ville klacka mina skor med slitstarkt
(och fånigt tystlåtet) gummi och vägrade nästan att dubbelsula dem.
Och så var det figuren längst till höger. Den visar en avart av kostymering
som kunde ses på danspalatset Arena vid Husarkasernen. Företrädarna för
denna stil var i allo vår motsats och införskaffade sin elegans hos Bermans
på Södra Förstadsgatan. Dit brukade vi ibland gå och rysa inför de horrörer
som exponerades i skyltfönstret.
De däri klädda herrarna uppträdde i små hattar med rullade brätten och
i flott bredrandiga kostymer med åtsmitande, ytterst korta kavajer. Byxorna
var sailormässigt vida och flaxande. Deras fötter var vettigt skodda till dans
i tunnsulade lackskor.
Men så kunde de också förföriskt glida ut på dansgolvet i en sugande stilla
vals med doffelbönan klistrad mellan benen. På utedansbanor stack de alltid
in handen under flickans kappa. De ville väl känna efter vad där kunde bjudas
på ryggsidan för att på sikt kanske också kunna ta för sig på den andra sidan.
Med våra platådojor var däremot vi dömda att i dansen stuffa omkring
i swing och med damen på behörigt avstånd lämnande utrymme för sinnrika
kaprioler.

Mot studentexamen
Vi börjar närma oss denna betraktelses fullbordan och skymtar studentexamen vid horisonten. Vägen dit var dock inte enbart stenlagd med goda
föresatser utan också belamrad med diverse hinder. Ett av dem föranledde
kullridning och omtagning.
Själva examen gick sedan hyggligt nog men det fanns ju andra exempel...
När jag sprack i franska
På s. 96 mötte vi en syrlig lektor som brukade fråga de från Malmö realskola
anländande eleverna om de haft "Tanten" eller "Farbrorn".
Själv kände jag honom mest per omtal men kom att umgås med honom
in persona vid ett oförglömligt tillfälle. Det var vid flyttningsprövningarna
höstterminen 1940, då jag med honom som examinator skulle försöka
ådagalägga tillfredsställande kunskaper i franska språket (obligatoriskt språk
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på latingymnastiet), vari jag erhållit vitsordet BC.
Ty under den kaotiska vårterminen 1940 hade jag, efter den ödesdigra 9
april, fått leva i ett splittrat hem. Mor och småsyskonen hade evakuerats till
Höör, kvar i stan fanns bara fader i fyrtioåren (the roaring...) och två söner
i övre tonåren (yet more roaring).
Utan kvinnlig omsorg och övervakning förföll fader och söner snart till
ett liv i stil med det som levs i Povel Ramels gräsänklingblues. Vi accepterade
i tyst överenskommelse varandras eskapader. Jag var fullt sysselsatt dygnet
runt, men inte alls med franska språket. Och mina språkliga grunder — lagda
av tanten i det pedagogiska paret — var skäligen bräckliga och tålde inga
påfrestningar.
Katastrofen kom obönhörligt avslutningsdagen: — BC i franska och ej
uppflyttad till latingymnasiets fjärde ring. Nu deporterades jag till Höör med
stränga ordet att läsa upp mig, annars...
Men i Höör fanns nya lockelser. Om dagarna badades i Vaxsjön, om
kvällarna dansades till grammofonmusik på militärdansbanan nära stationen. Lördagskvällar cyklade man till Jägersbo och dansade till orkester: — Får
jag bli din tangokavaljer— — —
Kort sagt: jag förslösade denna "sommar av nåd" (Hjalmar Gullberg) på
flickor, flirt och flams och kom till prövningen i franska med klent kunskapsbagage.
Och nu satt jag där i augustikvavt klassrum med nyoljat och doftande golv
och väntade på examinatorn. Jag var trots värmen uppsträckt i kavaj och slips
ty på den tiden kom man inte till förhör som en trashank.
I bänken bredvid satt min gode vän och klasskamrat Rolf (Arnold)
Berghult (nr 2 på klassfotot). Efter sin studentexamen blev han officer i
Flygvapnet men omkom tragiskt 1946 då hans plan exploderade i luften.
Vi hade på morgonen, i sällskap med olycksbröder,skrivit en "stil" i aulan,
men om dess utfall visste blott lektorn besked. Han trädde in till förhöret
i sval och välpressad sommarelegans och tog i lag med min kallsvettiga och
skrynkliga uppenbarelse.
Han gav mig en text att översätta från franska till svenska. Den handlade om
ett teaterbesök och var smockfull av besynnerliga och för mig okända termer.
Men jag bluffade desperat och översatte fräckt till svenska med ord som jag
tyckte kunde passa in.
För varje groda som hoppade ur min mun nickade lektorn hult och
instämde med ett lent jaha. Han rättade ingenting (det här gå ju som smort,
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För varje groda instämde lektorn med ett lent jaha...

tänkte jag...) men när jag var färdig med min prestation vände han sig till
Berghult och sa: — Översätt nu texten som den skall vara.
Sedan fick jag tillbaka resultatet av morgonens mödor, ett skriftprov så fullt
av röda bockar som vore de utslag i ett av mässling härjat anlete. Berghult
klarade sig, men jag underkändes — fullt riktigt — och sattes att "mogna" ännu
ett år i tredje ringen. Därav mådde jag bara bra, och när jag tog studentexamen 1942 var franska mitt bästa ämne.
Också fadäser kan vändas i framgång.
Fadäsparad
Förhöret i gamla studentexamen (avskaffad 1968) blev för en del examinander något av en skärseld som fick hjärnan att koagulera; eller — som Saki säger
— "att arbeta med samma osäkerhet som ett telegrafnät under jordbävning".
Hur ett förhör kunde gestalta sig framgår av följande genrebild.
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Jag examinerar fem abiturienter i biologi och vi befinner oss i ett klassrum
på S:t Petri läroverk i Malmö. Vi har fått i uppdrag att utreda det gamla
paradämnet Födans väg genom kroppen, och en ynglig har tilldelats uppgiften att redogöra för vad som händer med födan i munhålan.
Han reagerar med total tystnad, och då får man som examinator försöka
lirka fram svar med hjälp av delfrågor. Alltså:
—Vad är det för enzym som påverkar födan i munhålan?
—???
—Jomän, det kommer Andersson (t.ex.) nog ihåg, det finns ju i saliven.
Nu förväntas han svara "amylas", men den olyckan hämtar svaret ur sin
okunnighets djup och magsäcks mörker och klämmer istället fram ett:
—Pepsin och saltsyra!
Den i bakgrunden ruvande censorn ser ut att vilja besanna detta sällsam-

Lektor Wilhelm Bladin ante
portas i examensdress före
förhöret. Läggmärke till fotvinkeln.
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ma påstående. Han snörper på munnen som smakade han på den suraste
karamell eller — som föreslagits — på saltsyra.
Men förhöret tragglar vidare och till slut släpps ynglingen igenom med
blotta förskräckelsen och ett tveksamt B och kan efter betygskollegiet
vrålande av lycka rusa ut till majblå himmel, fågelkvitter och syrendoft.
Själv examinerades jag våren 1942 och mina examensämnen var engelska,
franska, latin och modersmålet. Dagen inleddes med förhör i engelska för
lektorn Wilhelm Bladin.
Han var högtidligt skrudad i svart kavaj och grårandiga byxor, s.k.
citydress, och vi examinander var uppklädda i mörk kostym, vit skjorta, dito
ansikten och svart slips. Men ännu uppträdde en och annan yngling i
smoking, ett tidigare vanligt examensplagg. Under mina år som examinator
(1956-68) kom för övrigt examinanderna alltid prydligt klädda till sin
examen. 1968 års flashasar hade ännu inte börjat förpesta tillvaron med sina
trashanksuniformer och velourhabiter.
Det är sant att kring sextiotalet infann sig flickorna till hörhöret i hisnande
korta kjolar. Men detta verkade snarast uppiggande på censorerna, alltid
män, varav en del tog för vana att sitta framför examensgruppen i stället för
som annars bakom. Sådana censorer försjönk snart i betraktelser och hade
sällan något att anmärka på förhörsresultatet.
Ja, de skönas klädsel förför mannen (inklusive mig själv förresten, som alls
inte hade något emot att titta, dock inte under studentförhör...).
Men tillbaka till Bladin och förhöret i engelska. Detta gick skapligt nog, om
ock inte lysande. Som examinator var Bladin lika formell som sin citydress och
uppträdde i rollen som ämbetsman under omutlig pliktuppfyllelse. Han
företedde inget av gemytlig och glosviskande kompismagister. Kanske bäst så.
Bladin framstod för övrigt som något av en renlevnadsman. Han yttrade
sig kritiskt om alkoholförtäring och kunde haffa oss på stan för rökning. Att
föreställa sig honom i ett tillstånd so disgusting som att vara berusad tedde
sig nästan som en hädelse. Lastbart tal om dylika ting hade väl fått honom
att brista ut i ett viktorianskt: — We are not amused.
Annars var han en sympatisk person, en gentleman som aldrig höjde
rösten ens i de mest provocerande situationer. På grund av sin fotvinkel (se
fig.) kallades han "Bladut" eller "Tio i två".
Av denne grannlaga man examinerades ett annat år en av mina skolkamrater.
Efter en mycket trevande inledning — den oövade lindansarens vingliga färd
över avgrunden — nådde han i texten fram till frasen "He broke the ice".
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Denna borde i sammanhanget översättas med "Han bröt tystnaden" men
examinanden översatte ordagrant — "Han bröt isen". Bladin — som alltid ville
lyfta upp konversationen till en idiomatisk nivå — försökte att på engelska
fram en förklaring till detta opåkallade isbryteri:
—How would he use that ice? undrade han.
Nu-bränner-jag-mina-skepp-svaret kom på skånska och fullbordade katastrofen:
—Han skulle väl ha den o kyla fylle med...

a

I sina mycket läsvärda memoarer berättar Anders Sten om en sublim
språkgroda under ett studentexamensförhör i franska för lektorn Hans
Birger Romberg, den legendariske "Hönan".
Examinanden träffar på uttrycket tant mieux, vilket betyder "desto bättre". Men i kraft av ovan anförda lagar om hjärnans tillstånd under förhör
översätter den olycklige detta med "bästa tant".
Som fadäs finner jag exemplet oslagbart och kan i varje fall inte övertrumfa det med något fall ur min praktik som examinator.
Lektor Andersson och landlivet
Inför tredje ringens kursval tog jag enligt 1933 års läroverksstadga som
latinare ämneskombinationen nr 11, d.v.s. engelska, biologi och kemi.
I de båda sista ämnena fick jag som lärare den på skolan nytillträdande
lektorn AxelAndersson, en frisk fläkt i den gamla surdegen. Det var han som
med sin entusiasmerande undervisning fick mig att välja naturvetarens väg
genom livet.
Av tidigare anförda jubileumsverser fick han dessa rader:
Texas!
Med vidlyftig hatt
dök du plötsligt upp
bland smalbrättade
kolleger.
Du visste allt
om redoxformler
och blykammarprocesser.
Under allt ditt
korridorRYTANDE
anade vi ditt
hjärtas godhet.
Texas fick han heta på grund av sin vidbrättade hatt, en modell som på
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Här skrider Texas i sin sombrero och med paraply i handen. Sådan tedde han sig när
han ledde våra svampexkursioner i Ystads sandskog. Han
kom från Ystads HAL och
var en formidabelsvampkännare.

tjugotalet brukat bäras av radikaler och konstnärer. Det där med korridorrytande syftade på att han med kraftfull stämma brukade huta åt realskoleelever som inför någon lektion skränade i annexkorridoren.
Han var skenbart burdus och brukade skryta med att han ostraffat kunde
behandla oss efter behag, eftersom han enligt egen utsago "kommit upp i
högsta lönegraden och redan fått nordstjärneorden". Men vi genomskådade
honom och fruktade föga.
Inför studentexamen underhöll han oss med historier om hur nonchalant
han brukade hantera herrar censorer. En hade kommit och "önskat höra"
något om vertebrathjärnans utveckling. Och då påstod sig lektorn ha satt sig
att föreläsa i ämnet. Inför censorns protester och krav på förhör hade lektor
A. svarat: — Men du sa ju att du ville höra något i ämnet. Ja, fan tro't.
Från annat håll har jag emellertid fått en mera trovärdig historia om ett
av hans studentförhör. Han brukade ha långa utläggningar om organismer15 1
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nas övergång till landliv och inpräntade hos oss elever fördelarna av vattenliv.
Under en muntlig studentexamen fick en av hans förhörsgrupper i
uppdrag att utreda just ämnet Organismernas övergång från vattenliv till
landliv. Den något beskäftige censorn övertog en stund förhöret och vände
sig till en av abiturienterna med frågan:
— Varför anpassade sig vissa organismer till landliv?
—Jag vet inte, men det var det dummaste di kunde ha gjort.
—Varför det?
—Jo, det har lektor Andersson sagt.
Tala om att svära på magisterns ord! På tal om dumhet brukade lektor A.
i förekommande fall förebrå sina elever med ett: — Dumheten är en gudagåva.
Missbruka den inte!
Axel Andersson blev mig senare en god handledare när jag 1953 gick
provår i biologi. Jag hyllar och vördar hans minne.

När Calle Pinne var uppe i matte
Jag sa tidigare (s. 150) att förhörsfadäsen med "Hönan" som examinator
knappast kunde övertrumfas. Men fråga är om inte i alla fall Calle Pinne
lyckas därmed när han (i Det mesta är sant 1943) berättar om sitt studentförhör i matte.
I frack och vit halsduk ställde Calle P. och hans kompisar upp i muntlig
studentexamen på Skara HAL. Det var den 11 juni 1902.
Förhören innefattade matematik (Calle P. gick på reallinjen), och examinator, lektor Linnarsson, inledde förhöret med att skicka Calle P. fram till
svarta tavlan.
Efter examinators instruktioner fick han så fram denna figur bestående av
i varandra inritade rätvinkliga trianglar omfattande summa sex linjer:
Och så kom frågan:
— Hur många ytterligare linjer får plats inom den minsta triangeln?
Enligt den högre matematiken bör väl svaret bli ett oändligt antal, men
efter ett hastigt överslag föreslog Calle P. 7 st.
—Nä, Wendels, många fler!
"Då", berättar Calle P., "vräkte jag till med ett bud så högt att jag nästan
skämdes: 23 st!"
—Tham fram och hjälp'en.
Och så kom detta snille (med för stunden förmörkad hjärna) fram och
höjde budet, varefter en auktion vidtog med till slut sex man ("molokna
gymnasister") köande framför tavlan.
Men herrarna blev godkända, och på kvällens försoningshippa kallades
152

I

FJORTON ÅR TROR JAG VISST ATT DET VAR

Hur många fler trianglar får
plats inuti den minsta triangeln?

Calle P. fram till censorns bord och avtackades för den högtidsstund han
berett honom, censorn:
— Jag har aldrig i mitt liv tidigare mött någon som så trohjärtat blottat
sådana avgrunder av okunnighet.
Det finns en liknande historia om hur en examinator och inbiten ungkarl
förhör flickor i matte och låter en av dem ryssdockelikt rita in trianglar i
cirklar och ännu mindre trianglar i ännu mindre cirklar, och detta ad
infinitum.
Till slut stoppar tösen av brist på utrymme och far då frågan om det inte
finns plats för ytterligare figurer.
— Jo, blir svaret: — En triangel om den är rysligt liten...
Då vänder sig examinator mot censorn och slår uppgivet ut med armarna:
— Och sånna ska man gifta sig med!

Mina fyra sista timmar på Latinskolan
Jag tog alltså studentexamen våren 1942 men höll på att missa skrivningarna
eftersom jag i februari åkte på en blindtarmsinflammation. Det inflammerade bihanget plockades emellertid habilt bort av dåvarande underläkaren
och sedermera urologprofessorn Gösta Jönsson (I Toddybladet kallad "Duktie Jynsson").
Jag skrev förstås i svenska, latin, engelska och franska och valde i svenska
ämnet "Österland och fosterland i Verner von Heidenstams diktning". Han
var — tack vare "Giken" — min idol, och jag kunde citera långa haranger i
uppsatsen.
Och så blev det muntlig examen i början av juni.
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Förmiddagens förhör i engelska gick skapligt och i franska lysande. Min
lärare, adjunkten Sixten Larsson, höjde mitt betyg efter bravaden. Censor var
en professor Lundqvist och examensvittne den legendariske kirurgöverläkaren Otto Löfberg.
Efter lunchpausen gick eftermiddagens förhör i avspänningens tecken.
Lektor Edmar hörde oss på poesi, och jag fick i uppdrag att ta i lag med en
sak av Horatius, den där om att resa ett minnesmärke varaktigare än
kopparn:
— Exegi monumentum aere perennius...
Strix — i fryntligaste humör — höll sig till Tegn6-, och jag fick redogöra för

Här samlas publiken på Latinskolans gård i början av juni 1942. Lägg märke till
beredskapsmannen, ett typiskt inslag i tiden. Innanför kollegierummets öppna fönster pågår
ödesmättade överläggningar. Men alla klarade sig.

IME.1••••••
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Här bärs jag studentdagen 1942 ut i triumf från skolgården. De arma bärarna är t v
Olof(011e) Hellgren och t h Nils-Gösta Nekehn.

Nyåret 1816 ("Vem rider så sent på sin svarta häst?") och kunde anknyta till
Goethes Erlkönig.
Så vart jag student och bars i triumf till Karl X Gustav på Stortorget.
Visserligen var jag smal som en fil på den tiden, men bravaden att kånka mig
ända till Stortoget må ändå harangeras. Hjältarna hette Nils-Gösta Nehleen
(tyvärr avliden) och 011e Hellgren (sedermera överläkare i Malmö).
Men hemma väntade belöningen i form av fest och obegränsade mängder
punsch, en gåva av någon apotekarevän till far.
Och så gick det året 1942 mot sin första halvas fullbordan, och ute i
världen såg det bedrövligt ut. Tyskarna hade återupptagit sin offensiv i öster,
och nere i Nordafrika hade Rommel drivit de allierade tillbaka över Egyptens
gräns.
155

FJORTON ÅR TROR JAG VISST ATT DET VAR

Men utanför ön Midway i Stilla Havet hade — just under våra examensdagar — en okänd konteramiral Spruance, US Navy, krossat amiral Nagumos
japanska hangarfartygsflotta.
Därom visste vi intet, lika litet som att det under året skulle komma fler
vändpunkter: El Alamein i oktober och Stalingrad i december.
Det där med "den ljusnande framtid", som vi skränade om, höll oss
ovetande på att besannas.
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Nytt om antikvariskt 1995
INGMAR BILLBERG

Den under de senare åren nedåtgående trenden för den arkeologiska verksamheten förbyttes under året. Förutom att en del personal blev återanställd
blev också en stor mängd personal projektanställda. Den största arbetsinsatsen koncentrerades till projektet Öresundsförbindelsen men även ett flertal
andra projekt blev under året föremål för någon form av arkeologisk
dokumentation.

Toftanäs
Även i år utfördes arkeologiska undersökningar inom det kommande industriområdet vid Toftanäs. Årets undersökningar var en fortsättning på arbetena som bedrevs under år 1993. Bland annat undersöktes ett flertal
avfallsgropar, härdar samt en brunn i direkt anslutning till den boplats med
bland annat fem långhus som tidigare undersökts. Boplatsen kan utifrån
fyndmaterialet dateras till äldre järnålder.

Sallerupsvägen
Under året slutfördes den arkeologiska undersökningen inför byggandet av
Sallerupsvägens förlängning från Kvarnbyleden till Kölnan vid Södra Sallerup. Årets undersökning berörde den avslutande delen öster om Särslövsvägen. Den arkeologiska undersökningen koncentrerades till ett kulturlager
från tidig neolitisk tid ca. 3.500 år f. Kr. Även andra boplatslämningar
dokumenterades såsom härdar och avfallsgropar, se vidare artikel av Rosberg
och Sarnäs i denna årsskrift.

Öresundsförbindelsen
De arkeologiska arbetena inför den kommande Öresundsförbindelsen pågick under året i stor omfattning. På sträckan från brofästet vid Lernacken till
kontinentalbanan vid Lockarp utfördes arkeologiska utredningar och förun157
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I samband med anläggandet av Sallerupsvägensfirlängning byggdes också en ny cykelväg.
Vid bron där cykelvägen går under Sallerupsvägen utfördes en utsmyckning i gjutningen
utformad med figurer från bronsålderns symbolvärld.
Foto: L. Wilhelmsson, Malmö museer.
dersökningar. Den berörda sträckan har delats in i åtta sammanhängande
delområden. Efter de inledande arbetena under åren 1993 och 1994 upprättades inför de fortsatta arbetena en problemformulering. Parallella sökschakt
med 30 till 50 meters mellanrum har tagits upp i stort sett över hela den
berörda ytan. Resultaten från undersökningarna visar att området innehåller
material från hela den förhistoriska perioden och fram till 1700-talet.
Material från den mesolitiska perioden, 8000-4200 f. Kr. kommer i första
hand från en boplats lokaliserad till Järavallen invid Skjutbanorna vid
Lernacken. Utanför Lernacken i området kring de orörda partierna vid
Stenören utfördes också en inventering och sondering i hopp om att kunna
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lokalisera en medeltida eller senare hamnplats. Resultaten från dessa arbeten
är dock hittills negativa.
Material från den tidiga neolitiska perioden (bondestenålder), 42001800 E Kr., har hittills bara lokaliserats vid Lockarp. Från de övriga
perioderna under neolitisk tid finns ett större material. Här har det konstaterats material i stort sett längs hela sträckan. Boplatsmaterial från slutet av
äldre bronsålder och yngre bronsålder finns inom området vid Svågertorp
och Lockarp.
Från den tidiga perioden av järnåldern, förromersk och romersk järnålder,
500 f. Kr.-400 e. Kr., finns ett stort boplatsmaterial som har en viss
koncentration i områden längre in i landet. Men även i kustzonen har en
mindre boplats från denna perioden konstaterats strax intill Vintriehemmet.
Ett fynd av lite ovanligare slag kommer från undersökningsområdet vid
Fjärdingslöv. Det rör sig om en guldpärla från perioden romersk järnålder.
Pärlan är den första i sitt slag som påträffats i Skåne. Paralleller till pärlan
finns på Själland.
Från den yngre järnåldern, 550-1050 e. Kr., finns boplatsmaterial dels
från Naffentorp och dels från Lockarp.
Den medeltida perioden är främst representerad av material från de båda
byarna Naffentorp och Fosie. Men även mindre bebyggelseenheter från
1000-talet har påträffats vid Svågertorp och Lockarp.
Vid Kalkbrottsgatan har resterna efter en palissadanläggning lokaliserats.
Denna är belägen på en mindre förhöjning i området. Tidigare har inom
området påträffats fyra flintdolkar, daterade till slutet av yngre stenålder. Vid
förundersökningen påträffades ett bronssvärd daterat till äldre bronsålder.
Det kan anses som troligt att de påträffade föremålen kommer från överplöjda gravar. Runt detta gravområde finns alltså palissadanläggningen som
genom en i ett stolphål påträffad flintyxa kan dateras till den neolitiska
perioden, stridsyxetid 2800-2400 f. Kr.
Vid senare förändringar av gränsen för landskapsåtgärder har detta område
hamnat utanför exploateringsområdet. Varför några ytterligare markarbeten
inte kommer att utföras.

Yttre ringvägen
Inför det fortsatta utbyggandet av yttre ringvägen, E 6, från Lockarp till
Burlöv utfördes en första utredning, steg 1, för området mellan Kronetorps
mölla och Sunnanå. Arbetet har utförts inom en cirka 1 km bred korridor
utmed den 5 km långa vägsträckningen. Syftet med utredningen har varit
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Översiktlig sammanställning av de arkeologiska resultaten från utredningar och förundersökningar. Figurens nedre del, visar på boplatsernas belägenhet och dateringsunderlag.
Sammanställning av Nils Bjärhem, Malmö museer.

att ge tydligare bild av fornlämningssituationen i området för vägsträckningen och vägens närområden.

Ovrigt
Inom det medeltida stadsområdet har övervakning i samband med ledningsarbeten skett i Långgårdsgatan, Mäster Nils gatan, Rörsjögatan, Baltzarsgatan, Grönegatan, Malmöhusvägen och på Möllevångstorget.
I samband med byggandet av en underjordisk transformatorstation på
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Drottningtorget kunde bebyggelserester från 1300-talet dokumenteras. Dessa
resultat kompletterar de tidigare undersökningsresultaten i samband med
nyplantering av träd på 1980-talet.
Vid ombyggnadsarbeten på gården till Jörgen Kocks gård utfördes en
schaktövervakning. Dessutom har också ledningsarbeten i Hamngatan och
på Stortorget övervakats. Bland annat kunde murrester och omgrävda gravar
härrörande till Heligandsklostret dokumenteras.
Vattnet i inre vallgraven vid Malmöhus har under en lång tid blivit allt
sämre. För att något råda bot på detta kopplades ledningar från befintliga
dagvattenledningar till vallgraven. Detta arrangemang krävde dock en avrinning i fall vattennivån skulle bli för hög i vallgraven. Det var inför denna
vattenreglering som iden uppstod att använda den befintliga flykttunneln
under Malmöhusvägen vid bastion Carolus. Flykttunneln påträffades vid
va-arbeten år 1991. För att kunna koppla ledningen grävdes ett schakt från

Nu ser man åter ljuset i tunneln. Den restaurerade tunnelöppningen sedd från Malmöhus.
Foto: Helen Toresdotter, Malmö museer.
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parkkanalen till där tunneln börjar i grönområdet vid Malmöhusvägen. Här
lades rör som sedan täcktes med schaktmassor. I övrigt placerades röret i
botten på tunneln.
I samband med dessa arbeten kunde hela tunnelsträckningen dokumenteras. Det är också vid detta tillfälle som Parkförvaltningen i samarbete med
entreprenörfirman och Malmö Museer ombesörjde att den tidigare igenrasade tunnelöppningen mot inre vallgraven öppnades upp igen och blev
restaurerad samt försedd med en gallergrind.
Utanför innerstaden har övervakning av schaktningsarbeten skett i Hyllie,
Västra Klagstorp och Stenkällevägen.
Inför utbyggandet av lokalanstalten i Fosie utfördes en arkeologisk förundersökning då byggnadsområdet gränsar till den skyddade Skogsholms borg.
Vid Kristineberg vid Käglingevägen utfördes en arkeologisk förundersökning inför kommande villabebyggelse. Också inför kommande nybyggnation genomfördes en arkeologisk utredning i området Riseberga Södra.
Inför det planerade industriområdet Svågertorp vid Pildammsvägen genomfördes en arkeologisk utredning.
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AV ÅKE NORSTRÖM

Verksamhetsåret
Efter en snart femårig vistelse i de nya lokalerna kan man med facit i hand
konstatera att de lokalmässigt förbättrade möjligheterna att ge service och
utveckla den publika verksamheten i hög grad utnyttjats. Antalet besökare
har ökat från ca. 2500 under 1989 till över 4000 under 1995. Men
framförallt har deltagarna vid visningar ökat. I det gamla huset vid S:t
Petrigången saknades lokalmässiga förutsättningar och AV-utrustning för
visningsverksamhet i större skala. I nya stadsarkivet har minst 1000 personer
deltagit i visningar årligen med rekord 1994, då antalet var 1600. 1995
infördes avgifter för studiebesök, vilket medförde att antalet besökare minskade till 1200. Framförallt sjönk antalet ALU-grupper. Däremot fortsatte
antalet besökare från skolorna att öka, då dessa undantogs från avgift.
Stadsarkivet har även satsat på utställningar och andra samarbetsprojekt.
I november 1994 invigdes vandringsutställningen Litauen—Sverige. Denna
revs i februari och transporterades till Karlskrona för fortsatt visning. Under
februari—maj anordnade Malmö hembygdsgille en utställning över föreningens hundraåriga historia. Under våren producerade stadsarkivet i samarbete med sjöfartsmuseet en utställning om byggande av krigsfartyg på
Kockums varv. På Skånemässan i september hade stadsarkivet i samarbete
med landsarkivet i Lund ett informationsbord med bokförsäljning, demonstration av den nationella arkivdatabasen (NAD-skivan) och en historisk
frågetävling anordnades. Stadsarkivet hade även producerat en liten utställning om Skånemässan och hälsokampanjen 1945.
I oktober öppnades i samarbete med stadsmuseet och stadsantikvariska
avdelningen på Kommendanthuset utställningen "I historiens Lustgård med
Einar Bager". Stadsarkivet har framförallt bidragit med material från två
sidor av Einar Bagers forskargärning: dels hans excerperingsarbete rörande
sigillografi och bokmärken, dels hans kartläggning och avritning av S:t Petri
kyrkas gravstensgolv. I samband med utställningsarbetet inventerades och
ordnades Einar Bagers excerptsamling. Genom detta arbete kunde en konceptförteckning över arkivets innehåll presenteras på utställningen. Under
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hösten påbörjades ett samarbete med stadsmuseet om 1896 års industriutställning och ett utställningsprojekt i samarbete med invandrarförvaltningen
om utvandring från Malmö för hundra år sedan och invandring i modern
tid.
Två händelser som orsakat feta rubriker i lokalpressen är stadsarkivets
slutrapport om den bristfälliga arkivvården inom Malmö kommun och en
stöld av arkivalier på stadsarkivet.
Stadsrevisionen och stadsarkivet påbörjade 1993 med anledning av den
nya arkivlagen en omfattande granskning av arkivvården hos Malmö stads
förvaltningar och bolag. Resultatet redovisades i en rapport till kommunstyrelsen i september 1995. Rapporten innehöll en svidande kritik mot de
allvarliga bristerna i kommunens arkivhantering.
I april drabbades stadsarkivet av en omfattande stöld av arkivalier. En 59årig Malmöbo, som sedan slutet av 1950-talet varit en trogen gäst vid olika
arkivinstitutioner, häktades för stöld och skadegörelse på Landsarkivet i
Lund. Vid husrannsakan visade det sig att han förvarade ca 500 dokument
från stadsarkivet. Tjuven hade suttit i forskarsalen och rivit isär adressdelen
på brev och kungörelser från 1600-1800-talet tillhörande rådhusrätten och
magistraten i Malmö arkiv för att plocka åt sig s.k. bandstämplar och sigill.
Dessa har sedan delvis sålts på olika auktions- och frimärksföretag. Av
polisutredningen framgår att stöldgodset sammanlagt betingade ett värde av
750 000 kronor. Stölden väckte stor upprördhet bland forskare och arkivpersonal. Arkiven representerar samhällets kollektiva minne och tillhör oss
alla. En arkivhandling utgör en kvarleva från ett historiskt skeende. Handlingar som avlägsnas från sitt ursprung förlorar en del av sitt värde som
informationskälla. Det kommer att krävas ett betydande forsknings- och
rekonstruktionsarbete för att para ihop de iturivna och avlägsnade dokumenten och återföra dem till rätt ställe. Med anledning av det inträffade
skärpte stadsarkivet sina säkerhetsrutiner i forskarsalen.

Arkivleveranser
Sammanlagt levererades 440 hyllmeter arkivhandlingar under 1995. Till de
mest betydande leveranserna hör Kyrkoförvaltningen i Malmö, tilläggsleveranser från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, Fastighetsnämnden och en rad kommunala fastighetsbolag, Rickard Bengtssons tullhistoriska samling, patientjournaler från företagshälsovården, slutleverans av
Magistraten och Inskrivningsdomarna i Malmö, Hamnförvaltningen, Malmö Frihamns AB, Vågmästaren i Malmö samt fotografier från Malmö
Museer tillhörande Kockumsarkivet.
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Malmö Hamnförvaltning och dess arkiv
Malmö Sjöterminal AB slutlevererade den upphörda hamndirektionens
arkiv 1995. Hamnförvaltningens, eller mer korrekt: Malmö Hamndirektions arkiv utgör ett av de mest kompletta och ur forskningssynpunkt
intressantaste kommunala arkiven. Det kan därför vara på sin plats att helt
kort ge en presentation av dess verksamhet och arkiv. Driften av Malmö
hamn övergick 1/7 1990 i bolagsform och hamndirektionen upplöstes
31/12 1991. Därmed avslutades en epok i hamnens historia som inleddes
med ett förslag till hamnens förbättrande som godkändes av magistraten den
17 juli 1775. Hamnförvaltningens arkiv förvaras nu i sin helhet på stadsarkivet och omfattar sammanlagt ca 280 hyllmeter handlingar och 1500 kartor
och ritningar, varav de äldsta är från slutet av 1700-talet. Till arkivet hör även
en mycket värdefull fotosamling bestående av uppskattningsvis 6000 bilder.
Förutom flygbilder över hamnområdet finns bilder på kaj områden, fartyg
och aktiviteter såsom lastning och lossning. Samlingen är till största delen
ordnad och registrerad. Med hjälp av fotografier, kartor och ritningar finns
goda möjligheter att i detalj följa hamnområdets omgestaltning och utbyggnad under 1900-talet.
Hamnen har alltid spelat en stor roll för Malmös ekonomiska utveckling.
Hamnförhållandena i Malmö var mycket bristfälliga då en fyrmannakommitte med bl.a. Frans Suell som medlem 1775 fick i uppdrag av Handlande
Societeten att granska ett förslag till förbättring. Vattendjupet var så ringa att
omlastning fick ske 300 meter från kusten för fortsatt transport med
flatbottnade pråmar eller vagnar med höga hjul till hamnens enda brygga.
Situationen innebar ett hot mot stadens existens. Det var gyllene tider för
sillhandeln, men Malmös andel av denna var blygsam på grund av de
miserabla hamnförhållandena. På magistratens uppdrag igångsattes arbeten
för systematisk utbyggnad av bryggor och vågskydd, upprensningen av
inseglingsleden samt skapande av mark för upplag och magasin. Hamndirektionens tongivande ledamöter rekryterades redan från starten 1775 huvudsakligen från stadens ledande handelsidkare och rederiägare, som var aktivt
pådrivande för att öka hamnens kapacitet. Det startade emellertid i blygsam
skala: vid 1800-talets början gick endast 1% av landets totala export och 1,7%
av dess import över Malmö. 50 år senare hade andelen ökat till 6,5% av den
svenska total-exporten och 8,5% av importen. I början dominerade importen
helt. Men fr.o.m. 1800-talets andra hälft fick exporten allt större betydelse.
Ö resundstullens avveckling 1857 och de goda konjukturerna vid 1800-talets
slut medförde ökad handel och godstrafik. Till de viktigaste exportvarorna
hörde spannmål och animala produkter såsom smör, kött och fläsk samt
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Kollossning vid Ekmans kolkran i inre hamnen. Foto: Stadsarkivet.
trävaror och krita. Andelen jordbruksprodukter av totalexporten var högre
för Malmö än för någon annan svensk stad. På importsidan fick stenkolen allt
större betydelse. Utvecklingen av handeln under mellankrigsåren präglas av
perioder av stagnation och kraftiga svängningar i den ekonomiska konjunkturen. Efter andra världskriget har både export- och importvolymen ökat
starkt. Varuomsättningen ökade från 2,3 miljoner ton 1955 till 4,5 miljoner
1970. I grossistledet skedde en kraftig koncentration till några få importörer.
Dessa centraliseades till Stockholm, vilket medförde att Malmö förlorade
vissa lokala fraktkunder. Malmö har ändå väl kunnat hävda sig som importoch omlastningshamn tack vare sitt förmånliga läge och sin stora lagerkapacitet.
Den första reguljära passagerartrafiken med ångfartyg mellan Malmö och
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Köpenhamn startades 1838 med hjulångaren Malmö. Passtvångets avskaffande 1930 gynnade resandetrafiken över Öresund, men andra världskriget
medförde ett tillfälligt avbrott i utvecklingen. Efter andra världskriget ökade
passagerartrafiken över Sundet markant. Ökat välstånd och nya semesterlagar medförde att alltfler svenskar tog sig en Köpenhamnstur eller förlade sin
semester till Danmark. Nya moderna bilfärjor sattes in i reguljär trafik vid
1950-talets mitt. Sommaren 1960 genomfördes några provturer med flygbåt
mellan Malmö-Köpenhamn. Försöket slog så väl ut att flera båtar anskaffades redan samma år. 1982 öppnade färjelinjen Malmö-Travemiinde/
Traverniinde och 1987 togs en kombinerad tåg- och bilfärjeterminal i
Nyhamnen i bruk för denna linje.
Till 1900-talets stora hamnprojekt hör anläggandet av industrihamnen
och Frihamnen. Genom denna utbyggnad blev hamnen i Malmö landets
tredje största. Malmö Frihamnsaktiebolag bildades 1916 av privata stiftare.
Inom Frihamnens område kunde omlastning för export ske utan tullavgift.
Uppdelningen i en tullhamn respektive frihamn med olika ägarintressen
visade sig medföra att en oönskad konkurrenssituation uppstod. Denna
upphävdes genom stadens förvärv av aktiemajoriteten i bolaget 1926/27 och
fr.o.m. 1927 har hamndirektionen utgjort bolagsstyrelse. Att frihamnsbolaget även administrativt samordnats med hamnförvaltningen framgår bl.a.
av att vissa av bolagets handlingar arkivlagts i hamnförvaltningens arkiv.
Redan under 1930-talet började oljeimporten att öka och 1932 anslog
stadsfullmäktige medel för en första uppbyggnad av en oljehamn nordväst
om centralhamnen. Efter andra världskriget började oljan överta stenkolets
roll som bränslekälla och 1955 beslutade stadsfullmäktige att en ny oljehamn skulle projekteras i Lommabukten. Hamnen var avsedd att ta emot
både oceangående tankfartyg och kustfartyg för vidarebefordran av olja.
Sedan efterkrigstiden har hamnverksamheten i stort sett gett överskott och
lån för investeringar har endast behövt tas upp i mindre utsträckning.
Hamndirektionen har inom ramarna för stadsfullmäktiges beslut i budget-,
upplåtelse- och exploateringsfrågor kunnat agera som ett affärsdrivande verk.
Direktionsprotokollen och framförallt handlingarna till dessa samt direktionens brevböcker utgör viktiga källor för studier rörande övergripande
beslut om hamnverksamheten. I det rikhaltiga utredningsmaterialet beskrivs
även i detalj utvidgningen och dispositionen av hamnområdet samt planeringen av magasin och kajanläggningar m.m. Materialet består av projekteringshandlingar med ekonomiska kalkyler, ritningar och tekniska beskrivningar. Denna typ av handlingar är av intresse inte bara vid studier av
förändringen av den fysiska miljön i hamnområdet och hamndriften, utan
även ur teknik- och arkitekturhistorisk synpunkt. I hamndirektionens samt
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hamnkaptenens brevböcker och i serien Ankomna brev och skrivelser finns
även intressant korrespondens som rör hamnförvaltningens kontakter och
samarbete med utländska hamnar.
Hamndriften bekostades redan från början genom avgifter. Före 1837
betalades en rad olika avgifter, t.ex. bro- och lastpengar. En avgift med gamla
rötter var den s.k. tolagsavgiften, som ursprungligen skulle utgå som bidrag
till magistratens avlöning. Avgiften hade samband med tullavgiften och
försvann inte helt förrän 1964. Efter beslut av Kungl. Maj:t 1836 infördes
ett enhetligt system av avgifter för fartyg och varor. Hamnavgift skulle
betalas av alla sjövägen ankommande och utgående fartyg. 1950 års hamntaxeförordning gav hamnarna frihet att kostnadsanpassa hamnavgiften.
Över hälften av arkivet består av långa obrutna serier av register och
Hamndirektionens uppbördskontor 1925. Foto: Stadsarkivet.

168

NYTT OM ARKIVALISKT 1995

journaler över fartyg och varor. Kontinuiteten i informationsinnehållet är
stor. I jämförelse med många andra hamnstäder är källäget ovanligt gott för
långt specificerade studier om handelsutbyte, handelns sammansättning och
rederinäringens utveckling i Malmö. I journalerna lämnas uppgifter om
fartygstyp, mätvärden, nationalitet, hemort, avgångshamn, destination,
godsslag och kvantiteter. Uppgift lämnas även om vem som är befraktare eller
mäklare samt befälhavare. Magistratens passjournaler utgör en viktig komplementkälla för perioden 1786-1836. I dessa lämnas bl. a. upplysningar
om hela besättningen och inte bara om vem som var befälhavare. Fartygsoch hamnjournalernas massdata har efter bearbetning inrapporterats till den
officiella statistiken och Svenska Hamnförbundet. Den äldre statistiken är
dock ofullständig.
Före de stora importgrossisternas tid införde ofta köpmännen och fabrikörerna sina råvaror och halvfabrikat själva eller bedrev småskalig rederiverksamhet. Det äldre journalmaterialet ger en ovanligt levande bild av förhållandena. Då varuavgiften baserade sig på godsets beräknade värde lämnas
uppgiften inte bara om varutyp, kvantitet och avgift, utan även om godsets
beräknade värde. Journalerna är möjliga att använda som komplementkälla
vid t.ex. forskning om en viss handelsrörelse och dess affärsförbindelser och
sortiment.
Ett exempel på vad man kan påträffa i det äldre materialet kan ges från
1864. Den 29 mars inkom ångfartyget Excellensen Toll på 67, 09 läster till
Malmö hamn. Skeppare var N. Werngren från Malmö. Fartyget var lastat
främst med textilier och sytillbehör från Liibeck. Till befraktarna hörde
klädeshandlaren C. M. Fougstedt, som — enligt adresskalendern — hade en
butik på Södergatan vid Stortorget. Han införde bl.a. en låda med ylledukar,
ylleväv, linne, bolstervar, muslinsdukar, två packar med skärmar i olika
material, bomullsväv i olika färger, en paket helsidenband, en låda knappar
av horn, olackerad bleck, järn och mässing samt bomullstråd och band. En
handlande och hattfabrikör Strandberg införde bl.a. en låda hattar av ull och
packar med halvylle och hattband av halvsiden.
Efter första världskriget började rederiverksamheten att alltmer renodlas
och sjöfarten koncentrerades så småningom i händerna på ett fåtal redare
med stora ångfartyg. Det efter andra världskriget kraftigt ökade handelsutbytet och den tekniska revolutionen av varudistribution och godshantering
avspeglar sig i materialet på ett markant sätt fr.o.m. 1950-talet. Anmälningar
av fartyg och gods sker genom blanketter, som — förutom uppgifter om vem
som är befälhavare och mäklare — i stort sätt endast innehåller vissa basdata
kring fartyget och dess godsmängder.
Nedan ges en översikt över de serier som är av särskilt intresse i samband
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med forskning om sjöfarten i Malmö och som förvaras på stadsarkivet.
1. 1786-1856: Hamn- och tolagskassans räkenskaper.
2. "1857-1877: Hamnavgifi-sjournaler. Innehåller uppgifter om både
hamn- och varuavgifter.
3. 1878-1991:
Fartygsjournaler. Användes fr.o.m. 1880 för grunduppgifter om fartyg
som anlöpt eller avgått från Malmö hamn. Varje fartyg har fått en nummerbeteckning i journalen, som återfinns i övriga journaler. Slutade att föras
1952 och ersattes av serien Fartygsregister.
Fartygsregister. Alfabetiska kortregister över fartyg förda under åren 19421979.
Journaler över hamnavgifter av fartyg 1878-1974. Fr.o.m. 1952 består
serien av blanketter.
Journaler över hamnavgifter av varor 1878-1981. Fr.o.m. 1967 består
serien av blanketter.
Fartygs- och godsanmälningar 1974-1991.
För denna kortfattade framställning om hamnen har förutom Malmö
stads historia, två monografier tillkomna i samband med hamndirektionens
150:års respektive 200:årsjubileum använts. Författare till den sistnämnda
boken med titeln Malmö hamn genom tiderna (Malmö, 1975) är Gösta
Jacobsson. f.d. vice ordförande i hamndirektionen. Fortfarande saknas en
mer fördjupad eller vetenskaplig framställning om Malmö hamn.
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ELBOGEN, MALMÖ FORNMINNESFÖRENING

Årsmöte
Ordinarie årsmöte hölls torsdagen den 30 mars 1995 på Kockska krogen
med cirka sextio närvarande medlemmar. Ordförande höll parentation över
vår mångårige styrelseledamot konsul John Hain.
Årsmötesförhandlingarna följdes av en måltid. Till kaffet berättade museiantikvarie Anders Reisnert om Gjörvel Fadersdotter Sparre, slottsfru till
Torup.

Styrelsen
Under året har styrelsen sammanträtt tre gånger nämligen den 21 mars, 16
maj och den 31 oktober.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Elsebeth Bager ordförande
Bengt Liljenberg vice ordförande
Ingmar Billberg kassaförvaltare
Kjell Asp sekreterare
Peter Bager
Birgit Arwidsson-Bäck
Hans Ersgård
Lenah Faxe
Ulla Hårde
Lars Jörwall
Anders Reisnert

Revisorer
Nils Axel Månsson och Tomas Boström ordinarie
Holger Amundin och Åke Ysberg suppleanter.
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Utflykter, föredrag m. m.
Vårutflykten ägde rum den 6 maj och gick till Frilandsmuseet i Danmark.
Vi for med buss via Dragör till Frilandsmuseets baksida, där vår guide,
Benedicte Fonnesbech-Wulf, tog emot.
Under promenaden genom området visade Benedicte oss några speciella
danska hus, bl.a. Ejderstedtgården, Läsögården och den "fynske vandmölle".
Hon berättade också om, hur man försökt att ordna landskapet runt
gårdarna, så att det skulle likna det, där gårdarna kom från. Det var en rolig
och givande vandring.
Interiörerna i en del av gårdarna var imponerande. Till slut kom vi fram till
huvudentr&i. På museets Kro åt vi "frokost".
Bussen körde oss till Brede gamla klädesfabrik, som ägs av Nationalmuseet.
Där finns dels permanenta utställningar och dels specialutställningar. Vi gick
själva runt och besåg dräktutställningen och årets specialutställning "Når
Englxnderna kom" d.v.s. befrielsen 1945.
Vi fortsatte till Rungstedlund, där en brorsdotter till Karen Blixen visade
författarinnans hem. Färden till Malmö gick via Helsingör och Helsingborg.
Föreningen arrangerade ytterligare en utflykt den 10 juni.
Färden gick först till V. Ingelstads kyrka, där konservator Lars Sandberg
ytterst intressant berättade om konserveringen av altartavlan och dess spännande historia.
Nästa anhalt var Vellinge Gästis där lunch intogs. Elsebeth Bager kåserade
om gästgiverier i allmänhet och gästgivaregården i Vellinge i synnerhet.
I Skanör visade Lars Dufberg kyrkan och kyrkogården. Inredningsarkitekt
Anna Sandberg tog oss runt i det nyrestaurerade Rådhuset och berättade
informativt och roligt om restaureringen, som hon lett.
Lars Dufberg visade oss nästa kyrka, den i Falsterbo. Vi imponerades av hans
djupa kunskap om allt på Näset och hans förmåga att lättfattligt och roande
presentera detta vetande.
Lördagen den 21 oktober visades utställningen: I Historiens Lustgård med
Einar Bager, på Kommendanthuset vid Malmö museer.
Vår ordförande Elsebeth Bager inledde med ett mycket initierat föredrag om
Einar Bagers konstnärs- och författarskap. Föredraget finns tryckt i Elbogen
1995.
Anders Reisnert, som delvis hade varit medarbetare i utställningen, visade
sedan på sitt engagerande sätt den mycket sevärda utställningen. Ett åttiotal
medlemmar hade hörsammat inbjudan.
172

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1995

Lördagen den 11 november var Anders Reisnert vår guide på Malmö
Rådhus.
I snålblåsten på Stortorget lyckades han engagera ett åttiotal medlemmar för
den nutida arkitekturen på rådhuset. Inne i värmen berättade han om
trapphallen, Knutssalen och Landstingssalen. Vi hann också bese den gamla
källaren under Malmö tingsrätt.
Jul på Stadsarkivet den 2 december. Elbogens kartor och äldre årsböcker
realiserades. Föreningen fick ett gott tillskott till kassan och vi fick ett tiotal
nya medlemmar.

Publiceringsverksamhet
Årsboken 1994, som blivit något försenad, utkom i mars månad.
Under senhösten utkom i Elbogens skriftserie GRYPS nr 4, Bulltofta
Flygstation, En berättelse om flygets historia i Malmö 1923-1972 av
flyghistoriker Jan Waernberg.
Föreningen har under året haft medlemmar som bisittare på Malmö
stadsarkiv tisdagar 16-19 och lördagar jämna veckor 9-13 med undantag
för sommarmånaderna.

Kommitte'er
Stipendiekommitten bestående av Elsebeth Bager, Ingmar Billberg, Hans
Ersgård och Bengt Liljenberg beslöt vid sammanträde i maj, att ur Folke
Malmbergs och Birgir Slangerups fond utse följande stipendiater:
Aprilla Thörn
Artikelprojekt. Bellevuegården Kv. Anten.
Husoffer och förhållandet i en grav. 15 000 kr
Henrik Ranby
Malmöarkitekter.
Arkitekturen i Skåne 1915-1930. 15 000 kr
Kenneth M. Persson
Arkiv och litteraturstudier.
Vattenrensning och vattenförsörjning i Malmö med omnejd. 5000 kr
Sa kr 35 000 kr
Redaktionskommitten har vid sina sammanträden behandlat inkomna
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manuskript till årsboken.
Programkommittén har förberett årets aktiviteter.
Elbogen representerades vid Skånes Hembygdsförbunds årsmöte den 11 juni
av Kjell Asp.
Föreningen fanns med på Skånemässan som utställare tillsammans med
Malmö stadsarkiv och Landsarkivet i Lund.

Gåvor
Malmö Förskönings- och Planteringsförening har med sedvanlig generositet
lämnat bidrag till tryckningen av årsboken och av GRYPS nr 4.
Föreningen tackar för de välkomna bidragen.

Leif Ljungbergs stiftelse
Vid sammanträde i Leif Ljungbergs stiftelse den 31 oktober beslöts, att i
början av 1996 överföra 40 000 kr till Elbogen, Malmö fornminnesförening.
Elsebeth Bager
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Bengt Liljenberg

Malm1 äldsta stadssigill med bilden av en romansk kyrka
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