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FREDEN I ROSKILDE 350 AR

Freden i Roskilde 3so ar
Malmo b[ir en svensk stad
AV GORAN LARSSON

Genom freden i Bromsebro 1645 forlorade Danmark-Norge Jamtland, Harjedalen,
Gotland samt Halland som pantsattes till Sverige pa trettio ar. Att fa freden reviderad och ate& de forlorade landskapen blev sedan en huvudlinje for den danska
utrikespolitiken. Sommaren 1657 verkade stunden ha kommit. Den svenska armen
ledd av kung Carl X Gustaf var fulls upptagen med krig mot Polen och Ryssland sa
utsikterna for ett danskt ingripande tedde sig goda. Svenskarna var dock val underrattade om de danska planerna och beredde sig pa att mota dem. En svensk arme
trangde genom Jylland norrut, den starka fastningen Frederiksodde vid Lilla Balt
erovrades i slutet av oktober och snart var aven Fyn i svenskarnas hander. Kolden
blev nu svenskarnas basta bundsforvant och natten till den 6 februari 1658 borjade
den svenska armen att ga over isen till Langeland och vidare mot Sjalland. Nu var
det danska rikets centrum hotat och fredsforhandlingar inleddes.
Genom freden i Roskilde som slots for 350 ar sedan den 26 februari 1658 kom
Skane, Halland, Blekinge, Bornholm och Trondheims lan i Norge att lyda under
den svenska kronan. For de bada sistnamnda omradena kom den tiden att bli kort
da de redan tva ar senare atergick under den danska kronan.
Den 1 mars 1658 togs Malmo i besittning genom att ett svenskt infanteriregemente
marscherade in. Malmohus slott overlamnades till den svenske oversten Johan von
Essen och en 400-arig tillvaro som dansk kopstad var till arida. I ett kopmanshus
vid Stortorget installerade sig Breve Otto Stenbock som generalguvernor over Sickle,
Halland och Blekinge och pa samma plats ligger dagens lansresidens. Malmo som
haft en central belagenhet i det danska riket och varit dess andra stad var nu en
provinsstad i det svenska rikets periferi. Malmo bade vid denna tid omkring 5000
invanare vilket i 1600-talets Norden var en medelstor stad. Staden hade en oomstridd
stallning som Skanes ekonomiska centrum och handeln grundades pa de skanska
jordbruksprodukterna vilka utskeppades till Ostersjoomradet och till Vasteuropa.
Den svenske ambetsmannen Christer Bonde fick 1658 i uppdrag att resa runt och
samla in information om de nya provinserna och han berattar entusiastiskt om
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den rika handeln och kopenskapen i Malmo. Han papekar dock att ett hinder for
stadens utveckling dr att den saknade en riktig hamn sa att stone fartyg maste ligga
ute pa redden och lossa sina laster dar. Overgangen till Sverige innebar emellertid
ett svart avbrack for kopmannen i Malmo som nu tvingades dirigera om sin handel
fran de invanda vagarna och istallet anpassa sig till de svenska kraven att handeln
skulle styras mot de svenska hamnarna norrover. Det svenska maktovertagandet
innebar ocksa nya skatter och palagor, framst i form av den sa kallade Lilla tullen
vilken togs upp vid stadsportarna pa "alla atlige och fornotlige varor" som fordes in
for att saljas i staden.
Alla tankte inte finna sig i de nya forhallandena och i Malmo smiddes planer mot
de nya herrarna. Vid jultid 1658 planerade nagra ledande borgare i Malmo att genom
en kupp overrumpla de svenska soldaterna pa Malmohus och to Over staden. De
skulle fa hjalp av bonder fran nagra gods i narheten och fran Sjalland skulle danska
soldater skeppas Over Oresund. En av ledarna for kuppforsoket var Bartholomeus
Mikkelsen, som bland annat agde ett kalkbruk i Limhamn.
Kuppforsoket sattes i verket natten efter annandag jul 1658 men allt misslyckades. De danska skeppen seglade fel och gick pa grund vid Saltholm. I Malmo hade
svenskarna fatt reda pa planerna och Mikkelsen och hans medhjalpare arresterades.
Han sjalv och tre andra domdes till &den och avrattades, medan andra slapp undan
med hoga biker.
Overgangen till Sverige innebar okade bordor pa befolkningen genom att
garnisonen okades. Malmo hade nu blivit en gransstad i det svenska riket och inkvarteringsbordan, som redan under den danska tiden varit kannbar, blev nu annu
tyngre. Tidvis var varannan eller var tredje invanare i staden soldat. Borgarna var
skyldiga att ordna bostader at officerarna och de meniga soldaterna och betala dem
ersattning for sangklader, ved och Ijus, den sa kallade servisen. Dessutom var staden
alagd att leverera livsmedel och andra varor till garnisonen. I krigstid okades dessa
krav betydligt och man kan med fog havda att befolkningen i en fastningsstad som
Malmo i hog grad levde pa militarens villkor. I arlighetens namn skall det sagas att
de bostadsforhallanden som erbjods de meniga soldaterna inte heller var sa lysande.
De fick ofta halla till godo med loftet inunder taket utan varme eller med en fuktig
kallare. Aven om stadsborna pressades hart av de militara kraven fanns det andra som
drabbades varre. De bonder som lydde under Malmohus slott och hade skyldighet
att Ora dagsverken at kronan utnyttjades hart. Bonderna i Hyllie by klagade 1666
Over att de tvingades salja sina varor direkt till garnisonens officerare till underpriser.
Manga ar ocksa klagomalen Over soldater, som stulit hos stadsbor och bonder.
1652 hade Frederik III godkant planer pa en forstarkning av stadens och slottets
befastningar men mycket lite hann utforas innan staden blev svensk 1658. Arbetena
fortsattes av svenskarna under ledning av den svenske fortifikationsofficeren Erik
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Dahlberg. I samband med utbyggnaden av befastningarna runt slottet tvangsinloste
kronan de kvarter i staden som lag i nuvarande Kungsparken. All bebyggelse revs for
att ge fritt skottfalt at slottets kanoner.
Stadens befastningar fick sitt elddop den 26 juni 1677 under Skanska kriget da
danska trupper stormade staden. Forsvaret leddes av generalguvernoren Fabian von
Fersen och aven om danskarna lyckades komma Over vallarna i narheten av nuvarande
Drottningtorget misslyckades stormningen och Malmo forblev i svenska hander.
Hade danskarna lyckats inta Malmo, hade kriget sannolikt tagit en annan vandning
och Nordens historia sett annorlunda ut. Malmo framstod efter detta som Skanes
viktigaste fastning och under aren efter kriget byggdes staden ut till en av Sveriges
starkaste fastningar.
Efter Skanska kriget intensifierades politiken att fastare inforliva de gamla listdanska provinserna i det svenska riket. I Roskildefreden stadgades att man skulle
behalla den gamla lagen och kyrkoordningen men genom patryckningar fick man
vid moten i Malmo 1681 och 1683 ombud for prasterskapet och staderna att "frivilligt" anhalla om att svensk kyrkoordning och svensk lag skulle inforas. Efterhand
accepterade Malmoborna och den &riga befolkningen den svenska overheten och
nar danskarna vintern 1709/1710 gjorde ett sista fors& att aterta de ostra landskapen
fick de inte mycket stod.

Kopparstick av W Swidde ( efter samtida teckning av Erik Dahlbergh) i Samuel Pufendorf
"De rebus a Carob Gustavo gestis" (1896). Efter Malmo stads historia, band 2 s. 192. Bilden
Pest-idler Carl X Gustafi ankomst till Malmo den 9 mars 1658.
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Matningar och manniskor. II
Malmo Stadsingenjorskontor 1862-1972
AV SUSANNE KROGH-BENDER

Inledning
Stadsingenjorsambetet i Malmo är 260 ar gammalt, men en egentlig forvaltning
—ett Stadsingenjorskontor — kom forst till efter 1862. Da fick Malmo som den
forsta staden i Sverige byggnadsnamnd. Det är de 110 aren fran 1862 till 1972
—nar Stadsingenjorskontoret blev en del av Stadsbyggnadskontoret — som denna
oversikt behandlar.
Verksamheten var fran borjan tvadelad: matningar (av tomter) och stadskartor.
Det ar fortfarande sa, men under tidens gang har dessa tva huvudarbetsuppgifter
delats i specialtilltag; fran borjan av 1920-talet fordelades de pa tva avdelningar: en
for matning och en for stadsplanering.
Jag kommer att beskriva organisationen, personal- och lokalforhallanden, arbetsuppgifter och resultat samt arkiv och inventarier. Kort och gott: vad sysslade man
med, vem gjorde vad och under vilka forhallanden? 110 ar ar en ling period, en
detaljerad beskrivning skulle bli en hel bok. Har ger jag en oversikt. Pa vissa punkter
gar jag lite mera ner i detaljer, speciellt da det galler Stadsbyggnadsnamndens och
Stadsingenjorskontorets forsta tid, aren kring 1920, nar kontorets arbete nyorganiserades, samt 1960-talet, nar manga nya projekt sag dagens ljus. Lagstiftning och
andra bestammelser som reglerade verksamheten kommer att tas upp i samband
med beskrivningen av verksamheten. Det ligger utan for denna framstallnings ram
att ge en samlad genomgang av det regelsatt som finns for ett stadsingenjorskontors
verksamhet.
Det Malmo som fanns 1862 var ett belt annat an Malmo 1972, bade till ytan,
antalet invanare och bebyggelsegrad. Det ar under denna period Malmo utvecklas fran
lugn smastad till modern industristad. Antalet invanare vid periodens slut var mer
an 10 gangar storre an vid dess borjan. Stadsingenjorskontorets arbete ingick som en
mycket vasentlig del av stadsutvecklingen: utan stadsplaneringen och matningsarbetet
kunde utvecklingen inte utformas i praktiken.'
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Kallorna ar Stadsingenjorskontorets stora arkiv, supplerat med Byggnadsnamndens
protokoll och Magistratens arkiv. For 1960-talets del har jag haft mojlighet
att komplettera med informationer fran medarbetare som blev anstallda under
den perioden.2 Nar ingen andra kallor anges, kommer informationen fran
Stadsingenjorskontorets arkiv. Denna artikel dr pa sa sag ocksa en presentation av
vad ett foryaltningsarkiv kan beratta.

Historik och organisation
Perioden 1747-1862

Fran 1747 hade Malmo en stadsingenjor, som horde under Magistraten.3 Utover
stadsingenjoren — som ocksa var stadsarkitekt — bestod personalen av "hantlangare",
dvs. bitraden, som arbetade ndr det fanns uppdrag. Stadsingenjorerna fore 1862
fick ingen fast Ion utan arvode efter taxa for varje uppdrag, oaysett om det var fran
staden eller privata. Under en period fick stadsingenjoren lon for sitt arbete som
stadsarkitekt. Forsta gangen var 1797 (stadsingenjor Jean Neuman). 1847 delades
tjansten i samband med att Carl Beijer aysade sig stadsingenjorsuppdraget.4 Den
siste stadsingenjoren under perioden, Johan August Kloo, var inte stadsarkitekt, men
kombinerade stadsingenjorsverksamheten med sysslan som skeppsmatare. Manga av
stadsingenjorerna fore 1862 hade uppdrag for det regionala lantmdteriet vid sidan
om arbetet for staden.
En del kartor ar bevarade fran denna tid. For ovrigt forekommer endast enstaka
handlingar. (Om arkivet se aysnitt Arkiv och inventarier sid. 25.)
Perioden 1862-1972

I samband med att byggnadsnamnden kommer till, kommer stadsingenjoren under
byggnadsnamnden, och en egentlig forvaltning byggs upp, i borjan langsamt, men
efter 1900 akar takten. Staden utvecklas snabbt, stadsplaneringsarbetet kommer efter
byggnadsstadgan 1874 riktigt i gang, mer personal anstalls. Lantmateriverksamheten
regleras 1917 med lagen om fastighetsbildning i stad (FBLS).
I borjan av perioden hor stadens gatu- och vaghallning under byggnadsnamnden;
den var ocksa fore 1862 en del av stadsingenjorens arbetsuppgifter. Man kan folja
detta omfattande arbete genom Byggnadsnamndens protokoll och ett bevarat
rakenskap for aren 1866-1868. 1873 flyttas denna uppgift till Dratselkammaren.
Den sista stadsingenjoren som forenade uppgiften som stadsplanerare med den
som "stadens matningsman" var Anders Nilsson. "Matningsman" var beteckningen
pa den som bade ansvaret for att Ora stadens matningar. Hans eftertradare Erik
Bulow-Htibe blev forste stadsingenjor och overgripande chef for administrationen
och stadsplaneringen, medan andre stadsingenjoren var matningsman. S. sent som
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1971 betecknades stadsingenjor Arne Santesson i en dom fran Hogsta Domstolen
som "matningsmannen i Malmo".
Bulow-Hubes eftertradare Gunnar Lindman, som var den forste arkitekten
pa stadsingenjorsposten, foreslog 1946 att andra titeln forste stadsingenjor till
stadsplanechef och andre stadsingenjoren till stadsingenjor.5 Argumentet var att de
nya titlarna battre motsvarade innehallet i arbetet. Och sa blev det. Samtidigt fick
kommunerna storre ansvar for stadsplaneringen.
Under 1960-talet ser vi en utbyggd organisation med tre avdelningar, varav
matningsavdelningen var den storsta. Pa den avdelningen farms ocksa den kommunala
lantmateriverksamheten. De tva ovriga avdelningarna var planavdelningen och
administrativa avdelningen. Avdelningarna bestod av flera byraer som i sin tur var
underuppdelade.6
Perioden 1972-2007
1972 bildas Stadsbyggnadskontoret med fyra avdelningar: Administrationsavdelning
(gemensam for de tre ovriga avdelningarna), Stadsarkitektavdelning, Stadsingenjorsavdelning och Planavdelning. De tva sistnamnda avdelningarna var det "gamla" stadsingenjorskontoret. Verksamheten med fastighetsbildning och fastighetsregistrering
omorganiseras enligt ny lagstiftning per 1 jan. 1972 och blir tva myndigheter (Fastighetsbildningsmyndigheten och Fastighetsregistermyndigheten) under stadsingenjoren.'
Perioden 1992-2005 dr en del av verksamheten organiserad efter geografiska
kriterier med tva stadsbyggnadsdistrikt for bygglov, detaljplanearbete och kommunal
lantmaterimyndighet.8 Sedan 1 januari 2006 liknar organisationen mera den fran
1972: Planavdelningen for oversiktlig planering och stadsplanering, Stadsarkitektavdelningen for bygglovshantering, Stadsmatningsavdelningen, harunder ocksa den
kommunala lantmaterimyndigheten, samt en administrativ avdelning.
Perioden efter 1972 kannetecknas sdrskilt av den tekniska utvecklingen. Under
Stadsingenjorskontorets sista ar som egen forvaltning borjade datortekniken inforas
och efter 1980 kom verksamheten mer och mer att byggas pa datormediet. De
delar av verksamheten som har med matningen att Ora, datoriserades forst. Men
grunduppgifterna for stadsingenjorsverksamheten dr desamma som fran borjan. Det
dr arbetssattet som har andrats.

Personal
Cheferna
Samtliga stadsingenjorer 1747-2007 fortecknas i bilaga (sid. 34).
Fore 1862 och de forsta aren darefter var stadsingenjoren och "handangarna" de
11
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enda anstallda, och det sager sig sjalv att stadsingenjoren fick en mycket framtradande
roll i det dagliga arbetet. Han fick mata, administrera, passa arkivet osv. Men ocksa
under 1900-talet hade stadsingenjorens egen person stor betydelse. Efter 1922 kan
man speciellt omtala stadsplaneraren Erik Billow-Hilbe. Sarskilt belt- Erik BillowHiibes insatser for stadsplaneringen och Arne Santessons insatser for moderniseringen
av kontorets verksamhet och arbetsmetoder framhallas.
Nar byggnadsnamnden kom till 1862 fanns det redan en stadsingenjor, Johan
August Kloo (sedan 1847). Han sate i oktober tjanstledigt pa grund av sjukdom
och dog kort efter, 48 ar gamma1.9 Utover en stadsarkitekt skulle namnden nu
ocksa tillsatta posten som stadsingenjor. Av de tva sokande utsag man lantmataren
Georg Gustafsson. Han var val kvalificerad for sysslan. Han var utbildad lantmatare
och skeppsmatare och hade 15 ars erfarenhet som lantmatare, bland annat som
tillforordnad stadsingenjor i Malmo ett halvt ar under 18472° Hans Ion faststalldes
till 833 riksdaler (stadsarkitekt Kleins till 1.000 riksdaler) plus arvoden. Det var
nagot annat an Carl G. Beijers Ion pa 150 daler som stadsarkitekt och endast arvoden
som stadsingenjor11 Kloo, som inte var stadsarkitekt, fick ingen fast Ion, endast
arvoden. Gustafsson klagar dock over loneskillnaden och far ratt av magistraten."
Gustafsson var en duktig och flitig stadsingenjor, som bland annat arbetade med de
forsta stadsplanerna (se aysnittet om Stadsplaner sid. 20 ff.).
E.M. Rosell ar den av Malmos stadsingenjorer som var i tjanst langst: nastan 40
ar (1800-1839). Enstaka andra var i tjanst mer an 20 ar: stadsingenjorerna Anders
Nilsson (22 ar), Jesper Swedenborg (27 ar) och Arne Santesson (26 ar) och 1:e
stadsingenjor Erik Billow-Hiibe (24 ar).
Stadsingenjor Anders Nilsson representerar pa manga satt bade den gamla och
den nya tiden. Han var den sista av stadsingenjorerna som forenade uppgiften som
stadsplanerare med den som "stadens matningsman". Detta andrades forst under
hans eftertradare Billow-Htibe. Anders Nilsson blev stadsingenjor aven om han
varken var utbildad som civilingenjor eller lantmatare. Hans bakgrund var teknisk
skola, militarutbildning och manga ars arbete vid det statliga jarnvagsbygget. Att
han redan 1879 pa uppdrag av Dratselkammaren hade ritat en plan- och hojdkarta
Over Malmo som underlag for forslag till kloakverk" och att han sedan 1894 hade
suttit i Stadsfullmaktige medverkade sakert till att han fick posten.
Under Anders Nilssons tid intensiverades stadsplaneringsarbetet och inkorporeringarna borjade. Mera personal anstalldes, bland annat en fast matningsman: Anton
Hogstedt som i manga ar hade varit bitrade. Ny teknik infordes: det triangulara
systemet (se aysnittet om Gammal och ny teknik sid. 24 ff ).
Anders Nilsson kampade liksom Georg Gustafsson for att fa samma Ion som
stadsarkitekten, och 1912 beslot Stadsfullmaktige att de skulle ha 6.000 kr var."
Anders Nilsson var en markant personlighet och val kind i det offentliga livet. Han
12
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Fig.1. Anders Nilsson, stadsingenjor i Malmo
1898-1920. Statyett av Runa Billow-Hiibe
(1890-1983), hustru till Erik Billow-Habe.
Malmo Stadsbyggnadskontors kartarkiv.
Foto: Jan Ahlstrom.
kunde ha ett haftigt temperament och hade i perioder ett anstrangt forhallande till
Byggnadsnamnden. Nilsson sjaly pastar att namndens sekreterare chikanerade hans
arbete och att han hade en kansla av att hans avgang i 1920 sags med tillfredsstallelse
av namnden.15
1921 aterkommer Erik Billow-Hube till Stadsingenjorskontoret i Malmo. Under
perioden 1903-1904 hade han arbetat med utvecklingen av det nya triangelnatet.
Nu blir han stadsingenjor. Han soker tjanstledighet som "stadens matningsman", och
Anton Hogstedt anstalls som vikarie. 1922 blir delningen av tjansten permanent, och
en ny mycket detaljerad instruktion for Stadsingenjorskontoret visar nyordningen.'6
Som andre stadsingenjor anstalls Torsten Agren, medan trotjanaren Anton Hogstedt
blir byraingenjor.
Billow-HObe var ocksa tradgardsarkitekt, nagot som slar igenom i hans stadsplanearbete: Malmo blir "Parkernas stad". Overhuvud tagit gar man nu manga
stadsplaner Over mindre omraden av staden, och hans egna ideer kan ses pa hans
stadsplaner. Nagra av dessa som den for Ribersborg kan ses i boken "Malmos kartor".
Mindre kant dr hans stora arbete med fritidsanlaggningen vid Sibbarp.17 I ovrigt vill
13
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jag hanvisa till Arne Wittstrands grundlaggande biografin over Balow-Hobe och
hans arbete.
Efter Billow-Hubes avgang som stadsingenj or 1945 blir chefsposterna pa
Stadsingenjorskontoret inte langre enbart tillsatta med ingenjorer eller lantmatare.
De tva sista stadsplanecheferna under perioden, Lindman och Winge, var bada
arkitekter.
Stadsplanecheferna blev oftast mera Linda hos allmanheten an stadsingenjorerna
(matningsmannen). Det har naturligtvis sin orsak i att stadsplanering angar alla, är
omskriven i pressen och intresserar manga. Men utan det basala arbetet med matning
och kartritning kan stadsplaneringen inte fungera i praktiken.
Ovri g personal
Den aldsta personalgruppen — och fram till slutet av 1800-talet den enda bortsett
fran stadsingenjoren — var faltpersonalen, hantlangare som de kallades pa 1700- och
1800-talet. De arbetade oftast i grupper om tva. Vi mater dem i de lonerakenskaper
som ar bevarade fran perioden 1900-1920. (Det var stadsingenjoren som sjahr forde
den storsta delen av rakenskaperna.) Oftast hade kontoret tva eller tre "hantlangare"
tillgangliga pa den tiden. De fick daglon (det var ocksa fallet redan pa 1860-talet).18
I rakenskaperna omnamns ocksa annan personal, med manadslon.
Under borjan av 1900-talet moter vi forhallandevis manga kvinnor i lonelistorna
Over manadsavlonade. Kartritorskarna har kommit "pa banan". Under en stor del
av perioden 1900-1920 var fordelningen av man och kvinnor pa kontoret ganska
jamn (enstaka ar fanns Hera kvinnor an man). De fiesta av dessa aren fanns mellan
5 och 10 personer upptagna pa lonelistorna (utover hantlangarna). Mannen var
kartritare eller ingenjorer. Den forsta kvinnan vi moter ar Ellen Trotzig som var
anstalld under perioden 1900-1903 (om det fanns kvinnor anstallda fore ar 1900
har jag ingen information om). Kvinnorna var oftast inte anstallda i manga ar. Nar de
gifte sig, slutade de anstallningen enligt datidens normer. Men enstaka kvinnor som
Hanna Olow och Alfhild Ohlsson arbetade i manga ar pa Stadsingenjorskontoret.
Ingenjorerna stannade oftast i manga at Over huvud taget var det en tradition att
stanna lange. Ocksa i dag finns personal, som har borjat for mer an 40 ar sedan.
Ar 1920 var det forsta aret som de anstallda fick dyrtidstillagg. (Dyrtiden var en
foljd av inflationen under forsta varldskriget.) Och tillagget var inte sa litet: den
hogst avlonade ingenjoren Anton Hogstedt kunde supplera sin manadslon pa 625
kr med 150 kr, och de hogst avlonade av kvinnorna (de ovannamnda Hanna Olow
och Alfhild Ohlsson) fick 45 kr i tillagg till deras manadslon pa 225 kr.
Nar vi gar fram till 1960-talet syns en enorm urveckling pa personalsidan: 1965
ca 110 anstallde och 1969 ca 130 anstallda. Utvecklingen hade naturligtvis sin
orsak i okade arbetsuppgifter till NO av stadens utveckling och inkorporeringarna.
14
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Stadsplanearbetet okade mer och mer, och under 1920-talet tillkom det stora arbetet
med fastighetsregisterkartorna (se aysnittet om Arbetsuppgifter).
Pa 1960-talet fanns tva stora avdelningar: Planavdelningen och Matningsavdelningen
samt en liten administrativ avdelning. Matningsavdelningen hade flest anstallda: 1965
ca 70 och 1969 ca 90.19 Tva stora grupper utgjordes av matningsbitraden (de som
tidigare kallades hantlangare) och kartritarna. Overhuvudtaget var kartritarnas grupp,
som dominerades av kvinnor, ett karakteristiskt inslag. De kunde vara utbildade pa
privata kurser eller pa en skola. Det ar ett yrke som nu har forsvunnit. Kartritarna
blev till karttekniker. Nu produceras kartorna digitalt.

Lokaler
Stadsingenjorskontoret hade fran 1862 plats pa Radhuset — ett tjansterum samt
arkivskap i Radhusarkivet. Det var tranga forhallanden.
1922 borjade man bygga ett nytt "Stadens kontorshus" i kvarteret Ledebur
(nuvarande tomt 15) vid Amiralsgatan, Ledebursgatan och Hantverkaregatan, ritat
av de kanda arkitekterna Ewe & Melin.2° Forste stadsingenjor Billow-Htibe sag fram
mot att flytta, eftersom stadsplanearbetet blev mer och mer platskravande. Och arkivet
kunde nu fa 38 kvm i stallet for de 17 kvm pa Radhuset som var alit for lite.21 Och
man kunde fa 25 m facklangd i stallet for de 8 pa Radhuset. 1927 onskade och fick
Stadsingenjorskontoret mera plats till ritbord och till modellarbetet pa vinden.22
Sodra delen av kvarteret Ledebur — mot Henrik Smithsgatan — var fran borjan
(1905-1907) byggd som bostadshus, men fran 1930-talet borjar offentliga
forvaltningar att flytta in, sa att hela kvarteret blev stadshus.
Pa 1960-talet hade Stadsingenjorskontoret lokaler pa 2:a och 6:e vaningen (bland
annat Modellverkstaden) och 7:e vaningen (fotolaboratoriet).
1985 lamnade Stadsingenjorskontoret det gamla stadshuset och flyttade in i det
nyuppforda stadshuset vid August Palms plats. Hela Stadsbyggnadskontoret blev
nu samlat pa ett

Arbetsuppgifter, resultat, metoder
Stadsingenjorernas arbetsuppgifter framgar av instruktionerna varav en del dr
bevarade, harav den forsta, Jacob Orngrens, fran 1747. Karnverksamheten var
tvadelad: matningar av tomter och framstallning av stads- och stadsdelskartor. Av
dessa tva ursprungliga arbetsuppgifter har utvecklingen och lagstiftningen resulterat
i framstallningen av olika typer av kartor och akter. Men i botten kommer de alla
fran dessa ursprungliga uppdrag.
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I detta aysnitt vill jag ocksa jamfora instruktionerna med de faktiska resultat som
framgar av bevarade kartor och akter. Speciellt dr instruktionen fran 1922 viktig.23
Den dr mycket specificerad och innehaller en stor del av de arbetsuppgifter som finns
i dag. Bakgrunden till instruktionen dr Lagen om fastighetsbildning i staderna fran
1917 och Stadsingenjorskontorets delning i tva avdelningar 1922.
Jag kommer att behandla arbetsuppgifterna i den ordning de har kommit till.
Det skall understrykas att storleken av Stadsingenjorskontorets produktion har
nara samband med stadens utveckling i befolkningsantal och area. Illustration 3
visar sambandet mellan antal matningar, nybyggningskartor och bygglov perioden
1862-1971.24 Jamfor oversikten over befolkningsutvecklingen (fig. 2) och inkorporeringarna nedan i aysnittet om Stadskartor.

Invinare i Malmo
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Fig.2. Befolkningsutvecklingen i Malmo 1862-1962. Kalla: Byggnadsnamnden
i Malmo 100 dr 1862-1962. Grafik: Tanja Borozan.
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Fig.3. Antal bygglov, miitningar och nybyggnadskartor i perioden 1862-1971.
Mk: Handlingar i Malmo Stadsbyggnadskontors arkiv.
Grafik: Tanja Borozan.

Miitningar
Av de tva ursprungliga arbetsuppgifterna var matningarna, dvs. matningar av tomter,
den mest omfattande.
Under perioden 1862-1971 gjorde Stadsingenjorskontoret 32.656 matningar.
dvs. ca 300 per ar. 1952-1971 arbetades verkligen intensivt med matningarna: ca
600 per ar. Det var under dessa ar man byggde mycket nytt och stora omraden
inkorporerades. Annars var antalet matningar jamnt uppgaende under hela perioden
med undantag for aren 1942-1951 (3055 mot 3700 i den foregaende 10-arsperioden). Matningarna finns inbundna i tjocka bruna bucker, varav den storsta ar
fran 1925: 147 matningar, vikt 10,7 kg, och 19 cm tjock (se fig. 4). Fran och med
1972 kallas handlingarna forrattningsakter.
Fran slutet av 1800-talet innehaller matningarna inte uteslutande lantmateriforrattningen men kartorna fungerar ocksa som nybyggnadskartor med huskroppar
inritade samt arealbeskrivning, nybyggnadskartorna blir en sjalvstandig serie 1929
(se nedan).
Stadskartor
Enligt den forsta instruktionen skulle stadsingenjoren utover tomter mata "Hageplatser, Plantagelyckor etc ute pa Warnarna, Terningholm och Wasterwang, samt all
17
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Fig. 4. Inbundna mdtningar 1925 och 1926 i Malmo Stadsbyggnadskontors kartarkiv.
Foto: Jan Ahlstreim.

befintlig stadsens marck med aker och ang". Den sista delen kallas under 1700-talet
"generalkartorna". Bestanden av dessa bildade "stadens kartverk".
Hatay utvecklas framstallningen av bland annat oversiktsplaner, generalplaner
och stadsplaner. Bada stadens kartverk och stadsplanerna ingar i instruktionen fran
1922.
Speciellt i slutet av 1800-talet tar framstallningen av stadskartor fart i takt med
stadens utveckling. Det ar pa stads- och oversiktskartorna vi kan folja stadens
utveckfing bast. Det gaffer bada arealen och bebyggelsegraden.
De tryckta stadskartorna (oversiktskartorna) anvandes som underlag for stadsplanering i olika former. Man ritade in pa en en oversiktskarta vad man holl pa
att planera: vagar, jarnvagar, ny bebyggelse, egna hem osv. Darfor finns de tryckta
oversiktskartorna fran slutet av 1800-talet och borjan av 1900-talet i manga olika
varianter. Den tryckta underlagskartan dr densamma, men de forslagen som dr
inritade for hand Or kartan unik. Och inte endast den ursprungliga oversiktskartan,
18
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men ocksa de exemplar med de inritade forslagen är bevarade i stort antal. Av de
stadskartor som har anyands om och om igen vill jag specielit namna Jons Abergs
fran 1882 och Anders Nilssons fran 1904 och 1917. I alit finns mellan 800 och 900
stadskartor i var samling.
1904 ars karta blev reviderad 1911 efter inkorporeringen av Sofielund och Vastra
Skravlinge, och 1917 ars oversiktskarta kom till efter inkorporeringen av Limhamn
1915. Under 1900-talet gjorde man oftast en ny oversiktskarta efter att nagot omrade
bade blivit inkorporerat:

Fig. 5. Kartaft/in 1946 med vision om ett Stor-Malmii. Malmo Stadsbyggnadskontor. Historiska
kartarkivet 88 O.
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1936 ars karta efter inkorporeringen av Fosie (1931) och Husie (1935).
1955 ars karta efter inkorporeringen av Sallerup (1952).
1968 ars karta efter inkorporeringen av Oxie (1967).
1973 ars karta efter inkorporeringen av Bunkeflo och Tygelsjo (1971).
Denna var den sista i raden av inkorporeringar som borjade med Sofielund 1911.
Efter 2:a varldskriget hade man stora planer om flera inkorporeringar an de
som blev forverkligade. Det framgar av de kartor fran tiden 1946-1949 som dr
bevarade och som anvandes i en stor inkorporeringsutredning. Har finns planer
om att inkorporera stora omraden nord, Oster och soder om Malmo: dels Lomma,
Akarp, Burlov, Totterup, Gorslov och Sarslov socknar mot nord och nordost — detta
blev inte av — och dels socknarna i en ring fran Sodra Sallerup i lister till Tygelsjo
i soder — den sista delen forverkligades stegvis. Planerna om utvidgning av staden
areal blev endast forverkligade till halften, under en 20-ars period. Visionerna om
ett Stor-Malmo fanns. Verkligheten blev annorlunda.25
Pa nagra av de kartor som hor till inkorporeringsutredningen finns ocksa planerna
pa att placera en flygplats vid Klagshamn, med 3 landningsbanor.26
Efter sista inkorporeringen 1971 gjorde man oftast en oversiktskarta i skala
1:20 000 och 1:10 000 ca vart tionde ar: 1978,1988,1998 (kartan i skala 1:10000
som var den forsta digitala kom dock forst ar 2000) och 2006.
Generalplaner, dispositionsplaner, oversiktsplaner
Under 1900-talet utvecklas olika former for planering: generalplan, oversiktsplan,
dispositionsplan, stadsplan i takt med lagstiftningen. Viktig var 1947 ars byggnadslag,
som placerade kommunerna centralt i planeringsarbetet och samhallets storre
komplexitet.
Forsta generalplanen for Malmo kom 1959 och gallde till 1970 men forlangdes
till 1980.
Dispositionsplanen bildade grundlaget for de mera detaljerade stadsplaner. Forsta
dispositionsplanen for hela staden utarbetades 1947 och 1963 dispositionsplanen
for aren 1962-1982. Ocksa for mindre omraden utarbetades dispositionsplaner. I
boken "Malmos kartor" finns flera exempel.
I dag dr generalplaner och dispositionsplaner avlost av oversiktsplaner.
Stadsplaner
Av stadskartorna utvecklades ocksa stadsplanerna. De aldsta stadsplanerna i var
forteckning ar inte stadsplaner i den mening vi i dag lagger i ordet utan snarast
oversiktsplaner. Stadsplan nr 1 fran 181127 visar bildningen av nya gator och kvarter i
de delar av staden som tidigare hade varit utanfor befastningen. I slutet av 1800-talet
okar produktionen av stadsplanerna efter tillkomsten av 1874 ars byggnadsstadga.
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Fig 6 Forslag till gatureglering. Sparviigenfijreslogsflyttasfran Sodergatan
viisterut genom kvarteren Soderport, Gyllenstjdrna och Oscar. Malmo
Stadsbyggnadskontor. Historiska kartarkivet 62 S.
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Stadsingenjor Gustafsson holl pa med planering av Rorsjostaden under slutet av
1860-talet och borjan av 1870-talet.28 Gustafsson och hans eftertradare gjorde manga
andra stadsplaneforslag. Speciellt under Anders Nilssons tid utarbetades ett stort
antal. En stor del av forslagen forblev i skissform eller faststalldes inte. Lyckligtvis
har man bevarat ocksa dessa forslag. De dr tecken pa vilka visioner och ideer stadens
styrelse och stadsingenjoren — eller andra — hade.
Forslagen kunde komma fran privatpersoner eller organisationer. Det galler
t.ex. forslaget fran 1908 om att Ora en 18 m bred gata fran Gustav Adolfs torg till
Stortorget genom kvarteren Soderport och Gyllenstjarna. Kostnaderna beraknades till
upp emot 1 miljon kronor. Stadsingenjor Anders Nilsson, som av byggnadsnamnden
fick en bestallning att Ora en karta och kostnadsberakningar till forslaget, kunde
inte rekommendera det.29
Andra forslag som inte blev forverkligade forslag finns i broschyren "Malmo
Stadsbyggnadskontors kartarkiv".
En del av de stadsplaner som de kanda stadsplanerarna Erik BOlow-Hube, Gunnar
Lindman och Gabriel Winge utarbetade under perioden 1921-1971 finns i boken
"Maim& kartor".
Per 15 februari 2007 ar i allt 2751 stadsplaner (i vara dagar kallade detaljplaner)
registrerade i vart arkiv. I detta antal dr utgangna eller ayskrivna planer inkluderade
men inte de forslag och visioner, som forblev forslag. Kontorets arbete med att
gora forslag till stadsplaner var pa sa satt langt mera omfattande an antalet fardiga
stadsplaner visar.
Tomtindelningar.
Tomtindelningarna (i dag fastighetsplaner) hade under 1800-talet ocksa benamningen
"styckningar". De borjade utarbetas under 1870-talet. Samtidigt fanns dock ocksa
begreppet tomtindelningar. De visar fastighetsbildningen Mom ett belt kvarter eller
en del av ett kvarter. 1917 faststalldes hur tomtindelningarna skulle fungera i "Lag
om fastighetsbildning i stad"(FBLS). Kontoret utarbetade under perioden 1862-1971
ca 90 styckningar och ca 3350 tomtindelningar, dvs. de som blev faststallda. Liksom
fallet med stadsplanerna finns en del inte faststallda forslag till tomtindelningar i
arkivet (ca 170 inte faststallda eller utgangna). Fram till borjan av 1940-talet var
tomtindelningarna liksom de gamla styckningar fint farglagda. Det slutar man gradvis
med. I slutet av 1960-talet tar man reprotekniken till hjalp och gar transparenta,
mycket slitstarka, kopior (se reprokopiering sid. 25).
Under perioden 1968-1984 gjorde man sa kallade "kvarterskartor" (ocksa gdre
kvarterskartor finns i arkivet). De visar fastighetsindelningen for ett kvarter och
fungerar som slags fastighetsindelningsplan. De dr ett slags hjalpmedel men har
ingen laga kraft.
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Namnsattning av gator och kvarter
I takt med stadsplanering och tomtindelning fick de nya gatorna och kvarteren
namnsattas. Innan bebyggelsen av nya stadsomraden som borjade efter 1811 och
okade markant under andra halften av 1800-talet, fanns inget behov av namngivning
av nya gator och kvarter. Man andrade pa gamla gatunamn och gjorde lite justeringar.
Uppgiften att Ora forslag till gatu- och kvartersnamn finns i instruktionen fran
1922. Fran perioden fram till 1971 finns 62 mappar med gatunamnsforslag. Varje
mapp innehaller manga kartor och forslag till ett antal nya gator och gatunamn i ett
stadsomrade. Ofta ritade man in forslagen till gatunamn pa stadsplanen. Dessutom
finns manga losa kartor med forslag pa gatu- och kvartersnamn.
Kvartersnamn fanns inte forran pa 1860-talet. Tomterna hade nummer, som
forsta gangen kan ses pa kartan fran 1692.3° Men pa 1860-talet borjade man ge
kvarteren namn och tomterna lopnummer Mom ett kvarter.31 Den tidigast kanda
kartan med kvarter utsatta ar fran ca 1870 och omfattar Gamla Staden samt Sodra
och Ostra Forstaden.
Nybyggnadskartor
Matningarna fungerade i manga fall som nybyggnadskartor med befintliga och
planerade hus inritade och med beskrivning av husens area pa tomten. 1922 beskrivs
nybyggnadskartorna i instruktionen. De blir mer och mer anvanda vid nybyggnad
under 1920-talet32 och fran 1929 bildar de en egen serie. Under perioden 19291971 producerade Stadsingenjorskontoret 12 446 nybyggnadskartor (flest ar 1958:
669 och mint ar 1932: 59). De innehaller ocksa stadsplanebestammelser for det
aktuella omradet och fungerar som en lank mellan tomtkarta (nybyggnadskarta) och
bygglov, dar situationsplanen bygger pa nybyggnadskartan. Pa illustration 3 visas
produktionen grafiskt.
Fastighetsregisterkartan
Kartan visar fastigheter med tomtnummer samt gator (i var tid med gatunummer)
Over hela staden. Den kan betecknas som en detaljerad stadskarta. Sjalva beteckningen fastighetsregisterkarta hor 1900-talet till. Den hor i dag till det officiella
fastighetsregistret, som i instruktionen fran 1922 omtalas som en uppgift for andre
stadsingenjoren som stadens natningsman.
Den aldsta bevarade fastighetskartan ar fran 1692. Den darpa foljande ar fran
1713 (Johan Hesselgrens), som dessutom visar vattenledningar och vattenposter.
Bada finns pa Krigsarkivet och ar avbildade i "Malinos kartor".33
Konceptkartan till Hesselgrens kartan fanns i manga ar i Malmo stad. Den ar
upptagen i stadens inventarier fore 1747 och i stadsingenjorens arkivforteckning
1779. Jacob Orngren som bleu alagd att Ora en karta Over vattenledningarna har
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saledes haft tillgang till den. Hans karta finns daremot inte — sannolikt har han inte
hunnit fardiggora den.
Kartorna fran 1860- och 1870-talet dr intressanta da de visar de gamla och nya
tomtnumren (se ovan om gatu- och kvartersnamn). Pa 1920-talet hade kontoret
ett stort arbete med registerkartan for Malmo och Limhamn i skala 1:2000. Man
fick anstalla extra personal. Nar ett nytt omrade blev inkorporerat, gjorde man
en fastighetsregisterkarta for det omradet. Dessa stora backer dr bevarade och at
oumbarliga hjalpmedel vid identifiering av gamla tomtbeteckningar.
!fir 2005 blev fastighetsregisterkartan digitaliserad.
Gammal och ny teknik. Flygfotografering. Fotoarbete. Mikrofotografering
Teknik och arbetsmetoder har under perioden 1862-1972 forandrats mycket. 1862
framstalldes kartor i stort efter samma metoder som 1628, nar lantmateriverksamheten
i Sverige startade, men 1972 var hela kartproduktionen rent tekniskt pa vag in i en ny
tidsalder: datorns. Kartframstallningens utveckling generellt dr ett stort amne. Har
skall jag endast to fram lite om tekniken och i korta drag beskriva hur den tekniska
utvecklingen paverkade Malmo Stadsingenjorskontors verksamhet."
Den ursprungliga arbetsmetoden var att for hand rita en konceptkarta — det var
det egentliga originalet — och sa efter denna Ora en renritning, dvs., enligt datidens
sprak, renovera den. Kopieringsmojligheter fanns inte forran pa 1900-talet, sa kopior
fick man Ora genom att rita ay. Dock tog man trycktekniken i anvandning under
slutet av 1800-talet (se ovan om stadskartorna och om gatunamnen). Stadsingenjor
Anders Nilsson var nog den siste som arbetade efter den gamla tekniken. Han ritade
dock inte alla sina kartor sjalv. Redan fore hans tid anstalldes bitraden for att hjalpa
till med sjalva ritningsarbetet, och under hans tid iikade antalet bitraden markant.
Kartproduktionen hade nu ocksa blivit sa omfattande att e n person omojligt kunde
klara uppgiften.
I 1922 ars instruktion omtalas stadens triangel- och polygonnat. Triangelnatet
upprattades under stadsingenjor Anders Nilssons tid och var ett for den tiden
mycket avancerat system. Malmo och Goteborg var de forsta staderna i Sverige som
anvande det. Den tyske ingenjoren Curt Schade inforde 1902-1904 det triangulara
systemet (hans arbete dr fortfarande bevarat i Stadsbyggnadskontorets kartarkiv).
Tanken var att arbetet skulle fullfoljas genom detaljmatningar och ingenjor Erik
Balow-Hilbe arbetade 1903-1904 tillsammans med Schade pa detta. Det storstilade
detaljmatningsprojekt blev dock av brist pa ekonomiska medel inte fardigt pa Anders
Nilssons tid.35
Modellarbetet — som solid till stadsplaneframstallningen — borjade pa 1920-talet.
Man fick storre lokaler till bland annat denna verksamhet (se ovan aysnittet om
lokaler).
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Pa 1950-talet borjade man att Ora en primarkarta som skulle fungera som underlag
for olika typer av kartor i olika skalor, alit efter vad den skulle anvandas till. Man
anvande aluminiumpannaer med ritpapper, for under 1960-talet att ga Over till
gravyrer och plastmaterial. Man tog ocksa den fotografiska reproduktionstekniken
i anvandning i detta sammanhang. Sedan fick man ritmaskiner. Borjan till digital
teknik kom nar man borjade att digitalisera aluminiumpannier for att fa fram
material till ritmaskinen. Aluminiumpannaernas koordinater kom pa halremsa, och
koordinaterna blev transformerade i kommunens stora dator. Manga nya mat- och
ritinstrument inkoptes och en del av den tidens avancerade utrustning finns bevarat i
Stadsmatningsavdelningens samling av mat- och ritinstrument. Overhuvudtaget var
Malmo pa 1960- och 1970-talet en av de kommuner som var langst framme nar det
gallde ny teknik for kartproduktion. Det galler bade nationellt och internationellt.
Flygfotografering borjade man anvanda konsekvent 1950. Tekniken kallas
fotogrammetri, dvs. matning medelst flygbilder. Det var pa den tiden Rikets Allmanna
Kartverk (RAK) som gjorde sjalva flygningarna, forberedelserna till matningarna var
Stadsingenjorskontorets uppgift. 1974 blev RAK sammanslaget med det statliga
Lantmateriet.36
Fotograferingens anvandning i det praktiska arbetet kom igang under 1940-talet.
Det omtalas att Statens reproduktionsanstalt skall Ora arkivfotografering av en
stor del av de kartor och handlingar som hor till matningsforrattningarna och
fastighetsregistret.37 Under 1950-talet borjar kontoret med egen fotoverksamhet.
Den byggs kraftigt ut under 1960-talet och 1963 nyinrattas reproverkstaden.
Bland arbetsuppgifterna var reprokopieringav kartor. En veckas arbete med kopiering
for hand kunde &as pa en dag med den tekniken. Ocksa egen mikrofotografering
borjade under 1960-talet. Filmerna med kopior av kontorets kartor och handlingar
dr fortfarande bevarade.
Reproenheten tog sig ocksa an fotoarbete for andra av kommunens forvaltningar.
I dag arbetar man mest med digital fotografering och kopiering.
Mycken av den teknik och de arbetsmetoder vi kanner i dag har saledes sin grund
i 1950-talets och sarskilt 1960-talets utveckling

Arkiv och inventarier
Arkivet
Bevaring och innehall
Nar stadsingenjorsambetet i 1862 kom under Byggnadsnamnden i stallet
for Magistraten skulle "stadens kartverk" inventeras innan det overlamnades.
Inventeringen blev overlatit till radman A.R. Falkman. Han har i ovrigt ritat nagra
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av de kartor som finns i arkivet. Rent fysiskt skulle arkivet bevaras i radhusarkivet
"uti dar inratta Skap".38
Stadsingenjorens ambetsarkiv gav anledning till problem. Nar August Kloo dog
skrev Byggnadsnamnden till Magistraten for att fran sterbhuset fa utlamnat den
journal och de tomtavritningar samt andra handlingar som horde till ambetet. Men
Kloos anka Marie protesterade. Hennes make hade alagt henne inte att utlamna
nagra papper med foljande motivering:
1) Han hade ingen instruktion som glade honom att fora journal eller diarier.
2) Han hade inte fatt fast Ion.
3) De minnesanteckningar som fanns hade han fort for egen rakning och sjahr
betalat.
Men hon var villig till att aysta handlingarna till Byggnadsnamnden mot ersattning
om de hade nagon nytta av dem. Och det var namligen det namnden — eller rattare
sagt stadsingenjoren — hade.
Namnden vagrade att ga in i en diskussion om ersattning och fastholl sin ratt
till arkivet. Men Magistraten gav ankefru Kloo raft. Namnden fick 14 dagar pa sig
att protestera, men ingen protestskrivelse framkom. Saken var emellertid inte slut
harmed. Det kan man sluta sig till av den orsaken att Kloos konceptmatningar
faktiskt finns i arkivet den dag som i dag ar.
Efter en del turer slutade det med att ankefru Kloo efter forslag av stadsingenjor
Gustafsson fick 150 rikdsdaler i ersattning med argumentationen att "nemnde
&ticker aro of nytta dels for arkivet att i forekommande fall att tjena till ledning" och
dels "i sa fall att om ett matbref skulle forkomma kan en Kopia utan nagon storre
Kostnad erhallas"." I ovrigt var det faktiskt Gustafsson sjalv som hade upprattat
konceptbockerna ar 1847, liar han var tillforordnad stadsingenjor.
Arkivet fran Kloos tid innehaller utover konceptbockerna fran perioden 18471862 endast enstaka spridda skrivelser. Men konceptbockerna är — som Gustafsson
riktigt papekade — fortfarande av varde. For naryarande anvands de av 1692-projektet
till att dokumentera tomter.
Av hela brevvaxlingen kring Kloos ambetsarkiv framgar klart att stadsingenjoren
hade sina papper hemma. Och han var inte den ende: Jacob Orngren hade sina
forarbeten och skisser i hemmet.4° Att stadsingenjorens arbetsplats (nar han inte
var pa faltarbete) var i hemmet framgar ocksa av den kungorelse av Georg Gustafsson som tillforordnad stadsingenjor 1847: de som vill ha nagot matt kan anmala
sig i hans logi hos handlaren Sjolin mandag formiddag.4' Nagot kontorsrum for
stadsingenjoren fanns inte fore 1862. Daremot fanns "stadens kartverk" (under
1700-talet kallat "generalkartorna") pa ra'dhuset. Det var ordning i matningshandlingarna, som blev ftirtecknade av Jacob Orngrens son stadsingenjor Salomon Jacob
Orngren 1773, omfattande ca 130 matningar. 1779 supplerades forteckningen med
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• 1111XLI

Fig. 7. Arkivets aldsta byggnadsritning: Peter Kocks
tomtmatningoch ritningar till Landtullhus vid Osterport.
Malmo Stadsbyggnadskontor. Historiska kartarkivet 545
V 14.

stadskartorna, pa den tiden 20 st.42 I ovrigt heter det i Jacob Orngrens instruktion,
att de renoverade kartorna med beskrivning skall inbindas pa stadens rakning och
vara under stadsingenjorens ansvar. Dessa renoverade kartor finns inte i dag. Om de
overhuvud har funnits ar tveksamt. De dr inte med i arkivforteckningen fran 1773.
En del tomtmatningar fran perioden ca 1750 — ca 1780 finns bevarade pa Stadsbyggnadskontoret och 14 beskrivningar till tomtmatningar pa Malmo Stadsarkiv
27
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(i Magistratens arkiv), sa att ca 1/3 av de tomtmatningar som fanns 1773 annu är
bevarade i form av koncept eller renovation (enstaka i bada formerna). Fran tiden
ca 1780 — 1862 finns endast spridda kartor. Orsaken till att arkivet fran tiden fore
1862 inte är speciellt omfattande (bortsett fran "generalkartorna") kan vara att det
forvarats hemma hos stadsingenjorerna. Att handlingarna till viss del ansags vara
privata papper visar saken med Kloos anka.
Fran 1862 blir det verkligen ordning och reda i arkivet. Gustafsson fortsatter
konceptmatningarna (serien finns inbunden t.o.m. ar 1917) och ser till att de
renoverade matningarna blir inbundna. Serien av tjocka bruna tomtmatningar finns
t.o.m. 1971 — som pa andra lokala lantmaterikontor.
Nar stadsingenjor Anders Nilsson slutade sin tjanst 1920 upprepades incidenten vid Kloos
avgang: Han hade av egen ficka betalat instrument, ritpapper och bocker (en specificerad
forteckning finns) och hade utover sin instruktion ritat en del kartskisser (som han varderade
till 1000 kr). Och han ville garna ha ersattning. Saken gav anledning till manga skrivelser
mellan Byggnadsnamnden (som val kunde tanka sig att betala for ritmaterial, bocker och
instrument men inte for kartorna), Dratselkammaren, Anders Nilsson och lantmatare E.K.
Langstrom som sakkunnig varderingsman av skissernas varde rent karttekniskt. Det slutade
med att Nilsson fick ersattning ocksa for kartorna — dvs. inte for sjalva arbetet men for det
papper som anvants."
Det bevarade arkivet innehiller i ovrigt:
Koncepter 1863-1912.
Avgaende skrivelser 1920-1972.
Inkomna skrivelser 1896-1972.
Diarier 1922-1972.
Matningsdiarium 1918-1970.
Rakenskapsbocker 1900-1961. Fakturor.
Rakenskap for gatuhallningen 1866-1868.
Faltmatningar och andra matningshandlingar.
Register och arkivforteckningar.
Speciellt for lantmateridelen dr bevarat:
Skrivelser 1920-1971.
Diarier 1937-1971.
Och banal kommer alla kartorna (se aysnittet om Arbetsuppgifter, resultat,
metoder).
Registrering
Den aldsta arkivforteckningen ar som tidigare namnts fran 1773. Den nastpafoljande
finns i Stadsingenjorsavdelningens arkiv och dr fran slutet av 1800-talet. (Den
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forteckning over stadens kartverk, A.R. Falkman skulle gora, ar tydligen inte
bevarad.)
Fran 1980-talet avlostes registreringen for hand eller pa skrivmaskin gradvis av
register och forteckningar pa dator. Men principen for registreringen har gamla anor.
Forst skriver man in i listan over nytillkomna kartor och akter, och darefter fors olika
sokregister. Det senast tillkomna är databasen med sokregister over de historiska
kartorna, kombinerad med tillgang till den skannade versionen av kartorna. Dessutom
har Lantmateriverkets digitala system "Arken", dar man f'ar tillgang till de skannade
lantmateriakterna i vart samt Lantmateriverkets arkiv, installerats under 2007.
Arkivlokaler
1868 slar stadsingenjor Gustafsson larm. Det standigt vaxande arkivet far inte plats
"uti min enskilda lokal". Han har varit tvungen att ha arkivet i sitt ambetsrum under
ombyggnaden av Radhuset. Han ber att f'a ett riktigt ambetsrum och fa det moblerat.
Arkivet bor inte vara pa hans kontor.44 Brist pa arkivutrymme är ett problem alla
arkivfolk Limier till ocksa i dag. Och problemet blev lost.
Arkivet foljde med Stadsingenjorskontorets &riga flyttningar (se ovan i aysnittet
om Lokaler) och fanns fran 1985 pa Stadshusets 3:e vaning.
Om inredningen vet vi bland annat att man 1927 fick stone utrymme och
att man forvarade kartorna i skip av tra och i lameller for de rullade kartornas
vidkommande. Dessa skip var pa I 940-talet otillrackliga och omoderna ("obestandiga
och skrymmande"), och 25 nya i mossgron, sprutmalad plat bestalldes.45 Enstaka
av dessa skip ar kvar.
For arkivets vidkommande innebar omorganiseringen 1992 att man slopade
gransen mellan Stadsingenjorsavdelningens och Stadsarkitektavdelningens och
bildade ett arkiv — Stadsbyggnadsnamndens arkiv — och for forsta &igen anstalldes
en hogskoleutbildad arkivarie. I praktiken har arkivet tva delar: kartarkivet och
bygglovsarkivet (ritningsarkivet).
I dag finns arkivet i botten- och kallarvaningen i Stadshusets O-byggnad med
egen ingang fran garden.

Mat-instrument
En lantmatares arbetsredskap — instrumenten — horde fran de forsta tiderna till
stadsingenjorsambetet. 1779 var ambetets redskap: en massingsstock och en
tramattstock, bada i fodral, en stangcirkel saint jarnstamplar med alfabetet och nummer
(for anvandning vid justerarverksamheten). Sammanblandning mellan privata och
offentliga saker — har liksom for arkivet — ocksa funnits nar det galler instrumenten.
Det maste vara forklaringen till att kontoret i dag har i alla fall ett instrument som
inte fran borjan horde till ambetet: Jacob Orngrens diopterlinja1.46
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Att det var viktigt att passa pa instrumenten understryks av att Georg Gustafsson
blev alagd att lamna over instrumenten till Byggnadsnamnden 1864.47
Av de gamla instrumenten fran fore 1900 finns endast nagra fa bevarade, men
manga fran 1900-talet, alla fortecknade och fotograferade."
Eftersom Malmo Stadsingenjorskontor tidigt kom in i den digitala epoken finns
naturligtvis den mest moderna utrustningen pa plats, men det mesta hor till tiden
efter 1972.

Andra inventarier
Pa stadsbyggnadskontoret finns en statyett av den kande stadsingenjor Anders Nilsson.
Konstnar: Erik Billow-Htibes hustru Runa (deponerad fran Konstmuseet).
Gamla mobler och inventarier slangs vanligen nar de ar slitna (det galler som tur
är inte alla matinstrument). Dock finns Stadsingenjorskontorets gamla kassaskap
bevarat.
Ett litet bibliotek med handbocker och en samling av kontorets egenproducerade
skrifter finns ocksa.
En liten, men spannande samling pa ca 50 bilder av Malmo fotograferade fran
flygplan av Oscar Bladh finns ocksa i arkivet. Stadsingenjorskontoret kopte 1943
negativen av Bladh for 300 kr."
Mer eller mindre officiella foton kompletterar bilden av Malmo Stadsingenjorskontors
verksamhet.

Avslutning
Som jag skrev i inledningen har jag i denna genomgang velat ge en oversikt Over
Stadsingenjorskontorets 110-ariga historia 1862-1972 inramad av nagra drag av
verksamhetens utveckling under tiden fore och efter. Jag har visat utvecklingen fran
det som stort sett var en enmansverksamhet till en stor arbetsplats. Jag har gett en
oversikt Over organisation, personal- och lokalforhallanden, verksamhetens innehall
samt arkivet och har i huvudsaken byggt framstallningen pa information och material
fran forvaltningens arkiv. Det stora arkivet anvands dagligen av allmanheten mest
till information om fastigheter och stadsplanering i nutid och fortid. Men jag har
velat to fram annan information fran arkivet och forsokt visa hur en forvaltning
fungerade. Jag har ocksa forsokt att dra linjen fran den ursprungliga tvadelade
verksamhet som var att mata tomter och framstalla stadskartor till var tids verksamhet
med kartproduktion och stadsplanering, dvs. de uppgifter som utfors pa de tva
avdelningarna Stadsmatningsavdelningen och Planavdelningen.
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3
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Beijers Ion framgar av hans brev fran 6/2 1847 i Radhusrattens inneliggande handlingar.
12
Magistratens inneliggande handlingar 1863 med utdrag av protokoll 4/6 1863.
13 Stadsbyggnadskontorets kartarkiv nr 176 M.
14
Anders Nilsson, Minnen och anteckningar av en 85-aring, sid. 196-197.
'5 I not 14 anfort arbete, sid. 193-195 och sid. 348.
16 Instruktionen 1922, Stadsingenjorskontorets kartarkiv nr 79 I.
17
Stadsingenjorskontoret. Stadsplan 192 och Historiska kartarkivet nr 306 H.
18
Hantlangarnas Ion omtalas i Byggnadsnamndens protokoll 27/1 1864. Lonen var 1 riksdaler 25
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19
Organisationsplaner i Stadsbyggnadskontorets kartarkiv nr 84 0 och 193 0.
20
Foto av det gamla Stadshuset finns i Tyke Tykesson och Bjorn Magnusson Staafs bokArkitekterna
som firmade Malmo, s. 257. I Stadsbyggnadskontorets ritningsarkiv finns manga ritningar till
huset.
21
Stadsingenjorskontorets avgangna skrivelser 1923 nr 91.
22
Stadsingenjorskontorets avgangna skrivelser 1927 nr 781 och 797.
23
Stadsingenjorskontorets kartarkiv nr 79 I.
24
Tack till min kollega Tanja Borozan for den grafiska utformningen.
25
Fiera kartor i Stadsbyggnadskontorets kartarkiv, speciellt nr 195 G och 88 0. — I
stadsingenjorskontorets inkomna skrivelser 1946-1950 finns flera brev om inkorporeringsutredningen.
26
Stadsbyggnadskontorets kartarkiv nr 178 K och 218 K.
27 Malmos kartor sid. 93.
28
Maim& kartor sid. 122-123. — I Stadsbyggnadskontorets kartarkiv och pa Malmo stadsarkiv
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29
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A. U. Isbergs karta fran 1875 visar bada gamla och nya tomtnummer. Malmos kartor sid. 135.
32
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34
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35
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36
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37
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38
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tiden 1850-1856.
39
Byggnadsnamndens protokoll 10/2, 2/5, 1/8 och 5/8 1863 samt 13/1 och 17/2 1864.
Stadsingenjorens koncepter 1863-1864 (losa koncepter i konceptboken 1865-1977. Magistratens
inneliggande handlingar 1863.
40
Det framgar av Jacob Orngrens bouppteckning i Malmo stadsarkiv att han hade koncepter och
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41
Magistratens brevbok 1847.
42
Magistratens arkiv. Arkivforteckningar.
43
Stadsingenjorskontorets avgangna skrivelser 5/10 1920 samt 18/1 1921. Byggnadsnamndens
protokoll 1921 (skrivelse fran Dratselkammaren 25/1 1921)). Byggnadsnamndens beslut i saken
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Bilaga

Stadsingenjorer i Malmo 1747-2007
Jakob orngren
Petrus Kock
Salomon Jacob orngren
Per Stensson Sommar
Nils Neuman
Anders Magnus Langvagen
Jean Neuman
Erland Magnus Rosell
Karl Gottreich Beijer
Georg Gustafsson
Johan August Kloo
Georg Gustafsson
Jons Aberg
Anders Nilsson
Erik Bulow-Hube

1747-1754
1755-1767
1767-1782
1782-1785
1785-1791
1791-1796
1797-1800
1800-1839
1839-1847 (tf.)
1847
1847-1862 (ff.)
1862-1879
1881-1897
1898-1920
1921-1922

1922 delas Onsten: stmisingenjOren med planeringsverksamheten,
2:e stadsingenjoren med matningsverksamheten. 1947 iindras titlarna
till stadsplanechef 0.t2n 1972 planchef) och stadsingenjor.
1:e stadsingenjorer/stadsplanechefer/plancheftr
1922-1945
Erik Bulow-Hube
1946-1956
Gunnar Lindman
Gabriel Winge
1956-1971
1972-1975
Birgit Halim
Bertil Perntofr
1975-1976
1976-1983
Sven Boysen
1984-1992
Lars Brattberg
1992-2007
Jan-Olof Jonsson
1992-2005)
(oversiktsplanechef
Kerstin Akerwall
20072:e skuisingenjorer/stadsingenjorer
1922-1936
1937-1964
1964-1990
Arne Santesson
1990-1992
Peter Wallenberg
1992-1996
Per-Olof Nilson
1996-1998 (tf.)
Marianne Christensson
1998Allan Almqvist

Torsten Agren
Jesper Swedenborg
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En verkstad som var en akademi
Om en musikerslakt fran Malmo
AV ULLA FREDRIKSSON

De satt i sin verkstad pl Fersens vag 7 i Malmo, John Hugo Hansson och sonerna
Bertil och Ake, alla tre skomakarmastare, fralsningssoldater och kornettister. De
satt och pliggade skor for sin forsorjning men livsinnehallet var musiken och de
orkestrar de ledde i Fralsningsarmen, Missionsforbundet och Kyrkan. Till verkstaden
sprang pl frukostraster och hIltimmar "skolepagar" som spelade i Bertils och tikes
orkestrar. Vad talade de om? Musik! SI berattar Jan Fredriksson som tillsammans
med kamrater som Kurt Hedberg, Lennart Lynga och Acke Lindell pa tidigt 50-tal
tillbringade ledig och oledig tid i verkstaden. Nagon lar ha suttit i verkstaden lIngt
mer an pa skolbanken — det marktes
pa betygen.
Jag blir nyfiken, borjar fraga och
sparar en musikerslakt i fyra generationer och tradar som loper till
musiklivet och kulturlivet i Malmo
och vidare lingt utanfor Fralsningsarmens och verkstadens revir. Tydligast loper en rod trad — den leder
till fyra generationers forankring i
Fralsningsarmen, det helhjartade
engagemanget, disciplinen, fostran
till ledarskap. Alla har de haft en
langtan att bli dirigenter och alla
har de blivit det. Det blir en berattelse om musik som passion och
om folkrorelsernas betydelse som
Fig. 1. John Hugo Hansson i skomakarverkstaden
utbildare innan samhallet hunnit med en kund. Fran ett reportage i Kvallsposten
ifatt — men ocksa en berattelse om 15 november 1950. Foto: Lennart Gullberg.
ett mannens musikliv.
Sydsvenskan
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Verkstaden dar det borjade
Men det borjade i en annan verkstad, i Lars Rangstroms skomakarverkstad pa Ostra
Ansgarigatan 36 pa Limhamn, dar en ung John Hugo sattes att lara sig yrket nagot
av de forsta aren pa 1900-talet.
Lars Rangstrom var fralsningssoldat, musiker och verksam i Fralsningsarmens
kir pa Limhamn. Pa vaggen i verkstaden hangde en esskornett och en fiol och John
Hugo fragade master om han kunde fa prova pa att spela." Det skall du fa min pag
men da skall du folja med mig till Fralsningsarmen
Det gjorde pagen och sa
blev han fralsningssoldat, esskornettist och musikledare i en av de folkrorelser som
vaxte sig starka kring forra sekelskiftet.
I knapphetens Sverige gav rorelserna trangbodda ungdomar en plats for samling,
nojen och utbildning. Och de drog till sig kunskapstorstande som likt John Hugo,
av ekonomiska begransningar och brist pa utbildningsplatser, inte kunnat fortsatta
efter folkskolan.

Vilka var de?
John Hugo Hansson (1890 —1965) vaxte upp pa Limhamn, troligen pa Tegnergatan
i kvarteret Rudan. Hans far var batbyggare Lars Hansson, ett namn som aldre Limhamnsbor minns. Redan 1911 startade John Hugo musikkaren vid Fralsningsarmens
andra kar, som lag pa Sodra Langgatan i centrala Malmo. Dar stannade han som
musikmastare med nagra ars avbrott till 1933 da han flyttade tillbaka till Limhamn
och bosatte sig pa Karl Johansgatan, idag Sandegardsgatan 6, och ledde musiken
i Limhamnskaren fram till 1948. Sin "hogre" musikutbildning fick John Hugo i
Fralsningsarmens stabsmusikkar i Stockholm dit han rekryterades 1913.
John Hugo fick fyra soner. De tva aldsta, Bertil och Ake, foljde honom bade
i yrkeslivet och i musiklivet. De tva yngre, Bengt och Lennart, anslot sig inte till
Fralsningsarmen. De blev vad som i frikyrkokretsar kallas Guds barnbarn.
Bertil Hansson (1918 —1989) var hela 1940-talet musikmastare vid Malmo forsta
kar, som lag — och ligger — pa hornet av Grabrodersgatan och Hyregatan i den aldsta
delen av Malmo. I borjan av 1950-talet ledde han Betelkyrkans blasorkesteri och
fran 1954 Limhamns kyrkliga ungdomskrets musikkar, som han omvandlade till ett
brassband — Limhamns Brassband, annu i full och framgangsrik verksamhet.
Ake Hansson (1920-1989) var son nummer tva. Perioden 1953-1989 var han
vice musikmastare vid karen i Limhamn och Malmo forsta kar, dar han ocksa blev
musikmastare. Dessforinnan ledde han kyrkliga ungdomskretsens musikkar. Som
ung lamnade Ake under nagra ar Fralsningsarmen och skomakarbanan. I stallet
blev han stamanstalld vid davarande I 7 i Ystad och bade en egen orkester — Dick
Butlers jazzorkester.
36
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Fig. 2. Malmo 2:a kars "gossmusikkar" med Ake Hanson pa b-kornett (2:a friin hoger sittande)
och Bertil Hansson pa ess-kornett (2:a Ain hoger stdende) ca 1930. I privat ago.
Torgny Hanson, f. 1945, son till Ake, tillbringade ocksa mycket tid i verkstaden
som "elect'. Redan som 17-king blev han i Bertils och likes spar musikmastare vid
Malmo forsta kir. fret darpa antogs han som trumpetelev vid Musikkonservatoriet
i Malmo utan annan forundervisning an den han fan i Fralsningsarmen och av hans
far och farbror. Som lkare fick han den beromde trumpetaren och pedagogen Knud
Hovaldt. Malmo stads kulturstipendium tilldelades han 1971. Efter avklarade studier
vid Musikhogskolan blev han 1971 musiklarare i Ystad och Svedala. 1974 flyttade
han till Sodertalje med fortsatta uppgifter inom Fralsningsarmen och regionmusiken.
Idag är han musikinspektor for Forsvarsmakten.
Slaktens avtryck i musiklivet i Malmo handlar om dessa tre generationer. Det
finns en fjarde generation som ocksa är fralsningssoldater, kornettister och dirigenter
— Torgnys soner Andreas Hanson, E 1969, och Alexander Hanson, f. 1974. Bada är
verksamma utanfor Malmo — Andreas i Karlskrona, Alexander i Goteborg. Ibland
gastspelar de i Malmo som kursledare pa Musikhogskolan och som dirigenter.

Stabsmusikkdren
Det var ett viktigt avbrott i John Hugos Malmoliv, nat. han 1913 blev rekryterad
till Fralsningsarmens stabsmusikkar i Stockholm. Stabsmusikkaren hade kommit
37

EN VERKSTAD SOM VAR EN AKADEMI

till redan i slutet av 1880-talet.
Fralsningsarmen behovde en oberoende, alltid tillganglig musikkar
som kunde hoja kvaliteten pa Eralsningsarmens hornmusik. Dad&
turnerade musikkaren over hela
landet och medlemmarna fick kontinuerlig utbildning, ovning och
vana att framtrada och sakert ocksa
andlig ovning och gemenskap.
Men lonen var knaper — mat och
husrum och en krona om dagen. I
en annons om lediga platser fran
Stabsmusikkarens forsta tid gays
antagningskraven. Formaga att
spela i en hornorkester var sjalvklar
men det forsta kravet var "grundlig fralsning samt villighet att belt
utgifva sig for Gud". Den som
anmalde sig som sokande "ma
val ihagkomma att inga jordiska
formaner garanteras utofver det
nodtorftiga lekamliga uppehallet".2
Sakert gallde ungefar samma krav
Fig 3. John Hugo Hanson i stabsmusikkarens uniform
och installning nar John Hugo ca 1913-14. Foto: 6stling, Giivk. I privat
kom dit. Efter nagra ar atervande
John Hugo till Malmo och 1917
gifte han sig med Anna Elise, f. Andersson, som han traffat i Fralsningsarmen. Deras
forsta hem blev i Fralsningsarmens fastighet pa Sodra Langgatan.

Yrkesman och mdngsysslare
John Hugo inte bara halvsulade och sydde skor utan var handskmakare ocksa. Verkstadens narhet till Stadsteatern innebar att John Hugo blev kand av skadespelarna
dar och han anlitades for att sy skor och stovlar till Ingmar Bergmans uppsattningar.
Fralsningssoldaten John Hugo till och med staterade i Tehuset Augustimanen
— ovanligt for en frikyrkomedlem forestaller jag mig. Teatern var annu pa 1950talet ett syndens naste som den kristne skulle akta sig for. Ett matrikelutdrag visar
att timpenningen han fick inte var stor, men overlag gick John Hugos verksamhet
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ekonomiskt bra och redan 1938 skaffade han bil — sallsynt i Limhamn pa den tiden.
Genom yngste sonen Lennart blev han intresserad av modellflyg och sa smaningom
ordforande i den klubb, Limhamns Modellflygklubb, som Lennart tillhorde.
Fran Lennart leder annu en trad till Malmo Stadsteater. Dansosen Inga BerggrenKruuse var knuten till Malmo Stadsteater aren 1944-1962. Efter sin karriar som
dansos drev hon en jazzbalettskola. Hon bodde vid Limhamnsvagen och i samma
hus bodde Lennart, som var skicklig jazzpianist, amator, och garna spelade hemma
pa sin fritid. Inga Berggren-Kruuse horde hans spel genom trossbottnarna och en dag
ringde hon pa och fragade om han kunde tanka sig att ackompanjera vid lektionerna
pa hennes balettskola. Jo, det kunde han; samarbetet strackte sig Over aren 1966-67
och sa fick aven unga flickor gladje av slaktens musikbegavning.

I verkstaden pa Fersens viig 7
"Den var som en akademi, verkstaden", sager Torgny Hanson, for det ar sa han
minns verkstaden med farfar, farbror och far som musiklarare. Dar satt John Hugo,
Bertil och Ake. Bertil mork som John Hugo, mustasch som Clark Gable, smailsk,
noggrann, visionar och med Limhamns Brassband som bestaende verk. Ake Ijus,
spontan, glad, tolerant, hellre mycket an bra, saknade fingrar pa hogerhanden som
krossats i en maskin, likval suveran pa blasinstrument. sa beskrivs de av musikanter
"som var med". Tjogtals unga musiker, blasare, kom genom aren till verkstaden,
diskuterade musik och fick undervisning. Det ends som storde var kunderna — det
tyckte uppenbarligen den unge Torgny, eftersom kunder innebar avbrott i hans ovningar. Torgny spelade och farbrodern Bertil halvsulade. "Det dar var inte bra, stot
battre, den tonen var falsk, ta om!" ropade Bertil — och Torgny tog om. John Hugos
yngste son Lennart vet att ocksa sangare och musiker fran Stadsteatern var kunder i
verkstaden och kunde lockas att ta ton. Operasangerskan Ethel Martensson, Malmoflicka och aren 1944-1958 knuten till Stadsteatern, var en av dem.
Stamningen var oppen, diskussionerna om spelstilar och teknik ibland hetsiga.
I stundens hetta kunde John Hugo dra till med ett "sjuttsingen", grovre sprak blev
det aldrig, berattar Lennart. Men John Hugo var ocksi den som med sin stora auktoritet grep in och "lade tillratta" nar det behovdes. Det minns Jan Fredriksson som
i verkstaden fick grundlaggande kunskap om musik av John Hugo, t.ex. att det gick
att spela en melodi i olika tonarter, inte bara i den som stod angiven pa ett notblad.
En ogonblicksbild ar kunden som klagade Over kostnaderna. Da var det Ake som
tog fram prislista och visade att verkstaden hull lagre pricer an riktlistan angay. Nar
kunden gick ut kunde Ake inte lata bli att gora en uttrycksfull grimas. Det tyckte
de unga tonaringarna var roligt.
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Fig. 4. Bertil Hanson i skomakarverkstaden fran ett reportage i Kvallsposten 15 november 1950.
Foto: Lennart Gullberg. Sydsvenskan Bild.

Bertil och Ake — musikledare och dirigenter
Bertil och Ake är frarnst ihagkomna som dirigenter och ledare for blasorkestrar — en
heltidsverksamhet vid sidan av deras ordinarie yrkesverksamhet som skomakare men
ocksa senare som bl. a. forsaljare. Ovningarna var heliga for bada — ingenting fick
inkrakta — men ledarstilarna helt olika. Bertil, den noggranne, var ocksa den mest
konstnarlige, som kunde utveckla bade en orkesters och en enskild blasares spelstil.
Ake, den spontane, hade overseende med litet samre insatser. De kunde alias om
en skickligare blasare stalldes i forsta ledet. Det hande, nar han hade ett solo, att
han sa ivrigt gick fram och tillbaka framfor sin orkester att blasarna fruktade att han
skulle trampa Over podiekanten och ramla ner.
Annu pa 40-, 50- och 60-talen marscherade FrAsningsarmens orkestrar genom
Malmos gator eller fran torget i Limhamn ner till stranden, dar de he'll konsert som
inbjudan till Limhamnskarens moten. Den som var bekant med tikes ledarstil visste
nar det var han som ledde marschen. For Ake rackte det med tva ljudnivaer — starkt
och mycket starkt.
Som det ser ut idag är det Bertil som lamnat det tydligaste avtrycket i Malmos
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musikliv med den orkester han utvecklade till Limhamns Brassband. Det anglosachsiska inflytandet var markbart i Bertils musik, naturligt med Fralsningsarmens
ursprung i England, och han odlade kontakterna vasterut. Han tog engelska gastdirigenter till Malmo. En var Geoffrey Brand, bl.a. knuten till BBC:s musikprogram
och fram till slutet av 1900-talet internationellt verksam dirigent. Bertil hade en
dram, om an inte forverkligad — att skapa ett brassband med det typiska soundet
hos ett engelskt fabriksband.

Folkrorelserna och samhiillet
Torgny Hanson blir i slakten bryggan mellan den folkrorelseledda utbildningen och
samhallets. Ingen av de tva forsta generationerna fick formell utbildning pa blasinstrument utan istallet som unga en kornett i handen och sa var det bara att forsoka
att hanga med, hemma och i orkestrarna. John Hugo hade sakert mycket att lara ut
fran sin tid som stabsmusiker.
Pa samma sag borjade det for Torgny. Redan som 11-aring var han musikant i
Fralsningsarmen. Nar han var 13 ar satte far Ake ett partitur i handerna pa honom
— "sa har laser man partitur". Nar han ar 17 ar gammal blir han musikmastare vid
Fralsningsarmens forsta lear. Men for Torgny fanns det mojligheter till den samhallets
utbildning som ocksa ger tilltrade till andra scener an folkrorelsernas.
Nar han 18-arig provar in till Musikkonservatoriet har han bakom sig ingen
annan utbildning pa blasinstrument an den han fatt av hans far, farbror och farfar
och det praglar hans spel. "Du spelar i Fralsningsarmen eller hur?" ar fragan fran
juryn nar Torgny spelat upp. Det var det anglosachsiska inflytandet, det engelska
brassbandet som gav genljud. En mild, lyrisk, vibratoburen klang, som Torgny fick
overge nar han spelade for Knud Hovaldt, hans larare pa konservatoriet, som ocksa
gjorde klart att det dar Torgny trodde sig kunna, det var inte mycket att ha. Men
juryn och antagningsnamnden — direktoren for konservatoriet Gunnar Sjoqvist
var en av medlemmarna — och Hovaldt kunde urskilja en talang nar de traffade pa
den och Torgny blev en framgangsrik elev med examen fran Musikhogskolan som
musiklarare/musikdirektor och trumpetpedagog 1970.

Gunnar Sjoqvist och Sixten Nordstrom
Gunnar Sjoqvist, f. 1914 och fran borjan folkskollarare, var en man som inte bara
haft stort inflytande pa musikutbildningen i Malmo. Han var ocksa en man med
stora oron och varmt hjarta, som kunde lyfta fram ocksa dem som inte gatt den
formella vagen till den hogre musikutbildningen. Under hela sin utbildningstid
fick Torgny stod och uppmuntran av honom. En annan med stort inflytande Over
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musikutbildningen i Malmo, bl.a. som utbildningsledare for musiklararutbildningen
vid Malmo Musikhogskola, var Sixten Nordstrom, aven han en man med stora oron
och varmt hjarta. Honom fick Torgny som handledare sitt sista ar pa musiklararlinjen. "Under hans handledning gick det upp for mig vad jag egentligen utbildade
mig for. Alla vi som gick for Sixten dar, vi tankte, vilken tur att vi fick Sixten som
handledare sista aret."
Bertil och Ake har haft inflytande pa blasmusiken i Malmo som inspiratorer och
utbildare inte minst for amatorer, som fin musiken som ett livsinnehall aven om
de hamtat sin forsorjning fran annat hall. Manga finns kvar i Malmo, men manga
finns pa annat hall i landet och spelar i band och orkestrar.
Med Torgny f'ar slakten ett vidare inflytande nar han 1974 blir nationell musikinstruktor for Fralsningsarmen och ansvarig for musiklinjen vid folkhogskolan pa
Dalaro liksom aren 1984-1992 som lektor och studierektor vid Kungl. Musikhogskolan och darefter och fortfarande nationellt ansvarig for kvalitet och utveckling
av musiken inom Forsvarsmakten. Samtidigt sitter han som kornettist bland andra
i Soderkarens Musikka'r Stockholm. Engagemanget i Fralsningsarmen finns kvar.
Men Torgny var en gang en liten femaring som gomde sig nar de stora pojkarna
kom till hemmet pa Vasagatan i Limhamn for att prata musik med far Ake for han
var raid for dem, sarskilt for den lange Kurt Hedberg.

Niir John Hugo dirigerade
John Hugo, han bade en speciell dirigentstil. Den som minns ar Evert Jonsson,
Limhamnspojke och son till Karl Jonsson, "Kalle Bas"3, som pa 1940- och 50-talen
ledde Taborkyrkans4 blasorkester. Evert Jonsson sag John Hugo nar denne pa 1940talet ibland dirigerade blasorkestern vid torgrnotena i Limhamn med armarna hogt
lyftade Over huvudet och kornetten svangande i hogerhanden. Det var en speciell
stil och dad& fastnade den i Everts minne. Det ar med ett igenkannande leende
han 40 ar senare, 1989, ser John Hugos barnbarnsbarn Andreas, dirigerande vid en
konsert i Pildammsparken med precis samma stil, aven om det inte svangde nagon
kornett i hogerhanden.

Ett stycke Malmohistoria viirt att minnas
Idag ar det endast Limhamnska'ren som har egen blasorkester. Det ar svart att rekrytera
nya musiker till Limhamns Brassband. Unga musikintresserade soker sig till andra
orkestrar och band och till andra instrument.
Musikerslakten Hansson ger ett stycke annorlunda Malmohistoria — obekant
for manga men vart att minnas. Och allt borjade i en skomakarverkstad pa Ostra
Ansgarigatan pa Limhamn for mer an hundra ar sedan.
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Fig. 6 Torgny Hanson
dirigerar FralsningsarmensfOrenade musikkdr pd Sergels torgi
Stockholm. Foto: Rolf
Nystrom. Iprivat ago.
Fig. 5. Ake Hanson i typisk pose dirigerar Malmo
Fralsningsarmes 1:a kdrs musikkdr vid Loderups backar
ca 1955. I privat ago.

Fig. 7. Alexander Hanson dirigerar Fralsnings- Fig. 8. Andreas Hanson dirigerar Fralsningsarmens
musikkdr i Sodertalje. I privat ago.
armens musikkar i Sodertalje. I privat ago.
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Noter
Betelkyrkan tillhorde Svenska Missionsforbundet.
Lingstrom, Lars Erik, Krigstrumpetens klara toner, s. 79.
Han kallades "Kalle Bas" eftersom han spelade basfiol Fran borjan. Efter forlust av fingertoppar
pa ena handen overgick han till att spela blasinstrument.
4
Taborkyrkan, tillhorande Svenska Missionsforbundet, lag dar ICA i Limhamn nu har sin parkeringsplats.
2

Kallor och litteratur
Intervjuer med Torgny, Andreas och Alexander Hanson, Lennart Hansson samt Jan
Fredriksson och Evert Jonsson utforda under 2005-2007.
Folkrakningen 1910: Limhamn.
Hasselskog, Nils N:son, "Bestallningsskomakare gor bara tiotalet par om aret" (i: Kvallsposten
15/11 1950).
Lingstrom, Lars-Erik, Krigstrumpetens klara toner. Stockholm 1999.
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Rostrattskampen och
kvinnliga pionjarer i
Maimos kommunaipolitik
AV AKE NORSTRoM

Inledning
Under 1800-talets slut och 1900-talets borjan forvandlades Sverige fran ett jordbrukssamhalle till ett modernt industrisamhalle. Svenska jam- och travaruprodukter
vann nya marknadsandelar pa en expanderande internationell marknad. Jordbruket genomgick en strukturomvandling mot storskalig och mer marknadsanpassad
produktion, samtidigt som livsmedels- och textilbranschen gynnades av en vaxande
inhemsk efterfragan. En ny entreprenoranda och banbrytande tekniska uppfinningar
inom verkstadsindustrin bidrog till att Sverige kunde havda sig i den internationella
konkurrensen. Unga kvinnor och man fran landsbygdens jordlosa befolkningsskikt
sate sig till stadernas vaxande arbetsmarknad. Den mantalsskrivna folkmangden
okade t.ex. i Malmo fran 52 000 ar 1895 till 109 000 tva decennier senarel. Ar 1910
var 4 900 av stadens drygt 10 000 fabriksarbetare kvinnor. Ar 1930 var motsvarande
antal 7 000 av totalt narmare 19 000 arbetare2. Redan vid 1930-talets borjan atervande
manga kvinnor till en tillvaro som hemmafru. Den relativt hoga andelen kvinnliga forvarvsarbetande i Malmo jamfort med genomsnittet for riket, kan bl.a. forklaras med
textil- och livsmedelsindustrins betydande andel av den totala industrisektorn.
"Med industristadernas tillvaxt under decennierna kring sekelskiftet 1900 fick
nya sociala och politiska rorelser okad kraft. Det var rorelser som alltmer praglades
av industrialismens utgangspunkter med tudelning mellan kapital och arbete. Ett
modernt partivasende utvecklades och kraven okade pa grundlaggande institutionella
forandringar. Sarskilt brannande blev fragor om rostratten och om de sociala forhallandena i det nya industrisamhallet. Likaledes vaxte den fackliga organiseringen."3
Genom ett gradvis inforande av naringsfrihet under 1800-talet, folkskolestadgan
(1842), riksdagsreformen (1865) och kommunalreformen (1862), skapades viktiga
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forutsattningar for ett marknadsanpassat och mer demokratiskt samhalle.
Den snabba samhallsomvandlingen medforde inte bara okad valfard och stone
personlig frihet utan Wen betydande samhallsproblem i form av trangboddhet,
social utsatthet och halsovadliga arbetsmiljoer. Dessa problem moues med krav pa
stone ansvarstagande fran samhallet genom skyddslagstiftning for utsatta grupper
och tillsyn pa det sociala omradet. Har spelade kvinnororelsen en mycket aktiv och
padrivande roll. Nya institutioner skapades for t.ex. yard och omsorg om barn och
unga, ensamstallda modrar och gamla. Tidsandan praglades av utvecklingsoptimism
och tro pa mojligheterna att med hjalp av den nya vetenskapliga revolutionens landvinningar skapa ett battre samhalle.
Efter ett kvarts sekel av rostrattskamp kunde kvinnor for forsta gangen delta
i ett riksdagsval 1921. Vissa kvinnor hade da sedan lange varit kommunalt rostberattigade. Under 1800-talets andra halft organiserade filantropiskt engagerade
kvinnor hjalpinsatser och sociala institutioner. Denna verksamhet utgjorde en god
erfarenhetsgrund for den tidiga kvinnororelsen. Inte minst kunde man peka pa
den potential som fanns i kvinnors engagemang och kompetens pa det sociala och
pa skolomradet. Nar dessa verksamheter i allt hogre grad blev en kommunal angelagenhet, gjordes vid 1900-talets borjan stora anstrangningar for att fa in kvinnor
i sociala narrinder och folkskolestyrelser. Att kvinnor gjorde bemarkta insatser pa
det kommunala omradet anvandes under 1910-talet som argument for att de aven
borde fa Ora insatser som riksdagsledamoter. Kommunalpolitiken "anvandes" medvetet av kvinnororelsen som en arena for ovning i parlamentarism. Det kommunala
politikomradet ansags mera lampat for kvinnor an rikspolitiken. Mojligen kan det
enligt Ronnback ses som en manlig maktstrategi att betrakta det kommunala som
kvinnligt och det statliga som manligt och politiskt.4
Kommunalpolitiken i Malmo praglades av ett tvapartisystem, med ett stort
socialdemokratiskt parti och ett hogerparti. Det frisinnade (liberala) partiet var av
marginell betydelse under hela den period som denna artikel omfattar (1910- och
20-talet). Den kommunala tjanstemannaorganisationen var svagt utvecklad och
aven till synes bagatellartade arenden behandlades i stadsfullmaktige. Alla betydelsefulla fragor bereddes av ett val utvecklat kommittevasen och dratselkammaren
utgjorde det viktigaste forvaltningsorganet. Kommunalpolitiken kannetecknades
enligt historikern Sven Ulric Palme av en tilltagande politisering, byrakratisering
och socialpolitisk expansion.'
I denna artikel kommer kvinnororelsen rostrattskamp och kommunalpolitiska
engagemang i Malmo under 1910- och 20-talen att behandlas. Jag kommer att
undersoka vilka argument och strategier som anvandes for att mobilisera kvinnorna
i rostrattskanipen och vinna inflytande i kommunalpolitiken. Hur sag samarbetet
ut Mom kvinnororelsen och vilka skiljelinjer fanns? Vilka fragor drevs av kvinnor i
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stadsfullmaktige och i vilken utstrackning lyckades de fa gehor for sina motioner?
For att kunna satta in forhallandena i Malmo i ett storre historiskt sammanhang,
ges en relativt utforlig beskrivning av kvinnororelsens utveckling i Sverige. Kvinnororelsen drev i princip samma fragor och gjorde samma prioriteringar i hela landet.
Till det viktigaste kallmaterialet hor arsmotes- och styrelseprotokoll fran olika
kvinnoforeningar i Malmo och deras regionforbund. I foreningsprotokollen ges en
noggrann redovisning av olika asikter och stallningstaganden. Tyvarr har inte nagot
arkiv bevarats fran den lokala rostrattsforeningen i Malmo. Darfor har Sldneforbundets arkiv fatt utgora huvudkalla ayseende Landsforeningen for kvinnans politiska
rostratt (LKPR). Till kallmaterialet hor aven stadsfullmaktiges i Malmo tryckta
protokoll, Malmo stads arsstatistik, magistratens rostlangder, kvinnoforeningarnas
officiella tidningar m.m.
Undersokningen av vilka motioner av kvinnor som behandlats av Malmo stadsfullmaktige ayser wren 1911-1930. Ar 1911 kunde den forsta kvinnliga ledamoten,
Anna Stenberg, to plats i stadsfullmaktige och kring 1930 bade den forsta generationen kvinnliga ledamoter lamnat kommunalpolitiken.

Den borgerliga kvinnordrelsen
Den svenska kvinnororelsen var vid forra sekelskiftet vdlorganiserad och inflytelserik.
Tva fragor stod hogst pa dagordningen: allman medborgarratt ochmyndighet for kvinnor samt allman rostratt och valbarhet pa samma villkor som for man. Dessa fragor
horde nara samman eftersom ayskaffandet av kvinnans juridiska och ekonomiska
omyndighet, i synnerhet den gifta kvinnans underordning genom mannens milsmanskap, utgjorde en viktig forutsattning for inforande av rostratt och valbarhet for
kvinnor. Under 1800-talets andra halft foresprakade liberala intellektuella som Lars
Johan Hjarta, Fredrika Bremer, Anne Charlotte Leffler och Victoria Benedictsson
reformer som gjorde det mojligt for kvinnor att leva ett fritt och sjalvstandigt liv.
Sverige fick sin forsta rikstackande feministiska organisation genom bildandet
av Fredrika-Bremer-forbundet 1884 (FBF). Sophie Adlersparre var initiativtagare
och Hans Hildebrand blev dens forste ordforande. Den av Adlersparre och Rosalie
Olivecrona ar 1859 startade tidningen Tidskrift for hemmet bytte 1886 namn till
Dagny och forvandlades till FBF:s officiella organ. Forbundet samarbetade med Foreningen for gift qvinnas eganderatt, som 1873 bildats av Anna Hierta-Retzius och
Anna Anckarsvard, och verkade for gift kvinnas tau att sjalv forvalta sin egendom.
Foreningen gick 1895 upp i FBF. Forutom Fredrika Bremer horde t.ex. den engelske
nationalekonomen John Stuart Mill och Carl Jonas Love Almqvist till forbundets
inspirationskallor. FBF foresprakade ett jamlikare forhallande mellan konen i och
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utanfor aktenskapet. Mannens formyndarskap over kvinnan inom aktenskapet
ansags forgifta forhallandet mellan konen och forstora den aktenskapliga lyckan. I
dess stalle sattes det "etiska aktenskapet" upp som ideal, med omsesidig respekt och
storre frihet for bada konen att utveckla sin personlighet. Det framlingsskap, som
skapades mellan konen genom en strikt uppdelning i en "manlig" och en "kvinnlig"
varld, utsattes for kritik av den tidiga kvinnororelsen.
FBF skulle enligt sin programforklaring verka for kvinnans individuella frigorelse
genom politiskt medbestammande och deltagande i arbetslivet. Till forbundets
viktigaste programpunkter horde kampen for kvinnors rag till utbildning och mojligheter att verka inom traditionellt manliga yrkesomraden. Forbundet tog initiativ
till bildandet av yrkessammanslutningar (fackforeningar) och arbetsformedlingar for
kvinnor, inrattade stipendier for studier och startande av eget foretag och bedrev
kurs- och foredragsverksamhet for att "fostra" kvinnor till politiskt och socialt aktiva
medborgare.6 Aven om forbundet var belt dominerat av kvinnor fran medel- och
overklassen och verkade for forbattrade forsorjningsmajligheter for medelklassens
kvinnor, utgjorde aven arbetarklassens kvinnor en viktig malgrupp. Kampen mot
prostitutionen och for forbattrade villkor for ensamstaende modrar och deras barn
fick stort utrymme.
Under 1800-talets andra halft genomfordes en rad reformer av betydelse for
kvinnors mojligheter att forsorja sig och delta i samhallslivet. Ogift kvinna som
fyllt 25 ar kunde genom en lagandring 1858 bli myndig efter anmalan till domstol (ansokningsforfarandet ayskaffades redan 1863), 1872 ayskaffades giftomannaratten (faderns makt Over val av aktenskapspartner) och 1884 infordes samma
myndighetsalder for bade man och kvinnor (21 ar). Daremot forblev gifta kvinnor
ekonomiskt omyndiga fram till 1921, da den nya giftermalsbalken tradde ikraft.
Kvinnor fick genom en rad reformer av naringslagstiftningen okade mojligheter att
forsorja sig. Pa 1860-talet gays tilltrade till lagre statliga tjanster och 1874 fick gift
kvinna forfoga Over sin arbetsinkomst samt vid aktenskapsforord rats att forvalta sin
egendom. Dessa och andra reformer infordes av reformvanliga riksdagsman inte i
forsta hand av emancipationsskal, utan for att frigora arbetskraft och kapital till en
expanderande marknad.7
Vid sekelskiftet uppstod en kris i den svenska kvinnororelsen som kan sattas i
samband med okade sociala och politiska motsattningar. Det borjade pa 1880-talet
med en skarp reaktion fran forfattare som Strindberg och of Geijerstam, mot kvinnoriirelsens krav pa allman sedlighet och sexuell aterhallsamhet for bade man och
kvinnor. Kvinnororelsens starka betoning av sedligheten grundade sig dels pa en
kristen moral och etik, dels pa en vilja att skydda kvinnan fran oonskade graviditeter, konssjukdomar och social misar.8 Den farligaste kritiken kom fran Ellen Key,
eftersom den hotade att inifran splittra och forsvaga kvinnororelsen. Key som var en
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av kvinnororelsens verkliga pionjarer, hade alltid hallit sig en aning awaktande till
FBF. I sina skrifter Missbrukad kvinnokraft (1914, omtr. 1981) och Kvinno-psykologi
och kvinnlig logik (1896), foresprakar hon en komplementar syn pa Icon och menar
att kvinnororelsen bortsag fran det unikt kvinnliga. Kvinnors biologiskt betingade
empatiska formaga och intuitiva intelligens samt vardande egenskaper kom bast
till sin ratt inom "kvinnliga" yrkesomraden. Hon var kritisk mot kvinnororelsens
stravan att vidga arbetsmarknaden for kvinnor mot fysiskt kravande eller halsofarliga
yrken och mot dess negativa installning till yrkesbegransande skyddslagstiftning for
kvinnor. Key menade aven att langa arbetsdagar och hart arbete gjorde att manga
arbetarkvinnor inte orkade varda sitt hem och sina barn.
Enligt FBF:s framsta ideolog, Sophie Adlersparre, hade Key "inte formatt se betydelsen av att kritisera radande
uppfattningar om kvinnligt
och manligt".9 Aven forfattaren och samhallsdebattoren
Frida Steenhoff — som introducerade begreppet feminism i Sverige — stallde sig
kritisk till Keys sarartsteorier
och naturalistiska uppfattning om konets betydelse.
FBF arbetade tidigt for kvinnliga inbrytningar pa traditionellt manliga yrkesomraden
och bekampade alla fors& till
begransande arbetarskyddslagstiftning. Ellen Keys kritik av aktenskapet som institution och foresprakande av
"samvetsaktenskap", lyckomoral och radikala pedagogiska program vackte kritik
i olika politiska lager och
bland framstaende opinionsbildare som akademiledamo"Usr ft ATTSKV I N NOR NAA.
tema forfattaren Carl David
Ur er r-f vy•
of Wirsen och filosofen Vitalis Norstrom. Enligt Stafseng Fig. 1. Pressklipp utan uppgifi om ursprung. Anna T Nilsson
ledde isynnerhet angreppen papper. Foto: Bo 0. Andersson, MSA.
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fran sistnamnda personer till "att hon som misskrediterad svenska flydde landet och
bosatte sig i Italien".1°
Den komplementara synen pa kvinnans roll i samhallet kom dock att fa stor betydelse for kvinnororelsens ideologiska utveckling. Detta yttrade sig bl.a. i en stravan
att hoja statusen pa det kvinnliga hushallsarbetet och den allmanna kunskapsnivan
betraffande barnavard och barnuppfostran." Under 1900-talets forsta artionden
startades hushallsskolor for unga flickor och kurser i hygien, barnavard, matlagning,
naringsfysiologi och somnad i alla delar av landet. Arbetarkvinnor fick lara sig att
anvanda hushallspengarna sa effektivt som mojligt for att battre klara livets nodtorft
under noclar och massarbetsloshet. Kvinnororelsen skaffade sig ett inte obetydligt
inflytande over den sociala lagstiftningen. Detta resulterade i nya yrken, som med
stud av radande genusordning kunde reserveras for kvinnor. Till dessa yrken horde
t.ex. fosterhemsinspektris, bostadsinspektris och barnavardsman. Enligt idehistorikern Ulla Manns fick FBF:s tidigare stravan att forandra radande genusordning sta
tillbaka for det alit overgripande malet att reformera radande aktenskapslagstiftning
och kravet pa kvinnlig rostratt.12

Den socialdemokratiska kvinnoriirelsen
For den socialdemokratiska kvinnororelsen spelade den kvinnliga fackliga organiseringen och forhallandena pa arbetsmarknaden en avgorande roll. Klassolidariteten
fick manga ganger ga fore solidariteten mellan kvinnor. Redan pa 1880-talet borjade
kvinnor ur arbetarklassen organisera sig for att forbattra sina egna villkor pa arbetsmarknaden." Detta skedde framst i form av fackforeningar inom kvinnodominerade
branscher. Ar 1886 bildade handsksommerskorna i Lund en arbetareforening och
tva ar senare bildades Kvinnliga Arbetarforbundet i Malmo. Forbundet arbetade for
facklig organisering av kvinnor och tog bl.a. initiativet till startande av en socialistisk
skola for barn. Vid socialdemokratiska arbetarepartiets forsta kongress framholls
betydelsen av att kvinnorna "stallde sig solidariska med mannen i arbetarrorelsens
kamp".14 Vid 1891 ars partikongress framholls att det stred mot socialdemokratiska
principer att bilda en sarskild politisk kvinnoorganisation. Att kvinnliga arbetare
borde stOdjas i sin kamp for "rattslig, politisk och ekonomisk likstalldhet med
mannen", faststalldes av den skandinaviska arbetarkongressen i Malmo 1892.15
Samma ar bildades Stockholms Allmanna kvinnoklubb, 1897 en sarskild kommitte
for kvinnlig agitation och 1902 skapades ett gemensamt organ for den kvinnliga
fackforeningsrorelsen.
Den forsta socialdemokratiska kvinnokonferensen holls 1907 i Stockholm, med
76 representanter fran arbetarkommuner, socialdemokratiska kvinnoklubbar och
kvinnliga fackforeningar. De fiesta fragor som behandlades pa konferensen kanns igen
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fran den borgerliga Icvinnororelsen. Till dessa horde t.ex. den gifta kvinnans rattsliga
stallning, kritiken mot sarbehandlande arbetarskyddslagstiftning for kvinnor, ayskaffande av den reglementerade prostitutionen, forbattrande av de ogifta modrarnas och
deras barns rattsliga stallning samt behovet av reformering av samhallets fattigvard.
Tidningen Morgonbris, som 1904 startades av Anna Sterky och Maria Sandel, blev
1907 den socialdemokratiska Icvinnororelsens viktigaste sprakror. Tidningen kom att
spela en framtradande roll i opinionsbildningen for kvinnans politiska rostratt.
Kravet pa allman rostratt fanns med i det socialdemokratiska partiprogrammet
redan pa 1890-talet. Vid 1900-talets borjan gjorde partiet, i likhet med liberalerna,
ett taktiskt aysteg genom att prioritera kravet pa Alma"' rostratt for man. Kravet
aterkom dock i partiprogrammet 1907. Samma ar antogs trots protester fran
kvinnligt hall kravet pa en arbetarskyddslagstiftning som reserverade Mare betalda
nattarbeten for man. Partipiskan och kravet pa solidaritet inom den egna klassen
utgjorde en hammande faktor for arbetarrorelsens kvinnoorganisationer. Inom
fackforeningsrorelsen fanns en stravan att inordna de kvinnliga fackforeningarna
i den manliga organisationsstrukturen. Detta blev verklighet under storstrejken
1909, da Kvinnornas fackforbund upplostes och inlemmades i bl.a. Svenska skradderiarbetarforbundet.
Att kvinnosynen kunde vara mycket traditionell inom fackforeningsrorelsen
framgar av historikern Christer Winbergs uppsats om textilarbetarforbundet och
dess manliga ledning.16 Detta fackforbund organiserade flertalet av landets kvinnliga
arbetare. Enligt fackforeningstidningen stred maskinellt industriarbete mot den
kvinnliga naturen. Detta oaysett att sjalva foradlingsmaterialet, dvs. tyget eller garnet,
tillhorde den kvinnliga sfaren. Ordforanden Gustaf Jenzen framhaller i artiklar fran
1910-talet att den gifta fabriksarbeterskan pa grund av den langa arbetstiden inte
pa ett tillfredstallande satt orkar skota sitt hem och sina barn, vilket ar och forblir
det egentliga livskallet for en kvinna. Kvinnan betecknas som "vek, barmhartig och
forsonande". Hon har inte lika stor forstaelse for den fackliga organisationstanken
som mannen och ar i alltfor hog grad villig att lata sig utnyttjas av arbetsgivaren.
Detta kunde enligt fackforeningsledningen fa negativa konsekvenser aven for den
manlige arbetarens loneutveckling och arbetsvillkor. Problemet med den kvinnliga
konkurrensen pa arbetsmarknaden var inte ny. Redan i maj 1902 ar denna fraga uppe
till behandling pa ett mote i Malmo kvinnliga diskussionsklubb. Det konstateras att
mannens svaga intresse for att hjalpa kvinnorna att organisera sig och engagera sig
fackligt drabbar dem sjalva genom att "kvinnorna [...] saljer sin arbetskraft sa billigt
att de darigenom undantranga mannen pa arbetsmarknaden.""
De socialdemokratiska kvinnornas forsok att organisera sig motarbetades Lange
av ideologiska och taktiska skal av partiets ledning. Men kvinnorna blev alit viktigare for partiet, bade som partimedlemmar och valjare. Pa de socialdemokratiska
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kvinnornas femte kongress 1920 bildades Sveriges socialdemokratiska kvinnoforbund. Vid samma tid bildades ett stort antal kvinnoklubbar i hela landet. En
kvinnlig diskussions- och agitationsklubb grundades i Malmo redan i september
1900 (Malmo kvinnliga diskussionsklubb).'8 I augusti 1922 andrades namnet till
Malmo socialdemokratiska kvinnoklubb. I februari 1908 bildade 17 klubbar Sickles
socialdemokratiska kvinnodistrikt. En av Malmoklubbens mest aktiva medlemmar,
Emma Eskilsson, blev dess forsta ordforande.

LandsPreningen for kvinnans politiska rostratt
Det forsta steget mot kvinnlig organisering i rostrattsfragan togs 1902 i Stockholm,
di det bildades en forening for kvinnans politiska rostratt. Denna fick snabbt en
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Fig. 2. Regeringen Staaff lade 1906 fram en rdstrdttsproposition som varken tillfredstalde
socialdemokraternas eller kvinnordreisens krav pa allman rostrdtt. Socialdemokraternas motion
i rostrattsfrigan samma dr kravde endast dim/in och lika rostratt for man. Anna T Nilsson
papper. Foto: Bo 0. Andersson, MSA.
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rad efterfollare pa andra orter i hela landet och Mande ar konstituerades en riksorganisation, Landsforeningen for kvinnans politisk rostratt (LKPR). Foreningen
var oppen for alla enskilda och organiserade kvinnor, som sande sig bakom kravet
pa rostratt for kvinnor pa samma villkor som for man. 237 lokalforeningar kom
att ansluta sig och antalet medlemmar var som hogst drygt 17 000.'9 Dessa bestod
av en brokig blandning av socialt engagerade kvinnor, fredsvanner, "fredrikor" och
kvinnor fran olika politiska lager. LKPR lockade framst kvinnor med borgerlig
bakgrund och dess ledande skikt bestod i pataglig utstrackning av medlemmar i
FBF, men det farms aven socialdemokrater. Man fick inte vara medlemmar men
foreningen uppmuntrade bildandet av sarskilda rostrattsforeningar for man, aysedda
som stodtrupper. Av taktiska skal stalldes det fran borjan inte nagra krav pa kvinnors valbarhet eller ayskaffande av den graderade rostratten, utan vad som gallde
var rostratt pa samma villkor som for man. Enligt Ronnback medforde detta "att de
borgerliga medelklasskvinnorna prioriterades fore arbetarklassens kvinnor och att en
klasskonflikt byggdes in fran starten".2°
Alla partiskiljande fragor sopades under mattan for att inte rostrattsrorelsen skulle
forsvagas. Den gifta kvinnans omyndighet utgjorde ett hinder for hennes mojligheter
till rostratt pa samma villkor som for man. Darfor arbetade man mycket aktivt for
det manliga malsmansskapets upphavande och reformering av aktenskapslagstiftningen.1908 beslutade LKPR om en stadgeandring for att aven kunna stalla krav
pa valbarhet for kvinnor, vilket nagra ar senare blev verklighet pa det kommunala
omradet (se nedan). Sju ar senare (1915) fattades ett principbeslut att alla kvinnofragor skulle anses ha en koppling till politisk rostratt och valbarhet for kvinnor. Enligt
Ronnback "anvande[s] radande genusarbetsdelning och konskomplementstanken
som argument for kvinnornas valbarhet".2' Att kvinnan genom sin sarart bade nagot
unikt att tillfora politiken var en allmant omfattad uppfattning Mom kvinnororelsen.
Enligt den framstiende rostrattsaktivisten Lydia Wahlstrom skulle kvinnan "likt
husmodern i hemmet" komplettera det manliga i samhallet.22
Den 24 mars 1903 holls ett rostrattsmote i Malmo arbetareforenings lokal "infor en talrik publik, som nastan uteslutande bestod av of darner."23 Arrangorer var
kvinnoorganisationer i Malmo och Ann Margret Holmgren hade bjudits in som
foredragshallare. Hon var redaktor for Verdandis skriftserie, en av forgrundsgestalterna room rostrattsrorelsen och tillhorde de innersta kretsarna room LKPR. Efter
foredragets slut tecknade sig ett 60-tal kvinnor for bildande av en forening for kvinnlig
politisk rostratt. Som interimstyrelse valdes med. lic. Sofia Holmgren, froken Stina
Hellgren, froken Sid Lundquist, froken Eskilsson fran Arlov och tandlakaren Anna
Wallengren. Vid ett mote i Lund i januari 1908 bildade representanter for de lokala
foreningarna ett gemensamt Skaneforbund.
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Kommunal rostratt for kvinnor
Redan genom inforandet av 1862 ars kommunallagar fick kvinnor raft att rosta
i de kommunala forsamlingarna.24 Men denna rattighet begransade sig till ogifta
kvinnor med egen inkomst och debetsedel. Den kvinnliga kommunala rostratten
grundade sig pa den 1858 inforda ratten for ogifta kvinnor att vid 25 ars alder bli
myndigforklarade. 1874 blev aven gifta kvinnor med egen beskattningsbar inkomst
eller formogenhet rostberattigade.25 En for kvinnororelsen viktig reform var att ogifta
kvinnor med rostratt 1889 blev valbara framst till skolrad och fattigvardsstyrelser.
Kvinnororelsen bedrev energiska upplysningskampanjer for att locks rostberattigade kvinnor till de kommunala valurnorna. Foreningen for kvinnans politiska
rostratt (FKPR) i Stockholm var foregangare. Inf.& stadsfullmaktigevalet 1887
engagerades "unga darner som dagarna igenom satt och skrev av adresser ur vallangderna for rostberattigade kvinnor. Till alla dessa sandes sedan tryckta cirkular, vari
adressaten underrattades om att hon var rostberattigad och bade sa eller sa manga
roster. Alla upplysningar om valtider, vallokaler, formular for fullmakt etc. bifogades
och sa, naturligtvis, uppmaning att deltaga i valet. Nar fjorton dagar aterstod till
valet, oppnades en sarskild valbyra, dar personliga kontakter kunde knytas med de
kvinnliga valjarna."26 Erfarenheterna fran detta valarbete kom att fa stor betydelse
for rostrattsrorelsen i hela Sverige. I Malmo tog t.ex. Anna Herslow initiativ till
inrattandet av en sarskild deklarationsbyra for kvinnor.27
Vid 1862 ars kommunalreform skapades ett valsystem som i hog grad gynnade
den formogna och jordagande delen av befolkningen och 1869 infordes den 100gradiga rostskalan.28 Ar 1871 var t.ex. endast 17 % av Malmos befolkning upptagna
i rostlangden. Den inkomst- och formogenhetsgraderade rostskalan gav upphov till
hard kritik och organiserade protestaktioner fran den samlade vanstern i form av
s.k. folkriksdagar. Socialdemokraterna proklamerade rostrattsstorstrejk i maj 1902.
"Antalet strejkande arbetare beraknades till 120 000, darav i Stockholm 43 000. I
Goteborg strejkade 12 000, i Malmo 13.000 o.s.v."29
Genom beslut vid 1907 och 1909 ars riksdagar genomfordes en sankning av den
kommunala rostskalan fran 100 till 40 och overging till proportionella val. Mandatperioden var fyra ar med val av halften av fullmaktiges ledamoter vartannat ar.
En andring i bevillningsforordningen 1908 medforde att kvinnor blev valbara till
samtliga kommunala fortroendeuppdrag, dvs. aven stadsfullmaktige. I de stader som
inte var medlemmar i landsting, t.ex. Stockholm, Goteborg och Malmo, innebar
detta aven inflytande Over valen till forsta kammaren.3° Kvinnor fick pa sa satt ett
indirekt inflytande Over rikspolitiken. Till valreformen horde aven att de indirekta
valen till landstingen ayskaffades, men daremot forblev kvinnorna utestangda fran
landstingspolitiken. FKPR kunde med goda skal peka pa det motstridiga och in54
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konsekventa i att kvinnliga stadsfullmaktige i vissa stader gays mojlighet att paverka
mandatfordelningen i forsta kammaren, medan andra kvinnor inte ens var valbara
till landstinget.
Rostrattsaktivisten och blivande juristen Anna Bugge Wicksell publicerade en 'tang
och analyserande artikel i Dagny med anledningen av de nya rostrattsreglerna.31 Hon
konstaterar att de direkta landstingsvalen gay storre tyngd at de kvinnliga rosterna,
men framforallt medforde bevillningsreformen en betydande utvidgning av den kommunala rostratten for kvinnor. Den tidigare gglande gransen for kommunal rostratt
pa 500 kronor i arsinkomst, utgjorde nu grundbelopp for bada makar i de fall aven
kvinnan skaffat debetsedel. Detta innebar, i Bugge Wicksells exempel, att om bada
makarnas sammanlagda inkomst uppgick till 500 kronor kunde kvinnan med en
inkomst pa endast 10 kronor skaffa sig en debetsedel och armed bli rostberattigad.
Saledes kunde i stort satt alla kvinnor skaffa sig kommunal rostratt. "Det sager sig
sjalft att de kvinnliga rostrattsforeningarna hvar och en pa sin ort bora agitera for
att sa manga gifta kvinnor som mojligt gora sig kommunalt rostberattigade", skriver
Bugge Wicksell. Hon ondgor sig Over att kvinnororelsen inte varit medveten om att
500-kronorsstrecket inte ggler for gifta kvinnor. Da hade betydligt mer arbete lagts
ner pa att fa dessa kvinnor till valurnorna i 1909 ars landstingsval. Nu gallde det att
istglet mobilisera kvinnorna inf.& hostens kommunalval 1910.
Strax fore valet ger Gulli Petrini i decembernumret av Dagny en rad gods rad om
hur kvinnorna bor forhalla sig i valet.32 Hon bor delta i partiernas valmoten och
forsoka paverka valet av kandidater. Gick det att fa en kvinnlig kandidat sa hogt
placerad pa en valsedel att hon hade chans att bli vald, "bora kvinnorna lojalt stodja
partiet och rosta med partilistan oforandrad". Hon avrader fran att skapa egna listor med kvinnliga kandidater eller Ora obetanksamma strykningar i de etablerade
partiernas.
Enligt en artikel av Elisabet Tham i Dagny foljdes 1910 ars kommunalval i Malmo
med sarskilt stort intresse av "stadens kommunalt och socialt intresserade kvinnor".33
Den 7 november anordnade Malmoforeningen FKPR ett kommunalt valmote for
kvinnor, dit aven andra kvinnoforeningar var inbjudna. Vid motet presenterades
namnen pa partiernas kvinnliga kandidater. Den borgerliga Allmanna valmansforeningen stglde upp under partibeteckningen "borgerliga partiet" och dens styrelse valde
enhalligt froken Anna Herslow som sin kandidat. Hon betecknas i artikeln som "en
socialt intresserad, klok och duglig kvinna". For det liberala partiet stallde ordforanden
i Malmoforeningen FKPR, folkskolelararinnan Stina Hellgren och handelsidkerskan
Kristina Frank upp som kandidater. Bada var medlemmar av det liberala partiets
arbetsutskott och betecknas av artikelforfattaren som sakra kandidater. De fataliga
socialdemokratiska kvinnorna hanvisade till arbetarkommunens forestaende beslut,
men ansag Anna Stenberg vara en i det narmaste given kandidat.
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Efter motet stallde sig 200 av de narvarande kvinnorna bakom en skrivelse som
inleddes pa foljande satt: "Da vi anse det vara av stor betydelse, att kvinnorna
komma i tillfalle att i enlighet med 1910 ars Riksdagsbeslut, deltaga i avgorandet av
kommunens angelagenheter, anhalla vi, att Malmo allmanna valmansforening vid
uppstallandet av kandidater till stundande stadsfullmaktigeval ville beakta kvinnornas
krav i detta hanseende."34 I skrivelsen, daterad 12 november 1910, begarde man att
froken Anna Herslow, "sasom kvinnornas kandidat", skulle sattas upp pa valbar plats
vid kommande stadsfullmaktigeval. Da inget hande aterkom Elisabeth Quensel med
en liknande begaran tva ar senare. Med skrivelsen bifogades ett protokoll fran ett
mote pa Stadt Hamburg med 45 kvinnliga medlemmar i februari 1912. En kommitte tillsattes for planering och genomforande av en upplysningskampanj bland
kvinnor. Denna bestod bl.a. av Maria Cronqvist, Anna Eurenius, Anna Herslow,
Ebba Lindencrona och Elisabeth Quensel. Resultatet av denna framstot blev att Ebba
Lindencrona invaldes i styrelsen for Malmo allmanna valmansforening. Samtliga
dessa personer var aven medlemmar i Malmokretsen av FBF.35
Hosten 1910 Mils de forsta kommunalvalen enligt de nya rostrattsreglerna. Vid
rostningsproceduren blev de rostande uppropade efter rostlangden och fick i tur och
ordning lamna fram sina rostsedlar, varvid valforrattaren antecknade antalet roster
pa valsedeln. Valjarna hade stora mojligheter att paverka kandidaternas rangordning
genom strykningar. Men detta kunde fa svaroverskadliga effekter pa grund av de
komplicerade turordningsreglerna. Valkuvert forekom inte utan valsedeln fick vikas
innan den stoppades i urnan. I staderna var det magistraten som overvakade sjalva
rostrakningen och att mandatfordelningen genomfordes pa ett riktigt sat. Kommunalvalen uppfattades inte fran borjan som politiska, utan det var forst under
1920-talet som det moderna partisystemet blev etablerat i landets kommuner. I de
fiesta fall fanns en moderat och en liberal partigrupp samt en socialdemokratisk,
som aven kunde stilla upp under frisinnad partibeteckning.
Det forsta fullmaktigevalet i Malmo, enligt de nya reglerna for kvinnlig rostratt
som hulls i december 1910, tilldrog sig naturligtvis stort intresse. Hur skulle de nya
reglerna paverka valresultatet i en av landets storsta industristader med en betydande
arbetarbefolkning? Valresultatet redovisas i en stor artikel i Arbetet.36 25 628 togs
upp i rostlangden, men av dessa fick hela 27 % strykas som icke rostberattigade. Den
vanligaste orsaken var obetalda skatter, framst fran sociala skikt som skulle ha rostat
socialdemokratiskt. Av de aterstaende rostberattigande anvande sig endast 40 % av
sin rostratt. En overvagande del av dem som hull sig borta fran valurnorna tillhorde
enligt Arbetet "de fattiga". Det genomsnittliga antalet roster per rostberattigad var
11,45. Motsvarande siffra for de som utnyttjade sin rostratt var 16,57. Enligt Arbetet
gallde det att "framforallt intressera de fattiga arbetarna for valet; upplysa dem om att
de har rostratt samt fa dem fram till valurnorna". Naturligtvis levde erfarenheterna
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av den 100-gradiga rostrattsskalan kvar hos manga, som gjorde det mer eller mindre
meningslost att rosta. Resultatet av valet blev att 3087 rostade socialdemokratiskt
(gav 31 952 roster), 2572 rostade pa hogern (gav 61 220 roster) och 781 rostade pa
liberalerna (gav 13 499 roster). Den inkomstgraderade rostratten medforde saledes
att hogern fick nastan dubbelt sa manga roster trots att antalet rostande var ca 500
farre an for socialdemokraterna. Dessutom drabbades det socialdemokratiska partiet
hardare an de borgerliga partierna av det laga valdeltagandet (39,78 %) och det stora
antalet diskvalificeringar pa grund av skatteskulder. Inte ett ord namns i artikeln om
effekterna av utvidgningen av den kvinnliga rostratten.

Kvinnordrelsen mobiliserar
Vid 1900-talets borjan fanns ett stort antal kvinnoforeningar i Skine med ett val
utvecklat narverk. De mest aktiva kvinnorna var medlemmar i flera foreningar samtidigt. En betydande andel av Skaneforbundet LKPR:s ca 150 medlemmar (1913)
var t.ex. aven medlemmar i FBF. Malmo Damsallskap, som grundades 1902 av
forfattarinnan Anna Quiding, var i forsta hand en natverksskapande forening for
kvinnopolitiskt och socialt medvetna kvinnor. Enligt stadgarna skulle Malmo Dam-

Fig. 3. Malmo Damsdllskaps styrelse 1904-1906 Ovre raden: Ina Herslow, Elisabeth Quensel,
Anna T Nilsson, Anna Emilia Larsson, Klara Lundquist. Undre raden: Sophie Claudius, Annie
Quiding, Anna Eurenius, Agda Lindahl. Anna T Nilsson papper, MSA.
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sallskap "bereda bildade kvinnor med olika verksamhetsomraden, men gemensamma
kulturella och sociala intressen, tillfalle till enkla och innehallsrika samkvam".37
Det arrangerades foredrag, utstallningar, musikaliska soareer och utflykter. Till
foredragshallarna horde t.ex. froken Gertrud Adelborg, forgrundsgestalt i FBF och
Wen styrelseledamot i LKPR.38 Trots att sallskapet var utpraglat borgerligt och hade
ett patagligt inslag av hogadliga darner, forekom socialdemokrater som medlemmar,
t.ex. Anna Stenberg."
Vid en sammankomst med Malmo kvinnliga diskussionsklubb den 27 december
1900 fordes en intressant diskussion om mans och kvinnors intellektuella utrustning.

Fig. 4. 110ykt till Falsterbohus: fruarna Anna Stenberg, Elisabeth Quensel, Anna Soderstrom,
froken Anna Eurenius och fru Ingeborg Lindbom (skymtar till hoger pa bilden). Malmo
Damsallskap, MSA.
Fru Wessel och froken Eskilsson havdade att kvinnans underordning enbart var ett
resultat av radande samhallsforhallanden och religionens makt. Elma Danielsson,
som var Axel Danielssons hustru och medarbetare i tidningen Arbetet yttrade "som
sin inre ofvertygelse att qvinnan ar mannen andligen underlagsen, men att detta inte
skulle vara nagon anledning att qvinnan skulle vara mannens slaf utan hade hon
berattigade ansprak att skyddas och stallas hogt.'340 I protokollen riktas ofta skarp
kritik mot kyrkans skadliga inflytande i skolan. Denna kritik var uppenbarligen
inspirerad av Ellen Key. Som redan framgatt kritiserade hon FBF och den borgerliga
kvinnororelsen for bristande forstaelse for arbetarkvinnornas sociala verklighet och
behov. Hon betraktade sig som obunden socialist och var en inorn arbetarrorelsen
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garna sedd foredragshillare. Vid ett styrelsemote i mars 1902 informerades om att
arbetarkommunen pi nagra klubbmedlemmars inridan bjudit in henne till ett kvinnomote pi Folkets hus som hon tackat ja till. Det planerade foredraget skulle hillas
den 23 april samma 41
Den socialdemokratiska kvinnororelsen intog enligt Brigitte Mral en nigot ambivalent installning till LKPR.42 Nar frigan om kvinnans politiska rostratt behandlas
i Malmo kvinnliga diskussionsklubb forsta gingen i februari 1903, framholl fru
Danielsson att eftersom kvinnan har samma skyldigheter som mannen, borde hon
°dui' ha samma rattigheter.43 En minad senare var frigan om kvinnlig rostratt
aterigen uppe till diskussion. Fru Stenberg menade att foreningen borde arbeta for
att det planerade rostrattsmotet blev talrikt besokt av arbetarkvinnor som
Froken Eskilsson ansag det "belt naturligt att klubben som varande en politisk
klubb skulle Ora alit for att fa en [rostratts]forening till stand och fa nigra of sina
medlemmar i dess styrelse och pipekade att kvinnan som samhallets uppfostrarinnor
borde lika fullt som mannen hafva allman rostratt och bli representerad vid t.ex.
fattigvirdsstyrelsen med Hera sadana allmanna institutioner".
Tydligen blev resultatet av det konstituerande motet (24 mars) for en FKPR i
Malmi5 inte vad de socialdemokratiska kvinnorna hade onskat. Vid ett styrelsernote
den 8 oktober 1903 forklarade fru Berta Andersson att hon inte trodde att arbetarkvinnan hade nagot att hamta i rostrattsforeningen eftersom hon tyckt sig marks att
alla arbetade pi att hilla deras kvinnor utanfor styrelsen. Froken Eskilsson menade
att de inte fick lita sig ayspisas "utan vara an mer energiska att fa si minga arbetarekvinnor som mojligt m[ed] i Foreningen".45 Detta blev amen klubbens officiella
linje. Vid motet riktades kritik mot att FKPR i Malmo inte utlyst nigot hostmote
och styrelsen beslutade att en skrivelse skulle publiceras i tvi av Malmos tidningar,
med uppmaning att utlysa ett sadant mote.
Den 11 maj 1904 yttrade Sofia Westdahl att hon fann det oforklarligt att inte
Lindhagen46 flu gehor for sin motion om kvinnlig rostratt fran sina socialdemokratiska kamrater i riksdagen. Denna tystnad fran de socialdemokratiska riksdagsmannen
forklarade fru Stenberg med att partiet av taktiska skal forst aysig att skaffa rostratt
at mannen (vilket t.ex. Anna Sterky och Kata Dalstrom ansig vara nodvandigt).
Vid denna tid fordes inga diskussioner om partiets linje i rostrattsfrigan i klubben,
vilket Mral forklarar med att konfliktlinjen inte gick mellan man och kvinnor,
utan mellan borgerliga kvinnor och arbetarkvinnor.47 Vid ett extra sammantrade i
januari 1906 med anledning av en uppmaning frin LKPR i Stockholm att samla
in namnunderskrifter for kvinnlig rostratt, yttrade fru Westdahl att det yore en stor
oratt att utestanga kvinnan frin rostratt." Elma Danielsson ville daremot inte "nu
vara med om att framfora krafvet pi kvinnans rostratt, da derigenom rostrattsfrigan for man kunde lida skada", och yrkade ayslag pi skrivelsen. Arendet bordlades
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till sammantradet den 8 februari samma ar, da klubben beslutade att underteckna
petitionslistorna om kvinnlig rostratt.
Bade den socialdemokratiska kvinnoklubben och den borgerligt orienterade
Malmo Kvinnliga ovningsklubben arbetade for att trana kvinnor for deltagande i
det offentliga livet. I sistnamnda fall skulle man enligt stadgarna "iika intresset for
sociala sporsmal och att genom foredrag och diskussioner samt genom iaktagande
of de formaliteter som aro brukliga vid sammantraden, kommitteer m.m., ofva och
utbilda sina medlemmar i deltagande i det kommunala lifvet."49 Foreningen tillkom
1907 men upplostes redan 1915, sannolikt pa grund av konkurrensen fran FKPR i
Malmo och den socialdemokratiska kvinnoklubben.
For att kunna delta i den demokratiska processen maste kvinnorna lara sig foreningsteknik, att organisera moten och delta i den offentliga debatten. Vid Ska'neforbundet LKPR arsmote i januari 1908 holls en diskussion om hur kvinnor skulle
utveckla formagan att uttrycka sig val offentligt. Doktorinnan Sofi Lindstedt ifran
Engelholm menade i sitt inledningsanforande att mannen hade en "overlagsenhet
Over kvinnorna i kunskaper och formaga att uttrycka sig saldigt" och arbetarklassens kvinnor storre vana vid "parlamentariska former" samt att upptrada offentligt
an kvinnor fran overklassen.5° Mojligen tankte hon pa de erfarenheter som arbetarkvinnorna tillagnat sig genom den fackliga organiseringen. Ett Art att Ova upp
formagan att delta i det offentliga livet yore att bilda diskussionscirklar. Doktor
Sofia Holmgren rapporterade att man i Malmo "forsokt 'skola' arbetareflickor for
medborgerliga uppgifter i framtiden". Tva olika grupper pa respektive 35 och 14
medlemmar hade under organiserade former hallit diskussioner. Foreningsteknik
och offentligt framtradande ovades genom att kvinnorna fick alternera mellan att
vara ordforande, sekreterare och foredragshallare.
Skaneforbundet LKPR verkade energiskt for att fa in kvinnor i kommunala namnder och styrelser. Vid arsmotet 1909 diskuterades vikten av att fa in kvinnor i kommunernas fattigvardsstyrelser.51 Det gallde att to steget fran valgorenhet och frivilliga
insatser till politiskt ansvarstagande. Problemet var att manga gifta kvinnor pa grund
av sitt formynderskap inte alltid ansags valbara till kommunala fortroendeposter.
Lagstiftningen sags vara oklar pa denna punkt och detta utnyttjades av motstandarna.
Ett annat argument var att kvinnor gjorde bast nytta som ideellt arbetande pa det
sociala omradet. Aven de yrkesverksamma kvinnornas svaga intresse for rostrattsfragan behandlades pa arsmotet. Fru Elsa Billing konstaterade: "Ofverallt dar man
och kvinnor arbeta inom samma omrade galler regeln olika Lon for lika arbete, trots
att kvinnor sasom t.ex. i Post och telegraf gor samma insats i arbetet som mannen.
Dessa kvinnor synas emellertid ha foga intresse for att forbattra sina villkor; de voro
atminstone ovanligt sallsynta inom de kvinnliga rostrattsforeningarna."
Vid foljande arsmote i Hassleholm 1910 togs fragan om det kommunalpolitiska
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aterigen upp till debatt med anledning av att alla hinder for kommunal valbarhet nu
var borta. Under diskussionsamnet: "Vad kunna de kvinnliga rostrattsforeningarna
Ora for att vacka och bereda kvinnorna for det kommunala arbetet?", yttrade froken
Moller, att sedan kvinnor fart "full medborgarratt och fulls medborgaransvar" galler
det att "har nedlagga ett intensivt arbete och att Ora detta sarskilt sasom kvinnor,
med kvinnliga synpunkter och kvinnliga insatser. For att vacka kvinnorna till medvetande om deras ansvar har maste rostrattsforeningarna underhalla ett energiskt
upplysningsarbete pa detta omrade, inom foreningarna genom studiecirklar — vilka
borde bekantgoras genom notiser i tidningarna, sa att aven icke medlemmar fingo reda
pa dem — utom foreningarna genom kurser, foredrag, tidningsuppsatser m.m."52
Det var aven angelaget att genom lobbyverksamhet paverka "mannens politiska och
kommunala foreningar". Mannen maste vinnas for den kvinnliga rostratten da det
"dm de, som en gang skola ge oss den". Det krays en sarskild satsning pa Allmanna
valmansforbundet (hogern), dar motstandet mot oilman rostratt dr som storst. Det
gallde att fa in si manga hogerman som mojligt i rostrattsrorelsen. Initiativet att som
i Kristianstad bilda en Mannens FKPR, halsades med tillfredstallelse av forbundet
som ansag att man borde forsoka La till stand flera sadana lokala foreningar."
Den 10 april 1912 rapporterar tidningen Arbetet om ett foregaende dag av FKPR
i Malmo arrangerat opinionsmote i Arbetareforeningens sal i Malmo. Publiken var
talrik och bestod nastan uteslutande av kvinnor, "men har och dar skymtade en
herrprofil bland massan av boor och svajande damhattar". Riksdagsmannen N. 0.
Bruce fran Arlov refererade i sitt tal till en rad vanligt forekommande argument mot
kvinnlig rostratt: Den skulle innebara "ett steg ut i det okanda"; en ny stridsfraga,
"konsstriden", skulle tillforas politiken, och denna skulle "draga kvinnan fran hemmet". Mot detta anforde han: "Da kvinnan visar sig som en kompetent och uppoffrande ledare av hemmet, kommer [rattat fran "kommal hon nog att med intresse
och kompetens skota aven sina plikter i det storre samhallet". Kvinnlig rostratt och
valbarhet ansag han vara en rattighetsfraga, "som de harskande mannen ej hade ran
att lata vara ouppfyllt". Efter detta var det dr. Gulli Petrinis tur att som huvudtalare
halla sitt anforande. Hon gav en aterblick Over riksdagens behandling av fragan om
kvinnans politiska rostratt. Talet far mycket berom av artikelforfattaren.
Det fordes aven en diskussion Mom Skaneforbundet om FKPR:s verksamhetsomrade och samarbete med andra kvinnoorganisationer angaende kvinnororelsens
"hjartefragor". Till dessa raknade fru of Ekenstam vid arsmotet i Hassleholm i januari
1910: "nykterhetsrorelsen, fredsrorelsen, djurskyddet, allmanna folkbildningsrorelsen
och stravandet efter ett enklare levnadssatt". Kraven pa forandring av familjeratten
och den gifta kvinnans rattsliga stallning stod av naturliga slat Mgt pa dagordningen,
eftersom denna fraga hade ett intimt saraband med fragan om Amax' rostratt. Den
internationella kvinnorOrelsens segrar och motgangar foljdes med stort intresse. Den
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11 september 1918 beslutade styrelsen att ge Elma Danielsson i uppdrag att mot
arvode "skriva for rostratten, oversatta amerikanska och ungerska nyheter m.m." Vid
motet fick foreningens sekreterare Anna T Nilsson i uppdrag att flip de danska och
norska kvinnorna, som redan hade rostratt, vad de borde Ora for att erhalla rostratt
och anvanda svaren i pressen.

Demokratiskt genombrott medforhinder
Den liberal-socialdemokratiska koalitionsregeringen under statsminister Eden fick
1918 igenom en proposition i riksdagen, som innebar ayskaffande av den 40-gradiga
kommunala rostrittsskalan. Aven inom hogerpartiet var man nu medveten om det
oundvikliga i en fullstandig rostrattsreform. Den revolutionara stamningen i Europa
vdckte oro, men Oven det inrikespolitiska trycket var starkt. Den 5 december 1918
anordnade t.ex. Malmo arbetarkommun och fackforeningsrorelsen en rostrattsdemonstration som samlade 25 000 deltagare pa Stortorget i Malmo.54 Vid riksdagen
1919 fattades beslut om allman och lika rostratt for bide man och kvinnor, och
vid andrakammarvalet 1921 kunde kvinnor for forsta gingen delta i ett riksdagsval
pi samma villkor som man. En annan for kvinnornas medborgarratt avgorande reform var inforandet av den nya giftermalsbalken 1920, som tradde ikraft 1 januari
1921. Genom denna ayskaffades mannens milsmanskap, raft att ensam forvalta
det gemensamma boet och att fora sin hustrus talan. Daremot bibeholls mannens
bestammanderatt over gemensamma barn och det blev lag pi att hustrun skulle bara
sin makes efternamn.
"Antligen!" utbrister den socialdemokratiska kvinnoorganisationens tidning
Morgonbris i sitt februarinummer 1921. Nu hade Wen forsta kammaren fitt ge
med sig och alla andra motstandare till den kvinnliga rostratten efter alla ar av
och forlojligande". I artikeln sammanfattas effekterna av grundlagsreformen. Det
konstateras att alla arbeterskor, Wen alla bitraden och alla gifta kvinnor oaysett egen
inkomst eller formogenhet nu hade kommunal rostratt. Reformen medforde att
antalet rostberattigade mer an fordubblades.
Vid det forsta kommunalvalet i Malmo med allman och lika rostratt 1919 fick
socialdemokraterna (Arbetarpartiet) 34 av de sammanlagt 54 mandaten. Socialdemokraterna erholl (farmed for forsta gingen egen majoritet i stadsfullmAtige. Hogern
fick 16 mandat och liberalerna endast 4 mandat. Vid valet 1919 deltog 58 % av de
rostberattigade (och 1920 endast 36 %). Valdeltagandet var arida fram till slutet av
1930-talet patagligt lagre for kvinnor an for man. Detta faktum utgjorde ett standigt
iterkommande diskussionsamne inom kvinnororelsen. Stora anstrangningar gjordes
for att genom agitationsturneer och informationskampanjer forma kvinnorna att
anvanda sin rostratt. I augusti 1921 beslutade t.ex. Skines socialdemokratiska kvin62
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nodistrikt att man skulle lata trycka 25 000 valupprop med anledning av hostens
riksdagsval.55 Vid distriktets andra instruktionsmote i Malmo den 8 januari 1922,
holl ombudsmannen Olof Andersson ett anforande med anledning av det forestiende landstingsvalet.56 Han framholl att "de sociala samhallsfragornas ventilering
och losning otvivelaktigt skulle bliva for samhallet i sin helhet mera gagneliga om
bide man och kvinnor i samforstand moues Mom sadana verksamhetsomriden",
och uppmanade kvinnorna att "enigt ga fram med partiet i agitationen for de i sept.
detta ar forestaende landstingsmannavalen." I juninumret av Morgonbris 1928 (nr
6) dr en ling och upprord artikel inford om arbetarkvinnornas "valskolk". I artikeln konstateras att "vid de senaste andrakammarvalen (1924) rostade i runt tat 70
procent av overklassens kvinnor men endast ca 43 procent av underklassens. Inte
ens hgften av rostberattigade svenska kvinnor i samhallsskikt, som direkt hora till
landets arbetarklass, anvande saledes sin rOstratt, medan overklasskvinnorna nastan
mangrant deltogo!" Artikeln, signerad H.L., ayslutas med en allvarlig uppmaning
till battring infor 1928 irs andrakammarval. (Dverhuvud taget ridde viss besvikelse
room kvinnororelsen Over det bristande engagemanget fan den kvinnliga valjarkiren.
Vid den socialdemokratiska distriktsstyrelsens mote i september 1928 klagas Over
det svaga gensvaret frin de manliga partikamraterna for kvinnornas reformkrav i
riksdagen.57

Kvinnlig representation i Maim& kommunala
namnder och styrelser 1915 och 1930
Nedan redovisas i vilka kommunala namnder och styrelser som kvinnor var representerade 1915 och 1930.58 Mellan dessa tidpunkter (1921) infordes allman och
lika rostratt i Sverige. Da som vantat ingen kvinnlig representation forekommer i
kommunens tekniska namnder och styrelser forutom i byggnadsnamnden 1930, dar
fru M. Bjorkwall var ledamot, redovisas endast de "mjuka" kommunala namnderna
eller institutionerna i tabellen nedan. I stadsfullmaktige fanns tre kvinnliga ledamoter 1915 och lika minga 1930. Inga kvinnor var representerade i stadsfullmaktiges
beredningsutskott eller i dess budgetberedning (1930). Sistnamnda ir var Anna
Herslow vice ordforande i stadsfullmaktiges valberedning.
Av tabellen framgar att kvinnorna var starkast representerade i fattigvardsstyrelsen,
fosterbarnsnamnden och Malmo stads skyddshem. Men mannen var i majoritet i
samtliga namnder/styrelser. Det var room virden och tillsynen av aldre, fattiga och
barn som kvinnliga synpunkter bast kom till sin ratt enligt gglande uppfattning. En
intressant iakttagelse ar att kvinnor endast var representerade i ledningen for folkskolan och inte i kommunala mellanskolan eller tekniska yrkesskolan. Detta understryker
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Styrelse/namnd

ter Ledamoter

AI'manna sjukhuset

1915 fru S. Petren
1930 fru A. Stenberg
fru M. Dieden

Arbetsformedlingen

1915 fru N. GronvalL arbetsgivarrepr.
froken A. Ostergren,
arbetsgivarrepresentant
fabriksarbeterskan A. Almqvist
"
A. Lindskog
1930 froken M. Cronquist
froken A. Ostergren, arbetsgivarepr.
froken A. Hallberg, arbetstagarrepr.
froken E. Akerblom

Arbetshemmet

1930 Froken E. Quensel

Arbetsloshets- och
hjalpkommitten

1930 froken E. Barring
fru M. Pettersson
fru N. Wahlgren

Barnaveirdsniimnden

1915 folkskolelar. H. Wimmermark
froken E. Schoug
1930 fru M. Pettersson
froken E. Quensel
med.lic. froken E. Otterstrom
overlararinnan froken M. Holmgren
" froken H. Norgren
Fru E. Nilsson

Fattigviirdsstyrelsen
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1915 froken E. Quensel, ord. kretsdirektor
froken E. Schoug „
froken D. Herslow "
Fru A. Stenberg, suppl. kretsdirektor
1930 froken D. Herslow, vice ordforande
Fru E. Nilsson
froken E. Quensel
Fru M. Persson
froken E. Schoug
Fru A. Ekberg-Akesson
Fru handelsidkerskan Anna Stenberg

Ord. Suppl.

x

x

x
x
x

x

x
x

x
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Styrelse/nanind

ter

Ledamoter

Ord. Suppl.

Fru I. Holtze
Flensburgska
vardanstalten

1915 Fru E. Quensel
1930 Fru A. Stenberg
Fru A. Hellqvist

Folkskolestyrelsen med
fortsattningsskolan

1915

Fosterbarnsnamnden

1915

Hiilsovardsniimnden

x

x

folkskolelararinnan H. Wimmermark
froken E. Schoug
1930 E. Schoug
V. Hedenby
froken E. Quensel
Fru E. Tesch
froken K. Ekdahl
froken D. Herslow
froken E. Schoug
folkskolelararinnan M. Holmgren

x
x
x

1915 Ingen kvinnlig ledamot
1930
"

Kommunala mellanskolan 1915 Ingen kvinnlig ledamot
1930
Kommunala varmbadhuset 1915 Ingen kvinnlig ledamot
1930 handelsidkerskan fru A. Stenberg
Malmo stack skyddshem

1915 fru C. Gren-Nilsson
froken I. Herslow, ord.
froken A. Stenkula
fru M. Persson
1930 fru M. Persson
froken A. Stenkula
handelsidkerskan fru A. Stenberg
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folkskolans uppfostrande roll och som instrument for kontroll samt rapportering
till barnavardsnamnd och fattigvardsstyrelse. Ingen av folkskolestyrelsens ordinarie
ledamoter var kvinna. Mojligen kan detta forklaras av kyrkans starka inflytande.
Halften av folkskolestyrelsens ledamoter utnamndes av gemensamma kyrkostamman.
Kvinnorna ar ofta ledamoter i flera namnder/styrelser samtidigt. Ebba Schoug var
t.ex. ledamot i fyra namnder 1915 och Anna Stenberg i lika manga 1930. Att viga
sitt liv at andras barn var uppenbarligen en sak for den ogifta kvinnan. "FroLlama"
dominerar helt bland de kvinnliga ledamoterna i fosterbarnsnarnnden och bamavards
namnden. Samtliga kvinnliga representanter for arbetstagarna i arbetsformedlingen
var ogifta, trots att atskilliga arbetstagare Mom arbetarklassen var gifta. Det dr ocksa
tydligt vilken nyckelroll lararinnorna spelade i den kommunala verksamheten.
Det fanns ett val etablerat natverk for socials och politiskt intresserade kvinnor
i Malmo. Till dessa horde bl.a. Malmo kvinnliga ovningsklubb och Malmo Damsallskap. Kommunalt verksamma kvinnor sasom froken Andrea Stenkula, Ellen
Quensel, fru Marta Dieden, froken Ina Herslow, froken Maria Cronquist, jur.
kand. och e.o. hovrattsnotarien Elisabeth Nilsson samt Anna Stenberg, var aktiva i
Malmo Damsallskap. Av namndsledamoterna var fru Mathilda Persson, jur. kand.,
froken Elisabeth Nilsson och fru Anna Stenberg medlemmar av LKPR.59 Antalet
kvinnor dr betydligt storre i fattigvardsstyrelsen och barnavardsstyrelsen 1930 in
1915. Detta beror i sistnamnda fall frarnst pa att en ny barnavardsnamnd 1926
ersatt fosterbarnsnamnden och gamla barnavardnamnden, och att verksamheten
vuxit pa grund av inforandet av barnavardsmannainstitutionen 1918. Av sammanlagt
9 ordinarie ledamoter var 4 kvinnor 1930 (motsvarande siffror for suppleanter dr 7
mot 2). I fattigvardsstyrelsen var 6 av sammanlagt 17 ordinarie ledamoter kvinnor,
dvs. dubbelt sa mariga mot 1915 (da antalet ordinarie ledamoter var 16). Genom
valet av froknarna Dora Herslow och Ebba Schoug 1913 fick fattigvardsstyrelsen
sina forsta kvinnliga ordinarie ledamoter. Som vantat var samtliga ordforande och
vice ordforande poster besatta med man. Inforandet av allman rostratt och socialdemokratiskt maktovertagande har i forvanansvart liten utstrackning inverkat pa
kvinnors representation i kommunens namnder och styrelser.

Kvinnlig representation i stadsfullmaktige
Av sammanlagt 54 ledamoter bestod under hela 1910- och 20-talet den kvinnliga
representationen i stadsfullmaktige som hogst av sex personer. Handelsidkerskan
Anna Stenberg valdes som forsta kvinna in i Malmo stadsfullmaktige vid 1910 ars
kommunalval.6° Hon var uppsatt som fjarde kandidat i sin valkrets pa Arbetarpartiets
valsedel och for perioden 1911-1914. Den 4 december 1917 placerades Stenberg som
forsta namn i fyllnadsvalet efter socialdemokraten och statsradet Varner Ryden, som
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lamnat kommunalpolitiken for att hell och hallet kunna agna sig at rikspolitiken.
Nasta kvinnliga fullmaktige blev handelsidkerskan Kristina Frank, som 1912
placerades som det Frisinnade partiets forsta namn i sin valkrets. Hon lamnade
kommunalpolitiken redan 1916. Vid samma val sattes Anna Herslow upp som andra namn i sin valkrets for Borgerliga partiet och fick en plats i fullmaktige 1913.
Genom 1912 ars val fick siledes samtliga partier var sin kvinnlig ledamot. Da dessa
placerats relativt hogt pa valsedlarna, forefaller det som om partierna varit angelagna
om att atminstone ha en kvinnlig representant i fullmaktige. Kanske var detta ett
fors& att blidka lcvinnororelsen utan att for den skull behova "offra" alltfor manga
manliga kandidater.
Kommunalvalet 1919, som var det forsta efter borttagandet av den 40-gradiga
rostskalan, innebar ett genombrott for den kvinnliga representationen i fullmaktige.
Anna Herslow for Sund Samhallsutveckling, Anna Stenberg och hennes partikamrat
folkskolelararinnan Kerstin Hellgren, valdes for en fyraarig mandatperiod, som dock
i sistnamnda fall inte fick nagon fortsattning. Dessutom valdes e.o. hovrattsnotarien
Elisabeth Nilsson som De frisinnades kandidat (omvald 1922 for fyra ar) och fru
Anna Linder samt overlararinnan Matilda Holmgren som arbetarpartiets kandidater,
for tiden 1 april 1919 till och med 31 december 1920 (varav Holmgren blev omvald
1920 och1922 och Linder 1922 for fyra ar). Darmed var fyra av sammanlagt sex
kvinnliga ledamoter socialdemokrater, vilket stod i proportion till partiets sammanlagda andel av fullmaktige. Ar 1922 blev bade Stenberg och Herslow omvalda
for en ny fyraarsperiod.

Fig 5. Anna Stenberg (1867-1956) valdes som
Maim&flirsta kvinnliga ledamot av stadsfidlmaktige
1910. Hon var bla. ordfiirande i Malmo socialdemokratiska kvinnoklubb 1903-1905 och i junidecember 1917 samt medlem av Malmo arbetarkommun.
Anna raknas som en av socialdemokratins kvinnliga pionjarer i Malmo. Hon varforst skoterska pa
Malmo hospital och blev ayskedad nar hon blev
fidlmaktigeledamot, senare handelsidkerska. Anna
Stenberg avled pa Dahlgrenska stiftelsen 1956 Pressklipp utan uppgifi- om ursprung. Arbetarrorelsens
arkiv i
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Den 17 mars 1925 valdes gymnastikdirektoren froken Maria Karrberg som ersattare for grosshandlaren Urban Gronquist for tiden fram till den 1 januari 1927 och
1926 atervaldes Anna Herslow och Matilda Holmgren. Anna Herslows politiska
karriar gick mot sitt slut 1930. Anna Stenberg, Anna Linder, Elisabet Nilsson och
Maria Karrberg slutade alla som fullmaktige under 1926. ter 1930 fanns, forutom
Anna Herslow, endast tva kvinnliga ledamoter i fullmaktige: froken Maria Cronquist,
som Fitt sin plats genom fyllnadsval for perioden 1930-31 och Matilda Holmberg.
Att "kvinnofragorna" inte stod hogt i kurs under det begynnande 1930-talets ekonomiska kris, visar sig saledes i en tillbakagang i den kvinnliga representationen i
fullmaktige. Forst 1939 fick stadsfullmaktige sju kvinnliga ledamoter, dvs. en ledamot
mer an nal de var som flest under 1920-talet.6'

Fig. 6. Anna Herslow (18681963) var borgerlig ledamot av
stadsfullmaktige 1913-1930.
Hon var dotter till lektorn och
redaktoren Carl Christian Peter
Herslow och Hulda Wilhelmina
Tranchell. Hon tillhor en av de
mest aktiva inom kvinnororelzen
i Malmo, med atskilliga uppdrag
i stadens socialt verksamma ftreningsliv. Nur hon var i 20-arsaldern flyttade hon med sina
foraldrar till Meister Nilsgatan 1.
Efirrfiriildrarnas dod bodde hon
och system Dora, oven hon aktiv
i kvinnororelsen, kvar i fliraldrahemmet under hela sitt vuxna liv.
Visitkort i Einar Bagers samling,
MSA. Fotograf Alvar Platen.
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Fig. 7. En avnra "Stenbergska villor"— damtoaletter — varav denna placerad vid Mdlevdngstorget
(settfrein Skolgatan), tillkomna pa initiativ av Anna Stenberg.
Foto: Atelier Jonn, MSA:s bildsamling.

Motioner i stadsfullmaktige
Anna Stenberg, Nils Skogh och Johannes Lundahl motionerade i april 1912 om
avgiftsfritt upplatande av rum at Nationalfbreningen mot emigration och Skanska
foreningen for socialt arbete inom arbetsformedlingsanstaltens lokaler (prot. 10, § 229,
Bih. 168). Da denna forening agnade sig at avgiftsfri radgivning at arbetssokanden
beslutade stadsfullmaktige i enlighet med motionarernas forslag.
I november 1911 behandlades Anna Stenberg och Anton Hjalmarsson motion
om en undersokning av bostadsfOrhallandena i Malmo och inforande av bostadsinspektion (prot. 12, § 238, Bih. 131). Det konstateras att hyror och tomtpriser stigit
hogst vasentligt som en foljd av industrialiseringen och den okade inflyttningen till
staderna. Vidare framhalls att "Karnpunkten i denna fraga ar att bereda sunda bostader at samhallets medlemmar. Ju tatare befolkningen inom ett begransat omrade
tranger sig tillsamman, desto kraftigare maste sarskilda atgarder i hygieniskt ayseende
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tillgripas". Exempel pa genomforande av Adana bostadsinventeringar kunde hamtas
fran andra svenska stader och i &riga Europa. "Nar man betanker vilken oerhord
roll bostadsfragan spelar for arbetarens familje- och hemliv, for den allmanna hygienen i samhallet, for det sociala, ekonomiska och moraliska tillstandet i var stad, for
det uppvaxande slaktets halsa och utveckling, torde ingen kunna sta till svars med
att undanskjuta atminstone en undersokning av vara bostadsforhallanden", skriver
Stenberg och Hjalmarsson.
Motionen tillstyrktes av stadslakare August Fornmark, som bedornde att tva "bitraden" under 1 — 1 V2 ars tid horde hinna besoka mellan 3000 —4000 lagenheter per ar.
I yttrandet framhalls att "Enligt vunnen erfarenhet synas kvinnor vara battre lampade
an man for det ofta grannlaga inspektionsarbetet". Halsovardsnamnden hemstallde
dad& uttryckligen om stadsfullmaktiges beslut att tillsatta rya bostadsinspektriser.
En av de starkaste padrivarna for att losa arbetarklassens bostadsproblem var FBF.
Redan 1907 bildade forbundet tillsammans med Sodra Sveriges byggnadstekniska
samfund en gemensam kommitte for att dels genomfora en egen undersokning av
de bostadssanitara forhallandena i Malmo, dels utova lobbyverksamhet for inrattande av en kommunal bostadsinspektion.62 En egen undersokning i mindre skala
genomfordes pa frivillig basis i samarbete med stadens forsamlingsdiakonissor. Kommitten ansag dock att det kravdes en betydligt mer omfattande inventering av stadens
bostadsbestand och yrkade pa inrattandet av en obligatorisk bostadsinspektion.
Stadsfullmaktige beslutade enligt Fornmarks yttrande, att dels forstarka halsovardsnamndens anslag med 4000 kronor for namnda andamal, dels tillsatta en kommitte
med sju personer for utredande av "mojligheterna for staden att tillgodose behofvet
of sunda och hyresbilliga arbetarebostader". Trots att den tyngsta remissinstansen i
arendet (halsovardsnamnden) ansag att kvinnor var bast lampade att bedoma bostadssociala fragor, valdes ingen kvinna som ledamot i kommitten. Till dessa horde
daremot stadsarkitekten Salomon Sorensen, medicine doktorn P. Bergman och nagra
representanter fran byggbranschen (1911, prot. 13, § 246).
Den mest spektakulara motionen av Anna Stenberg rorde behovet av uppforande
av offentliga toaletter for kvinnor (1912, prot. 4, § 71, Bih. 4). I den i mars 1912
behandlade motionen skriver hon: "Ett forhallande, som ofta berorts enskilt, Wen
om det icke med nagon styrka forts fram offentligt eller till vederborande myndigheter, dr bristen pa toiletter for kvinnor samt de forhallandevis hoga avgifter, som
for narvarande fordras for begagnande av de, som redan finns." Forutom allmanna
rattviseskal anfor hon medicinska skal och det faktum att kvinnor ofta vistas ute i
sallskap av sma barn, som behover hjalp med sina toalettbestyr. Detta problem hade
flera ganger behandlats i Malmo kvinnliga diskussionsklubb och inom de kvinnliga
sjukkasseorganisationerna. Av de befintliga toaletterna, belagna i stadsparken, vid
varmbadhuset, Foreningsgatan vid Rosqvistslca stiftelsen och Davidshallsbron, var
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endast den sistnamnda lamplig for kvinnor. Anna Stenberg yrkade pa ytterligare
fyra offentliga toaletter som i forsta hand borde vara avgiftsfria. I april samma ar
beslutade stadsfullmaktige att bifalla motionen (prot. 5, § 81). Enligt av dratselkammaren upprattade ritningar skulle toaletter uppforas vid Foreningsgatan vaster om
Rosquistska stiftelsen, Mollevangstorget, Ostra infartsbron och vid Fisktorget.
I april 1914 behandlades Anna Stenbergs motion om att ansla medel for anordnande av demonstrationskurser i matlagningfir "husmadrar och fabriksarbeterskor" (prot.
5, § 98, Bih. 9). Dessa skulle arrangeras av kommunens levnadskostnadskommitte,
dar hon sjalv var ledamot. Enligt Stenberg var det allmant kant att "husmodrar inom
arbetareklassen i allmanhet icke aro sa kunniga i hushallsbestyr, som de behovde och
borde vara". Sadana kunskaper ansags sarskilt viktiga i radande dyrtider och hade
anordnats av folkskolestyrelsen sedan 1906. Antalet kurstillfallen skulle vara 10 och
hallas tva ganger i veckan. Eleverna skulle fa grundlaggande kunskaper i matlagning
(inkl. tillagning av vegetariska ratter), bakning, konservering och att fora kassabok
over matkostnader. Aven denna motion vann stadsfullmaktiges gillande som beviljade
det begarda anslaget pa 1000 kronor.
Tjanarinnornas daliga arbetsvillkor och laga sociala status var ofta pa agendan
morn kvinnororelsen. I juli 1919 behandlades en motion av Anna Stenberg om
inriittande av en fackskola for tjanarinnor m.m. I denna heter det: "Fragan om en
tjanarinnornas fackskola i Malmo har varit pa tal vid olika tillfallen, salunda har
Fredrika Bremerforbundskretsen diskuterat fragan och omfattat densamma med
intresse och sympati, avensom har tjanarinneforeningen uttalat onskvardheten av
att fa en dylik fackskola till stand" (prot. 8, § 206, Bih. 182). Stenberg anmarker
att i flera andra typiska kvinnoyrken har inforande av yrkesutbildning medfort en
hojning av lonenivan och statusen. Det gallde att locka flera unga kvinnor till yrket
eftersom bristen pa "dugliga" tjanarinnor var stor. I motionen foreslas att denna skola
aven skulle erbjuda en kortare kurs for kvinnor som tanker inga aktenskap. Stadsfullmaktige beslutade att tillsatta en kommitte bestaende av fern personer med uppdrag
att utreda fragan (prot. 9, § 220). Valet foll pa fyra kvinnor och en man: namligen
fruarna Anna Stenberg och Elisabeth Quensel samt froknarna Gunny Nelson och
Emma Levin. Den manliga ledamoten var forestandaren for arbetsformedlingsanstalten Nils Skogh.
I oktober 1922 vackte Matilda Holmgren, Anna Linder, Kerstin Hellgren och Anna
Herslow en gemensam motion om Malmo kvinnliga gymnastik- och idrottsforenings
tillgang till stora simhallen i kommunala varmbadhuset (prot. 9, § 267, Bih. 230).
Foreningen hade tidigare erhallit bidrag av kommunen for att bedriva simundervisning under vintertid. Motionen ingays med anledning av badhusstyrelsens ayslag
den 3 mars63 pa foreningens begaran om att nagon eftermiddag i veckan efter 14.00
fa anvanda stora simhallen inklusive omkladningsrum och bastu, som tillhorde bad71
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husets manliga avdelning. Denna var betydligt stone an den kvinnliga avdelningen.
Dar fanns t.ex. plats for 71 personer i omkladningsrummet, mot 18 i den kvinnliga
avdelningen. "Riktigast yore ju [— papekas i motionen att damerna hade sin egen
simhall. Under dessa ekonomiskt tryckta tider dr det kanske olampligt att yrka pa
anlaggande av en dylik, men a andra sidan kunde val, nar mojligen andra nodhjalpsarbeten ordnas, aven denna sak komma pa tal. Visserligen papekade badhusstyrelsen,
att sa fa kvinnor begagna sig av baden, men da kvinnorna aldrig haft sin egen simhall,
kan ju jamforelsen mellan deras och mannens badfrekvens ej bli rattvis."
Vid en under vintern 1921 genomford forsoksverksamhet hade foreningen en
dag i veckan fats tillgang till den manliga badavdelningen. Detta hade, enligt badhusstyrelsen, gett upphov till hogljudda protester och klagomal fran mannen, som
blivit hanvisade till den kvinnliga badavdelningen. Ett annat skal for ayslag var, att
badhusstyrelsen fatt vidkannas %duster pa grund av minskade badintakter. Badhusstyrelsen hade visserligen erbjudit foreningen tva andra tider: sondagar 10.00-11.00
och tisdagar 12.00-14.00, men dessa tider ansags for snavt tilltagna och passade illa
for saval yrkesarbetande kvinnor som for skolbarn. De anslagna tiderna medfiirde
enligt motionen att skolbarn pa grund av skolarbetet inte kunde beredas simundervisning, vilket bade svenska livraddningssallskapet och kungl. skoloverstyrelsen ansag
horde inforas som obligatorium.
Stadsfullmaktige bordlade fragan till nasta sammantrade, eftersom motionen
dragits tillbaka i avvaktan pa en ny motion i samma kende (prot. 10, § 274). Enligt
den nya framstallningen i arendet hade man "noga satt sig in i folkbadstyrelsens
skal for aystyrkande av motionen" (prot. 11, § 322, Bih. 285). Nu begarde man att
simhallen skulle fa disponeras av foreningen en dag i veckan mellan 15.00 och 18.30.
Om kvinnornas badning inskranktes till sistnamnda klockslag, yore det fritt fram for
man att anvanda bassangen 19.00-20.00. Da antalet badande var storst vid denna
tid, skulle inte heller den ekonomiska forlusten bli sa stor for badhusstyrelsen. Det
framhalls att det bara dr fraga om en forsoksverksamhet under varterminen 1923.
Anledningen till att man aterkom i arendet var "att badkulturen inom det kvinnliga
Malmo alltjamt behover all den tillvaxt, som kan astadkommas; mannen ha har fart
ett mycket stort forsteg, medan kvinnorna, som ju dock aro det storre antalet, blivit
betydligt efter, detta kanske delvis beroende pa att deras avdelningar i badhus och
simhall icke aro lika lockande till bad". Till grundproblemet horde att badhusets
kvinnoavdelning var klart underdimensionerad och otillracklig for saval bastubad
som simning och simskoleverksamhet.
Som argument mot dem som ansag det olampligt att kvinnor och man anvande
samma simhall papekas att detta i langt storre utstrackning skedde i t.ex. Stockholm,
Norrkoping och Landskrona. Arendet tycks ha blivit en het potatis for stadsfullmaktige, som overlat till badhusstyrelsen att bestamma vid vilka tider under en dag
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i veckan som stora simhallen skulle upplatas till Malmo kvinnliga gymnastik- och
idrottsforenings medlemmar. Kvinnornas agerande visar att de var beredda att ta
strid i en fraga som gallde kvinnors lika ratt till bad och simning som man. Sex ar
senare, narmare bestamt 1928, begarde Anna Herslow i en motion pa den kvinnliga
gymnastik- och idrottsforeningens vagnar, att badpriset skulle sankas for folkskoleflickorna fran 40 ore till 25 ore (prot. 9, § 271, Bih. 237). Denna sankning skulle
dock endast galla under mandagar och under forutsattning att flickorna infann sig
klassvis med sin lararinna. Stadsfullmaktige beslutade enligt lagda forslag, med villkor
att badningen agde rum fore klockan 17.00.
Tydligen utgjorde cykeltrafiken ett problem i Malmo, for i mars 1926 foreslog
Anna Herslow och Anna Stenberg i en motion infiirande av registrering av cyklar (prot.
nr 3, § 78, bihang nr. 57). Av motionen framgar att "Icke sallan bliva fotgangare
pakorda och till och med skadade av vardslosa cyklister, vilka sedan fortast mojligt
begiva sig fran platsen for undga efterrakninger". Polismastare Schaar papekar i sitt
yttrande att poliskammaren vid tva tidigare tillfallen inte fan gehor for sina framstallningar hos stadsfullmaktige om inforande av registrering av cyklar. I yttrandet
raknas en rad stader upp dar registrering av cyklar funnits lange. Antalet cyklar i
Malmo beraknas till hela 50 000. Arendet bordlades till nista sammantrade som
den 23 april beslutade att inte bifalla motionen (prot. 4, § 89).
Den 16 februari 1927 skrev Anna Herslow och socialdemokraten Matilda
Holmgren en motion om anstallande av en polissyster, som den 19 september 1930
var uppe till behandling i stadsfullmaktige (prot. 8, § 259, Bih. 223, Bil. 1). Att
det i 1927 ars budget for Wine, stad anslagits 200 kronor till kvinnligt bitrade
vid kroppsvisitation av anhallna kvinnor, ansag motionarerna peka pa behovet av
en sadan tjanst. Till polissysterns arbetsuppgifter skulle bl.a. hora att omhanderta
kvinnliga losdrivare och vissa grupper av vanartiga barn.
Motionen vann varken polisnamndens eller polismastare Yngve Schaars bevagenhet. Av polismastarens utredningar (Bil. 16-17), daterade 2 maj respektive 3 juni
1927, framgar att ordningspolisen under tidsperioden 1922-26 anhallit 252 kvinnor
och kriminalpolisen 963 samt att 333 kvinnor kroppsvisiterats under samma tidsperiod. Antalet omhandertagna barn var 466. Vid ordningspolisen var det "tamligen
sallsynt" med kroppsvisitering som utfordes genom sa kallad ytlig visitering. Daremot
var visitering vanligare forekommande hos kriminalpolisen, da det aven kunde bli
fraga om forvaring i arrestlokal. Visiteringen genomfordes av en av polisens staderskor eller av sarskilt tillkallad kvinnlig fralsningssoldat. Fralsningsarmen bitradde
aven polisen i de fall kvinnor omhandertogs efter att ha forsokt ta sitt liv och vid
omhandertagande av barn. Polismastare Schaar ansag att en polissyster inte skulle
racka for att ersatta staderskan och de frivilliga insatserna fran Fralsningsarmen. En
polissyster maste ha ett eget tjansterum, vilket inte kunde erbjudas "inom polisverkets
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Fig. 8. Matilda Holmgrens och Anna Herslows motion om anstdllande av polissyster.
Stadsfidlmaktige i Malmo, EI:88. Foto: Bo 0. Andersson, MSA.
ytterst knappt tilltagna lokaler". Det skulle aven medfora betydande merkostnader
att anstalla en polissyster, som inte bedomdes sta i proportion till nyttan.
Behandlingen av arendet foljdes med stort intresse av kvinnororelsen i Malmo. Nar
man genom pressen fick reda pa polisledningens installning, ingays den 30 maj 1927
en skrivelse till stadsfullmaktige till stod for motionen64. Denna skrevs under av inte
mindre an tolv kvinnoforeningar och rya representanter for stadens barnavardsman,
samtliga kvinnor. Vart att notera i sammanhanget är att aven forestandarinnan for
Fralsningsarmens raddningshem tillhorde undertecknarna. I skrivelsen papekas att
"polissysterinstitutionen varken är nagot oprovat eller okant har i landet, a Stockholm och Goteborg sedan atskilliga ar haft polissystrar anstallda, vilka arbetat med
gott resultat och visat sig fylla ett verkligt behov". Man ansag att det "for en stad av
Malmos storlek var ett oavvisligt behov, att det inrattades en befattning av den art
och omfattning, som ovannamnda motionarer foreslagit".
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PI beredningsutskottets begaran fick barnavardsnamndens ordforande radman
Nils Ryding, vice ordforande kyrkoherde Hagbard Isberg och Matilda Holmgren
den 14 april 1929 i uppdrag att uppratta ett forslag till yttrande." I detta konstateras att en betydande andel av de barn som varit formal for insatser, "dessforinnan
blivit omhandertagna och underkastats forhor av polisen". Barn som blir fords till
polisstation fick inte behandlas som vuxna utan hansyn maste tas till deras alder och
psykiska beskaffenhet. Dessa barn riskerade att komma i kontakt med "kriminella
och demoraliserande vuxna personer" pa polisstationen. En val kvalificerad polissyster skulle kunna Ora en betydande insats for att forbattra polisens behandling
av flickor och unga kvinnor, sarskilt i fall nar det var fraga om "sexuella forvillelser".
Av yttrandet framglr aven att det i regel borde "tillkomma polissystern att ledsaga
for skyddsuppfostran omhandertagna barn samt kvinnlig ungdom under fard till
skyddshem".
Trots alla i yttrandet uppraknade verksamhetsfalt for en polissyster iftigasatts
arida behovet med tanke pa det relativt rataliga antalet flickor "som efter %their hos
polisen blivit foremil for Itgard fran namndens sida". Denna slutsats ger intryck av
att enbart tillkommit for att motivera ett aystyrkande. Vid namndens behandling
av forslaget till yttrande den 12 februari f011ande ar, visade det sig att beredningskommitten inte var enig.66 Bade vice ordforande kyrkoherde Hagbard Isberg och
Matilda Holmgren forklarade att de endast kunde godkanna forslaget om det aktuella
stycket stroks. Ordforanden forklarade att han endast kunde godkanna yttrandet i
oforandrat skick (han hade sjalv formulerat det). Men namnden gick pa Isbergs och
Holmgrens linje och beslutade att det aktuella slutstycket i yttrandet skulle utga.
Ordforanden reserverade sig och framholl att det hittills inte forekommit nagot
olampligt pl polisstationen och att foraldrar eller anhoriga lika garna kunde narvara
vid polisforhor etc. (i denna reservation instamde aven herr Klinglund). DI samtliga
fyra kvinnliga ledamoter narvarande vid det aktuella tillfallet, segrade Holmgrens
och Isbergs linje.
Fragan om polissyster utgjorde endast en detalj i en storre organisationsutredning,
som polisnamnden utforde pa uppdrag av stadsfullmaktige. I sitt utlItande kin den
19 oktober 1929 instamde polisnamnden i polismastarens synpunkter (1930, Bih.
223, Bil. ). Det ansags helt tillfyllest att visitering och omhandertagande av barn och
kvinnor aven i fortsattningen fick skotas av en av polisens staderskor eller kvinnliga
fralsningssoldater. Detta var en betydligt billigare losning an att anstalla en fulls
kompetent polissyster. Man menade aven att befintliga lokaler inte lampade sig for
kvinnlig personal. Vid polisnamndens undersokning av forhallandena i Stockholm,
Goteborg och Kopenhamn foretogs intervjuer av polisbefal. I Stockholm hade en
kvinnlig stadsfullmaktigeledamot med stod av FBF och andra kvinnoorganisationer
vackt en motion om utvidgande av de sex polissystrarnas verksamhetsomrlde till
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att "aven omfatta patrullering samt avhallande av forhor med kvinnor och barn".
Vid forfragningar om polissystrarnas arbetsinsatser hade svarats "att dessa val yore
till gagn i en del hanseenden i polistjansten men dock icke kunde anses hava nagon
storre mission att fylla". Samma attityd hade namnden mott inom poliskaren i
Kopenhamn. Det hade lite syrligt anmarks att det hos kvinnosakens foresprakare i
Danmark blivit en "trosartikel" med polissystrar. Vad som i forsta hand behovdes var
manliga poliser och att det "mangen gang yore svart att veta, vartill de i polisens tjanst
anstallda kvinnorna skulle anvandas". Matilda Holmgren lat sig inte ayskrackas av
allt motstand fran polisledning och stadsfullmaktige. 1934 aterkom hon med en ny
motion i samma arende som resulterade i att fern kvinnliga skrivbitraden anstalldes,
varav tva med hogre kvalifikationer, sa att de vid behov kunde tjanstgora som polissyster. En av dem var enligt Holmgrens rekommendation utbildad sjulcskoterska.67
Nar staden overlamnade tomtmark till staten for uppforande av en byggnad for
lansstyrelsen, gick Foreningen for friluftslekar miste om en idrottsplats i Rorsjostaden.
Foreningen vande sig darfor i oktober 1929 till stadsfullmaktige med anhallan om
anordnande av en ny lek- och idrottsplats vid Sorgenfriskolan. Foreningens begaran
upptogs som motion av Anna Herslow och Matilda Holmgren i december samma
ar (1930, prot. nr 11, § 359, Bihang 379). Behovet av en ny idrottsplats motiveras
enligt foljande: "Da intresset for friluftslek och idrott har i staden alltjamt tilltager,
beroende delvis pa att i skolorna numera undervisas i dessa amnen, da i laroverken
idrottsdagar anordnas, for vilket andamal laroverken onska okat utrymme pa foreningens lekplatser, och da stadens manga idrottsklubbar alltjamt aro i behov av traningsplatser, kommer denna inskrankning av lekplatsarealen att under nastkommande
ar walla betydande svarigheter." Stadsfullmaktige beslutade att ge dratselkammaren
i uppdrag att anlagga en ny lek- och idrottsplats norr och Oster om Sorgenfriskolan.
Initiativtagaren Matilda Holmgren, som var rektor for Sorgenfriskolan, hade under
en studieresa i USA inhamtat moderna pedagogiska principer dar stor vikt lades vid
friluftsaktiviteter och idrott. Genom sin motion fick hon tinging till en nyanlagd
lek- och idrottsplats at sina skolelever.

Sammanfizttning
Kvinnororelsens viktigaste fragor vid 1900-talets borjan var kampen for politisk
rostratt och reformering av aktenskapslagstiftningen. Natverken var val utvecklade
inom kvinnororelsen och de mest aktiva kvinnorna var ofta medlemmar i flera kvinnoforeningar samtidigt. Det fanns en bred samsyn mellan borgerliga och socialdemokratiska kvinnoforeningar betraffande problemformulering och politiska krav som
rorde kvinnors rattsliga och socials villkor. Aven om de politiska skiljelinjerna inte
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var sarskilt patagliga vid denna tid, ar det slaende ofta som kvinnliga fullmaktigeledamoter med olika politisk hemvist lagger fram gemensamma motioner. Initiativet
verkar ofta ha kommit fran stadens kvinnoorganisationer, som bedrev en effektiv
lobbyverksamhet. I synnerhet socialdemokraten Anna Stenberg tycks ha haft mycket
goda relationer med FBF. Tva av hennes motioner har uppenbart tillkommit i nara
samverkan med stadens "fredrikor". De kvinnliga fullmaktigeledamoterna kande
sakert minst lika stor lojalitet med "sina" partipolitiskt obundna kvinnoorganisationer,
som med det egna partiet. Inom den socialdemokratiska kvinnororelsen var dock
den fackliga forankringen och lojaliteten med partiet mycket stark. Som medlemmar
av FKPR, som var partipolitiskt fristaende men dominerat av kvinnor fran medeloch overklassen, kande sig de socialdemokratiska kvinnorna i viss man asidosatta.
Detta framgar inte minst av den socialdemokratiska kvinnliga diskussionsklubbens
protokoll fran 1900-talets borjan.
Den komplementara synen pa Icon och kvinnans roll i samhallet utgor ett standigt
aterkommande tema i kvinnororelsens protokoll. Genom att argumentera for samhallets behov av "kvinnliga" insatser och "kvinnliga" synpunkter, ville man dampa mannens radsla for konkurrens pa arbetsmarknaden och pa olika nivaer inom politiken.
Men kraven pa delaktighet i den demokratiska processen formuleras utan omsvep
som en fraga om rdttvisa: eftersom kvinnor har samma skyldigheter som man, bor
de aven ha samma rattigheter! Redan vid sekelskiftet forsokte kvinnororelsen in
kvinnor i skolrad och fattigvardsstyrelser. Kommunalpolitiken betraktades som en
viktig plantskola for en framtida roll i rikspolitiken. Synen pa kvinnor i allmanhet
och arbetarkvinnor i synnerhet, som okunniga, konservativa och ensidigt familjefokuserade, framskymtar har och dar i foreningsprotokollen. Det fanns en stark
ambition att genom foredrag, studiecirklar och lanebibliotek, vidga vyerna och vacka
kvinnornas intresse for samhallsfragor. Samtliga kvinnoforeningar arbetade energiskt
for att traria kvinnor i foreningsteknik och offentligt upptradande.
Undersokningen av den kvinnliga representationen i namnder och styrelser i
Malmo 1915 respektive 1930 visar flip overraskande, att kvinnliga ledamoter — med
ett undantag — endast var representerade i ledningen for "mjuka" forvaltningar. Det
demokratiska genombrottet och socialdemokratiska maktovertagandet i Malmo
1919 har i pafallande liten utstrackning f'att genomslag i den kvinnliga representationen 1930. Kvinnorna hade flest ledamOter i fattigvardsstyrelsen och var daligt
representerade i folkskolestyrelsen, dar kyrkan fortfarande verkade i konservativ
riktning. De ogifta kvinnorna intog en dominerande stallning bland de kvinnliga
kommunalpolitikerna.
Slutligen kan konstateras, att kvinnliga motioner med "konsneutralt" innehall
hade goda forutsattningar att fa majoritet i stadsfullmaktige. Dessa arenden var
sannolikt val forankrade inom det egna partiet, innan de lades fram som motioner.

a
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Som exempel kan forslagen om undersokning av bostadsforhallandena i Malmo
och inforande av bostadsinspektion samt anordnande av ny lek- och idrottsplats vid
Sorgenfriskolan namnas. De manliga fullmaktigeledamoterna hade inte heller nagra
problem med motioner som syftade till att hoja kvinnors kompetens som husmodrar, t.ex. demonstrationskurser i matlagning eller anordnande av kurser i somnad.
Aven forslaget att utreda behovet av en fackskola for tjanarinnor (inkl. kurser for
unga kvinnor i beredskap att gifta sig) foil i god jord. Effektivare skotsel av hem och
hushall lag naturligtvis aven i de gifta mannens intresse. Daremot stotte kvinnorna
pa hardnackat motstand i fragor som hotade manliga privilegier eller uppfattades
som intrang pa manliga domaner. Till denna kategori hor t.ex. motionen om okat
oppethallande for kvinnor i kommunala varmbadhuset i Malmo och motionen om
inforande av polissyster. I bada dessa arenden uppbadades ett stort engagemang hos
kvinnororelsen i Malmo.
Att nominera en eller ett par kvinnor pa valbar plats var en sjalvklarhet for samtliga partier under 1920-talet. Dels var man angelagen att ha goda relationer med
kvinnororelsen som utgjorde en viktig opinionsbildare i samhallet, dels ville man
vinna kvinnliga roster. Sannolikt kande de fataliga kvinnliga ledamoterna att de hade
ett dubbelt uppdrag: att representera bade de kvinnliga valjarna och deras intressen
och det parti som nominerat dem.
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Fran gossko[a till samskota
Maimo fatinskola i ett genusperspektiv
AV KARIN EMBRO LARSSON

Nar rektor Salomon Kraft halsade eleverna valkomna till hostterminen 1959 i aulan
pa Malmo latinskola satt for forsta gangen 59 flickor i elevskaran - i ett traditionellt
laroverk som alltsedan starten 1406 endast varit tillgangligt for pojkar. Hur kom det
sig att flickorna borjade i denna traditionstyngda pojkskola? Hur kan man se detta
som en aterspegling av samhallsutvecklingen? Vilken roll spelade lararna?

Fig. 1. Rektor Salomon Kraft och de forsta flickorna pd Malmo Latinskolas trappa 1959.
Efter Samuelsson, s. 212.
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Med utgangspunkt i Malmo latinskola ger jag en kortare beskrivning av skolans
allmanna utveckling som kopplas till genusteorier och till samhallsutvecklingen.
Som material har jag anvant litteratur fran de olika amnesomradena och otryckta
kallor, framforallt kollegieprotokoll. De finns tillgangliga pa Landsarkivet i Lund
och i Malmo stadsarkiv. Genom nagra korta samtal med personer som arbetade som
larare under den aktuella tiden har det framkommit hur man kunde tolka de olika
fragorna pa individniva.

Malmo latinskola — en kort historik
Borgarna i Malmo ville i borjan pa 1400-talet starta en skola som var anpassad till
de egna behoven. De skolor som fanns sedan tidigare, katedralskolorna, utbildade
sina elever framst for kyrkans behov. De var belagna i stiftsstaderna och hade funnits
sedan 1000-talet.1 Dar utbildades pojkar i latin, kyrkosang och bibelkunskap for att
de skulle kunna utfora sina sakrala ambeten. Under medeltiden fick handeln en alit
stone betydelse. Borgarna behovde en skola som utbildade mot de krav som den
nya tiden stallde. For att oppna en skola behovdes tillstand och dad& vande man
sig till paven med en skriftlig forfragan. Paven Innocentius VII gav sin tillatelse den
15 februari 1406, och darmed kunde Schola Malmogense, Malmo skola, oppna.
Malmo latinskola har en ovanligt ling och intressant historia och omfattar manga
stadier av genomgripande forandring. Pa 1500-talet gick man fran katolsk till luthersk
konfession och da omorganiserades skolan till ett prastgymnasium, vilket 1537 utvecklades ytterligare till en latinskola. Pa 1660-talet borjade en forsvenskningsperiod
for att skolan skulle anpassas till att Skane blivit svenskt. I Sverige hade ett statligt
skolvasende byggts ut i och med 1649 ars skolordning. Da Skane blev svenskt kom
skolan att omfattas av den nya ordningen som fastslogs dar. Enligt den skulle det
finnas tre slags laroanstalter: trivialskolor, gymnasier och akademier. Trivialskolan
var fyraarig och kunde under de tva sista aren vara praktiskt inriktad. Dessa praktiska "linjer" kom man senare att kalla apologistsklasser. De klasserna ansags vara
forberedande for handelsbetonade yrken. De kom under 1700-talet att bli en egen
skolform. Gymnasiet var fyraarigt och kom att kallas for lardomsskola. Malmo skola
var bade trivialskola och gymnasium. De narmaste akademierna var universitetet i
Kopenhamn och — fran 1668 — universitetet i Lund.
Skolordningen fran 1649 inneholl inte endast en organisationsplan utan ocksa
metodiska anvisningar och kursplaner. Latin och kristendom var de viktigaste amnena men man kom ocksa att arbeta for "en felfri och vacker svenska". Darmed kan
man se ambitionerna att ett enhetligt rikstalsprik skulle utvecklas. Fran 1680 blev
svenskan det officiella spraket i Skane.2
De pedagogiska och metodiska beskrivningarna som angays i skolordningen visar
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statens ambitioner for det svenska skolvasendet. Men den faktiska situationen pa
skolorna kunde markant skilja sig fran statens onskemal. Om Malmo skola finner
man att skolan under langa tider var i ett daligt skick och att undervisningen var
knapphandig och under vissa perioder lag undervisningen helt nere.
1800-talet
Perioden 1809-1880 var fylld av reformplaner for laroverkens del. Samhanet
forandrades och utbildningen skulle anpassas till att kunna bidra till samhallsutvecklingen. Naringslivet expanderade och med det foljde nya yrkesgrupper med
nya arbetsuppgifter. De borgerliga grupperna fick stone inflytande och for dessa
manniskor framstod den gamla lardomsskolan som foraldrad. Ett exempel pa att nya
tider borjade rada var att tekniska elementarlaroverk kom att inrattas i flera svenska
stader, aven i Malmo pa 1850-talet.
1849 utfardades en ny laroverkstadga som var anpassad till de nya samhallsforhallandena. Man inrattade en reallinje med befrielse fran latin, grekiska och
hebreiska. For att fa tilltrade till universiteten fanns dock kravet att ha kunskaper i
latin. Det betydde i praktiken att reallinjens elever var utestangda fran akademiska
studier. Det kom att galla fram till 1891, a latinkravet upphorde.3
Fore 1863 fanns inte krav pa nagon formell skolgang for tilltrade till universiteten. I stallet anordnades sarskilda intradesprov vid universiteten vilka benamndes
studentexamen. Hur eleverna fa' tt sina kunskaper kunde variera. Fram till 1830-talets borjan kunde eleverna ha gatt ut trivialskola, gymnasium eller bedrivit enskilda
studier. Men alltmer borjade en praxis att to form och eleverna forberedde sig for
universitetet genom att studera pa gymnasier. 1863 formaliserades kraven, da en
ny studentexamen infordes. Denna examen forrattades nu pa gymnasierna, som en
garanti for att tillrackliga kunskaper for hogre studier erhallits.
For att forsoka att fa en enhet i det brokiga forfarandet vid antagningen till universiteten inrattades den s.k. Laroverksrevisionen som var ett organ med uppgift
att granska verksamheten vid laroverken. I en sadan revisionsrapport fran 1824
anmodades Malmo latinskola att skicka in handlingar med beskrivningar av skolans
arbete. Har ges en bild av forhallandena inom skolan och de problem som fanns.
Fragan om tillrackliga kunskaper infor fortsatta studier pa universitetet var central.
Biskop Faxe, som var eforus4 klagade Over att man inte skiljde pa "fullstandig och
ofullstandig studentexamen"5. Dimissionsexamen som denna examen kallades var en
slags informell examen och skulle vara en garanti for gedigna kunskaper efter ayslutad
skolging. Aven efter studentexamens inrattande anvandes ordet dimissionsratt for
de skolor som bade rat att genomfora studentexamen.
Manga pojkar slutforde gymnasiet men avlade inte dimissionsexamen dad& att
man inte tankte sig nagon akademisk karriar. Uppgifterna gar isar om vilka yrken
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dessa pojkar kom att agna sig at. I sin historik over latinskolan skriver Gunnar
Samuelsson att de fiesta, 90 %, var blivande praster.6 I borjan pa 1800-talet kravdes
inte nagon fortsatt utbildning for praster. De formella kraven ansags annu inte sa
viktiga.7 Skolan kom dad& att karaktariseras som en ren "prastutbildningsanstalt"8
vilket den varit sedan 1500-talet.
I Artur Evers historik framkommer det att den overvagande delen av de elever
som slutade skolan utan examen agnade sig at hantverk, handel eller arbetade i
"skrivstaten" och att ett fatal blev sjoman eller militarer.9 Detta dr en paminnelse
om att det fanns fler yrkesgrupper som behoyde skolutbildning. Dessa elever fanns
i de apologistklasser som horde till skolan efter flytten till Dringenbergska garden
1827. Dessforinnan hade man inte haft plats for apologistklasser pa skolan trots att
detta pabjudits.

iiiirovvrkshus frau 1529. 611 1827
Fig. 2. Det ursprungliga skolhuset vid S:t Petri kyrka. Ur Inbjudan till ofvervarande afarsexamen
vid Hogre elementarlaroverket i Malmo.
Ett langvarigt problem var att skolans lokaler var tranga. Skolan lag pa sjalva S:t
Petri kyrkas omrade i hornet av Master Nilsgatan och Sjalbodgatan. Rektor skriver
att "ett rymligare skolhus erfordras". De fyra lagre klasserna, som bestod av 70 elever,
laste tillsammans i samma rum. Ovasendet som uppstod av att vissa hade hoglasning,
andra skulle repetera efter lararen for att gemensamt memorera stycken ur Bibeln
eller Katekesen, hordes langt ut pa gatan. 1827 horsammades rektors onskan om
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Liirovorkshus friin 1.827 till 1879.
Fig. 3. Skolan efier flytten till den s k Dringenbergska gdrden. Ur Inbjudan till oftervarande of
drsexamen...
ett rymligare skolhus da skolan flyttade till Dringenbergska garden pa Vastergatan.
Dar fick alla klasser var sin sal i nedre plan och 'drama och rektor fick bostad pa
den andra vaningen.
Dringenbergska huset anvandes som skola fram till 1879 men redan pa 1850talet borjar man karma av trangboddheten igen.'° 1878 invigdes de nya lokalerna
dar Malmo latinskola nu ligger.

Fig. 4. Den nybyggda skolan 1878. Ur Inbjudan till oftervarande of arsexamen...
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Lararnas situation beskrivs ocksa i Skolrevisionens rapporter. Lonefragan var en
viktig fraga. Det berattas att Esaias Tegner engagerade sig i fragan eftersom hans son
Christoffer var larare pa Malmo latinskola under 1830-talet. Darfor far lonefragan
ett stort utrymme i skrivelsen till Skolrevisionen. Har beskrivs att lararna sjalva fick
samla in sin lon genom att bege sig ut pa landsbygden och fa den i form av sad av
de bonder som arrenderade skolans jordar. Linen kunde uppga till 85 tunnor korn
per ar. Detta system var det sa kallade prebendesystemet, vilket var det vanliga sattet
att avlona larare pa vid den har tiden. Lonesystemet var i en brytningstid mellan
lon in natura och monetar lon och 1849 uttalades det att for "larare utan prastbanan som slutmal ayskaffas naturahushallningen som grund for statstjanstemannens
avloningsforhallanden"ll. Laroverkslararnas loner var mycket daliga eftersom de till
1850-talet var exspektanstjanster, det vill saga tjanster, vilka forvantades att snart
bytas ut mot en prasttjanst med fast Ion. Lararna behovde dad& ibland extra bidrag i form av gavor, kollekt, matdagar osv. 1845 okades linen med 45% och 1856
beslutade riksdagen att normalstaten skulle fordubblas. Under slutet pa 1800-talet
fram till 1904 avvecklades systemet med lon in natura till forman for penninglon
och 1910 ayskaffades detta system aven for praster.'2
I kollegieprotokollet fran den 2 februari 1934 kan man lasa att kollegiet diskuterade
att overfora laroverkets lonejordar som sorterade under prasterskapets fralsejordar
till kronan.13 Trots att prebendesystemet inte langre gallde, fanns en efterslapning
gallande den alderdomliga strukturen pa sa satt att agandeforhallandena annu inte
hade reglerats.
1900-talet
1900-talet kom att bli en period av atskilliga forandringar. Allt fler elever borjade
att studera vid laroverk. Redan vid 1900-talets borjan hade realskolan fatt flytta till
S:t Petri, och nagra av de lagre klasserna fick lasa i det tekniska laroverkets lokaler.
"Trycket fran det stora folkhemmet"" var en realitet. Skolan behovde byggas ut och
fa battre och mer andamalsenliga lokaler. Framst gallde det de naturvetenskapliga
och tekniska institutionerna och gymnastiksalen som ansags otidsenliga. Senare
byggdes teckningssalar och ett frukostrum for eleverna. Ombyggnaderna var speciellt
genomgripande mellan 1958 och 1960 som en NO av att skolan fick krav pa sig
att ha ett storre innehall och skulle kunna erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter.
Idrottsdagar infordes och stone organisationskrav stalldes pa schemalaggare.15
Demokratiseringsprocessen visade sig pa olika satt. I stadgan fran 1933 reglerades
laramas mojlighet att bestraffa elever. Enligt stadgan skulle straffen mildras och det
patalades en allman forsiktighet i disciplinarenden.'6 Skolaga ayskaffades i och med
1927 ars laroverksstadga" men inte forran 1958 i folkskolestadgan.
Foraldramoten infordes under 1940-talet men i praktiken kom de sallan att
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genomforas. Det kan exemplifieras med ett citat fran skolans arsredogorelser under
1940-talet dar man kan lasa: "Nagot foraldramote har under lasiret ej forekommit"."
Efter 1950 holt man regelbundna foraldramoten och en foraldraforening startades
med sarskilda klassrepresentanter.
En skolskoterska anstalldes 1944 och under 1950-talet anstalldes en skolkurator.
I arsredogorelsen fran 1957 kan man lasa om skolkuratorns olika arbetsuppgifter.
Skolkuratorn skulle uppmarksamma elever som inte hade sitt foraldrahem pa studieorten, da det var vanligt att eleverna fick bo inackorderade, eftersom transporterna
fran hemmet ofta kunde vara alltfor tidskravande.
Bada dessa yrkesutovare var kvinnor och utgjorde ett stort said for !drama. Detta
kommer till uttryck i kollegieprotokollet nal- man skriver att "de underlattar arbetet
bade for lararna och rektor"19.
Namnandringar
I mitten pa 1900-talet intraffade ytterligare en stor forandring da flickorna fick tilltrade till Malmo latinskola, som mellan 1927 och 1958 hette Malmo hogre allmanna
laroverk for gossar. Nar riksdagen beslutade att flickor skulle fa tillgang till den statliga
laroverksutbildningen 1927, andrade skolan namn fran Malmo latinskola till Molino
hogre allmanna laroverk for gossar, just for att betona att laroverket var till endast
for pojkar. Men 1959 fick skolan — i samband med att skolan blev en samskola, dvs.
oppen for bade pojkar och flickor — tillbaka sitt gamla namn: Malmo latinskola.

Skolformerna — en kort oversikt
Nar man undersoker forhallanden i skolorna under 1900-talets forsta halft, dr
huvudmannaskapet centralt dad& att de statliga skolorna — laroverken — var mer
reglerade an andra skolor. Det gallde tilltradet for kvinnliga elever men aven kraven
vid anstallningen av 'drama, bade gallande kompetens och konstillhorighet.2°
Samskolor
Folkskolan inrattades 1842 och var till en borjan kyrkans, socknens, ansvar. I Malmo
hade man ett ordnat folkskolevasen redan fran 1806. Det var vanligt att man bade
folkskolor fore 1842 i manga stader dad& att man ansag att skolan inte bara skulle
ge kunskaper och vara fostrande utan ocksa att den skulle vara en social inrattning
och to hand om de manga barn som sprang pa stadens gator utan nagon tillsyn.
Darfur gav folkskolan pa sina hall intryck av att vara en ren fattigskola.
Huvudmannaskapet kom att flyttas fran socknen till kommunen 1911 i Malmo.21
Tidpunkten for nar kommunerna overtog huvudmannaskapet varierade i landet och
pa nagra platser tog det fram till 1950-talet innan folkskolan blev kommunal.
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Folkskolan blev obligatorisk pa 1880-talet och fick sin forsta enhetliga skolplan,
normalplan, 1919, da det fastslogs att det inte langre var obligatoriskt med "katekeslasning". 1937 blev folkskolan sjuarig.
Liberaler och socialdemokrater arbetade for att den sexariga folkskolan skulle bli
en "bottenskola" och utgora en naturlig overgang till realskolan22. I skolreformen
1927, den sa kallade bottenskolereformen, bestamde man att realskolan skulle vara
fyraarig och bygga pa folkskolans sjatte klass eller femarig och bygga pa folkskolans
fjarde klass.
Det fanns andra kommunala skolformer som gjorde det mi5jligt att ga vidare
efter folkskolan for att fa realskolekompetens. Redan 1909 inrattades kommunala
mellanskolor i flera stader som gav samma kompetens som realskolan. I Malmo
omorganiserades Borgarskolan 1910 till en 4-arig mellanskola.23
Generellt kom flera av dessa kommunala mellanskolor successivt att omvandlas
till statliga samrealskolor under 1940-talet.
Folkhogskolor startade efter dansk model!. I Skane finns landets aldsta, Hvilans
folkhogskola i Akarp, som startade 1868. Man kallade dem for bonde-hi5gskolor
och dit kom till en borjan framst bondebefolkningens loner. Sa smaningom startades hushallslinjer som var anpassade till flickornas behov med vav-, textil- och
storhushallslinjer. Till folkhogskolan kravdes forkunskaper fran folkskolan.24 Manga
ungdomar vantade nagra ar innan de laste vidare. Eftersom manga tillhorde bondebefolkningen agnade man sig ofta at att arbeta i jordbruket innan man borjade
pa en folkhogskola.
Flickskolor
Da det var dags att borja skolan for borgarnas dottrar placerades de ofta redan
fran borjan i en flickskola. De kunde vara privata eller kommunala och fick ofta
statliga bidrag. Vissa flickskolor hade "dimissionsratt", d.v.s. de kunde ge flickorna
studentexamenskompetens. Om man gick pa en flickskola utan denna mojlighet
kunde man to studentexamen som privatist. Detta skedde forsta gangen 1871 och
sammanfoll med flickors mojlighet att betrja lasa pa universitet.25 1909 inrattades
en slutexamen som gav mojlighet till normalskolekompetens, en slags realexamen
pa flickskolan. Den utgjorde grunden for de flickor som tankte sig en framtid inom
yrken som oppnats for kvinnor pa mellanniva. Att arbeta som tjansteman in= post
eller telegrafvar populart. Detta var omraden som expanderade och behovet av billig
arbetskraft gjorde att man oppnade dem for kvinnor.
1962 ars beslut om grundskolans inforande innebar att flickskolorna skulle avvecklas och de upphorde helt i borjan av 1970-talet.26
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Gosskolor
De foraldrar som planerade en statusfylld framtid for sina settler placerade sina
pojkar i ett laroverk redan fran skolstarten. Laroverken kunde ha olika huvudman
och drivas privat, kommunalt eller statligt. Hassleholms hogre allmanna laroverk far
exemplifiera att ett laroverk aven kunde drivas som aktiebolag.27 Ibland kunde ett
laroverk vara bade statligt och kommunalt. Laroverket i Ystad hade en kommunal
latinlinje medan resten av laroverket var statligt28, och Laroverket i Kristianstad hade
en hogre folkskola inom sina vaggar som var kommunal.29 Efter 1927 kom dessa
statliga laroverk att oppnas for flickor men nagra skolor fortsatte att vara tillgangliga
bara for pojkarna.
Gosskolor blir samskolor
Redan 1905 kom mojligheten for flickor att borja i statliga realskolor som da
omvandlades till samskolor. Denna forandring skedde framst pa de orter som inte
tidigare hade flickskolor vilket var fallet pa mindre orter som Trelleborg, Simrishamn
och Angelholm. Pa andra orter fortsatte man enligt traditionerna; flickorna gick i de
flickskolor som sedan tidigare fanns och laroverken kunde i praktiken forbli gosslaroverk ett tag till. I Malmo kom det att finnas tva samrealskolor: Johannesskolan och
Slottsstadens skola. Av minnesboken Ett dokument om Slottis i Malmo 1950-1990,
framgir det att samskolan inte hade samma status som de enkonade gosslaroverken
Sankt Petri och Malmo hogre allmanna laroverk for gossar.
1927 gjordes aven den ovre delen av laroverket, gymnasiet, tillganglig for flickor.
Som tidigare namnts undantogs laroverken pa de orter dar sarskilda statliga laroverk
for flickor startades daribland Malmo.
Som exempel pa antalet flickor som sate sig till etablerade laroverk kan namnas
laroverket i Kristianstad, dar 39 flickor borjade 1927. Det kan jamforas med 387
pojkar som borjade samma ar. I Hassleholm som hade ett yngre laroverk, borjade
sammak 98 flickor och 75 pojkar.3° Flickorna var har i majoritet vilket skulle kunna
betyda att en del av pojkarna fortsatte att ga i de laroverk som man tidigare sat sig
till i naromradet, namligen laroverken i Kristianstad och i Helsingborg. Samma
tendens galler generellt i &riga delar av Skane.31 Det kan forklaras med att det
fanns en uttalad statusskillnad mellan de traditionella pojklaroverken och de nyare
samlaroverken, trots att bada nu var samskolor.
Malmo latinskola
Flickorna hade gjort sitt intag i de tidigare statliga gosslaroverken — men inte Overallt. Malmo tillhorde ett av flera undantag. Detta foranledde Skolliverstyrelsen att
inkomma med en skrivelse till Malmo stads skolstyrelse den 29 november 1958.
Dar papekade man att stadens bada huvudgymnasier inte var samskolor och detta
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Fig. 5. Kollegieprotokoll 9 fibruari 1959, vid hogre allnanna laroverket for gossar.
Se sarskilt 2 _SC ang. namnandring.
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forsvarade en jamn fordelning av elever mellan laroverken och medforde att "belastningsfordelningen"32 var problematisk mellan skolorna.
Pa Malmo hogre allmanna laroverk for gossar tog man upp arendet for behandling
i kollegiet, se fig. 4 under § 2.
Diskussionen finns atergiven i kollegieprotokollet. Alla verkade helt eniga om
att man skulle oppna skolan for flickor men man kallade uppdraget for en forsoksverksamhet. Kollegiet verkade optimistiskt och angelaget om att fa komma igang
sa fort som mojligt heist redan aret darpa. Man kom genast in pa namnfragan och
i kollegieprotokollet kan man lasa att "kollegiet best& enhalligt att andra namnet
till "Malmo latinskola" med anledning av att aven kvinnliga larljungar skall intagas
i laroverket — om mojligt redan fran och med lasaret 1959/60"33. Kollegiet visade
sig alltsa enigt, ingen reservation finns dokumenterad och forhoppningen om att fa
starta en samskola redan hostterminen 1959 kom att infrias.

Genusteorier
Kvinnohistoria har under slutet av 1900-talet kommit att utvecklas till genushistoria.
Da man skildrar kvinnor, kvinnors arbetsuppgifter och roller tar man numera med
ett genusteoretiskt perspektiv. Genus star som ett begrepp for det sociala och kulturella konet skilt fran det biologiska. Biologiskt dr hon naturligtvis kvinna men alla
egenskaper som tillskrivs kvinnan behover inte vara medfodda. Under olika tider dr
vissa egenskaper och beteenden ansedda som feminina medan de i andra tider kan
anses som maskulina. I 1700-talets mode for man i hogrestandsmiljo fanns gratattacker, snyftningar och sirliga gester som delar av ett manligt beteende.
Synen att kvinnan befinner sig narmare naturen, kanslorna och det "konstnarliga"
och att hon star for moderlighet och omsorg har under langa tider varit utbredd.
Denna kvinnliga sarart kande mannen att han behovde skydda sa att hon inte forlorade dessa viktiga kvinnliga drag. Hur kvinnan skyddades kunde to sig olika uttryck.
Flera av dem kan idag tolkas som fortryck.
Genom lagstiftningen kan man folja att kvinnans rattigheter successivt kom att
oka under 1800-talet och framforallt under 1900-talet. Det gallde arvsratten, aganderatten, rostratten, raft att starta egen affarsrorelse och mojlighet till skolgang. Inf.&
flera av dessa lagforslag kan man i riksdagsprotokollen lasa om livliga diskussioner
dar man ansag att kvinnan av olika anledningar inte skulle klara av ett betungande
ansvarstagande och att hennes fysiska svaghet gjorde att hon svarligen kunde beredas
tillgang till exempelvis hogre och battre avlonade tjanster". Oron Over kvinnans
bracklighet och svaga halsa kan man aven lasa om i laroverkens kollegieprotokoll
under de forsta artiondena i borjan pa 1900-talet, da flickorna hade fact tilltrade
till laroverken.35
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I begreppet genus finns ofta ett maktperspektiv. Synen pa att samhallet varit och
dr patriarkaliskt dr i de fiesta genusteorier centralt det vill saga att mannen overordnas kvinnorna och att det anses vara norm. Den vita medelalders mannen kan
fortfarande uppfattas ha en "naturlig auktoritet" i forhallandet gentemot kvinnan.
Detta hierarkiska synsdtt visar kvinnors underordning.
Centralt dr ocksa sarskiljandet av det manliga omradet fran det kvinnliga vilket
kallas dikotomi (egentligen: tudelning). Mannen har sina omraden och kvinnorna
har andra vilket dr tydligt i hemmen och i arbetslivet. Kvinnoyrken har sarnre status
och sdmre loner. Darmed visar sig aven hierarkin i synen pa kvinnors arbete, eftersom
det inte varderas lika hogt ekonomiskt.
I Sverige har Yvonne Hirdman36 en central stallning som genusteoretiker. I sin
analys av relationen mellan konen anvander hon begreppet genuskontrakt. Hon dr
influerad av amerikanskan Joan W. Scott som var en av de forsta genusteoretiker
som fick genomslag i Sverige. Man delar in genusordningen i olika nivaer och enligt
Hirdman dr de:
1. Den abstrakta nivan. I traditionerna, grundade pa kyrkans symbolik, konsten
och den filosofiskaivetenskapliga begreppsapparaten, star det kvinnliga for underordning. Den manliga och kvinnliga varlden dr oftast atskild.
2. Den sociala nivan. I organisationer, pa arbetsplatsen och i skolor sync genusstrukturerna tydligt.
3. Den individuella nivan. I hemmen och i familjer bildas konsroller som dr beroende av de ovriga nivaerna som man forhaller sig till pa ett subjektivt sdtt.
Dessa nivaer ar osynliga men kan anvandas vid en analys och forklara traditionens
kraft. Varje miljo skapar sin egen norm och varierar beroende pa klasstillhorighet,
etnicitet och genus det vill saga vilken bakgrund man har och i vilket sammanhang
man lever i.
Systemforandrande krafter finns. Mannens overordning kan forandras inom olika
sektorer i samhallet och sarskiljandet mellan manligt och kvinnligt kan brytas inom
olika omraden till exempel i arbetslivet. Framforallt sker detta vid kriser i samhallet,
t.ex. vid krig eller da genomgripande forandringar intraffar som vid industrialiseringen eller i demokratiseringsprocessen.
Yvonne Hirdmans teori har fatt kritik for att vara and& generell och for att hon
tar for lite hansyn till den individuella manniskan. Historien bestar liksom nutiden
av agerande manniskor. Pionjarer och banbrytare finns — men de tillhor en minoritet.
Ofta finns hindren pa det mentala planet men pionjarerna lyckas till viss del frigora
sig fran de sociala normerna. De utgjorde och utgor en sjalvstandig och i mangas
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ogon besvarlig grupp. Men i-vissa fall kan de fa stod fran sin omgivning, av sin familj
eller forr av inflytelserika manliga wanner som satt i riksdagen.
Det kan tillaggas att genusteorier aven innefattar uppfattningen av mannen under
olika tider och numera bedrivs maskulinitetsforskning for att problematisera synen
pa mannen.
Teorierna kring genussystemet ger en intressant syn pa tidigare osynlig historia
och kan aven bidra till att Ora oss medvetna om var egen tids osynliga maktstrukturer.

Forandringar
Fordndring av kvinnans staining i samhalet
De kvinnor som kampade for kvinnors rat i samhallet var kvinnor med utbildning
och kontakter med varlden utanfor Sveriges granser dar kvinnosaksfragor tagits
upp tidigare." 1904 bildades "Akademikers bildade forening" med Elsa Eschelsson som forsta ordforande. Foreningens uppgift var att kampa for kompetens fore
icon. Det var inom ramen for denna forening som kvinnorna agerade for att fa rat
till adjunktstjanst pa statliga laroverk. Lagen fran 1809 gallde fortfarande dar det
stadgades att endast "svenske man" fick ha statligt ambete till vilka adjunktstjanster horde. Ratten att fa adjunktstjanst gays till kvinnor 1917 i Behorighetslagen.
Eftersom kvinnor skulle fa rostratt 1919 kan man saga att det lag i tiden att starka
kvinnans stallning.38
1917 startade de kvinnliga lararna ett eget riksforbund "Sveriges flick- och samskolors lararinneforbund" vars styrelse bestod av 4 man och 5 kvinnor. Den ene av
mannen var regeringsradet Herman Palmgren39 som kunde fora in kvinnofragorna
i politiken.
Fastan kvinnorna hade ratt att soka adjunktstjanst pa statliga laroverk, tog inte
medlemstidningen in nagra platsannonser som gallde adjunktstjanster. Undantaget
utgjordes av tjanster pa statliga flicklaroverk eller i yngre klasser pa samskolor. Detta
gallde fram till 1930.4°
Behorighetslagen kom att galla fram till 1949 da likstalldhet skrevs in i andra
lagar. Det sarskilda kvinnoforbundet "Sveriges flick- och samskolors lararinneforbund" kom att ga upp i andra fackforbund bl.a. i det som under 1950-talet skulle
bli Laroverkslararnas riksforbund, idag ',dramas riksforbund och som redan tidigt
haft kvinnliga medlemmar.
En annan viktig fraga som de bada kvinnoorganisationerna arbetade med var att
hoja lonerna. Likalonsprincipen i statlig tjanst fastslogs 1947. Det var en framgang
for kvinnorna som effektivt lyckats med att arbeta pa bred front utan de splittringar
som faktiskt fanns inom kvinnororelsen mellan gifta och ogifta, mellan arbetarkvin95
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nor och borgerliga. Det kanske berodde pa att man lyckades framstalla fiforandringarna som nyttiga for landet. Ett exempel ar da Alva Myrdal vande fragan om gift
kvinnas ran till arbete fran en arbetsmarknadspolitisk fraga till en befolkningsfraga.
Giftermalet skulle inte upplevas som ett hinder utan gynna befolkningstillvaxten.
Den svenska kvinnororelsen lyckades pa sa satt att legitimera sins krav bade infor
de egna organisationerna och inf.& den breda opinionen.4'
Forandringar Mom skolan
!fir 1946, tillsattes en skolkommission med Tage Erlander som ordforande. Uppgiften
var att utarbeta ett forslag till en sammanhallen skola med ett modernt individualiserat
arbetssatt och med demokratiska fortecken. 1948 kom forslaget om en sammanhallen
9-arig skola som skulle ersatta parallellskolesystemet. Riksdagen tog 1950 beslutet
om att denna enhetsskola skulle utgora en forsoksskola i nagra kommuner i landet
innan en vidare beredning skulle tillsattas 1957.
Grundskolan kom att inforas 1962 i hela landet. I samband clamed upphorde
successivt aven undervisningen pa lordagar och skolmaltider borjade inforas. Dock
kom realskolan att leva kvar i ytterligare 10 ar i ett fatal kommuner. I Malmo togs
realexamen sista aret 1965.
Inf.& genomforandet av grundskolan kravdes en rad forberedelser. Det statliga
laroverket fick 1958 kommunen som huvudman och var claimed inte langre statligt.
Som tidigare namnts startades en rad ny- och tillbyggnader av Malmo latinskola
som 1959 bytte namn i saraband med att den blev en samskola.
Man fick ta emot en rad olika remisser gallande inforandet av en grundskola. I
kollegieprotokollet den 26/9 1961 kan man lasa ett langt yttrande dar man uttrycker
forvining over att de ansvariga politikerna "overlater den gamla skolans larare till att
konstruera den nya skolan: Man kan inte underlata att ge uttryck at en viss pessimism
betraffande resultatet".42 Man ansig alltsa att en sa omarbetad och reformerad skola
behoycle ha en lararkar som var speciellt utbildad for den nya skolans ideal om en
sammanhallen elevgrupp.
Pa ett antal punkter var dock kollegiet positivt. Det gallde antalet elever i Hasserna som skulle minskas och man var ocksa positiv till att fa battre tillgang pa
undervisningsmaterial.
1962 startade grundskolan pa latinskolan med 4 klasser.43 Pa skolan gick totalt
33 klasser, sa grundskoleklasserna utgjorde en minoritet. De klasser som fanns kvar i
det gamla systemet fick ta realexamen enligt den gamla studieordningen. Gymnasiet
levde hela tiden vidare.
I Laroverkskatalogerna for de olika lasaren kan man lasa vilka elever som gick i de
olika klasserna. Enligt katalogen for1960-1961 gick 410 elever, det vill saga pojkar, i
realskolan. Aret darpa, 1962-1963 da grundskolan inrattades, gick 270 i realskolan.
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I grundskolan gick da 118 elever uppdelade pa 62 pojkar och 56 flickor. Sista aret
som det fanns en realklass pa skolan var lasaret 1964-1965 och den utgjordes av 60
pojkar. Grundskolans elever uppgick da till 350.
Samtidigt fanns, som tidigare namnts, gymnasiet kvar pa skolan som bestod av 502
eleven" Malmo latinskola kom att bli en renodlad gymnasieskola lasaret 1971-1972.
Den sista studentexamen avlades 1968.

Lararna pa laroverken
Vagen till att fa en adjunktstjanst for kvinnor var inte sa latt. Pa statliga laroverk
kunde adjunktstjanster bara tillsattas med man fram till 1923 di Behorighetslagen
fran 1917 tradde i kraft. Fore 1923 kunde kvinnor arbeta som amneslararinnor
framst bland de yngre eleverna pa laroverken. De lagre laroverken, som ledde fram
till realexamen, oppnades 1905 for flickor. Pa dessa samrealskolor forekom darfor
tidigt kvinnliga larare, dock ej som adjunkter, eftersom rattigheten saknades aven om
den kvinnliga lararen hade de formella krav, som stalldes for en adjunktstjanst.
I lararmatriklarna kan man lasa vilka larare som arbetade pa de olika laroverken.
Det framkommer att det anstalldes fa kvinnor under perioden som stracker sig fran
1923 da Behorighetslagen tradde i kraft till 1950-talet, aven pa laroverk som var
samskolor."
1960, nar Malmo latinskola hade oppnats for flickor, var 10 % av lararna kvinnor.
Men redan innan skolan oppnades for flickor tjanstgjorde ett antal kvinnliga larare
pa skolan. I protokollen kan man lasa att det fanns kvinnliga vikarier under 1930talet. Fyra kvinnor hade korta tjanster pa skolan som timlarare och extra larare. En
av dessa uppges vara musikdirektor och en annan, Anna Dallby, var fil. magi tyska.
sammanstallningen Over laroverkslararna finns hon angiven som vikarierande lektor.46
Hennes formella behorighet var att hon kunde fa lektorstjanst men i protokollen
uppges hon endast som fil. mag. Detta visar att det kunde vara problematiskt att
beskriva tjansterna och att titulaturen var komplicerad.
Som vikarie fick man flytta pa sig da en ordinarie tjanst inrattades. De ordinarie
tjansterna bestamdes av Skoloverstyrelsen som mycket detaljerat fordelade tjanster
mellan skolorna och bestamde om tjanstens art (lektorstjanst eller adjunktstjanst),
amnesinnehall, lonegrad och omfattning. I protokollet framkommer att det vid ett
tillfalle var en manlig vikarie som fick flytta pa sig da en kvinna blivit utsedd till att
fa den ordinarie tjansten. Det var nar Stina Hultmark anstalldes som adjunkt 1944
i amnena matematik och fysik.47 Kollegiet tyckte att det var on8digt att hon som
var kvinna skulle tranga undan en man. Men efter 2 ar kunde den manliga kollegan
atervanda till skolan. I Kollegieprotokollet fran den 18 januari 1955 kan man lasa att
en ny tjanst pa skolan hade tilldelats Stina Hultmark. Den tjanst som hon lamnade
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skulle Pa en ny och hogre lonegrad och den kom att tilldelas en man. Det var ett
vanligt forfarande att justera lonegraden i samband med nya tillsattningar och det
verkar vara oberoende av om det var en kvinna eller man som tilltradde tjansten.
Ratten till arbete var omdiskuterad. Efter 1939 behovde inte kvinnor som gift sig
ansoka om tillatelse hos SO, att fa fortsatta sin adjunktstjanst vilket tidigare varit
fallet. "Froken" var fore 1939 vanligtvis just en ogift kvinna.
Det hande att de manliga lararna pa Malmo hogre allmanna laroverk for gossar
klagade Over att Pa kvinnliga kollegor, eftersom det fanns man att tillga och for att
det innebar praktiska problem med toaletterna, som fran borjan inte var anpassade till kvinnor. Ulla Johansson framhaller i sin bok Normalitet, kon och klass att
det under 1930-talet fanns ideologiska krafter som verkade for att starka kvinnans
fasthallande till hemmet och familjen. I tider av massarbetsloshet ifragasattes fran
manga hall gifta kvinnors ratt till yrkesarbete. Forsoken att infora ett yrkesforbud
stoppades dock men fragan levde vidare lange. Yvonne Hirdman pekar pa i ett
aysnitt i Demokrati och makt i Sverige / Maktutredningens huvudrapport fran 1990
(ofta kallad "Maktutredningen"), att konflikt kunde uppsta mellan gifta och ogifta
kvinnor pa arbetsmarknaden, eftersom gifta kvinnor kunde fa svart att behalla arbetet
i konkurrensen mellan grupperna. De gifta kvinnorna ansags bli forsorjda av sina
man. Darfor var det naturligt att mannen bade foretrade till tjanster och att deras
Ion var hogre, vilket var inneborden av familjeforsorjningsprincipen. Om mannen
inte hade nagon egen familj, ansag man anda att mannen behovde hogre lon for
att kunna betala den hjalp, som han antagligen behovde, med att skiita matlagning
och andra hushallsgoromal.
Kvinnans omrade skulle vara omhandertagandet av familjen och hennes egenskap att kunna hushalla med pengar var ett karaktarsdrag som skulle odlas. Darfor
upplevde man att kvinnor inte gjorde av med sa mycket pengar och att hon kunde
klara sig med en mindre Ion. Men aven kvinnor kunde ha forsorjningsborda av
gamla foraldrar eller annan slakt.
Det manliga kollegiet pa Malmo hogre allmanna laroverk for gossar anpassade sig
sakta men sakert till de nya forhallandena. I kollegieprotokollen kan jag inte upptacka
nagra intressekonflikter mellan manliga och kvinnliga larare. Lararkaren stallde sig
lojalt bakom de bestammelser och direktiv som kom fran regering och riksdag via
SO. En anda av konsensus kan sagas ha varit forharskande. Kollegieprotokoll fran
andra skolor stodjer att detta var ett vanligt forhallningssatt. Av kollegieprotokollet
fran Malmo latinskola framkommer att en manlig vikarie fick ge plats at en kvinnlig
larare da hon tilltradde en ordinarie tjanst. Det hade inte varit konstigt om forhallandena varit tvartom. Det vicar att man inte var belt last i de gamla strukturerna.
Men undantag fanns forstas. Ulla Johansson skriver i boken Normalitet, klass och
kon att da Sodra Latin i Stockholm oppnades for flickor 1961 var detta "minst sagt
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ambivalent bade bland lararna och bland de manliga eleverna"48.
Som tidigare namnts gallde ambivalensen pa Malmo latinskola i stallet inforandet
av grundskolan.

Eleverna pa liiroverken
Nar Malmo latinskola oppnades for flickor 1959 var det 59 flickor som skulle borja i
forsta ringen och Hera av dem skulle utgora en Mass med enbart flickor. De utgjorde
verkligen en minoritet eftersom det gick ca 1000 elever pa skolan. En kvinnlig
larare som tjanstgjorde pa skolan under den har tiden berattar i ett samtal att det
inte fanns nagra kvinnliga elever pa skolan forran 1963. Hon vill forlagga flickornas ankomst nagra ar senare an den verkliga starten. Det ar intressant for det visar
att handelsen inte var sa dramatisk. Flickorna var fa och utgjorde ett mindre antal
Masser. Undervisade man inte klasserna som inneholl flickor observerade man dem
inte. Hon uppger istallet aret 1963. Det var ett dramatiskt ar eftersom grundskolan
infordes1962-1963. Av kollegieprotokollen framgar att kollegiet tydligt var emot
inforandet av grundskolan pa Malmo latinskola och diskussionerna var manga och
langa. Genom grundskolan blev det snabbt fler flickor i skolan som uppgick till 210
flickor lasaret 1962-1963." Lararen berattar vidare att flickorna var oerhort koketta
och modemedvetna saint "en aning tramsiga".
I kollegieprotokollen tas en rad disciplinarenden upp. Flera flickor finns upptagna
som gjort sig skyldiga till fusk, skolk och intygsforfalskning. Follden blev sankt
betyg i ordning.
En annan larare som tjanstgjorde pa skolan under den har tiden berattar att det ofta
handlade om sen ankomst eller skolk. Man var extra radd om flickorna och menade
att om flickorna fick sankt betyg blev de varnade och gjorde snar battling.
Anledningen till att flickorna borjade pa Malmo latinskola uppges vara att de
tillhorde upptagningsomradet och som en foljd blivit placerade dar, eller att de aktivt
valt en samskola istallet for en flickskola. Ulla Johansson skriver i boken Normalitet,
kon och klass att flickorna hade Mart for sig att det var laroverket som ledde nagonvart
aven om den enkonade flickskolan kunde forefalla idyllisk sa var en samskola att
foredra eftersom den gav hogre utbildningsstatus.
Det verkar dock som om de budskap som flickorna fick var dubbeltydiga. A ena sidan fick de
en utbildning som hade relativt bra arbetsmarknadsvarde, men a den andra utgjorde tillvaron
med man och barn det overordnade framtidsperspektivet."

Dessa tva kvinnoideal gjorde sig hela tiden pamind i skolarbetet bade i flickornas
pa sig sjalva men ocksa i lararkarens bedomning av flickorna i deras duglighet.
Kanske hade man som larare andra forvantningar pa flickorna — de skulle inte vara

satt att se
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”

tramsiga" utan en mer tillbakadragna och passiva. De skulle vara ordningsamma
och passa tiden. Men sa var inte alltid fallet. "Talforhet och ledartalanger var mer
varda an ett tillbakadraget vasen" skriver Ulla Johansson i sin bok.5' Det gallde i
kamratkretsen och kom amen att galla i det &riga samhallet.

Avslutning
Nar Malmo latinskola blev samskola, 1959, borjade flickorna dar som en naturlig
sak. Flickorna tillhorde skolans upptagningsomrade sa det foil sig praktiskt. Andra
flickor som aktivt sate sig dit ville ha en utbildning med hogre status. Eftersom
skolan dittills varit ett statligt gosslaroverk hade skolan hog status enligt de radande
varderingarna.
Lararna verkar enligt kollegieprotokollen helt eniga och stodde skrivelsen fran SO
om att utgora ett forsoksgymnasium sa att Malmo kunde fa fler samgymnasier. Tiden
och samhallsutvecklingen hade gjort detta till en naturlig utveckling av skolan aven
om man enligt kollegieprotokollet uppfattade fornyelsen som ett forsok.
Manga valkomnade flickorna. Den gangse synen var att flickor kunde ha en
foradlande inverkan pa pojkarna. Atmosfaren i klasserna forvantades bli vanligare
vilket hade gynnsam effekt pa larandet.
De lararkontakter som jag har haft far exemplifiera hur man sag pa forandringen
med flickornas tilltrade till skolan. Man ger inte uttryck av att ha upplevt nagonting
omvalvande eller markvardigt. Den synen aterspeglar sig ocksa i kollegieprotokollen.
Da vi ser tillbaka och tolkar den undersokta tiden med var tids glasogon vill vi
garna problematisera. Vi undrar om det inte fanns konfliktfyllda maktspel. Tiden
som Batt sedan flickornas intrade i de statliga laroverken 1927 tills Malmo latinskolas
oppnande for flickor 1958 utgor en sa lang tid sa de konfliktperspektiv som funnits
pa andra laroverk tidigare tillhorde en svunnen tid.
Men flickorna och pojkarna mattes efter olika vardeskalor. Det visade sig i att man
bedomde flickorna pa annat satt. Man hade hogre "moraliska " krav pa dem. De
skulle uppfora sig pa ett satt man upplevde som passande. Man sag det som naturligt
att flickorna skulle bidra med att forhoja moralen och darfor fick de nedsatt betyg i
ordning pa ett tidigt stadium for att inte vanja sig vid ett mindre lampligt beteende.
Men naturligtvis stalldes moraliska krav aven pa pojkarna. Trots det kunde ibland
ett beteende som inte accepterades hos flickorna accepteras hos pojkarna.
Flickorna skulle beredas mojlighet bade till att Ora en egen Luria"' med hjalp av
goda studieresultat och till att fostras till goda modrar och forebilder for sina barn.
I ett genusperspektiv kan man uttrycka det som att sarbehandlingen dr tydlig
liksom den hierarkiska normen vilket innebar att kvinnan dr underordnad mannen.
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Anda upplevde de fiesta flickor att de hade ett fritt val. Mot detta kan man arida
fundera aver vad det dr som styr de fria valen det vill saga vilka ideer som formar
de egna tankemonstren.
Skolan behovde anpassas till den kommande forandringen till en enhetsskola far
alla. Men den utvecklingen fick inte stud av kollegiet. I kollegieprotokollen uttrycker
man sig mycket negativt. I den fragan kan en konflikt tydligt uppfattas gentemot
haven uppifran.
Dock finns forbehall att Ora — enstaka asikter kommer inte till tals i protokollen. Dar nedtecknas stromningarna i kollegiet som kan vara paverkade av en stark
person eller grupp.
Man var man om att bevara skolans hoga status. Det kunde man Ora vid den har
tiden genom att slappa in flickorna. Men att oppna den for alla genom att omvandla
den statusfyllda realskolan till en allman grundskola ansag kollegiet daremot inte
som mojligt.

Noter
Katedralskolan i Lund har enligt traditionen bedrivit undervisning sedan 1085.
Evers s. 19 ff.
Richardson s. 67.
4
Eforussystemet innebar att biskopen hade tillsynsplikt over laroverken i stiftet. Vissa eforusplikter
fanns fram till 1950-talet da uppgiften framst gallde tillsattandet av larare i kristendomskunskap.
Samuelsson s. 10.
6 Ibid. s. 39.
7 Gierow s. 407.
8 Ibid.
9 Evers s. 202.
10 Evers s. 141-173.
11 Samuelsson s. 5 ff., 60 .
12 Reimers s. 11.
13
Malmo Latinskola. Kollegieprotokoll fran den 2/2 1934. MLA.
14 Samuelsson s. 119
15 Richardson s. 82.
16 Samuelsson s. 121.
17 Johansson s. 97.
18 Samuelsson s. 202.
19
Malmo latinskola. Kollegieprotokoll fran 26/9 1961. §4. MLA.
Ett tidigt exempel pa samskola at Palmgrenska samskolan i Stockholm som startade 1876 pa
privat initiativ. Utbildningshistoria 1996s. 216 ff.
21 Artikeln "Malmo" i NF, band 17.
2
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Richardson s. 69.
23
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25
Thoren s. 9.
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27
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LLA.
28 Ystads laroverk 1875-1931. AI:2. Protokollbok 3 juni 1921. LLA.
29
Laroverket i Kristianstad 1909-1936 AI:7. Bilagor till kollegiets protokoll 1909-1936:13 dec.
1920. LLA.
30 Matrikel over lararne vid de allmiinna laroverken 1928.
31 Se vidare Embro Larsson, Karin, Rattighet och mojlighet — den kvinnliga adjunktens dilemma.
32
Malmo Latinskola. Kollegieprotokoll fran den 9 februari 1959. MLA.
33 Ibid. § 2.
34
Wiselgren s. 141.
35
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36 Hirdman 1990 och 1993.
32 Enligt Lena Sommestad som bedrivit forskning med fokus pa medelklasskvinnornas sociala
arbete i USA framkommer att de arbetade utifran sin egen forestallningsvarld och hade svart att
identifiera sig med arbetarklassens behov. Plymoth, "Kvinnors "medborgerliga" rattigheter."
38
I Norge hade kvinnorna fart tau till ambete 1912 och dar gjordes inte skillnad pa gift eller ogift
kvinna. Detsamma gallde i Danmark dar motsvarande lag togs 1914. Wieselgren s. 206,209.
39 Bergstrand, Sveriges flick och samskolors ldrarinneforbund 1919-1929.
40
Flick och samskolefOreningen. Arsberattelse mm. 1901-1945.
41
Neunsinger, Silke, "I nationens intresse: svenska och tyska kvinnors strid for ratten att 'rb8t'"'
42
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43 Samuelsson, Malmo hogre allmiinna liiroverkfar gossar under den svenska tiden.
44
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49
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Nytt om antikvariskt
2.007
AV MIMMI TEGNAR

Malmo Kulturmiljo ansvarar for kulturmiljovarden inom Malmo stad och bedriver
en bred verksamhet inom kulturarvsomradet. Verksamheten domineras av arkeologi,
men omfattar aven byggnads- och kyrkoantikvariska arenden samt kulturgeografi.
ter 2007 har praglats av en hardnad konkurrens och farre arkeologiska uppdrag an
tidigare Ir. Trots forsamrade omstandigheter har de uppdrag som utforts resulterat i
ny kunskap om saval det forhistoriska som historiska Malmo med omnejd. Ett urval
av arets projekt presenteras har.
ARKEOLOGI

Vikingatida bebyggelse i Lockarp
Med anledning av ledningsdragningar for Citytunneln genomfordes en stone
undersokning i Lockarp, som berorde fyra av den medeltida byns gardslagen. N
platsen patraffades spar efter en vikingatida storgard, bland annat ett antal sa kallade grophus — hus med nedsankt golv som har anvants som verkstader for bland
annat textilhantverk eller smide. Grophusen var fran tiden omkring ar 1000 och i
husgrunderna hittades slandtrissor och en hel del keramik. I narheten av grophusen
framkom ocksa rester efter en smedja med fynd som tyder pa att man tillverkat
foremal av bade jam och brons.
Den vikingatida bebyggelsen dr en del av den omfattande storga'rd som tidigare
undersokts i narheten, vid Almdala gard i ostra delen av byn. N platsen for de historiskt kanda gardslagena nummer 5 och 6 har en hallbyggnad, langhus och grophus
dokumenterats inf.& anlaggandet av Citytunnelns forbindelsespar mot Ystad och
Trelleborg. Storgarden delades senare upp i mindre bebyggelseenheter och pa sa satt
vaxte den medeltida byn fram.
N platsen for gardslage 4 framkom en ovanligt valbevarad kallare av grasten med
putsade innervaggar. Kallaren som var cirka 5 x 5 meter stor kan inte dateras narmare
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Fig. 1. En valbevarad kalkre hittades i Lockarp varen 2007. Arkeolog Johan Ingwald tar prov
pa kallarvaggens kalkputs. Foto: Mimmi Tegner

an till 1300-1600-talet. Insidan har varit vitkalkad och golvet har tidigare varit
belagt med kullersten. Att kallaren har anvants fram till slutet av 1600-talet visar
fynden i fyllnadsmassorna: ett mynt fran 1667 och taktegel fran kyrkans vapenhus
som renoverades pa 1670-talet.

Spar efter ett gravmonument vid Vintrie
Pa grund av Malmo stads utbyggnadsplaner utfordes en stone arkeologisk utredning
kring Vintrie by. Wintrie omtalas i ett testamente fran ar 1283. Oster om gardarna
Vintriegarden och Erlandsro framkom omfattande spar efter Vintrie bys aldre
bebyggelse. Dar Vintrievagen motet. Pildammsvagen patraffades resterna efter en
dos eller ganggrift. De stora stenar som gravmonumentet en gang bestatt av ar sedan
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lange borttagna, men i matjorden lag stora mangder av en speciell sorts flata stenar
som man anvande for att taxa mellanrummen radian stenblocken.

Medeltida husgrund i S:t Gertrudsgatan
I samband med VA-verkets renoveringar av vattenledningar i Ostergatan och S:t
Gertrudsgatan patraffades grunden till ett medeltida hus i form av ett tegelgolv och
en tegelmur. Husgrunden som framkom mitt i S:t Gertrudsgatan har tillhort en
byggnad som varit wand ut mot Ostergatan, troligtvis en handelsbod. Enligt skriftliga
kallor agdes garden av en Jurgen Wilikis 1583.
Ostergatan var tillsammans med Adel- och Vastergatan MaImos huvudgata under aldre tid. Langs gatan fanns prestigearkitektur i form av stenhus, korsvirkeshus
samt radhus, kyrkor och andra religiosa institutioner. Huset som patraffades under
hosten kan fore reformationen ha ingatt i S:t Gertruds klosteranlaggning, som under
medeltiden lag alldeles i narheten.

Triikonstruktioner i kvarteret Flundran
Kvarteret Flundran omgardas av Citadellsvagen, Suezgatan och Gibraltargatan. Efter
ritningar av arkitekterna Eiler Graebe (1892-1977) och Aage Schoug lat Malmo
Fiskcentral AB har uppfora en byggnad ar 1939. Huset revs i slutet av ar 2006,
eftersom en ny hovrattsbyggnad ska uppforas. Malmo Kulturmiljo overvakade
schaktningsarbetena, da rester efter 1600-talets forsvarsverk kunde forvantas.
Fastigheten ar belagen pa mark som under 1800-talet torrlades genom utfyllnad. Utfyllnadslagren tacker bade den gamla haysbottnen och underliggande lager,
vilket har skapat forutsattningar for valbevarade lamningar. I omradets vastra del
patraffades en spetsad trapile, vilken antingen tillhort en aldre kajkonstruktion eller
befastningsanlaggningarna fran 1600-talet.
I den ostra delen av exploateringsomradet, ca 0,5 m under dagens vattenyta,
dokumenterades en trakonstruktion i bottensanden. Trakonstruktionen bestod av en
rad med liggande traplankor som stagades upp av stenar. Konstruktionen kan vara
medeltida eller mojligen knytas till 1600-talets befastningsanlaggningar. Valbevarade
tory- och gyttjelager patraffades inom hela exploateringsytan, under utfyllnadslagren
och den forna haysbotten. I torvlagret patraffades fallna tract, staende stubbar och
annat organiskt material. Torvlagret framkom ca 1,35 m under dagens vattenyta och
kan troligen dateras till mesolitikum (cirka 9000 —4000 f.Kr.). I de ovre delarna av
utfyllnadslagren patraffades fem larben av manniska, vilka troligen aterdeponerats
pa platsen efter att de blivit uppgravda pa nagon av Malmos begravningsplatser
under 1800-talet.
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KULTURMILJOVARD

Inventering av byarna kring Malmo
Inventeringen av landsbygdens bebyggelse i Malmo har utgjort en stor del av kulturmiljoenhetens arbete under det gangna aret. I samarbete med Stadsbyggnadskontoret
och Gatukontoret har samtliga byggnader med tillhorande tradgardar utanfor detaljplanelagt omrade inventerats och varderats kulturhistoriskt. Materialet kommer
under varen 2008 att tillgangliggoras i en databas for saval kommunens handlaggare
som Malmoborna.

Omvandling av industrimiljoer och landsbygd
Flera aldre industrimiljoer i Malmo med omnejd dr foremal for omvandling till
bostader, kontor eller annan verksamhet. For att kunna varna om kulturhistoriska
och antikvariska vardena i den framtida planeringen av dessa omraden har Malmo
Kulturmiljo pa uppdrag av Stadsbyggnadskontoret eller exploatorer genomfort
flera inventeringar och kulturhistoriska analyser. Det ror sig om flera omraden med
industrikaraktar, bland annat Lantmannens omrade i Tygelsjo, Frihamnsmagasinet
M1 och delar av Kockums gamla varvsomrade i Vastra Hamnen.
I utredningen av omradet soder om Stora Varvsgatan, den sa kallade Varvstaden,
framhalls de stora byggnadsvolymerna med sin rymd och de roda tegelfasaderna som
karaktaristiska och vardefulla for omradet. Den forsta bebyggelsen pa platsen var en
docka for fartygsreparationer som Malmo stad lat bygga pa 1850-talet. Det var kring

Fig. 2. Pa 1850-talet liit Malmo stad bygga Lilla dockan for fartygsreparationer. Det var har
som Kockums mekaniska verkstad etablerade sig kring 1870for att utveckla sin varvsverksamhet.
Omradet soder om Stora Varvsgatan har varit fbremil for en kulturhistorisk utredning under
aret. Foto: Olga Schlyter.
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Fig. 3. Flygfoto over omradet for Vintrie park fran nordost augusti 2007. I ftrgrunden de tre
geirdarna som ligger inom Vintrie gamla bytomt. Foto: Pekka Kappa, ab05.

denna fartygsdocka som Kockums mekaniska verkstad etablerade sig kring 1870 for
att kunna utveckla sin varvsverksamhet. Dockan ar bevarad och an idag anvands delar
av omradet av livskraftiga industri- och smaforetag. For att historien ska vara tydlig
i framtiden ar det viktigt att detaljer och gdre spar sparas liksom att nya byggnader
och tillagg i omradet Ors med respekt till den befintliga bebyggelsen.
Pa andra hall omvandlas landsbygd till nya bostads- eller verksamhetsomraden.
Aven har finns kulturhistoriska varden som kan bidra till en forankring av omradets
nya gestaltning. Malmo Kulturmiljo har bidragit med kunskapsunderlag for Hera
planerade omraden, sasom ett jarnvagstekniskt centrum i Glostorp. Det ar ett
kulturhistoriskt vardefullt omrade, clar en kunskapsfordjupning har genomforts
pa uppdrag av Fastighetskontoret infor framtagandet av planprogrammet. Ett
annat exempel dr utbyggnadsomradet Vintrie park i sodra Hyllievang dar en
kulturmiljoutredning genomforts pa uppdrag av Stadsbyggnadskontoret. Strukturer
som vagar och granser med sarskilt historisk betydelse har lyfts fram, liksom de
historiska bytomterna i Vintrie och Bunkeflo.
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Fig. 4. Kvarndala Ord i Vastra Klagstorp soder om Malmo Or en ovanligt valbevarad Ord med
gamla anor. Har finns en tradgard som i start sett varit oforandrad sedan 1940-talet och som nu
ska restaureras. Foto: Boel Persson.

Fig. 5. Pa Kvarndalas innergard star ett fint
gammalt vardtrad, en hastkastanj fian 1907.
Foto: Boel Persson.
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Restaurering av Kvarndala triidglird
Malmo Kulturmiljo har aven satt igang ett projekt for att restaurera tradgarden till
Kvarndala gard i Vastra Klagstorp, soder om Malmo. Den fyrlangade garden har
anor fran 1700-talet och ar en av de fa gardar som fick ligga kvar i byn efter enskiftet
1804.
Tradgarden har i stort sett varit oforandrad sedan 1940-talet och ska aterstallas
till hur den sag ut da. Ett forsta steg ar att dokumentera de vaxter och fysiska spar
som finns bevarade pi platsen — gangar, rabatter och planteringar. Har finns ett stort
vaxtmaterial bevarat, alit fran perenner till trad och buskar. Vaxtinventeringen som
Ors i samarbete med Programmet for odlad mangfald (POM) startade under hosten
2007 och kommer att paga under ett ar.
Tradgarden anvandes tidigare framst for nyttovaxter. Har fanns en stor kokstradgard
med gronsaker, frukttrad och barbuskar, men ocksa manga blomsterrabatter. Aven
blommorna hade en nyttofunktion. Under 1930-talet Aides mycket blommor fran
tr5dgardar inne pa torgen i Malmo. Det var ett Ott att bidra till gardarnas forsorjning.
Fotografier fran 1940-talet visar att Kvarndalas tradgard da var en regelbunden
anlaggning med grusgangar och ett litet fyrkantigt grasparti i mitten. Den sodra
delen ser ut att ha anvants till odling av koksvaxter.
Nar Kvarndala gard hade tippet hus en sondag i september fanns representanter
fran Malmo Kulturmiljo och POM pa plats for att beratta om tradgardens historia
och aldre kulturhistoriska vaxter. Arrangemanget lockade flera hundra besiikare och
manga delade med sig av sin kunskap om aldre vaxter som finns i naromradet, nagot
som kan bidra till restaureringen av tradgarden.
Restaureringen bekostas av Lansstyrelsen i Skane lan och Malmo Forskoningsoch Planteringsforening. Garden ags sedan ar 2000 av Kvarndala Kulturhistoriska
forening.

Stortorgets fornyelse
Under hosten inleddes Malmo stads arbete med fornyelsen av Stortorget, ett led i den
upprustningen av stadskarnan som har pagatt sedan 1996. Syftet ar att giira torget
mer levande och attraktivt. Nar torget anlades 1536 46 revs ett stort stadskvarter
med privata hus, ett kloster och ett gilleshus for tyska kopman. Sedan dess har torget
haft samma proportioner, men gestaltningen har forandrats flera ganger.
I det forandringsarbete som paborjades under hosten far Malmoboma mojlighet att
beratta hur man vill att torget ska utformas och anvandas. Projektet inleddes med en
utstallning om torgets historia och tankar om framtiden som visades pa Sydsvenskans
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Fig. 6 Nu dr det Stortorgets tur att fit en ny gestaltning. Vadfrein detfoiflutna vill vi bevara for
framtiden? Ett torg utan bilar — dr det nagot Malmoborna onskar? Hotell Kramer 1901.
Foto: C. W Roikjer, Malmo Museers fotohistoriska samlingar.

Stjarncafe. Utstallningen producerades av Malmo Kulturmiljo och Gatukontoret.
Malmo Kulturmiljo deltar bade i styrgrupp- och projektgrupp for Stortorget.
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Nytt om arkivaiiskt
2007
AV CECILIA JANSSON

Den storsta arkivaliska handelsen var att kommunfullmaktige i mars manad beviljade medel till stadsarkivet for att inleda ett samarbete med Arbetarrorelsens arkiv
i Malmo. Arbetarrorelsens arkiv bildades under andra varldskriget och har nu efter
ett aktivt insamlingsarbete vuxit till att omfatta ca 900 hyllmeter handlingar. Arkivet, tillsammans med ett bibliotek och en mindre mangd foremal forvaras idag i
en kallarlokal i Malmo Folkets hus men under senare delen av 2008 kommer hela
verksamheten att flyttas till nyrenoverade lokaler pa Porslinsgatan 5 i Malmo. Under
hasten 2007 har stadsarkivet deltagit i det omfattande planeringsarbetet kring den
framtida flytten. Vi har ocksa fatt tillstand av Riksarkivet att registrera Arbetarrorelsens arkivs bestand av arkivhandlingar i Arkivverkets nationella arkivdatabas Arkis
2, vilket kommer att gora arkivet mer lattillgangligt for allmanhet och forskare.
Delar av arkivet har tillfalligt flyttats till stadsarkivets depa M2, dar ett intensivt
forteckningsarbete har paborjats.
Vi hoppas att samarbetet kan bidra till att Oka kunskapen om Arbetarrorelsens
arkiv hos allmanheten och att fler forskare soker sig till detta viktiga arkiv.

Tillsyn och reldgivning
En handbok for de olika verksamheterna skola, sjukvard och socialtjanst har fardigstallts under aret. I handboken beskrivs kommungemensamma regler for arkivvarden,
hanteringen av allmanna handlingar samt dokumenthanteringsplaner. Handboken
har utarbetats i samarbete med representanter for de olika verksamheterna.
Stadsarkivet kommer fortsattningsvis ha ansvaret for att handboken uppdateras.
Med anledning av den nya handboken har stadsarkivet genomfort tre endagarsutbildningar for sammanlagt 110 personer Mom stadsdelsforvaltningarna.
Enligt foreskrifterna for den kommunala arkivvarden, antagna av Kommunfull115
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maktige, skall arkivmyndigheten utova tillsyn over arkivvarden hos kommunens myndigheter, inspektera deras arkiv och utfarda forelagganden om sa dr nodvandigt.
Stadsarkivet har under 2007 utfort inspektioner hos Gatukontoret, Fastighetskontoret och Miljoforvaltningen. Vi har kritiskt granskat arkivbeskrivningar,
dokumenthanteringsplaner och arkivforteckningar, studerat diarieplaner och gjort
rundvandringar i arkivlokalerna.
Vi har dven gjort konsultinsatser for upprattande av en dokumenthanteringsplan
for stadskontoret.

Bevara och varda
sa kom den da antligen. Leveransen som alla, bade forskare och personal, har langtat
sa efter.
Malmo S:t Johannes forsamling. Den sista av de aldre innerstadsforsamlingarna.
Det var mot slutet av 1890-talet, befolkningen i Malmo S:t Pauli forsamling okade
dramatiskt och utrymmet i forsamlingskyrkan rackte inte langre till. Beslut togs om
att bilda en ny forsamling och att uppfora en ny kyrka. Arkitekt Axel Anderberg fick
uppdraget och kyrkan invigdes den 1 juni 1907. Och visst blev den vacker! Forsamlingen bildades 1906 och i stadsarkivets magasin fyller den 80 hyllmeter. Aven
Oxie, Glostorp och Lockarp levererade sina kyrkoarkiv under aret. Mycket gamla
landsbygdsforsamlingar men arkiven ar sma. sa sma sa att bade Glostorp och Lockarp
gick upp i Oxie forsamling 1983. Bland &riga leveranser kan ndmnas Malmo Sodra
Rotaryklubb, 1941 ars studenter, Bostadsrattsforeningen Ansgarius, Foreningen
Sodra Sveriges Manufakturgrossister samt Kyrkliga forbundet i Malmo.
Forteckningsarbete har pagatt pa skilda hall i huset. Ett intressant arkiv som har
agnats mycket uppmarksamhet under aret dr Malmo stadsteaters. Ingmar Bergman,
konstnarlig radgivare och regissor vid Malmo stadsteater mellan aren 1952 och 1959,
sa en gang att "de atta aren vid Malmo stadsteater blev den basta biten av mitt dittills
levda liv". Filmaffischerna berattar om uppsattningar som Peer Gynt och Misantropen
och bland anstallningskontrakten finner man namn som Bibi Andersson, Harriet
Andersson och Max von Sydow.
I maj manad fick vi en nagot udda leverans frill en annan av stadens teatrar, Malmo
dramatiska teater. Leveransen bestod av 46 stycken spektakulara teaterkostymer, till
overvagande del klanningar, med slap och plymaer. De fiesta kostymerna dr tillverkade
i Tyskland under 1920- och 30-talen och har tidigare tillhort Hippodromteatern.
Oscar Winge, som var chef for Hippodromteatern, tog med sig plaggen till Malmo
stadsteater, da han 1944 blev anstalld som lyrikchef vid den nyoppnade teatern.
Dar har de sedan anvdnts i olika forestallningar. Nu dr kostymerna registrerade och
forvaras under trygga former i Kulturforvaltningens centralmagasin M2.
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..10HANNES-KYRKA.MALMO
RITNINC•TILL-PRLDIKSTOL

Fig. I. S:t Johannes kyrka i Malmö, riming till predikstol, Axel Anderberg, sept. 1902.
Malmo S.Vohannes Prsamlings arkiv. Fotograf Bo Andersson, Malmo stadsarkiv.

117

NyTT om ARXIVALISKT 2007
Registreringen av fotografier ur stadsarkivets stora samling har fortsatt aven under
2007. Till var hjalp hade vi detta ar en kand filmforskare, vars stora passion smittade
av sig sa mycket att personalen numera har fa'tt ett nytt fritidsintresse, stumfilm!
Namnas bor aven att serie D 3, Liggare over borgare och ovrig stadsbefolkning i
Magistratens arkiv, har digitaliserats under aret.

Arkivpedagogik
Under 2007 fick stadsarkivet bidrag fran barn- och ungdomsgruppen i Malmo for
projektet "Pa gaslyktans tid". Ett antal malmoklasser fran arskurs 6 besokte Stadsarkivet under januari och februari. Under studiebesoket fick barnen se skolbetyg
och husforhorslangder fran just deras omrade i staden. Visningarna genomfordes
tillsammans med arkivpedagogen fran Skanes Arkivforbund. Efter besoket fick varje
Mass med sig en arkivvaska, fylld med dokument som handlade om hur det var att
leva i Malmo pa 1800-talet. De fick se hur en stor barnfamilj som levde i ett rum
och kok dessutom kunde vara tvingad att ha en inneboende, hur lungsoten drabbade
aven en valbestalld familj i staden och de fick se bilder av en hastsparvagn och lasa
om Malinos forsta sparvagslinjer.
Delar av ovanstaende material kunde aven kopieras till de fem utlaningsbara mappar som gjordes i anknytning till Malmo museers nya basutstallning "Tidernas stad".
Arkivpedagogen gjorde mappar med olika tema, Arbete, Boende, Kommunikationer,
Sjukdom & Fattigdom samt Noje och Fritid som skolorna kunde fa lava for att arbeta
med i klassrummen och sedan aysluta det hela med ett besok pa Malmo museer.
Forskarskolan, som ar en unik forskarutbildning som bedrivs i samarbete mellan
Lunds universitet, Malmo hogskola, Sodertorns hogskola och Vaxjo universitet,
valde att forlagga en och en halv dags studier pa Malmo stadsarkiv. Pa stadsarkivet
fick doktoranderna lektioner i kallor och kallkritik. De fick bade lasa karleksbrev,
fabriksberattelser och barnavardsnamndens protokoll. Doktoranderna fick ocksa tips
om nya kallor till sina avhandlingsamnen och Hera av dem har senare varit synliga
i stadsarkivets lasesal.

Forskarservice och utiitriktad verksamhet
Utstallningen om Ungern 1956 varade en bit in pa det nya aret och monterades
ner till pask.
Utstallningen summerades genom att personalen, i borjan av juni, gjorde en
studieresa till Budapest, dar vi bland annat besokte stadsarkivet och fick lara oss hur
vara ungerska kolleger arbetar. Lite senare pa hosten atergaldade de vart besok for att
to del av det stora materialet om ungerska flyktingar som finns i polismyndighetens
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Fig. 2. Fran utstallningen Konstiga arkiv: Mazettis chokladkartonger med specie& pakostade
bilder blev populara julgavor
under 30-talet. (Mazetti AB, Etiketter och fo?packningsmaterial
1931-1937, F I1/26) Fotograf
Bo Andersson, Malmo stadsarkiv.
arkiv. Planer pa att inleda ett digitaliseringsprojekt tar form, kanske ett samarbete
kan bli aktuellt.
Val hemma och lagom till midsommar invigdes den betydligt mindre utstallningen
"Konstiga Arkiv". Ett axplock av bilder, skisser och fotografier fran olika arkiv plockades fram. Vissa valdigt konstnarliga, som det vackra slakttradet fran Thomsonska
familjearkivet eller Einar Bagers historiska skisser, andra lite mer udda och kanske
t.o.m. ekivoka, som de galanta damerna, delvis dolda bakom draperier av sammet.
Flostens storsatsning blev fotoutstallningen om Kockums vary, "Vi som byggde
alla dessa fartyg". Utstallningen var ett samarbete med Kockumsgruppen pa Malmo
stadsarkiv, denna grupp av pensionerade kockumiter som anda sedan 1999 har hjalpt
oss att registrera fotografier ur kockumsarkivets stora samling. 250 fotografier togs
fram till utstallningen som dessutom kunde visa upp fartygsmodeller av M/S La
Plata och M/S Orient Express samt en egentillverkad modell av Kockumskranen.
Det dr manga Malmobor som har arbetat och aven fatt sin utbildning pa varvet.
Utstallningen fick stor uppmarksamhet i media och det dr den mest valbesokta
utstallningen som vi hittills har haft pa stadsarkivet.
Samarbetet med Landsarkivet i Lund och Skanes Arkivforbund har fortsatt
aven under 2007. I den gemensamma programskriften kan man lasa om de olika
evenemangen som har agt rum pa de tre arkivinstitutionerna. I februari fick vi folja
med pa en historisk resa till USA och lara oss om de amerikanska presidentarkiven,
i april fick vi svar pa fragan om arkiv och opera verkligen har nagot gemensamt och
september manads foredrag ayslojade den markliga historien om vallpojken, som
blev formogen pa tuberkulossjuka manniskor.
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Fig. 3. Frdn utstallningen "Vi som byggde alla dessa fartyg". Personal i vagnverkstaden pa
Karleksgatan dr 1902. (Kockums Mekaniska verkstads AB, nr 00429-3-1074).
Foto: Malmo stadsarkiv.
Arkivens dag infaller alltid den andra lordagen i november. Detta ar var temat
"Manniskan i arkiven". Pa stadsarkivet var det tippet hus med foredrag och rundvandring i magasinen.
Landsarkivet i Lund valde detta ar att arrangera sin arliga kommunarkivkonferens
tillsammans med Malmo stadsarkiv. Konferensen agde rum i S:t Gertrudkvarteret
med avbrott for studiebesok pa statarmuseet i Torup. Stadsarkivet var Wen yard for
en annan arkivkonferens, i samarbete med den europeiska organisationen Les Rencontres. Konferensen handlade om arkiv och kulturary och samlade lokala och regionala
kulturpolitiker fran hela Europa. Utomlands var Malmo stadsarkiv representerat vid
den internationella arkivorganisationen ICA:s arliga rundabordskonferens (CITRA)
som denna gang holls i Quebec samt vid ett arkivseminarium i Amsterdam.
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Malmo Kuiturhistoriska Forenings
verksamhetsberatteise 20 o 6
Arsmote
Ordinarie arsmote halls tisdagen den 14 mars 2006 pa Malmo Museum, med 57
narvarande medlemmar. Efter arsmotesforhandlingarna foljde maltid i Borgstugan
pa Malmohus.
Till kaffet berattade var nye museichef Goran Larsson kring Malmo Museer
idag, planerna for nya basutstallningar m.m. och stadsantikvarien Anders Reisnert
berattade om slottet och planerna for dess framtid. Tillsammans berattade de och
visade exempel ur den bildsamling med historiska bilder som foreningen lamnat
till museet.
Till motesdeltagarna utdelades arsboken "Elbogen 2005".

Styrelsen
Efter arsmotet 2006 har styrelsen sammantratt sex ganger: den 8 maj, den 28 augusti,
den 25 september, den 1 november, den 7 december och den 14 februari 2007.
Styrelsen har haft foljande sammansattning: Goran Larsson, ordforande, Peter
Bager, vice ordforande, Robert Herslow, kassaforvaltare, Rita Rohlin, sekreterare,
Gunnar Ericson, Lenah Faxe, Gunilla Konradsson, Anders Reisnert, Carl-Axel
Stevelius, Anna Svenson, Lars Svensson

Revisorer
Nils-Axel Manson och Elisabeth Nordgren har varit revisorer med Johnny Ekdahl
och Birgitta Akesson som suppleanter.

Foredrag, utflykter m. m.
Mandagen den 29 maj arrangerades varutflykt till Pildammsparken under guidning
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av stadstradgardsmastaren Gunnar Ericson och stadsantikvarien Anders Reisnert
under temat "Vandring bland historiska minnesmarken i en 100-irig park".
Medlemmarna i Ystad fornminnesforening var sarskilt inbjudna med anledning
av att Acetylenpaviljongen som uppfordes till Baltiska utstallningen i Malmo senare
kom att hamna i Ystad och under aren 2003 och 2004 flyttades denna tillbaka till
Malmo genom bl.a. Ystad fornminnesforenings medverkan. Mer om detta star att
lasa i Elbogen 2004 under "Nytt om antikvariskt". Motet ayslutades med maltid
pa Margaretapaviljongen dar ordforanden berattade mer om Baltiska utstallningen
till kaffet.
Lordagen den 2 september uppmarksammades att det var 100 ar sedan Malmo
fick en elektrisk sparvag som ersattning for de gamla hastdragna vagnarna. Firandet
inleddes med en ceremoni pa museisparvagen vid Malmohus dar Museiforeningen
Malmo Stads Sparvagar visade upp sina vagnar och det gays mojlighet till en tur pa
linjen till Stadsbiblioteket.
Sondagen den 10 september anordnades Kulturhusens dag med temat: Moten och
aysked — fran Malmo Central till Bulltofia
I Malmo visades Centralstationen med den kungliga vantsalen av byggnadsantikvarierna Carola Lund och Olga Schlyter. Flyghangar II vid Bulltoftafaltet visades
av stadsantikvarie Anders Reisnert. Arrangorer var: Malmo Kulturmiljo i samarbete
med Malmo Museer, Malmo Stads Sparvagar Museiforening och Jernhusen.
Mandagen den 18 september var vi inbjudna av Foreningen Gamla Lund att
besoka den nyrenoverade Allhelgonakyrkan signerad Helgo Zettervall. Kyrkoherde
Sten Hallonsten och ordforanden i foreningen Gamla Lund K. Arne Blom berattade
om kyrkan och musikdirektor Johan-Magnus Sjoberg spelade musik fran 1890-talet.
Darefter forevisade ordforanden Goran Larsson Nasoteket med en unik samling
avgjutna nasor pa Akademiska Foreningen, varefter en maltid intogs pa restaurang
Tegners.
LOrdagen den 11 november anordnades arkivens dag med uppvisning och forsaljning av foreningens skrifter. I ar uppmarksammades sarskilt att det var 50 ar sedan
ungrarnas kamp for frihet brutalt slogs ned av den sovjetiska krigsmakten. Ungerns
ambassador i Sverige Gabor Iklody invigde den anordnade utstallningen med foton,
filmer och dokument.
Mandagen den 27 november besokte vi Malmo stadsbibliotek och bibliotekarien
Bo Gentili berattade och visade nagra rariteter under titeln: "Om Malmo- och
Skanesamlingen pa Malmo stadsbibliotek". Motet avrundades med maltid och
samkvam.
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VERKSAMHETSBERATTELSE FOR 2007

Publiceringsverksamhet
Arsboken 2005 utkom till arsmotet 2006.

Malmo stadsarkiv
Under varen har foreningen haft medlemmar som bisittare pa Malmo stadsarkiv
tisdagar 15.30-19 och varannan lordag 9-13. Carl-Axel Stevelius och Elsie Wallstrom
har hjalpt till med kontakterna.
Malmo stadsarkiv har efter sommaren omorganiserat sin verksamhet och endast
varit oppet forsta lordagen i manaden och foreningens bisittarfunktion har upphort.
Foreningen har fortfarande kvar sitt bibliotek med Nicker fran utbytesforeningarna
pa stadsarkivet.

Kommitteer
Redaktionskommitten bestaende av Rita Rohlin, Anders Reisnert och Lars Svensson
har avhallit ett flertal moten.
Programkommitten bestaende av ordforanden, Anders Reisnert och Gunilla
Konradsson har tillsammans med sekreteraren forberett arets aktiviteter.
Stipendiekommitten bestaende av Goran Larsson, Anders Reisnert och Lars
Svensson har diskuterat och behandlat inkomna stipendieansokningar.
Styrelsen beslot att ur Folke Malmbergs och Birgit Slangerups minne utdela
stipendium till:
Jan Hemmel:• for ett projekt med titeln "Maim& fasader, det groteska och det skona",
50.000 kr.
Roger Johanson: till en forskargrupp for ett projekt om "Stadsvandringar i Malmo
stad", 30.000 kronor.

Leif Ljungbergs stiftelse
Sammantraden har hallits i samband med styrelsens sammantraden.

Medlemmar
Foreningens medlemsantal under 2006 uppgick till 689 medlemmar med fullt
medlemskap, varav 95 var utbytesforeningar och institutioner. Harutover tillkom
stodjande familjemedlemmar.
Styrelsen for
Malmo Kulturhistoriska Forening
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Bli medlem i
MalmO Kulturhistoriska FOrening
Malmo Kulturhistoriska Forening har till uppgift att
- framja forskning och kunskap om Malmo historia och kulturliv
under saval dansk som svensk tid
- verka for god miljovard och byggnadsvard
genom publiceringsverksamhet gora stadens forflutna levande.
Varje medlem erhaller arsskriften "Elbogen" gratis.
Aldre arsskrifter kan forvarvas genom stadsarkivet.
Arsavgiften 125 kronor insattes a postgiro 3 79 25-5.
Familjemedlem 25 kronor.
Foreningen ger ocksa ut en skriftserie med namnet Gryps.
De senast utgivna bockerna dr:
Nr 7
"Pa Kongl. Priwilegierade Theatern i Malmo".
Av Ragnar Gustafson
Nr 8
"Med Malmo i minnet"
Jubileumsbok for Malmo Stadsarkiv
Nr 9
"Malmokvinnor"
av Margareta Schenlaer
Kan bestallas genom bokhandel — eller kopas direkt
pa Stadsarkivet i Malmo.
Besok garna var hemsida www.elbogen.nu
MalmO Kulturhistoriska FOrening
Isbergs gata 13 .21119 Malmo • Tel 040-97 97 64
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